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یادداشت دبیر گردهمایی
افتخار داشتی م به بهانه برگزاری هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم و به سنت همیشگی ،امسال نیز میزبان
پژوهشگران ،اساتید و دانشجویان عالقهمند به نجوم و اختر فیزیک باشیم .این گردهمایی در روزهای  42و 42
اردیبهشت در دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه با حضور  041نفر برگزار گردید.
در این گردهمایی که بیش از  01مقاله به صورت سخنرانی و پوستر ارائه شد ،موضوعات مختلفی از کیهانشناسی و
اختر فیزیک مانند فیزیک کهکشان ،خوشههای ستارهای ،اختروشها ،تحول ستارگان ،سیستمهای دوتایی و فیزیک
خورشیدی ،مطرح و مورد بحث و گفتگو قرار گرفتند.
بسیاری از دانشجویان گروه نجوم و پرسنل دانشگاه ،ما را در این گردهمایی یاری رساندند .آقای قاسم صفایی (دبیر
اجرایی) و نیز اعضای همکار ایشان آقایان حمیدرضا ماهانی ،حمید ابراهیمی ،وحید امیری و دیگر دانشجویان دانشگاه
در سازمان دهی اجرایی گردهمایی نقش بسیار موثری داشتند .از خانم موحد ،منشی گردهمایی و نیز خانم عابدی که در
طراحی وبسایت کمک کردند ،تشکر میکنم.
ضمناً از راهنماییهای آقای دکتر حسین حقی در برگزاری گردهمایی و از مساعدتهای مالی و پشتیبانی آقای دکتر
حمیدرضا خالصیفرد ،رئیس دانشگاه ،آقای دکتر محمد دهقان نیری ،مسئول بخش رایانه دانشگاه ،آقای دکتر حسین
فضلی ،رئیس دانشکده فیزیک و از رهنمودهای معنوی پروفسور یوسف ثبوتی کمال امتنان را دارم.
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Structure formation and GSL in some viable f (R)-gravity models
S. Asadzadeh, M.S. Khaledian, K. Karami
Department of Physics, University of Kurdistan, Pasdaran St., Sanandaj, Iran
Here, we investigate the growth of matter density perturbations as well as the generalized second law (GSL) of thermodynamics in the framework of f (R)-gravity. We consider a spatially flat
FRW universe filled with the pressureless matter and radiation which is enclosed by the dynamical apparent horizon with the Hawking temperature. For some viable f (R) models containing the
Starobinsky, Hu-Sawicki, Exponential, Tsujikawa, and AB models, we first explore numerically the
evolution of some cosmological parameters like the Hubble parameter, the Ricci scalar, the deceleration parameter, the density parameters and the effective equation of state parameter. Then, we
examine the validity of GSL and obtain the growth factor of structure formation. We find that for
the aforementioned models, the GSL is satisfied from the early times to the present epoch. But
in the future, the GSL for the all models but the Hu-Sawicki and AB models, is violated in some
ranges of redshift. Our numerical results also show that for the all models the growth factor for
larger structures like the ΛCDM model fit the data very well.

with

I. F (R)-GRAVITY FRAMEWORK

R = 6(Ḣ + 2H 2 ).

One of the representative approaches to explain the
current acceleration of the universe is to consider a theory
of modified gravity (MG), such as f (R) gravity, in which
the Einstein-Hilbert action in GR is generalized from the
Ricci scalar R to an arbitrary function of the Ricci scalar
[1]. A f (R) model with negative and positive powers of
Ricci curvature scalar R naturally admits the unification
of the inflation at early times and the cosmic acceleration
at late times [2]. It can also serve as dark matter (DM),
[3]. The modified Einstein-Hilbert action in the Jordan
frame is given by [1]


Z
√
f (R)
SJ =
−g d4 x
+ Lmatter ,
(1)
16πG

Here H = ȧ/a is the Hubble parameter. Also ρD and
pD are the curvature contribution to the energy density and pressure which can play the role of DE. Also
ρ = ρBM + ρDM + ρrad and p = prad = ρrad /3 are the
energy density and pressure of the matter inside the universe. The energy conservation laws are established for
the pressureless matter, ρm = ρBM + ρDM , radiation, ρrad
and DE, ρD . On the whole of the paper, the dot and the
subscript R denote the derivatives with respect to the
cosmic time t and the Ricci scalar R, respectively.
II. GROWTH RATE OF MATTER DENSITY
PERTURBATIONS

where G, g, R and Lmatter are the gravitational constant,
the determinant of the metric gµν , the Ricci scalar and
the lagrangian density of the matter inside the universe,
respectively.
µ(m)
For a spatially flat FRW metric, taking Tν
=
diag(−ρ, p, p, p) in the prefect fluid form, the Friedmann
equations in f (R)-gravity are given by [4]
3H 2 = 8πG(ρ + ρD ),
2Ḣ = −8πG(ρ + ρD + p + pD ),

The evolution of the matter density contrast δm =
δρm /ρm provides an important tool to distinguish f (R)gravity and generally MG models from DE inside GR
and, in particular, from the ΛCDM model.
The linear evolutions of matter density contrast, in a
flat FRW background is govern by [5,6]

(2)
(3)

where
8πGρD =

8πGpD =


1
RF − f − 3H Ḟ
2

+3H 2 1 − F ,


−1
RF − f + F̈ + 2H Ḟ
2

−(1 − F ) 2Ḣ + 3H 2 ,

(6)

δ̈m + 2H δ̇m − 4πGeff ρm δm = 0,

(7)



G 4 1 M 2 a2
=
−
,
F 3 3 k 2 + M 2 a2

(8)

where
Geff

(4)

and M 2 = 3FFR . Equation (8) obviously shows that the
screened mass function, i.e. Geff /G, is the time and scale
dependent parameter. In the present work, we obtain the

(5)

1
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evolution of linear perturbations relevant to the matter
spectrum for the scales; k = 0.1, 0.01, 0.001 h Mpc−1 ,
where h corresponds to the Hubble parameter today.
For smaller scales, k > 0.2 h Mpc−1 , the effect of nonlinearity becomes important, which is out of the scope of
this paper.

yH :=

According to the GSL, entropy of the matter inside
the horizon beside the entropy associated with the surface of horizon should not decrease during the time [7].
Karami et al. [8] showed that within the framework of
f (R)-gravity, the GSL for a spatially flat FRW universe
enclosed by the dynamical apparent horizon and containing the pressureless baryonic and dark matters as well as
the radiation is given by
TA Ṡtot =

f (R) = R −

1
2Ḣ 2 F − ḢH Ḟ + 2(Ḣ + H 2 )F̈ , (9)
4GH 4

f (R) = R − λRs tanh

where Stot = Sm + SA is the total entropy due to different contributions of the matter and the horizon. Here
SA = AF
4G is the geometric entropy of the horizon in f (R)2
gravity, where A = 4πr̃A
and r̃A is the dynamical apparent horizon which is same as the Hubble horizon for a flat
r̃˙ A
1
FRW universe, i.e. r̃A = H −1 . Also TA = 2πr̃
1− 2H
r̃A
A
is the Hawking temperature on the apparent horizon.
Note that Eq. (9) shows that the validity of the GSL,
i.e. TA Ṡtot ≥ 0, depends on the f (R)-gravity model. In
subsequent sections we examine the validity of the GSL
for some viable f (R) models.

R

f (R) =
+ log
2
2

(10)

where

J2 =

1 − F̄
6H̄ 2 F̄R



2 − F̄
,
3H̄ 2 F̄R

1
×
6H̄ 2 F̄R



(1 − F̄ ) (1 + z)3 + 2χ(1 + z)4 +

,



(17)


R
,
Rs

cosh( R − b)
cosh(b)

(18)

!

.

(19)

V. NUMERICAL RESULTS

To obtain the evolutionary behavior for f (R) models
we need to solve the following equation [9]



(16)

In the next section, we only present the results and figures
obtained for AB model. The overall results obtained for
the rest of models are illustrated in section VI.

IV. COSMOLOGICAL EVOLUTION

J1 = −3 −


R n
Rs
n
,
c2 RRs + 1
c1 R s



R
f (R) = R − βRs 1 − e− Rs ,

i

00
0
(1 + z)2 yH
+ J1 (1 + z)yH
+ J2 yH + J3 = 0,

(14)

We are intersected in investigating the growth of structure formation and examining the GSL in f (R)-gravity,
hence in what follows we consider some viable f (R) models including the Starobinsky [5], Hu-Sawicki [10], Exponential [9], Tsujikawa [11] and AB [12] models, Eqs.
(15)-(19), respectively.
"
#
−n
R2
f (R) = R + λRs
1+ 2
−1 ,
(15)
Rs

III. GENERALIZED SECOND LAW OF
THERMODYNAMICS

h

ρD
H̄ 2
=
− (1 + z)3 − χ(1 + z)4 .
ρ m0
Ω m0

(11)

(12)

J3 = −3(1 + z)3 −


1
¯
(R̄ − f) , (13)
3Ωm0

2

With the help of numerical results obtained for yH (z)
in Eq. (10), we can obtain the evolutionary behaviors
2Ḣ
of H, ωeff = −1 − 3H
2 , q, Ωm , ΩD and GSL for our selected f (R) models. The results for the AB f (R) model
are displayed in Figs. 1-5. Figures show that: (i) the
Hubble parameter decreases during history of the universe. (ii) The effective EoS parameter, ωeff , starts from
an early matter-dominated regime (i.e. ωeff = 0) and in
the late time, z → −1, it behaves like the ΛCDM model.
(iii) The deceleration parameter q varies from an early
matter-dominant epoch (q = 0.5) to the de Sitter era
(q = −1) in the future, as expected. It also shows a
transition from a cosmic deceleration q > 0 to the acceleration q < 0 in the near past. The current value of the
deceleration parameter is obtained as −0.6 which is in
good agreement with the recent observational constraint
q0 = −0.43+0.13
−0.17 (68% CL) obtained by the cosmography
[13]. (iv) The density parameters ΩD and Ωm increases
and decreases, respectively, as z decreases. (v) The GSL
is always satisfied from early times to the late cosmological history of the universe.
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FIG. 3. The variations of the deceleration parameter q versus redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.

FIG. 1. The variations of the Hubble parameter H versus
redshift z. Auxiliary parameters are Ωm0 = 0.24, ΩD0 = 0.76,
Ωrad0 = 4.1 × 10−5 and b = 1.4,  = Rs /(b + log(2 cosh b)).
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FIG. 4. The variations of the density parameter Ωi versus
redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.

z

FIG. 2. The variations of the ωeff versus redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.

VI. CONCLUSIONS

In Figs. 6-8, we plot the evolutions of growth factor f ,
g and Geff /G, versus z for the AB f (R) model. Figures
show that: (i) The evolution of the growth factor f (z)
for this model and ΛCDM model together with the 11
observational data of the growth factor, show that for
smaller structures (larger k), the f (R) model deviates
from the observational data. But for larger structures
(smaller k), the growth factor very similar to the ΛCDM
model, fits the data very well. (ii) The linear density
contrast relative to its value in a pure matter model g =
δ/a starts from an early matter-dominated phase, i.e.
g ' 1 and decreases during history of the universe. For
a given z, g in the AB f (R) model, is greater than that
in the ΛCDM model. (iii) The screened mass function
Geff /G for a given wavenumber k is larger than one which
makes a faster growth of the structures compared to the
GR. However, for the higher redshifts, the screened mass
function approaches to unity in which the GR structure
formation is recovered. Note that the deviation of Geff /G
from unity for small scale structures (larger k) is greater
than large scale structures (smaller k).

Here, we investigated the evolution of both matter
density fluctuations and GSL in some viable f (R) models containing the Starobinsky, Hu-Sawicki, Exponential,
Tsujikawa and AB models. Our results show the following.
(i) All of the selected f (R) models can give rise to a late
time accelerated expansion phase of the universe. The
deceleration parameter for the all models shows a cosmic
deceleration q > 0 to acceleration q < 0 transition. The
present value of the deceleration parameter takes place in
the observational range. Also at late times (z → −1), it
approaches a de Sitter regime (i.e. q → −1), as expected.
(ii) The effective EoS parameter ωeff for the all models
starts from the matter dominated era, ωeff ' 0, and in
the late time, z → −1, it behaves like the ΛCDM model,
ωeff → −1.
(iii) The GSL is respected from the early times to the
present epoch. But in the future, the GSL for the all
models but the Hu-Sawicki and the AB models, is violated in some ranges of redshift.
(iv) For the all models, the screened mass function
Geff /G is larger than 1 and in high z regime goes to 1.
The deviation of Geff /G from unity for larger k (smaller

3
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FIG. 5. The variations of the GSL versus redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.
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FIG. 7. The variations of the linear density contrast relative to its value in a pure matter model g = δ/a versus redshift
z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.
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FIG. 6. The variations of the growth factor f (z) versus
redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig. 1.
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FIG. 8. The variations of the screened mass function
Geff /G, versus redshift z. Auxiliary parameters are as in Fig.
1.

structures) is greater than the smaller k (larger structures). The modification of GR in the framework of
f (R)-gravity, gives rise to an effective gravitational constant, Geff , which is time and scale dependent parameter
in contrast to the Newtonian gravitational constant.
(v) The linear density contrast relative to its value in
a pure matter model, g(a) = δm /a, for the all models
starts from an early matter-dominated phase, g(a) = 1,
and decreases during history of the universe.
(vi) The evolutionary behavior of the growth factor
of linear matter density perturbations, f (z), shows that
for the all models the growth factor for smaller k (larger
structures) like the ΛCDM model fit the data very well.
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Abstract
In this paper, we will describe the motion of three body motion, also with special case of
circular restricted three body motion (CRTB). By solving equations of motion for several situations,
we obtain the velocities for which, the planet keeps in stable orbits. Lagrangian points are also
important suggestions for stable orbits. In this investigation, we found that a vast majority of planets
found in binary systems are in binaries with eccentricities near to 0. So we chose to focus on CRTBs.
Even Roche limit is considered in the lower limits of the orbits.

Introduction
The 3-body Problem
The three body problem is one of the hardest problems that has been in the minds of physicists from the fathers
of physics like newton until now. The solutions to it, leads to orbits for moons and artificial satellites, as well as
3-star systems and binary systems with a planet. Lagrangian points were the first and easiest solutions to this
problem. In this paper, we call the three body problem as TBP.

Equations
We have a system with three bodies; 1st: The massive star with the mass of sun, 2nd: The star with half the mass
of sun, 3rd: The planet. So we have a three body problem. But the low mass of the planet, suggests that we can
solve a general two body problem and obtain the orbits for the binary stars. In this view, first we have to solve
the two-star system in general. It must be a close orbit because a binary star has to remain as a binary system in
long periods of time. For a binary system, the positions of each star can be written as:
𝜔2 |𝑚1 𝑚2 |3 = 𝑔(𝑚1 + 𝑚2 ) = 1

The x and y coordinates of the star1 and star2 in this coordinates system are given by:
𝑥1 = −𝜇
𝑦1 = 0 𝑎𝑛𝑑 𝑥2 = 1 − 𝜇
𝑦2 = 0
The system of second-order non-dimensional differential equations of motion of a point-mass
satellite or celestial body in this rotating coordinate system are given by
𝑑2𝑥
𝑑𝑦
𝑥 − 𝑥1
𝑥 − 𝑥2
−2
= 𝑥 − (1 − 𝜇)
−𝜇
3
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑟1
𝑟23
𝑑2𝑦
𝑑𝑥
𝑦
𝑦
𝑑2𝑧
𝑧
𝑧
(1
−
2
=
𝑦
−
−
𝜇)
−
𝜇
= −(1 − 𝜇) 3 − 𝜇 3
3
3
2
2
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑟1
𝑟2
𝑟1
𝑟2
𝑥, 𝑦, 𝑧: 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛
𝑥1 = −𝜇 𝑥2 = 1 − 𝜇
𝜇 = 𝑠𝑡𝑎𝑟1 − 𝑠𝑡𝑎𝑟2 mass ratio = 𝑚1 ⁄𝑚2 ≈ 1⁄81.27
The Jacobi integral for the three-body problem is given by
𝑉2 = 𝑥2 + 𝑦2 + −𝐶
Our MATLAB script graphically displays motion of a spacecraft or small celestial body in the circular-restricted
three-body problem.
𝑦1 = 𝑥 𝑦2 = 𝑥̇ 𝑦3 = 𝑦 𝑦4 = 𝑦̇

𝑦̇ 1 =

𝑑𝑦1
𝑑𝑡

= 𝑦2 = 𝑥̇

𝑦̇ 2 =

𝑑𝑦2
𝑑𝑡

𝑦̇ 4 =

= 2𝑦4 + 𝑦1 − (1 − 𝜇)

𝑦1+𝜇
𝑦 −1+𝜇
− 𝜇 1 𝑟3
𝑟31
2

𝑦̇ 3 =

𝑑𝑦3
𝑑𝑡

= 𝑦4 = 𝑦̇

𝑑𝑦4
𝑦
𝑦
= −2𝑦2 + 𝑦3 − (1 − 𝜇) 33 − 𝜇 33
𝑑𝑡
𝑟1
𝑟2

Where

𝑟1 = √(𝑦1 + 𝜇)2 + 𝑦32

𝑟2 = √(𝑦1 − 1 + 𝜇)2 + 𝑦32

This problem is for ease of use, formulated in canonical units. The length unit is taken to be the constant
distance between the stars, and the unit of time is chosen such that the Stars have an angular velocity about the
barycenter equal to 1
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Open Orbit
When the planet is in an open orbit which the planet escapes the system immediately, the planet seems to escape
in a very interesting way. It seems in figure 1 That the planet is moving from the system in a direction which no
force is present.
This issue can be answered: our coordinate system is rotating. So it is not an inertial system.
In reality, in these cases, the planet moves away from the binary system in a spiral or parabolic contour. But in
this non-inertial system, the movement seems awkward.

Figure 1. left: an open orbit, Right: an example of a S-type planet

S-type and P-type planets
We have two major families of planets orbiting the binary stars. There is the S-type planets, which are orbiting
almost around one star. In this case, the planet's orbit is a circle or an ellipse which is like the orbits around one
star. This is a result from the very small distance of the planet from one star, and the great distance from the
other. The S-type planets are in orbits nearer to the star with the maximum distance of Rmax. This sort of orbit
is shown as figure 2.
And there is the P-type planets, which orbit around the binary system from a distance, large compared to the
semi axes of the binary. In this case, the planet is moving around the whole system and never crosses the line
between the stars. These P-type planets are supposed to orbit the system in contours that are larger than a
distance, name it Rmin. (1)

Roche limit
There is another physical limit for the planet to be stable. And it is the Roche limit. When a satellite or planet
gets too near to its mother planet or star, the difference between the gravitational forces of the nearest point to
the farthest point of the planet from the star, leads to a tidal force which expands the planet in its direction. If the
planet reaches a point which the gravitational force from the planet itself is not able to pull together the mass of
planet, it gets apart and is not a planet anymore. This Roche limit is the distance "d(R)" in which:

Stable Planetary Orbits
langrangian points
lagrangian points for the system of S1 and S2 are obtained this way:
The nonlinear equation for the 𝐿1 , 𝐿2 , 𝐿3 libration point is
(1 − 𝜇)
(1 − 𝜇)
𝜇
𝜇
𝑥−
+
=
0
𝑥
−
−
=0
(𝑥 + 𝜇)2 (𝑥 − 1 + 𝜇)2
(𝑥 + 𝜇)2 (𝑥 − 1 + 𝜇)2
(1 − 𝜇)
𝜇
𝑥+
+
=0
2
(𝑥 + 𝜇)
(𝑥 − 1 + 𝜇)2
The lower and upper bounds used during the root-finding search for all three equations are
𝑥 = −2 𝑎𝑛𝑑 𝑥 = 2 Respectively
The 𝐿4 liberation point is located at 𝑥 = 1⁄2 − 𝜇 , 𝑦 = √3⁄2 and the liberation point is at
𝑥 = 1⁄2 − 𝜇 , 𝑦 = − √3⁄2
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For these two liberation points 𝑟1 = 𝑟2 = 1

Velocity Distributions for stable orbits
In order to obtain stable orbits, we started by experimenting with different velocities and starting points in order to
distinguish the conditions for stable or non-stable orbits.
The contours for each condition has been captured and we set some conditions in order to know if a planet is in
a stable orbit:

If the given planet remains in orbit within 100 periods of binary stars, in which remaining in orbit
means the planet does not reach the -5 to 5 (times the distance of the two stars) boundary.
We started series of simulations in order to find the high limit for velocity of the planet. When we reached the
velocity in which from thereafter, the orbit became unstable, the velocity was named the critical velocity of that
point. The critical velocities of several points were obtained and the results are as follows:
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تحلیل فرکاوسی ي استخراج پارامترَای فیسیکی ستارٌ دلتا قیفاييسی با ورم افسار
period 04
1

بُىًد ،وادر 1افشاری ،دايد  2حقی ،حسیه
 1داًطگاُ تحصیالت تکویلی ػلَم پایِ صًجاى
2

داًطگاُ تثشیض

چکیذٌ
ستاسُ ی دلتا قیفاٍٍسی هتغیش تپٌذُ ای اص ًَع غَل است افضایص دسخطٌذگی ایي هتغیشّا ،سشیؼتش اص کاّص دسخطٌذگی
ضاى سخ هی دّذ .دس ایي هقالِ دادُ ّای هشئی سال  2۲۲۲تا  2۲14اص سایت  aavso 1گشفتِ ضذُ است .هطخصات ستاسُ
(قذس هطلق ،فاصلِ ،دسخطٌذگی،دهای هَثش ،ضؼاع ،جشم)تا هحاسثِ ی دٍسُ ًَساًی تا کوک ًشم افضاس period 04

هحاسثِ ضذُ است  ٍ .دس اًتْا تا آًالیض فشکاًسی فشکاًس ّای اصلی هحاسثِ ضذُ است ٍ ًتایج تا یافتِ ّای قثلی کِ تا

سٍش ّای هتفاٍتی هحاسثِ ضذُ است هقایسِ ضذُ است.
ورم افسار

Periop 04

ایي ًشم افضاس ٍیشایص جذیذی اص ًشمافضاس  Period98است کِ دس سال  1991اسپشل آى سا طشاحی کشدُ است.
ٍظیفِ اصلی ایي ًشم افضاس تحلیل سشیّای صهاًی تلٌذ هذت ًجَهی تا ٍقفِ دس دادُگیشی است .اتضاسّای ایي ًشم افضاس
ّوگی دس ساستای تذست آٍسدى فشکاًسّای هختلف یک ًَساًگش تا ًَساى ّوضهاى دس چٌذ حالت ًَساًی است .ایي
ًشم افضاس تَسط لٌض ٍ تشگش ًَضتِ ضذُ است .الصم تِ رکش است کِ ایي ًشم افضاس کاهالً سایگاى ٍ تشای کاستشد توام
ػالقِهٌذاى سٍی ایٌتشًت قشاس دادُ ضذُ است .تِ طَس هختصش سٍش کاس ایي ًشم افضاس ٍاسد کشدى دادُّا تِ صَست دٍ
سدیف صهاى ٍ قذس هطاّذُ ضذُ هیتاضذ ،آًگاُ تا تؼییي پاساهتشّای اًتگشالگیشی فَسیِ تشًاهِ تثذیل فَسیِ سا اًجام
هیدّذ ٍ ّوضهاى تا اسائِ ًوَداس فَسیِ دادُّای دادُ ضذُ ،تیطتشیي (اص لحاظ داهٌِ) فشکاًس سا تِ کاستش اسائِ هیدّذ.
الگَسیتنّای هَسد استفادُ ایي ًشم افضاس الگَسیتنّای فَسیِ ٍ کوتشیي هجزٍس چٌذگاًِ است[1].

وتایج
دادُّای  2۲۲۲تا  2۲14اص پایگاُ دادُی  AAVSOتشای ستاسُی دلتا قیفاٍٍسی گشفتِ ضذُ است (هٌحٌی ًَسی
ضکل  ٍ .)1هطخصات ستاسُ اص سٍی ایي دادُّا تذست آهذُ است  .تا اًجام تثذیل فَسیِ گسستِ تا ًشم افضاس
Period04هیتَاًین ًوَداس تَاى تش حسة فشکاًس ٍ داهٌِ تش حسة فشکاًس سا سسن کٌین ٍ هیتَاًین فشکاًس
هاکضیون سا تذست آٍسدُ (ضکل  ٍ )2اص سٍی آى دٍسُ تٌاٍب ستاسُ ٍ سپس اطالػات اسصضوٌذی اص ستاسُ تذست
تیاٍسین.
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شکل  :1مىحىی وًری ستارٌ از  2۲۲۲تا 2۲14

شکل  :2ومًدار فرکاوس – تًان برای سال َای  2۲۲۲تا  2۲14با SNR>4

مشخصات ستارٌ ی دلتا قیفاييسی
تا اًجام تثذیل فَسیِ گسستِ تا ًشم افضاس  period 04هیتَاًین ًوَداس فشکاًس-تَاى ٍ فشکاًس -داهٌِ سا سسن کٌین ٍ
هیتَاًین فشکاًس هاکضیون سا تذست آٍسدُ ٍ اص سٍی آى دٍسُ تٌاٍب ستاسُ سا هحاسثِ کٌین .ساتطِ دسخطٌذگی-دٍسُ
تٌاٍب ٍ قذس هطلق -دٍسُ تٌاٍب تِ ضکل صیش است]:[2
)(1
)(2

تشای تذست آٍسدى دها اتتذا اص ساتطِی هَجَد دس هقالِی سٍتشت کشافت استفادُ هی کٌین تا ضاخص سًگ سا تذست
آٍسین .ایي سایطِ اص طشیق تشاصش ًوَداس تغییشات ضاخص سًگ تش حسة دٍسُ تٌاٍب تؼذاد  32ستاسُ استاًذاسد
تذست آهذُ ٍ تاتؼی تِ صَست صیش هیتاضذ]:[3
)(3

سپس یِ کوک ًتیجِ تاال ٍ ّوچٌیي ساتطِ ضاخص سًگ -دها کِ تا استفادُ اص ستاسگاى استاًذاسد جذٍل 1تذست آهذُ
هی تَاًین دها سا هحاسثِ ًوایین.

جذٍل  :1ستاسگاى استاًذاسد تشای تذست آٍسدى ساتطِ ضاخص سًگ][4
Type Spectral

K Temp

star
vAql
αPer
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45Dra
βAqr
αAqr
9Peg
ɛgem

تاتغ تِ دست آهذُ کِ ساتطِ ضاخص سًگ-دها سا تیاى هی کٌذ تِ صَست ساتطِ صیش است:
)(4

تشای تذست آٍسدى فاصلِ اص ساتطِ ) (5استفادُ هیکٌینّ .وچٌیي فشیک ٍ ّوکاساًص ساتطِای تشای دٍسُ تٌاٍب،
ضؼاع ٍ جشم تِ ضکل صیش تذست آٍسدُاًذ]:[5
)(5
)(6
)(7

ًتایجی کِ ها تشای ستاسُ تذست آٍسدین ٍ ًتایج هقاالت دیگش] [6سا دس جذٍل 2هیتَاًیذ هطاّذُ کٌیذ.
جذٍل ً :2تایج ها ٍ هقایسِ ی آى تا ًتایج هقاالت دیگش
وتایج در مقاالت دیگر][6
۰۸۴۳- ۳۸۰۳
۰۳۰ ۳۸۳۰۰PC
≈۰۳۳۳
۵۰۰۳
۴۴۸۵
۴۸۵ ۳۸۰
۵۸۰۶۶۰۴۰

وتایج ما

ID

۰۸۴.۳- ۳۸۳۰۰۰
۰۸.۰
۰..۸۴ ۳۸۳۳۰۰PC
۰۳۰۳ ۰۰۸۰
۳۸۵۰۰ ۳۸۳۳۰
۵...۸۴ ۴۸۰
۴۰۸۴ ۳۸۰۰
۴۸۳۰
۵۸۰۶۶۰۵۵

آوالیس فرکاوسی ستارٌ دلتا قیفاييسی
دس ایي قسوت تِ کوک ًشم افضاس  period04فشکاًسّای اصلی ستاسُ هَسد ًظش تذست آهذُ است .دس ایي قسوت
فشکاًسّایی کِ داسای  SNR>4هیتاضٌذ تِ ػٌَاى فشکاًسّای اصلی هطخص ضذُاًذ .کِ دس جذٍل  3هی تَاًیذ
هطاّذُ کٌیذ.
ًتیجِگیشی
دس ایي هقالِ تا ًشم افضاس  period04آضٌا ضذُ ٍ سپس تا تثذیل فَسیِ دٍسُ تٌاٍب ستاسُ هَسد ًظش سا پیذا کشدُ ٍ
سشاًجام پاساهتشّای فیضیکی ستاسُ سا تذست آٍسدُ ٍ دس ًْایت فشکاًسّای اصلی ستاسُ دلتا قیفاٍٍسی سا پیذا کشدین.
کِ اص ایي اطالػات اسصضوٌذ هیتَاًین دس ضثیِ ساصی ستاسُ هَسد ًظش تا کذّایی هاًٌذ  MESAاستفادُ کٌین ٍ
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فشکاًسّای آى سا تا ضثیِ ساصی تذست آٍسدُ ٍ تا ًتایج تجشتی کِ تذست آٍسدُاین هقایسِ کٌین ٍ صحت ضثیِساصی
.سا هحک تضًین
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تحول خوشههای ستارهای در پتانسیل کهکشانی وابسته به زمان
۲

 اکرم حسنی زنوزی،۲ حسین حقی،۲،۱سعید تقوی
 زنجان، دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، گروه فیزیک۱
 بهشهر، دانشگاه علم و فناوری مازندران، دانشکده ریاضی۲

چکیده
 ایستا و با پارامترهایی که در زمان حال اندازهگیری شدهاند در نظر گرفته،برای بررسی تاریخچه مداری اجرام هاله کهکشان همانند خوشههای کروی معموال پتانسیلِ کهکشان
، از انتقال به سرخ زیاد تا زمان حال، کهکشانها با برافزایش مداوم گاز و ادغامِ سلسله مراتبی با کهکشان های کوچکتر، بر اساس نظریههای متداول تشکیل کهکشان.میشود
 ما تأثیر در نظر گرفتن پتانسیل کهکشانی متغیر با زمان روی. برآمدگی ستارهای مرکزی و هاله ماده تاریک با زمان تغییر میکند،رشد میکنند؛ یعنی جرم و اندازهی دیسک
 مسیر حرکت آنها را هم در پتانسیل، با انتگرالگیری عددیِ معادله حرکت اجرام.تاریخچه مداری اجرام هاله کهکشان و نتیجهاش روی تحول داخلی آنها را بررسی کردیم
 قبل با در نظر گرفتن پتانسیل وابسته به زمان نسبت به حالت مستقل13Gyr  در،مستقل از زمان و هم در پتانسیل وابسته به زمان بدست آوردیم؛ و نشان دادیم محل زایش این اجرام
 به بحث، انجام گرفتNBODY6 ِذرهای برخوردی-N ذرهای مستقیم برای خوشههای ستارهای که با کد-N  همچنین بر اساس محاسبات.از زمان جایی بسیار دورتر از مرکز کهکشان خواهد بود
 دو حالت حدی را در نظر گرفتیم؛ نخست حالتی که یک خوشه کروی در، به سادگی، برای این کار.در مورد تأثیرات پتانسیل کهکشانی متغیر با زمان بر تحول خوشههای ستارهای پرداختیم
 به این ترتیب ما نشان دادیم که ثابت انگاشتن پتانسیل. قبل قرار دارد12Gyr کهکشانی با مشخصات امروزی خود قرار دارد؛ و دوم حالتی که همان خوشه در همان کهکشان اما با مشخصات
 تخمین کمتر از اندازه برای، تخمین بیشتر از اندازه برای نرخ تجزیه خوشههای کروی، منجر به افزایش در هدر رفت جرم، فرضی که اغلب مورد استفاده قرار میگیرد،کهکشانمان طی زمان هابل
.اندازه نهایی خوشههای کروی و نهایتا افزایش شیب تابع جرم میگردد

Dynamical Evolution of Star Clusters in a Time-dependent Galactic Potential
S. Taghavi1,2, H. Haghi1, A. Hasani Zonoozi1
Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basics Sciences, Zanjan
2
Department of Mathematics, Mazandaran University of Science and Technology, Behshahr
1

Abstract
In order to understand the orbital history of Galactic halo objects, such as globular clusters, authors usually assume a
static potential for our Galaxy with parameters that appear at the present-day. According to the standard paradigm of
galaxy formation, galaxies grow through a continuous accretion of fresh gas and hierarchical merging with smaller
galaxies from high redshift to the present-day. This implies that the mass and size of the disk, bulge, and halo changes
with time. We investigate the effect of assuming a live Galactic potential on the orbital history of halo objects and its
consequences on their internal evolution. We numerically integrate backward the equation of motion of objects in both
live and static potential; we show that in a live potential, the birth of the objects, 13 Gyr ago, would have occurred at
significantly larger Galectocentric distances, compared to the objects orbiting in a static potential. Based on the direct
N-body calculation of star clusters carried out with collisional N-body code, NBODY6, we also discuss the
consequences of the time-dependecy of a Galactic potential on the evolution of star clusters in a simple way, by
comparing the evolution of two star clusters embedded in galactic models, which represent the galaxy at present and
12 Gyr ago, respectively. We show that assuming a static potential over a Hubble time for our Galaxy, as it is often
done, leads to an enhancement of mass-loss, an overestimation of the dissolution rates of globular clusters, an
underestimation of the final size of star clusters, and a shallower stellar mass function.
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مقدمه
حدود  ۱۶۱خوشه کروی و دهها کهکشان ماهواره در کهکشان ما شناخته شدهاند ،که در گستره وسیعی تا  ۲۱۱کیلو پارسک از مرکز کهکشان
توزیع شدهاند و به دور کهکشان در حال چرخش هستند[ .]۱،۲مطالعات انجام گرفته جمعیتهای ستارهای آشکار کردهاند که برخی از خوشههای
ستارهای سنی برابر  13Gyrدارند[ ]۴،۳و از این رو آنها نشاندهنده اطالعات دیرینی از اولین دوره تشکیل کهکشانها هستند .به این ترتیب ،آنها
شاخصهای بالقوه قدرتمندی از شرایط فیزیکی در جهانِ با انتقال به سرخ زیاد هستند[.]۵
همه خوشههای ستارهای با گذشت زمان جرم از دست میدهند و این هدر رفت جرم به فرآیندهای داخلی و خارجی مثل هدر رفت جرم ناشی
از تحول ستارهای و میدان کشندی خارجی کهکشان میزبان بستگی دارد[ .]۶،۷،۸،۹به عالوه ،تحوول خوشوههوای سوتارهای بوه شودت بوه شورایط
اولیه(مشخصات جرم خوشه ستارهای ،تابع جرم اولیه ستارهها و کسر دوتاییهای اولیه) و پارامترهای مداری خوشهها بستگی دارد[.]۱۱،۱۱،۱۲،۱۴
محاسبه حرکت مداری به سمت گذشته برای مدل سازی تشکیل جریانهای گازی و ستارهای که از خوشههای کروی یا کهکشانهوای مواهوارهای
در حال ادغام پدید میآیند الزم است .بنابراین ،بررسی دقیق تاریخچه مدار که نیازمند فهم بیتر تحول پتانسیل کهکشانی از ابتدای پیدایش میباشد،
موضوع اساسی بررسی فرسایش کشندی خوشههای کروی با از دست دادن جرم میباشد.
به دلیل تنوع فرآیندهای دخیل در تحول خوشههای ستارهای از برخوردهای قوی دو جسمی تا برهمکنش در مقیاس کهکشانی ،گستره مقیاس-
های زمانی و مقیاسهای اندازهای در بررسی خوشههای ستارهای بسیار وسیع میباشد ،که شبیهسازی -Nذرهای خوشههوای سوتارهای در پتانسویل
کهکشانی وابسته به زمان را بسیار چالش برانگیز کردهاند .با این حال تالشهایی برای غلبه بر این سختیها انجام شد .یکی از مطالعات پیشوگام در
این زمینه توسط رناود ،گیلز و بویلی انجام شد[ ]۱۳که تحول خوشه های ستارهای را در پتانسیلی متغیر با زمان بررسوی کردنود .آنهوا یوک روش
جدید برای استخراج اطالعات کشندی از شبیهسازی کیهانشناسی یا کهکشانی به عنوان جداول تانسوری در امتداد مدار چرخش پیشونهاد کردنود.
رناود و گیلز در کار اخیر خود[ ]۱۵این روش را توسعه دادند که در آن هر پتانسیل خارجی وابسته به زمان و مکان را می توان در نظر گرفت .کار-
های مشابهی توسط رایدر و همکارانش انجام شد[ ]۱۶که تاریخچه کشندی خوشهها را در بستر کیهانشناسی دنبال کردند.
بررسی اثر تغییرات پتانسیل کهکشان با زمان روی تاریخچه مداری اجرام هاله کهکشان و نتیجهاش روی تحول آنها انگیزه اصلی کار پیشرو
است .ما میخواهیم تغییرات جرم ،شعاع مشخصه ،و شیب تابع جرمِ یک خوشه ستارهای ،وقتی درون یک پتانسیل کهکشانی متغیر با زمان متحول
میشود ،را تخمین بزنیم.
در بخش دوم به توضیح خواص پتانسیل متغیر با زمان میپردازیم که در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است .در بخش سوم به بررسی
حرکت مداری هم در پتانسیل مستقل از زمان و هم در پتانسیل وابسته به زمان میپردازیم .بخش چهارم شامل ارائه نتایجِ محاسبات -Nذرهای برای
تحول خوشههای ستارهای درون کهکشانهایی با پارامترهای پتانسیل متفاوت میشود.

پتانسیل کهکشانی
پتانسیل کهکشانی ایستا
ابتدا پتانسیل ایستای کهکشان را شامل سه مؤلفه در نظر گرفتیم( ) tot  d  b  h؛ پتانسیلِ دیسک را پتانسیل میاموتو-ناگای[ ،]۱۷برای
پتانسیل برآمدگی ستارهای مرکزی از مدل هرنکوییست[ ]۱۸و برای هاله ماده تاریک از پتانسیل ناوارو-فرنک-وایت( ]۱۹[)NFWاستفاده کردیم
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که  r  x 2  y 2  z 2فاصله از مرکز کهکشان در زمانهای مختلف است؛  M d ، M bو  M virبه ترتیب جرم مشخصههای برآمدگی توده
ستارهای مرکزی ،دیسک و هاله ماده تاریک هستند rvir ، rc .و  aبه ترتیب شعاع مشخصه برآمدگی توده ستارهای مرکزی ،هاله ماده تاریک و
دیسک کهکشان هستند و  bارتفاع مشخصه دیسک کهکشان میباشد .مقادیر پارامترهای مشخصه کهکشان در انتقال به سرخ ( z  0کیهان حال
حاضر) درجدول  ۱داده شدهاند[.]۲۱
جدول  :۱پارامترهای مشخصه کهکشان راه شیری در زمان حال .جرمها بر حسب جرم خورشید(  ) Mو فاصلهها بر حسب کیلوپارسک(  ) kpcمیباشند.

هاله ماده تاریک

دیسک

برآمدگی ستارهای مرکزی
M b  2.5 10
rc  0.5

M vir  9 1011

M d  7.5 10

10

rvir  250

10

a  5.4; b  0.3

c  13.1

پتانسیل کهکشانی وابسته به زمان
برای ساختن پتانسیل کهکشان متغیر با زمان ،فرض کردیم که پارامترهای مشخصه کهکشان با زمان تغییر میکنند .تحول جرم و تمرکز ویریالی
هاله ماده تاریک بر حسب انتقال به سرخ به صورت زیر داده میشوند[.]۲۱،۲۲
)c(0
1 z

)(2

c( z ) 

ac  0.34,

M vir ( z )  M vir (0) exp(2ac z ),

برای جرم و طولمشخصههای دیسک و برآمدگی توده ستارهای مرکزی از راهکار ارائه شده توسط بوالک و جانستون[ ]۲۴استفاده کردیم؛
) rvir ( z
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که  rvirشعاع ویریالی هاله ماده تاریک میباشد و تحول آن را به صورت زیر بیان میکنند.
 vir ( z )  18  82[( z )  1]  39[( z )  1]2
2
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)(4

 3M vir ( z )  3
 rvir ( z )  

 4 vir ( z ) c ( z ) 
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کووه

  m (1  z )3
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 H ( z)  H 0؛ و همچنووین در همووه بخووشهووا کیهووانی تخووت بووا پووارامترهووای

  0.7 ، m  0.3

و ثابووت هابوول

 H ( z  0)  H 0  70km s1Mpc1در نظر گرفته ایم.
در کیهانشناسی میتوان زمان را بر حسب انتقال به سرخ نور ساطع شده در همان زمان بیان کرد .با انتگرالگیری از معادله فریدمان رابطه بین
انتقال به سرخ و زمان برای کیهانِ تخت به صورت زیر بدست میآید
)(5

1/2


2 H 01
1    
3/2
.
t ( z )  1/2 sinh 
(
z

)1

3
 m 


بهتر درک کردن پتانسیل کهکشانی وابسته به زمان ،شکل  ۱چگونگی تغییراتِ پارامترهای مشخصه کهکشان بر حسب زمان را نشان میدهد؛ و
شکل  ۲منحنی گردش این کهکشان را در دو انتقال به سرخِ متفاوت (و در نتیجه دو زمانِ مختلف) نشان میدهد.
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شکل [ :۱سمت چپ] نمودار لگاریتمی اندازه مشخصه مؤلفههای مختلف راه شیری بر حسب زمان؛ [سمت راست] تحول جرم مشخصه مؤلفههای جرمی راه شیری بر حسب
زمان .همه مؤلفهها افزایش تندی در زمان گذشته نشان میدهند.

شکل  :۲مقایسه منحنی چرخش کهکشان با پتانسیل متغیر با زمان در ) z  0 (t  14Gyrو ). z  1.85 (t  3.07Gyr

محاسبه مسیر
با داشتن پتانسیل میتوان معادله حرکت را بدست

آورد r  tot

و سپس با داشتن شرایط اولیه به کمک انتگرالگیری عددی و حل معادله

حرکت میتوان مسیر حرکت هر ذره را در پتانسیل داده شده محاسبه کرد .در این کار ما از روش رانگ-کوتا مرتبه چهار برای حل عددی معادالت
دیفرانسیلی حرکت ذره بهره بردیم؛ و با انتگرالگیری از موقعیت فعلی اجرام شروع کرده و محل زایش آنها را مشخص کردیم.

شکل [ :۴سمت چپ] مدار حرکت ذرهای که در حال حاضر در فاصله  8.5 kpcاز مرکز کهکشان با سرعت  221 km s-1در حرکت دایرهای میباشد؛ [سمت راست] تحول
زمانی فاصله جرم مورد نظر تا مرکز کهکشان .خط تیره قرمز مدار ذره در پتانسیل متغیر با زمان و مدار آبی مربوط به پتانسیل ایستا میباشد.
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همانطور که در شکل ۴مشخص است؛ خوشهای که امروزه در فاصله  8.5 kpcاز مرکز کهکشان قرار دارد ،با در نظر گرفتن پتانسیل متغیر با
زمان  12 Gyrپیش در فاصله  15.5 kpcاز مرکز کهکشان زاده شده است (تقریبا در فاصلهای دو برابر مقدار امروزیش) .باید به این موضوع توجه
کرد که این اختالف فاحش در تعیین محل زایش اجرام ،ممکن است مسائل قابل تأملی در تحول دینامیکی آنها ایجاد کنند.

تحول دینامیکی خوشههای ستارهای
همانطور که نشان دادیم ،با در نظر گرفتن پتانسیل متغیر با زمان ،خوشههای ستارهای  12 Gyrقبل در فواصل بیشتری از مرکز کهکشان زاده
شدند؛ به عبارت دیگر ،برای اینکه خوشهای در موقعیت فعلیش قرار بگیرد باید در گذشته ،که کهکشان هم بسیار سبکتر از حال حاضرش بود ،در
فاصله بیشتری از مرکز کهکشان قرار داشته باشد.
از آنجا که با در نظر گرفتن شرایط مختلف برای پتانسیل کهکشان میزبان تاریخچه کشندی خوشههای ستارهای متفاوت خواهد بود ،ما انتظار
داریم که این شرایط متفاوت به تحوالت بعدی مختلفی نیز منجر شود .در این بخش به کمک کد ]۲۷،۲۸،۲۹،۴۱[ NBODY6به شبیهسازی -N
ذرهای خوشههای ستارهای در پتانسیلی شبیه به پتانسیل راه شیری میپردازیم.
نسخه در دسترس NBODY6امکان بررسی پتانسیل کهکشانی وابسته به زمان را در اختیار نمیگذارد .به همین دلیل و به منظور تخمین
سرنوشت خوشه ستارهای که کهکشان میزبانش با زمان رشد میکند ،دو حالت مستقل در نظر گرفتیم که جرم و اندازه کهکشان میزبان متفاوت
است:

 ابتدا فرض کردیم که خوشه ستارهای در مداری دایرهای در فاصله  8.5 kpcاز مرکز کهکشان ،در کهکشانی سنگین با جرم و پارامترهای
هندسی راه شیری در زمان حال (که در جدول  ۱خالصه شده است) می چرخد؛
 سپس همان خوشه ستارهای را در مداری دایرهای در فاصله  15.5 kpcاز مرکز کهکشان ،در کهکشانی سبک با پارامترهای  12 Gyrقبل
راه شیری در نظر گرفتیم(جدول .)۲
جدول  :۲پارامترهای مشخصه کهکشان راه شیری در  12 Gyrقبل .جرمها بر حسب جرم خورشید(  ) Mو فاصلهها بر حسب کیلوپارسک(  ) kpcمیباشند.

هاله ماده تاریک

برآمدگی ستارهای مرکزی

دیسک

M vir  7.9 1010

M b  2.2 109
rc  0.06

M d  6.6 109

rvir  29.9

a  0.65; b  0.04

c  2.86

هر دو خوشه ستارهای شامل  ۵۱۱۱۱ذره (متناظر با  ) M  30000Mدر محدوده جرمی  0.08Mتا  100Mهستند که طبق پروفایل چگالی
پالمر[ ]۲۳و با شعاع نیمه جرم ابتدایی  rh,0  3 pcتوزیع شدند .همچنین هر دو مدل با تابع جرم اولیه کروپا[ ]۲۵،۲۶شامل دو جمله توانی ،با
شیبهای  1  1.3برای ستارههایی با جرم  0.08M  M  0.5Mو شیب   2  2.3برای ستارههای سنگینتر ،تحول را آغاز کردند.
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شکل  :۳نمودار تحولِ جرمِ کل [سمت چپ] و شعاع نیمه جرم [سمت راست] خوشههای شبیهسازی شده؛ خوشهای که در کهکشان میزبان با پارامترهای  12Gyrقبل (سبکتر)
تحول پیدا کرده با خط تیره سیاه و خوشهای که در کهکشان میزبان با پارامترهای امروزیش (سنگینتر) تحول پیدا کرده با خط قرمز نشان داده شده است .بخاطر میدان کشندی
قوی ،انبساط خوشهای که نزدیک به مرکز کهکشان است محدود و قبل از زمان هابل خوشه منحل میشود.

با توجه به شکل  ۳میتوان مشاهده کرد خوشه ستارهای که در کهکشان سبکتر تحول یافت تقریبا  ۴۱درصود جورم اولیوهاش را حفو کورد در
حالی که خوشه ستارهای که در کهکشان سنگینتر متحول شد به اندازه زمان هابل باقی نماند و بعد از حدود  11Gyrاز بین رفت.

شکل  :۵نمودار تحول شیبِ تابع جرمِ ستارهای برای ستارههای کمجرم[سمت چپ] و برای ستارههای پرجرم[سمت راست] در شعاع نیمه جرم بر حسب زمان؛ شیبِ کمترِ تابع
جرم نتیجه مستقیم افزایش فرار ناشی از کشند ستارههای نواحی خارجی خوشه-که بخاطر جدایی دینامیکی جرم معموال ستارههایی کمجرم هستند -میباشد.

تابع جرم ستارهای یکی از مهمترین پارامترهای مشاهدهپذیر است که طی فرآیند تحول دینامیکی خوشههای ستارهای دستخوش تغییر میشود.
طبق یافتههای پیشین ،واضح است که واهلش دو جسمی که باعث تبخیر از مرزهای کشندی خوشه میشود همبستگی میان شیب تابع جرم و
قدرت میدان کشندی کهکشان میزبان را افزایش میدهد.

نتایج
با بررسی تحول خوشههای ستارهای در فواصل متفاوت از مرکز کهکشان با جرمهای متفاوت دریافتیم که کم بودن هدر رفت جرمِ خوشههایی
که در میدان کشندی ضعیفتری(در فاصله بیشتری از مرکز کهکشان و در کهکشانی با جرم کمتر) تحول مییابند منجر به این میشود که اندازه
نهایی خوشه بسیار بزرگتر شود.
محاسبات ما برای دو خوشه ستارهای که در فواصل کهکشانی متفاوت و در کهکشان میزبان مختلف قرار داشتند نشان میدهد که خوشه ستاره-
ای که فاصلهاش از مرکز کهکشان کمتر باشد(کهکشان میزبان سنگینتر است و در نتیجه خوشه میدان کشندی قویتری را تجربه میکند):
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 اندازه کوچکتر؛

 نرخ هدر رفت جرم بیشتر و زمان انحالل کوتاهتر؛
 و تابع جرمی صافتر
.دارد
 متوسط زمانی جرم کهکشان بزرگتر از حالتی است که پتانسیل کهکشان را متغیر با زمان در نظر میگیریم؛ به،با در نظر گرفتن پتانسیل ایستا
همین دلیل است که وقتی خوشه ستارهای در یک کهکشان با پتانسیل وابسته به زمان قرار دارد نسبت به حالتی که در یک کهکشان با پتانسیل ایستا
 فرض یک پتانسیل کهکشانی ایستا و بدون تغییرات زمانی، در نهایت با توجه به همه مالحظات ذکر شده. جرم بیشتری خواهد داشت،قرار دارد
 تخمین کمتر از اندازهی اندازه نهایی خوشههای، تخمین بیشتر از اندازهی نرخ تجزیه خوشههای کروی،منجر به افزایش نرخ هدر رفت جرم
.کروی و نهایتا افزایش شیب تابع جرم میگردد

سپاسگزاری
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تحول خوشههای ستارهای در بدو تولد
حسین حقی
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان ،ایران

خوشههای ستارهای از ابرهای مولکولی عظیمی متولد میشوند .معموالً بازدهی تشکیل ستارهای کمتر از  03درصد میباشد.
یعنی مقدار زیادی گاز در خوشهها باقی میماند .در اثر تحول ستارهای در خوشه ،بادهای ستارهای ستارههای سنگین و انفجارات
ابرنواختری ،مقدار زیادی از گازهای باقیمانده به سمت بیرون خوشه تخلیه میشوند .در نتیجه خوشه با کمبود شدید پتانسیل
گرانشی مواجه شده و ستارههای سبک که معموالً در نواحی بیرونیتر حضور دارند ،از سیستم فرار میکنند .این فرایند باعث
اثرات شدید در ادامه تحول بلند مدت خوشه میشود .در این سخنرانی جزئیات و عواقب این فرایند بررسی میشود.
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مقید کردن محیط کهکشانهای مارپیچی با موند
حسین حقی ،امیر عبادتی بازکیائی ،اکرم حسنی زنوزی
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

چکیده
برخالف دینامیک نیوتنی که خطی است و از اصل همارزی قوی پیروی میکند در هر نظریهی گرانشی غیر خطی مانند موند اصل همارزی
قوی نقض می شود .در نتیجه دینامیک گرانشی سیستم به میدان گرانشی خارجی که سیستم در آن شناور است بستگی پیدا می کند .اثر میدان
گرانشی خارجی یکی از نتایج جالب موند میباشد و شرایط خاصی را برای آزمودن موند فراهم می کند .محققین معموال اثر میدان خارجی را
در مطالعهی منحنی دوران کهکشانهای مارپیچی در نظر نمیگیرند .ما در این مقاله منحنی دوران کهکشانهای مارپیچی در موند را با در نظر
گرفتن اثر میدان گر انشی خارجی بررسی کرده و نتایج حاصل را با مشاهدات رصدی مقایسه میکنیم.

مقدمه
مشاهدات رصدی بیانگر تفاوت عمیقی بین پیشبینیهای گرانش نیوتنی و منحنی دوران کهکشانهای مارپیچی هستند.
براساس گرانش نیوتنی سرعت دورانی با معکوس توان دوم فاصله از مرکز کهکشان متناسب است و در فواصل دور
انتظار افت کپلری در سرعت میرود در حالیکه مشاهدات رصدی نمایانگر سرعتی ثابت در فواصل دور از مرکز
کهکشان هستند].[1
برای حل این معضل دو راه حل عمده پیشنهاد میشود .اول سعی برای توضیح این رفتار با فرض وجود هالهای از
مادهی تاریک که در کهکشان و اطراف آن گسترده شده است و دوم نظریات گرانشی تعمیمیافته].[2
یکی از این نظریات گرانشی پیشنهاد شده برای حل این معضل موند] [MONDمیباشد .با بررسی مشاهدات
رصدی میتوان دریافت انحراف از گرانش نیوتنی در گرانشهای ضعیف و از مرتبهی  10-10 ms-2و کوچکتر از آن
مشاهده میشود .میلگروم ] [MILGROMدر سال  1983پیکربندی موند را با توجه به این مقدار که آن را  a0نامید
ارائه کرد]2و.[3
موند در توجیه سرعت ثابت در منحنی دوران کهکشانهای مارپیچی بسیار موفق بوده است اما برای تعدادی از این
کهکشانها مشاهده می شود که مقادیر به دست آمده از موند برای سرعت در فواصل دور از مرکز کهکشان بیشتر از
مقادیر رصد شده هستند و به اصطالح تعدادی از کهکشانهای مارپیچی در منحنی دوران خود دارای افتی هستند که
موند قادر به توضیح آنها نیست] .[4در این مقاله نشان میدهیم در صورت در نظر گرفتن حضور یک میدان گرانشی
خارجی میتوان این افت در منحنی دوران را توضیح داد.

پیکربندی موند
در پیکربندی غیرنسبیتی موند شتاب فیزیکی 𝑔 توسط معادلهی زیر با شتاب نیوتنی 𝑁𝑔 مربوط میشود:
𝑔
𝑁𝑔 = ) ( 𝜇𝑔
𝑎0
که در آن )𝑥(𝜇 تابع گذار با حدود 𝑥 = )𝑥(𝜇 برای  𝑥 ≪ 1و  𝜇(𝑥) = 1بررای  𝑥 ≫ 1میباشرد .ترابع گرذار
𝑥

استاندارد موند بصرورت  𝜇(𝑥) = √1+𝑥 2تعریرف میشرود ] [2و برر طبرق آن میتروان معادلرهی منحنری دوران را
بصورت
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زیر بدست آورد:
𝑎0 𝑟 2 2
√
1
+
1
+
(4
√ 𝐺𝑀
) 𝑀𝐺
𝑟

2
که در آن 𝑀 نشان دهندهی جرم باریونی میباشد.

2
𝑑𝑛𝑜𝑀𝑣
=

اثر میدان گرانشی خارجی در موند
به دلیل شکست شکل قوی اصل هم ارزی در موند دینامیک داخلی یک سیسرتم گرانشری مسرتقل از میردان گرانشری
خارجی نمیباشد] .[5این اثر میتواند بر منحنی دوران کهکشانهای مارپیچی تاثیر گذاشته و باعث افت منحنری دوران
آنها شود.
در سال  2007فیمی ] [famaeyو همکاران تقریبی را به صورت 𝑁𝑎 = 𝑖𝑎 )

√𝑎𝑒2 +𝑎𝑖2
𝑎0

( 𝜇 معرفی کررد کره در آن

𝑖𝑎 شتاب گرانشی داخلی سیستم 𝑎𝑒 ،شتاب گرانشی خارجی و 𝑁𝑎 شتاب گرانشی نیوتنی میباشد] .[6برا اسرتفاده از
این تقریب معادلهی منحنی دوران در حضور میدان گرانشی خارجی به صورت زیر نوشته میشود:
2

2

2

2
𝑎𝑒 𝑟 2
𝑎𝑒 𝑟 2 2
) 𝑟 ( ) 2 + 𝑎2
√
1
−
(
)
+
(1
−
(
)
)
+
𝑎(4
𝑒
0
√
𝐺𝑀
𝐺𝑀
𝐺𝑀

𝐺𝑀
𝑅
2
در شکل  1در چند حالت خاص تاثیر وجود میدان گرانشی خارجی بر منحنی دوران یرک کهکشران مرارپیچی فرضری
2
𝑑𝑛𝑜𝑚𝑣
=

نمایش داده شده است.

شکل : 1منحنی دوران یک کهکشان با دیسک به جرم 𝑛𝑢𝑠𝑀  𝑀 = 7.5 × 1010و بالج به جرم 𝑛𝑢𝑠𝑀  𝑀 = 2.5 × 1010در رژیمهای
نیوتنی و موندی به همراه مقادیر مختلف میدان گرانشی خارجی
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همانطور که در شکل  1مشاهده میشود حضور میدان خارجی باعث افت منحنی دوران در نقاط دور از مرکز میشرود
و در نهایت با بیشتر شدن میدان گرانشی خارجی ،منحنی دوران رفتاری کامال نیروتنی از خرود نشران میدهرد و افرت
کپلری در نمودار مشاهده میگردد.

نمونههای مناسب رصدی
در تعدادی از کهکشانها که استفاده از موند بدون در نظر گرفتن میدان خارجی نتایج مطلوبی به دست نمیداد ،افزودن
میدان گرانشی خارجی به عنوان یک پارامتر آزاد باعث بهبود نتایج و نمودارهای منحنی دوران میگردد که در ادامه بره
چند نمونه از آنها میپردازیم.
همانطور که پیشتر گفته شد اثر میدان خارجی باعث ایجاد سیر نزولی در منحنی دوران نسبت به حالت منزوی میشود.
اما این تنها تاثیر وجود میدان گرانشی خارجی نمیباشد بلکه حضور این اثر ،باعث افزایش مقدار جرم به درخشرندگی
که خود یک پارامتر آزاد در محاسبات است میگردد و در نهایت باعرث بره دسرت آوردن بررازت بهترری در نمرودار
منحنی دوران نسبت به حالت منزوی میشود.
نمونهی کهکشانهای مورد کاوت قرار گرفته از دو گروه دادههای مقالهی حسنی زنوزی و حقی که در باند  Bهسرتند
و دادههای  thingsکه در باند 𝑚𝜇  3.6هستند ،میباشند .در نهایت  18مورد از کهکشانها در حضور میدان گرانشی
خارجی دارای برازت بهتری برای منحنی دوران میباشند که در جدولهای 1و  2نتایج درج شده

است.

جدول : 1مقادیر جرم به درخشندگی و  K-squareدر بهترین برازت منحنی دوران در حالت منزوی و حضور میدان گرانشی خارجی برای
کهکشانهای باند .B
𝒆𝒂
] 𝟎𝒂[

𝟐𝜿
EFE

𝒔𝑴
𝑳
EFE

𝟐𝜿
NO EFE

𝒔𝑴
𝑳
NO EFE

Galaxy

NGC 2998
1.24
2.66
1.38
1.22
0.220
NGC 3769
1.23
0.80
1.26
0.81
0.085
NGC 4100
2.43
2.15
2.52
1.87
0.335
NGC 4183
0.73
1.01
0.95
0.27
0.265
NGC 5033
4.68
7.04
4.99
3.10
0.335
NGC 5371
1.62
10.49
1.72
7.26
0.330
NGC 5533
3.35
2.51
3.88
1.09
0.200
UGC 6446
0.52
2.43
0.94
0.75
0.325
UGC 6983
1.74
1.37
2.25
0.79
0.390
جدول : 2مقادیر جرم به درخشندگی و  K-squareدر بهترین برازت منحنی دوران در حالت منزوی و حضور میدان گرانشی خارجی برای
کهکشانهای باند 𝑚𝜇 .3.6
𝒆𝒂
] 𝟎𝒂[

𝟐𝜿
EFE

𝒔𝑴
𝑳
Bulge
EFE

𝒔𝑴
𝑳
Disk
EFE
0.55

3.10
3.86

0.02
0.04

NGC 2366

0.90
0.53

NGC 3031
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NGC 3621

𝟐𝜿
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𝒔𝑴
𝑳
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𝒔𝑴
𝑳
Disk
NO EFE
0.01

DDO 154
IC 2574

0.145

0.35

0.330

1.13

0.34

0.240

0.38

0.33

0.54

1.60
0.240

3.30
1.30

1.02
0.69

4.29
5.49

0.645

4.12

0.55

4.90

0.53

0.125

1.49

0.46

1.70

0.45

0.19
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1.450
0.310

1.57
1.15

1.01
5.58

5.96
3.06

0.55
0.46

1.15
6.23

0.37
0.41

NGC 4736
NGC 5055

شکل( : 2چپ)منحنی دوران کهکشانها ی  𝑁𝐺𝐶 5033و  𝑁𝐺𝐶 3521در حضور میدان گرانشی خارجی (خط مشکی) و در حالت
منزوی (خط سورمهای).

(راست) نمودارهای  likelihoodمربوط به میدان گرانشی خارجی و مقدار جرم به درخشندگی .

برای کهکشان  𝑁𝐺𝐶 5033تاثیرگزارترین جرم کیهانی ،کهکشان  𝑁𝐺𝐶 5014میباشد که با توجه به خطاهای
اندازهگیری در میتواند میدان گرانشی بین  0.002تا ( 0.436برحسب  )𝑎0بر  𝑁𝐺𝐶 5033اعمال کند که با توجه
به جدول  1و شکل  2این مقدار با نتایج محاسبات سازگاری دارد].[7
در مورد کهکشان  𝑁𝐺𝐶 3521به نظر میآید کهکشان  SDSS J110440.08+000329.6میتواند تاثیر گرانشی
مورد نظر را ایجاد کند .این کهکشان با توجه به خطاهای اندازهگیری میتواند میدانی از  0.001تا ( 0.019برحسب
 )𝑎0را در مکان  𝑁𝐺𝐶 3521ایجاد نموده و منبعی برای اثر میدان گرانشی خارجی بر این کهکشان باشد].[7
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براساس نظریههای تشکیل ستارهای مقدار جرم ستارهای بر درخشندگی به رنگ ککشانها مربوط است که به مدل
 SPSمعروف است] .[4درشکلهای  3و  4نتایج حاصل از حضور میدان گرانشی خارجی را با این مدل مقایسه
کردهایم.

شکل : 3نمودار لگاریتم جرم بر درخشندگی کهکشانها بر حسب رنگ برای کهکشانهای باند .B

شکل : 4نمودار لگاریتم جرم بر درخشندگی کهکشانها بر حسب رنگ برای کهکشانهای باند 𝑚𝜇 .3.6

همانطور که مشاهده میشود نتایج حاصل با این نمودارها عدم سازگاری ندارند و میتوان به این نتایج اطمینان کرد.

نتیجهگیری
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 همچنین با.در این مقاله نشان دادیم اثر میدان گرانشی خارجی میتواند یکی از مشکالت موند را کاهش دهد
 نشان دادیم این نتایج با یکی از مهمترین مدلهای اخترفیزیکی تناقضی نداردSPS مقایسهی نتایج بدست آمده با مدل
.و میتواند در چهارچوب این مدل حضور داشته باشد

مراجع
1. Oort, J.H., “The force exerted by the stellar system in the direction perpendicular to the
galactic plane and some related problems”, Bull. Astron. Inst. Netherlands, 6, 249–287,
(1932).
2. Famaey B, McGaugh S, “Modified Newtonian Dynamics (MOND): Observational
Phenomenology and Relativistic Extensions”, arXiv:1112.3960v2 [astro-ph.CO] 20
May 2012.
3. Milgrom, M., “A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to
the hidden mass hypothesis”, Astrophys. J., 270, 365–370, (1983).
4. Hasani Zonoozi A, Haghi H., “The distinguishing factor for gravity models: stellar
population synthesis” , Astron. Astrophys. 524, A53 (2010).
5. Bekenstein, J. and Milgrom, M., “Does the missing mass problem signal the breakdown
of Newtonian gravity?”, Astrophys. J., 286, 7–14, (1984).
6. Famaey B., Bruneton J., Zhao H. S., 2007,MNRAS, 377L, 79
7. http://ned.ipac.caltech.edu/help/object_help.html

33

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

بررسی دینامیک داخلی کهکشانهای کوتوله کروی با استفاده از گرانش تعمیمیافته
(موگ)
حقی،

حسین ۱

امیری،

وحید۱

1دانشکده فيزيك،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پايه  -زنجان ،جاده گاوازنگ ،زنجان

چكيده
توصيف سرعت پخشی در راستای ديد کهکشانهای کوتوله کروی) (dSphدر چارچوب ديناميك نيوتنی مستلزم مقادير
بااليی برای نسبت جرم به درخشندگی (

𝑴
𝑳

) است که اين موضوع با نتايج حاصل از سنتز جمعيت ستارهای)(SPS

ناسازگار است .ما نشان داديم که استفاده از  αو  μبه عنوان ثوابت جهانی که از برازش تئوری موگ با منحنی سرعت
کهکشانها به دست آمدهاند] [13نيز سرعت پخشی در راستای ديد  dSphها را کماکان با
در اين مقاله ما ديناميك داخلی اين ساختارها را با نرخهای پايين

𝑴
𝑳

𝑴
𝑳

های بااليی توصيف میکند.

توصيف کرديم .برای اين منظور نشان داديم که اگر α

و  μرا به عنوان پارامترهای آزاد اختيار کنيم میتوانيم با استفاده از مقادير کوچك

𝑴
𝑳

ديناميك داخلی dSphها را توصيف

کنيم و نتايج قابل توجيهی را بدست آوريم.

 ۱مقدمه
کهکشان راه شيری) (MWپانزده کهکشان کوتوله کروی dSphدارد که به دور آن میچرخند] dSph .[23ها
ساختارهای کوچك کروی نسبتا پيری هستند که به دليل وجود مقادير زيادی ماده نادرخشان دارای درخشندگی پايينی
هستند .اين ساختارها توزيع ستارهای نسبتا يکنواختی دارند و غالبا خالی از گاز هستند].[6
مشاهدات (برای مثال نگاه کنيد به ] ) [1نشان دادند که سرعت پخشی مرکزی اين ساختارها در حدود  1۰کيلومتر
بر ثانيه است ] .[25برخی اندازهگيریهای انجام شده (] )[8,9,10,20,21,22;24نشان میدهد که پروفايل سرعت
پخشی  dSphها با تغييرات شعاع رفتاری نسبتا تخت دارد].[23
مطابق آناليز جينز ،استفاده از شتاب گرانشی نيوتنی برای توصيف سرعت پخشی منجر به مقادير بااليی برای نسبت
جرم به درخشندگی

𝑴
𝑳

اين ساختارها میگردد که اين موضوع با نتايج حاصل از سنتز جمعيت ستارهای )(SPS

همخوانی ندارد .گيلمور  dSphها را به عنوان سيستمهای تحت غلبه ماده تاريك سرد ) (CDMدر نظر گرفت .وی چگالی
𝑀

مرکزی ماده تاريك و جرم ماده تاريك درون  dSphها را به ترتيب حدود  108 𝑘𝑝𝑐ʘ3و  4 × 107 𝑀ʘمحاسبه کرد].[4,5
انگوس با مطالعه  dSphها در چارچوب  MONDمقادير معقولی برای شش کهکشان کوتوله کروی بهدست آورد اما در مورد
+5.3
 43.9+29.0را محاسبه کرد که مقادير نسبتا بااليی برای نسبت جرم به
 Sextansو  Dracoبه ترتيب مقادير  9.2−3.0و −19.3

روشنايی بودند].[2
موفات توانست از برازش تئوری موگ به سرعت گردشی کهکشانهايی در بازه فاصلهای  0.02و  70.0کيلوپارسکی و بازه
جرمی  105تا  1011جرم خورشيد قرار داشتند نتايج خوبی بگيرد] .[11وی همچنين نشان داد که نتايج حاصل از تئوری موگ
با حرکت اقمار کهکشانها ] [12توافق خوبی دارد .عالوه بر آن ،نتايج خوبی از برازش تئوری موگ به منحنی چرخش
کهکشانها ] ،[13سرعت پخشی اقمار کهکشان ] ،[15سرعت پخشی خوشههای کروی ] ،[14دادههای خوشه بولت
 [18] 1𝐸0657 − 56و مشاهدات کيهانشناسی ] [19به دست آمده است.
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در اين مقاله ما ديناميك داخلی کهکشانهای کوتوله کروی را در چارچوب تئوری موگ با استفاده از برازش اين
تئوری به دادههای سرعت پخشی در راستای ديد اين ساختارها و نيز با بهرهمندی از آناليز جينز بررسی و نسبت جرم
به روشنايی را برای هشت مورد از اين ساختارها ،در دو حالت مختلف بهدست میآوريم.

 ۲روششناسی
 ۲.۱گرانش تعمیمیافته (موگ)
کنش  MOGبه صورت زير تعريف میشود:
𝑀𝑆 𝑆 = 𝑆𝐺 + 𝑆𝜙 + 𝑆𝑆 +
)(1
که 𝐺𝑆  𝑆 𝑆 ، 𝑆𝜙 ،و 𝑀𝑆 به ترتيب کنش گرانشی انيشتن ،کنش برداری بزرگ ،کنش ميدان اسکالر و کنش غبار
بیفشار هستند و به صورت زير تعريف میشوند:
−1 1
𝑥 ∫ (𝑅 + 2𝛬)√−𝑔𝑑 4
)(2
𝐺 𝜋16
−1
1
1
= 𝜙𝑆
𝑥 ∫ 𝜔[ 𝐵 𝜇𝜐 𝐵𝜇𝜐 − 𝜇 2 𝜙𝜇 𝜙𝜇 + 𝑉𝜙 (𝜙𝜇 𝜙𝜇 )]√−𝑔𝑑 4
)(3
𝜋4
4
2
𝜇 𝛽∇𝜇 𝛼∇ 𝐺 𝛽∇𝐺 𝛼∇
1 1
)𝜇( 𝜇𝑉 )𝐺( 𝐺𝑉
( 𝛽𝛼𝑔 [ ∫ 𝑆𝑆 = −
+
)+
)+ 2 ]√−𝑔𝑑4 𝑥 (4
2
2
𝐺 2
𝐺
𝜇
𝐺2
𝜇
= 𝐺𝑆

𝑥 𝑆𝑀 = ∫(−𝜌√𝑢𝜇 𝑢𝜇 − 𝜔𝑄5 𝑢𝜇 𝜙𝜇 ) √−𝑔𝑑 4

)(5

به طوریکه 𝜇𝜙 𝜐𝜕  𝛽𝜇𝜐 = 𝜕𝜇 𝜙𝜐 −تانسور فارادی برای ميدان برداری∇𝜐 ،مشتق هموردای متناظر با متريك 𝜐𝜇𝑔
 ω ،ثابت جفتشدگی بیبعد 𝐺 ،ميدان اسکالرنمايانگر قدرت جفتشدگی گرانشی μ ،ميدان اسکالر متناظر با جرم
ميدان برداری 𝑉𝜙 (𝜙𝜇 𝜙𝜇 ) ، 𝑉𝐺 (𝐺) ،و )𝜇( 𝜇𝑉 پتانسيل خودبرهمکنشی وابسته به ميدان برداری و اسکالر،
𝜌چگالی ماده و 𝝆𝑘 =  𝑄5ممان مرتبه پنجم منبع نيرو هستند .در رابطه اخير 𝑘 نيز ثابت است ].[13
به منظور يافتن عملکرد موگ بهتر است با بهرهگيری از تقريب ميدان ضعيف برای ديناميك ميدانها از حل دقيق
حالت متقارن کروی و پايای ميدان موگ برای يك جرم نقطهای استفاده کنيم.
آشفتگی ميدانها حول فضا -زمان مينکوفسکی برای يك توزيع غير نسبيتی از ماده منجر میشود به:
)(6

) ⃗́𝑥(𝜌
⃗́𝑥⃗−
́
]𝑥 (1 + 𝛼 − 𝛼𝑒 −𝜇|𝑥 | )𝑑 3
| ⃗́𝑥 |𝑥⃗ −

∫[ 𝑁𝐺𝜑𝑒𝑓𝑓 (𝑥⃗) = −

و
)(7

) ⃗́𝑥 𝜌(𝑥́⃗ )(𝑥⃗ −
⃗́𝑥⃗−
∫ 𝐺𝑎(𝑥⃗) = −
́𝑥 [1 + 𝛼 − 𝛼𝑒 −𝜇|𝑥 | (1 + 𝜇|𝑥⃗ − 𝑥́⃗ |)𝑑3
| ⃗́𝑥 |𝑥⃗ −

در تقريب ميدان ضعيف  αو  μثابت هستند ولی در حل دقيق حالت متقارن کروی پايا به جرم منبع وابسته هستند
].[17
برای جرم نقطهای میتوان شتاب تعميم يافته نيوتنی را برای ميدانهای گرانشی ضعيف به صورت جمع دو قسمت
نيروی يوکاوا شکل و شتاب نيوتنی نوشت ]:[12
)(8

)𝑟(𝑀 𝑁𝐺
}])𝑟𝜇 {1 + 𝛼[1 − 𝑒 −𝜇𝑟 (1 +
𝑟2
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در اينجا 𝐺𝑁 ،ثابت گرانشی نيوتنی 𝛼،جفت شدگی قدرت بردار نيروی مرتبه پنجم 𝜇𝜙 به ماده باريونی 𝜇 ،بيانگر
بازه نيرو و  Mجرم کل است.

 ۲.۲آنالیز جینز
میتوانيم با استفاده از معادله جينز سرعت پخشی شعاعی را در ميدان گرانش متقارن کروی را بيابيم ]:[3
)d(υ(r)𝜎𝑟2 (r)) 2υ(r
dϕ
+
)𝛽(𝑟)𝜎𝑟2 (r) = −υ(r
)(9
dr
𝑟
dr
که در اينجا  𝜎𝑟2 (r) ، 𝛽(𝑟) ، υ(r) ،rو)𝑟(𝜙 به ترتيب فاصله شعاعی از مرکز ،dSphچگالی عددی فضايی
 ،dSphناهمسانگردی در سرعت ،سرعت پخشی شعاعی به صورت تابعی از فاصله شعاعی و پتانسيل گرانشی هستند.
در مختصات کروی میتوان نوشت:
)𝑟(𝑎= −

)(10

)𝐴(r)𝜎𝑟2 (r
𝑟

+

)𝑑2 𝜎𝑟2 (r
dr

به طوریکه )𝑟(𝛾  𝐴(𝑟) = 2𝛽(𝑟) +و 𝑟 𝑛𝑙 𝑑. 𝛾(𝑟) = 𝑑 𝑙𝑛 𝜐(𝑟)/
در اين مقاله فرض کردهايم  𝛽(𝑟) = 0باشد ولی در حالت کلی  βنه صفر و نه ثابت است ].[12
سرعت پخشی در راستای ديد به صورت تابعی از فاصله تصوير شده از کهکشان ميزبان به صورت زير بيان میشود:
∞

𝑦𝑑)𝑦(𝜐)∫0 [𝑦 2 + (1 − 𝛽(𝑟))𝑅 2 ] 𝑟 −2 𝜎𝑟2 (r

)(11

∞

𝑦𝑑 )𝑦(𝜐 ∫0

=

2
𝑆𝑂𝐿𝜎
)𝑅(

که در آن  𝑦 = √𝑟 2 − 𝑅 2است به طوریکه  Rفاصله تصوير شده و rفاصله سه بعدی است .با اعمال اين تغيير
در معادله ) (11داريم:
)(12

∞

𝑦𝑑 ∫𝑅 (𝑟 2 − 𝛽(𝑟)𝑅 2 ) 𝜎𝑟2 (r)𝜐(𝑟)/𝑟√𝑟 2 − 𝑅 2
∞

𝑦𝑑 ∫𝑅 𝑟𝜐(𝑟)/√𝑟 2 − 𝑅 2

=

2
𝑆𝑂𝐿𝜎
)𝑅(

 ۲.۳مدل چگالی جرمی
مدل های مختلفی برای توصيف چگالی جرمی يك سيستم کروی وجود دارد .ما در اينجا مدل هرنکويست را انتخاب
کرده و تاکيد میکنيم که تفاوت در انتخاب مدلهای توصيف کننده چگالی جرمی ،تاثير قابل مالحظهای بر نتايج
ندارد .اين چگالی به صورت زير بيان میگردد:
𝑀𝑟0

𝑟𝜌𝐻 (𝑟) = 2𝜋𝑟(𝑟+

)(13

3
)0

در اين معادله  Mجرم کل و 𝟎𝒓 شعاع مشخصه است ] .[3در اين مقاله شعاع نيم جرم dSphها به عنوان شعاع
مشخصه به کار برده شده است.

 ۳نتایج
 α ۳.1و  μبه عنوان ثوابت جهانی
موفات و راهوار با استفاده از  The HI Nearby Galaxy Survey Gatalogueمقادير  𝛼𝑟𝑐 = 13.0و
 𝜇𝑟𝑐 = 0.15(𝑘𝑝𝑐)−1را به عنوان حد بااليی برای  αو  μبه عنوان ثوابتی جهانی معرفی کردند .سپس با اعمال

36

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394
پتانسيل مؤثر ناشی از به کار بردن اين ثوابت روی  Ursa-Major Catalogueو برازش تئوری موگ متناظر با اين
پتانسيل به منحنی چرخش کهکشانها نتايج قابل قبولی گرفتند].[13
با فرض 𝑐𝑟𝛼 و 𝑐𝑟𝜇 به عنوان ثوابت جهانی و بهکارگيری اين مقادير ،ما تئوری موگ را با دادههای سرعت پخشی در
راستای ديد  dSphها مطابقت داديم .همانگونه که در جدول ) (1میتوان ديد ،اگر چه برای شش مورد از dSphها
2
2
𝐺𝑂𝑀𝜒است اما اين مقادير بسيار نزديك هستند ).اما نتايج
𝐺𝑂𝑀𝜒است (در مورد > 𝜒𝑁2 ،Ursa Minor
< 𝜒𝑁2

نشان میدهند که نسبت جرم به درخشندگی ناشی از 𝑐𝑟𝛼 و 𝑐𝑟𝜇 بسيار نزديك به مقادير متناظر حاصل از آناليز
نيوتنی هستند به طوریکه تفاوت اين مقادير به صورت ميانگين تنها  5.7درصد است.
در نسبتهای پايين جرم به درخشندگی مانند 0.5و  5واحد خورشيدی ،برازش تئوری موگ ناشی از 𝑐𝑟𝛼 و 𝑐𝑟𝜇 به
سرعت پخشی در راستای ديد  dSphها نتايج معقولی به دست نمیدهد؛ برای مثال همانطور که در شکل )(1
میتوان ديد برازش با دادههای سرعت پخشی در راستای ديد  Carinaبه ترتيب مقادير 17.57و  11.49را برای
 𝜒 2میدهد که اين مقادير را نمیتوان به عنوان نتايج خوب در نظر گرفت.

شکل ) : (1سرعت پخشی در راستای ديد  Carinaبه عنوان تابعی از فاصله تصوير شده متناظر با 𝑐𝑟𝛼 و

𝑐𝑟𝜇 به ازای دو مقدار0.5

و  5.0واحد خورشيدی از نسبت جرم به درخشندگی .دادههای رصدی از ] [2استخراج شدهاند.

جدول ) :(1نسبتهای جرم به درخشندگی حاصل از برازش تئوری موگ ناشی از  𝛼𝑟𝑐 = 13.0و 𝜇𝑟𝑐 = 0.15(𝑘𝑝𝑐)−1
به عنوان ثوابت جهانی به سرعت پخشی در راستای ديد .جدول در ستون اول نام dSphها ،ستون دوم شعاع نيم جرم dSphها
از واکر و همکاران] ،[25ستون سوم درخشندگی در باند  Vاز انگوش] ،[2ستون چهارم نسبتهای جرم به روشنايی در باند V
حاصل از برازش مدل نيوتنی به سرعت پخشی در راستای ديد ،ستون پنجم حداقل  𝜒 2متناظر با بهترين برازش با مدل نيوتنی،
ستون ششم نسبت جرم به درخشندگی در باند  Vحاصل از برا زش تئوری موگ به سرعت پخشی در راستای ديد و ستون هفتم
حداقل  𝜒 2متناظر با بهترين برازش با تئوری موگ آمده است.
2
𝐺𝑂𝑀𝜒

𝐺𝑂𝑀) 𝜐𝐿(𝑀/

𝜒𝑁2

𝑁) 𝜐𝐿(𝑀/
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0.93
2.14
1.59
1.12
1.21
0.85
1.25
1.34

67.9+34.1
−27.2
135.4+51.2
−43.1
13.8+2.5
−2.4
7.9+2.9
−2.6
22.5+11.9
−9.4
135.6+49.2
−41.6
24.1+8.2
−7.0
+34
50.4−25.8

1.01
2.30
2.03
1.40
1.24
1.06
1.49
1.24

69.8+35.2
−27.9
+52.0
137−43.5
15.9+2.9
−2.5
8.2+3.1
−2.5
22.9+12.1
−9.4
152.0+55.1
−46.8
25.0+8.6
−7.2
+38.0
55.5−28.0

4.4
3.3
158.0
76.0
7.6
6.3
28.0
11.0

241
196
668
246
151
682
260
280

Carina
Draco
Fornax
LeoI
LeoII
Sextans
Sculptor
UMi

 α ۳.۲و  μبه عنوان پارامترهای برازش
مطابق پيشبينی موفات و توث میتوان  αو  μرا به عنوان توابعی از جرم منبع در نظر گرفت .آنها توانستند نتايج موگ
را با استفاده از اصل کنش ،مستقيما استخراج کنند و نشان دادند  αو  μتوابعی از جرم منبع هستند] .[16همچنين
حقی و راهوار با بررسی سيستمهای ماژالنی در چارچوب موگ نشان دادند  αو  μبا تغييرات فاصله تغيير میکنند].[7
جدول ) (2نشان میدهد که بهرهگيری از  αو  μبه عنوان پارامترهای برازش مقادير قابل قبولی برای مينيمم
 𝜒 2به ازای هر سه مقدار معقول در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به درخشندگی (که اين مقادير با نتايج حاصل
از  SPSدر توافق هستند ) ارائه میدهد .مقادير بهدست آمده برای  αو  μبه عنوان پارامترهای آزاد برازش ،از برازش
تئوری موگ با سرعت پخشی در راستای ديد dSphها ،به صورت قابل مالحظهای بزرگتر از مقادير 𝑐𝑟𝛼 و 𝑐𝑟𝜇
هستند .شکل ) (2نشان میدهد که سرعت پخشی در راستای ديد به عنوان تابعی از فاصله تصوير شده برازش مطلوبی
با دادههای تجربی به ازای هر سه مقدار در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به درخشندگی دارد.
جدول) : (2نتايج حاصل از برازش تئوری موگ با سرعت پخشی در راستای ديد dSphها با اعمال  αو  μبه عنوان پارامترهای آزاد برازش.
در اين جدول ستون اول نام dSphها ،ستون دوم سه مقدار معقول مختلف برای نسبت جرم به درخشندگی ،ستون سوم مقادير  αبه ازای
بهترين برازش ،ستون چهارم مقادير  μبه ازای بهترين برازش و ستون پنجم مقدار مينيمم  𝜒 2متناظر با بهترين برازش است.

𝜒2
0.97
0.97
0.97
1.26
1.24
1.21

𝜇[𝑘𝑝𝑐]−1
∞20.0+
−14.6
∞20.0+
−14.2
∞20.0+
−14.1
6.0+3.0
−2.0
6.0+3.0
−1.9
5.0+2.3
−1.6

α
151.4+75.1
−6.0
+18.8
37.0−15.0
14.2+7.5
−6.1
617.9+223.4
−189.2
152.8+55.8
−47.4
70.2+26.3
−22.3

𝐺𝑂𝑀) 𝜐𝐿(𝑀/
0.5
2.0
5.0
0.5
2.0
5.0

1.90
1.86
1.77
0.88
0.63
0.31

∞8.0+
−4.0
∞7.0+
−3.0
+12.0
5.0−2.1
5.0+4.2
−2.0
3.0+1.8
−1.3
3.0+1.0
−2.0

33.6+6.0
−5.6
+1.8
7.8−1.5
2.7+0.6
−0.7
26.2+9.7
−8.2
7.9+3.6
−3.1
47.6+36.3
−29.8

0.5
2.0
5.0
0.5
2.0
5.0

38

Name

Carina
Draco

Fornax

Leo I

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394
1.34
1.34
1.34
0.95
0.95
0.95
1.21
1.16
1.05
1.30
1.30
1.30

∞90.0+
−81.5
∞90.0+
−82.3
∞90.0+
−83.8
∞7.0+
−3.6
∞7.0+
−3.6
∞7.0+
−3.7
+11.5
8.0−3.3
7.0+8.3
−2.9
5.0+4.2
−2.0
∞90.0+
−494.2
∞90.0+
−894.5
∞90.0+
−895.1

45.023.2
−18.5
10.5+5.8
−4.6
3.6+2.3
−1.9
366.1+129.4
_109.9
90.6+32.9
−27.5
35.5+13.0
_−11.0
69.2+23.7
−20.6
17.3+6.4
−5.4
7.4+3.2
−2.7
110.1+74.3
−55.4
26.8+18.6
−13.9
10.1+7.5
−5.6

0.5
2.0
5.0
0.5
2.0
5.0
0.5
2.0
5.0
0.5
2.0
5.0

39

Leo II
Sextans

Sculptor

UMi

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

شکل ) :(2سرعت پخشی در راستای ديد هشت  dSphبهعنوان تابعی از فاصله تصوير شده متناظر با مقادير  αو  μحاصل از بهترين برازش
به ازای هر سه مقدار نسبت جرم به درخشندگی .دادههای رصدی از ] [2گرفته شدهاند.

 ۴بحث و نتيجهگيری
ما سرعت پخشی در راستای ديد هشت  dSphکهکشان راه شيری را در چارچوب نظريه موگ بررسی کرديم .با
استفاده از دادههای تجربی که قبال انگوش برای مطالعه اين ساختارها در چارچوب نظريه  MONDاز آنها بهره گرفته
بود] ،[2تخمين ميدان ضعيف موگ که شامل ميدانهای تانسوری ،برداری و اسکالر است ،نتايج آشفتگی کنش موگ
حول فضا-زمان مينکوفسکی و معادله حرکت ذره آزمون سنگين؛ ديناميك dSphها را بررسی کرديم.
پتانسيل مؤثر-معادله ( -)6برای توزيع دلخواهی از ماده دو قسمت دارد؛ قسمت جاذبه و قسمت يوکاوا-مانند .بهعالوه
اين معادله به دو پارامتر  αو  μوابسته است.
مطابق پيشبينیهای  SPSبرای dSphها به عنوان سيستمهای با درخشندگی پايين ،توجيه مقادير باال برای سرعت
پخشی در راستای ديد با مشکل مواجه است .به همين دليل برای توليد اين مقادير باال بايد در معادله ( )12مقادير
)𝑟(  𝜎 2افزايش يابند که اين خود مستلزم افزايش مقادير شتاب است .در معادله ( )8شتاب گرانشی به  μ ، αو M
وابسته است که با تغيير اين مؤلفهها میتوان مقادير مختلفی را برای شتاب گرانشی به دست آورد .در اين معادله هر
چقدر  μکوچکتر شود مقدار  μrبه سمت صفر ميل میکند و شتاب موگ به شتاب نيوتنی نزديكتر میشود .به
عبارت ديگر به ازای μهای خيلی کوچك شتاب موگ مستقل از  αو  μمیشود .از سوی ديگر اگر μخيلی بزرگ
باشد مقدار 𝑟𝜇 𝑒 −به سمت صفر ميل میکند و شتاب موگ مستقل از  μمیشود .به عبارت ديگر:
)(14
)(15

𝑁𝑎 = 𝐺𝑂𝑀𝑎 μ ≪ 1 ⟹ 𝜇𝑟 → 0, 𝑒 −𝜇𝑟 → 1,
μ ≫ 1 ⟹ 𝑒 −𝜇𝑟 → 0, 𝑎𝑀𝑂𝐺 = 𝑎𝑁 (𝛼 + 1).

برای توصيف مقادير نسبتا باالی سرعت پخشی در راستای ديد dSphها به عنوان سيستمهای با درخشندگی پايين
ناگزيريم از مقادير نسبتا باالتری برای  αو  μدر مقايسه با سيستمهای با درخشندگی باال استفاده کنيم .به عنوان اولين
گام با بهرهگيری از مقادير 𝑐𝑟𝛼 و 𝑐𝑟𝜇 به عنوان ثابتهای جهانی (ناشی از برازش موگ با منحنی سرعت کهکشانها
] )[13و نسبت جرم به درخشندگی به عنوان پارامتر آزاد سعی در برازش تئوری موگ به دادهذهای سرعت پخشی
در راستای ديد dSphها نموديم .جدول ( )1نشان میدهد که نتايج حاصل شده بسيار شبيه نتايج حاصل از آناليز
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𝑀

نيوتنی هستند .گرچه 𝑁)𝐿 (𝑀/𝐿)𝑀𝑂𝐺 < (𝑀/است اما مقادير  ) 𝐿 (Mogکماکان بيشتر از آن چيزی هستند که با
نتايج  SPSقابل توجيه باشند.

در گام بعدی تئوری موگ با استفاده از  αو  μبه عنوان پارامترهای آزاد برازش و برای سه مقدار مختلف قابل توجيه با
نتايج حاصل از  SPSبه دادههای سرعت پخشی در راستای ديد  dSphبرازش داديم .جدول ( )2نشان میدهد که در
تمام موارد ،نتيجه بهترين برازش ،مقادير باالتری برای  αو  μنسبت به پيشبينیهای ناشی از برازش موگ با منحنی
سرعت کهکشانها به دست میدهد .مقادير به دست آمده برای  αو  μدر اين حالت برای هر يك از موارد متفاوت و مؤثر

از مقدار درخشندگی سيستم است .همچنين شکل ) (2نشان میدهد که در اين حالت سرعت پخشی در راستای ديد
به عنوان تابعی از فاصله تصوير شده به ازای هريك از مقادير معقول در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به
درخشندگی به خوبی با دادههای تجربی توافق دارد.
يادآور میشويم که ناهمسانگردی در سرعتها تاثير قابل مالحظهای بر نتايج ندارد ولی میتوان برای برازش دقيقتر
اين عامل را در نظر گرفت .به عنوان نکته پايانی بايد گفت که يا  αو  μو در نتيجه تئوری موگ به ابعاد ساختار
وابسته است ،و يا اينکه بپذيريم که تئوری موگ با در نظر گرفتن  αو  μبه عنوان ثوابت جهانی قادر به توصيف
ديناميك کهکشانهای کوتوله کروی نيست.
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Dynamics of cold clouds in the broad-line region of AGNs
Fazeleh Khajenabi
Golestan University

ABSTRACT
We investigate orbital motion of Broad-Line Region (BLR) clouds in AGNs by considering
central gravitational force and non-isotropic radiation force. It is assumed that the intercloud
gas can be described using Advection-Dominated Accretion Flows (ADAFs) where its pressure
distribution depends on both the radial distance and the latitudinal angle. We also discuss about
stability of the orbits and a condition for the existence of bound orbits is obtained. It is shown
that BLR clouds tend to populate the equatorial regions more than other parts simply because
of the stability considerations. Drag force may also affect orbit of BLR clouds as we discuss.
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معرفی اختر زیست شناسی
سهراب راهوار
دانشگاه صنعتی شریف
چکیده
آشکار سازی سیارات فراخورشیدی درسال های اخیر به همراه شبیه سازی های دقیق برای پی بردن به منشاء تشکیل سیارات
از یک طرف و رشد علم بیو فیزیک از نظر کنکاشت فرایند تشکیل حیات منجر به تولد علم جدیدی به نام اختر زیست شناسی
شده است .این سخنرانی جهت معرفی این شاخه از علم می باشد .در این سخنرانی ،منشاء کیهان شناختی عناصر الزم برای
زیست ،تشکیل ملکول های عالی در فضای میان ستاره ای ،تشکیل ستاره ها و تشکیل سیارات قابل زیست معرفی خواهد شد.
در بخش دوم سخنرانی به داده های موجود از سیارات فراخورشیدی و برنامه های رصدی آینده در این زمینه خواهیم پرداخت.
در نهایت فرآیند تشکیل زیست ساختارهای اولیه و تحول زیست کره ی زمین معرفی خواهد شد.
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Intermediate inflation in a non-canonical setting
K. Rezazadeh1 , K. Karami1 and P. Karimi2
1

Department of Physics, University of Kurdistan, Pasdaran St., Sanandaj, Iran
2
Education Organization of Kurdistan Province, Sanandaj, Iran

We study the intermediate inflation in a non-canonical scalar field framework with a power-like
Lagrangian. we obtain an inverse power law inflationary potential and approximate the total e-fold
number of inflation in our model. Then, we estimate the inflationary observables and show that in
contrast with the standard canonical intermediate inflation, our non-canonical model is compatible
with the observational results of Planck 2015. Subsequently, we obtain an approximation for the
energy scale at the initial time of inflation and show that it can be of order of the Planck energy
scale. Therefore, we can resolve one of the mysteries of the inflation theory.
PACS numbers: 98.80.Cq

(

I. INTRODUCTION

ρϕ = 2X

Inﬂationary scenario is one important part of modern
cosmology. In this scenario, it is believed that a rapid
expansion has occurred in the very early stages of our
universe. Consideration of this fast accelerated expansion
can resolve some of basic problems of the Hot Big Bang
cosmology, such as horizon problem, ﬂatness problem and
relic particle abundances problem.
In the standard model of inﬂation, a canonical kinetic
term is included in Lagrangian and usually this term is
dominated by the potential term. But also there are some
models of inﬂation in which the kinetic term can be diﬀerent from the standard canonical one [1–5]. These models
are known as the non-canonical models of inﬂation.
In this paper, we focus on the intermediate inﬂation
in a non-canonical setting. First, we turn to obtain the
inﬂationary potential for our model. Then, we approximate the total e-fold number of inﬂation in our model.
In addition, we estimate the inﬂationary observables and
compare them with the observational results of Planck
2015 [6]. Subsequently, we ﬁnd an approximation for the
energy scale at the start of inﬂation.

pϕ = L.

II. INTERMEDIATE INFLATION IN A
NON-CANONICAL FRAMEWORK

Let us consider the following action
∫
√
S = d4 x −g L(X, ϕ),

(1)

where L, ϕ and X ≡ ∂µ ϕ∂ ϕ/2 are the Lagrangian, the
inﬂaton scalar ﬁeld and the kinetic term, respectively.
The energy density ρϕ and pressure pϕ of the scalar ﬁeld
for the above action are given by [1–5]
µ

44

∂L
∂X

)
− L,

(2)
(3)

In this work, we consider the ﬂat FRW metric. Therefore,
the kinetic term turns into X = ϕ̇2 /2. Also, dynamics of
the universe is determined by the Friedmann equation
H2 =

1
ρϕ ,
3MP2

(4)

together with the acceleration equation
ä
1
=−
(ρϕ + 3pϕ ) ,
(5)
a
6MP2
√
where MP = 1/ 8πG is the reduced Planck mass, a is
the scale factor and H ≡ ȧ/a is the Hubble parameter.
The ﬁrst and second slow-roll parameters are deﬁned
as
Ḣ
,
H2
ε̇
η =ε−
,
2Hε
ε=−

(6)
(7)

respectively. In the slow-roll approximation, we have ε ≪
1 and |η| ≪ 1.
In this paper, we assume that in the action (1), the
Lagrangian has the power-like form
(
)α−1
X
L(X, ϕ) = X
− V (ϕ),
(8)
M4
where α is a dimensionless parameter and M is a parameter with dimensions of mass [3–5]. For α = 1, the above
Lagrangian turns into the standard canonical Lagrangian
L(X, ϕ) = X − V (ϕ).
Inserting the Lagrangian (8) into Eqs. (2) and (3), we
ﬁnd the energy density and pressure of the scalar ﬁeld ϕ
as
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(

)α−1
X
ρϕ = (2α − 1) X
+ V (ϕ),
M4
(
)α−1
X
pϕ = X
− V (ϕ).
M4

(9)
(10)

We can show that by use of the slow-roll conditions
for the Lagrangian (8), the ﬁrst slow-roll parameter (6)
is related to the potential V (ϕ) as

1
V (ϕ).
3MP2

(12)

Moreover, in the slow-roll regime, the evolution equation
of the scalar ﬁeld is [4]
ϕ̇ = −θ

M
√P
3α

)(

θV ′ (ϕ)
√
V (ϕ)

)

(

2M

)
4 α−1

3αf

,

(13)

where A > 0 and 0 < f < 1 [7–9].
With the help of Eqs. (4), (5), (9) and (10) for the
intermediate scale factor (14), we ﬁnd the inﬂationary
potential as [5]
(

ϕ
MP

)−s
,

(15)

where
s=

4α (1 − f )
,
2α + f − 2

(16)

6α(1−f )

3 × 2 2α+f −2 α

2(2α−1)(1−f )
2α+f −2

M̄

8(α−1)(1−f )
2α+f −2

4α(1−f )

(2α + f − 2) 2α+f −2
4α−2

2(1−f )

× (Af ) 2α+f −2 (1 − f ) 2α+f −2 MP4 ,

(19)

εV =

f (2α−1)

4f (α−1)

2 2α+f −2 α 2α+f −2 M̄ 2α+f −2 (1 − f )
2(α−1)

2(α+f −1)
2α+f −2

2αf

(Af ) 2α+f −2 (2α + f − 2) 2α+f −2
2αf
(
)− 2α+f
−2
ϕ
×
.
MP

(20)

This is a decreasing function during inﬂation and hence
the relation εV = 1 is related to the initial time of inﬂation [10]. Consequently, the value of the scalar ﬁeld at
the start of inﬂation is obtained as
α+f −1
√ 2α−1 2(α−1)
1−α
2 2α 2α M̄ α (Af ) αf (1 − f ) αf
ϕi =
MP . (21)
2α + f − 2
With this initial condition, the diﬀerential equation (19)
gives
√
1
2(α−1)
2 2αµ α (1 − f ) 2α
ϕ= 1
α−1
α 2α (2α + f − 2) (Af ) αf
× [f (Ni − N − 1) + 1]

2α+f −2
2αf

MP ,

(22)

where Ni is the e-fold number corresponding to the initial
time of inﬂation.
In the slow-roll approximation, the power spectrum
of scalar perturbations for our non-canonical model (8)
acquires the form [3–5]

and
V0 =

H
dϕ.
ϕ̇

Here, we are interested in obtaining the evolution of the
scalar ﬁeld ϕ in terms of the e-fold number N . To this
end, in Eq. (19) we replace H and ϕ̇ from Eqs. (12) and
(13), respectively. We notice that the potential (15) has
inverse power law form, thus V ′ (ϕ) < 0 and consequently
we take θ = −1 in Eq. (13). Now, we can solve the diﬀerential equation (19). To determine the initial condition,
we use the ﬁrst potential slow-roll parameter (11) which
for our inﬂationary potential (15), reads

1
} 2α−1

where θ = 1 when V ′ (ϕ) > 0 and θ = −1 when V ′ (ϕ) < 0.
In this paper, we are interested in studying the intermediate inﬂation with the scale factor
[
]
f
a(t) = exp A(MP t) ,
(14)

V (ϕ) = V0

dN = −Hdt = −

(11)

Also, in the slow-roll regime, the potential energy dominates the kinetic energy and thus the Friedmann equation
(4) reduces to

{(

It is convenient to express the amount of inﬂation with
respect to the e-fold number deﬁned as
(a )
e
N ≡ ln
.
(18)
a
The above deﬁnition leads to

1
[ (
)α−1 (
)2α ] 2α−1
1 3M 4
MP V ′ (ϕ)
√
εV =
,
α V (ϕ)
2 V (ϕ)

H 2 (ϕ) =

III. ENERGY SCALE AT THE INITIAL TIME OF
INFLATION

(17)

where M̄ ≡ M/MP . We see that the potential driving
the intermediate inﬂation in our non-canonical framework, like the potential of the standard canonical case
[9], has inverse power law form.

45

1
Ps =
72π 2 cs

(

1
) 2α−1

5α−2

6α αV (ϕ)

. (23)

2α

MP14α−8 M̄ 4(α−1) V ′ (ϕ)

aH=cs k

This quantity should be evaluated at the sound horizon exit speciﬁed by aH = cs k where k is the comoving
wavenumber and cs is the sound speed deﬁned as [1–5]
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c2s =

∂pϕ /∂X
.
∂ρϕ /∂X

(24)

1
cs = √
,
2α − 1

(25)

which is a constant quantity. Using Eqs. (15) and (22)
in Eq. (23) and after some simpliﬁcations, we get
√
2/f
2α − 1(Af )
3− 2
Ps =
[f (Ni − N − 1) + 1] f . (26)
2
8π (1 − f )
In the above equation, we see that for the value of f =
2/3, the scalar power spectrum is independent of the efold number N and we expect a Harrison-Zel’dovich scale
invariant spectrum. The scalar spectral index is deﬁed
as
d ln Ps
ns − 1 ≡
.
d ln k

(27)

Here, we use the equation aH = cs k and we note that H
is approximately constant during slow-roll inﬂation, and
also cs is constant for our non-canonical model. Therefore, we get
d ln k = −dN.

(28)

Using this relation together with Eqs. (27) and (26), we
obtain the scalar spectral index as
2 − 3f
.
f (Ni − N − 1) + 1

(29)

In addition, using Eqs. (28) and (29), we ﬁnd the running
of the scalar spectral index as
dns
(2 − 3f ) f
=
2.
d ln k
[f (Ni − N − 1) + 1]

(30)

The power spectrum of the tensor perturbations for our
non-canonical model (8) is given by [2]
(
)
2
V (ϕ)
Pt =
,
(31)
3π 2 MP4 aH=k
where it should be calculated at the horizon exit speciﬁed
by aH = k. Inserting Eqs. (15) and (22) into Eq. (31),
we obtain
Pt =

2(Af )
π2

2/f

[f (Ni − N − 1) + 1]

−

2(1−f )
f

.

(32)

The tensor spectral index is deﬁned as
nt ≡

d ln Pt
.
d ln k

2 (1 − f )
.
f (Ni − N − 1) + 1

(34)

Another important inﬂationary observable is the tensorto-scalar ratio deﬁned as

For our non-canonical model (8), it reduces to

ns = 1 −

nt = −

(33)

With the help of Eqs. (28), (32) and (33), we obtain the
following relation for the tensor spectral index
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r≡

Pt
.
Ps

(35)

Substituting Eqs. (26) and (32) into (35), we obtain the
tensor-to-scalar ratio as
16 (1 − f )
r= √
.
2α − 1 [f (Ni − N − 1) + 1]

(36)

Now, using Eqs. (25), (34) and (36), we see that the
consistency relation for our non-canonical model [3–5]
r = −8cs nt

(37)

is satisﬁed.
If we evaluate the inﬂationary potential (15) at ϕi given
by Eq. (21), we ﬁnd the potential energy at the initial
time of inﬂation as
Vi ≡ V (ϕi ) = 3(Af )

2/f

−

(1 − f )

2(1−f )
f

MP4 .

(38)

Here, we take α = 20 and f = 1/4 and set A = 4.119 as
determined in [5]. In addition, we take the e-fold number
of the horizon exit as N∗ = 60. Now, if we ﬁx Ps |N∗ =
2.207 × 10−9 from Planck 2015 TT,TE,EE+lowP data
combination [6] in Eq. (26), then we ﬁnd the e-fold
number corresponding to the initial time of inﬂation
as Ni = 201. We deﬁne the total e-fold number as
Ntot ≡ Ni − Ne where Ne is the e-fold number corresponding to the end time of inﬂation and vanishes according to deﬁnition (18). Therefore, our non-canonical
inﬂationary model predicts the total e-fold number of inﬂation as Ntot = 201. It should be reminded that this
value is an approximation according to Linde’s idea about
the eternal inﬂation [11,12].
In order to show the consistency of our discussion, we
estimate the inﬂationary observables and compare them
with the Planck 2015 observational results. For this purpose, we evaluate the inﬂationary observables at N∗ =
60. Therefore, using Eq. (29) we obtain ns = 0.9653
which lies in the range with 68% CL allowed by Planck
2015 TT,TE,EE+lowP data (ns = 0.9644 ± 0.0049) [6].
Also, from Eqs. (30) and (36), we get dns /d ln k = 0.0002
and r = 0.0534, respectively, which are in agreement
with Planck 2015 TT,TE,EE+lowP data at 68% CL [6].
Furthermore, from Eq. (34) we see that our model predicts the tensor spectral index as nt = −0.0417 that
can be checked by precise measurements in the future.
Therefore, we conclude that in contrast with the standard canonical inﬂation, our non-canonical model is consistent with the Planck 2015 observational results.
At this point, we obtain an approximation for the energy scale at the start of inﬂation. To this end, we use Eq.
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FIG. 1. Evolution of the inflationary potential (15) versus
the dimensionless time t̄ = MP t. The dotted line specifies the
potential energy at the initial time of inflation.

(38) and ﬁnd the potential energy at the initial time of
inﬂation as Vi = 21.30MP4 . Therefore, we ﬁnd the energy
1/4
scale at the start of inﬂation as Vi
∼ MP ∼ 1018 GeV
which is of order of the Planck energy scale. Therefore, we can provide a reasonable explanation for one
of the mysteries of the inﬂation theory that the energy scale deﬁned by the energy density of the universe
at horizon exit is a few orders of magnitude less than
the Planck energy scale and is approximately of order
MP /100 ∼ 1016 GeV according to observational results,
while we expect that inﬂation occurs at the energy scale
of order MP ∼ 1018 GeV [13]. In fact, we resolve this
problem by implying that inﬂation begins from the energy scale of order MP but it converges rapidly to the
energy scale of order MP /100 at which the slow-roll behaviour occurs so that the horizon exit takes place at
this energy scale. In order to show this remark more
concretely, we use Eq. (15) to plot the evolution of inﬂationary potential versus dimensionless time. This plot is
demonstrated in Fig. 1. It should be noted that we could
solve this problem in our inﬂationary model because the
slow-roll conditions are not perfectly satisﬁed during a
short period of time at the beginning of inﬂation. To
show this fact, we use Eq. (6) for the intermediate scale
factor (14) and plot the evolution of the ﬁrst slow-roll
parameter relative to dimensionless time in Fig. 2. This
ﬁgure shows that after a short period of time, inﬂation
rapidly enters the slow-roll regime (ε ≪ 1) in which the
horizon crossing takes place.

IV. CONCLUSIONS

Here, we investigated the intermediate
[ inﬂation
] charf
acterized by the scale factor a(t) = exp A(MP t) where
A > 0 and 0 < f < 1 in a non-canonical framework with

47

FIG. 2. Evolution of the first slow-roll parameter (6) versus
the dimensionless time t̄ = MP t.

a power-like Lagrangian. We showed that in our noncanonical framework, the intermediate inﬂation is driven
by the inverse power law potential. Having the inﬂationary potential in hand, we turned to ﬁnd an approximation for the total e-fold number of inﬂation in our model.
Subsequently, we estimated the inﬂationary observables
and showed that in contrast with the standard canonical
intermediate inﬂation, our non-canonical model of intermediate inﬂation can be compatible with Planck 2015
results. Finally, we obtained an approximation for the
energy scale at the initial time of inﬂation and showed
that it can be of order of the Planck energy scale. Therefore, we could provide a convincing explanation for one
the mysteries of the inﬂation theory.
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Stability of galactic disks in MOG
Mahmood Roshan
Ferdowsi university of Mashhad

Abstract
In this paper, I review the current status of the Modified Gravity (the so-called MOG). Then I will
consider the local/ global gravitational stability of self-gravitating disks in MOG. In the case of local
stability, we find the generalized version of the Toomre's stability criterion for fluid disks as well as
stellar disks and discuss some possible deviations between MOG and Newtonian gravity. For global
stability, we use numerical simulations using the predictor-corrector method. I will present our last
results obtained from the above mentioned simulations.
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Motion Of Test Particle In The Space Time Of Black Hole In Conformal Weyl Gravity
Soroushfar Saheb, Saffari Reza and Hoseini Bahareh
Department of Physics, University of Guilan, P.O.Box: 41335-1914, Rasht, Iran.
In this paper we consider the motion of test particles in the black hole space-time given by P. D.
Mennheim and D. Kazanas. We derive the analytical solutions for the equation of motion of neutral
test particles. the geodesic equations can be solved in terms of Weierstrass elliptic functions and
derivatives of Kleinian sigma functions. the different types of the resulting orbits are characterized
in terms of the conserved energy and angular momentum.

of the departure of the Weyl theory from the Einstein de Sitter, respectively. [2]

I. INTRODUCTION

One of such alternative theories of gravity is Conformal
Gravity(CG)(Maldacena, 1997), a gravitational theory
which is based on a large symmetry principle known as
conformal symmetry. Intuitively, beside of local Lorentz
symmetry, it also has an scaling symmetry in which the
physics is invariant under the rescaling the metric as
gµν = eΩ(x) gµν . The motion of test particles (both massive and massless) provides the only experimentally feasible way to study the gravitational fields of objects such
as black holes.For this purpose the Weierstrassian elliptic functions are most useful because they lead to simple
expressions. The resulting structure of the equations of
motion is essentially the same as in Schwarzschild spacetime, where they can be solved analytically in terms of
elliptic functions as first demonstrated by Hagihara in
1931 [8]. This method was also applied to the analytical solution of the equations of motion in 4-dimensional
Schwarzschild de Sitter [7] and Kerr de Sitter spacetime [9], as well as in higher dimensional Schwarzschild,
Schwarzschild-(anti)de Sitter, Reissner-Nordstrom 2 and
Reissner-Nordstrom -(anti) de Sitter spactime [10]and in
higher dimensional Myers-Perry spacetime [11].

III. ANALYTICAL SOLUTION OF GEODESIC
EQUATIONS

The geodesic motion in such a space-time is described
by the geodesic equation
ρ
σ
dxµ
µ dx dx
+
Γ
ρσ
ds2
ds ds

where Γµρσ is the Christoffel symbol. The first constant
of motion is given by the normalization condition ds2 =
1
dxµ dxν
1
2 gµν ds ds = 2 ϵ where for massive particles ϵ = 1 and
for light ϵ = 0. conserved energy and angular momentum
E = gtt

dt
dt
(2 − 3γβ)
=
(1 − β
− 3βγ + γr − kr2 ) (4)
ds
ds
r
L = gφφ

ds2 = −B(r)dt2 +

dr2
+ r2 (dθ2 + sin2 θdφ2 )
B(r)

dr
L2
= E 2 − B(r)(ϵ + 2 )
dτ
r

(1)

where the coordinates are defined in the range −∞ <
t < ∞, r ≥ 0, 0 ≤ θ ≤ π and 0 ≤ ϕ ≤ 2π, and the lapse
function, B(r) , is given by
B(r) = 1 −

β(2 − 3βγ)
− 3βγ + γr − kr2
r

dφ
dφ
= r2
ds
ds

(2)

Here , k and are positive constants associated to the central mass, cosmological constant and the measurements
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(5)

which reduce the geodesic equation to one ordinary differential equation

II. METRIC AND FEILD EQUATION

Let us consider a conformal Weyl gravity. An exact
static, spherically symmetric black hole solution is given
by [1]

(3)

(6)

Together with energy and angular momentum conservation we obtain the corresponding equations for r as functions of φ
dr
r4
L2
= 2 (E 2 − B(r)(ϵ + 2 ))
dφ
L
r

(7)

Eq.(6) gives a complete description of the dynamics of
the geodesic motion. Eq.(6) suggests the introduction of
an effective potential
Vef f = (1 −

β(2 − 3γβ)
L2
− 3βγ + γr − kr2 )(ϵ + 2 ) (8)
r
r

For the analysis of the dependence of the possible types
of orbits on the parameters of the space-time and the test
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particle or light ray it is convenient to use dimensionless
quantities. Thus, we introduce
β̃ =

β
r
, γ̃ = mγ, r̃ = , k̃ = m2 k
m
m

+ β(2 − 3γβ)r̃ = Rs (r̃)

(10)

The major point in this analysis is that Eq.(10) implies
Rs ≥ 0 as a necessary condition for the existence of a
geodesic. Thus, the zeros of Rs are extremal values of
r̃(φ) and determine (together with the sign of Rs between
two zeros) the type of geodesic. The polynomial Rs is in
general of degree 6 and, therefore, has 6 (complex) zeros.
but the positive real zeros are of interest for the type
of orbit. As r̃ = 0 is a zero of Rs for all values of the
parameters, this zero is neglected in the following and
(dr̃/dφ) = kϵLr̃ − γϵLr̃ + (E L + 3βγϵL − ϵL + k)r̃
+ (β(2 − βγ)L − γ)r2 + (3βγ − 1)r̃
4

2

+ β(2 − γβ) = Rs (r̃)

3

(11)

is considered instead of Rs . By a comparison of coefficients we can solve the equations for E 2 and L dependent
on ϵ.
L=

(r − 3β)(γr − 3γβ + 2)
r2 (−2kr3 + γr2 − 3γβ 2 + 2β)

2(−kr3 + γr2 − 3arβ + 3aβ 2 + r − 2β)2
E =
(r − 3β)(γr − 3γβ + 2)r
2

(12)

y(φ) = ℘(φ − φin )

(16)

r̃(φ) =
where

∫

a3
4℘(φ − φin ; g2 , g3 ) −

∞

φin = φ0 +
y0

a2
3

.

dz
a3
a2
√
, y0 =
+
4r˜0
12
4y 3 − g2 − g3

(17)

(18)

depends only on the initial values φ0 and r0 .
Timelike geodesics

For ϵ = 1 Eq. (14) should be rewritten as
(u

du 2
) = (β(2 − γβ))u5 + (3βγ − 1)u4
dφ
+ (β(2 − βγ)L − γ)u3 + (E 2 L + 3βγϵL − ϵL + k)u2
− γϵLu + kϵL = p5 (u)
(19)

the solution of this equation is
u(φ) = −

σ1
φ(σ)
σ2

(20)

where σi is the i place derivative of Kleinian σ function
and σz is
σ(z) = Cez t kzθ[g, h](2ω −1 z; τ ),

(21)

(13)

Fig.(1) the results of this analysis are shown for test particles. we introduce a new variable u = M/r, which
yields
(

a3

Then the solution of Eq.(10) acquires the form

(dr̃/dφ)2 = kϵLr̃6 − γϵLr̃5 + (E 2 L + 3βγϵL − ϵL + k)r̃4
+ (ϵβ(2 − 3βγ)L − γ)r3 + (3βγ − 1)r̃2

5

a a2

(9)

and rewrite Eq.(7) as

2

a2

0 3
2
where g2 = 122 − a14a3 and g3 = a1 a482 a3 − 16
− 216
The
analytical solution of Eq.(15) for ϵ = 0 is then given by

du 2
) = (β(2 − γβ))u3 + (3βγ − 1)u2
dφ
+ (β(2 − βγ)L − γ)u + (E 2 L + 3βγϵL − ϵL + k)
γϵL kϵL
−
+ 2
(14)
u
u

which is given by the Riemann θ-function with characteristic [g, h]. A number of parameters enters here: the symmetric Riemann matrix τ , the period-matrix(2ω, 2ώ),
the periodmatrix of the second kind (2η, 2ή), the
matrixκ = η(2)−1 and the vector of Riemann constants
with base point at innity 2[g, h] = (0, 1)t + (1, 1)t τ . The
constant Ccan be given explicitly, see e.g. [6], but does
not matter here.then the analytical solution of Eq.(10) is
r̃(φ) = −

σ2
φσ
σ1

(22)

Null geodesics

Orbits

∑3
For ϵ = 0 Eq.(14) is of elliptic type P3 (u) = i=0 ai ui .
With the standard substitution u = a13 (4y − a32 ) Eq.(14)
can be transformed to the Weierstrass form and so that
this equation turns into:

According to the Fig(1) and the Eqs.((12) , (13)) there
are three regions. the physically acceptable regions are
given by those values of r, for which E 2 ≥ Vef f , The
following different types of orbits can be identified

(

dy 2
) = 4y 3 − g2 y − g3 = P3 (y),
dφ

(15)
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1. Flyby orbits: r starts from ∞, then approaches a
periapsis r = rp and goes back to ∞.
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FIG. 1. different regions of geodesics movement of particles
−3
1
for values:ϵ = 1, k = 3.10
.
5 , β = 1, α = 10

FIG. 3. E 2 =

√
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0.94, L = 0.07.terminating bound orbit.
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FIG. 2. effective potential of geodesics movement of particles. lateral line is second power of energy.
-2
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2. Bound orbits: r oscillates between two boundary
values rp ≤ r ≤ ra with 0 < rp < ra < ∞ .

FIG. 4. E 2 =

√

0.94, L = 0.07.bound orbit.

3. Terminating bound orbits: r starts in (0, ra ] for
0 < ra < ∞ and falls into the singularity at r = 0.
4. Terminating escape orbits: r comes from ∞ and
falls into the singularity at r = 0.
The four regular types of geodesic motion correspond
to different arrangements of the real and positive zeros
of R(r) defining the borders of R(r) ≥ 0 or, equivalently,
E 2 ≥ Vef f . number of real and positive zeros of Rs (r̃)
charaterize the possible
orbits in every region. fore xam√
ple for the E = 0.94, L = 0.07 there is four real zeros,
see (potential of Fig (2)) and that there are two orbits
(Figs. (3 , 4):
bound orbit and terminating bound orbit which particle move from ra and falling to singularity of black hole.
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IV. CONCLUSION

In this work we considered the motion of massive and
masless test particles in the metric presented in [1].the
geodesic equations can be solved in terms of Weierstrass
elliptic functions and derivatives of Kleinian sigma functions. The results obtained in this paper can also present
a usefull tool to calculate the exact orbits and their properties, including observables like the periastron shift of
bound orbits, the light de ection of flyby orbits, the de
ecton angle and the Lense-Thirring efect. It would be
interesting to extend this work to a charged and rotating
version.
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Analysis of the instability due to the drag force in dusty protoplanetary discs
Mohsen Shadmehri
Golestan University
ABSTRACT

We first give a very short review of various mechanisms for the formation of structures in
protoplanetary discs. Then we investigate drag force driven instability in dusty protoplanetary
discs in the linear regime. We extend previous studies by including multiple dust populations
and growth rate of the perturbations is calculated numerically. For a system with two phases
dust particles, it is found that the instability becomes stronger. It has important astrophysical
implications such as estimating the minimum dust abundance for clumping of dust particles due
to this kind of instability. We also discuss about other important physical agents (e.g., magnetic
fields) that may affect the instability significantly.
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بررسی پایداری مدلهای انرژی تاریک شبح و چاپلین به کمک قیدهای رصدی در یک مدل
برهمکنشی
شیخ احمدی ،حیدر1؛ آقامحمدی علی2؛ سعیدی،

خالد1

1دانشکده علوم پایه ،گروه فيزیك دانشگاه کردستان  ،خيابان پاسداران ،سنندج
دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج

چکیده
با استفاده از مدل ميدان اسکالری که یك برهمکنش غير کمينه بين ميدان پس زمينه و الگرانژی مواد عالم (مدلهای کاملون گونه) دارد به بررسی پایداری مدهای انرژی
تاریك شبح و گاز چاپلين خواهيم پرداخت .این جملهی برهمکنشی باعث بسط معادالت پایستگی میشود که نتيجهی آن شارش انرژی از شکلهای مختلف انرژی به
یکدیگر را ممکن می سازد .عالمت مربع سرعت صوت برای مدل گاز چاپلين حاکی از پایداری این مدل طیِ همهی دورههای کيهان است.

Investigation the stability of ghost and Chaplygin models of dark energy by means of
observational constraints in an interacting mechanism
Sheikahmadi, Haidar1; Aghamohammadi Ali2; Saaidi, Khaled1
Faculty of Science, Department of Physics, University of Kurdistan, Sanandaj
2
Sanandaj Branch Islamic Azad University, Iran

1

Abstract
A non-minimal coupling between scalar field and the lagrangian of all component of the Universe has been
considered; and then using this concept we investigate the classical stability of the both Chaplygin gas and ghost
models of dark energy. The positive sign of the square sound speed term indicates the stability of this model in all
epochs.

مقدمه
اخيرا مدل ميدانهای اسکالر چه در حوزهی ذرات بنيادی و نظریهی ميدانها و چه در حوزهی بزگ مقياس و بحثهای مربوط به کيهان-
شناسی توجه زیادی را به خود جلب کرده اند .اکثر این مدلها که دیناميك نيز میباشند هم اکنون برای توجيه شتاب مثبت عالم مورد استفاده
قرار میگيرند .و در واقع نقش انرژی تاریك را برعهده گرفتهاند .از ميان این مدلها میتوان به مدل فانتوم[ ،]1مدل کوینتسنس[ ،]۲مدل
تاکيون[ ]۳و مدل کاملون[ ]۴اشاره کرد .مدل کوینتسنس به دليل غير قابل تنظيم بودن جرم آن و همچنين سبك بودن جرم نتوانست قيدهای
اخير مشاهداتی را برآورده کند .به همين دليل در سال  ۲۰۰۴مدل جدیدی معرفی شد که در آن برهمکنش ميان ماده و ميدان اسکالر در نظر
گرفته شده بود .این ترم برهمکنشی از آن جهت مهم بود که از یك طرف برهکنش ميان سهمهای مختلف از عالم را تضمين میکرد و از
طرف دیگر قيدهای مشاهداتی را بهتر از مدلهای قبلی برآورده میکرد[ .]۵ما در این کار با در نظر گرفتن یك انرژی تاریك مؤثر که شامل
سهم مربوط به ميدان اسکالر و سهم مربوط به بخش انرژی تاریك موجود در الگرانژی میباشد به بررسی مدلهای انرژی تاریك شبح ،و
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انرژی تاریك گاز چاپلين خواهيم پرداخت .در این بررسی اگرچه ما بيشتر بر روی پایداری مدلها با استفاده از مفهوم سرعت صوت پرداختيم
اما به گونهای این بررسی انجام شده است که بتوان نتایج بهدست آمده را با مشاهدات رصدی آزمود .در محاسبات مربوط به مدل شبح
درخواهيم یافت برای جلوگيری از تکينگی صرعت صوت بایستی حتما ضریب الگرانژی در کنش مخالف یك باشد .که در واقع به طور
ضمنی به این امر داللت دارد که مدلهایی که برهمکنش ميان اجزای عالم را تضمين میکنند فيزیکیتر خواهند بود .نظير همين بحث را می-
توان در بحث مربوط به مباحث مطرح شده در فيزیك انرژیهای باال که پایستگی هموردای چگالی انرژی میشکند یافت [.]۶

معرفی مدل
در این کار ما کنش زیر را در نظر میگيریم:
()1

1
1

S   d 4 x  g  R       V ( )  f ( ) L  ،
2
2



که در آن ) L  L( m)  L( deچگالی الگرانژی ماده و انرژی تاریك و

) V (

انرژی پتانسيل است ] .[۳برای راحتی فرض  8G  1در نظر

گرفته شده است .با فرض استفاده از متریك جهان تخت فریدمان-ليمایدر-روبرتسون-واکر و با نشانگان( ،)-۲با گرفتن مشتق از کنش ()1
نسبت به متریك و ميدان اسکالر و ترکيب معادالت بهدست میآوریم:
1
) H 2  ( f ( )   
3
d
( f ( )  )  3Hf ( )(   P)   f ( ) L.
dt

(۲الف)
(۲ب)

برای بحث انتخاب  ، Lتوجه میکنيم که رفتار ژئودزیك برای سيال کامل برای ما از اهميت بهسزایی برخوردار است .زمانی که ماده با دیگر
اجزا مدل برهمکنش نداشته باشد چگالی الگرانژی برای سيال کامل یکتا نيست .اما با توجه محاسبات آورده شده در ] [۷در مدلهای
برهمکنشی،

Lm  Pm

تنها چگالی الگرانژی است که مسير ژئودزیك را برای سيال کامل حف میکند]  . [۸با توجه به نکات فوق و استفاده از

معادله ( )۲و تعریفهای )    1  2  V (و )  ، P  1  2  V (میتوانيم دسته معادالت پایستگی را بهفرم زیر بهدست آوریم:
()۳
()۴

()۵

2
2
d
d
( f ( ) de )  3Hf ( )( de  Pde )   Pde
) f (
dt
dt
d
d
( f ( ) m )  3Hf ( )( m  Pm )   Pm
) f (
dt
dt
d 
d
)  3H (   P )   Pm  Pde  f (
dt
dt

با بازتعریف )  DE  de   / f (و جاگذاری معادله حالت

Pm  0

برای ماده تاریك ،معادالت پایستگی جدید به شکل زیر بدست

میآیند:
()۶

()۷

d
( f ( ) m )  3Hf ( ) m  0
dt

d
( f ( )  DE )  3Hf ( )(1  DE )  DE  0 .
dt

با حل معادالت ( )۶و ( )۷برحسب پارامتر انتقال به سرخ (  ،) zخواهيم داشت:
( .۸الف)
( .۸ب)

f ( ) m  f0 m0 (1  z )3

) 1  DE ( z
dz ] .
1 z

z

f ( )  DE  f 0  DE 0 exp[3

0
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با تعاریف
()۹

f0 m0
3H 02

m 0 

و

) 1  DE ( z
] dz
1 z

f 0  DE 0
3H 02
z

 DE 0 

پارامتر بدون بعد هابل

E( z)  H / H0

بر حسب انتقال به سرخ به صورت زیر تعيين میشود:

E 2 ( z )  m0 (1  z )3   DE 0 exp[3

0

در این مقاله فرض کردهایم انرژی تاریك موثر همانند شاره کامل رفتار کند و شرایط تحول آدیاباتيك برقرار باشد .پس مربع سرعت صوت
(  ) Cs2  dPDE / d DEرا برای بررسی شرایط پایداری کالسيك انرژی تاریك موثر بدست میآوریم.
1

()1۰

dDE  1  DE df / dz 

3

dz  1  z
f 

Cs2  DE 

مشاهدات کيهانشناسی نشان میدهند که سيال انژی تاریك از فاز کوینتسنس به فاز فانتوم وارد شده ،بنابراین در گذشته ،دورهای را با معادله
حالت  DE  1تجربه کردهاست .با نگاه به معادله ( )1۰درمییابيم در مدلی با
/ dz  f 1

میشود و سيال از ناپایداری کالسيکی رنج میبرد .بنابراین وجود جمله

f ( )  1

 ،مربع سرعت صوت به ازای  DE  1تکينه

  dfمیتواند موجب شود سيال انرژی تاریك در هردو فاز

کوینتسنس و فانتوم دارای سرعت صوت مثبت باشد .در ادامه به بررسی دو مدل میپردازیم و پایداری سرعت صوت را در آنها بررسی
میکنيم .خاطر نشان میکنيم به دل يل حضور دو مکانيزیم سيال انرژی تاریك و ميدان اسکالر به همراه جمله برهمکنشی )  ، f (درجات آزادی
سيستم افزایش یافته است و آنچه مشاهده میشود اثر نهایی حضور این سازوکارها به عنوان یك سيال کامل است.

مدل شبح انرژی تاریك . DE   H
در این مدل چگالی انرژی سيال از رابطه  DE   Hپيروی میکند[ .]۹بنابراین
میشود:
()11

) 1  DE ( z
] dz
1 z

z

) f (

بر حسب انتقال به سرخ به صورت زیر محاسبه

f ( )  f 0 E 1 exp[3

0

با جاگذاری معادله ( )11در معادله ( )1۰مربع سرعت صوت برحسب پارامتر انتقال به سرخ به صورت زیر بدست میآید:
()1۲

2
(1  z ) E 2
d
 DE
2
3
3 (1  DE ) E  m 0 (1  z ) DE
dz

Cs2  DE 

در صورت وقوع گذار در گذشته ، z  zt ،حداقل در بازهی حول

zt

باید آهنگ تغيير معادله حالت نسبت به پارامتر انتقال به سرخ مثبت

باشد ،یعنی ، dDE / dz  0 :و همچنين در این بازه  . DE  1در این صورت رابطه ( )11مربع سرعت صوت را در بازه حول

z  zt

مقداری

متناهی پيشبينی مینماید .از طرفی احتمال منفی شدن مربع سرعت صوت در زمان گذار و وقوع تکينگی در نواحی دیگر همچنان وجود دارد.
بنابراین مدل شبح انرژی تاریك همچنان از ناپایداری مربع سرعت صوت در عذاب است.

مدل انرژی تاریك گاز چاپلين،

B
PDE   A DE

در این مدل ،فشار سيال کامل بر حسب چگالی آن از رابطه

B
PDE   A DE

پيروی میکند[ ،]1۰بنابراین رابطه ) DE  B 1  A / DE ( zميان

چگالی و معادله حالت برقرار است و )  f (برحسب پارامتر انتقال به سرخ بدست میآید.
()1۳

DE
 z 1  DE ( z ) 
 exp 3
dz 
A
1 z
 0


f ( )  3H 02 DE 0  B 1

با جاگذاری )  f (در رابطه ( )1۰مربع سرعت صوت در این مدل محاسبه میشود:
()1۴

) Cs2   BDE ( z
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با فرض

A0

و

B0

به ترتيب شاره دارای فشار منفی و مربع سرعت صوت مثبت خواهد بود.

نتیجه گیری
در این مقاله ما با بهدست آوردن معادالت پيوستگی نشان دادیم که اگرچه معادلهی پایستگی در حالت کلی برقرار بود اما برای تك تك
اجزای عالم برقرار نيست و این نشان دهندهی تبادل انرژی ميان صورتهای مختلف انرژی میباشد .با استفاده از این مفهوم و معرفی یك
انرژی تاریك مؤثر ،به این توانایی دست پيدا کردیم که ویژگی مدلهای مختلفی از انرژی تاریك را که در حال برهمکنش با ميدان اسکالر از
یك طرف و ماده تاریك از طرف دیگر باشند را تجزیه و تحليل کنيم .از ميان پارامترهای مهم کيهانشناسی ما به بررسی سرعت صوت
پرداختيم تا پایداری کالسيکی مدلها را بررسی کنيم .نتيجه اینکه مدل شبح در زمان گذار فاز پایداری کالسيکی از خود نشان نمی دهد اما
مدل گاز چاپلين با همان شرایط قبلی پایداری کالسيکی را چه در گذشته و چه در زمان آینده داراست .محاسبات به گونه ای انجام شده است
که مقایسه با دادههای مشاهداتی را امکان پذیر میسازد.
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تعیین کسر دوتاییهای تفکیکناپذیر خوشههای باز
نجمه شیخی ،1مریم هاشمی ، 2حسین حقی ،1پوریا خلج ،3هلگر

بامگارت3

 1دانشگاه تحصیالت تکمیلی علومپایه-زنجان
 2دانشگاه زنجان
3دانشگاه کوئینزلند

چکیده
پس از تعیین اعضای احتمالی خوشه به دو روش اخترسنجی بر پایهی حرکت خاصهی ستارهها و روش نورسنجی بر پایهی منحنی همسن
خوشه ،شیب تابع جرم خوشههای باز را تعیین کردیم .آنگاه با استفاده از شبیهسازی مونت کارلو و محک کولموگروف -اسمیرنف به شبیه-
سازی خوشه و تخمین کسر دوتاییهای خوشه پرداختیم .کسر دوتاییها در ناحیهی قدری مربوط به رشتهی اصلی برای خوشههای
آلفابرساووش ،خوشهی پروین و کندو به ترتیب  41 ± 10 ، 28 ±11و  39 ± 6درصد شد .همچنین مقادیر شیب تابع جرم برای ستارههای
کم جرم به صورت واضح تغییر کرد .شیب در ناحیهی ستارههای کم جرم از مقدار  0/69به  ،0/98از  0/80به  1/11و از  0/85به  1/17به
ترتیب برای خوشههای پروین ،آلفابرساووش و کندو تغییر کرد .برای ستارههای پرجرم این کمیت از مقدار  2/83به  2/94از  2/23به
 2/16و از  2/66به  2/60به ترتیب برای خوشههای پروین ،آلفابرساووش و کندو تغییر کرد.

خوشههای باز به دلیل دارا بودن ستارههایی با سن ،فاصله و ترکیب شیمیایی یکسان و از سوی دیگر به دلیل

نزدیکی به منظومهی خورشیدی اجرام مناسبی جهت عضویابی ،بررسی تابعجرم و تئوریهای تحول ستارهای هستند.
با توجه به فاصلهی نزدیک خوشههای مورد نظر ،مطالعهی حرکت خاصه و عضویابی آنها آسان است .پس از تعیین
شیب تابع جرم خوشه یکی از اصالحات ضروری جهت تخمین صحیح جرم ساختار ستارهای ،تعیین کسر دوتاییهای
خوشه است ] .[1دراین کار به منظور اصال ح شیب تابع جرم از شبیه سازی استفاده کردیم.

عضویابی و تابع جرم خوشههای باز
در عضویابی اختر سنجی بر پایه حرکت خاصه ستاره ها و عضویابی نورسنجی بر پایه منحنی همسن خوشه ،اعضای
احتمالی خوشه را تعیین میکنیم .در عضویابی نورسنجی به انتخاب آن دسته از ستارهها میپردازیم که در فاصلهی
 2/5σاز منحنی همسن قرار دارند (شکل .)1
با توجه به رصدهای صورت گرفته کسر قابل توجهی از ستارهها در سیستمهای دوتایی و چندتایی قرار دارند ]2و.[3
به صورت نورسنجی نمیتوانیم دو عضو یک دوتایی را تشخیص دهیم و قدر دوتایی به صورت قدر مجموع دو ستاره
عضو سیستم دوتایی بر نمودار قدر-رنگ ظاهر میشود .در مرحلهی عضویابی نورسنجی تعداد بسیاری از ستارههایی
که به عنوان ستارهی منفرد عضو خوشه انتخاب شدهاند (نقاط سبز رنگ در شکل  )1دوتایی هستند .در واقع مکان
حضور دوتاییها و ستارههای منفرد همپوشانی قابل مالحظهای بر نمودار قدر-رنگ دارند .در شکل  3که نتیجه شبیه-
سازی است این همپوشانی قابل مشاهده است.
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شکل :1آزمون نور سنجی :نقاط قرمز ستارههای زمینه هستند .نقاط سبز در فاصلهی  2/5σاز منحنیهای همسن قرار میگیرند و اعضای خوشه هستند.

بعد از انجام عضویابی خوشه ،با شمارش ستارههای موجود در هر بازهی جرمی ،تابع جرم خوشه را محاسبه میکنیم.
شیب تابع جرم خوشه را به روش برآورد درستنمایی بیشینه 1در بازههای مربوط به ستارههای کمجرم و پرجرم محاسبه
میکنیم .نتایج این محاسبات برای دو خوشهی آلفا برساووش و پروین در شکل  2آمده است.

شکل: 2تابع جرم ستارههای عضو خوشههای آلفابرساووش و پروین ،بدون اصال ح مربوط به دوتاییها.

Maximum Likelihood Estimation
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شکل  :3ستارههای منفرد شبیه سازی شده(نقاط سبز رنگ) و دوتاییهای شبیهسازی شده ،همپوشانی قابل توجهی بر نمودار قدر—رنگ دارند (چپ).
مانند قسمت عضویابی نورسنجی ستارههای منفرد و دوتاییهایی که در شبیه سازی تا فاصلهی  2/5σاز منحنی همسن قرار دارند را انتخاب کردیم.

شبیه سازی خوشه و تعیین کسر دوتاییها
برای مشخص کردن کسر دوتاییهایی که در یک خوشه وجود دارند به شبیهسازی متوصل میشویم .روش این شبیه
سازی از مقاله خلج و بامگارت ] [4گرفته شده است.
با فرض تعداد کل ستارهها که متعلق به خوشه هستند و شیب تابع جرم در قسمت ستارههای کمجرم و پرجرم به
تعداد مورد نظر ،در بازههای جرمی موجود ستاره تولید میکنیم .با مراجعه به منحنی همسن خوشه و با توجه به جرم
هر ستاره ،در دو باند مورد نظر به ستاره قدر نسبت میدهیم .فرض دیگر در طی شبیه سازی کسر دوتاییهای موجود
در خوشه است .با توجه به این فرض به انتخاب جفت ستارهها ،با تکیه بر شبیه سازی هیدرودینامیکی بیت ] [5می-
پردازیم .سپس قدر مجموع دوتاییها را محاسبه میکنیم .در این مرحله با مراجعه به جداول رصدی به قدر ستارههای
منفرد و دوتاییها خطا نسبت میدهیم تا نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج حاصل از رصد قابل مقایسه شوند.

مقایسهی شبیهسازی و رصد
بعد از شبیهسازی خوشه ،به منظور مقایسهی نتایج شبیهسازی و رصد به نمودار قدر-رنگ خوشه مراجعه میکنیم.
نظیر عضویابی نورسنجی ،در شبیهسازی تا فاصلهی  2/5σمنحنی همسن را انتخاب میکنیم (نقاط آبی رنگ در شکل
 .) 3تابع جرم نقاط انتخاب شده تا این فاصله باید با تابع جرم حاصل از رصد همخوانی داشته باشد.
در این شبیهسازی متغیرهایی مانند شیب تابع جرم در ناحیه ستارههای کمجرم و پرجرم ،کسر دوتاییها را تغییر داده و
در نهایت شبیه سازی را با رصد بوسیلهی آزمون کولموگروف -اسمیرنف مقایسه کرده تا به بهترین سازگاری میان این
دو تابع جرم برسیم.

60

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394
دومین کمیت قابل مقایسه میان شبیهسازی و رصد دوتاییهای قابل مشاهده در رصد و شبیه سازی است که در فاصله-
ی  2/5σتا  0.75قدر از منحنی همسن قرار دارند (نقاط قرمز رنگ در شکل  .)3با مقایسه این دو کمیت کسر دوتایی-
های خوشههای آلفابرساووش ،پروین و کندو را تخمین زدیم.

نتیجهگیری
کسر دوتاییها در ناحیهی قدری مربوط به رشتهی اصلی برای خوشههای آلفابرساووش ،خوشهی پروین و کندو به
ترتیب  41 ± 10 ، 28 ±11و  39 ± 6درصد شد .همچنین مقادیر شیب تابع جرم برای ستارههای کم جرم به
صورت واضح تغییر کرد .شیبهای اصال ح شده در ناحیه ستارههای کم جرم  1/11 ،0/98و  1/17به ترتیب برای
خوشههای پروین ،آلفابرساووش و کندو شد .برای ستارههای پر جرم این کمیت به صورت  2/16، 2/94و  2/60به
ترتیب برای خوشههای پروین ،آلفابرساووش و کندو اصال ح شد.
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ویژ گیهای نوسانات عرضی(کینک) مشاهده شده در حلقه های تاج با استفاده از
ماهواره اس-دی-او
عابدینی ،عباس 1؛ امیرحسینی،

طاهره1

 1گروه فيزيك دانشگاه قم ،قم

چكیده
يك حلقه می تواند در جهت های مختلف نوسان کند .عوامل مختلفی از جمله شراره ها می توانند باعث نوسانات
عرضی(سوسيسی و کينکی) حلقه های تاج شوند .اين نوسانات (امواج) از نظر سرعت انتشار به دو دسته آرام و سريع
تقسيم می شوند .مشاهدات نشان می دهنددوره تناوب نوسانات عرضی از حدود چند ثانيه تا ده ها دقيقه و دامنه اين
نوسانات به سرعت ميرا می شوند .عوامل مختلفی مثل جذب تشديدی ،تداخل فازی ،نشت انرژی از پايه تماس حلقه ها،
اليه بندی گرانشی و نحوه انحنای حلقه در ميرايی نوسانات عرضی حلقه ها موثر هستنند که قبال تاثير هريك از اين
عوامل توسط افراد مختلف بررسی شده است .مطالعات نظری نشان می دهند که بايد وابسته به فرکانس باشد .در اين
مقاله ميرايی امواج عرضی کينك و نحوه وابستگی آن به فرکانس در حلقه ها با استفاده از تصاوير حاصل از ابزار ای آی ای
روی ماهواره ی اس دی او ،در طول موج  171آنگستروم مورد مطالعه گرفته است .نتايج حاصل از اين تجزيه و تحليل
نشان می دهد فرکانس نوسانات در محدوده  1تا  6ميلی هرتز ( 2/5دقيفه تا  11/5دقيقه) و فر کانس های غالب 1/6 ، 3/6
و  1ميلی هرتز( 11/4 ، 16/6و  )4/6می باشند .زمان ميرايی به ترتيب برای فرکانس های غالب به ترتيب  27/3 ، 35و
 12/3دقيقه می باشد .نسبت زمان ميرايی به پريود به ترتيب  2/6 ، 1/9و  2/1می باشد که نشان دهنده ضعيف بودن
ميرايی نوسانات عرضی است .اگرچه با افزايش فرکانس زمان ميرايی کاهش می يابد ولی نسبت زمان ميرايی به دوره
تناوب متناظر کاهش می يابد.

مقدمه
امروزه ،داده های ماهواره های خورشيدی همچون تريس ،هينوده ،سوهو و اس-دی –او ،زمينه مطالعه دقيقتر ساختار
درون و جو خورشيد را فراهم کرده است .قبال ،با استفاده از مدل های تئوری ،اخيرا با استفاده از پردازش تصاوير
ماهواره ها و لرزه شناسی از امواج منتشر شونده و امواج ساکن موجود در ساختار پالسمای تاج اطالعات خوبی از
کميت های فيزيکی همچون ميدان مغناطيسی ،دما ،چگالی ذرات تشکيل دهنده درون و جو خورشيد بدست آمده و
پيشرفت قابل توجهی در نظريه امواج مغناطو هيدرو ديناميکی صورت گرفته است (اشواندن و همکاران (،)2116
اندرز و همکاران ( ،)2119عابدينی و همکاران ( ،)2112کرمی و بهار( )2111و کريشنا و همکاران( .))2114برای
نمونه به بعضی از افراد و ابزار های مورد استفاده اشاره می کنيم .تامسون و همکارانش در سال ( )1999با استفاده از
ابزار ای آی تی در ماهواره سوهو امواج مغناطو هيدرو ديناميکی موجود در تاج خورشيد در مقياس بزرگ
آشکارسازی شد .در سال  1999ناکارايوف و همکارانشان بطور جداگانه به کمك ماهواره تريس موفق به شناسای
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نوسانات سريع کنکی در حلقه های تاج شدند .همچنين با استقاده از تريس رابرت و همکاران  ، 1914اشواندن و
همکارانش در  2114وجو نوسانی امواج سوسيسی سريع را در محدوده طول موج راديوی استخراج و مورد مطالعه
قرار داد  .وجوه نوسانی امواج ايستاده آگوستيك آرام توسط وانگ و همکارانش در  2112با استفاده از ابزار سومر
ماهواره سوهو عالوه براين امواج آکوستيك آرام انتشاری توسطا آفمن و همکارانش در سال  1997توسط ابزار يو
ويسی اس ماهواره سوهو و اردلی و تاريون در  2111با استفاده از هينوده مشاهده شده شد .امواج سريع آلفن
توسط ويليامز و همکارانش در  2111با استفاده از اس ای سی آی اس ،امواج سريع کينك در سال  2114به کمك
تريس توسط ويرويخت و همکارانش نيز مشاهده شدند .و مورتون و همکارانش در سال  2111به کمك تريس
نوسانات سوسيسی در حلقه های تاج خورشيدی را از روی تغيير شکل سطح مقطع حلقه های تاج آنها پيدا کردند .از
آنجاييکه آهنگ زمانی تصويربرداری از فرابنفش دور در ماهواره های همچون سوهو ،تريس و استريو در حدود 2-1
دقيقه است و مدت دوره تناوب در نوسانات سريع در محدوده چند ثانيه تا چند دقيقه است .بدين ترتيب در هر
دوره نوسان تعداد تصاوير کافی برای استخراج دقيق نوسانات سريع وجود نداشت .اما امروزه با پيشرفت تجهيزات
تصوير ماهوارهای قادريم تصاويری با آهنگ زمانی  12ثانيه در طول موجهای مختلف از رويدادهای تاج خورشيد
دريافت نماييم در نت يجه اين ابزار پيشرفت بزرگی را در زمينه تجزيه و تحليل تصاوير خورشيدی ايجاد و زمينه
استخراج ويژ ه گيهايی نوسانات سريع را مهيا کرده است .در اين مقاله ،با يك روش جديد ،ميرايی نوسانات عرضی(
کينکی ) حلقه های تاج و وابستگی ميرايی به فرکانس را با استفاده از تصوير متوالی از حلقه واقع شده روی ناحيه
فعال در طول موج  171آنگستروم و با فاصله زمانی  12ثانيه مورد مطالعه و بررسی قرار می دهيم .اين مقاله به
صورت زير مرتب شده است .در بخش  2مشخصات نواحی مشاهده شده توصيف شده است .در بخش  3محاسبه
دوره تناوب و زمان ميرايی و در بخش پايانی نتايج مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و نتيجه گيری شده است.

مشخصات ناحیه مشاهده شده
مشاهدات مورد عالقه در اين مطالعه بر اساس داده های ابزار ای -آی -ای ماهواه اس دی او
داده های اين ابزار از ماهواره شامل تصاويری با فاصله زمانی  12ثانيه در  11طول موج مختلف است.
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شكل  :1یک نمونه از  151تصویر متوالی در طول موج  171آنگستروم قبل از اعمال صافی که درآن حلقه موردنظر با فلش قرمز رنگ
مشخص شده است (شكل باال) ،بعد از اعمال صافی مد مكس(شكل سمت چپ پایین) ،ناحیه تقسیم بندی شده به سلول های به ابعاد
تقریبی  4پیكسل در  4پیكسل که حلقه مورد نظر را در بر گرفته اند(شكل پایین سمت راست).

تصاوير اوليه و خام هر ماهواره دارای يك سری معايبی هستند که بايد پيرايش شوند .تصاوير مورد استفاده ی ما
تصاوير سطح  1/5هستند که يك سری از معايب آن از قبيل جريان تاريك ،ميدان تخت و خانه های (پيکسل های)
غير يکنواخت و داغ آن پيرايش شده اند همچنين با چرخش و انتقال ،مرکز و محور دوران مشترک پيدا کرده اند .در
اينجا از تعداد  151تصوير متوالی در طول موج  171آنگستروم با فاصله زمانی  12ثانيه که در تاريخ  17-1-2115بين
ساعت ( 14-15به وقت جهانی

) که از مجموعه حلقه های واقع در روی ناحيه فعال با مشخصات :SPOCA

 15377گرفته شده ،استفاده می شود .شکل 1به صورت نمونه ،يکی از اين تصاوير را نشان می دهد که مشخصات
آن در باالی آن نوشته شده و همچنين حلقه مورد نظر که با فلش زرد رنگ مشخص شده ،حلقه ای است که نوسانات
عرضی آن استخراج و مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.

محاسبه دوره تناوب و زمان میرایی نوسانات

شكل  :2تغییرات شدت برحسب زمان برای تعدادی از سلولها (شكل چپ باال) ،چگالی توان طیفی حاصل از شدتها(شكل سمت
چپ پایین) ،نقشه رنگی تراز دوره تناوب – فاصله در امتداد سلول های در امتدتد شعاع دوایر شكل ( 1شكل پایین سمت راست).
که مشخصات آنها روی تصاویر نوشته شده است که  n_r , n_tبه تر تیب شماره سلول در امتداد محور افقی و قائم هستند.

همانطوريکه در بخش قبل توضيح داده شد ،سلول های صفحه دربرگيرنده حلقه به ابعاد تقريبی  4در  4خانه تقسيم
شده و شدت ميانگين در هريك از آنها برحسب زمان استخراج شد .در شکل 2در رديف باالی سمت چ

يك نمونه

از نوسانات شدت حول ميانگين بر حسب زمان و همچنين چگالی توان طيفی مربوطه را برای  151تصوير متوالی در
يك رديف از سلول ها و در رديف پايين چگالی توان طيفی بهنجار شده برحسب فرکانس برای زير بخش ها نمايش
داده شده است .در سمت راست نمودار تراز چگالی توان طيفی همچنين محل واقع شدن هريك از سلول ها برحسب
مگامتر از ابتدای مسير در امتداد شعاع نشان داده شده است .چگالی توان طيفی نشان می دهد فرکانس نوسانات در
محدوده  1تا  6ميلی هرتز يا به طور معادل ،پريود نوسانات بين  2/5تا حدود  11/5دقيقه قرار دارند .و از چگالی
توان طيفی در ديده می شود که فرکانس های  3/6 ،1/6 ،1ميلی هرتز نوسانات غالب هستند .با اعمال فبلتر گاوسی
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روی فرکانس های غلب ،شدت بر حسب زمان ميرا می شود که با فيت کردن يك تابع ميرای سينوسی به شدت
حاصل از تمام سلول ها پارامترهای مورد نظر استخراج و در جدول  1نمايش داده شده

است.

جدول  :1یک نمونه از  151تصویر متوالی در طول موج  171آنگستروم قبل از اعمال صافی که حلقه موردنظر با فلش قرمز رنگ
مشخص شده است (شكل باال) ،بعد از اعمال صافی مد مكس(شكل سمت چپ پایین) ،ناحیه تقسیم بندی شده به سلول های به ابعاد
تقریبی  4پیكسل در  4پیكسل که حلقه مورد نظر را در بر گرفته است(شكل پایین سمت راست).

)P(min
دوره تناوب

τ/p

1.90
2.65
2.85

)τ(min
زمان ميرايی

)A(km
دامنه نوسان

کميت

متوسط

حد اکثر

حد اقل

متوسط

حداکثر

حداقل

متوسط

حداکثر

حداقل

)F(mHz
فرکانس

17.94
9.51
4.41

18.23
9.64
4.48

17.52
9.43
4.36

34.95
27.26
12.28

38.80
31.31
15.55

29.82
24.04
11.14

10.42
7.53
3.28

10.90
8.24
3.50

9.63
6.67
2.67

F1=1
F2=1.6
F=3.6

دامنه نوسانات حول وضعيت تعادلی به ترتيب  6/76 ، 9/6و  2/76کیلومتر برای فرکانس های غالب 3/6 ،1/6 ،1ميلی هرتز
زمان ميرايی به ترتيب 27/26 ،44/95و  15/55دقیق برای فرکانس های غالب  3/6 ،1/6 ،1ميلی هرتز بدست می
آيد که با فرکانس افزايش می يابد
نسبت زمان ميرايی به دوره تناوب متناظر به ترتيب  2/56 ،1/91و  2/55بدست می آید که نشان دهنده میرایی
ضعیف می باشد.
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Torsional Alfvén waves in Solar Spicules
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Based on observational data it is cleared that the spicules axis have transversal oscillations. These
oscillations may be modeled via either Kink waves or Alfvén waves. In the present work we model
these waves as torsional Alfvén waves. The SUMER/SOHO spectroscopic data are used to calculate the period ratio of fundamental mode and its first harmonic. It is showed that this value has
departures from its canonical value of 2 because of steady flows and density stratification.
PACS numbers: 05.10.-a ,05.10.Gg, 98.70.Vc
I. INTRODUCTION

Observation of oscillations in solar spicules may be
used as an indirect evidence of energy transport from
the photosphere towards the corona. Transverse motion
of spicule axis can be observed by both, spectroscopic and
imaging observations. The periodic Doppler shift of spectral lines have been observed from ground based coronagraphs [1]. The observed transverse oscillations of spicule
axes were interpreted by kink [1,2] and Alfvén [3] waves.
The kink mode, amongst others, differs from the torsional
Alfvén mode, in that it displaces the whole flux tube in
the transverse direction, while torsional mode does not
displace the tube at all. Hence the kink mode is a bulk
motion of the internal and external plasma, whereas the
torsional Alfvén mode can exist independently on each
magnetic surface. However, despite this significant difference, the kink mode is still highly Alfvénic [4].
One of the most important functions of coronal seismology is determining the period ratio P1 /P2 between
the period P1 of the fundamental mode and the period P2
of its first harmonic. [5] analyzed the time series of oxygen line profiles, obtained from SUMER/SOHO on the
solar south limb spicules. They calculated Doppler shifts
and consequently Doppler velocities on a coronal hole
region. They performed wavelet analysis to determine
the periods of fundamental mode and its first harmonic
mode. The calculated period ratios have departures from
its canonical value of 2. Different factors such as the effect of density stratification and magnetic twist [6] can
cause the deviation of the period ratio from its canonical
value.
II. OBSERVATIONS

SUMER is a high-resolution normal incidence spectrograph operating in the range 666-1610∼Å (first order)
and 333-805∼Å (second order). The angular pixel size is
∼1̋. The spectral pixel size depends slightly on the wavelength. Contriving normally allows sub-pixel resolution.
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FIG. 1. a. Line width variations of the studied spicule
′′
4 above the limb in Ovi (1031.93 Å) line. b. The wavelet
power spectrum. The contour levels are chosen so that 75%,
50%, 25%, and 5% of the wavelet power is above each level,
respectively. The cross-hatched region is the cone of influence,
where zero padding has reduced the variance. c. The global
wavelet power spectrum.

It can vary from about 45 mÅ/pixel at 800∼Å to about
41∼mÅ/pixel at 1600∼Å and its precision on the time is
very good (100 ms).
We analyze Ovi (1031.93 Å) line profiles from the time
series by fitting to a Gaussian and calculated line widths.
we used the two stable photospheric neutral oxygen emission lines (i.e. Oi (1027.43 Å) and Oi (1028.16 Å)) that
happen to be in the same spectral window with the Ovi
lines. Line width variations and proper wavelet analysis
results are presented in Figure 1 for Ovi (1031.93 Å).
The wavelet power spectrum, the cone of influence, and
the global wavelet power spectrum are plotted in each
figure. The contour levels are chosen so that 75%, 50%,
25%, and 5% of the wavelet power is above each level,
respectively.
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III. RESULTS AND DISCUSSION

Torsional Alfven modes
3

IV. CONCLUSION

We consider an equilibrium configuration in the form
of an expanding straight magnetic flux tube with varying density along tube. We use cylindrical coordinates
r, φ, and z with the z-axis coinciding along tube axis.
It is claimed that about 20% of observed spicule waves,
are standing torsional Alfvén waves. More realistic background magnetic field, plasma density, and spicule radios
inferred from the actual magnetoseismology of observations are used. We used a novel mathematical method
which was explained in the last section to solve equation 1. Fundamental and its first harmonic frequencies
are increasing with α. On the other hand their ratio is
decreasing with α and reaching to the observed values
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We consider an equilibrium configuration in the form
of an expanding straight magnetic flux tube with varying
density along tube. We use cylindrical coordinates r, φ,
and z with the z-axis coinciding along tube axis. it is
claimed that about 20% of observed spicule kink waves
are standing. Possibly there is a similar percentage of
standing torsional Alfvén waves in spicules. So, in what
follows we continue on standing torsional Alfvén waves
with the nodes located at z = 0 and z = L (L is spicule
length). To describe the plasma motion we use the linear ideal MHD equations for a cold plasma. The final
equation is as follows:
(
)
∂ 2 ξφ
1 ∂ξφ
1
2 2 −αz
−
+
ξφ = 0, (1)
2 + 4π ω e
∂z 2
HB ∂z
4HB
(
)
HB −2Hρ
where α ≡
. In this equation the lengths
Hρ HB
are normalized to spicule length (L), and frequencies
to Alfvén frequency (ωA ≡ VLA = 0.06 rad/s; VA =
−10
√ B0
kg m−3 ,
µ0 ρ0 = 75 km/s; B0 = 12 G, ρ0 = 1.9 × 10
−7
−1
µ0 = 4π × 10 T m A , and L = 8000 km). Magnetic
and density scale heights are determined as HB = 1816
km and Hρ = 752 km.
We solve equation 1 numerically by using differential transform method (DTM) to obtain both eigenfrequencies and eigenfunctions of standing torsional Alfvén
waves in stratified and expanding solar spicules. We use
the rigid boundary conditions and assume that ξφ (0) =
ξφ (L) = 0. In Figure 2 we plotted Torsional Alfvén
modes frequencies and the period ratio P1 /P2 between
the period P1 of the fundamental mode and the period P2
of its first harmonic. Frequencies are increasing with an
increase of α. The ratio P1 /P2 is decreasing with α and
reaching to observed values around α = 3 (HB ≃ 3Hρ ).
The fundamental mode and its first harmonic period ratios have departures from its canonical value of 2.

2.4

2.2

2

1.8

−0.6

−0.4

−0.2

0
α

0.2

0.4

0.6

FIG. 2. Torsional Alfvén modes period ratio P1 /P2 between the period P1 of the fundamental mode and the period P2 of its first harmonic are plotted. The colors black,
blue, red, and green are corresponded to MA = 0, 0.2, 0.3, 0.4,
respectively.

around α ≃ 3. The fundamental mode and its first harmonic period ratios have departures from its canonical
value of 2 which was distinguished by observations. The
density stratification and magnetic twist are two main
factors which make the period ratio departures from its
canonical value of 2. These two factors are studied in
spicules both observationally and theoretically. Eigenfunction variations with height show that the oscillations
amplitude are increasing towards higher heights. It is in
agreement with the results of spicule observations. This
means that with a little increase in height, amplitude of
oscillations become expanded due to significant decrease
in density, which acts as inertia against oscillations.
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ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ ،اﺛﺮ ﻫﺎل و
ﭘﺨﺶ دوﻗﻄﺒﻪ

ﻗﺮﯾﺸﯽ ،ﺳﯿﺪه ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺧﺼﺎﻟﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ
1

1

ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران

ﭼﮑﯿﺪه

ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ ﯾﮏ اﺑﺮ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺛﺮ ﻫﺎل و ﭘﺨﺶ دوﻗﻄﺒﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ

ﺣﺎﻟﺖ ﻏﯿﺮاﺧﺘﻼﻟﯽ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪاي از درﺟﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺑﺪﺳﺖ

آوردهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﻏﯿﺎب اﺛﺮات اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻼكﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط

ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ ﺷﻮد ،وﻟﯽ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ اﺛﺮي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه روي ﻣﺪ ﻫﻢﻓﺸﺎر دارد .ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﭘﺨﺸﯽ

ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻼك ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺷﺎﻫﺪ

ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر در راﺳﺘﺎي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
رﺻﺪﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﺎﻟﯽ در اﺑﺮﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺘﺎرﮔﺎن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻫﻤﮕﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻟﺰوﻣﺎً ﻧﺎﺷﯽ
از ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ ] .[3از اﯾﻦرو ،ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري

ﺣﺮارﺗﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﯿﺎري از اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﻫﺮ ﯾﮏ از آنﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮﺗﻮﻫﺎي ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ،ﭘﺨﺶدوﻗﻄﺒﻪ و  ...را روي اﯾﻦ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ] .[2 & 5ﻣﺎ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺳﻌﯽ دارﯾﻢ ﺗﺎ اﺛﺮ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﻧﺒﺴﺎط ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را روي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﮐﻪ اﺛﺮ ﻫﺎل و ﭘﺨﺶدوﻗﻄﺒﻪ
در آن ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮدن اﺳﺖ )ﻫﻤﭽﻮن اﺑﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ( ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ و ﻣﻼكﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري را
ﺑﺮاي ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ ﺑﺪﺳﺖ آورﯾﻢ .در واﻗﻊ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﻌﻤﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﮐﺎر ] [4اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﯽ

ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﺛﺮات ﻏﯿﺮاﯾﺪه آل ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ

ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ

)(1
)(2
)(3

)(4
)(5

d
   u  0
dt
du
1

  
(  Β)  Β   
dt
4
1 d


(  u )      ()  0
  1 dt   1
dΒ
1
] (Β.)u  Β(.u)     [(  Β )  Β
dt

1
] 2    [((  Β)  Β )  Β

 2  4 G 

)(6

R
  0
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ﮐﻪ

)  (cB / 4 e n

 و      n 2 B 2 / 4  2 i inﺑﻪﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺨﺶ ﻫﺎل و دوﻗﻄﺒﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﭼﻮن ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

ﺑﻪﻃﻮر ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ در ﺣﺎل اﻧﺒﺴﺎط ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻧﺒﺴﺎط را ﺑﻪ ﺻﻮرت

ﻣﺨﺘﺼﺎت اوﻟﺮي،
را ﺑﻪ ﺻﻮرت

x

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻻﮔﺮاﻧﮋي و

u 0 (r , t )  (da / dt ) a (t )1 r

) a (t

r  a (t ) x

درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﮐﻪ

r

ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ اﻧﺒﺴﺎط ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﯿﺪان ﺳﺮﻋﺖ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ

و دﯾﮕﺮ ﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﺗﺤﻮﻟﯽ ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد

B 0 (t )  B 0 (t  0) a (t )2 , P0 (t )  P0 (t  0) a (t )3 , 0 (t )  0 (t  0) a (t ) 3 , T 0 (t )  T 0 (t  0) a (t )3( 1) .

ﺑﺮاي وارد ﮐﺮدن اﺧﺘﻼل ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ،ﻫﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮ را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺠﻤﻮع ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ ﻏﯿﺮاﺧﺘﻼﻟﯽ و ﯾﮏ ﮐﻤﯿﺖ اﺧﺘﻼﻟﯽ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﯿﻢ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،دارﯾﻢ
1 (r , t )   (r, t )  0 (t ) , u1 (r, t )  u (r, t )  u 0 (r , t ).

دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺧﺘﻼل را در ﻣﺨﺘﺼﺎت اوﻟﺮي اﻋﻤﺎل ﮐﺮده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻌﺎدﻻت ﺣﺎﺻﻞ را در
ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻻﮔﺮاﻧﮋي ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﺮاي ﮐﻤﯿﺖﻫﺎي اﺧﺘﻼﻟﯽ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
1 ( x, t )  1 (t ) exp(i k.x), u1 (x, t )  u1 (t ) exp(i k.x).

دﯾﮕﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺻﻮرت ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮم از ﮐﻤﯿﺎت را وارد ﻣﻌﺎدﻻت اﺳﺎﺳﯽ ﮐﺮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داﺷﺖ
 NY

ﮐﻪ

)(1

Yو

Y

ﻣﺎﺗﺮﯾﺲﻫﺎي  8×1و

N

)(1

Y

ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ  8×8از ﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﺗﻌﺎدﻟﯽ اﺳﺖ.
 dy 1 / dt 
 y1 


 
.


 . 



.
& Y  . 


 
.


 . 
 dy / dt 
y 
 8

 8

)(1

)(1

Yو

Y

ﺑﻪ ﺻﻮرت

Y

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ در آن ﻫﺎ  y iﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﻓﺮض ﺷﺪه اﻧﺪ
B1y
1
P
B
B
, y 2  1 , y 3  a u1x , y 4  au 1 y , y 5  au 1z , y 6  1x , y 7 
, y 8  1z .
0
P0
B0
B0
B0

y1 

ﺣﻞ ﻣﺘﺪاوﻟﯽ را ﺑﺮاي اﺧﺘﻼلﻫﺎ درﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ .از اﯾﻦرو دارﯾﻢ
y 1 (t )  y 1 (t 0 ) a exp( (t  t 0 )), y 2 (t )  y 2 (t 0 ) a 3 exp( (t  t 0 )),
3

ﮐﻪ  آﻫﻨﮓ رﺷﺪ و

t0

m  3, 4,5,

&

n  6, 7,8,

&

)) y m (t )  y m (t 0 ) a exp( (t  t 0
2

)) y n (t )  y 1 (t 0 ) a exp( (t  t 0

زﻣﺎن اوﻟﯿﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ رواﺑﻂ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ

] M  (a / a ) diag [3, 3 ,1,1,1, 2, 2,

 Y  MY

ﯾﮏ ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﻗﻄﺮي اﺳﺖ .ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﺑﻂ

در ﺻﻮرﺗﯽ ﺟﻮاب وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ

Det [ I  M  N ]  0

 NY

Y

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در آن،

Yو

،Y

)(1

)(1

 Y  MY

ﺑﺮﻗﺮار ﺑﺎﺷﺪ )  Iﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﯾﮑﺎﻧﯽ اﺳﺖ( .در ﻧﺘﯿﺠﻪ،

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺨﺶ از درﺟﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ .اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﭘﺨﺶ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد
)(7

b0  8  b1 7  b2  6  b3 5  b4  4  b5 3  b6  2  b 7  b8  0

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻤﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﺪون ﺑﻌﺪ






, y [ A ]  A , y [H ]  H ,     , T  T ,  K  s ,
s
s
s
s
s
K



T   T   K ,   ( Al )2 , G  g , E  e ,   cos 2  .
s
s
s
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و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎي ] ،[2 & 4ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻌﺎدﻟﻪ ) (7را ﺑﻪ ﺻﻮرت
c 0 y 8  c1 y 7  c 2 y 6  c 3 y 5  c 4 y 4

)(8

 c5 y 3  c6 y 2  c 7 y  c8  0

ﺑﺎزﻧﻮﯾﺴﯽ ﻧﻤﻮد .زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﻧﺒﺴﺎط ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﺷﻮﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ
] [2ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻼكﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري از ﻣﻼك  Routh- Hurwitzاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي
زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻧﺒﺴﺎط ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺗﻨﻬﺎ روي ﻣﻼك ﻫﻢﻓﺸﺎر اﺛﺮ ﻣﯽﮔﺬارد .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل،
ﻣﻼك ﻫﻢﻓﺸﺎر ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺪه از     T ﺑﻪ

 (1   G) T 

  ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن

داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺪه ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ  MHDاﯾﺪه آل ،ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻟﯽ ﺑﺎ
ﺑﺮدار ﻣﻮج ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺪان ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ .ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﻣﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ

ﻣﻼك ﻫﻢﻓﺸﺎر را از

 (1   ) T 

  ﺑﻪ

 (1     G) T 

  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد .از اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﭘﯿﺪا اﺳﺖ ﮐﻪ

ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از اﺛﺮات ﭘﺎﯾﺪار ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﮑﺎﻫﺪ و ﻣﺤﯿﻂ را ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺳﺎزد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﯽﺗﻮان

اﻧﺘﻈﺎر ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر را در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﺷﺖ.

اﮔﺮ در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ،ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻼك ﻫﻢﻓﺸﺎر ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻼك ﻫﻢآﻧﺘﺮوﭘﯽ
ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻼكﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺪه از
)&    T  (  1

،    T 

ﺑﻪ
2

)    (1  3 E )(T   3 E
&

)   4 E T 2  (24 2 E 2  16 E 2    1)T    E (36 2 E 2  48 E 2  12E 2  3  1

ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  Eﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻧﺒﺴﺎﻃﯽ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
اﻧﺒﺴﺎط ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮدد.
ﺣﺎل ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ و اﻧﺒﺴﺎط ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮاي ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﻏﯿﺮﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺪه
ﻣﻼكﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻫﻢﻓﺸﺎر و ﻫﻢآﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت
)    (1  3 E 2   G)(T   3 E
&

)   4 E T  2  (24 2 E 2  16 E 2    1)T    E (36 2 E 2  48 E 2  12E 2  3  4 G  1

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻼكﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﮐﻪ ﺧﻮدﮔﺮاﻧﺸﯽ ﺳﺒﺐ ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﮔﺮدد ،وﻟﯽ اﺛﺮ اﻧﺒﺴﺎط
ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻮده و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮي ﮐﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎي ﭘﺨﺸﯽ روي ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﯾﺪاري و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ،در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﯾﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ : 1ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﺎﯾﺪاري و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاري در ﺻﻔﺤﻪ  .    T ﻧﻮاﺣﯽ ﻫﺎﺷﻮر زده ﺷﺪه ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﭘﺎﯾﺪار و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ازاي زواﯾﺎي
ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داده ﮐﻪ ﭘﺨﺶ ﻫﺎل ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮي روي ﻣﻼك ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻧﺪارد .ﺑﺮﺧﻼف ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻫﺎل ،ﻓﺮآﯾﻨﺪ
ﭘﺨﺶ دوﻗﻄﺒﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزي ﻣﯿﺪان ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﺑﺮاي اﺧﺘﻼﻻﺗﯽ ﺑﺎ ﺑﺮدار ﻣﻮج ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻣﯿﺪان
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺸﺎر ﺛﺎﺑﺖ از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد؛ ﻣﻼك ﻫﻢ ﻓﺸﺎر

 (1   ) T 

  ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺨﺶ دوﻗﻄﺒﻪ ﺑﻪ

    T ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ دوﻗﻄﺒﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻼك ﻫﺎي

ﻫﻢآﻧﺘﺮوﭘﯽ )ﺑﻪ ازاي زواﯾﺎي   / 4و  (  / 2ﻧﯿﺰ ﮔﺮدد .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ دو اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﻣﻼك ﻫﻢآﻧﺘﺮوﭘﯽ ﺑﻪ ازاي زاوﯾﻪ   / 4ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻫﺎل
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﺮاي ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻫﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ ،ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮدارﻫﺎ

ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﺪوده ﭘﺎﯾﺪاري ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺪون ﺑﻌﺪ ﭘﺨﺸﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ آنﻫﺎ ،از ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ،ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﺎر ،ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮدار ﻣﻮج
ﻣﻮازي ﺑﺎ ﻣﯿﺪان ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ،وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
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The Frontiers of Galaxy Formation & Evolution
Moein Mosleh
IPM
ABSTRACT

Over the last decade, we have witnessed enormous progress in the ability to understand the
formation and evolution of galaxies. However, there are many open questions still remaining on
all aspects of the galaxy formation and evolution. More work needs to be done in order to link
between observed properties of galaxies and their underlying physics. I will briefly introduce
some of the important current questions on galaxy formation and evolution. And will talk about
upcoming opportunities to resolve different aspects of these questions.
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RY Aquarius a binary with pulsating δ-scuti primary component
Davood Manzoori, Salar Abbasvand, Farshid Najafi Nezhad1
1

Department of Physics, University of Mohaghegh Ardabili , P. O.Box. 179, Ardabil, Iran

We present analysis of period and Light Curve (LC) variations in Ry Aqr system, the Fourier
frequency analysis indicates that primary is a pulsating, δ-scuti variable star, moreover O-C curve
analysis shows that the period of the system is secularly decreasing with a rate of dp/dt=0.074 sec/yr.
This decrease in the orbital period variations was attributed to a mass and angular momentum loss
from the system with rate 2.57 × 10−10 M⊙ /yr. Apart from the secular period decreases the orbital
period of the system is modulated by a cyclic period of 72.69 yr, this period was attributed to a
third body orbiting around the barycenter of the system.

I. INTRODUCTION

RY Aqr (HD 203069) is a semidetached rather low
mass eclipsing binary of period 1.966d, visual magnitude 8.81 and spectral type A7-8V+K2V, as reported
by Pickering (1908). Its peculiar characteristic is intrinsic variability reported by Helt (1987) with out analysis
the system was discovered as a variable star by Leavit.
Dugan (1924) carried out the first photometry of the system and first spectroscopic observations of the system
was made by Popper (1980, 1982). Helt (1987) observed
the system photometrically in narrow band Stromgreen
uvby passband filters. He used two different Methods of
WINK (Wood, 1972) and Wilson-Devinney (1971) codes
to analyze the obtained data, his result indicated a main
sequence star of mass 1.27M ⊙ for primary and a low
mass 0.26M ⊙ companion, which nearly fills its Roche
critical surface. Helt (1987) also reported a period of
1.98d for intrinsic variability of the system. Popper
(1989) reobserved spectroscopically the system and reported M 1 = 1.26M ⊙ and M 2 = 0.26M ⊙ .
The period changes of the system was studied by Soydugan (2008) who found a period of 90 yr cycle is
modulating the orbital period and he attributed this to
(LTTE). The system was reported to be an X-Ray source
observed by Einstein survey of Algol like system.
In this study of the system we purpose to redetermine the
physical and orbital elements of the system and discuss
variations in the period as well as fluctuations in the LC,
and phenomena causing these variations, using modern
software PHOEBE.

Society∗ . All the collected data were converted to the
a common Epoch using the following linear Ephemeris
from Keriner,
TminI = HJD 2423977.191500 + 1.3572855E

then the O-C data were plotted against Epoch cycles,
shown in Fig. 1, and is roughly fitted by a downward
parabolic curve described by the Eq.
ax2 + bx + c = 0

Z = Z0 + sin(ωt + φ0 )

(3)

Where A = 0.075 ± 0.003d, ω = (4.653.0 ± 0.32) ×
10−4 d−1 , (φ0 = 4.734 ± 0.172) Z0 = −0.027640.003d
And corresponding period P3 = 72.69 ± 2.50yr. For
more discussions and interpretation (see section V B).
the parabolic behavior of O-C curve described in above
and indicated in Figs. 1 & 2, implies a secular period
decrease which can be attributed to the mass angular
momentum loss from the system. Moreover the quasi periodic changes of the residuals plotted in Fig. 2 can be
due to cyclic (or periodic) effect modulating the orbital
period. (see the subsection V.B for interpretations and
discussions).
III. OBSERVATIONS AND LIGHT CURVE
ANALYSIS

We have downloaded photometric data in the BVI
passbands from webpage of American Association of

∗

75

(2)

where,a = −(2.296 ± 0.096) × 10−9 , b = (−9.4254 ±
0.552) × 10−6, c=0.03920.002, The residuals between the
fitted parabola and O − C normal points are displayed
in Fig. 2, as obvious from Fig. 2. these residual indicate
a quasi-sinusoidal behavior, which can be fitted by a sin
curve with the following particulars:

II. PERIOD VARIATIONS

To study the period changes of the system, we have
collected the O-C values from different source mainly
from the updated O-C webpage of Czech Astronomical

(1)

http://var.astro.cz/ocgat
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TABLE I. Spot parameters obtained through PHOEBE
Programme for SV Cam components
Star

Colat −
(Deg)
75

2

FIG. 1. Representation of the (O-C)residual values (filled
squares) and its description by a downward curved parabola
(continuous curve)for RY Aqr.

Long −
(Deg)
310

size −
(Deg)
17
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f actor
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-0.25

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

FIG. 3. Synthetic BVI LCs (continuous curves), obtained
using SD mode of the PHOEBE program observed LCs (filled
circles), for RY Aqr.
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-5000

0
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FIG. 2. Representation of the residuals between parabolic
fit and (O-C)residual values (filled circles) and its description
by a sine curve(continuous curve), for RY Aqr.

Variable Star Observers (AAVSO). A total of 1627 points
in B and I and 1644 data points in V, passband filters
were selected. The downloaded data were phased by the
following Ephemeris given by Keriner
TminI = HJD 2423977.191500 + 1.3572855E

(4)

Then the phased data are plotted against magnitude
in Fig. 3. Since the appearance of the plotted data, was
resembled a typical semidetached LC, moreover the system was reported to be a semidetached (see Helt 1978,
Popper 1989), therefore the semidetached mode of the
PHOEBE program was chosen to obtain simultaneous
BVI, LCs analysis. Furthermore, the appropriate gravity darkening and Bolometric Albedo coefficients are selected according to the spectral types of the primary
and secondary components, i.e., g1=1.0, A1=1.0 and
g2=0.32 , A2=0.5. The limb darkening coefficients are
read from Van Hamme (1993) tables automatically by
the PHOEBE program according to the input data. To
avoid the solution degeneracy and obtain reliable parameters, following the Popper (1989), we fixed the mass
ratio (q = M2 /M1 ) at q=0.206, moreover, since the spectral type of the primary component was reported to be
A7-A8, and reference to the discussion of Helt (1987),
the temperature T1, of the primary is set to T1=7800K,
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and did not further adjusted. The other main parameters, i.e.,Ω1 ,the dimensionless surface potential of the
primary,T2,the effective temperature of the secondary, i,
the inclination of the orbital plan, e, the eccentricity and
L1 , the monochromatic luminosity of the primary component were set as free parameters. The free parameters
were adjusted by trial and error method so that to minimize the cost (and χ2 ) function along with the formal
errors of the adjustable parameters. However, It was observed, during the process of fitting to get the best LCs
solutions the assumption of a dark spot with particulars
given Tabel 1 below was necessary.
So by considering statement of the Helt (1987) in mind
i.e., ”The Roche lobe filling solution gives much poorer
fits than those solution that size of the star B can be
adjusted freely.” The mode was switched to the detached
mode, however by keeping the parameters at the same
values the errors of the parameters particularly the ∆Ω
in this mode were reduced to considerably lower values.
IV. FOURIER ANALYSIS OF THE LC
RESIDUALS

As evident from the observed light curve presented in
the Fig. 3, there are a clear fluctuations, with low amplitudes at out of eclipse phase in all the three filters.
In Fig. 4 we have plotted the out of eclipse residuals
in B-Parsband after subtraction of by syntactic LC. oscillatory character of residual curve is clear. Therefore
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FIG. 4. Residuals between the synthetic and observed LC
in B-passband, for RY Aqr. system, fluctuations in the residuals are clear,

to investigate these oscillations, since the spectral type
of the primary was reported to be A3 type, moreover
the position of the primary component on the H-R diagram was well in the base of instability strip see the
Fig. 5. Therefore, the LC residuals in the passband B
(shown in Fig. 4), were subjected to frequency analysis,
using period 0.4 software (Lenz & Breger 2005) which is
based on the Fourier analysis. To perform this we have
subtracted the synthetic LC from the observed data, excluded the data for primary minimum residuals, then carried out, the analysis only for the out of eclipse phases,
i.e., residuals between 0.1-0.95 phases, after subtraction
of zero level i.e. frequency . The frequency spectrum of
these data is illustrated in Fig. 3, as evident from Fig
6, there is a distinct peak in the frequency f=6.881948
with amplitude=0.014, which corresponds to a period of
P1 = 0.003d = 3.4h, this period is quite close to the
range of period 1-3 h, the range of δ-scuti type pulsator
. Hence the RY Aqr is an algol type binary with a pulsating (primary) component.

V. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Period variations

Visual inspections of the Figs. 1 & 2, the general trend
of O-C point indicates a downward curved parabolic variations as described in section 2, which indicates a secular decrease in orbital period with a rate of dp/dt=0.074
sec/yr. This decrease in orbital period may be attributed
to mass and angular momentum loss from the system
with a rate of ṁ = 2.57 × 10−10 M⊙ yr. Since the secondary component is a late (G-K type) star moreover
as stated in section 3, due to appearance of the dark
spots on the secondary component, therefor the solar like
phenomenon (e.g. Flaring,) can occur on the surface of
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FIG. 5. H-R diagram and positions of both components
of RY Aqr. as evident the primary lies on the base of the
instability strip

FIG. 6. Fourier frequency spectrum of the residuals after
subtraction of synthetic LC from the photometric data except
around the primary eclipse phase, for RY Aqr

the secondary which explains the detected mass loss and
AML from the system. The other possible mechanism
for the mass loss and AML could be through magnetized
star winds (magnetic breaking). The moving out ejected
charged particles in the star wind from the star surfaces
are trapped in the magnetic field of the star. However,
since the secondary in the Algol-type binaries exhibit a
fast rotation, and deep convective layer and hence possesses strong magnetic field therefore those particles carrying momentum are twisted up due to rapid rotation of
the star, shown the star rotation momentum is lost. However since in the binary stars, synchronization of orbital
and rotation periods are expected the loss of rotational
angular momentum, as pointed out above causes the decrease of the orbital period, through spin orbital coupling
consistent with observations.

B. Cause of quasi periodic variation

The cyclic variation in the orbital period may be
caused by one of the followings,
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a) Apsidal motion,
b) Magnetic cycle effect,
c) Light Travel. Time effect (LTTE).
Requirements for apsidal motion, are that variations
modulating the orbital period should be strictly periodic
and also eccentric orbit is a must, however these are not
supported by the finding of this paper, see Fig 1, the
other requirement is that the O-C residual points for primary and secondary eclipses should be in complete opposite phase which are again not supported by the results
of present paper, as they are in phase agreement (see the
Fig.1). On the other hand the period 72.69 yr found for
cyclic variation, seems to be too long to be due to magnetic cycle effects, as for instance these magnetic cycle
duration for Sun is 11 yr, for U Sge, 9 yr, for UW Boo
22 yr. Therefore this period 72.69 yr cycle, may be attributed to the presence of an additional third body in
orbit around the barycenter of the system the particulars
of which may be estimated as below:
Assuming a third body with circular orbit and coplanar
with the system, then we may estimate the the radius of
the orbit and a lower limit to the mass of the possible
third body using the equation 5 below, by putting the
orbital inclination of the presumed third body i3 = 90◦
and using the amplitude (A), from the Eq. 3, we get (see
Mayer 1990),
a12 sini3 = A × c
F (m3 ) =

h. 2- The system is a three body system and the secondary is a near contact spotted subgaint. In addition
the system is losing mass and angular momentum with a
rate of 2.57 × 10−10 M⊙ .
Acknowledgements We acknowledge with thanks the
variable star observations from the AAVSO International
database contributed by observers worldwide and used in
this research.
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(a12 sin i3 )3
(m3 sin i3 )3
1
173.15A
=
= 2 [√
]
2
P3
(m1 + m2 + m3 )2
P3
1 − e2 cos2 ω
(5)

where the quantities,
ω = longitude of periastron,
a12 = 12.97AU , orbital radius of the eclipsing pair relative to common center of mass,
m1 = 1.27M⊙, mass of the hotter component (primary),
m2 = 0.26M⊙, mass of the cooler component (secondary)
e = 0, orbital eccentricity of the third body orbit
P3 ≃ 72.69 ± 2.51 yr, orbital period of the third body
and A = (7.5 ± 0.3) × 10−2 d, the semiamplitude of the
LTTE
based on these values the estimated mass of the possible
third body m3 ≃ 1.59 ± 0.50 M⊙ and its orbital radius
a3 ≃ 12.47 ± 2.34AU .
The mass and period of the presumed third body found
are notagseed with those of Soydugan (2008),i.e., 90 yr
and 1.06M⊙ .
VI. CONCLUSION

The main conclusions are 1- The primary component
of the system is a pulsating δ scuti star with perod of 3.4
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Light and period analyses of two ultrashort binaries KIC 8758716 and KIC 10855535
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Light and period analyses for two ultra-short binary systems, found by Kepler Space Telescope
were carried out for the first time, using PHOEBE code. Analysis of period variations for KIC
8758716 system, shows mass and angular momentum loss with rates ṁ = 1.087 × 10−12 , ∆J =
−3.99 × 1036 kg.m yr −1 , respectively. However period analysis of the KIC 10855535 indicates a
sinusoidal variation indicative of presence of a third body orbiting the system with period 412 d.
In addition analysis of photometric light curves (LC) were performed in both detached and over
contact modes. The results of analysis indicate that these systems are in detached configuration
rather than contact, consistent with the Stepien’s theory of angular momentum loss (AML).

I. INTRODUCTION
1000

II. PERIOD VARIATIONS

800
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400
200

ETV(Sec)

In recent years, the different projects e.g. COROT,
MACHO, OGLE, Kepler, etc. Proposed to study and
find exoplanet objects, provided vast amount of photometric data and as a side product data for large number
of eclipsing binary and other type of variable stars. In
this study of eclipsing binary we purpose to study and
determine the orbital and physical elements of some ultrashort period or detach over contact binary stars. The
over contact W UMa stars are class of binary stars, in
which both of the components fills their roche lobes and
form a common envelope, these kind of E.B usually have
mass ratio between 0.2-0.5 however their periods between
0.1-1.5d and they have spectral type between F-K. As
pointed of out above since these type of binaries form
a common envelope, therefore the surface temperatures
of the components in a system are close a each other.
Binnendijk(1970) divided the contact systems in to, two
categories based on LC morphology i.e. class A & W type
binaries. The W subtype have deeper primary minimum
in their LC produced through occultation of smaller component by bigger one. While in A-subtype the primary
of the LC is a transit.
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FIG. 1. Representation of the ETV residual values (Points)
and its description by a downward curved parabola (continuous curve)for KIC 8758716.

a1 x2 + a2 x + a3 = 0

(2)

where,a1 = (−2.05491 ± 0.04788) × 10−6 , a2 = (0.0275 ±
6.612) × 10−4 , a3 = −44.188 ± 1.914. The residuals between the fitted parabola and O − C normal points are
displayed in Fig. 2, as obvious from Fig. 2. these residual indicate no significant variations (see the subsection
V.B for interpretations and discussions)

A. variations in the period of KIC 8758716

To study the period changes of the system, we have
collected the Eclipse Time Variations (ETV) values from
Conroy et al. (2013). The ETV are plotted against the
corresponding barycentric Julian Dates (BJD). All the
collected data were converted to the a common Epoch
using the following linear Ephemeris,
TminI = BJD 2454953.673258 + 0.107205E

(1)

then the ETV data were plotted against BJD, shown in
Fig. 1, and is roughly fitted by a downward parabolic
curve described by the Eq.
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B. Period Variations in KIC 10855535

ETVs for this system are plotted in FIG. 2, as evident
from the Fig. these values indicate a sinusoidal behavior,
which can be fitted by a sin curve with the following
particulars:
Z = Z0 + A sin(ωt + φ0 )

(3)

Where A = 138.54±0.22 Sec, ω = 0.0024187±0.0001d−1,
(φ0 = 0.969 ± 0.002), Z0 = 54.71 ± 0.16sec And corre-
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FIG. 2. Representation of ET V /BJD (points) and sin fit
(continuous curve)for KIC 10855535.

FIG. 4. The relation between qs and Σ s for KIC 8758716.
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FIG. 3. Frequency spectrum of ETV for KIC 10855535.
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sponding period P3 = 413 ± 17d. For more discussions
and interpretation see section IV. the parabolic behavior
of O-C curve described in section and indicated in Fig. 1,
implies secular period decrease which can be attributed
to the angular momentum loss (AML) from the system.
Moreover the periodic changes of the residuals plotted in
Fig
III. DATA REDUCTION

In this study of eclipsing binaries we have used photometric data from Kepler Space Telescope mission (2009),
which were collected during years 2009-2012, morder to
have accurate filtering a results have, selected only for
few nights of observe these observation were obtained in
wide range pass band 430-780 nm. We use PHOEBE
code to obtain LCS solutions use of PHOEBE require
suitable input parameters, for this purpose we have selected over contact W UMa mode of the program and
accor-dance to this mode we set the reflection albedos
A1=A2=0.5, and g1=g2=0.32, appropriate to convective
envelope. The lambda darking coefficient, were read automatically from Van Hamm (1993) in accordance input
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FIG. 5. The relation between qs and Σ s for KIC 10885535

temperatures for the components. Since there exist no
spectroscopic observations of the system. Therefore we
proceeded to find the photometric mass ratio (q) through
a synthetic q-search method, by setting the value of q to
set of values (0.1, 0.2, 0.3, etc.) and for each value of
q, we adjusted the other main parameters (i.e. T1, T2,
Ω1, i, L1, the luminosity) of the binary system so that to
make the χ2 function Minimum Σ errors to be less, then
these values of the ?s one plotted against the respected
q-value, in Figs and the value for the q & selected this
value of q as a variable and then we have adjusted the
other parameters i.e. T1, T2, Ω1. so that to minimum
the χ2 function value, and also find best fitting and super position of observed and the synthetic LCS with each
other by eye inspection. The obtained parameter value
one tabulated is table 1, and LCS are plotted in Figs 2.
During the fitting process, in same ease to best fit the
observed and synthetic, it was necessary to assume dark
spots the primary and or secondary components these
spots are arranged in table 2.
However, It was observed, during the process of fitting
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TABLE I. The results obtained through LCs analysis using
PHOEBE program
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P aram
1.090

e
i(Deg)
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FIG. 6. Synthetic LC (continuous curves), obtained using
contact W UMa mode of the PHOEBE program observed LC
(filled circles), for KIC 8758716.
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TABLE II. Absolute physical and orbital parameters, of
the XZ And system obtained through LC analysis
P aram

V aluesf orKIC8758716

Period(d)
A(R⊙ )
M1 /M⊙
M2 /M⊙
R1 /R⊙
R2 /R⊙
L1 /L⊙
L2 /L⊙
M1,bol
M2,bol

0.107205(adopted)
0.4983
0.109
0.035
0.134
0.0613
11.370 ± 0.014
−
10.303
8.613

Values for KIC
10855535
0.112782(adopted)
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0.042
0.144
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−
9.584
8.256
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FIG. 7. Synthetic LC (continuous curves), obtained using
contact detach mode of the PHOEBE program observed LC
(filled circles), for KIC 10855535.

to get the best LCs solutions the assumption of a dark
spot with particulars given Tabel 1 below was necessary.
The mode was switched to the detached mode, however
by keeping the parameters at the same values the errors
of the parameters particularly the ∆Ω in this mode were
reduced to considerably lower values.
these residual indicate a sinusoidal behavior, which can
be fitted by sin curve with the following particulars:

IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Period variations

Visual inspections of the Fig. 1 i.e. ETV for KIC
8758716 system indicates, a general trend of ETV points
indicates a downward curved parabolic variations with
particulars, described in section 2, which indicates a sec-
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ular decrease in the orbital period with a rate of dp/dt=0.002 sec/yr. This decrease in orbital period may be attributed to mass and angular momentum loss from the
system with a rate of ṁ = 1.10 × 10−12 M⊙ yr−1 . Referring to the table 1, the temperatures of the components
stars are relatively low, close to F-G spectral type and
capable of mass and angular momentum loss(AML) from
the system through magnetic braking, therefore the decrease in period. The rate of angular momentum loss
from the system calculated by using the period decrease
is ∆J = 3.99 × 1036 kg.m/yr which is at least 3-4 orders
of magnitude lower than the regular mass losing systems.
This is consistent with the Stepein (2006, 2011), theory
of the mass and angular momentum loss and evolution of
short period low mass close binaries, according to which
theory, they had no enough time within the age of the
Universe, for the components evolve and fill their Roche
lobes and to form a contact system.
Apart from the above statements regarding the AML theory, to get an accurate LC solution, we started with over
contact W-UMa mode of the PHOEBE program, but,
despite relativity good fit of the LC and reasonably low
errors of the adjusted parameters, the configuration of
the system obtained using the obtained parameters indicated a detached one. Moreover the solution of the
LC obtained in detached mode gave relatively more ac-
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curate parameters with lower errors of estimations (see
table 1). Fig 2, i.e. the ETVs for KIC 10855535 system,
indicate a very regular sine curve, this was attributed
to the presence of a third body orbiting with a period of
413d around the barycenter of the system. The mass and
orbital radius of which and estimated below.

based on these values the estimated mass of the possible
third body m3 ≃ 0.096 ± 0.006 M⊙ and its orbital radius
a3 ≃ 0.387 ± 0.065AU .
The mass and period of the presumed third body found
are are comparaable to the primary mass, however its
orbit is relatively low this might be a reason for regular
sinosidal period change..

B. Cause of quasi periodic variation
V. CONCLUSION

The cyclic variation in the orbital period may be
caused by one of the followings,
a) Apsidal motion,
b) Magnetic cycle effect,
c) Light Travel. Time effect (LTTE).
Requirements for apsidal motion, are that variations
modulating the orbital period should be strictly periodic and also eccentric orbit is a must, however these
are not supported by the finding of this paper, see Fig
1, the other requirement is that the O-C residual points
for primary and secondary eclipses should be in complete
opposite phase which are again not supported by the results of present paper, as they are in phase agreement
(see the Fig.1). On the other hand extrem regularity of
ETVs curve and the period 412 d found for cyclic variation, do not favor magnetic cycle effects, as for instance
these magnetic cycle duration for Sun is 11 yr, for U Sge,
9 yr, for UW Boo 22 yr. Therefore this period 412 d,
may be attributed to the presence of an additional third
body in orbit around the barycenter of the system the
particulars of which may be estimated as below:
Assuming a third body with circular orbit and coplanar
with the system, then we may estimate the the radius of
the orbit and a lower limit to the mass of the possible
third body using the equation 5 below, by putting the
orbital inclination of the presumed third body i3 = 90◦
and using the amplitude (A), from the Eq. 3, we get (see
Mayer 1990),
a12 sini3 = A × c
F (m3 ) =

The main conclusions, drawn from the results are: system KIC 8758716 is losing mass and AM with rates and
ṁ = 1.087 × 10−12 ∆J = −3.99 × 1036 kg.m yr−1 respectively. The system KIC 10855535 is a Tertiary system.
The results in this paper confirms the Stepein theory of
AML regarding low mass short period close binaries.
Acknowledgements We acknowledge with thanks
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(m3 sin i3 )3
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173.15A
=
= 2 [√
]
2
P3
(m1 + m2 + m3 )2
P3
1 − e2 cos2 ω
(4)

where the quantities,
ω = longitude of periastron,
a12 = 0.227AU , orbital radius of the eclipsing pair relative to common center of mass,
m1 = 0.092M⊙, mass of the hotter component (primary),
m2 = 0.042M⊙, mass of the cooler component (secondary)
e = 0, orbital eccentricity of the third body orbit
P3 ≃ 412 ± 17 d, orbital period of the third body
and A = (1.5 ± 0.002) × 10−3 d, the semiamplitude of the
LTTE
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An overview on Topological and Geometrical Properties of Cosmological
stochastic Fields
Seyed Mohammad Sadegh Movahed
Shahid Beheshti University

Abstract
Due to many reasons, fluctuations in cosmological fields become stochastic. Therefore, we have
to rely on robust methods to extract reliable results. Some of stochastic fields in cosmology and
astrophysics in various dimensions are initial conditions, CMB, Large scale fluctuations and
lyman-alpha forest and etc. In this talk, I will give some motivations about stochasticity in
cosmological fields and then some topological and geometrical measures will be assessed and
discussed.

83

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
1394  اردیبهشت25  و24

Evolved Stars in Galaxies; Star Formation History and Feedback : NGC 147 and
NGC 185
Roya Hamedani Golshan1 , Atefeh Javadi1 , Habib G. Khosroshahi1 and Jacco Th. van Loon2
1

School of Astronomy, Institute for Research in Fundamental Sciences (IPM), P.O. Box 19395-5531, Tehran, Iran
2
Lennard-Jones Laboratories, Keele University, ST5 5BG, UK
NGC 147 and NGC 185 are low metallicity dwarf elliptical galaxies. They are known to be the
satellites for Andromeda galaxy and form a pair with a roughly equal mass. In spite of similarities
mentioned, NGC 147 and NGC 185 have been through different star formation history and at
the present time they have different amount of interstellar gas and dust. We present the first
reconstruction of star formation history and explore the feedback from dusty stellar wind.
Our method is based on pulsating Asymptotic Giant Branch stars (AGBs). Stars in this late stages
of evolution derive their maximum luminosity which is directly related to birth mass. By using Long
Period Variable stars we obtain the amount of gaseous mass converted to stellar mass, looking back
in time. As a result we find one peak of star formation as old as 7 Gyr and 10 Gyr in NGC 147
and NGC 185 respectively. However, the star formation rate in NGC 185 swiftly drops down to an
approximately constant amount.
Furthermore, AGBs lose most of their mass during the stellar winds. We have modeled the Spectral
Energy Distribution of individual stars with DUSTY code and the stellar mass loss rate have been
obtained in order of 10−6 M⊙ yr−1 . Estimation the total mass loss rate is in progress. This will help
us to judge the future star formation.
PACS numbers: 05.10.-a ,05.10.Gg, 98.70.Vc
I. INTRODUCTION

NGC147 and NGC185, Andromeda’s paired satellite
galaxies with the same order amounts of mass and even
same structures but different Star Formation History
(SFH) offer a unique opportunity to consider star formation histories and dust production. Furthermore,
NGC147 and NGC185 categorized as dwarf elliptical
galaxies, therefor they are appropriate candidates to be
investigated to get insight about evolution of dwarf elliptical galaxies. We have applied µN GC147 = 24.15 and
µN GC185 = 23.95 following section 3 in [7], which results
NGC 147 and NGC 185 to be DN GC147 = 675 ± 27kpc
and DN GC185 = 616 ± 26kpc far apart.
Chemical evolution of galaxies depends on Initial Mass
Function (IMF), Star Formation Rate (SFR) and galaxy
chemical enrichment that occurs at the end point of
stars’ evolution. [2] showed the efficiency of using evolved
Asymptotic Giant Branch stars (AGBs) with long period
variability in the surface brightness in the rang of 100 to
1000 days, known as Long Period Variable stars (LPVs),
to achieve SFH. AGBs are evolved stars with low to intermediate mass (0.8-8 M⊙ ). Since cool AGBs emit most
of their flux in near-infrared wavelengths, the K-band is a
good measure of the bolometric flux. On the other hand
the most evolved, dust-enshrouded AGB stars can be detected at infrared wavelengths. Therefore,the K-band is
an appropriate wavelength for observing LPVs.
This paper aims to construct the birth mass function of
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LPVs and derive star formation history in inner 6′ .4×6′ .4
region of NGC147 and NGC185 (section 2.2). In section
2.3, by modeling Spectral Energy Distribution (SED) of
individual stars, we have estimated the amount of dust
that evolved stars shed into Inter Stellar Medium (ISM).
Then in section 3 we have reviewed the results. You can
find the discussion under section 4.

II. DATA AND METHODOLOGY

Optical Data : As a part of a photometric survey of
local group galaxies to resolve AGBs, NGC 147 and NGC
185 were observed in four optical wavelengths with ALFOSC instrument on Nordic Optical Telescope during
the nights from 30 August to 1 September 2000 ( [8]).
′
′
ALFOSC instrument covers a 6. 5 × 6. 5 field of view
on CCD. The rectangular boxes on Figure 1 specify the
area that [8] is observed. The boxes cover an area of
1.27 × 1.27 kpc2 on NGC 147 and 1.16 × 1.16 kpc2 on
NGC 185. 18300 and 26496 AGBs were detected in this
area in NGC 147 and NGC 185 respectively.
Near-IR Data : LPVs are the keystones of our methods
to calculate star formation rate. We used catalog of LPVs
from [5], which observed NGC 147 and NGC 185 on 38
nights between October 2003 and February 2006 in the
Gunn-i-band with ALFOSC. NGC 147 and NGC 185 also
were observed on single-epoch K-band using NOTCam,
during two sequential nights in September 2004. LPVs
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FIG. 1. Spatial distribution of AGB stars (blue) from [1], LPV stars (red) from [5] and Carbon stars (black) from [9] and [4]
over NGC 147 (left) and NGC 185 (right) galaxies.

were detected by image subtraction. And ultimately [5]
contains 726 LPVs: 213 of them belongs to NGC 147 and
513 to NGC 185.
We have also made use of the carbon stars photometeric data published in Sohn et. al. (2006) and Kang et.
al. (2005). Observations were obtained with CanadaFrance-Hawaii Telescope, using the CFHTIR imager.
The field centered on NGC 147 was observed with J,
′
H and K filters during the night of June 5, 2004 and
the images of NGC 185 were obtained during the night
of June 3, 2004 in the same filters. [9] reported near-IR
photometery data of 91 carbon stars for NGC 147. Near
IR photometery data for 73 carbon stars in NGC 185 is
available in [4].
Mid-IR Data : To estimate the amount of dust with
the method explained in section 3.2, mid-IR data plays
an important role. DUSTiNGs used the InfraRed Array
Camera (IRAC) on-board of Spitzer Space Telescope to
obtain images of local group dwarf galaxies in 3.6 µm and
4.5 µm. Imaging covers each galaxy in a distance along
the semi-major axes that contains half of the visible light.
DUSTiNGs by the aim of detecting variable AGB stars
observed each galaxy at two epochs of 6 months apart (
[1]).
Spatial distribution of stars in the field of each galaxy
is depicted in Figure 1. We have cross matched all the
above catalogs to gain appropriate catalog of data, which
results the Color-Magnitude-Diagrams in Figure 2 for
NGC 147 and NGC 185.
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A. Star Formation History

SFH of a galaxy is the description of gas amount, in
solar mass unit, which has been converted to stars over a
time interval in the past. In other words, SFH could be
reported by Star Formation Rate (SFR), ξ, as a function
of elapsed time. Therefore the amount of stars’ mass,
dM , created during a time interval, dt, is:
dM (t) = ξ(t)dt

(1)

[2] indicates that to calculate SFR based on variable
stars counts the following relation is applicable:
∫ max
dn′ (t) min fIM F (m)mdm
ξ(t) =
(2)
∫ m(t+dt)
δt
fIM F (m)dm
m(t)

where fIM F is the initial mass function, dn′ (t) and δt are
an statement of numbers of LPVs and pulsation duration
respectively.
LPVs reach their maximum luminosity that relate
their birth mass. Theoretical models of Padova [6] are
appropriate tools to transform this maximum luminosity
to birth mass. We have applied Padova models to construct mass-K band magnitude relation. The left panel
in Figure 3 and 4 show this relation for the mean metallicity of target galaxies; Z = 0.0019 and 0.0015. We can
see a veer to lower K-band magnitudes for super-AGBs.
[2] indicates that beside the advantages of Padova models, the evolution of super-AGB with the birth mass of
0.7 < M < 1.2 − 1.3M⊙ through the thermal pulsating
phase is not fully included in these models. Therefor we
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FIG. 2. Color-Magnitude-Diagram of NGC 147(left) and NGC 185 (right). Isochrons are depicted with labeled logarithmic
time [6].

accept the red lines as the best fits and we use the coefficient of linear relation between K-band magnitude to
calculate birth mass of stars.
K-band magnitude for the Carbon-stars that are the
more dusty stars have been corrected with respect to the
slope of Isochrons as follows:
K0 = K + a(1.25 − (J − K))

(3)

a is slope of isochrons. Mass-age relation, like the ones
in the 2nd panel of Figure 3 and 4 are obtained from
isochron tables of Padova model. These graphs relate
the birth mass of variable stars that are observable at
present time to the time is spent from their birth.
A correction factor is appeared in equation 2, this factor is a statement of the duration in which star pulsates
with large amplitude. For an LPV to be detected in the
observations, pulsation duration is an important factor.
Massive stars spend less time in this phase than lower
mass stars. By using isochrons table and fitting a multiple Gaussian function, we are able to achieve pulsation
duration as a function of Mass in the 3rd panel of Figure
3 and 4.

B. Driving Mass Loss

Stars in their late stages of evolution are of the most
important sources of dust in the galaxies. To derive the
mass loss rates of the variable stars we follow a two-step
approach. First, we model the SEDs of variable stars for
which both near and mid-IR data is available. We use
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FIG. 5. curves: SEDs from DUSTY code, dots: Observed
Fluxes

.

these results to construct relations between the dust optical depth and bolometric corrections on the one hand,
and infrared colors on the other. Then, we apply those
relations to the variable stars for which no mid-IR counterpart was identified, to derive their mass loss rates too
( [3]). Figure 5 displays our modeling for one of the stars.

III. RESULTS AND DISCUSSION

SFR as a function of elapsed time is depicted in Figure
6 for NGC147 and NGC185. The horizontal error bars
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FIG. 3. a) Mass-Luminosity relation for Z = 0.0019. The solid lines are the linear spline fits, in which the function is
interpolated over the super-AGB phase to massive red super-giants, i.e. for 0.7 < log(M/M⊙ ) < 1.2 − 1.3.
b) (Birth) Mass-Age relation for AGB stars and red super-giants derived from the [6] isochrones for Z = 0.0019, along with
linear spline fits.
c) Mass-Pulsation relation. The points show the ratio of pulsation duration to age as tabulated in the [6] isochrones for Z =
0.0019; the solid lines are our multiple-Gaussian fits to these data: interpolating over the super-AGB regime. (Metallicity of
NGC 147 is assumed to be Z = 0.0019).

.

FIG. 4. Same as Figure. 3 for Z = 0.0015

.

correspond to the start and end time for which the SFR
was calculated in a bin. We found that 78% of NGC147
total mass, 1.1 × 108 M⊙ , formed in its peak of star forming epoch. NGC185 shows a peak of star formation with
interchanging 61% of its total mass, 2.7 × 108 M⊙ , to
stars. The SFR dramatically decrease to a nearly constant amount after this epoch.
We have also achieved the whole mass loss rate as
follows for carbon stars, using the relation in section
2 and 3 of [3]; 1.1 × 10−4 M⊙ yr−1 for NGC147 and
2.9 × 10−4 M⊙ yr−1 for NGC 185.

108 M⊙ . NGC147 total mass of stars is 1.1 × 108 M⊙ .
Modeling the dust of carbon stars gives an estimate of the total mass entered ISM. For N GC147
and N GC185 this amount is 1.1 × 10−4 M⊙ yr−1 and
2.9 × 10−4 M⊙ yr−1 respectively. Welch et al.(1996) predicted 1.8 × 10−4 M⊙ yr−1 mass loss rate for NGC185.
Gallagher et al. (1981) drive a mass return rate of
1 − 2 × 10−3 M⊙ yr−1 for NGC 185.

IV. CONCLUSION

The total mass of stars created in NGC 185 is 2.7 ×
108 M⊙ . Davidg (2005) proposed this amount to be 2 ×
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1داّؾگآ آصاد اعالٍي ٗاحذ بافق
 2بخؼ فيضيک داّؾگآ ؽيشاص

دس ايِ ٍقاىٔ ،عتاسٓ ّ٘تشّٗي ؽاٍو يک قيب ک٘اسکي ،يک الئ ٍختيظ ک٘اسکٕ-ذسُٗ ٗ يک پ٘عتٔ ٕذسّٗي دس ّظش گشفتٔ ؽذٓ اعت .بشاي
ٍادٓ ک٘اسکي اص ٍذه ٍؼشٗف ميغٔ اي  MITاعتفادٓ ؽذٓ اعتٍَٖ .تشيِ ٍؾخصٔ ي ٍذه  ،MITت٘صيف ٍحب٘عيت اعت ٗ ايِ ٌٍٖ سا با
ثابت ميغٔ ي ٗابغتٔ بٔ چگاىي تأٍيِ ٗ اثش بشَٕنْؼ م٘آسمٖا سا اص عشيق تباده يل گي٘آُ بشسعي َّ٘دٓ ايٌٍ .ؼادىٔ حاىت فاص ٍختيظ سا ّيض
با ت٘خٔ بٔ ؽشايظ گيبظ بٔ دعت آٗسدٓ ،عپظ با اعتفادٓ اص ٍؼادىٔ حاىتٖاي بٔ دعت آٍذٓ ٗ حو ػذدي ٍؼادىٔ  TOVعاختاس عتاسٓ ّ٘تشّٗي
با قيب ک٘اسکي سا ٍحاعبٔ کشدٓ ايٌٍ .اکضيٌَ خشً ٗ ؽؼاع بشاي ايِ عتاسٓ با ثابت ٕاي خفت ؽذگي ٍختيف ٍحاعبٔ ؽذٓ اعتّ .تيدٔ بٔ
دعت آٍذٓ ايِ اعت کٔ با دس ّظش گشفتِ بشَٕنْؼ اص ّ٘ع تباده يل گي٘آُ ،با صياد ؽذُ ثابت خفتيذگي خشً بيؾئْ ٗ,ؽؼاع عتاسٓ ّ٘تشّٗي
افضايؼ ٍي يابذ.

دس يک عتاسٓ ّ٘تشّٗي ٗقتي کٔ اص ٍشکض بٔ عغح عتاسٓ پيؼ ٍي سٗيٌ ،ابتذا ٍادٓ ک٘اسکي خاىص ،عپظ يک فاص
ٍختيظ ک٘اسکٕ-ذسُٗ ٗ عشاّداً ّضديک عغح يک پ٘عتٔ کٔ اص ٍادٓ ٕذسّٗي تؾکيو ؽذٓٗ ،خ٘د داسدٍ .ؼادالت ٍادٓ
م٘آسمي با ػذً قغؼيت فشاٗاُ َٕشآ ٍي باؽذ .دس ايِ تحقيق ٍا ٍذه کيغٔ اي  MITسا بشاي ٍادٓ ک٘اسکي دس ّظش ٍي
گيشيٌٍ .ذه  MITاص اٗىيِ ٍذه ٕاي م٘آسمي عاصگاس با ٍحب٘عيت ٗ بغ٘س ٍداّبي آصاد اعت .دس ٍذهٕ MITادسُٗ
ٕا داساي م٘آسک ٕاي آصادي ٕغتْذ مٔ دس يل ّاحئ اي اص فضا بٔ ّاً ميغٔ ٍحذٗد ٍي باؽْذٍ .حب٘عيت ّتيدٔ ي
ديْاٍيني ايِ ٍذه ّيغت بينٔ آُ سا با تؼشيف ثابتي دس ٍؼادالت ٗ اص عشيق اػَاه ؽشايظ ٍشصي ٍْاعب دس ّظش ٍي
گيشّذ .ثابت تؼشيف ؽذٓ مٔ باػث تثبيت ميغٔ ّيض ٍي گشدد ،سا ثابت ميغٔ ٍي ّاٍْذ .ثابت ميغٔ با ػالٍت ٍثبت بٔ
چگاىي اّشژي ٗ با ػالٍت ٍْفي بٔ تابغ فؾاس اضافٔ ٍي ؽ٘د .تؼاده ّيشٗي سٗ بٔ داخو ّاؽي اص فؾاس ثابت ميغٔ با
اّشژي خْبؾي م٘آسمٖاي ،دسُٗ ميغٔ ػاٍو ايداد پايذاسي ميغٔ اعت.
دس ايذٓ اصيي ايِ سٗػ فشض بش ايِ اعت مٔ م٘آسمٖا ٍحب٘ط دس ّاحئ ي مشٗي ميغٔ ب٘دٓ ٗ دسُٗ آُ
بشَٕنْؼ ضؼيفي (دس حذ اختالىي) داسّذ .ايِ ميغٔ باػث ب٘خ٘د آٍذُ حفشٓ اي دسُٗ خالء حقيقي ٍي گشدد مٔ
خ٘د ّ٘ع ديگشي اص خالء (خالء اختالىي) ٍي باؽذ ٗ حاىت بشاّگيختٔ ي خالء حقيقي اعت .خالء اختالىي دسُٗ
حفشٓ با ٗاسد مشدُ ثابت ميغٔ ب٘خ٘د ٍي آيذ ٗ َٕاُ ع٘س مٔ گفتٔ ؽذ باػث پذيذ آٍذُ فؾاسي اص بيشُٗ بش عغح
ميغٔ ٍي ؽ٘د .بشاي آّنٔ يل رسٓ بٔ دسُٗ خالء حقيقي ٗاسد ؽ٘د ّياص داسد مٔ فؾاس ايِ خالء سا خْثي مْذ تا بت٘اّذ
اص ميغٔ خاسج گشددّ .يشٗي الصً بشاي غيبٔ بش فؾاس خالء حقيقي ّاؽي اص اّشژي رسات داخو ميغٔ ٍي باؽذ ،بْابشايِ
ايِ ّيشٗ ٍتْاعب با قذست بشَٕنْؼ م٘آسمي ٗ َٕيْغ٘س اّذاصٓ ٍادٓ م٘آسمي اعت .دس ّتيدٔ بشاي ٍادٓ م٘آسمي اّشژي
ميي عيغتٌ بشابش خَغ فؾاس ميغٔ ٗ اّشژي دسّٗي م٘آسك ٕا اعتٍ .قذاس ػذدي قذست بشَٕنْؼ ق٘ي با دٗ پاساٍتش
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ت٘صيف ٍي گشدد ،اٗىي ثابت ميغٔ مٔ فؾاس ّاؽي اص خالء سا ت٘ضيح ٍي دٕذ ٗ دٍٗي قذست بشَٕنْؼ م٘آسك -
م٘آسك اعت مٔ بياّگش ٍقذاس بشَٕنْؼ م٘آسك ٕاي ٍدضا دس ميغٔ اعت .پايذاسي عيغتٌ دس ٕٗئ ي اٗه با ٍقذاس
ثابت ميغٔ تْظيٌ ٍي ؽ٘د[.]3ٗ2ٗ1

ٍؼادىٔ حاىت ٍادٓ م٘آسمي َٕگِ ٗ غيش ٍحب٘ط دس ٍادٓ ٕادسّٗي با تؼاده ايغتايي بتا اص عشيق سٗػ  MITتؼييِ
ٍي ؽ٘د .چگاىي اّشژي بشاي م٘آسمٖا با عؼٌ باال ،پاييِ ٗ ؽگفتي( )u,d,sدس گاص م٘آسمي ت٘عظ خَغ قغَت اّشژي
خْبؾي ٗ قغَت اّشژي بشَٕنْؼ (اص عشيق تباده يل گي٘آُ) مٔ ٍتْاعب با ثابت عاختاس ضؼيف دس  QCDاعت،
ّ٘ؽتٔ ٍي ؽ٘د .دس ايْدا ٍقذاس مَتش ّؾاُ دْٕذٓ ي بشَٕنْؾٖاي ضؼيف تش ٗ ٍقذاس بيؾتش بشاي بشَٕنْؾٖاي ق٘ي تش
اعت]4[ .
∑
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)  k F( fتنأّ فشٍي اعت εQ ،اّشژي مو ٗ  εfاّشژي بٔ اصاي ٕش رسٓ بشاي ٕش عؼٌ م٘آسك اعت B .يا ثابت ميغٔ
اختالف چگاىي اّشژي بيِ خالء اختالىي ٗ خالء ٗاقؼي اعت f .بياّگش عؼٌ م٘آسك ٗ  mfخشً م٘آسك اعت مٔ خشً
دس حاه عنُ٘ سا بشاي م٘آسك باال ٗ پاييِ ٍقذاس  ٗ 5.5 Mevبشاي م٘اسك ؽگفتي ٍقذاس 140.7 Mevسا دس ّظش ٍي
گيشيٌ.
دس ايِ تحقيق بشاي ثابت خفتيذگي ٍقاديش  0.16 ٗ 0.5 ،0سا دس ّظش ٍي گيشيٌ .ايِ ٍقاديش ضَِ ايْنٔ م٘چل ٗ
اختالىي ٕغتْذ با ايِ حاه گغتشٓ ي ٍْاعبي اص قذست بشَٕنْؼ سا دس بش ٍي گيشّذ[.]5
بشاي فاص ٍختيظ ؽشايظ تؼادىي گيبظ سا دس ّظش ٍي گيشيٌ .عبق ايِ ؽشايظ پتاّغيو ؽيَيايي ٗ فؾاس بايذ دس دٗ فاص
بشابش باؽذ،

) pH ( p)   Qp ( p) ٗ  nH ( p)   nQ ( p
کغش اؽغاه ؽذٓ ت٘عظ ک٘اسکٖا سا با ّ ؾاُ ٍي دٕيٌ ٗ با اعتفادٓ اص ؽشط خْثايي باس آُ سا بذعت ٍي آٗسيٌ .حاه
ٍي ت٘اُ اّشژي قغَت ٍخي٘ط ٗ چگاىي باسيّ٘ي ٍشب٘عٔ سا ٍحاعبٔ َّ٘د،
1
3

1
3

2
3

 ( nu  nd  ns )  (1   )n p  ne  0
nB  nQ  (1   )nH

90

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

 MP   QP  (1   ) HP
ٍحاعبات کاٍو فاص ٍختيظ دس ٍشخغ [ ]6آٗسدٓ ؽذٓ اعت.
دس ّٖايت بشاي ٍؼادىٔ حاىت عتاسٓ ّ٘تشّٗي دس چگاىي صيش  0.05 fm 3اص ٍؼادىٔ حاىت ٍحاعبٔ ؽذٓ ت٘عظ
َٕ ٗ Baymکاساُ اعتفادٓ ٍي کْيٌ [ .]7اص ايِ چگاىي تا ّقغٔ ؽشٗع فاص ٍختيظ ٍؼادىٔ حاىت ٍادٓ ٕذسّٗي سا دس ّظش
ٍي گيشيٌ ٗ اّشژي ٍادٓ ٕذسّٗي سا اص دادٓ ٕاي ٍشب٘ط بٔ ٍادٓ ٕذسّٗي با پتاّغيو  UV14  TNIمٔ اص سٗػ
ٗسدؽي بذعت آٍذٓ اعت ،اعتفادٓ ٍي مْيٌ [ .]8دس ع٘ه فاص ٍختيظ ٍؼادىٔ حاىت ٍشب٘ط ٗ بؼذ اص ّقغٔ ّٖايي آُ
ٍؼادىٔ حاىت ٍادٓ ک٘اسکي سا دس ّظش ٍي گيشيٌ .دس آخش با بکاسگيشي ايِ ٍؼادىٔ حاىت ٗ حو ػذدي ٍؼادىٔ ت٘ىَِ-
اپْٖايَشٗ-ىک٘ف ( )TOVعاختاس عتاسٓ سا ٍحاعبٔ ٍي کْيٌ [.]9

ٍا ٍؼادىٔ  TOVسا با اعتفادٓ اص ٍؼادىٔ حاىت ٕاي ٍحاعبٔ ؽذٓ دس فصو قبو بٔ سٗػ ػذدي حو کشدٓ ٗ عاختاس
عتاسٓ ّ٘تشّٗي با قيب ک٘اسکي سا دس ٍذىٖاي ٍختيف ٍحاعبٔ َّ٘دٓ ايٌٍ .اکضيٌَ خشً ٗ ؽؼاع بشاي ايِ عتاسٓ بشاي
ثابتٖاي ٍختيف ٍحاعبٔ ؽذٓ اعتّ .تايح ٍحاعبات دس ؽکيٖاي  ٗ 2 ٗ 1بٔ ع٘س خالصٔ دس خذٗه  1آٗسدٓ ؽذٓ
اعت .اص ؽکيٖاي ٍزک٘س ٗ ّيض خذٗه ٍ 1ؾخص اعت کٔ با دس ّظش گشفتِ بشَٕنْؼ اص ّ٘ع تباده يل گي٘آُ ،با صياد
ؽذُ ثابت خفتيذگي ،خشً بيؾئْ ٗ ؽؼاع عتاسٓ افضايؼ ٍي يابذ.
3.5
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Alpha=0.16
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سن ساختارهای بسرگ مقیاس در رمبش غیرکروی در رهیافت موند()MOND
2

ابری ،افسانه 1محمدزاده جسور ،داود  1ملک جانی ،محمد
1
2

داًشگاُ تثزیش

داًشگاُ تَػلی سیٌا ّوذاى

چكیده
سي ساختارّای کیْاًی یکی اس پاراهتزّایی است کِ ػالقوٌذ تِ هحاسثِ آى ّستین .در ایي اثز سي ساختارّای کیْاًی اس
ًقطِ ًظز هذل هًَذ غیزکزٍی تزرسی شذُ است .در گام ًخست ،هؼادالت حاکن تز تحَل ساختار تشرگ هقیاس در رصین
هًَذی در رهثش غیز کزٍی را تذست آٍردین ٍ تحَل را تا رسیذى تِ حالت ٍیزیالِ پیگیزی کزدین .تا داًستي سهاى
ٍیزیالگی ،سي ساختار را کِ اس لحظِ ٍیزیالگی تا سهاى حال هی تاشذ را تخویي سدین.

هقذهِ
اهزٍسُ شاّذ هذلْای هختلفی تزای تزرسی تشکیل ساختار در رصین ًیَتٌی ٍ رصین ّای تؼوین یافتِ گزاًشی
ّستینٍ .لی هذل هًَذ یا دیٌاهیک تؼذیل یافتِ ًیَتٌی تَاًستِ تِ هَفقیت ّای چشوگیزی در سهیٌِ تَجیِ هٌحٌی
چزخش کْکشاًْا ٍ  ...دست یاتذ .در هذل هًَذ ،تشکیل ساختار تذٍى لحاظ هادُ تاریک ٍ تٌْا تا هؤلفِ هادُ تاریًَی
هَرد تزرسی قزار هی گیزد .در ایي هقالِ در اتتذا یک پیش ساختار تا جزم فزضی یک کْکشاى در ًظز گزفتین کِ در
اثز افت ٍ خیشّای کَاًتَهی ،هٌطقِ هَردًظز هختل شذُ ٍ شزٍع تِ رهثش هیکٌذ .هیذاى گزاًشی هًَذی کزٍی گَى
را تذست آٍردین ٍ سپس تا داًستي شؼاع تحزاًی ٍرٍد تِ رصین هًَذی ،تحَل کزٍی گَى در رصین هًَذ را تزرسی
کزدین ٍ تا رسیذى تِ هقادیز ػذدی اًتقال تِ سزخ سهاى ٍیزیالگی ،سي ساختارّی تشرگ هقیاس را استٌتاج کزدین ٍ در
پای اى ًتیجِ گزفتین کِ تا تَجِ تِ ایٌکِ در رهثش غیزکزٍی ،ساختارّا سٍدتز ٍیزیالِ هی شًَذ ،سي ساختارّا تیشتز
است.

هیذاى گزاًشی هًَذی کزٍی گَى
تا تَجِ تِ غیزکزٍی تَدى پیش ساختار ،شؼاع اٍلیِ ساختار را کِ تا استفادُ اس ّواٌّگ ّای کزٍی ًَشتِ هی
شَد تا فزض تقارى سوتی ،در ًْایت تصَرت سیز هی ًَیسین:
5
()1
))P2 (cos 
4
کِ  R0شؼاع هؤثزی هی تاشذ کِ تزاتز است تا شؼاع کزُ ی ّن حجن تا کزٍی گَى هَردًظز ٍ  خزٍج اس کزٍیت است کِ
R  R (1 

.) 

تسیار کَچک اًتخاب شذُ است ( 1

پتاًسیل گزاًشی خارج اس یک تَسیغ جزهی تزای کزٍی گًَی تا تقارى سوتی تصَرت سیز است[.]1
()2

Pn (cos ) 1 R
)(r , )r n 2P(cos )dr d(cos 
r n 1 1 0

کِ تا فزض یکٌَاخت تَدى چگالی در کل هٌطقِ هختل شذُ تِ راتطِ سیز هی رسین،
Gm
)X(
r

()3
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()4

9
)P2 (cos 
X()  1  20
5
1
)P2 (cos 
4

هیذاى گزاًشی ًیَتٌی اس گزادیاى ایي پتاًسیل حاصل هی شَد.
( )5

Gm
) (aeˆ r  beˆ 
r2

g M    

کِ  b ٍaتزاتزًذ تا:
()6

9
)P2 (cos 
a  1  20
5
1
)P2 (cos 
4

3 9
 sin 2
2 20
b
5
(1 
P2 (cos ))2
4

راتطِ ای کِ تیي هیذاى گزاًشی ًیَتٌی ٍ هیذاى گزاًشی هًَذی تزقزار است تصَرت سیز هی تاشذ[:]2
gN
)(x

() 7
) (xتاتغ گذاریست کِ سهاًیکِ a

gM 

 gتاشذ تِ  xتثذیل هی شَد ٍ سهاًیکِ  g  aتاشذ تِ سوت  1هیل هی

a
کٌذ a ( .شتاب آستاًِ هًَذی است ٍ هقذار آى تزاتز است تا ٍ a  1.2 108 cm s2
a

) x

تحَل کزٍی گَى در رصین هًَذی
سهاًیکِ شتاب گزاًشی تِ هقذار  aهی رسذ ،یؼٌی لحظِ ٍرٍد تِ رصین هًَذی ،گزاًش ًیَتٌی ٍ هًَذی تا ّن
تزاتز هی شًَذ ٍ هی تَاى اس ایي طزیق شؼاع تحزاًی را تذست آٍرد .تا داشتي شؼاع تحزاًی ٍ داًستي هیذاى گزاًشی
اس قسوت قثل ،تِ پتاًسیل هًَذی کِ اًتگزال ایي هیذاى است هیزسین.
()8

r
1

)
)rc X(

( M (r)  Gma X()(a())ln
X()  a2  b2

تا تَجِ تِ ایٌکِ راتطِ پتاًسیل گزاًشی شاهل جولِ چْارقطثی ًیش ّست ،تِ سیستن تکاًِ ساٍیِ ای اػوال هی شَد در
ًتیجِ جولِ اًزصی جٌثشی سیستن تصَرت سیز ًَشتِ هی شَد:
1
L2
K  r2  2
2
2r

() 9

اس آًجا کِ اختالل اٍلیِ در سیستن در رصین هًَذی رخ هیذّذ ٍ پیش ساختار شزٍع تِ رهثش هی کٌذ ،تحَل در اتتذا
تا استفا دُ اس رٍاتط دیٌاهیک ًیَتٌی پیگیزی هی شَد ،در ًتیجِ هقذار تکاًِ ساٍیِ ای اٍلیِ تزاتز است تا:
Gm
r

()11

L  ri  

تْتزیي تقزیة تزای ساختارّای کْکشاًی   0.05است[ . ]3پاراهتز ّاتل در ّز سهاى تصَرت سیز خَاّذ تَد:
1

H(t)  H (t)[m (1  z)3 ]2

()11

تزای تحَل سهیٌِ کیْاًیّ ،واًٌذ هذل  ، CDMتا تقزیة خَتی هی تَاى کیْاى را تختت درًظتز گزفتت[ ،]4تٌتاتزایي
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پاراهتز چگالی   mپاراهتز چگالی هزتَط تِ کل هادُ است .در هذل هًَذ تٌْا هؤلفِ هادُ ،هادُ تاریًَی استت ٍ هتادُ
تاریک ٍجَد ًذارد در ًتیجِ. m  bm :
تا ایي تَضیحات ،دیٌاهیک حاکن تز تحَل هادُ تاریًَی تصَرت سیز است:
1
L2
()12
)E  r2  2  (r, 
2
2r
1
dr
1
r
1
L2

(2E  2 Gma X3 () ln( 
)  2 )2
()13
)da aH(t
rent X() r

تا استفادُ اس قاًَى ّاتل هی تَاى  rرا تز حسة شؼاع اٍلیِ تذست آٍرد ٍ در ًْایت تا استفادُ اس راتطِ ( )13هی تَاى
تغییزات شؼاع را ًسثت تِ اًتقال تِ سزخ اس سهاى ٍاجفتیذگی تا سهاى ٍیزیالِ شذى ساختار ٍ رسیذى تِ حالت تؼادل در
طَل تحَل تذست آٍرد  .تا سهاى رسیذى تِ شؼاع تحزاًی ،پتاًسیل گزاًشی هَرد استفادُ در هؼادلِ حاکن تز ساختار
ًیَتٌی است ٍ اس لحظِ ٍرٍد تِ رصین هًَذی ،پتاًسیل هزتَطِ هًَذی هیشَد .تحَل در رصین هًَذی اداهِ پیذا هی کٌذ
ٍ ساختار تِ تیشیٌِ اًثساط هیزسذ ٍ در رصین هًَذی ًیش ٍیزیالِ هی شَدً .وَدار تحَل ساختار فزاچگال هَردًظز تِ
اسای سٍایای  91 ٍ 61 ،31 ،1درجِ در شکل ( )1رسن شذُ استً .تایج ػذدی حاصل ًیش در جذٍل ( )1آهذُ است.

شکل ( :)1هقایسِ هذل هًَذ کزٍی تا هًَذ غیز کزٍی تِ اسای سٍایای هختلف
جذٍل ( :)1دادُّای ػذدی اس تحَل ساختار فزاچگال در هذل هًَذ غیزکزٍی

31.3237

13.9441

15.5891

9.1198

48.2219

13.4818

1.6182

 0

31.9289

14.1792

15.4513

9.2128

48.2219

13.4779

1.6181

  30

31.1541

14.3335

15.1469

9.3824

48.2219

13.4713

1.6177

  60

29.7739

14.4759

14.7983

9.4694

48.2219

13.4664

1.6175
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سي ساختارّای تشرگ هقیاس در هذل هًَذ غیزکزٍی
آًچِ ػالقوٌذ تِ هحاسثِ آى تَدین ،سي ساختارّای کیْاًی تَدّ .ز کذام اس اًَاع ساختارّا در اًتقال تِ سزخ خاصتی
ٍیزیالِ هی شًَذ ٍ هی تَاى سي ساختار را کِ اس لحظِ ٍیزیال گی تا سهاى حال هی تاشذ تخویي سد[ .]5در ایٌجا ستي
یک کْکشاى ًوًَِ تا جزم  1112 Mهذًظز است .تا اًتگزال گیزی اس راتطِ سیز ،سي کْکشاى هحاسثِ هی شَد:
()14

dz

z vir

(1  z) b (1  z)3  r (1  z)4  (1  t )(1  z)2

t

t age   dt  H 1 
t vir

تا تَجِ تِ ایٌکِ در هذل هًَذ تٌْا هؤلفِ هادُ تشکیل دٌّذُ کیْاى ،هادُ تاریًَی هی تاشذ ،تٌْا جولِ هزتَط تِ  b

تاقی هی هاًذ ٍ ّوچٌیي تا تقزیة خَتی هی تَاى کیْاى را تخت در ًظز گزفت ،در ًتیجِ ًْ ٍ bm 1ایتاً راتطِ ()
تِ راتطِ سیز هٌجز هی شَد:
dz

()15

5
2

)(1  z

z vir

t age  H 1 

در هذل هًَذ کزٍی تا هقیاس جزهی  1111 Mسي یک کْکشاى تقزیثاً  9.27 Gyتذست هی آیذ .تا قزار دادى  z virتِ
اسای سٍایای هختلف در رهثش غیز کزٍی هًَذی ،سي ساختار را تحت ایي سٍایا تذست هی آٍرینً .تایج تذست آهذُ
در جذٍل ( )2تزای حالت کزٍی ٍ غیز کزٍی ارائِ شذُ است.
جذٍل ( :)2سي ٍ اًتقال تِ سزخ ساختارّای کْکشاًی در هذل هًَذ کزٍی ٍ غیزکزٍی تِ اسای سٍایای هختلف

حالت کزٍی

  90

  60

  30

 0

8.1394

9.4694

9.3824

9.2128

9.1198

9.27

9.33117

9.32659

9.3194

9.31533

)(Gyr

ًتیجِ گیزی
تا هقایسِ حالت کزٍی گَى در هذل هًَذ ٍ حالت کزٍی در ایي هذل ،ایي ًتیجِ حاصل شذ کِ ساختارّایی کِ در
هذل رهثش غیز کزٍی هًَذی تشکیل شذًذ ،پیزتز اس ساختارّای شکل گزفتِ در رهثش کزٍی هًَذی ّستٌذ.
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 0/ 4را اگر ثرای همبدير هختلف ضريت آديبثبتيک در ًظر ثگيرين،
ًسجت ثِ هذل ضَ[ ]3کِ ضريت يک دارد ،کبّطي را ًطبى هيدّذ .عالٍُ ثر آى راثطِ (ً )71طبى هيدّذ کِ
کبهيٌسکي ٍ ّوکبراى در سبل  ]9[ ۲۰7۴ثب استفبدُ از ضجيِسبزی
ثِ ثررسي ًمص هحيط خبرجي در فرٍريسش کرُ ثًََر -اثرت پرداختٌذ .در ايي هذل آىّب چگبليّبی هختلف را ثرای
هحيط خبرجي خَد در ًظر گرفتٌذ ٍ ًمص آى را در فرٍريسش اٍليِ اثر ٍ لجل از تطکيل ستبرُ هَرد ثررسي لرار
دادًذ .در ايي هذل هجوَعِ کرُ ثًََر -اثرت ٍ هحيط خبرجي دارای هرز ثستِ ثَدُ است .هطبلعِ آىّب ًطبى داد کِ
ديٌبهيک فرٍريسش ثِ ضذت ثِ چگبلي هحيط ثيرًٍي ٍاثستِ است .هذلي کِ در ايي همبلِ در ًظر گرفتِ ضذ ،هذلي
ايذُآل ثَدُ کِ ضعبعي ثيًْبيت را ثرای اثر در ًظر گرفتِ است ،ثٌبثرايي ثرافسايص جرم ًيس از ثيٌْبيت صَرت هي-
 005هيثبضٌذ .ثرای ثررسي ثْتر ايي هسئلِ ًيبز
گيرد .در صَرتيکِ ّستِّبی چگبل دارای ضعبع هحذٍد در حذٍد pc
/
است کِ تحَل ديٌبهيکي سيستن را هَرد ثررسي لرار دادُ ٍ آٌّگ ثرافسايص جرم را ثرای اثری ثب ضعبع هحذٍد ٍ در
هرز هحذٍد در ًظر ثگيرين .هحوذپَر ٍ استبلر در سبل  ]7۰[ ۲۰73فرٍريسش ٍاثستِ ثِ زهبى اثری ثب هرز ثبز ٍ يک
ضعبع هحذٍد ٍ در چبرچَة يک ضبرش هتمبرى کرٍی را ضجيِسبزی ًوَدًذ .ثِ طَریکِ گبز از هحيط خبرجي ثِ
طَر هذاٍم در سراسر فرٍريسش ثِ رٍی اثر افسٍدُ ضَد .سَق گبز در سراسر ايي هرز ثبثت دارای سرعت ثبثت ٍ
چگبلي ثبثت ثَدُ است .ثٌبثرايي آٌّگ ثرافسايص جرم خبرجي در ّر ثبر اجرای ثرًبهِ ثبثت فرض ضذُ است لحبظ
ًوَدى ايي اثر ًيس ًتَاًست هطکل تبثٌذگي در عذم تطجيك ًتبيج تئَری ثب رصذی را حل ًوبيذ .ايي هطکل از آًجبيي
ضکل هيگيرد کِ جرم کلي ستبرُ زهبًي کِ ٌَّز آٌّگ ثرافسايص ثبال ثَدُ ،اًجبضتِ هيضَد .ثٌبثرايي ًيبزهٌذ هذل
اصالح ضذُ ثرای فرٍريسش اثر هيثبضينّ .وچٌيي اًتظبر ًذارين کِ در ًظرگرفتي اثرات چرخطي ٍ يب فرايٌذّبی
گرهبيطي ٍ سرهبيطي ثتَاًذ ًتبيج را تغيير دّذ [ .]77ضبيذ در ًظر گرفتي اثر هيذاى هغٌبطيسي ثتَاًذ پبسخگَی
هٌبسجي ثرای حل ايي هطکل ثبضذ.
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َایسایٍای 


گرمایششيلدرخال
وحًٌی

اسماعیلیفاضل،فرزیه 
داوشگاٌآزاداسالمیياحذتبریس 

چکیذٌ 
دس ایي هقبلِ ثشسػی هیذاىّبی هغٌبطیؼی دس خبلّبی ػبیِای ٍ پیبهدذّبی نًدشا ثدش سٍی اشهدبیؾ طٍل خدبلّدبی ػدبیِای اسائدِ هدیکٌدین.
(اختشؿٌبػی ،اختشفیضیک ،)Hamedivafa ،2003 ،761 ،407 ،اشهبیؾ طٍل سا ثب اػتفبدُ اص هؤلفِ ػوَدی هیذاى هغٌبطیؼی هَسد هطبلؼِ قدشاس
دادُ اػتً .وبیِ هیذاى هغٌبطیؼی دس خبلّبی ػبیِای ثب تَجِ ثِ هؤلفِ ػوتی جذیذ هیذاى هغٌبطیؼی ثشسػی هیؿَد کِ هیتَاًذ تقَیت ًؼجتبً
صیبد اشهبیؾ طٍل سا تَصیف کٌذ کِ دس ًضدیکی پیشاهَى خبلّبی ػبیِای ،دسخـٌذای ثیـتشی سا ػجت هیاشدد.
کلوبت کلیذی :خَسؿیذ ،لک خَسؿیذ ،هیذاى هغٌبطیؼی ،خبلّبی ػبیِای

-1مقذمٍ 
خبلّبی ػبیِای ،اؿکبل دسخـبًی ّؼتٌذ کِ دس ػبیِّبی لک خَسؿیذ هـبّذُ هیؿًَذ .هطبلؼبت اؼدتشدُ دس هدَسد
چٌیي اؿکبل دسخـبىً ،قؾ هْوی دس ؿٌبخت اًتقبل اًشطی دس لکّبی خَسؿیذ ایفبء کشدُ ٍ پبساهتشّبی فیضیکی هْدن
هتؼذدی اص قجیل دهب ،دسخـٌذای ،ػوش هتَػط ،هیذاى هغٌبطیؼی ،اًذاصُ ٍ جشیبىّبی خشٍجی جشهی سا ًـبى هیدّدذ.
دس هَسد ثشسػیّبی غیش پیشاهَى ایي هَضَع ،ثِ ( )Thomas, Weiss ،2004( ٍ )Solanki،2003سجَع کٌیذ.
دٍ هذل ثشای خبلّبی ػبیِای ٍجَد داسدًَ .ع اٍل هذلّب اثتذا تَػط ( )Parker ،1979پیـٌْبد ؿدذُ ٍ ثؼدذاً تَػدط
( )Choudhuri،1986تَػؼِ یبفت )Parker ،1979( .دس هذل لک خَسؿیذ خَد اظْبس کشد کِ ًبحیِ صیش ػدط قبثدل
سؤیت کِ فشٍسفتگی ٍیلؼَى هثجت ًبهیذُ هیؿَد اص لَلِّبی ؿبس ؿشاسُای تکی ٍاقدغ دس پسػدوبی خدبسز اص هیدذاى
تـکیل ؿذُ اػت .ایي لَلِّب دس یک لَلِ ؿبس تکدی سأع -هبًٌدذ دسػدت ثدبسی ػدط ػدبیِای (ػدط فشٍسفتگدی
ٍیلؼَى هٌفی) لک خَسؿیذ ،ثِ تذسیج ادغبم هیؿَد .جشیبى سٍ ثِ ثبسی دس حبل اًجؼبط پسػوب ،یدک ؿدکب ایجدبد
کشدُ ٍ صهبًیکِ ثِ ػط فشٍسفتگی ٍیلؼَى صفش دس لک خَسؿیذ هیسػذ ،خبلّبی ػبیِای سا تَػؼِ هیدّذ .ػدسٍُ
ثش ایيً )Choudhuri ،1986( ،ـبى داد کِ ااش فـبس ػتَى پسػوب دس سأع ػتَى ابص خبسز اص هیدذاى افدضایؾ یبثدذ،
نًگبُ تب استفبع هؼیٌی ثبس خَاّذ سفت جبیی کِ فـبس هیذاى هغٌبطیؼی ًباْبى ًبهحؼَع هیؿَدًْ .بیتبً ادبص خدبسز اص
هیذاى هحصَس (ثِ دام افتبدُ) ثب ػشػت تقشیجبً  10کیلَهتش ثش ثبًیِ ثِ یک ػتَى هٌفجش ؿذُ ٍ یک خبل ػبیِای تـدکیل
هیدّذ.
دس ًَع دیگش هذلّب ،هذلّبی هغٌبطَّیذسٍدیٌبهیک ،خبلّبی ػبیِای ثِ ػٌَاى سئَع ػلَلّبی ّوشفدت هَجدَد دس
هیذاىّبی هغٌبطیؼی ّوگي دس ًظش اشفتِ هیؿًَذ (.)Knobloch,Weiss ،1984
ثؼذاً ( )Degenhardt, Lites ،1993تصشی کشدًذ کِ خبلّبی ػبیِای ،لَلِّبی هغٌبطیؼی ػوَدی ًدبص ثدب قدذست
هیذاى هغٌبطیؼی کبّؾ یبفتِ ،افضایؾ دهب ٍ جشیبى هبدُ اص پبییي ثِ ثبس ٍ ٍاقغ دس ػبیِ لک خَسؿیذ ثبثت ّؼتٌذ.
ثشخی هطبلؼبت هـبّذُای ًـبى دادُاًذ کِ ػوش هتَػط خبلّبی ػبیِای دس داهٌِ  15دقیقِ تب  2ػبػت ثب قطش هتَػط
 150تب  300کیلَهتشی ثَدُ ٍ ؿذتّبی ًؼجی ثب تَجِ ثِ ػبیِ لک خَسؿدیذ اص  1/1تدب  2/6هتغیدش اػدت .ػدذُای اص
هحققبى ًیض حشکت جشهی سٍ ثِ ثبس دس داهٌِ  0/3تب  1کیلَهتش ثش ثبًیِ سا هـبّذُ کشدُاًذ .قذست هیدذاى هغٌبطیؼدی دس
خبلّبی ػبیِای ٍ ساثطِ نى ثب هحیط پیشاهَى ،ػٌبٍیي جبلجی ّؼتٌذ )Choudhuri،1986( .اثجبت کشد کِ قذست هیذاى
هغٌبطیؼی دس ػتَى خبل ػبیِای ًؼجت ثِ ػبیِ پیشاهَى کبّؾ هدییبثدذ .هـدبّذات اػتکتشٍػدکَپی تَػدط (،1983
ً )Wiehr, Degenhardt ،1993( ٍ ،)Pahlke, Wiehr ،1990( ،)Ajabshirzadeh, Koutchemyـددبى دادُ کددِ
خبلّبی ػبیِای دسخـبى ًضدیک پیشاهَى ػبیِ داسای هیذاىّبی هغٌبطیؼی ّؼتٌذ کِ تقشیجبً  %20ضؼیفتش ّؼتٌذ ،دس
حبلیکِ ثشسػی ثؼیبس دقیق (ً )Lites et al ،1991ـبى دادُ کِ قذست هیذاى هغٌبطیؼی دس خدبلّدبی ػدبیِای تفدبٍت
چٌذاًی ثب قؼوتّبی تبسیکتش پیشاهَى ایي ػبیِ ًذاسد.
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دس ثخؾ ً ،2وبیِ هیذاى هغٌبطیؼی دس خبلّبی ػبیِای سا ثحث خَاّین کشد .دس ثخؾ  ،2-2ػؼی هدیکٌدین تدب یدک

ًوبیِ هیذاى هغٌبطیؼی اصسح ؿذُ سا اص طشیق هؼشفی هؤلفِ ػوتی  B r ثؼدط دادُ ٍ اثدش نًدشا سٍی اشهدبیؾ طٍل
ثشسػی خَاّین کشد.
ثشداس هغٌبطیؼی هٌتج ثذػت نهذُ ثشای خبلّبی ػبیِای سا هیتَاى ثِ افضایؾ چگبلی جشیبى ًؼجت داد کدِ هدیتَاًدذ
قذست اشهبیؾ طٍل سا افضایؾ دادُ ٍ دسخـٌذای ثیـتش دس ًضدیکی هحیط پیشاهًَی سا دس هقبیؼِ ثب هشکدض خدبلّدبی
ػبیِای ػجت اشدد.

َایسایٍایيگرمایششيل 


ومایٍمغىاطیسیخال
-2
ٌَّص دس هَسد ػبختبس ٍ هبّیت هیذاى هغٌبطیؼدی دس خدبلّدبی ػدبیِای اطسػدبت اًدذکی دس دػدتشع داسیدن چدَى
ػٌجؾّبی تفکیک ثبسی هحذٍدی ساجغ ثِ ػبختبس هیذاى هغٌبطیؼی ثشداسی دس خبلّبی ػبیِای ٍجَد داسد .ػلیشغن
ایي چبلؾّبی هـبّذُای اًتخبة دسػت ًوبیِ هغٌبطیؼی هیتَاًذ هطبثقت ثْتشی ثب ایي هـدبّذات فدشاّن ػدبصد .دس
ثخؾ  ،2اثتذا ثشسػی کلی ػبختبس هیذاى هغٌبطیؼی ػوَدی خبلّبی ػبیِای سا اسائِ کشدُ ٍ ػدتغ هیدذاى هغٌبطیؼدی
ػوتی دیگشی سا دس ثخؾ  2-2پیـٌْبد خَاّین کشد.
َایسایٍای 


مؤلفٍعمًدیمیذانمغىاطیسیدرخال
-1-2
تَاى اشهبیؾ طٍل ؿبیذ تب حذٍدی ػبهل دسخـٌذای خبلّبی ػبیِای ثَدُ ٍ هؼتقیوبً تحدت کٌتدشل چگدبلی جشیدبى
الکتشیکی هیثبؿذ کِ دس اصل ثِ ًوبیِ هیذاى هغٌبطیؼی ًؼجت دادُ هیؿَد .ثٌبثشایي ،ثشای ػَْلت کبس فشض ؿذُ کدِ
ثشداس هیذاى هغٌبطیؼی دس ػتَى خبل ػبیِای فقط یک هؤلفِ ػوَدی (هَاصی) داسد کِ تبثغ فبصلِ اص هحَس ػتَى خدبل
ػبیِای سا ثصَست صیش تغییش هیدّذ:

B  Bz r a z

()1
کِ دس نى  a zػجبست اص ثشداس ٍاحذ دس طَل هحَس ً zشهبل ثدب فَتَػدفش خَسؿدیذ ٍ  rػجدبست اص فبصدلِ ؿدؼبػی دس
هختصبت اػتَاًِای  r, , z هیثبؿذ ،)Hamedivafa ،2003( .اشهدبیؾ طٍل سا ثدِ ػٌدَاى هکبًیؼدن دسخـدٌذای

خبلّبی ػبیِای هَسد هطبلؼِ قشاس دادٍ .ی ًوبیِّبی هیذاى هغٌبطیؼی سا ثِ صَست صیش فشض کشد:
 r2 
()2
Bz r   B  B exp   2 
 u 
کِ دس نى  Bهیذاى هغٌبطیؼی اؿجبع ؿذُ دس ػبیِ لک خَسؿیذ  ،جضء کبّؾ هیذاًی ٍ  uحذاکثش ؿؼبع ػتَى خبل

ػبیِای دس ّش لحظِ هیثبؿذ ،)Hamedivafa, Sobotka ،2004( .ؿَاّذ هـبّذُای هؼتقیوی سا ثشای اشهدبیؾ طٍل
دس ثشخی خبلّبی ػبیِای پیذا کشدًذ.
َایسایٍای 


مؤلفٍسمتیمیذانمغىاطیسیدرخال
2-2
اسصیبثی دقیق هذلّبی هَجَد ثشای هیذاى هغٌبطیؼی خبلّبی ػبیِای ضشٍسیؼدت چدَى هبّیدت هغٌبطیؼدی اؿدکبل
دسخـٌذُ دس ػبیِ لک خَسؿیذ ٌَّص ثطَس کبهل ؿٌبختِ ًـذُ اػت )Lites et al ،1991( .اظْبس کشد کِ قدذست ایدي
هیذاى دس خبلّبی ػبیِای ثب هیذاى ػبیِ صهیٌِ تفبٍت صیبدی ًذاسد )Socas- Navarro et al ،2004( .اثجبت کشدًذ کِ
خبلّبی ػبیِای داسای هیذاىّبی ؿیتداس ّؼتٌذ .ایي ًتبیج هـبّذُای ثِ دٍ فشض هْن هٌتْی هیؿًَذ کِ دس ثشسػیّدبی
تئَسیکی هتصَس ؿذُاًذ.

 Bz r  -1ػجبست اص هیذاى ثشداس هحَسی ثذٍى ًیشٍ هیثبؿذ کِ ثِ ّوشاُ جشیبى هحَسی هدَاصی دس حدبل اًجؼدبط ٍ
افضایٌذُ ػتَى پسػوب (ثبسیکِ پسػوب) دس ػتَى خبل ػبیِای ٍجَد داسد .نى ثِ ػلت اشادیدبى فـدبس تٌدذتش پسػدوبی
تَدُای دس خبل ػبیِای  ،ؿکل سأع -هبًٌذی سا تَػؼِ هیدّذ کِ ثِ کبّؾ چـدوگیش قدذست هیدذاى هغٌبطیؼدی دس
هیذاى ثبسیی پسػوب ًؼجت ثِ سیِ هجبٍس خبل ػبیِای ،هٌجش هیاشدد.
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 -2جشیبى یکٌَاخت هبدُ دس ػتَى خبل ػبیِای ،هیذاى الکتشیکی هَقتبً هتغیشی ایجبد ًویکٌذ (یؼٌی ؿبس الکتشیکی هتغیشی ٍجدَد
ًذاسد).
ایي فشضّب ثِ یک هؼبدلِ هغٌبطَّیذسٍدیٌبهیکی اػبػی هٌجش هیاشدًذ.
()3

  B J z

ایٌجب  ػجبست اص تشاٍایی هغٌبطیؼی دس ًبحیِ فؼبل ثَدُ ٍ چگبلی جشیبى  J zثدِ قبلدت ػودَدی ًَػدبىداس ٍ ثطدَس
ّوشفتی ًبپبیذاس پسػوب ثب طَل هَز ػوَدی  100کیلَهتش ٍ دٍسُ  100ثبًیِ هشثَط اػت .ازؿتِ اص ایي ،نًشا هدیتدَاى
ثصَست یک جشیبى الکتشیکی احتوبلی هَاصی ثب  Bz r ثذٍى ًیشٍ دس ػتَى  r  uثصَست صیش ثیبى کشد:

()4



I  J z .da

ایٌجب  rػجبست اص فبصلِ ؿؼبػی اص هحَس خبل ػبیِای ٍ  uحذاکثش ؿؼبع خبل ػبیِای هیثبؿدذ کدِ یدک تدَاى هیدذاى
هغٌبطیؼی یکٌَاخت ػبیِ دس نى ٍجَد داسد .دهبی ثبسی هبدُ داؽ ثب جشیبى خشٍجی ًبپبیذاس ثشای تَلیدذ ؿدکل یدًَیضُ
نى کبفیؼت کِ دس ػتَى جشیبى الکتشیکی کبفی ایجبد هیکٌذ .ایي هفبّین هَجت هدیؿدًَذ تصدَس کٌدین کدِ ثَاػدطِ

جشیبى الکتشیکی القبء ؿذُ دس هبدُ دس دهبی ثبس ،یک هؤلفِ هغٌبطیؼی ػوتی  B r هتصدل ثدِ ػدتَى خدبل ػدبیِای
ًبص ٍجَد داسد .ثٌبثشایي ،هحبػجبت هغٌبطَّیذسٍدیٌبهیکی تحت ؿشایط هشصی هٌبػت ثطَس هَفقیتنهیض تکبهدل ایدي
لَلِّبی ؿبس سا تَصیف کشدُ ٍ ثِ خبلّبی ػبیِای ثب دهبی ثبس ٍ ؿذت ثیـتش ًؼجت ثِ ػبیِ پیشاهَى هیاًجبهٌذ .یک

چٌیي جشیبى الکتشیکی هیتَاًذ هیذاى هغٌبطیؼی ػوتی  B r ثب کوک قبًَى هذاسی نهتش ،هؼبدلِ ( ،)3تَلیذ کٌدذB r  .

سا هیتَاى ثصَست صیش ثیبى کشد:

Ir
()5
 r  uصهبًی کِ
2u 2
I
()6
 r  uصهبًی کِ
B r  
2u
ایٌجب  ثب داهٌِ  1    اػدت ) Hamedivafa ،2003( .پدی ثدشدُ کدِ کدبّؾ هیدذاى هغٌبطیؼدی فشاتدش اص ؿدؼبع
B r  

خبلّبی ػبیِای دسخـبى ًجَدُ اهب پغ اص  r / u  2اؿجبع هیؿَد .دس ًظشایشی )  B  ( rدس ایي هدذل پیـدٌْبدی سا،
هیتَاى ثش پبیِ فشضّبی صیش تَجیِ کشد:
 -1هشکض هؤلفِ ػوتی ثب هحَس هتقبسى خبلّبی ػبیِای هٌطجدق اػدت تدب اثْدبم هشکدض )  B  ( rسفدغ ؿدَدٍ B z (r ) .
)  B  ( rکوبثیؾ ػبختبس سیضهغٌبطیؼی ؿؼبػی دس داخل خبلّبی ػبیِای ایجبد کشدُ ٍ ثٌدبثشایي سیدِثٌدذی دهدبیی ٍ
هقبدیش ٍاثؼتِ ثِ استفبع سا ثشای تَاى هیذاى هغٌبطیؼی ثب تَجِ ثِ خط دیذ ،تَلیذ هیکٌٌذ.
 -2هیذاى هغٌبطیؼی خبلّبی ػبیِای داسای دٍ هؤلفِ )  B z (r ) ٍ B  ( rثدشای ایجدبد یدک ؿدکل ػدبصابس ثدب ًوبیدِ
هغٌبطیؼی هیثبؿذ طَسی کِ هیذاى هغٌبطیؼی دس داخل یک خبل ػبیِای ضؼیفتش اص هیذاى پیشاهدَى ثدَدُ ٍ اشادیدبى
هیذاى هغٌبطیؼی ثضسای دس هشص خبل ػبیِای ٍجَد داسد .هؤلفِ )  B  ( rهیتَاًذ ثدشای اشهدبیؾ طٍل خدبل ػدبیِای،
تَاى ثیـتشی فشاّن ػبصد.
 B  ( r ) -3دس پیشاهَى خبل ػبیِای ثب هیذاى هغٌبطیؼی قبثل سٍیت ، B ،ػبیِ قبثل هقبیؼِ هیؿَد.
ثٌبثشایي ثشنیٌذ ) B(rسا هیتَاى ثِ صَست صیش ثیبى کشد:
()7

B(r )  B (r )a   Bz (r )a z .

ًوبیِّبی )ً Bz (r ) ٍ B  ( r ) ،B(rشهبلیضُ ؿذُ ٍ ثَػیلِ  Bدس ؿکل  1سػدن ؿدذُاًدذ .چگدبلی جشیدبى هدَثش دس
خبلّبی ػبیِای سا هیتَاى اص هیذاى هغٌبطیؼی ثصَست صیش هحبػجِ کشد:
()8

c
)   B(r
4
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شکل:1شذتمیذانمغىاطیسیورمالیسٌشذٌدرخالسایٍایبٍعىًانیکتابعیازفاصلٍورمالیسٌشذٌازمرکسخالسایٍای

یب ایٌکِ هقذاس  J Tسا هیتَاى دس ػیؼتن هختصبتی اػتَاًِای ثب دتشهیٌبل صیش ثیبى کشد:

 c
 r 2   2r 
 cI 
  
B exp  2    2  a    2 2  a z


 8 u 
 4
 u   u 

()9

az
a
z

r2 
B  B exp   2 
 u r  

حبس ،تَاى اشهبیؾ طٍل سا ثِ صَست صیش ثیبى هیکٌین:
J 2T (2r)dr,

()10
کِ دس نى  ،ػجبست اص هقبٍهت ٍیظُ الکتشیکی هیثبؿذ ٍ







4
c2

a
a
r
Ir
2u 2



Q 

 2r 2  c2  22I2
c2 2 2 4r 2
 2  

B
exp

 u  644u 4 .
162
u4



()11

ar
c a
JT 
4 r

J2T  J T .J T 

اص هؼبدست ( ،)11( ٍ )10داسین:
22B2  u 4  22I2u 2
()12
 
.
) u 4  8  4(42u 2
فشض هیکٌین کِ ٍقتی  ، r  uنًگبُ ) B (r)  B (r؛ یؼٌی حذاکثش ؿذت هؤلفِ ػوتی دس هشص خبل ػبیِای ثدب
Q 

هیذاى هغٌبطیؼی غیشاختسلی  Bػبیِ خبسز اص خبل ػبیِای قبثل هقبیؼِ اػت .ثٌبثشایي اص هؼبدلِ ( ،)5داسین:
Iu I

,
2u 2 2u
B2 (2u )2
 2 I2   2


B 

()13
()14

جذيل :1 وسبتگرمایششيلبامقادیرمختلف γ



0/1

0/2

0/3

0/4

0/5

0/6

0/7

0/8

0/9

1/0

Q

101/0

26/0

12/11

7/25

5/00

3/78

3/04

2/56

2/23

2/00

ااش فشض کٌین:
()15

 2B2
8

U B 

نًگبُ ثب کوک هؼبدست ( ،)15(-)12تَاى ًْبیی سا هیتَاى ثصَست صیش ثیبى کشد:
4 U B  1 
()16
1  2 
2
  
تَاى اشهبیؾ طٍل ثب  2 U Bهتٌبػت اػدت دس حبلیکدِ  Q  2 U Bتَػدط ( )Hamedivafa ،2003هحبػدجِ
Q 

ؿذُ ثَد .ضشیت داخل کشٍؿِ ثیبًگش تقَیت تَاى اشهبیؾ ثَػیلِ جشیبى الکتشیکی تَلیذُ ؿذُ اص هیذاى هغٌبطیؼی دس
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ً rضدیک ثِ  uهیثبؿذ .هقذاس ّ شچقذس کَچکتش ثبؿذ ،تَاى اشهبیـی طٍل ثِ ّوبى اًذاصُ ثیـتش خَاّدذ ثدَد .ایدي،
اؿکبل جبلت هـبّذُ ؿذُ تَػط ( )Lites et al ،1991سا تَجیِ هیکٌذ کِ قذست هیذاًی داخل ػبیِّب دس یک داهٌدِ
ٍػیغ ( )1400-2400Gهتغیش ثَدُ ٍ ایي تغییش ثضسگ دس قذست هیذاى ثب ؿذت خبل ػبیِایّ ،وجؼتگی هؼکَع داسد.

وتیجٍگیری 
 -3
ًتیجِ اسائِ ؿذُ دس ایي اضاسؽ ثِ فشضّبی هْن صیش ثؼتگی داسد:
 -1هیذاى هغٌبطیؼی ػوتی )  B  ( rفقط دس ٍػط خبلّبی ػبیِای اؼتشؽ یبفتِ ٍ ثب  rداخل قطش خبلّبی ػبیِای تب
حذاکثش هقذاس  Bثطَس خطی افضایؾ هییبثذ .نى دس خبسز ثصَست ّزلَلیٍاس کبّؾ هییبثذ.
 -2چگبلی جشیبى  J Tدس داخل خبلّبی ػبیِای یکٌَاخت اػت.
 -3هیذاى هغٌبطیؼی دس خبلّبی ػبیِای هتـکل اص حذاقل دٍ هؤلفِ )  Bz (r ) ٍ B  ( rهیثبؿذ کِ ضشٍستبً اص استفدبع
ٌّذػی یکؼبى هـتق ًویؿًَذ.
هیذى هغٌبطیؼی تقَیت ؿذُ سٍی ػط پیشاهَى خبل ػبیِای سا طجق ؿکل 1پیؾثیٌی هیکٌین .ؿبس پیشاهًَی ثضسگ ثدِ
هؤلفِ هیذاى هغٌبطیؼی ػوتی افضٍى ًؼجت دادُ هیؿَد کِ ثَػیلِ جشیبى هحَسی  Iدس ًتیجِ ًفَر پسػوبی داؽ تَلیدذ
هیؿَد .ثٌبثشایي ،هذل خبل ػبیِای اصسح ؿدذُ ثذػدت نهدذُ ثدب افدضٍدى )  B  ( rدس )  Bz (rثدِ تَصدیف تقَیدت
دسخـٌذای خبلّبی ػبیِای کوک هیکٌذ .اشهبیؾ طٍل ًؼجی ثصَست صیش ثیبى هیؿَد:

Q
1
()17
 1 2
Q

اشهبیؾ طٍل ًؼجی دس هقبدیش  کوتش ،ثضساتش ثَدُ اهب دس هقبدیش  ثیـتش ،ثتذسیج طجق جذٍل ،1کبّؾ هییبثذ .تدَاى
Q 

اشهبیؾ طٍل ثشنٍسد ؿذُ اًتظبس هیسٍد کِ ّوجؼتگی هؼکَع دسخـٌذای ٍ اشادیبى هیذاى هغٌبطیؼی سا تَجیِ کشدُ
ٍ ثشنیٌذ ثشداس هغٌبطیؼی ثب ثشداس هیذاى هغٌبطیؼی داسای ؿیت خبل ػبیِای هـبّذُ ؿذُ  ،هطبثقت داسد.
ازؿتِ اص ایي ،ایي ًتبیج کلی سا هیتَاى ثَػیلِ دادُّبی طیف طجؾػٌجی ثب دقت ثبس کِ ثَػدیلِ اثضاسّدبی صهیٌدی اص
قجیل قطجؾػٌج ثب پشاؽ هحذٍد ( )DLSPدس تلؼکَح خَسؿیذی  ٍ (NSO) Dunnطیف قطجؾػٌج سٍی هدبَّاسُ
 ،Hinodeتَجیِ کشد.
سپاسگساری 
اص خذاًٍذ هٌبى ؿبکش ّؼتن کِ تَفیق اسصاًی فشهَد کِ ثتَاًن دس رسُای اص ػلَم ثیکشاى ػلن فیضیک جؼبست ًوَدُ قلن فشػبیی ًوبین.
اص اػبتیذ هحتشم فیضیک ًیض ًْبیت تـکش سا داسم کِ دس ایي ساُ هشحلِ ثِ هشحلِ ػٌبیت ًوَدُ ٍ ساٌّوبییّبی سصم سا هجزٍل فشهَدًذ ٍ تَفیق
نًبى سا اص خذاًٍذ هتؼبل خَاػتبسم .
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Cosmological consequences of a non-canonical scalar field
Ossoulian, Zohdieh1 ; Golanbari, Tayeb and Saaidi, Khaled1
1

Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, P.O.Box 66177-15175, Sanandaj, Iran.
Using the non-cononical model of scalar field, the cosmological consequences of a pervasive, selfinteracting, homogeneous and rolling scalar field are studied. In this model, the scalar-field potential
is ”nonlinear” and decreases in magnitude by increasing the value of the scalar field. A special
solution of the nonlinear field equations of ϕ that is a time dependent, fixed point is obtained.
The fixed point relies on the non-cononical term of action and q- parameter which is appeared in
energy density of scalar field red-shift. The behavior of baryonic perturbations in linear perturbation scenario a considerable amount of energy density of scalar-field at low red-shifts prevents
the growth of perturbations in the ordinary matter fluid. The energy density in the scalar field is
not appreciably perturbed by nonrelativistic gravitational fields, either in the radiation-dominated,
matter-dominated, or scalar-field-dominated epochs.
PACS numbers: 98.80.-k, ...
I. INTRODUCTION

Numerous observational data indicates that the Universe is undergoing a positive accelerated expansion
epoch. To justify this, scientists propose that the Universe should be dominated by an ambiguous and unknown form of matter which is called dark energy. The
observation strongly states that only 4.9% of the universe
is filled by ordinary matter. The evidence indicates that
the best candidate for dark energy is cosmological constant Λ, [1], however it suﬀers from two known problems
as fine tuning problem and coincidence problem. These
two problems convince scientists to make other proposals to justify the existence and behaviour of dark energy.
Amongst such proposals, people interestingly investigate
variety of models based on scalar field scenarios, such as
Brans-Dicke [2], quintessence [3], k-essence [4], tachyon
[5], phantom [6], quintom [7], and chameleon [8].
The main goal of this paper is to try to codify the constraints experiments on the potential of ϕ which is obtained in a noncononical formalism of scalar field. We
construct and investigate an acceptable model to see
whether there are any important deviations from standard CDM theories. We are actually interested in the
behavior, in linear perturbation theory, of density perturbations in the scalar-field energy density and in the
densities of baryons and radiation.

Where the kinetic term of noncanonical scalar field is expressed by an arbitrary function F (X), in which X =
−(g µν ∇µ ϕ∇ν ϕ)/2. The non-canonical scalar field lagrangian is Lϕ = F (X) − V (ϕ).
We assume the scalar field energy density red-shifts is
given by
(0)

ρϕ = ρϕ (

a0 q
) ,
a

(2)

here q ̸= 0. Therefore by using conservation equation,
ρ̇i + 3H(ρi + pi ) = 0, we have
pϕ = (

q−3
)ρϕ .
3

(3)

where ω = (q − 3)/3 is equation of state parameter of
scalar field. By considering F (X) = F0 X n and using
energy-momentom tensor for scalar field we obtain
[
ϕ̇ =
[
V (ϕ) =

(0)

ρϕ q2n−1
3F0 n

1
] 2n

(

a0 q
) 2n
a

]
6n − (2n − 1)q (0) ( a0 )q
ρϕ
.
6n
a

(4)

(5)

III. A COMPONENT DOMINATED
COSMOLOGY
II. THE MODEL

The noncanonical version of Einstein scalar field action
is defined as
(
)
∫
Mp2
√
4
−gd x
R + F (X) − V (ϕ) + Lm . (1)
S=
2
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As we mentioned before, in this paper, we have assumed components of fluid in the Universe are matter (ordinary and cold dark matter), radiation and scalar field.
In addition in this section we shall consider our paper
in which the only contribution to the stress-energy tensor is one components of matter (ordinary and cold dark
matter), radiation or scalar field. In fact we assume the
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energy of one component is dominant and therefore one
can neglect the other components of perfect fluid in the
Universe. According to conservation equation for density
energy and the equation of state for it, p = (γ/3 − 1)ρ,
the energy density of the dominant component is resulted
as
( a )γ
0
ργ = ρ(0)
,
(6)
γ
a
(0)

which ργ , is the value of energy density at a = a0 and
(γ/3 − 1) is the equation of state parameter of dominant
component. Therefore the Friedman equation is as bellow
(0)
ȧ
ργ ( a0 )γ
( )2 =
.
a
3Mp2 a

(7)

Using Eqs. (4) and (7) one can obtain
ϕ̇
=
ȧ

(

(0)

qρϕ 2n−1

1 (
) 2n

3Mp2

) 12 (

(0)

3F0 n

ργ a20

a
a0

) γn−q−2n
2n
,

(8)

Therefore by integrating (8), we have
2n
ϕ − ϕ0 =
γn − q

(

(0)

qρϕ 2n−1

1 (
) 2n

3F0 n

3Mp2
(0)

ργ

) 12 (

a
a0

) γn−q
2n
,
(9)

and ϕ0 is the value of ϕ at a = a0 . From Eqs.(5) and (9),
we have
V (ϕ) = V0 (ϕ − ϕ0 )

2nq
q−γn

,

(10)

where V0 is constant. The Einstein scalar field equations (with this potential) have a special solution. In
this section we study spatially homogeneous perturbations about the special solution. We will have to study
the structure of the four-dimensional, spatially homogeneous, phase space (ϕ, ϕ̇). To do this we need to consider
the scalar field equation of motion, which are given by
(
)
4(n + 1) − γ(2n − 1) y ′
′′
y +
(11)
2(2n − 1)
x
(
)

n 
2
3MP
n
(2n−1)q+γn
qV
2
0
(0)

 xn(γ−2) y q−γn
ργ


+
= 0,
2n−2
F0 (2n − 1)(q − γn) 
(y ′ )
where prime indicates derivative with respect to x and
we have changed variable as x = a/a0 and y = ϕ − ϕ0 . A
special solution of diﬀerential equation (11) is introduced
as
ye (x) = kxα ,

(12)
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To study the structure of the phase space of scalar
field’s equation of motion, one can make a change of variable as
y(x) = ye (x)u(x).

(13)

In above ye (x), the special solution of diﬀerential equation, is unperturbed part of scalar field and u(x) is the
perturbed part of the scalar field which should have a
stable and attractor solution. So for stability of the solutions of scalar field, the diﬀerential equation (11), should
solve for the perturbed part. All dynamical information
in equation of motion for ϕ is at evaluation equation
u(x). By substituting the general solution into diﬀerential equation (11) and change the variablethe x = et
result is:
[
]
3
γ
ü +
− + 2α u̇
(14)
(2n − 1) 2
q(2n−1)+γn ]
[
][
3
γ
u q−γn
+α
− + α u − u̇
= 0,
(2n − 1) 2
( α + u)2n−2
where overdot indicates derivative with respect to t. The
critical point of this system is defined as a point which
the velocities vanish. So therefore the only critical point
is u̇ = 0. Hence according with (11) we have the evolution of u(t). To study the evolution of function u(t), we
use phase space to explain the stability of this nonlinear
problem by use linear analyse. Therefore, in phase space
(u(t), u̇(t)), Eq.(14) is rewritten as
u̇(t) = p(t),
(15)
[
]
3
γ
ṗ(t) = −
− + 2α p(t)
(16)
(2n − 1) 2


(2n−1)q+γn
[
]
3
γ
u(t) q−γn


−α
− + α u(t) − (
)2n−2  ,
(2n − 1) 2
p(t)
α + u(t)
then for p(t) = 0, we have
u(t)2n−1 − u(t)

q(2n−1)+γn
q−γn

= 0.

(17)

The point (u0 , p0 ) = (1, 0) is the only acceptable critical point for the equations (15), and (17). The system at critical point doesn’t have evolution and so the
diﬀerential equation (11), just have the special solution
(12). Of course at p(t)[= 0, there are a]number of critical points, that u(t) is (γn − q)8−1 n−2 th root of unity.
u(t), should be real, so we don’t work with the complex
fixed points. It is seen that by changing y(x) → −y(x),
the diﬀerential equation (11), for some values of q and n,
is invariant. In this case there are two critical points, but
our purpose is to explain the solutions which y ′ (x) > 0.
So one of the critical points is omitted. The second part
of the function y(x) = ye (x)u(x), u(x) can be perturbed
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by adding u1 (t) to the critical point (u0 , p0 ) and substituting at phase space equations (15) and (17). The result
is (in fact u1 (t) is a small fluctuation around the critical
point (u0 , p0 ) = (1, 0)) added and transform it to the critical point (u0 + u1 (t), p0 + p1 (t)) = (1 + u1 (t), p1 (t))).
u˙1 (t) = 0 + p1 (t),
(18)
[
]
[
q
3n
γ]
p˙1 (t) = γ
−
u1 (t) + q − 3 −
p1 (t), (19)
2 2n − 1
2
The eigenvalues of small oscillations around critical point
are given by
λn,q,γ = f (n, q, γ) ± ig(n, q, γ),

A. Radiation dominated epoch of cosmology

In this subsection we shall consider models in which the
only contribution to the stress-energy tensor is radiation
component. According to conservation equation for radiation, and the equation of state for radiation, p = ρ/3,one
can see that in radiation epoch γ = 4. Therefore the final
result for the potential form and eigenvalues for 0 < q < 3
and diﬀerent n, are given at Table I, (for 0 < q < 3 the
ratio of scalar field density to radiation density, is an
increasing function of time).

(20)

where
2q − 6 − γ
,
4
[
]1
(q − 3 − γ2 )2 2
3n
q
g(n, q, γ) = γ(
− )−
,
2n − 1 2
4

n=1

f (n, q, γ) =

(21)
n=

3
2

Based on the eigenvalues, one can investigate the behavior of critical points
• if the diﬀerent eigenvalues are, real and positive,
then the critical point is unstable.
• if the diﬀerent eigenvalues are, real and negative,
then the critical point is stable.
• if one of the eigenvalues is positive and another one
is negative, the critical point is a saddle point.
While the eigenvalues are complex, there are cases we’ll
write bellow:
• if λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ which α > 0 and β ̸= 0,
the critical point is unstable and spiral.
• if λ1 = α + iβ, λ2 = α − iβ which α < 0 and β ̸= 0,
the critical point is stable and spiral.
• if λ1 = iβ, λ2 = −iβ the answers will be pendulous
and the critical point is called central.
In next section we evaluate the eigenvalues λ for diﬀerent
n and q:

n=2

λ

V (ϕ) ∼

q=1

−2 ± 2.4i

(ϕ − ϕ0 )−0.7

q=2

−1.5 ± 1.2i

(ϕ − ϕ0 )−2

q = 2.5

−1.2 ± 2.3i

(ϕ − ϕ0 )−3.3

q=1

−2 ± 1.7i

(ϕ − ϕ0 )−0.6

q=2

−1.5 ± 1.7i

(ϕ − ϕ0 )−1.5

q = 2.5

−1.3 ± 1.6i

(ϕ − ϕ0 )−2.1

q=1

−2 ± 1.4i

(ϕ − ϕ0 )−0.6

q=2

−1.5 ± 1.3i

(ϕ − ϕ0 )−1.3

q = 2.5

−1.2 ± 1.2i

(ϕ − ϕ0 )−1.8

TABLE I. The eigenvalues λ for diﬀerent values of n and
q, in radiation dominated epoch.

It is shown that for all values of n = 1, 1.5, 2 and q =
1, 2, 2.5 the eigenvalues λ are λ = α ± iβ which α < 0
and β ̸= 0, then all critical points are spiral and stable.
B. Matter dominated epoch

According to conservation equation for matter component and the equation of state for matter, one can find
that γ = 3. Therefore the final result for the potential
form and eigenvalues for 0 < q < 3 and diﬀerent n, are
given at Table II.
It is shown that for all values of n = 1, 1.5, 2 and q =
1, 2, 2.5 the eigenvalues λ are λ = α ± iβ which α < 0
and β ̸= 0, then all critical points are spiral and stable.

IV. INVESTIGATION OF EPOCHS DOMINANT
C. Scalar field dominated epoch

In this section we want to examine our results of previous section for diﬀerent epochs of evolution of Universe.
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In this section we shall consider models in which the
only contribution to the stress-energy tensor is scalar field
component. In fact we assume the scalar part of energy is
dominant and therefore we neglect the other components
of perfect fluid in the universe. According to conservation
equation for scalar and the equation of state for scalar
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n=1

n=

3
2

n=2

λ

V (ϕ) ∼

q=1

−1.7 ± 2.1i

(ϕ − ϕ0 )−1

q=2

−1.2 ± 2.1i

(ϕ − ϕ0 )−4

q = 2.5

−1 ± 2i

(ϕ − ϕ0 )−10

q=1

−1.7 ± 1.5i

(ϕ − ϕ0 )−0.9

q=2

−1.2 ± 1.5i

(ϕ − ϕ0 )−4

q = 2.5

−1 ± 1.4i

(ϕ − ϕ0 )−3.7

q=1

−1.7 ± 1.1i

(ϕ − ϕ0 )−0.8

q=2

−1.2 ± 1.2i

(ϕ − ϕ0 )−2

q = 2.5

−1 ± 1.1i

(ϕ − ϕ0 )−2.8

V. CONCLUSION AND DISCUSSION

TABLE II. The eigenvalues λ for diﬀerent values of n and
q, in matter dominated epoch.

,pϕ = (q/3 − 1)ρϕ , one can find γ = q, Therefore the final
result for the potential form and eigenvalues for 0 < q < 3
and diﬀerent n, are given at Table III.

λ

V (ϕ) ∼

q=1

−1.7 ± 0.7i

e

q=2

−1.5 ± 1.9

e

−

(ϕ−ϕ0 )
MP
√

n=1

−
√

n=

3
2

n=2

−

Nowadays, there has been much investigation of cosmological models with scalar fields. This means, a variety purposes such as, hierarchy problem, much s principle in gravitation theory, steady state cosmology model,
inflation, as a candidate for CDM, as a candidate for
DE and so on. For considering the mentioned models,
a variety forms of scalar field model is used. In this
paper we want to obtain a definite form of scalar field
potential in the non canonical form of scalar field action. It is shaw that for definite scalar field potential
which we obtain in definite epoch, the scalar field solutions for an appropriate range of parameter are stable.
In fact, we have obtained that in radiation and matter
epochs, all eigenvalues of small oscillations around critical point are as λ = α + iβ which α < 0 and β ̸= 0,
then all critical points are spiral and stable. In addition,
in scalar field epoch for (n, q) = (1, 2) the eigenvalues
are λ1 = 0.4, λ2 = −3.4, so the critical point is a saddle
point and for (n, q) = (3/2, 1), and (2, 1), the diﬀerent
eigenvalues are negative so the critical point are stable.
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2(ϕ−ϕ0 )
MP
2.5(ϕ−ϕ0 )
MP

q = 2.5

−1.4 ± 2.2i

e

q=1

−1.7 ± 0.9

(ϕ − ϕ0 )−6

q=2

−1.5 ± 1.1i

(ϕ − ϕ0 )−6

q = 2.5

−1.4 ± 1.3i

(ϕ − ϕ0 )−6

q=1

−1.7 ± 1.1

(ϕ − ϕ0 )−4

q=2

−1.5 ± 0.7i

(ϕ − ϕ0 )−4

q = 2.5

−1.4 ± 0.9i

(ϕ − ϕ0 )−4

TABLE III. The eigenvalues λ for diﬀerent values of n and
q, in scalar field dominated epoch.

It is clearly seen that all eigenvalues which are complex
such as λ = α ± βi which α < 0 and β ̸= 0, describe
critical points which are spiral critical point and stable.
For n = 1 and q = 2 the eigenvalues are λ1 = 0.4 and
λ2 = −3.4 so the critical point is a saddle point. For n =
3/2, 2 and q = 1 the diﬀerent eigenvalues are negative so
these two critical points are stable.
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یافتٍ يؼادنّ ی حانت عتاسِ ی َٕتشَٔی دٔتایی تاجشيٓای تشاتش تٕعظ يقایغّ ی ؽکم-
يٕج ػذدی ٔ ؽکم يٕج رسَِ -قغٓای
افغشی خغیثی يحًذ ػهی ،1تیگذنی يحغٍ ،1خذاقهیضادِ جؼفش

2
2

1

گشِٔ فیضیک داَؾکذِ ػهٕو داَؾگاِ صَجاٌ پژْٔؾگاِ داَؾٓای تُیادی) (IPMتٓشاٌ

چكیذِ
ؽثیّ عاصی ْای ػذدی عتاسِ ْای َٕتشَٔی دٔتایی ،اَحشاف اص َقغّ-رسِ سا دس خیهی دٔسِ ْای قثم اص صياٌ ادغاو
پغاَیٕتُی َؾاٌ يیذُْذ ُْ .گايیکّ عختی يؼادنّ حانت ٔ ،تّ تثغ آٌ ؽؼاع عتاسِ َٕتشَٔی افضایؼ يییابد  ،پایاٌ ایُغپیشال
تشای عتاسگاٌ َٕتشَٔی دٔتایی اص پایاٌ ایُغپیشال تشای َقغّ-رسْی پغاَیٕتُی فافهّ يیگیشد ؛ عتاسِ َٕتشَٔی تضسگتش (اص َظش
ؽؼاع ٔ فؾاس يشکضی) کّ تٕعظ يؼادنّ حانت عخت َٕع  Hاسائّ يیؾٕد  ،فشکاَظ َٕعاَی کًتش اص آَچّ کّ دس يؼادنٓی

حانت َٕع يتٕعظ یؼُی َٕ ٔ HBع َشو یؼُی  Bتٕنیذ ؽذِ اعت ،سا داساعت ؛ نزا يیتٕاٌ تٕعظ تغاتق تا يؼادالت حاالتی
کّ دس ؽشایظ آصيایؾی پیؼ اص ایٍ تؼثیّ ؽذْاَذ يؼادنّ حانت دسٌٔ عتاسِ سا حذط صدِ ٔ تذعت آٔسد.

وقذيّ
یی اَحشاف
يؾاْذات يٕج گشاَؾی ،تّعٕس تانقِٕ قاتهیت تذعت آٔسدٌ يؼادنّ حانت عتاسِ َٕتشَٔی سا تا اَذاصِگس
ی ؽذِ دس عٕل اَتٓایی ایُغپیشال (يشحهّی اتتذایی دس ْى کؾؼ دٔعتاسِ قثم
اص حذ َقغّ-رسِ ؽکهًٕج گشاَؾی تٕلد
اص فشٔپاػی تّ طیاِچانّ ) یک عیغتى دٔتایی داسد .تجضیّ ٔ تحهیم ؽکهًٕج ػذدی ،يؾخـ يیكُذ كّ تٓیُّ عاصی
حغاعیت آؽکاس عاصْای يٕج گشاَؾی دس فشکاَظ ْای تاالتش اص  700Hzيیتٕاَذ تّ تٓثٕد َتیجٓگیشی ٔ تًشکض سٔی
یافتٍ ؽؼاع ٔ يؼادنٓی حانت عتاسِ َٕتشَٔی يُتٓی ؽٕد .تغییش عیغتًاتیک پاسايتشْای يؼادنّ حانت ،ايکاٌ تؼییٍ آٌ-
کّ کذاو ٔیژگی ْا تغٕس خاؿ ،تش تاتؼ گشاَؾی ایجاد ؽذِ ،تاثیش يیگزاسَذ

سا يیغش يیکُذ ،تُاتشایٍ يیتٕاٌ تا

ب سٔی آَٓا يحذٔد ؽذ ٔ يؼادالت حانت دقیقی سا تّ آَٓا َغثت داد..
آؽکاسعاصی دقیق يٕجٓای گشاَؾی ،س

سٔػ کاس
يذنٓای اَتخاب ؽذِ تشای ایٍ يغانؼّ ،اص تغییشات پاسايتش يؼادنّ ،دس ْغتٓی عتاسِ َٕتشَٔی اعتفادِ يیکُذ .يؼادالت
حانت عتاسِ (کّ ْغتّ دس آٌ اص اًْیت تیؾتشی تشخٕسداس اعت) سا تا یک تغییش فؾاس کم
چگانی

(تُظیى ؽذِ سٔی

ٔ تا تغییشات ؽاخـ ْای آدیاتاتیک دس يُغقّ ْغتّ) تُٕع يیذْیى ٔ تٓتشیٍ تغاتق

سا تا دادْٓای ػذدی تذعت خٕاْیى آٔسد .يذ غانة دس عتاسِ َٕتشَٔی يذ چٓاسقغثی اعت (تا)l=2,m=±2؛ نزا اص
دادِ ْای ؽکم يٕج چٓاس قغثی یک يقذاس تشکیثی تّ فٕست صیش يیغاصیى ℎ = ℎ+ − 𝑖ℎ× :؛ دايُّ ٔ فاص ایٍ
يقذاس ،دايُّ نحظّ ای ،یؼُی| ٔ ،|hفاص ،یؼُی
ؽکهًٕج چٓاسقغثی َیض تٕعظ

 ،سا تشای ؽکهًٕج تؼییٍ يیکُُذ .فشکاَظ نحظٓای ()f
تذعت يیآیذ.
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استثاط فشكاَظ صأیٓای چشخؾی کّ اص يؾاْذات تشيیآیذ تا

يؾخقٓی پغاَیٕتُی  xکّ تشای َقغّ-رسِ َايگزاسی

ؽذِ اعت ٔ اص يؼادالت حشکت جغى کشٔی گشفتّ ؽذِ اعت تّ فٕست

يیثاؽذ .ایُغپیشال َقغّ-

رسْای دس َغثیت ػاو کايم تخٕتی يؾخـ َؾذِ اعت ٔ تا تقشیة َقغّ-رسْای پظا َیٕتُی دس َغثیت ػاو تقٕست
یک جایگضیٍ يتذأل ،دس َظش گشفتّ يیؾٕد  .خٕؽثختاَّ يؾخقات پغا َیٕتُی تیهٕس

(تغظ فاص تا يشتثٓی

 ٔ 3.5تغظ دايُّ تا يشتثٓی  )3تا ؽکهًٕجٓای ػذدی عیاْچانٓی دٔتایی دس تغیاسی دٔسْٓا تا دٔسْی قثم اص ادغاو
تغٕس َضدیکی تٕافق داسَذ .نزا ایٍ تٕافق تجشتی ایٍ ايکاٌ سا تّ يا يیذْذ کّ ؽکم يٕجٓای تیهٕس

سا عثق یک

ؽکهًٕج يُاعة َقغّ-رسْای ٔ عاصگاس تا َغثیت ػاو ،تا تّ دٔسِ ْای پایاَی قثم اص ادغاو دس َظش گشفتّ ٔجایگضیٍ
کُیى.

 .تا تکاسگیشی سٔاتظ ًَٕ ، 2ٔ 1داس فشكاَظ تش حغة صياٌ تشای جشو َقغّ-رسِ ( صياٌ سا تا تٕجّ تّ صياٌ ادغاو دٔ
عتاسِ كّ يشجؼًاٌ يیثاؽذ ،دس َظش يیگیشیى) ،سا تشعیى يیکُیى (ؽکم

 ٔ )1تا ًَٕداس حافم اص

دادْٓای ػذدی كّ تٕعظ آؽكاسعاصْای الیگٕی پیؾشفتّ ٔ تهغكٕپ ایُؾتیٍ گشفتٓایى (ؽكم )2
يقایغّ يیکُیى؛ يؾاْذِ يیكُیى كّ دس يحذٔدِ فشكاَظ تیٍ  700HZتا  1000HZتاالتشیٍ تغثیق
ٔجٕد داسد .تا تكاسگیشی يؼادالت حانت پاسايتشی اعتاَذاسد (جذٔل

 )1تٓتشیٍ يؼادنٓی حانت

تشای عتاسْٓای َٕتشَٔی دٔتایی تا جشيٓای تشاتش گضیُؼ ٔ اَتخاب خٕاُْذ ؽذ .يؼادالت حانت
عخت تش (یؼُی تا فؾاس يشكضی تیؾتش دسٌٔ عتاسِ) تشای عتاسْٓای تا ؽؼاع تضسگتش ٔ يؼادالت
َشيتش تشای عتاسْٓای تا ؽؼاع كٕچكتش تكاس گشفتّ خٕاُْذؽذ.
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.
ؽكمًَٕ : 1داس فشکاَظ-صياٌ تشای َقغّ-رسِ

ؽكم : 2يقایغٓی ًَٕداسْای حافم اص َقغّ-رسِ ٔ دادْٓای ػذدی حافم اص يؾاْذات
آؽکاسعاص( تغاتق دس فشکاَغٓای تیٍ 700تاْ 1000شتضی يؾٕٓد اعت)][1

جذٔل : 1يؼادالت حانت پاسايتشی ؽذِ اعتاَذاسد][2],[3

َتیجّ گیشی
ایٍ کاس یک تخًیٍ کًّی اَذاصِ گیشی يؼادنّ حانت جغى عشد تاالی چگانی ْغتّ ای تٕعظ آؽکاسعاصْای يٕج
گشاَؾی اعت .عتاسگاٌ َٕتشَٔی تا جشو تشاتش ايا تا يؼادنّ حانت ْای يتفأت ٔ ًْچُیٍ ؽؼاع ْای يتفأت ،ؽکم
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يٕجٓای گشاَؾی يتفأتی سا دس عٕل يشحهّ پایاَی ایُغپیشال یک دٔتایی گغیم خٕاُْذ کشد .يا قذست عیگُال ایٍ
تفأت دس ؽکم يٕج سا تا اعتفادِ اص يُحُی ْای حغاعیت ٔ آؽکاسعاصْای يٕج گشاَؾی ،يحاعثّ يی کُیى ٔ دس يی
یاتیى کّ یک عیگُال يتفأت ٔ قاتم اَذاصِ گیشی اص ایُغپیسانٓای عتاسگاٌ َٕتشَٔی دٔتایی تا يؼادنّ حانت يتفأت،
ٔجٕد داسد .یک پیکشتُذی پُٓای پٍٓ (  ٔ )burst-optimizedیا یک پیکش تُذی آؽکاسعاص تا پُٓای تاسیک نیگٕی
پیؾشفتّ ،يی تٕاَذ يؼادنّ حانت عتاسِ َٕتشَٔی سا اص ًْذیگش ٔ اص ایُغپیشال َقغّ-رسِ ،دس یک فافهّ يٕثش کٕچکتش یا
يغأی  ،100Mpcيتًایض کُذ .تّ ػالِٔ يُحُی نشصػ اعتاَذاسد يٕقتی تهغکٕپ ایُؾتیٍ ،قاتهیت حم کشدٌ يؼادنّ
حانت يتفأت ،دس دٔ تشاتش آٌ فافهّ سا تّ عٕس تقشیثی ،يی دْذ .تٕعظ الیگٕی پیؾشفتّ ی پُٓای پٍٓ دس فشکاَغٓای
تیٍْ 1000ٔ 500شتض ،تخًیٍ ْای أنیّ يا َؾاٌ يی دْذ کّ ؽؼاع يی تٕاَذ تا دقت

𝑐𝑃𝑀100
𝑓𝑓𝑒𝐷

× 𝑚𝑘، 𝛿𝑅~1

تؼییٍ ؽٕد .تخًیٍ ْای أنیّ ی يشتٕعّ َؾاٌ يی دْذ کّ تشخی يؾاْذات يی تٕاَُذ یک پاسايتش يؼادنّ حانت سا
يحذٔد کُُذ  .اگش چّ ایٍ َتایج اتتذایی ْغتُذ ،ايا اَگیضِ ای قٕی تشای کاس دس آیُذِ سٔی يتًشکض ؽذٌ يٕج گشاَؾی
فادسِ اص ایُغپیشال دٔتایی ْای عتاسِ َٕتشَٔی ،يی تاؽُذ .دقت دس تخًیٍ ْا ،تٕعظ ؽثیّ عاصی ػذدی دٔسِ ْای
تیؾتش دس اَتٓای ایُغپیشال ٔ تا جغتجٕی ٔعیغ تش فضای پاسايتش يؼادنّ حانت ،تٓثٕد خٕاْذ یافت.
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spinning black hole-neutron star binaries: dependence on black hole spins and on
neutron star equations of state. ArXiv e-prints, August 2011.
3. M. Vallisneri. Prospects for Gravitational-Wave Observations of Neutron-Star Tidal
{Disruption in Neutron-Star-Black-Hole Binaries. Physical Review Letters, 84:3519
3522, April 2000

113

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

  tcool 

،β

r،θ، Φ
θ

vr2  v2

v  vr ,

114

:

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

p

ρ

Qcool Qdiss

(α

)()۲

e

p

) (  1

Qdiss
β

Qcool

Ψ

Ω

115

e

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

θ

3  4
 1

D1 

9
1
D2   
4
) (  1


)  1 p(  )  1
2


2

 ( 


|  0
   2

116

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
1394  اردیبهشت25  و24

β=8,9,10

γ=5/3 α=0.1

θ

β
β
β
, T  cs2   p /  

β
β

،β

(Q<1)

β

(Q>1)

1. http/www.scholorpedia.org/article/Accretion-disk#Introduction
2. Shakura, N.I., Sunyaev, R.A.: Astron. Astrophys. 24, 337 (1973)
3. Paczynski, B.: Acta Astron. 28, 91 (1978)
4. Greenhill, L. J., Gwinn, C. R. (1997). , Astrophysics and Space Science, Vol. 248
5. Faghei, K.: Res. Astron. Astrophys. 12, 331 (2012)
6. Gammie, C.F.: Astrophys. J. 553, 174 (2001)

117

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

ﺑﻪﺭﻭﺵ ﻻﮔﺮﺍﻧﮋ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻠﻴﺴﻴﺘﻲ
ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺎﺝ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ 
1

ﺍﻳﻠﺪﺍﺭﺗﻨﻬﺎ ،ﻧﺴﻴﻢ ؛ ﻧﺼﻴﺮﻱ  ،ﺳﻌﺪﺍﷲ  2؛ ﺛﺒﻮﺗﻲ ،ﻳﻮﺳﻒ
1

3

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺯﻧﺠﺎﻥ ،ﺑﻠﻮﺍﺭ ﮔﺎﻭﺍﺯﻧﮓ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﭘﺴﺘﻲ  45195-1159ﺯﻧﺠﺎﻥ  ،45137-66731ﺍﻱﺭﺍﻥ
2

ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ ،ﺗﻬﺮﺍﻥ ،63113-19839ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻠﻴﺴﻴﺘﻲ ﻣﻲ ﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ .ﺍﺑﺘﺪﺍ
ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻳﮕﻠﻤﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ
ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ 
ﺳﭙﺲ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺪ ﺁﻱ ﺩﻱ ﺍﻝ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ،ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻱ ﻭﻳﮕﻠﻤﻦ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺑﻮﺩ ﺑﺎ
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﺩ.
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻛﺪ ﺁﻱ ﺩﻱ ﺍﻝ ﺍﻧﺠﺎﻡ 

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ،ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺩﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﺎﺝ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﺍ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ؛ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺎﺝ ﺣﺎﻳﺰ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺍﺳﺖ .
ﺗﺎﺝ ﻣﻨﻄﻘﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﻮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺸﺎﺭ ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻭ ﮔﺮﺍﻧﺶ ﺻﺮﻑ ﻧﻈﺮ ﻛﺮﺩ ﻭ
ﺑﻪﺩﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺭﻭﺍﺑﻂ
ﻣﻲﺷﻮﺩ ،ﺍﻳﻦ 
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ 
)(۱
)(۲

ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ 
ﻣﻌﺎﺩﻟﻪﻱ ) (۱ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ 

ﻣﻲﻛﻨﺪ.
ﺭﺍ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻩ 
)(۳

ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻛﻪ

ﺭﺍﺑﻄﻪﻱ ﻓﻮﻕ

ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳﺖ .ﺩﻳﻮﺭژﺍﻧﺲ
)(۴

ﺭﺍ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲﺩﻫﺪ  .ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ

ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﺧﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻲﻛﻨﺪ؛ ﻟﻴﻜﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺧﻄﻮﻁ

ﻣﻲﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ،ﻓﺮﺽ ﺍﻭﻝ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻪ ﻓﺮﺽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺭﺍ 
)(۵
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ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭼﮕﺎﻟﻲ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﺻﻔﺮ ﺍﺳﺖ  .ﻓﺮﺽ ﺩﻭﻡ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ

ﺍﻳﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﻄﻮﻁ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻳﻜﺴﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻠﻲ

ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ

ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺯ ﻣﻜﺎﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﺧﻂ

ﻱﻛﻨﺪ ﻟﻴﻜﻦ ﻃﺒﻖ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻱ ) (۴ﺩﺭ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩ ﻫﺮ ﺧﻂ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺍﺳﺖ  .ﻃﻲ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ
ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻡ 
ﺭﻭﺵﻫﺎﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﺮﻁ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺮﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ


ﻝُ ﻭ ﻟﻮ ﺳﺎﻝ،[۱] ۱۹۹۰ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ

ﻋﺪﺩﻱ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﮔﻴﺮﻱ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﻛﺎﮔﺎﻭﺍ ﺳﺎﻝ  ،[۲] ۱۹۷۴ﮔﺮﺩ ﻭ ﺭﺍﺑﻴﻦ ﺳﺎﻝ  [۳] ۱۹۵۸ﻭ ﺭﻭﺵ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎﺯﻱ ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﺳﺎﻝ
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ L
 [۴] ۲۰۰۰ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ  .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ،ﻣﺪﻧﻈﺮ 

ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ

)(۶

ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ .ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺑﻄﻪ

ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ


)(۷

ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮﻁ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻠﻴﺴﻴﺘﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ ﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺗﺎﺝ
ﺗﻌﺮﻳﻒ 
ﻣﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.


ﺭﻭﺵﻛﺎﺭ

ﺑﺎ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺮﻁ ﭘﺎﻳﺴﺘﮕﻲ ﻫﻠﻴﺴﻴﺘﻲ ﺑﻪ  Lﻭﻳﺘﻠﻨﺪ ﻭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﻛﻤﻴﻨﻪﺳﺎﺯﻱ  ،ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺩﺍﺷﺖ
)(۸

ﺑﻪﺻﻮﺭﺕ
ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ  F

)(۹

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺟﻤﻼﺕ ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻛﻪ

ﺍﺳﺖ ،ﺻﻔﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﻧﺘﮕﺮﺍﻝ  Lﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻤﻴﻨﻪ

ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻛﻪ

)(۱۰
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ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ

ﺗﺎﺑﻌﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺭﺍ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ

ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﻱ ﺑﻪﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻳﮕﻠﻤﻦ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩ ﺍﺯ ﻛﺪ  IDLﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ
ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ ،ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻱ ﻓﻌﺎﻝ  ،۱۱۴۲۹ﺭﻭﺯ  ۰۷ﻣﺎﻩ ﻣﺎﺭﺱ ،ﺳﺎﻝ  ۲۰۱۲ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
ﺑﻮﺩﻩﺍﺳﺖ .ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻭﻳﮕﻠﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ  .ﺑﺎ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﺮﺯﻱ ﺑﺮ ﻣﮕﻨﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺍﻋﻤﺎﻝ

ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺩﺭ ﻏﺎﻟﺐ ﻓﺎﻳﻞ


 ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﻭ ﻓﺎﻳﻞ

 ،ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ

ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪﻱ ﺍﺭﺍ ﻩﺉ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .

ﻓﺎﻳﻞﻫﺎﻱ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺳﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ

ﻣﺮﺣﻠﻪﻱ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ

ﻣﻲﺁﻳﺪ.


ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺭﻭﺯ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﮕﻨﺘﻮﮔﺮﺍﻡ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻭ
ﺍﺳﺖ.
ﺷﻜﻞ  :۱ﺁﻱ ﺍﻱ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ
.

ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻱ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺭﺍ

ﺻﻮﻳﺮ 1
ﺕ
ﻧﺸﺎﻥ 
ﻧﻤﻲﺩﻫﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ

ﺗﺼﻮﻳﺮ۲

ﻱ ﺛﺎﺑﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻠﻲ ،ﺗﻄﺒﻴﻖ

ﻣﻲﺩﻫﺪ.
ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ 
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 ﺁﻱ ﺍﻱ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﺧﻄﻲ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺵﺩﻩ:2 ﺵﻛﻞ

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ

 ﺗﻄﺒﻴﻖ،ﺑﻪﺭﻭﺵ ﻏﻴﺮ ﺧﻄﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﻭﺵ ﻗﺒﻠﻲ
 ﻧﻤﻮﻧﻪﺍﻱ ﺍﺯ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ

۳ ﺗﺼﻮﻳﺮ
.ﻣﻲﺩﻫﺪ


 ﺁﻱ ﺍﻱ ﺍﻱ ﻭ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣﻴﺪﺍﻥ ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﺷﺪﻩ:۳ ﺵﻛﻞ

ﻣﺮﺍﺟﻊ
[۱] Low, B.C. and Lou, Y.Q. Modeling solar force-free magnetic field. 352:342-352,March 1990
[۲] Nakagawa, Y. and Raadu, M. A. On Practical Representation of Magnetic Field. 127:25-135
July1972.
[۳] Grad, H., Rubin, H., 1958, Hydromagnetic equilibria and force-free fields , paper presented at 2nd
International Conference on Peaceful Uses of Atomic Energy, Int. At.Energy Agency, Geneva.
[۴] Wheatland, M. S., Sturrock, P. A., and Roumeliotis, G. An Optimization Approach to Reconstructing
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بستگی رنگ به انتقالبهسرخ اختروشهای SDSS-DR9
در ناحیه مرئی
1

پورمالئی ،محمد 1آقائی ،علیرضا

1

گروه فیزیک ،دانشگاه سیستان و بلوچستان ،زاهدان

چكیده
اختروشها از تابانترین اجرام آسمان هستند .شاخص رنگ اختروشها از
اهمیت باالیی برخوردار است و میتواند در موارد بسیاری از جمله
تعیین رده طیفی و یا تمییز اختروشها از ستارگان به کار گرفته
شود.در این مقاله با استفاده از دادههای تعداد  82888اختروش
 SDSS-DR9بستگی شاخصهای رنگ با انتقالبهسرخ ،در ناحیه مرئی طیف
مورد مطالعه ،و نمایش این بستگیها مورد بررسی قرار گرفت .نتایج
حاصل از این تحقیق نشان میدهد که اختروشهایی با انتقالبهسرخهای
مشابه ،رنگهای مشابه دارند و اختروشهای با انتقالبهسرخهای
متفاوت ،مکانهای مختلفی را در فضای رنگ اشغال میکنند.

مقدمه
شاخص رنگ ،اختالف قدر مطلق اجرام بین دو صافی متفاوت طیف
الکترومغناطیسی است .روابط رنگ-انتقالبهسرخ ،میتواند نقش مهمی
در تعیین انتقالبهسرخهای نورسنجی برای اختروشها ،ایفا کند.
تغییرات شاخص رنگها و انتقالبهسرخ اختروشها توسط ژو-بینگ وو و
همکاران( )8118برای دادههای  SDSS-DR7صورت گرفته است[ .]1در
این مقاله ،دادههای  82888اختروش  ]2[ SDSS-DR9و در صافیهای
 i،r،g،uو  zمورد استفاده قرار گرفت تا روابط رنگ-انتقالبهسرخ
آنها مورد بررسی قرار گیرد.

روش تحقیق
شکل ،1نمودار مربوط به فراوانی دادهها بر حسب انتقالبه-
سرخ را نشان میدهد که منحنی پیوسته مشکی ،فراوانی کل اختروشها
با میانه انتقالبهسرخ سبز رنگ و منحنی آبی مربوط به اختروشهای
مورد استفاده در این پژوهش با میانه قرمز نشان داده شده است.
در این نمودار تعداد کل اختروشها  82888و تعداد  84148اختروش-
های که در این تجقیق مورد استفاده قرار گرفته است.
8000
)total QSOs (87822
)used QSOs (84142
Median of total QSOs
Median of used QSOs

7000
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Abundanc
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Redshift

3

2

1

0

0

شکل :1نمودار فراوانی بر حسب انتقالبهسرخ برای کل کاتالوگ (منحنی پیوستهی
مشکی با میانهی خطچین سبز) و اختروشهای مورد استفاده در این تحقیق (رنگ
آبی با میانهی قرمز)
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در شکل ،8نمودارهای مربوط به فراوانی شار اختروشها در هر یک
از صافیها در محدودهی مرئی نشان داده شده است .در هر نمودار
خطچین میانهی آن را نشان میدهد.
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شکل :2نمودارهای فراوانی شار هر یک از صافیها

در شکل ،3نمودار فراوانی خطای اندازهگیری شار در تعیین قدر هر
یک از صافیها نشان داده شده است که در آن میانهی هر یک از
نمودارها با خطچین مشکی رسم شده است.
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شکل :3نمودار فراوانی خطای اندازهگیری شار در تعیین قدر هر یک از صافیها

برای بدست آوردن شاخص رنگ صافیهای مختلف ابتدا با استفاده از
رابطه 1و با تقریب مرتبه اول ،قدر مطلق اختروشها در هر یک از
صافیها محدودهی مرئی موجود در کاتالوگ تعیین گردید:
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cz
()1
M  m  5 log 

 H  10 pc 
که در رابطه فوق  mقدرظاهری c ،سرعت نور و  Hثابت هابل است .با
بدست آوردن مقادیر قدرمطلق از رابطه مذکور و قرار دادن در
رابطه ،8شاخص رنگ اختروشها تعیین میشود:
()8
Color Index  M i  M j
شکل ،4نمودارهای رنگ-انتقالبهسرخ برای تمامی اختروشهایی که
خطای اندازهگیری قدر برای صافیهای  r ،g ، uو  iکمتر از  1و
برای  zکمتر از  8نقاط مشکی و خطاهای بیشتر از مقادیر فوق با
نقاط زرد نشان داده شدهاند .خطچین قرمز نیز میانهی نمودارها
را برای اختروشها نشان میدهد .تغییرات شاخصهای رنگ بر حسب
انتقالبهسرخ کامالً غیر خطی است.

شکل :4نمودار رنگ-انتقالبهسرخ اختروشهای کاتالوگ

نتیجهگیری
در نمودارهای شکل 4به آسانی قابل مالحظه است که اختروشهایی با
انتقالبهسرخهای مشابه ،رنگهای مشابه دارند و اختروشهایی با
انتقالبهسرخهای متفاوت ،مکانهای مختلفی را در فضای رنگ اشغال
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میکنند و همچنین میتوان دید که پراکندگی در رنگها در یک
انتقالبهسرخ معین و برای دادههای با دقت باال ،بهطور منطقی
کوچک است .با این احتساب میتوان بهراحتی با رجوع به دادههای
دقیق نورسنجی ،اختروشها را از دیگر اجرام آسمانی تمییز داد و
انتقالبهسرخ نورسنجی اختروشها را نیز تعیین کرد.
تغییرات پیچیدهی شاخصهای رنگ با انتقالبهسرخ ،ناشی از تأثیر
خطوط نشری قوی روی مقادیر مشاهده شدهی شاخصهای رنگ است .بسو
[ ]3نیز دریافته بود که ارتباط بین دو کمیت رنگ-انتقالبهسرخ
به صورت غیرخطی و بسیار پیچیده است.

مرجعها
1. X. B. Wu & et al., SDSS Quasars in The WISE Preliminary Data Release and Quasars
Candidate Selection with Optical / Infrared Colors, The Astronomical Journal, Vol. 144, 2012.
2. X. B. Wu; W. Zhang; X. Zhou, Color-Redshift Relations and Photometric Redshift
Estimations of Quasars in Large Sky Surveys, Chines Journal of Astronomy & Astrophysics,
Vol. 4, pp. 17-27, 2004.
3. D. Basu, The Relation between Observed Colors and Redshift of QSOs, The Astrophysical
Journal, Vol. 27, p. 393, 1990.
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حل تحلیلی معادالت ژئودزیک فضازمان کرمچاله الیس
جعفری ،افسانه ؛صفاری ،رضا ؛سروش فر ،صاحب
گروه فیزیک دانشگاه گیالن ،رشت

چکیده
در این مقاله معادالت ژئودزیک در فضازمان کرمچاله الیس را بدست میآوریم و با حل تحلیلی آنها با استفاده از توابع وایرشتراس ،حرکت ذرات
مختلف در اطراف این کرمچاله را بررسی میکنیم .همچنین با رسم نمودار پتانسیل موثر ،محدوده و مسیرهای حرکتی ذرات برحسب مقادیر
مختلف انرژی و تکانه زاویه ای را بررسی میکنیم.

مقدمه
کرمچالهها از جمله موضوعاتی هستند که هم میتوانند ایدههای فریب انگیزی در داستانهای علمی تخیلی باشند و هم
قادرند زمینههای زیادی برای مطالعه دانشمندان فراهم کنند .کرمچاله میتواند بخشی از فضازمان چهاربعدی عالم باشد.
همچنین از دیدگاه نظری ،تونلهای فضازمانی هستند که بوسیله میدانهای گرانشی ایجاد میشوند [ .]1آنها ساختارهای
فضازمانی پل مانندی هستند که دو فضازمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند میدهند .کرمچالهها در واقع مسافت و زمان
الزم برای رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر را کوتاه میکنند .اما باید بدانیم که کرمچالهها تنها مدلهایی ریاضی هستند و
آشکارسازی آنها تاکنون انجام نشده است .بعضی بر این باورند که کرمچاله گونهای از سیاهچاله است ولی این عقیده اشتباه
است .اولین تفاوت آنها این است که سیاهچاله با افق رویدادش مشخص میشود اما این از ویژگیهای کرمچاله نیست.
اگرچه بعضی از گونههای کرمچاله افق رویداد دارند .تفاوت دیگر بین کرمچاله و سیاهچاله این است که کرمچالهها دو
دهانه دارند که بوسیله یک گلو به هم مرتبط اند .درحالیکه سیاهچاله فقط یک دهانه (افق رویداد) دارد و گلو ندارد پس
همه چیز در تکینگی مرکزی تمام میشود .در مدلهای نظری بیشتر از یک نوع کرمچاله تعربف میشود .اولین ویژگی که
یک کرمچاله را از دیگری قابل تمییز میکند این است که آیا گلو نسبتا پایدار است یا ناپایدار .دومین ویژگی اصلی مقدار
مادهی الزم برای ایجاد میدان گرانشی کرمچاله است .همچنین نیروهای کشندگی بسته به اندازهشان و مکانی که اتفاق
میافتند عامل مهم دیگری در دسته بندی کرمچاله ها به شمار میروند [ .]1آینشتاین و روزن در سال  1391حلی از نسبیت
عام ارائه دادند که به عنوان پل آینشتاین ـ روزن دو نقطهی دور از فضازمان را به هم مربوط میکرد .این حل بعدها به
عنوان ایدهی یک کرمچاله مورد توجه قرار گرفت .موریس و ترون ( )1311اثبات کردند که بعضی از کرمچاله ها "قابل
عبور" هستند [ .]9کرمچاله الیس مثال خاصی از کرمچالهی قابل عبور موریس ـ ترون میباشد .یک ویژگی جالب توجه آن
این است که کرمچاله الیس دارای جرم صفر در بینهایت فضایی است که باعث انحراف نور میشود [ .]2این نوع کرمچاله
اولین بار توسط الیس( )1379به عنوان یک حل ایستا از معادالت آینشتاین ،جفت شده با یک میدان اسکالر بدون جرم
معرفی شد [ .]7در این مقاله به بررسی تحلیلی ژئودزیک کرمچالهی الیس میپردازیم که پیش از این کمتر مورد توجه قرار
گرفته است و رفتار ذراتی را که در دام مدار کرمچالهی الیس میافتد ،بررسی میکنیم.
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معادالت ژئودزیک
متریک کرمچاله الیس به صورت زیر نوشته میشود[ .]2که  aشعاع گلوی کرمچاله است.
+

()1

معادله ژئودزیک به این صورت نوشته میشود
( )2

ضرایب کریستوفل را بدست میدهند .معادالت ژئودزیـک

زمان ویژه در طول ژئودزی بوده و

را میتوان با استفاده از معادله الگرانژی بدست آورد و به صورت زیر تعریف میشود
=L

()9

که برای ذرات جرمدار برابر یک و برای ذرات نورگونه برابر صفر است .با توجه به تقارن میتوان محاسبات را در صفحه
استوا محدود کرد پس

برابر 39است .با استفاده از معادله اویلرـ الگرانژ ثابتهای حرکت به صورت زیر بدست میآیند

که  ℒتکانه زاویه ای و  Eانرژی است.
()4

ℒ

با استفاده از معادالت ( )9و ( )4میتوان معادالت ژئودزیک را برای این متریک نوشت
ℒ

( )1
()6

ℒ

ℒ

ℒ
ℒ

()7

و با استفاده از معادله ( )1پتانسیل موثر به این صورت بدست میآید
ℒ

()1

برای تحلیل بهتر پارامترهای فضازمان ،معادالت را بی بعد کرده و برای این کار از تغییر متغیرهای زیر استفاده میشود.
()3

ℒ

در نتیجه معادله ( )1به فرم زیر تبدیل میشود

127

ℒ

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

ℒ

()19

شرط الزم برای وجود ژئودزی

ℒ

ℒ

است.

حل تحلیلی معادله ژئودزیک
(

از آنجـــایی کـــه معادلـــه ( )19یـــک چندجملـــهای درجـــه  4اســـت ،بـــا تغییـــر متغیـــر
یکـــی از صـــفرهای

اســـت) بـــه چنـــد جملـــهای درجـــه ) 9
کهههه

جانشــــینی

( تبـــدیل شـــده و بـــا

اســــت بــــه شــــکل وایرشــــتراس زیــــر

تبدیل میشود
()11

در اینجا

و

ثابتهای وایرشتراس بوده و به صورت زیر تعریف میشوند
()12

معادله دیفرانسیل ( )11از نوع بیضوی بوده و بر حسب توابع وایرشتراش به صورت زیر حل شده است []5و [.]6
()13
و

که در آن

است .در نتیجه حل معادله ( )10به صورت زیر

بدست میآید
()14

مدارها
با استفاده از حلهای تحلیلی میتوان نمودارهای ممکن را رسم کرد .در اینجا شکل یک مدار به مقدار انرژی و تکانه
زاویهای بستگی دارد .از آنجا که  rباید حقیقی و مثبت باشد ،مناطق قابل قبول به ازای
اینجا تعداد صفرهای حقیقی و مثبت

بدست میآیند .در

شکل مدار را مشخص میکنند .و با توجه به شکل( -1الف) تنها یک صفر

حقیقی وجود دارد و در شکلهای ( -1ب) و ( -1ج) انحراف ذره در نزدیکی فضازمان کرمچاله الیس مشاهده میشود.

128

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

شكل( : 1الف) پتانسیل موثر حرکت ژئودزیکی ذرات( .ب) نمودار حرکت ژئودزیکی در دو بعد( .ج) نمودار حرکت ژئودزیکی در سه بعد برای
مقادیر  a=1.001 ، ℒ=0.5و

.

نتیجهگیری
در این مقاله حرکت ذرات در فضا زمان اطراف کرمچاله الیس بررسی شد ،سپس با استفاده از پتانسیل موثر و پیدا
کردن صفرهای حقیقی و مثبت چندجملهای ،مناطق مختلف مربوط به حرکت ژئودزیکی ذرات بدست آمد همچنین امکان
وجود انواع مختلف مدار بررسی شد .سپس معادله ژئودزیک بر حسب تابع وایرشتراس حل گردید.

مرجعها
[1] Noyola. J. P. “Relativity and Wormholes”, Department of Physics, University of Texas at
Arlington, Published on the spring of 2006.
[2] Nakajima. K., and Asada. H. Phys. Rev. D85 (2012) 107501, arXiv:1204.3710.
[9] Abe. F, The Astrophysical Journal, 725 (2010) 787, arXiv:1009.6084.
[4] Gibbons. G. W., and Vyska. M. arXiv:1110.6508v2 [gr-qc].
[5] Hackmann. E., and Lammerzahl. C. Phys. Rev. D78 (2008) 024035.
[6] Abramowitz. M., and Stegun. I. E. “Handbook of Mathematical Functions (Dover Publications”,
New York, 1968.
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روابط بدست آمده در تحول دینامیکی خوشه های ستاره ای
حسنی ،زهرا 1؛ حقی،

حسین2

1،2دانشکده فيزيك دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پايه زنجان  ،جاده گاوازنگ ،زنجان

چكیده
دراين مقاله بااستفاده از کد  N-body6سيستم های ستاره ای تک-جرمی و
چند-جرمی را شبيه سازی می کنيم .هدف از شبيه سازی اين سيستم ها
بررسی تحول ديناميکی آن ها و به دست آوردن روابط مناسب برای زمان
ّه مانند :جرم ،شعاع نيمه-جرم و
واپاشی سيستم بر حسب پارامتر های اولي
فاصله ی آن ها از مرکز کهکشان و مقايسه ی تحول اين دو نوع سيستم می
باشد.همچنين تحول ستاره ای و تحول ديناميکی خوشه های ستاره ای را با
هم مقايسه می کنيم.

مقدمه
خوشه های ستاره ای مجموعه
تحت تأثير نيروی گرانش در
ّی در
ستاره ای جايگاه مهم
برای مطالعه ی برخورد های
هستند.

های بسيار بزرگی از ستاره ها هستند که
کنار هم قرار گرفته اند.اين سيستم های
نجوم دارند .زيرا آزمايشگاه های مناسبی
گرانشی ،تحول ديناميکی و تحول ستاره ای

ما سيستم های ستاره ای را در دو نوع سيستم های ستاره ای تک-جرمی و
سيستم های ستاره ای چند-جرمی بااستفاده از کد  N-body6شبيه سازی کرده
ايم .سيستم های مورد بررسی در مدارهای دايروی به دور يک کهکشان می
چرخند ،که باعث می شود سيستم نيروی کشندی از طرف کهکشان احساس کند.
عالوه بر اين ،ستاره های سيستم در حين حرکت با هم برخورد می کنند و
اين برخورد ها باعث می شوند سرعت ستاره ها بيشتر شده و تعدادی از
آنها از سيستم خارج شوند .با کاهش تعداد ستاره ها ،سيستم جرم از
ً فروپاشيده می شود .اين مکانيسم نابودی سيستم را
دست داده و اصطالحا
تحول ديناميکی سيستم می گوييم.
ّه ی سيستم  ،شعاع نيم-جرم
با بررسی عوامل مختلفی مانند :جرم اولي
ّه و فاصله ی سيستم از کهکشان ,تحول ديناميکی سيستم را بررسی می
اولي
کنيم و روابطی را برای زمان واپاشی سيستم بر حسب اين پارامتر ها به
دست می آوريم و تحول اين دو سيستم را با هم مقايسه می کنيم.

زمان واپاشی سیستم
زمانی را که  59درصد از جرم سيستم از بين رفته باشد به عنوان زمان
واپاشی سيستم در نظر گرفته ايم .برای بررسی اين زمان ،سيستمی با
جرم  M 0 ( M  3000M 0برابر با جرم خورشيد است) را در نظر گرفته و
تأثير شعاع نيمه-جرم اوليه و فاصله ی سيستم از کهکشان (  ) R Gرا برای
آن بررسی کرده ايم.

الف-تأثیر فاصله از مرکز کهکشان در زمان واپاشی سیستم
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برای نشان دادن تأثير فاصله ی سيستم تا کهکشان نمودار تحول جرمی
برای سيستم های چند-جرمی با شعاع نيمه-جرم اوليه ی  2pcو فاصله های
مختلف از مرکز کهکشان در شکل 1آمده است و نشان می دهد هرچه فاصله ی
سيستم از کهکشان بيشتر باشد ،تحول کندتر اتفاق می افتد.

شكل :2وابستگی زمان واپاشی سيستم
ستاره ای تک-جرمی به فاصله ی آن
از مرکز کهکشان.

شكل :1تحول جرمی سيستم چند-جرمی
در فاصله های مختلف از مرکز
کهکشان.

برای به دست آوردن رابطه ی بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم تا
مرکز کهکشان ،فاصله ی سيستم را از  8.5 Kpcتا  30 Kpcبه ازای مقادير
مختلف از شعاع نيمه-جرم اوليه تغيير داده ايم .نتايج شبيه سازی و
خطوط برازش شده با اين نتايج در شکل  2برای سيستم های ستاره ای تک-
جرمی نشان داده شده است.
با استفاده از خطوط برازش شده با نتايج حاصل از شبيه سازی نتيجه می
گيريم که رابطه ی مقياسی متوسط بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم از
ً
مرکز کهکشان به ازای همه ی مقادير شعاع نيمه-جرم اوليه تقريبا
يکسان است و به صورت زير می باشد:
s
Tdiss
 RG0.95

شکل  3وابستگی زمان واپاشی به فاصله ی سيستم از مرکز کهکشان را برای
سيستم های چند-جرمی نشان می دهد .با استفاده از خطوط برازش شده با
نتايج حاصل از شبيه سازی رابطه ی بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم
از مرکز کهکشان برای سيستم های چند-جرمی را به دست اورديم و به اين
نتيجه رسيديم که در سيستم های چند جرمی ،وابستگی زمان واپاشی به
زير می باشد که با حالت سيستم
فاصله ی سيستم تا کهکشان به صورت
تک-جرم متفاوت است:
m
Tdiss
 RG1.3

با توجه به شکل های 2و 3می بينيم که شيب نمودارها عليرغم
ً يکسان است و با افزايش فاصله ی سيستم از کهکشان زمان
تغيير  Rhتقريبا
واپاشی سيستم ها باالتر می رود .علت اين است که هر چه سيستم به
کهکشان نزديک تر باشد نيروی کشندی قوی تری از طرف کهکشان احساس می
کند و شعاع کشندی کمتری خواهد داشت ،بنابراين تعداد ستاره های
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کمتری در اين شعاع قرار می گيرند ،جرم سيستم کاهش می يابد و سيستم
در زمان کوتاه تری جرمش را از دست خواهد داد.

شكل: 3وابستگی زمان واپاشی سيستم
ستاره ای چند-جرمی به فاصله ی آن
از مرکز کهکشان.

شكل: 4وابستگی زمان واپاشی سيستم
ستاره ای تک-جرمی به شعاع نيمه-
جرم.

ب-تأثیر شعاع نیمه-جرم اولیه در زمان واپاشی
برای به دست آوردن رابطه ی بين شعاع نيمه-جرم اوليه و زمان واپاشی
سيستم ،شعاع نيمه-جرم را از  0.5 pcتا  4.5 pcتغيير داده و نمودار زمان
واپاشی سيستم را برحسب شعاع نيمه-جرم اوليه کشيده ايم.اين نمودار
برای سيستم های تک-جرمی در شکل  4داده شده است .برای مقايسه نتايج
را برای مقادير مختلف فاصله از کهکشان نمايش داده ايم.
با استفاده از خطوط برازش شده با نتايج حاصل از شبيه سازی رابطه ی
بين زمان واپاشی و شعاع نيمه-جرم اوليه ی سيستم های تک-جرمی را
بدست آورديم که نمودار و روابط نشان می دهند که شيب خطوط يکسان است
و با افزايش شعاع نيمه-جرم اوليه زمان واپاشی سيستم به ميزان کمی
باالتر رفته است .چون با افزايش شعاع نيمه-جرم اوليه ،تعداد
برخوردهای بين ستاره ها کمتر شده و تعداد ستاره هايی که به سرعت
فرار می رسند کمتر می شوند .بنابراين سيستم ديرتر جرم از دست داده
و نابود می شود.از طرفی شيب اين نمودارها خيلی کم است و با آنچه که
در مورد شکل 1گفتيم همخوانی دارد .بنابراين رابطه ی کلی برای زمان
واپاشی سيستم های ستاره ای تک-جرمی بصورت زير می باشد:
s
Tdiss
 RG0.95 Rh0.15

در مورد سيستم های چند-جرمی هيچ رابطه ای بين زمان واپاشی و شعاع
نيم-جرم اوليه به دست نيامد .اين نتيجه در مرجع [ ]2آمده است.

مقایسه ی تحول سیستم های تک-جرمی و چند-جرمی
شکل  9مقايسه ی تحول جرمی و طول عمر سيستم های تک-جرمی و چند -جرمی
را نشان می دهد ,سيستم های چند-جرمی سريع تر جرم از دست داده و طول
عمر کوتاه تری دارند .علت آن است که در سيستم های ستاره ای چند-
جرمی از تابع-جرم اوليه ی کروپااستفاده کرده ايم .طبق اين تابع جرم
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بيشتر ستاره های سيستم جرمی کمتر از  0.5M 0دارند ،در حالی که در
سيستم های تک-جرمی جرم همه ستاره ها را برابر با جرم خورشيد در نظر
گرفته ايم .پس از آنجايی که در سيستم های چند-جرمی تعداد زيادی از
ستاره ها جرم خيلی کمی دارند وانرژی بين ستاره ها به صورت مساوی
تقسيم می شود ،بنابراين ستاره های با جرم کمتر ،سرعت بيشتری می
گيرند و سريع تر از سيستم فرار می کنند .با کم شدن تعداد ستاره ها
و جرم ،سيستم زودتر نابود می شود.

مقایسه ی تحول ستاره ای و تحول دینامیکی
در اين قسمت سيستمهای واقعیتر را که عالوه بر تحول ديناميکی ،شامل
تحول ستارهای هم هستند ،بررسی میکنيم .سيستمهای ستارهای شبيهسازی
شده را يکبار بدون تحول ستارهای و فقط با تحول ديناميکی و بار ديگر
ٔثير تحول
با اضافه کردن اثر تحول ستارهای در نظر میگيريم ،تا تا
ستارهای را در واپاشی سيستم ببينيم .تحول جرمی برای اين دو سيستم در
شکل  6آمده است که نشان میدهد ،سيستمهايی که شامل تحول ستارهای و
ديناميکی هستند کندتر از سيستمهای ديگر که فقط شامل تحول ديناميکی
هستند جرم از دست میدهند و بنابراين ديرتر نابود میشوند.

شکل  :9مقايسه ی تحول جرمی
سيستم های تک-جرمی و چند-جرمی.

شکل  :6مقايسه ی تحول ستاره ای
و تحول ديناميکی.

نتیجه گیري


هرچه فاصله ی سيستم تا مرکز کهکشان و شعاع نيمه-جرم اوليه ی
سيستم بيشتر باشد ،طول عمر سيستم باالتر می رود.
سيستم های ستاره ای تک-جرمی طول عمر بيشتری نسبت به سيستم های
ستاره ای چند-جرمی دارند.



سيستمهايی که شامل تحول ستارهای و تحول ديناميکی هستند ،طول عمر
باالتری نسبت به سيستمهايی دارند که فقط شامل تحول ديناميکی هستند.



مرجعها
)[1] S .J. Aarseth, "Gravitational N-body Simulations ", Cambridge Univ. press, (2003

]2[ H. Baumgardt, J. Makino, "Dynamical evolution of star clusters in tidal fields", MNRAS,340,227
)(2003
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«بررسی اثر هالهی مادهی تاریک کهکشان بر اندازهی خوشههای کروی»
حسنی زنوزی ،اکرم ۱ربیعی ،ملیحه ۱حقی ،حسین

۱

 ۱دانشکده فیزیک ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه ،زنجان ،ایران

چکیده
در این مقاله ،به بررسی اثر هالهی مادهی تاریک کهکشان بر اندازهی خوشههای کروی میپردازیم .توزیع چگالی هاله طبق مدل
 NFWتعریف میشود .ما مجموعهای از شبیهسازیها را برای هالههایی با مولفه های جرم ویریالی و تمرکز مختلف برای دو مدلِ هاله
با یک مولفهی آزاد (مدل کیهانشناسی هالهی ) NFWو هاله با دو مولفهی آزاد انجام دادیم و دریافتیم که در مدل هاله با یک مولفهی
آزاد ،تغییر جرم ویریالی هاله اثر چندانی در اندازهی نهایی خوشه ندارد .اما در مدل با دو مولفهی آزاد ،افزایش جرم ویریالی و تمرکز
هاله اثر مهمی در تعیین اندازهی نهایی خوشههای کروی دارند.

مقدمه
فرایندهای داخلی و خارجی مختلفی بر روند تحول خوشههای کروی تاثیر میگذارند که این فرایندها بررای مشرخک کرردن
اندازهی امروزی خوشههای کروی با هم رقابت میکنند .این فرایندها شامل تحول ستارهای ،واهلش دو جسمی ،برخوردهای چنرد
جسمی ،خالیسازی کشندی ،گرمایش کشندی و شوک ناشی از دیسک میباشند.
اثر تحول ستارهای اولین بار توسط انگلیتی و جیانون ] [۱بررسی شد و آنها دریافتند کاهش جرم ناشی از تحول ستارهای در
مراحل اولیهی شکلگیری خوشه شروع رمبش هسته را به تاخیر میاندازد .وندنبرگ و همکارانش] [۲با بررسی اندازهی
خوشههای کروی راه شیری مشاهده کردند که خوشههایی که در فواصل دورتری از مرکز کهکشان قرار دارند ،اندازهی بزرگتری
نسبت به خوشههایی که به مرکز نزدیکترند دارند و رابطهای به شکل

 ،بین شعاع نیمهجرم و فاصله از مرکز

کهکشان بهدست آوردند .شبیهسازیهای انجام شده توسط مادرید و همکارانش] [۳نشان داد که رابطهی بین
از رابطهی

و

با استفاده

 ،بهتر بیان میشود.

اثر هالهی مادهی تاریک بر تحول دینامیکی خوشههای کروی توسط پراگمن و همکارانش] [۴برای خوشهای با هزار ستاره که
در مدار دایرهای در فاصلهی  ۸/۵کیلوپارسکی از مرکز کهکشان متحول میشد ،بررسی شد .شبیهسازیهای این گروه نشان داد که
افزایش جرم ویریالی و تمرکز هاله باعث افزایش سرعت انحالل خوشه میشود و هر چه هاله سنگینتر باشد ،افزایش تمرکز اثر
مشهودتری دارد .ما در کار خود ،به طور گستردهتری به بررسی اثر هالهی مادهی تاریک بر تعیین اندازهی خوشههای کروی
میپردازیم.
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مدل
در همهی مدلها ،یک خوشه با مشخصات ثابت در نظر گرفته شده است .تعداد اولیه ستارهها
اولیه از مدل تابع جرم کروپا با بیشترین جرم ستارهای

۱۰۰و کمترین جرم ستارهای

میباشد .توزیع جرم

 ،۰/۰۸پیروی میکند .توزیع چگالی

بر اساس مدل پالمر است و فلزیت را برابر با Z =۰/۰۰۱در نظر گرفتیم .شعاع نیمهجرم اولیهی خوشه ۶ ،پارسک میباشد .خوشه
در مدارهای دایرهای در دیسک کهکشان و در فواصل مختلف از مرکز کهکشان متحول میشود.
مدل کهکشانیِ در نظر گرفته شده ،شامل سه مولفهی برآمدگی ،دیسک و هالهی مادهی تاریک میباشد .برآمدگی به صورت
میباشد .دیسک طبق مدل میاموتو-ناگایی با

نقطهای در مرکز کهکشان قرار دارد و جرم آن برابر با

و مقادیر طول مقیاس  a = ۴و ارتفاع مقیاس  b = ۰/۵کیلوپارسک در نظر گرفته شده است و

جرم

مدل هالهی کهکشان ،مدل  NFWمیباشد .طبق نتایج برآمده از شبیهسازیهای هزاره ،جرم و تمرکز هالهی NFWبا رابطهی زیر
به هم مربوط میشوند]:[۵

این رابطه نشان میدهد هر چه جرم هاله بیشتر باشد ،تمرکز جرم در ناحیهی مرکزی کمتر است.
ما ابتدا با استفاده از این مدل ،اثر تغییر اندازهی هاله را بر اندازهی خوشههای کروی بررسی کردیم ،سپس به منظور مطالعهی
اثر تمرکز بر اندازهی خوشه ،هالههایی با دو مولفهی آزاد جرم ویریالی و تمرکز را در نظر گرفتیم.

مدل هاله با یک مولفهی آزاد
برای مدل هاله با یک مولفهی آزاد ،شبیهسازیها برای سه جرم ویریالی

،

و

انجام شد ،که

مقادیر تمرکز برای این سه مدل ،طبق مدل کیهانشناسی هالهی  ۱۰ ،۱۳/۵ ، NFWو  ۷/۵بهدست آمد .نتایج بهدست آمده برای
این سه مدل ،در فواصل  ۱۵ ، ۸/۵ ،۵و  ۵۰کیلو پارسک از مرکز کهکشان در شکل( )۱با هم مقایسه شدهاند.
همانطور که در شکل میبینیم ،تغییر اندازهی هاله اثر چندانی در نرخ کاهش جرم و اندازهی نهایی خوشهها ندارد.
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شکل :۱تحول جرم و شعاع نیمه جرم برای مدل هاله با یک مولفهی آزاد

مدل هاله با دو مولفهی آزاد
در این مدل ،جرم ویریالی و ترکز هر دو به عنوان مولفهی آزاد در نظر گرفته شدهاند .ابتدا برای مدلی با جرم ویریالی
 ،دو مقدار  ۵و  ۲۰ر ا برای تمرکز قرار دادیم .نتایج مربوط به تحول جرم و شعاع نیمه جرم در مدلهای با جرم ویریالی
و تمرکزهای  ۱۰ ،۵و  ۲۰در شکل ( )۲با هم مقایسه شدهاند.

شکل :۲تحول جرم و شعاع نیمه در مدلهایی با جرم ویریالی

و تمرکزهای  ۵،۱۰و.۲۰

همانطور که می بینیم ،در نواحی داخلی ،افزایش تمرکز باعث افزایش سرعت کاهش جرم و کاهش اندازهی خوشهی کروی
میشود ،اما در نواحی خارجی این اثر کمتر میشود.
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به منظور بررسی اثر تمرکز در هالههای سنگین ،شبیهسازیها را برای مدلی با جرم ویریالی

و تمرکز  ۲۵انجام

دادیم.

شکل :۲تحول جرم و شعاع نیمه در مدلهایی با جرم ویریالی

از مقایسه نتایج بهدست آمده از این مدل با مدلی با جرم ویریالی

و تمرکزهای  ۷/۵و.۲۵

و تمرکز ۷/۵به وضوح اثر تمرکز را در هالههای

سنگین مشاهده میکنیم .افزایش تمرکز در این هاله سرعت انحالل خوشه در نواحی داخلی را افزایش میدهد.

نتیجهگیری
نتیجهی کلی که ما از این شبیهسازیها بهدست آوردیم این است که ،در مدل با یک مولفهی آزاد با توجه به اینکه با افزایش
جرم هاله ،تمرکز کاهش مییابد ،تغییر اندازهی هاله بر اندازهی نهایی خوشهی کروی تاثیر چندانی ندارد .اما در مدلهایی با دو
مولفهی آزاد ،میبینیم افزایش تمرکز باعث کاهش اندازهی نهایی خوشه میشود که این اثر در خوشههای سنگینتر مشهودتر است.
در واقع در هالههای سنگین ،هر چه تمرکز بیشتر باشد ،جرم هاله در نواحی داخلی کهکشان بیشتر میشود که این باعث کاهش
اندازهی خوشه در اثر افزایش میدان کشندی کهکشان میشود.

مرجعها
[1] Angeletti, L. and Giannone, P., MmSAI, 47, 245, (1976).
[2] Van Den Bergh, S. and Morbey, C., ApJ, 375, 594-599, (1991).
[3] Madrid, J. P., Hurley, J. R. and Sippel, A .C., ApJ, 756, 167, (2012).
[4] Praagman, A., Hurley, J. and Power, C., New Astronomy, 15, 46, (2010).
[5] Neto, A. F., et al., MNRAS, 381, 1450, (2007).
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نقش وشکسانی بر ناپایداری قرص های بر افسایشی مغناطیده
حقانی جویباری ،احد1خصالی ،علیرضا 1خسروی،آذر

1

1داًؽگاُ هازًذراى ،داًؽکذُ علَم پایِ

چکیده
در تررظی ّای اًجام ؼذُ رٍی ًاپایذاری قرؾ ّای ترافسایؽی هغٌاطیذُ تاهیذاى هغٌاطیعی قَی  ،از حضَر ٍؼکعاًی صرفٌظر ؼذُ اظت.
در ایي هقالِ هی خَاّین ٍؼکعاًی را تِ هعادالت ظیعتن ٍارد کردُ ٍ تأثیر آى تر رٍی ًا پایذاری ًرًعت را هطالعِ کٌین .تذیي هٌظَر هعادالت هگٌتَ
ّیذرٍدیٌاهیک را در حضَر ٍؼکعاًی تازًَیعی کردُ ٍ ترای تررظی ًاپایذاری ،تحلیل اختاللی هَضعی ٍ خطی را تِ کار تردینًْ .ایتا تا تِ دظت
آٍردى هعادلِ ی پاؼٌذگی ٍ حل عذدی آى ،آٌّگ رؼذ اختالالت را تِ دظت آٍردین .تررظی ٍ تحلیل جَاب ّای تِ دظت آهذُ ًؽاى دادُ اظت کِ
حضَر ٍؼکعاًی هَجة افسایػ ًاپایذاری ًرًعت هی ؼَد ٍ هیساى ایي افسایػ تِ ٍیصگی ّای فیسیکی ظیعتن هثل ًعثت فؽار گاز تِ فؽار
هغٌاطیعی تعتگی داردّ .ن چٌیي تررظی ّا ًؽاى هی دّذ کِ هیساى تأ ثیر در قرؾ ّای تا ٍؼکعاًی کن تعیار ًاچیس هی تاؼذ.

مقدمه
ًاپایذاری در فیسیک هعألِ ای قاتل تَجِ ٍ هْن هی تاؼذ ٍ پایِ ٍ اظاض تعیاری از پذیذُ ّای فیسیکی تَدُ ٍ
هی تَاًذ علت ؼکل گیری تعیاری از اجرام آظواًی ًیس تِ ؼوار آیذ .ایي ًاپایذاری ّا در هحیط ّای هختلف ٍ در
ؼکل ّای گًَاگَى در فضای هیاى ظتارُ ای ٍجَد دارًذ .یکی از ایي هحیط ّا قرؾ ّای ترافسایؽی هی تاؼذ .قرؾ ّای
ترافسایؽی ؼارُ ّایی ٍؼکعاى در حال چرخػ هی تاؼٌذ کِ تر رٍی جعن هرکسی ترافسایػ هی کٌٌذ .در ایي ظیعتن ّا
ٍؼکعاًی از ًَع تالطوی اظت ٍلی هٌؽأ ایي تالطن در اتتذا ًاؼٌاختِ تَد.در ظال  1751ؼاکَرا ٍ ظاًیَ هذل آلفا را ترای
ٍؼکعاًی در قرؾ ّای ترافسایؽی ارائِ دادًذ .در ظال  1771تالثاض ٍ ّاٍلی تا کؽف ًاپایذاری هغٌاطیعی-چرخؽی در
قرؾ ّای ترافسایؽی ًؽاى دادًذ کِ علت حضَر ٍؼکعاًی تالطوی در ظیعتن ،ایي ًاپایذاری هی تاؼذ .اها ًاپایذاری ّای
هغٌاطیعی -چرخؽی در قرؾ ّای ظرد کِ در جِ ی یًَػ ظیعتن پاییي اظت ٍ در قرؾ ّای تا هیذاى هغٌاطیعی قَی
ٍجَد ًذارًذ] .[1تٌاترایي داًؽوٌذاى تِ دًثال پیذا کردى ًاپایذاری دیگری ترای تَجیِ حضَر تالطن کِ عاهل تَلیذ ٍؼکعاًی
در ایي ظیعتن ّا اظت هی تاؼٌذ .در ظال ّای  0221 ٍ 0222تالثاض ًَع دیگری از ًاپایذاری را کِ ًاپایذاری هغٌاطیعی-
گرهایی ًاهیذُ هی ؼَد در قرؾ ّای ترافسایؽی کؽف کرد ]ّ .[1،0وچٌیي تالثاض در ظال  0222تأثیر ٍؼکعاًی را رٍی
ًاپایذاری ّای هغٌاطیعی-چرخؽی تررظی کرد ٍ ًؽاى داد کِ در حضَر ٍؼکعاًی ًَع جذیذی از ًاپایذاری تِ ٍجَد هی
آیذ کِ ًاپایذاری هغٌاطیعیٍ-ؼکعاًی ًام گرفت] .[2در ظال  0211هًَتاًی تِ تررظی ًاپایذاری ظیعتن ّایی تا هیذاى
هغٌاطیعی قَی پرداخت] . [3اٍ تا در ًظر گرفتي ترخی از خَاؾ پالظوا ّا کِ در هطالعات قثلی چؽن پَؼی ؼذُ تَد هاًٌذ
ضریة ًرًعت ،حضَر ًاپایذاری جذیذی را در ایي دظتِ از قرؾ ّا ًؽاى داد کِ ًاپایذاری گرهایی -هغٌاطیعی(ًاپایذاری
ًرًعت) ًام گرفت .اثر ًرًعت ،جریاى ظیال عوَد تر یک گرادیاى دهایی ٍ یک هیذاى هغٌاطیعی اظت کِ ایي اثر ًاؼی از
ٍاتعتگی فرکاًط ترخَرد تِ ظرعت هی تاؼذ ٍ هَجة اًتقال گرها در راظتای هیذاى هغٌاطیعی هی ؼَد .تا حضَر ایي
پاراهتر ًاپایذاری ًرًعت در ظیعتن تِ ٍجَد هی آیذ کِ ،آٌّگ رؼذ ایي ًاپایذاری ًسدیک تِ ًاپایذاری هغٌاطیعی-چرخؽی
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اظت تٌاترایي هی تَاًذ جایگسیي هٌاظثی ترای ًاپایذاری هغٌاطیعی-چرخؽی تاؼذ .الثتِ هًَتاًی از اثرات ٍؼکعاًی در
هحاظثات خَد صرف ًظر کرد .تٌاترایي در ایي هقالِ ظعی ؼذُ اظت تا تأثیرات ٍؼکعاًی تر رٍی ًاپایذاری ظیعتن ،تِ
خصَؾ ًاپایذاری گرهایی هغٌاطیعی تررظی ؼَد .تذیي هٌظَر در تخػ تعذ هعادالت اظاظی ظیعتن در حضَر ٍؼکعاًی
ؼرح دادُ هی ؼَد.

معادالت اساسی
 -1هعادلِ پیَظتگی کِ در آى  u ٍ ρتِ ترتیة چگالی ٍ ظرعت ظیال ّعتٌذ
)

()1

(

 -0هعادلِ تکاًِ زاٍیِ ای در حضَرهَلفِ ی ؼعاعی ظوتی تاًعَر اظترض ٍؼکعاى( ) t r
)

()0
 -1هعادلِ ی القا ی هغٌاطیعی کِ
هیذاى هغٌاطیعی هی تاؼذ.

(

)
√

ضریة ًرًعت اظت ٍ تراتر اظت تا

ظرعت ترخَرد یَى-الکترٍى ٍ

جرم الکترٍى ٍ
)

()1
فؽار کل ٍ

 -2هعادلِ اًرشی کِ

(
ّوچٌیي  Tدها ٍ B

فرکاًط الکترٍى هی تاؼذ.
)

(

(

چگالی ؼار اًرشی هی تاؼذً ،یس جریاى قرؾ اظت.
)

()2

(

تِ هٌظَر تررظی ًاپایذاری ایي ظیعتن الزم اظت کِ تحلیل اختاللی را تِ کار تثرین در تحلیل اختاللی فرض هی کٌین کِ
کلیِ ی کویت ّا تِ صَرت کویت ّای یک تخػ غیرهختل ؼذُ تِ عالٍُ یک تخػ هختل ؼذُ تاؼٌذ یعٌی تِ صَرت
 .کویت ّای تا اًذیط ً 1ؽاى دٌّذُ ی تخػ اختاللی ٍ کویت ّای تا اًذیط صفر ًؽاى

کِ

دٌّذُ ی تخػ غیر اختاللی هی تاؼٌذ .در تررظی ّایی کِ اًجام هی دّین ،از ضخاهت قرؾ ٍ ّوچٌیي از ٍاتعتگی
صرف ًظر هی کٌین .هیذاى هغٌاطیعی اٍلیِ تِ صَرت )

پاراهتر ّا تِ
)

(

(

ٍ ظرعت اٍلیِ ظیعتن تِ صَرت

ًؽاى هی دّین; کِ ظرعت ؼعاعی در هقاتل ظرعت چرخؽی تعیار ًاچیس اظت ٍ قاتل صرف ًظر

کردى هی تاؼذ ّوچٌیي دارین

√

کِ ظرعت کپلری قرؾ اظت .تعذ از ٍارد ًوَدى کویت هختل ؼذُ تِ ظیعتن

هعادالت اختاللی ظیتن تِ ترتیة زیر تِ دظت هی آیذ
 -1هعادلِ ی هختل ؼذُ ی پیَظتگی
()3
 -0هعادلِ هختل ؼذُ ی تکاًِ
)

()4
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)

()5

(
)

()6
کِ فؽار هغٌاطیعی
)

)

(

تراتر اظت تا

هختل ؼذُ را تِ صَرت

)

ًؽاى هی دّین ّوچٌیي ها هی داًین کِ

(

βتٌاترایي تاًعَر اظترض ٍؼکعاى هختل ؼذُ

اظت کِ

(

(

کِ تغییرات  αتِ صَرت

هی تاؼذ.

 -1هعادلِ ی القای هغٌاطیعی هختل ؼذُ
()7
()12
)

()11

(

تا اظتفادُ از ظاختار ظرعت پالظوا ،هعادالت اٍیلری را ترای دیٌاهیک ّای اختاللی تصَرت زیر هی ًَیعین.
 -4هعادلِ ی ترهَدیٌاهیکی هختل ؼذُ ی قرؾ پالظوا
()10
(کِ  nچگالی عذدی اظت) هعادلِ ی ( )10را هی تَاًین تِ صَرت زیر

که با استفاده از رابطه ی
تٌَیعین
()11
در اداهِ یک تردار جاتجایی تهِ صهَرت

در ًظهر ههی گیهرین تٌهاترایي ههی تهَاى ًَؼهت

کویهههت ّهههای اختاللهههی را تهههرای پهههاراهتر ّهههای هختلهههف تهههِ صهههَرت.
)

(

)

ّوچٌهیي

(

،

(

)

ٍ

هی ًَیعین

تعذ از ٍارد کردى کویت اختاللی تِ فرم ًوایی در رٍاتط اختاللی تاال ٍ تؽکیل هاتریط ضرایة ٍ تِ دظت آٍردى دترهیٌهاى
ایي هاتریط ًْایتا راتطِ پاؼٌذگی تِ دظت هی آیذ ایي هعادلِ ی پاؼٌذگی تِ صَرت زیر اظت.

)

()12
ٍ

کههِ در آى
،
هتغیر

(

)

)

(β

)

)

(

اظههت کههِ

(
)

)

ظههرعت آلفههي ًههام دارد.

(

)
(

کههِ

ٍ ّوچٌیي داریهن

،

هعادلِ ی ( )12را تی تعذ هی کٌین ،تٌاترایي هعادلِ ی پاؼٌذگی تراتراظت تا8
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)

()13

)

(

(

(

)

)

(

(β
)

کِ

(

(

)
)

(

)

اظت .تا تَجِ تِ هعادلِ ی  ، 13یک هعادلِ درجِ  3دارین کِ تایذ تِ صَرت عذدی حل ؼَد.

نتیجه گیری
تِ رٍغ عذدی هعادلِ ی پاؼٌذگی تاال را حل کردُ ٍ ریؽِ ّای هََّهی ٍ حقیقی آى را تذظت هی آٍرین .قعهوت حقیقهی
جَاب ّا در صَرتی کِ هثثت تاؼذ تیاًگرآٌّگ رؼذ ًاپایذاری اظت .تٌاترایي ها تٌْا قعوت حقیقی ٍ هثثت ریؽِ ّا را رظن
هی کٌین .تِ هٌظَر حل هعادلِ ٍ رظن ًوَدار ،پاراهتر8

ٍ،

ٍβ

ًعثت فؽار گاز تِ فؽار هغٌاطیعی یعٌی

در ًظر گرفتِ ؼذُ اًذ .ایي هعادلِ تهرای دٍ

. βحل ؼذُ اظت کِ ًوَدار ّهای آى تهِ ترتیهة در ؼهکل ٍ 1

ؼکل  0آٍردُ ؼذُ اًذ.
1.2
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0.0
0.8

0.0
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0.5

0.3

0.2

0.1

0.0
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ؼکل  1آٌّگ رؼذ ًاپایذاری تراظاض ضریة ًرًعت ترای αهختلف( .ظوت راظت ترای  ٍ β  0.4ظوت چپ ترای ) β  0.6

ّواًطَر کِ در ًوَدار هؽاّذُ هی ؼَد تا افسایػ ٍؼکعاًی در ظیعتنً ،اپایذاری ًرًعت ظیعتن افسایػ هی یاتذ .هیساى ایي
تاثیر در قرؾ ّای تا فؽار هغٌاطیعی تسرگتر ترجعتِ تر هی تاؼذ

مرجع ها
1.Balbus, S.A., Hawley, J.F. (1991), "Magnetorotational instability", Astrophysical Journal, 376, 214
2. Balbus S.A. (2000)," Stability, Instability, and "Backward" Transport in Stratified fluids",
Astophysical Journal, 534, 4
3. Balbus S.A. (2001), "Convective and Rotational Stability of Dilute Plasma", Astrophysical Journal,
562, 909
4. Balbus S.A. (2004), "Viscous Shear Instability in Weakly Magnetized, Dilute Plasma",
Astophysical Journal, 616, 857
5. Montani G. (2013), "Thermomagnetic instability of rotating magnetized Plasma disk", Solar and
Stellar Astrophysics, 1309, 3410
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حل شئودزیک سیاهچاله شوارتسشیلد ریسمان شده در ابعاد باالتر
حق شناس مجتبی ،صفاری رضا ،سروش فر صاحب
گروه فیسیک ،دانشگاه گیالن ،رشت

چىیذُ
دس ایي همالِ حشوت طئَدصیه رسات دس فضا صهاى اعشاف یه ػیاّچالِ ؿَاستغؿیلذ سیؼواى ؿذُ دس اتؼاد تاالتش سا تشسػی هیوٌین .اتؼاد هَسد
ًظش دس ایي همالِ ؿاهل ّفت ٍ ًِ ،یاصدُ تؼذ هیتاؿٌذ.تشای تذػت آٍسدى هؼادالت حشوت اص سٍؽ اٍیلشالگشاًظ ٍ ّوچٌیي تشای حل تحلیلی
هؼادالت طئَدصیه اص تَاتغ تیضَی ٍایشؿتشاع ٍ اتشتیضَی ػیگوای والًیاى اػتفادُ گشدیذُ.

همذهِ
هغالؼِ ًؼثیت ػام دس تاالتش اص چْاس تؼذ دس ػالْای اخیش هَسد تَجِ تؼیاسی لشاس گشفتِاػتّ ،شچٌذ وِ هغالؼات دس اتؼاد
تاال سیـِ دس ػالّا لثل داسد .تشای هثال دس اٍایل لشى  99داًـوٌذاًی ًظیش والَصا ٍ والیي تا هغالؼِ دس  5تؼذ تَاًؼتٌذ
الىتشٍهغٌاعیغ ٍ گشاًؾ سا تِ ّن ًضدیه وٌٌذ ّواى عَس وِ اهشٍص ًظشیِ سیؼواى تشای هٌؼجن ٍ یه پاسچِ وشدى تواهی
تشّوىٌؾّای فیضیىی تالؽ هی وٌذ ٍ ایي اهش ًیض ًیاصهٌذ تَجِ تِ اتؼاد تاال داسدّ .ش چٌذ وِ دس هغالؼِ اتؼاد تاال جایگضیي
ّای هـاّذُ پزیشی تشای دسن تْتش هفاّین ایي اتؼاد دس اختیاس ًذاسین اها هیؿَد تا فـشدُ ػاصی دس تؼذ ّای پاییي تش
تصَیش خَتی اص تشّوىٌؾ دس اتؼاد تاال تذػت آٍسد[9ٍ2] .

اص دیگش دالیل ػاللِ ٍ ّوچٌیي ًیاص تِ هغالؼِ دس اتؼاد تاال هخصَصا دس هَسد ػیاّچالِ ّا ٍ سیؼواى ّای ویْاًی هیتَاى تِ
هَاسد صیش اؿاسُ وشد :


اٍلیي هَفمیت دس اًذاصُ گیشی ٍ هحاػثِ ی آًتشٍپی یه ػیاّچالِ دس  5تؼذ اتفاق افتادّ .ویي هثال اسصؽ هغالؼِ
دس اتؼاد تاال سا تشای تشسػی خَاف هیىشٍػىَپیه هیسػاًذ[3] .



تَلیذ ػیاّچالِ ّای اتؼاد تاال دس تشخَسد ّای پیؾ سٍ تا تَجِ تِ ًظشیِ ّایی وِ ؿاهل اتؼاد فَق تاال ٍ ػاختاس
گشاًؾ ّ Te-Vؼتٌذ هحتول ٍ لاتل تصَس هیؿَد[5 ٍ 4].



تِ ػٌَاى یه هَضَع سیاضی  ،فضا صهاى ػیاّچالِ اص جولِ هْوتشیي اتش سٍیِ ّای لَستٌض – سیچی دس تواهی
اتؼاد هیتاؿذ.
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هؼادلِ طئَدصیه ػیاّچالِ ؿَاستغؿیلذ سیؼواى ؿذُ دس اتؼاد تاالتش ٍ حل تحلیلی آى
هیتَاى هؼادلِ ی طئَدصیه هشتَعِ سا تِ ؿىل ولی صیش ًوایؾ داد وِ دس آى پاساهتش ً dـاى دٌّذُ تؼذاد تؼذ فضا-
صهاى هَسد تشسػی هیتاؿذ][7ٍ6
) (

)(9

وِ دس ایي هؼادلِ داسین

) (، f(r)= 1-

،

) (
وِ

ٍ

هیتاؿذ.

الگشاًظی یه رسُ دس فضا  -صهاى ( )9تِ صَست صیش اػت
()2

همذاس

تشای رسات جشم داس یه ٍ تشای ًَس تشاتش صفش اػتّ.وچٌیي تِ ػلت ٍجَد تماسى وشٍی هی تَاى هحاػثات سا

دس حالت خاف ⁄

دس ًظشگشفت ٍ ًتایج تذػت آهذُ سا تشای هٌاعك دیگش تؼوین داد.حال تا اػتفادُ اص هؼادلِ ی

الگشاًظ ثَاتت حشوت (تىاًِ صاٍیِ ای ٍ اًشطی) تِ صَست صیش تذػت هی آیذ
()3

̇
̇

̇ ) (
̇

̇

تا جاگزاسی ( )3دس هؼادلِ ی ( )2تِ هؼادلِ صیش هی سػین وِ تَصیف خَتی اص دیٌاهیه حشوت رسُ تذػت هیدّذ.
() (

)

()4

= ) (

ّوچٌیي تا اػتفادُ اص هؼادلِ ی ( )4پتاًؼیل هَثش تِ صَست صیش تذػت هی آیذ.
( )5

)

ؿىل  : 2پتاًؼیل هَثش دس  7تؼذ()L=0.07, J=0.15,μ=1.5

()

) (

(

ؿىل  :9پتاًؼیل هَثش دس  9تؼذ) (L=0.07, J=0.15,μ=1.5
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تا اػتفادُ اص سٍاتظ

،

̃  ̃= ،هؼادلِ ( )4سا تذٍى تؼذ هیوٌین ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ هؼادالت (ٍ )4( ٍ)3

ووی ػادُ ػاصی تِ ساتغِ ی صیش خَاّین سػیذ
̃) ̃

̃

()6

̃(

̃) ̃

̃

̃

̃(

)

̃

(

هی تَاى پغ اص تغییش هتغیش ̃ = uتواهی سٍاتظ هشتَط تِ اتؼاد هَسد ًظش سا دس جذٍل( )9هشتة ًوَد
هؼادلِ ی حشوت

ًَع جَاب هؼادلِ

) +

)]=4P(3

تَاتغ تیضَی ٍایشاؿتشاع

تؼذاد تؼذ

̃

̃(

̃

)

̃(

̃

)

(

d=5

) (

]

)

̃

̃(

)

̃

̃

̃(

) (

d=7

تاتغ ػیگوای اتشتیضَی والًیاى

) (

]

)

̃

̃(

)

̃

̃

̃(

) (

d=9

تاتغ ػیگوای اتشتیضَی والًیاى

) (

]

)

̃

̃(

)

̃

̃

̃ ([

) (

d=11

تَاتغ تیضَی ٍایشاؿتشاع

جذٍل( :)9هؼادالت طئَدصیه فضا – صهاى ؿَاستغؿیلذ سیؼواى ؿذُ دس اتؼاد تاالتش

حل تحلیلی هؼادالت طئَدصیه
∑

هؼادلِ حشوت دس  7تؼذ یه چٌذ جولِ ای دسجِ  4اػت(

)

( ،وِ دسآى)

(

(

)
)

) ( ́ ) تثذیل ٍ تا جاًـیٌی

∑

یىی اص صفشّای ) ( اػت ،تِ چٌذ جولِ ای دسجِ ( ،3

) ( ) وِ تا تغییش

(
(

)

) ،تِ ؿىل ٍایشؿتشاع صیش تثذیل هی ؿَد

(

) (

( )7

وِ دس ایٌجا

 ،وِ دس آى

ٍ

)

ً ،اٍسداّای ٍایشؿتشاع تِ صَست صیش هی تاؿٌذ
)

( )8

)

(

(

هؼادلِ دیفشاًؼیل ( )7اص ًَع تیضَی اػت ٍ تش حؼة تَاتغ ٍایشؿتشاؽ حل ؿذُ اػت[]9[ ٍ ]8
)

()9
وِ دس آى )
()91

(

√

(
∫

) (

 .حل هؼادلِ حشوت تِ صَست صیش هی تاؿذ
)

) (

(

اها تشای  9تؼذ ،هؼادلِ حشوت تِ یه هؼادلِ دسجِ پٌج تثذیل هی ؿَد حل ایي هؼادلِ تِ صَست صیش هی تاؿذ
()99

دس ایٌجا

)

(

 ،هـتك هشتثِ  iام تاتغ ػیگوای والیٌیاى صیش هی تاؿذ
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(]

)

()92

 Cهمذاسی ثاتت،

هجوَػِ واهلی اص تشداسّای  gتؼذی صحیح یا ًیوِ صحیح اػت) ́

(

هاتشیغ هتماسى سیواًی ٍ هاتشیغ
سیواًی تا هـخصِ ]

)

وِ  ωهاتشیغ دٍسُ ای ٍ

(

هاتشیغ دٍسُ ای ًَع دٍم اػت.

،
تاتغ

تِ صَست صیش اػت[.]99[ ٍ]91
)

()93

) (

)

( ()

(

∑

)

(]

تٌاتشایي حل تحلیلی هؼادلِ ( )93تشای طئَدصی ّای صهاى گًَِ تِ صَست صیش اػت
)

()94

(

) (̃

نتیجهگیری
دس ایي همالِ طئَدصیه فضا صهاى یه ػیاّچالِ ؿَاستغؿیلذ سیؼواى ؿذُ دس اتؼاد تاالتش هَسد تشسػی لشاس گشفت ٍ اص
عشیك سٍؽ اٍیلش الگشاًظ هؼادلِ ی حشوت ٍ پتاًؼیل هَثش هحاػثِ ٍ سػن ؿذ ٍ ّوچٌیي تا اػتفادُ اص تاتغ تیضَی
ٍایشؿتشاع ٍ ّوچٌیي تاتغ اتش تیضَی ػیگوای والًیاى هؼادالت حشوت تِ صَست تحلیلی حل گشدیذ.اص ّویي سٍؽ
هیتَاى تشای تشسػی فضا صهاىّای دٍػیتِ ،آًتیدٍػیتِ ٍ ّوچٌیي سایؼٌشًَسدػتشٍم دس اتؼاد تاالتش ًیض اػتفادُ ًوَدً .تایج
حاصل اص ایي همالِ هیتَاًذ واستشد خَتی تشای ًتایج تجشتی تاؿذ.
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تحول دینامیکی سیستمهای خوشههای کروی
حقی ،حسین

ماهانی ،حمیدرضا

صفایی ،قاسم

ابراهیمی ،حمید

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه ،زنجان  ،ایران

چکیده
در این مقاله به برر سی نتایج محا سبات عددی تحول سی ستمهای مت شکل از خو شههای ستارهای کروی کهک شان میپردازیم .در ابتدا توزیع
مناسب اولیهای برای کمیتهای فیزیکی جرم ،شعاع نیمه جرم و فاصله از مرکز کهکشان خوشهها در نظر میگیریم .به کمک روابط استخراج
شده از پژوهشهای قبلی که شامل تحول جرم و اندازه خو شهها بر ح سب زمان ا ست ،این خو شهها را متحول میکنیم .نتایج ن شان میدهد
که روابط تحولی به کار رفته باعث انحالل تعدادی از خو شهها شده و جرم هر خو شه به تدریج کاهش و اندازه آن افزایش مییابد .در نهایت
نتایج محاسبات با نتایج مشاهداتی در کاتالوگ هریس مقایسه میشود.

مقدمه
خوشههای کروی در یک کهکشان از بدو تولدشان تا زمان حاضر که حدود  31گیگا سال از عمر آن میگذرد ،متحول میشوند .به
طور وا ضحی کمیتهای فیزیکی خو شهها ،همچون جرم و اندازه و فوا صل شان در کهک شان در طی این تحول تغییر میکند .عوامل
موثر در این تغییرات ،تحول ستتتارگان داخل این خوشتتهها ،واهلش دو جستتمی و میدان کشتتندی خارجی استتت .بامگارت و ماکینو
( )3001با روش  N-bodyتحول خو شهها را در یک میدان ک شندی خارجی برر سی کردند .آنها با در نظر گرفتن توزیع جرم اولیه
کروپا3ی یکسان برای تمامی خوشهها و با تغییر تعداد ستارگان ،نوع مدار ،فاصله از مرکز کهکشان و پروفایل چگالی کینگ 3متفاوت
برای خو شهها ،توان ستند رابطهای تنا سبی برای زمان انحالل بر ح سب زمان واهلش دو ج سمی با ضرایب و توانهای منا سب بیابند.
آنها رابطهای نیز برای تحول جرم بر حسب زمان یافتند و نشان دادند که  31تا  76درصد تمام خوشههای کروی در کهکشان در زمان
هابل بعدی نابود می شوند ] .[3مارک گیلس و همکاران ( )3030با شبیه سازی  N-bodyو با فرض اینکه خو شهها به دلیل تحول
ستارهای و برهم کنش قوی ستارگان دوتایی ،جرم از دست میدهند ،به بررسی رابطه جرم و شعاع نیمه جرم سیستمهای ستارهای داغ
پرداختند و رابطه منا سبی برای تحول شعاع نیمه جرم بر ح سب زمان ارائه دادند .آنها نتیجه گرفتند که ویژگیهای حال حا ضر عالم
ن شان میدهد ،تمام سی ستمهای داغ ستارهای از رابطه جرم -شعاع یک سانی پیروی میکنند و ستارگانی که در یک زمان هابلی تحول
ستتتارهای و دینامیکی دارند ،از این رابطه پیروی نمیکنند ] .[3شتتین جیهای و همکاران ( 3333 ،)3031مدل مختلف از خوشتتههای
کروی با توزیعهای متفاوت جرم ،اندازه و فاصله از مرکز کهکشان را که هر کدام پارامترهای مختلفی داشتند را در نظر گرفتند .آنها با
روش فوکر-پالنک 1این مدلها را متحول کردند و با برازش مناسب ،بهترین توزیع اولیهها را برای هر مدل با ذکر مقدار پارامترهایشان
بدست آوردند .آنها نتیجه گرفتند که خوشههای کروی اولیه ،بزرگتر از خوشههای حال حاضر بودند و خوشههای بزرگ اولیه به دلیل
ک شند کهک شانی کوچک شده و در عوض خو شههای اولیه کوچک به دلیل واهلش دو ج سمی ابتدا منب سط و سپس به دلیل ک شند
کهکشتتانی کوچکتر میشتتوند ] .[1در این مقاله ،ما ابتدا توزیعهای مناستتب اولیه و روابط تحولی را بیان کرده و ستتپس به ذکر نتایج
میپردازیم.

توزیعهای اولیه برای کمیتهای فیزیکی خوشهها
ما سه توزیع اولیه مناسب را برای جرم ،اندازه خوشه و فاصله از مرکز کهکشان در نظر میگیریم .جرمهای اولیه در نظر گرفته شده

برای خوشهها 33 ،مقدار بین بازه ⊙𝑀  103.5تا ⊙𝑀  107است که به صورت رابطه زیر توزیع میشوند:

1

Kroupa
King
3
Fokker-Planck
2
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) 𝑠𝑀𝑑𝑁/𝑑𝑀 ∝ 𝑀−𝛼 exp(−𝑀⁄

() 3

که در آن 𝑠𝑀 و  αپارامتر های آزاد این توزیع ند که شتتتین جی های و هم کاران ( )3031از بهترین برازش م قادیر  𝛼 = 0.06و
 𝑙𝑜𝑔(𝑀𝑠 ⁄𝑀⨀ ) = 5.8را برای آن بیان کردند ] .[1برای توزیع فاصتتله از مرکز کهکشتتان خوشتتهها از تابع توزیع زیر استتتفاده
میکنیم:
() 3

] 𝛽) 𝑠𝑅+ (𝑅𝐺 ⁄

4𝜋𝑅𝐺2 /[1

∝ 𝐺𝑅𝑑𝑑𝑁/

که در آن 𝑐𝑝𝑘 𝑅𝑠 = 1.6و  β = 4.4استتتت و 𝐺𝑅 میتواند مقادیر  0تا  300کیلوپارستتتک داشتتته باشتتتد .برای توزیع اندازه
خو شهها از تابع توزیع گاو سی ا ستفاده میکنیم که مرکز آن در 𝑐𝑝 𝑟ℎ,𝑐 = 6.4و پهنای آن 𝑐𝑝 σ𝑟ℎ = 2.7ا ست و شعاع نیمه

جرم  33مقدار بین بازه 𝑐𝑝  10−0.5تا𝑐𝑝  101.5است ].[1

روابط تحول جرم و شعاع نیمه جرم
بامگارت و ماکینو ( )3001معادله تحول جرم قبل از زمان انحالل را بر حسب زمان به کمک شبیه سازی  N-bodyبه صورت زیر
ارائه دادند:
) 𝑠𝑠𝑖𝑑𝑇𝑀(𝑇) = 0.7𝑀0 (1 − 𝑇/

()1

که در آن   𝑀0جرم اولیه هر خوشه و 𝑠𝑠𝑖𝑑𝑇 زمان انحالل خوشه است و از رابطه زیر بدست میآید:
−1

()4

𝑅

𝑉

𝑥

𝑁

𝐺
𝐺
= 𝛽′ [ln(𝛾𝑁)] [kpc
𝑠] [220km
] −1

𝑠𝑠𝑖𝑑𝑇
𝑟𝑦𝑀

که در آن  𝑥 = 0.75 ،β′ = 1.91و ( γ = 0.02لگاریتم کولنی) استت 𝑉𝐺 .سترعت خوشته حول مرکز کهکشتان استت که در
محا سبات ما مقدار ثابت  𝑉𝐺 = 220𝑘𝑚𝑠 −1برای آن در نظر گرفته شده ا ست ] .[3برای تحول شعاع نیمه جرم بر ح سب زمان
هم از رابطه زیر استفاده میکنیم:
()3

1/2
𝜒 𝑇 4/3

]

) 𝑇 𝑇( +
𝑟ℎ0

𝛿𝑇 2

) 𝑇([ 𝑟ℎ = 𝑟ℎ0
∗

که در آن  χ 𝑇 ≈ 3(𝑇/𝑇∗ )−0.3ا ست 𝑟ℎ0 .شعاع نیمه جرم اولیه هر خو شه و  δ ≈ 0.07ا ست ] ،𝑇𝑟ℎ0 .[3زمان واهلش اولیه،
نیز از رابطه زیر محاسبه میشود:
3/2

()7

𝑟

1/2

𝑀

)𝑁𝛾(𝑇𝑟ℎ0 = 0.138 𝑚̅1/20𝐺1/2ℎ0ln

𝑚 جرم متو سط ستارههای خو شه ا ست که برابر با ⊙𝑀 0.6در نظر گرفته شده ا ست ] .[3در محا سبات در صورتی که
که در آن ̅
جرم متحول شده به  0/03جرم اولیه بر سد ،از خو شه خارج می شود و در صورتی که جرم هر خو شه به صفر میر سد ،شعاع نیمه
جرم هم به صتتورت خودکار صتتفر لحام میشتتود .تحول نهایی هر کمیت در  31گیگا ستتال (عمر تقریبی عالم) در نظر گرفته شتتده
است.

نتایج و بحث
در شکل  3توزیع اولیه سه کمیت جرم ،شعاع نیمه جرم و فا صله از مرکز کهک شان برای  300خو شه دیده می شود .نمودار سمت
چپ ن شان میدهد که به مرور زمان توزیع جرم خو شهها در اکثر بازهها کم شده ا ست ،ولی شکل تابع توزیع اولیه تا حد زیادی به
صورت اولیهاش باقی مانده ا ست .تعداد خو شههای سنگینتر در توزیع نهایی ب سیار کمتر از تعداد خو شههای سبکتر شده ا ست،
طوری که در چند بازه اولیه از جرمها تعداد خو شهها یا برابر با توزیع اولیه یا حتی بی شتر از توزیع اولیه ا ست .نمودار سمت را ست
نمودار تحول اندازه خوشههاست .توزیع مقادیر اولیه بین  0تا  33پارسک است ،در حالی که توزیع مقادیر نهایی به بازه تقریبی  33تا
فاصله شعایی از مرکز کهکشان نمایش داده شده است .چون رابطهای برای تحول فاصله شعایی در محاسبات وجود ندارد ،لذا تغییر
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شکل  :1مقایسه توزیع اولیه  055خوشه (در بدو تولد) و کنونی سه کمیت فیزیکی خوشهها در کهکشان ،جرم (نمودار سمت چپ) ،فاصله از مرکز کهکشان
(نمودار وسط) و اندازه یا شعاع نیمه جرم (نمودار سمت راست) .خطوط خط چین توزیع اولیه هر کمیت و خطوط پُر ،توزیع کنونی هر کمیت هستند.

شکل  :2نمودار تحول یک خوشه نمونه از میان  295خوشه بر حسب زمان .نمودار سمت راست ،تحول جرم خوشه و نمودار سمت چپ ،تحول
شعاع نیمه جرم خوشه نمونه را نشان میدهد.

توزیع فا صله (نمودارو سط) فقط نا شی از انحالل تعدادی از خو شهها ا ست .از این شکل معلوم می شود که خو شههای نزدیک به
مرکز کهکشان بیشتر منحل شدهاند و خوشههایی با فواصل تقریبی  30کیلوپارسک و بیشتر ،دست نخورده باقی ماندهاند.
شکل  3تحول یک خو شه نمونه از میان  390خو شه را ن شان میدهد .نمودار سمت را ست تحول یک خو شه نمونه را ن شان
میدهد که جرمش به صورت خطی کاهش مییابد که طبق رابطه ( )1طبیعی ا ست .این خو شه که جزء خو شههایی با جرم متو سط

( ⊙𝑀  )105.5ا ست ،در یک زمان هابلی 38 ،در صد از جرم خود را از د ست داده ا ست .نمودار سمت را ست نمودار تحول اندازه
همان خو شه است که اندازه آن در بین خوشهها متوسط است و در یک زمان هابلی اندازهاش تقریباً دو و نیم برابر میشود .نرخ ر شد
اندازه خو شه در بدو تولدش ناگهان زیاد شده ولی سپس به آرامی افزایش مییابد .فا صله این خو شه نمونه از مرکز کهک شان 30/60
کیلوپارسک است که از خوشههای نسبتاً دور از مرکز کهکشان است و لذا جرم زیادی از دست نداده است.
در جدول  3تعدادی از کمیتهای فیزیکی مشخصه  3خوشه نمونه را که از میان  300خوشه انتخاب شدهاند ،میبینیم .خوشهها به

ترتیب فاصله آنها از مرکز در جدول لیست شدهاند .خوشه ردیف اول با وجود جرم زیاد ،چون فاصله بسیار کمی از مرکز کهکشان
دارد ،زودتر از  4تای دیگر منحل می شود .در عوض خو شه ردیف دوم جرم سنگینتری دارد و فا صلهاش از مرکز بی شتر ا ست ،لذا
زمان انحاللش  3برابر بیشتر از خوشه اول است .خوشه ردیف سوم هم جرم مساوی با خوشه اول دارد ،ولی به دلیل دور بودنش از
مرکز ،دیرتر منحل می شود .خو شه ردیف چهار 0/4 ،جرم خو شه سوم و فا صله اش از مرکز  3برابر بی شتر از آن ا ست ،ولی زمان
انحاللی مساوی با خوشه سوم دارد .خوشه آخر با وجود فاصله دورش از مرکز ،دارای جرم بسیار کم است .بنابراین جزء خوشههایی
ا ست که منحل شدهاند .زمان انحالل هر  3خو شه بی شتر از زمان واهلش آنها ا ست که البته برای تمام  300خو شه مورد برر سی هم
برقرار است که نشان میدهد ،خوشههای مورد مطالعه سیستمهای برخوردی هستند.
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جدول  :1مقادیر فیزیکی چند خوشه که منحل شدهاند .تعداد کل خوشههای اولیه  055است.

)𝑐𝑝𝑘( 𝐺𝑅 ) ⊙𝑀( 𝑟ℎ0 (𝑝𝑐) 𝑀0
3.16 1.58× 105
0.57
5.01 3.16× 105
1.52
5
5.01 1.58× 10
2.76
3.16
63096
4.97
1.26
12589
7.68

)𝑟𝑦𝐺( 𝑠𝑠𝑖𝑑𝑇
2.60
10.66
12.22
12.09
6.63

)𝑟𝑦𝐺( 𝑇𝑟ℎ0
0.58
1.51
1.16
0.42
0.05

شکل  :3مقایسه توزیع کمیتهای فیزیکی کنونی خوشهها در محاسبات پژوهش حاضر و توزیع کمیتهای فیزیکی مشاهداتی استخراج شده از کاتالوگ هریس.
جرم (نمودار سمت چپ) ،فاصله از مرکز کهکشان (نمودار وسط) و اندازه یا شعاع نیمه جرم (نمودار سمت راست) .خطوط خطچین توزیع مشاهداتی و خطوط
پُر توزیع کنونی بدست آمده در محاسبات حاضر برای هر کمیت هستند .تعداد خوشههای اولیه  295است.

در شتتکل  ،1توزیع ستته کمیت جرم ،اندازه و فاصتتله از مرکز خوشتتههای متحول شتتده بر استتاا نتایج پژوهش حاضتتر با نتایج
مشاهداتی موجود در کاتالوگ هریس (نسخه  )3030مقایسه شده است ] .[4برای مقایسه 390 ،خوشه اولیه در محاسبات حاضر در
نظر گرفته شده است .دلیل این انتخاب این است که از این  390خوشه ،فقط  370خوشه در انتها باقی میماند و بقیه منحل شدهاند.
این تعداد خو شه تقریباً برابر با تعداد خو شههای م شاهداتی در کاتالوگ هریس ا ست .نمودار سمت چپ ،مقای سه جرمهای متحول
شده در محاسبات با جرمهای موجود در کاتالوگ است .توزیع محاسبات این مقاله بسیار شبیه توزیع جرم مشاهداتی است .در حدود

جرمهای ⊙𝑀  105.5تعداد خوشههای باقی مانده در محاسبات ،کمی بیشتر از مشاهده و برعکس در بازه های اولیه بین ⊙𝑀 103.5

تا ⊙𝑀  104تعداد خو شههای م شاهداتی کمی بی شتر از تعداد خو شههای محا سبات ا ست .نمودار سمت چپ که اندازه خو شههای
متحول شده با مقادیر مشاهداتی اندازه خوشهها مقایسه شده ،نشان میدهد که مدل محاسباتی حاضر شعاع نیمه جرمهای بزرگتری را
نسبت به مشاهده پیشبینی می کند .در نمودار وسط هم فواصل شعاعی از مرکز کهکشان بین مشاهده و محاسبه مقایسه شدهاند .در

بازه  0تا  3کیلوپار سک ،تعداد خو شه باقی مانده در انتهای محا سبه بی شتر از مقدار م شاهداتی ا ست و در بازه  3تا  33کیلوپار سک
تعداد خوشه های مشاهداتی کمی بیش از محاسبات حاضر است .لذا نتایج مشاهداتی تعداد خوشه دورتر از مرکز کهکشان بیشتری را
به نسبت محاسبات نشان میدهد.
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ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺑﺮ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻓﺎﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ
ﮐﺎﻇﻢ ﺣﻴﺪﺭ ﻭﻳﺮ  ،۱ﺣﺴﻴﻦ ﺣﻘﻲ

۲

ﭼﻜﻴﺪﻩ

۲

 ۱ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻋﺎﻟﻲ ﺻﻮﻓﻲ ﺭﺍﺯ

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﺗﮑﻤﻴﻠﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﺯﻧﺠﺎﻥ

ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪﺍ ﺍﺯ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﻧﺮﮊ ﺳﺘﺎﺭﻩ ،ﺍﻧﺮﮊ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺳﻮﺧﺘﻦ

ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ .ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻡ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲﮔﺮﺩﺩ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ

ﺗﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﮔﻴﺮﺩ ،ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ ﺩﺭ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎ ﻫﺴﺘﻪﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ

ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ،ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺩﺭ
ﻓﺎﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥﺳﻮﺯ ﺩﺭ ﻫﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ ،ﺭﺍ ﺑﺮﺍ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻡﻫﺎ ﻭ ﻓﻠﺰﻳﺖﻫﺎ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﭘﺎﺩﻭﻭﺍ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺩﺭ ﺳﻴﺮ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺟﺮﻡ ﺁﻥ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ

ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻲﻣﺎﻧﺪ .ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ  ۰/۵ Mʘﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺴﺎ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﻤﻲﺭﺳﻨﺪ ،ﺍﻣﺎ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺑﺎ
ﺟﺮﻡ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ  ۰/۸ Mʘﻓﺎﺯﻫﺎ ﺗﮑﺎﻣﻠﻲ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺯﻳﺎﺩ
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﻣﻨﻘﺒﺾ ،ﺩﺍﻍ ﻭ ﭘﺮﻧﻮﺭﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺭﺷﺘﻪ

ﺍﺻﻠﻲ ﮐﻪ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ﺑﺎ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻫﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺳﻮﻕ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲﮐﻨﺪ .ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ،ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺳﺖ .ﺍﺯ ﺭﻭ

ﻃﻴﻒﻫﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ ﻭ ﺧﻄﻮﻁ ﺟﺬﺑﻲ ﺩﺭ ﻃﻮﻝﻣﻮﺝﻫﺎ ﺳﺘﺎﺭﻩ ،ﺧﻄﻮﻁ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ،ﻫﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﻨﺎﺻﺮ

ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﺑﻦ ،ﻧﻴﺘﺮﻭﮊﻥ ،ﺍﮐﺴﻴﮋﻥ ،ﺁﻫﻦ ﻭ  ...ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺟﺮﻣﻲ ،ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ  ،٪۷۲ﻫﻠﻴﻮﻡ ٪۲۵
ﻭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺑﻘﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ  ٪۳ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﻲﺩﻫﻨﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ،ﻭﻟﻲ ﻭﺟﻮﺩ
ﺁﻥﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪ ﺩﻣﺎﻳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻢ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﺍﺯ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﻭ ﻫﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺭﺍ

ﻓﻠﺰﻳﺖ ﻣﻲﮔﻮﻳﻨﺪ .ﻓﻠﺰﻳﺖ ﻳﮏ ﺟﺮﻡ ﻧﺠﻮﻣﻲ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺸﺎﻥﺩﻫﻨﺪﻩ ﻋﻤﺮ ﺁﻥ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﻧﻔﺠﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ،
ﺯﻣﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎﹰ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﺰﻳﻪ

ﻫﺴﺘﻪ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻳﮏ

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺍﺯ ﻫﻠﻴﻮﻡ ﻭ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻤﻲ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻭ ﺑﺮﻳﻠﻴﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦﺗﺮ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ.
ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺟﻮﺍﻥﺗﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ].[1,2

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ) (MSﺑﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ

ﺧﻮﺍﺹ ﺍﺻﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ  MSﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻋﻤﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺩﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﻪ

ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺩﺭﮎ ﺑﻬﺘﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲﻫﺎ
ﮐﻬﮑﺸﺎﻥﻫﺎ
ﺑﺪﺍﻧﻴﻢ:

ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ

ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﮐﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﻧﺤﻮﻩ

ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﻣﺪﻝﻫﺎ
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ﺗﺤﻮﻝ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ

ﺑﻪ ﻭﺭﻭﺩ ﻫﺎ

ﺗﻨﻬﺎ ،ﺧﻮﺷﻪﻫﺎ ﻭ
ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺭﺍ
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ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﻠﻴﻮﻡ ) :(Yﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ ﻫﻠﻴﻮﻡ ﺗﺤﻮﻝ  MSﺭﺍ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺩﺭ ﮐﺪﺭﻳﺖ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﻭ ﻭﺯﻥ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﻲ

ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲﺩﻫﺪ .ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ  Heﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺪﺭﻳﺖ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺁﻫﻨﮓﻫﺎ

ﻭﺍﮐﻨﺶ ﻫﻴﺪﺭﻭﮊﻥﺳﻮﺯ

ﻫﺴﺘﻪﺍ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﻫﻤﺎﻥﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺷﮑﻞ ۱ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮ ﻭ ﮔﺮﻡﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ ] .[3ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ

ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻘﺪﺍﺭ  Heﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ.

ﺷﻜﻞ : ۱ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ ﺑﺮﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻣﻘﺪﺍﺭ He

ﻓﻠﺰﻳﺖ ) :(Zﻳﮏ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺭﻭ ﮐﺪﺭﻳﺖ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺍﻧﺮﮊ ﻫﺴﺘﻪﺍ ﺍﺛﺮ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﺩ .ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻋﺪﻡ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ

 p-pﺑﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺍﺳﺖ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍ

ﭼﺮﺧﻪ

 CNOﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﺍﻳﺰﻭﺗﻮﭖﻫﺎ  CNOﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﮐﺎﺗﺎﻟﻴﺰﻭﺭ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﮐﻨﻨﺪ ،ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻝ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻗﻮ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﭼﺮﺧﻪ  CNOﺑﻪ ﺩﻣﺎ ﺣﺘﻲ ﻳﮏ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﮐﻢ  CNOﮐﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﮐﺎﻣﻞ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺳﺎﺯﺩ ﺍﻣﺎ
ﺍﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﺍ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﮐﻢﻓﻠﺰ ﻣﺜﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ  ΙΙΙﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ .ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺸﻲ ﺩﺭ ﻓﻠﺰﻳﺖ ،ﻳﮏ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ
ﮐﺪﺭﻳﺖ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﮐﻨﺪ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﮐﻢﻧﻮﺭﺗﺮ ﻭ ﺧﻨﮏﺗﺮ ﻣﻲﺷﻮﺩ ].[3

ﺷﻜﻞ : ۲ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺑﺮﺍ ﺟﺮﻡﻫﺎ ﮐﻢ
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ﺩﺭ ﺑﺤﺚ ﺭﻭ

ﺍﺛﺮ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺗﺤﻮﻟﻲ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺩﺭ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ

ﻓﺮﺽ ﻣﻲﺷﻮﺩ؛ ﮐﻪ ﻣﺨﻠﻮﻁ

ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﻣﺪﺭﺝ ﻧﺎﻣﻴﺪﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ .ﺑﺎ ﺍﻳﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﻨﺎﺻﺮ  αﻳﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ )،O
 Ti ،Ca ،S ،Si ،Mg ،Neﻭ  (...ﺑﺎ ﻭﺍﮐﻨﺶﻫﺎ

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺨﻠﻮﻁ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﻫﺴﺘﻪﺍ

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺁﻫﻦ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ

ﺟﻤﻌﻴﺖ  ،ΙΙﺩﺭ

ﺷﻜﻞ : ۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺑﺮﺍ ﺟﺮﻡﻫﺎ ﺯﻳﺎﺩ

ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﺮﻡ ﺳﺘﺎﺭﻩﺍ  ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﻣﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺗﺎﺑﺸﻲ ﺍﺳﺖ Prad ∝ T۴ :ﻣﺜﻼﹰ
ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ⨀ Prad/Ptot ≈ ۰/۰۰۰۱ ،۱ Mﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲﮐﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﻳﮏ ﺳﺘﺎﺭﻩ ⨀ ۵۰ Mﺍﺯ ﻣﺮﺗﺒﻪ  ۰/۳۰ﺍﺳﺖ.

ﻭﺟﻮﺩ ﻳﮏ ﻫﺴﺘﻪ ﻫﻤﺮﻓﺘﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ  Hﺑﻪ  Heﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪﺍ ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺨﺘﻠﻂ ﺍﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﺷﻮﺩ .ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﺩﺍﻳﺎﻥ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻳﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﻲ ﻓﺎﺯ  MSﮐﺎﻣﻼﹰ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﻋﻈﻴﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮ

ﺑﻴﺶﺗﺮﻳﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ

ﮐﻢﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ

ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻫﻢﭼﻨﻴﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻫﻠﻴﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﮐﻢﺟﺮﻡ ﺑﻴﺶﺗﺮ ﺍﺯ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻫﻠﻴﻮﻡ

ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .ﺑﺮﺍ ﺳﺘﺎﺭﻩﻫﺎ ﭘﺮﺟﺮﻡ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﻠﺰﻳﺖ ﺭﻭ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﮐﻢ ﺍﺳﺖ.

ﻣﺮﺟﻊﻫﺎ
1. V. A. Zakhozhay, ‘Lifetimes of stars in the main sequence and the maximum

mass of stars in the galactic disk’, Kinematics and Physics of Celestial Bodies,
Volume 29, Issue 4 , pp 195-201, 2013.
2. L. Girardi, et al, ‘Evolutionary tracks and isochrones for low- and intermediate-

& mass stars: From 0.15 to 7M, and from Z=0.0004 to 0.03’, Astronomy
Astrophysics Supplement, 141, 371, 2000.
3. http://stev.oapd.inaf.it/YZVAR/.
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حل معادالت ژئودزيک فضا زمان سياه ريسمان با ثابت کيهان شناسی
درويش پور عباس ،صفاري رضا ،سروش فر صاحب
گروه فيزيک ،دانشگاه گيالن،رشت

چکيده:
در اين مقاله حرکت ذرات و نور در فضا زمان اطراف سياهچاله شوارتسشيلد ـ دوسيته ترکيب شده با ريسمان کيهاني بررسي کرده ايم و
معادالت ژئودزي بدست آمده را به کمک تابع ابر بيضوي سيگماي کالينيان حل تحليلي نموده ايم.

مقدمه:
ريسمانهاي کيهاني][1تا] ،[3عالقمنديهاي زيادي را درحوزههاي جديد تحقيقاتي مرتبط با گرانش به وجودآورده
است] .[4آثار توپولوژيک حاصل از ترکيب يک سياهچالهي شوارتس شيلد -دوسيته با يک ريسمان کيهاني ميتواند منجر
به نتايج جديدي در رهيافتهاي گذشته باشد] .[5اگريک بعد فشرده را به معادالت چهار بعدي فضا زمان شوارتس شيلد-
دوسيته اضافه کنيم ،يک متريک پنج بعدي را توصيف خواهد کرد .ازآنجا که حل معادالت ژئودزيک شوارتس شيلد -دوسيته
به طورکامل مورد بررسي قرارگرفته است] ،[6افزودن يک بعد فشرده رفتارهاي جديدي را درحرکت ذرات ايجاد ميکند.
بنابراين دراين مقاله براي حل معادالت ژئودزيک در فضا زمان يک سياهچالهي شوارتسشيلد -دوسيته که با يک ريسمان
کيهاني ترکيب شده است از معادالت اويلر -الگرانژ براي تعيين مقادير ثابت حرکت استفاده کردهايم ،پساز رسم نمودار
انرژي پتانسيل موثروتعيين محدودهي انرژي ذرات متحرک در مدارهاي مختلف ،بهحل معادلهي حرکت دراين فضا زمان به

کمک تابع ابر بيضوي سيگماي کالينيان پرداختهايم.

معادله ژئودزيک:
با افزودن يک بعد فشرده] [5متريک ] [6شواتس شيلد -دوسيته را به صورت زير در نظر مي گيريم:
()1

+ r 2 dΘ2 + r 2 Sin2 Θdφ2 + dw 2

−1
2m
Λ
− 3 r 2 ) dr 2
r

+ (1 −

2m
Λ
− 3 r 2 ) dt 2
r

ds 2 = − (1 −

الگرانژي يک ذره در فضا زمان به صورت زير خواهد بود:
1

= −2ϵ

()2

dxμ dxυ
ds ds

1

L = 2 ∑ ∑ g μυ

در نتيجه خواهيم داشت:
()3

𝑟̇ 2 + 𝑟 2 𝜃̇ 2 + 𝑟 2 𝑆𝑖𝑛2 𝛩𝜑̇ 2 + 𝑤̇ 2

−1

𝛬
𝑚2
𝛬
) − 3 𝑟 2 ) 𝑡̇ 2 + (1 − 𝑟 − 3 𝑟 2
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π

با توجه به تقارن کروي فضا زمان فوق ،محاسبات را در استوا)  (θ = 2محدود مي کنيم در نتيجه ثابتهاي حرکت را به
صورت زير خواهيم داشت:
، Pω = ω̇ = J

∂L
= rφ̇ = L
̇∂Φ

ds

=( )=0

()4

dƟ

∂L
∂Ɵ

= PƟ

= PΦ
̇𝑟

،

∂L
2𝑚 Λ 2
= (1 −
− 𝑟 ) = −E
̇
∂t
𝑟
3

،
−1

Λ

) − 𝑟2
3

𝑚2
𝑟

(1 −

∂L
∂r

= Pt

= ، Pr

که به ترتيب ثابت انرژي ، Eثابت اندازه حرکت زاويه اي  Lو ثابت بعد فشرده جديد را با  Jنشان مي دهيم ومعادلهرا به
صورت زير بازنويسي مي کنيم:
𝐿2

𝑟̇ 2 + 𝑟2 + 𝐽2

()5

−1

Λ

)− 3 𝑟2

𝑚2
𝑟

𝐸 2 + (1 −

−1

Λ

)− 3 𝑟2

𝑚2
𝑟

−𝜖 = (1 −

که مقدار 𝜖 به ازاي ذرات جرمداربرابر 1و به ازاي ذرات بدون جرم صفردر نظر ميگيريم ،معادلهي فوق را ميتوانيم به
صورت زير بازنويسي کنيم:
Λ
3

}) − 𝑟 2

()6

𝑚2
𝑟

+ 𝐽2 ) (1 −

𝐿2
𝑟2

𝑟 2̇ = E 2 − {(𝜖 +

درنتيجه پتانسيل موثر را به صورت زير به دست مي آوريم:
2m
Λ
)− 3 r2
r

)(7

L2

Veff = (ϵ + r2 + J2 ) (1 −

نمودارمربوط به پتانسيل موثر درشکل ( -1الف) نشان داده شده است.
براي تجزيه وتحليل بهتروابستگي انواع مدارها ی ممکن به پارامترهاي فضا زمان ،براي ذرهي جرم دار و نور ،بهتر است که
ازکميتهاي بدون بعد استفاده کنيم .به اين منظورکميتهاي بدون بعدي را به اين صورت معرفي مي کنيم , :
1
Ʌm2
3

()8

=̃
,Ʌ

m2
L2

r

r̃ = m

=  ℒدرنتيجه معادله ي( )7به معادلهي زير تبديل مي شود:
̃dr

̃ℒr̃ 6 + ((E 2 − ϵ − J2 )ℒ + Ʌ
̃̃) r̃ 4 + (ε + J2 )2ℒr̃ 3 − r̃ 2 + 2r
(dφ)2 = (ε + J2 )Ʌ

از آنجايي که  𝑟̃ = 0يکي از صفرهاي چند جمله اي فوق است ،ميتوان از آن چشم پوشي کرد .بنابراين معادلهي فوق
تبديل به يک معادله درجه پنج به صورت زير مي شود:
()9

̃𝑟𝑑
̃ℒ𝑟̃ 5 + ((𝐸 2 − 𝜖 − 𝐽2 )ℒ + Ʌ
) ̃𝑟(𝐹 = ̃) 𝑟̃ 3 + (𝜀 + 𝐽2 )2ℒ𝑟̃ 2 − 𝑟̃ + 2
(𝑑𝜑)2 = (𝜀 + 𝐽2 )Ʌ
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از آنجا که شرط وجود ژئودزيک فوق بزرگتر مساوي صفر بودن آن است .به ازاي مجموعه پارامتر هاي موثر̃ ℒ, 𝐽2 ،Ʌو
 𝐸2مشخصا ژئودزي فوق داراي تعداد)(nصفر حقيقي و مثبت خواهد بود که جواب هاي مورد نظر ما خواهدبود.
حل تحليلي معادالت ژئودزيک

1

در اين بخش با معرفي متغير جديد ̃𝑟 = 𝑢 معادلهي ()9به صورت زير تغيير خواهد يافت :
2

()11

𝑢𝑑
̃)𝑢2 + Ʌ
= ) ̃ℒ(𝜖 + 𝐽2
(𝑢 𝑑𝜑) = 2𝑢5 − 𝑢4 + (2ℒ(𝜖 + 𝐽2 ))𝑢3 + (ℒ(𝐸 2 − 𝜖 − 𝐽2 ) + Ʌ

)𝑢( ∑5𝑖=0 𝑎𝑖 𝑢𝑖 = 𝑝5

حل اين معادله بصورت:
𝜎

) 𝜎𝜑( 𝑢(𝜑) = − 𝜎1

()11

2

خواهد شد ،که  ،𝜎iمشتق مرتبه  iام تابع سيگماي کالينيان زير مي باشد:
)𝜏 ;𝑧 𝜃[𝑔, ℎ](2𝜔−1

()12

𝑧𝑘 𝑡

1

𝑧 𝑒𝐶 = )𝑧(𝜎

1

که در آن ،Cمقداري ثابت( 𝑔, ℎ ∈ 2 ℤ𝑔 ،که 𝑔 2 ℤمجموعه کاملي از بردارهاي  gبعدي صحيح يا نيمه صحيح (يعني:
1 3

1

3

…  − 2 , −1, − 2 , 0, 2 , 2 ,و …)است) 𝜏 = 𝜔−1 𝜔́ ،ماتريس متقارن ريماني ،ماتريس  𝑘 = 𝜂(2𝜔)−1که ،ω
ماتريس دوره اي و 𝜂 ،ماتريس دوره اي نوع دوم است 𝜃 .تابع ريماني با مشخصه ] [𝑔, ℎبه صورت زير است:
()13

)𝑡 (𝜏(𝑚+𝑔)+2𝑧+2ℎ

)𝑔𝜃[𝑔; ℎ](𝑧; 𝜏) = ∑𝑚∈ℤ𝑔 𝑒 𝑖𝜋(𝑚+

بنابراين حل تحليلي معادله( )11به صورت زير است:
()14

𝜎

) 𝜎𝜑( 𝑟̃ (𝜑) = − 𝜎2
1

نمودارها:
در اين قسمت نمودار پتانسيل موثر را رسم کرديم شکل( -1الف) ،که مطابق شکل دارای چهار ناحيه جواب مثبت غير
صفراست ،که از نظر فيزيک قابل قبول مي باشند .در ادامه برای نمونه مدار مقيد شکل ( -1ب)و مقيد کرندار شکل (-1
ج) را با استفاده از بازههای جواب مشاهده شده در نمودار پتانسيل موثر شکل ( -1الف) رسم کرديم.
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شکل :1الف:پتانسيل موثر

ب:مدار مقيد مربوط به ذره در سه بعد

همان طور که در شکل (-1الف) به ازاي مقادير , ϵ = 1 , J = 0/25

ج :مدار مقيد کراندار دوبعدي
1
3×105

=  L=0/072 ,[6] Λو

 E=√0/965ديده مي شود براي انرژي مشخص که به صورت خط افقي در شکل نشان داده مي شود چهار جواب براي
مقدار  rبه دست مي آيد که بيانگر انواع مدار مي باشد.

نتيجهگيري:
دراين مقاله نشان داديم که با استفاده از ترکيب ريسمان کيهاني تغييراتي را در پتانسيل موثر و به تبع آن مدار حرکت
ذرات در فضا زمان يک سياهچالهي شوارتس شيلد -دوسيته ميتوان مشاهده کرد که به کمک نمودار پتانسيل وتعداد صفرهاي
به دست آمده از معادله ژئودزيک مي توان مناطق مختلف را دسته بندي ومسيرهاي حرکتي مختلف ذرات را ترسيم نمود.
با استفاده ازتوابع اويلر -الگرانژ در حضور ابعاد فشرده توانستيم ثابتهاي حرکت را تعيين کنيم .درادامه با استفاده از تابع
ابر بيضوي سيگماي کالينيان حلي تحليلي براي معادله ژئودزيک انجام داديم .نتايج اين مقاله ميتواند به طور مشابه براي
ديگر فضا زمانها مورد استفاده قرارگيرد وهمچنين به عنوان ابزاري مفيد براي تحليل داده هاي تجربي مورد استفاده قرار
گيرد.

مرجع ها
[1]. E. Hackmann, C. L¨ammerzahl, V. Kagramanova and J. Kunz, Phys. Rev. D 81, 044020 (2010)[arXiv:1009.6117 [gr-.
qc]].
[2].E. Hackmann, B. Hartmann, C. L¨ammerzahl and P. Sirimachan, Phys. Rev. D 82, 044024 (2010)[arXiv:1006.1761
[gr-qc]].
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ﺟﺴﺘﺠﻮي ﯾﺎﻓﺘﻦ راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﺑﺮاي اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺪار ﻋﺎﻟﻢ در ﮔﺮاﻧﺶ ﮔﺎوس ﺑﺎﻧﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ
Union 2

ﺻﺎﻟﺤﯽ  ،اﻣﯿﻦ 1؛ ﮔﻠﻤﺮادي ﻓﺮد،راﺿﯿﻪ
2

2

1ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻟﺮﺳﺘﺎن

ﮔﺮوه ﻓﯿﺰﯾﮏ ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد ﺗﻬﺮان ﻣﺮﮐﺰ،ﺗﻬﺮان

ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي در اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺪار ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺑﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﺮي ﻧﻮع ﯾﮏ آ در ﻣﺪل ‘ﮔﺎوس ﺑﺎﻧﺖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﯾﻢ وراﺳﺘﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ
اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺪار ﻋﺎﻟﻢ را در ﺟﻬﺖ )(l, b) = (132, 24ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن )  l , b   (312, 24ﺑﻪ دﺳﺖ آورده اﯾﻢ ..ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ك ﺷﻮاﻫﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺮاي
اﻣﮑﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي وﺟﻮد دارد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

اﺻﻞ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﺪرن اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺻﻞ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﯿﻬﺎن در ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  100ﻣﮕﺎ ﭘﺎر ﺳﮏ

ﻫﻤﮕﻦ و ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد اﺳﺖ].[1ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﺗﺎﺑﺶ ﻫﺎﯾﭙﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ از دﺑﻠﯿﻮ ﻣﭗ ) (WMAPﺳﺎز ﮔﺎري

دارد ] .[2-4از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﯿﺮ ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﯿﻬﺎن ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﺘﺎب در راﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮ راﺳﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ
راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺟﯿﺤﯽ ﻧﺎﺷﯽ از دو ﻗﻄﺒﯽ ﺷﺪن ﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي ﺗﺎرﯾﮏ ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎﺷﺪ .اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮع ﯾﮏ-آ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ردﭘﺎي
ﺣﺎﺻﻞ از ﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﮔﺮديﻫﺎي ﮐﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف از اﺻﻞ ﮐﯿﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ،در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﯾﮑﯽ از
ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮﮔﻬﺎ) (Union2ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﻓﺖوﺧﯿﺰ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﻣﺪول ﻓﺎﺻﻠﻪ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ازﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪي دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ
ﮐﯿﻬﺎن اﺳﺖ اﯾﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدﯾﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﺷﺘﺎب ﮐﻨﻮﻧﯽ ﮐﯿﻬﺎن را ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ دو ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﮕﻨﯽ -ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي وﻧﺎﻫﻤﮕﻨﯽ

وﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي رﺻﺪي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﯿﻢ.در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﯾﺎﻓﺘﻦ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻫﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﺪل ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي اﻧﺮژي
ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪل ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺧﻮد را ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي رﺻﺪي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﯽ دﻫﺪ ؟

ﻣﺪل وﻣﻌﺎدﻻت

اﮔﺮﺗﻮزﯾﻊ اﻧﺮژي ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺑﺎﺷﺪ درﻧﺤﻮه اﻧﺒﺴﺎط ﺟﻬﺎن اﺛﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﻣﯽ ﺷﻮد اﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﯽ

ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺳﻂ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮع ﯾﮏ آ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻮد.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از داده ﻫﺎي Union2اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺪول ﻓﺎﺻﻠﻪ،وﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻀﺎﯾﯽ  557ﻧﻮع اﺑﺮﻧﻮاﺧﻨﺮ ﻧﻮع ﯾﮏ آ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺮه ﺳﻤﺎوي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺮخ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت از}  0.2ﺗﺎ {1.4

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي اﻧﺤﺮاف از ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:

 
) d L (z )  d L0 (z
) g (z )(z  n ) ( 1
0
) d L (z
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﻣﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ )  g ( zﺑﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﺧﻄﯽ zﭘﺎراﻣﺘﺮﺑﻨﺪي ﮐﻨﯿﻢ  g (z )  g 0  g 1zاﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ واﺑﺴـﺘﮕﯽ اﻧﺘﻘـﺎل ﺑـﻪ ﺳـﺮخ

ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺗﺸﺨﯿﺺ داده ﺷﻮد.و )  d L ( zر ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﮕﺮدي اﺑﺮﻧـﻮاﺧﺘﺮ اﺳـﺖ و در ﭘـﺲ زﻣﯿﻨـﻪ ﻫﻤﺴـﺎﻧﮕﺮد ﻓﺎﺻـﻠﻪ




درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ )  d L0 ( zاﺳﺖ g (z )(z  n ) .ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺸـﻨﺪﮔﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗـﺎﺑﻊ درﺧﺸـﻨﺪﮔﯽ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﮕﺮدي را ﻣـﯽ ﺳـﺎزد.در
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ﮐﻞ  zﺑﺮدار ﯾﮑﻪ در ﺟﻬﺖ اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد و  nﻫﻢ،ﺟﻬﺖ دو ﻗﻄﺒﯽ اﻧﺮژي ﺗﺎرﯾـﮏ را ﻧﺸـﺎن


ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﮐﺜﺮاﻧﺒﺴﺎط ﻋﺎﻟﻢ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ وﺑﺎ راﺑﻄـﻪ ) . n  (cos  sin  ,sin  sin  ,cos ﺑﯿـﺎن ﻣـﯽ ﺷـﻮد .ﺑـﺮاي ﯾـﮏ ﺟﻬـﺖ


ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﺟﻬﺖ ﺑﺮدار اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮ ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﺑﺮدار اﻧﺮژي ﺗﺎرﯾﮏ ﻋﻤﻮد اﺳﺖ در ﻧﺘﯿﺠﻪ )  g (zﺻﻔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ








ﺷﮑﻠﯽ از ﺗﻮان ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ )  (z  nﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ، (z  n )sﮐﻪ  Sﯾﮏ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ،اﮔﺮ  S  1ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪوﻻﺳﯿﻮن دو ﻗﻄﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺑﺮاي  S  2و  S  4ﺟﻬﺎرﻗﻄﺒﯽ و ﻫﺸﺖ ﻗﻄﺒﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ.در ﭘﺲ زﻣﯿﻨﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ،ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ راﺑﻄﻪ روﺑﺮو ﺑﯿﺎن ﺷﻮد
z

)(2

H0
dz 

H
(
z
)
0

d L0 (z )  (1  z ) 

ﮐـﻪ  H 0ﭘــﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎﺑـﻞ اﺳــﺖ.و ﻣـﺪول ﻓﺎﺻــﻠﻪ ﻧﻈـﺮي ﺑــﻪ ﺻــﻮرت روﺑـﺮو ﺑــﻪ دﺳـﺖ ﻣــﯽ آــﯿﺪ ﮐــﻪ  0  42  384  5og 10 hوﻫﻤﭽﻨــﯿﻦ
ﺑﺼﻮرت  H 0  100hKm  S 1  Mpc 1اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺪل ﮔﺎوس-ﺑﺎﻧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ) ﮐـﻨﺶ ﮔـﺎوس-ﺑﺎﻧـﺖ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت زﯾـﺮ

1
1

S   d 4 x  g  R     V ( )  f ( )G 
)( 3
اﺳﺖ(:
2
2

ﮐﻪ در آن  Rاﺳﮑﺎﻟﺮ رﯾﭽﯽ  V ( ) ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ و  Sﮐﻨﺶ ﻣﺎده اﺳﺖ.اﮔﺮ ﻣﺸﺘﻖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن را ﺑﺎ ﻧﻘﻄﻪ و ﻣﺸﺘﻖ ﺑﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ  را ﺑﺎ ﭘﺮﯾﻢ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﻢ .
 0:
  3H  V   f G
) (4
ﺑﺎ وردش ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  دارﯾﻢ
1
3H 2  2 V  24H 3f
)(5
ﺑﺎ وردش ﮔﯿﺮي و اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮي ﻋﻤﻠﯿﺎت رﯾﺎﺿﯽ دارﯾﻢ:
2
1
) 2H  3H 2   2 V  8H 2 f  16Hf (H  H 2
)(6
2
ﻣﻌﺎدﻻت )(5و) (6ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﯿﺪان اﺳﮑﺎﻟﺮ و ﻣﺘﺮﯾﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ..ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺪاري ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺑﯽ ﺑﻌﺪ زﯾﺮ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ


6H

)(7

f
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
fH



،

V
3H 2



،

  Hf

  را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﮔﯿﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ .N=lnaدﺳﺘﻪ ﻣﻌﺎدﻻت زﯾﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﻨﺪ:

H
1 
d
H
d
H

،
 2 2  6
،
)   (  2
)(8
2
2
H
dN
H
dN
H
6H
H
3 2  4  4
24 H

)(9
ﮐﻪ
6   3 
و )( 2  1
H2
1  8
6 H
z
) d (d L
e 2 N
dz 
 d L (z )  (1  z )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده
ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﻔﺮاﻧﺴﯿﻞ ﮔﯿﺮي از راﺑﻄﻪ
 (d L 
در روش ﺑﺮازش ﺑﻬﯿﻨﻪ ازراﺑﻄﻪ )
)H (z 
dN
H
0
d
 
dN

 3
H2

ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻈﺮي را ﺑﻪ داده ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ از روش ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت
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ﻣﺎ از داده ﻫﺎي Union2ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل اﻧﺮژي ﺗﺎرﯾﮏ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ..ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻨﺠﺎ ﺑﺮاي اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳـﺖ
ﻣﺨﺘﺼﺎت اﺳﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ .ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ دﯾﮕﺮ ،ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت را ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ) (l,bﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.ﻓﺮض ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻄﺎﻫـﺎي ﺗﺠﺮﺑـﯽ
ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻫﺮ اﻧـﺪازه ﮔﯿـﺮي ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣـﺎﺗﺮﯾﺲ ﮐﻮوارﯾـﺎﻧﺲ ﻣـﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ ﺟـﺰء ﻗﻄـﺮي ﺳـﺎده ﺳـﺎزي ﺷـﻮد.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ  x 2ﺑـﻪ
 2
obs
th

N 
(
z
)


(
z
i
i )
2

 x sn  زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮدﮐﻪ  Nﺗﻌـﺪاد داده ﻫﺎﺳـﺖ ; .ﮐـﻪ ﺑـﺮاي اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫـﺎ  N  557ﺧﻮاﻫـﺪ ﺑـﻮد.
ﺻﻮرت
)  2 (z i
i 1
)   obs (z iﻣﺪول ﻓﺎﺻـﻠﻪ از داده ﻫـﺎي Union2و )   th (z iﻣـﺪول ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺟﻬـﺖ ﮔﯿـﺮي ﻧﻈـﺮي اﺳـﺖ .ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﺑـﺮازش ﺷـﻮﻧﺪ
)  ( g 0 , g 1 , , اﺳﺖ ﮐﻪ )  ( , ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ) (l,bﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ.در ﺷﮑﻞ ) (1ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺑﻌﺪﺑﺮاي) (l,bوﺗـﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤـﺎل دو

ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ) (l,bﺑﺮازش ﺷﺪه و ﺑﺎ داده ﻫﺎي اﺑﺮﻧﻮاﺧﺘﺮﻫﺎي ﻧﻮع ﯾﮏ آ رﺳﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺮاي)  (l,bﻣﻘﺎدﯾﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ازاي آﻧﻬـﺎ
 x 2ﻣﯿﻨﯿﻤﻢ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﻣﻘﺪار  543.9813102و ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴـﺎﻧﮕﺮدي ﻣﻘـﺪار 537.7807253را ﺑـﻪ دﺳـﺖ آورده اﯾـﻢ
ﺑﺮاي )  l , b   (132, 24ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن )  l , b   (312, 24ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ.

واﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ آزﻣﻮن ﻫﺎي رﺻﺪي ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﯿﺪا ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ  .ﻫﻤـﺎﻧﻄﻮر ﮐـﻪ از ﺷـﮑﻞ 1ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ ﺑﻬﺘـﺮﯾﻦ

ﻣﻘﺎدﯾﺮآﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎب ﮐﯿﻬﺎن در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ازدﯾﮕﺮ راﺳﺘﺎﻫﺎﺳﺖ.درﺷـﮑﻞ) (2ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﺣﺎﻟـﺖ ﮐﯿﻬـﺎن ﺑـﺮاي

ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي رﺳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮدو ﺣﺎﻟـﺖ ﺷـﺘﺎب ﮐﻨـﻮﻧﯽ ﮐﯿﻬـﺎن را ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ و اﻧﺤـﺮاف ﺣﺎﻟـﺖ

ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي از ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﮐﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول) (1ﻣﻘﺪار ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﮐﻤﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي اﺳـﺖ
ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي

ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد.

ﺟﺪول : 1ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﺮازش ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي و ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي

ﺣﺎﻟﺖ



l

ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي

-3.7

-0.8

ﻣﺴﺘﻘﻞ از l

ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي

-3.3

-.01

132

b
ﻣﺴﺘﻘﻞ از b
24

ﺷﮑﻞ : 1ﺗﺎﺑﻊ اﺣﺘﻤﺎل ﯾﮏ ﺑﻌﺪي و دوﺑﻌﺪي ﺑﺮاي(l,b).
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2
x min

543.9813102
537.7807253
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( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯿﻬﺎن2) ﺷﮑﻞ

ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻣﮑﺎن ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي در اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺪار ﮐﯿﻬﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي اﺑﺮ ﻧﻮع اﺧﺘﺮي ﻧﻮع ﯾﮏ آ درﻧﻈﺮﯾﻪ’ﮔﺎوس ﺑﺎﻧﺖ

.  ﺑﻪ دﺳﺖ آورد اﯾﻢ l , b   (312, 24)  ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن l , b   (132, 24) ﭘﺮداﺧﺘﯿﻢ وراﺳﺘﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻧﺒﺴﺎط ﺷﺘﺎﺑﺪار ﻋﺎﻟﻢ را در ﺟﻬﺖ

 ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺤﺮاف ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي از ﺣﺎﻟﺖ. [ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد5-6] ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از

.ﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﮐﻢ اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺖ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﮕﺮدي ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎ داده ﻫﺎي ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎزﮔﺎري دارد
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Generalized second law of thermodynamics on the apparent horizon in f (G)-gravity
1

A. Abdolmaleki1 , T. Najafi2 ,
Center for Excellence in Astronomy & Astrophysics of Iran (CEAAI-RIAAM), Maragha, Iran
2
Department of Physics, University of Kurdistan, Pasdaran St., Sanandaj, Iran

Here, we investigate the GSL of gravitational thermodynamics in the framework of modified GaussBonnet gravity or f (G)-gravity. We consider a spatially FRW universe filled with the matter and
radiation enclosed by the dynamical apparent horizon with the Hawking temperature. For two viable
f (G) models, we first numerically solve the set of differential equations governing the dynamics of
f (G)-gravity. Then, we obtain the evolutions of the Hubble parameter, the Gauss-Bonnet curvature
invariant term, the density and equation of state parameters as well as the deceleration parameter.
Finally, we examine the validity of the GSL. For the selected f (G) models, we conclude that both
models have a stable de Sitter attractor. The equation of state parameters behave quite similar to
those of the ΛCDM model in the radiation/matter dominated epochs, then they enter the phantom
region before reaching the de Sitter attractor with ω = −1. The deceleration parameter starts from
the radiation/matter dominated eras, then transits from a cosmic deceleration to acceleration and
finally approaches a de Sitter regime at late times, as expected. Furthermore, the GSL is respected
for both models during the standard radiation/matter dominated epochs. Thereafter when the universe becomes accelerating, the GSL is violated in some ranges of scale factor. At late times, the
evolution of the GSL predicts an adiabatic behavior for the accelerated expansion of the universe.

Here ρt and pt are the total energy density and pressure
defined as

I. THE F (G) THEORY OF GRAVITY

One of interesting alternative theories of gravity is
modified Gauss-Bonnet gravity, so-called f (G)-gravity,
where f (G) is a general function of the Gauss-Bonnet
curvature invariant term G = R2 − 4Rµν Rµν +
Rµνρσ Rµνρσ [1–5]. The f (G)-gravity has recently been
obtained a lot of tendency as a possible description of DE
[6]. This kind of modified gravity (MG) theory has different particulars, among stability, the ability of description
the present accelerated expansion of the universe, phantom divide line crossing and transition from deceleration
to acceleration phases [7]. The action of modified GaussBonnet gravity is given by [3]:
¶
µ
Z
1
4 √
I = d x −g
R + f (G) + Lr + Lm ,
(1)
2k 2
where k 2 = 8πGN = 1 and GN is the Newtonian gravitational constant. Also g, R, Lr , Lm and f (G) are the
determinant of metric gµν , Ricci scalar, the matter Lagrangian, the radiation Lagrangian and a general function of the Gauss-Bonnet term, respectively. For a spatially flat FRW universe, we have
³
´
³
´
R = 6 Ḣ + 2H 2 , G = 24H 2 Ḣ + H 2 ,
(2)
where H = ȧ/a is the Hubble parameter and an overdot
stands for a derivative with respect to the cosmic time t.
Also, the Friedmann equations in f (G)-gravity take the
form [8]
H2 =

1
ρt ,
3

Ḣ = −

¢
1¡
ρt + pt .
2

(3)
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ρt = ρm + ρr + ρG ,

pt = pm + pr + pG ,

(4)

where ρm and ρr are the energy density of matter and
radiation, respectively. Also ρG and pG are the energy
density and pressure due to the f (G) contribution defined
as
ρG = GfG − f − 24H 3 f˙G ,

(5)

pG = 16H 3 f˙G + 16H Ḣ f˙G + 8H 2 f¨G − GfG + f.

(6)

Moreover, the continuity equations governing the pressureless matter (pm = 0), the radiation (pr = ρr /3) and
the f (G) contribution are satisfied. By using of Eqs. (5)
and (6), one can obtain the equation of state (EoS) parameter due to the f (G) contribution as ωG = pG /ρG .
Also from Eq. (3), the effective EoS parameter can be
2Ḣ
obtained as ωeff = pt /ρt = −1 − 3H
2.
II. GSL IN F (G)-GRAVITY

As one of the most important theoretical touchstones
to examine whether f (G)-gravity can be an alternative gravitational theory to general relativity, we explore
the GSL of thermodynamics on the apparent horizon in
f (G)-gravity, and obtain the condition for the GSL to be
satisfied. The GSL says that the sum of horizon entropy
and matter entropy inside the horizon must not decrease
with time [9]. Now, we consider a spatially flat FRW
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universe filled with the matter and radiation. We further
assume that the boundary of the universe to be enclosed
by the dynamical apparent horizon with the Hawking
temperature. The dynamical apparent horizon in a flat
FRW universe is same as the Hubble horizon [10]. Following [9], the associated Hawking temperature on the
apparent horizon r̃A is given by
µ
¶
r̃˙ A
1
1−
.
(7)
TA =
2πr̃A
2H r̃A
Now we are going to use the first law of thermodynamics to find the general condition needed to hold the GSL
in f (G)-gravity. The entropy of matter and radiation
inside the horizon are given by the Gibbs equation [11]
TA dSm = dEm + pm dV,

(8)

III. TWO VIABLE F (G) MODELS

Here, we are interested in examining the GSL for two
viable f (G) models which are introduced by [3,4] to explain the accelerated expansion of the universe at present.
The first model has the form [3]
³ 3
´ 23
f (G) = α G 4 − β ,

Model I,

(14)

where α and β are two constants of the model. The
second f (G) model is given by [4]
µ ¶
G
G
√
arctan
f (G) = λ
G∗
G∗
µ
¶
p
λp
G2
−
G∗ ln 1 + 2 − αλ G∗ ,
Model II, (15)
2
G∗

where α is an arbitrary constant and λ is a positive constant. Also G∗ = H04 and H0 is the Hubble parameter at
present.
3
where Em = ρm V and Er = ρr V . Also V = 4πr̃A
/3 is the
With choice of suitable initial conditions, we numervolume of the dynamical apparent horizon r̃A containing
ically solve the differential equations governing the dythe pressureless matter (pm = 0) and radiation (pr =
namics of f (G)-gravity for both model I and model II
ρr /3).
[12]. The evolutions of the Hubble parameter H, the
Taking time derivative of Eqs. (8) and (9) and using
Gauss-Bonnet curvature invariant term |G| and the quanthe continuity equations one can get
tity H 6 fGG versus N = ln(a/ai ) for model I and model II
are plotted in Figs. 1 and 2, respectively. Figures show
³
´
³
´
2π Ḣ + H 2 h
that: (i) the Hubble parameter decreases during history
TA Ṡ =
4Ḣ − 16H H 2 − 2Ḣ f˙G +
of the universe. (ii) The GB term switches its sign dur4
H
i
ing the transition from the standard radiation/matter
16H 2 f¨G . (10)
dominated epochs to the accelerated era (which corresponds to passing through the minus infinity in logarithwhere S = Sr + Sm . The horizon entropy in f (G)-gravity
mic scale). (iii) The quantity H 6 fGG satisfies the conis given by [6]
dition 0 < H16 fGG (G1 ) < 1/384 which shows that both
¡
¢
models have a stable de Sitter attractor. (iv) H, |G| and
SA = 8π 2 H −2 + 8fG .
(11)
H 6 fGG at late times go to a constant value when the
universe enters a de Sitter regime. Notice that the result
Using Eqs. (7), (10) and (11), the GSL in f (G)-gravity
of Fig. 2 for model II is the same as that obtained in [4].
yields
The evolutions of the density parameters Ωr , Ωm , ΩG
and the effective EoS parameter ωeff , versus N for model
2π
TA Ṡtot = 4 ×
I and model II are plotted in Figs. 3 and 4, respech
³ H
´
³
´ i
tively. Figures illustrate that: (i) for both models, Ωr ,
2
2 ˙
2
2 ¨
2Ḣ + 8H Ḣ 4Ḣ + 3H fG + 16H Ḣ + H fG , (12)
Ωm , ΩG and ωeff behave quite similar to those of the
ΛCDM model in the radiation/matter dominated epochs.
where Stot = Sr + Sm + SA . Equation (12) shows that
(ii) For model I, ωeff oscillates rapidly during the accelerin f (G) gravity, the validity of the GSL, i.e. TA Ṡtot ≥ 0,
ated epoch and goes deep into the phantom-like region as
depends on the explicit form of the f (G) model. For the
the universe enters the de Sitter period. (iii) For model
Einstein gravity (f (G) = 0), one can immediately find
II, ωeff oscillates slowly around −1 as the system enters
that the GSL (12) reduces to
the epoch of cosmic acceleration, which implies that the
de Sitter solution is a stable spiral. Note that the results
2
4π Ḣ
TA Ṡtot =
≥ 0,
(13)
of Figs. 3 and 4 are the same as those obtained in [3] and
4
H
[4], respectively.
which shows that the GSL is always fulfilled throughThe evolution of the deceleration parameter q = −1 −
Ḣ/H 2 , for model I and model II is plotted in Figs. 5 and
out history of the universe. In what follows, we examine
6, respectively. Figure 5 clears that for model I, the dethe validity of the GSL (12) for two viable f (G)-gravity
celeration parameter starts from q = 1 corresponding to
models.
TA dSr = dEr + pr dV,

(9)
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Model I

Model I
1

0
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6
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Ωr

10
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−2
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m

Ω

G

ω eff

−1.5
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Ω

0

5
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N=ln a/a

i
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i

FIG. 1. The evolutions of the Hubble parameter H, the
Gauss-Bonnet curvature invariant term |G| and the quantity
H 6 fGG , versus N = ln(a/ai ) where ai is the initial value of
1
the scale factor. Auxiliary parameters are: α = 40√
and
66
−17
β = −10
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FIG. 3. The evolutions of Ωm , ΩG , Ωr and ωeff , versus N .
Auxiliary parameters as in Fig. 1.
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FIG. 2. Same as Fig. 1 but for model II. Auxiliary parameters are: α = 10 and λ = 0.075.

FIG. 4. Same as Fig. 3 but for model II. Auxiliary parameters as in Fig. 2.
IV. CONCLUSIONS

the radiation dominated epoch, then shows a cosmic deceleration (q > 0) to acceleration (q < 0) transition [13]
and finally oscillates rapidly into the de Sitter regime
(q = −1). Figure 6 presents that for model II, q varies
from the matter dominated epoch (q = 0.5), then transits from a cosmic deceleration to acceleration and approaches smoothly a de Sitter regime at late times, as
expected.
Finally, we examine the validity of the GSL for both
models. In Figs. 7 and 8, we plot the variation of the
GSL, Eq. (12), versus N for model I and model II, respectively. Figures illustrate that for both models, the
GSL during the radiation/matter dominated epochs is
fulfilled. Thereafter when the universe enters the cosmic
acceleration era, i.e. q < 0 see Figs. 5 and 6, the GSL
does not hold (i.e. TA Ṡtot < 0) in some ranges of N . At
late times, the GSL for model I oscillates rapidly and for
model II approaches smoothly into the de Sitter universe,
adiabatically (i.e. TA Ṡtot = 0).
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One of gravitational alternative theories for DE is
f (G)-gravity, in which DE emerges from the modification of the Gauss-Bonnet invariant term. Here, we investigated the GSL of gravitational thermodynamics in
the framework of f (G)-gravity. To do so, we considered
a spatially flat FRW universe filled with the pressureless matter and radiation. We supposed the boundary of
the universe to be enclosed by the dynamical apparent
horizon with the Hawking radiation. We derived a general relation for the GSL which its validity depends on
f (G)-model. Hence, for two viable f (G)-models, we first
solved numerically the set of differential equations governing the dynamics of f (G)-gravity. Then, we examined
the validity of the GSL for the two selected f (G)-models.
Our results show that the GSL is fulfilled for both models
during the standard radiation/matter dominated epochs.
But when the universe becomes accelerating, the GSL is
violated (i.e. TA Ṡtot < 0) in some ranges of scale factor. At late times, the evolution of the GSL predicts an
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FIG. 5. The evolution of the deceleration parameter q versus N for model I. Auxiliary parameters as in Fig. 1.

FIG. 7. The evolution of the GSL versus N for model I.
Auxiliary parameters as in Fig. 1.
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FIG. 6. Same as Fig. 5 but for model II. Auxiliary parameters as in Fig. 2.

adiabatic behavior (i.e. TA Ṡtot = 0) for the accelerated
expansion of the universe.

FIG. 8. Same as Fig. 7 but for model II. Auxiliary parameters as in Fig. 2.
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تفکیک ستاره از کهکشان با استفاده از پارامتر انتقال به سرخ اجرام
در شبکه عصبی چند الیه پرسپترون MLP
محسن عمانی زیارتی ،1پویا درخشان برجوئی ،2اسدله

صفایی3

1دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس
2دانشگاه آزاد اسالمی واحد نائین اصفهان-دانشکده مهندسی برق
3دانشگاه کاشان-دانشکده فیزیک

چکیده
هیدروژن فراوانترین عنصر در جهان است و در طیف اکثر اجرام وجود دارد ،برای مطالعه تصاویر آسمان ،میتوان با
بررسی خطوط طیفی این عنصر  ،نوع جرم هدف ،بسته به ستاره یا کهکشان بودن آن را تشخیص داد .از طرفی امروزه شبکه-
های عصبی مصنوعی در دنیای تحقیقات کامپیوتری به دلیل توانایی باال در تحلیل دادههای با حجم زیاد در زمانی کوتاه ،به
محققین و دانشمندان کمک شایانی کرده است [1].ما در این پژوهش با طراحی و تولید یک شبکه عصبی چندالیه پرسپترون
( )MLPدر فضای نرمافزار  MATLABو آموختن معیارها و روشهای آنالیز واریانسی و استفاده از مولفه انتقال به سرخ
موجود در طیف اجرام به نسبت طول موجهای هیدروژن در طیف مبنای این عنصر ،تفکیکی بین ستارگان و کهکشانها را
انجام دادهایم[4].

مقدمه
امروزه هوش مصنوعی بخشی کارآمد و مناسب در انجام پروژههای پیچیده علمی به حساب میآید و
محققان علوم مختلف با شناخت و بکارگیری آن در تخصصهای خود نتایج کار خود را بهبود بخشیدهاند .انواع
روشهای هوش مصنوعی و به خصوص شبکههای عصبی مصنوعی در باال بردن دقت ،سرعت محاسبات پیچیده و
کاهش خطا در نتایج بدست آمده ،به کیهانشناسان در شناخت اجرام و تفکیک انواع مختلف آنها از یکدیگر کمک
زیادی کرده است .انتخاب پارامترهای مناسب و مؤثر در این فرایند بسیار مهم است ،تا جایی که انتخاب درست این
پارامترها در بهینه کردن روشهای مورد استفاده پیشین بهبود قابل توجهی را در پی داشته است [2].شبکه عصبی
مصنوعی چند الیه پرسپترون ( )MLPتوانایی باالیی در تحلیل دادههای با حجم زیاد را در زمانی اندک دارد و می-
تواند محاسبات پیچیده را با دقت و سرعت باال با حداقل خطا انجام دهد .ورودیهای این شبکه دادههای خامی است
که از تحلیل نمودارهای طیفی اجرام مورد نظر بدست میآید .در الیههای میانی عمل تحلیل و بهینهسازی انجام می-
شود .گرههای موجود در الیههای میانی اتصالهایی با گرههای الیه ورودی و خروجی دارند که هر کدام از این
اتصالها دارای یک وزن ) (wاست که مستقیماً با تابع فعالساز شبکه در ارتباط است .الیه خروجی تنها یک گره دارد،
به عبارتی سادهتر شبکه یک خروجی دارد که شامل موارد تفکیک شده ستاره از کهکشانها است]5[.

تجزیه و تحلیل دادهها
در این کار از تصاویر پروژه  SDSSبا مختصات آسمانی دقیق بُعد  244/50533370135275و میل
 7/043133444372532همراه با نمودارهای طیفی  APOGEE Spectraاجرام برای تشخیص نوع اجرام موجود
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استفاده شده است .پارامتر مورد نظر برای تشخیص اجرام ،میزان انتقال به سرخ خطوط طیفی جذبی بالمر عنصر
هیدروژن در نمودارها است که به نسبت جابجایی این خطوط با مبنای خطوط هیدروژن در نظر گرفته شده است که
خطوط طیف هیدروژن در ترازهای  Hγ ،Hβ ،Hαو  Hδمورد تحلیل و بررسی قرار میدهد.

شکل – 1تصویر منطقه آسمان مورد مطالعه از دادههای SDSS

پیش پردازش بر روی دادهها ،شامل مراحلی برای شناخت دادههای اصلی و آمادهسازی دادهها برای آموزش
به شبکه عصبی مصنوعی ،کم حجم کردن دادهها با استفاده از روش  PCAو تقسیم دادهها به چهار بخش (شامل چهار
تراز هیدروژن) برای اعمال به شبکه است .ابتدا دادههای نمودار طیفی هر جرم به شبکه اعمال میشود تا از هر نمودار
دادههای مورد نظر استخراج و به شبکه آموزش داده شود .پس از یادگیری شبکه ،مرحله  PCAبر روی دادهها انجام
میشود که باعث کم حجم کردن دادهها و موجب بهینهسازی فرآیند پردازش اصلی میگردد]5[.
پردازش دادهها در الیههای میانی شبکه عصبی انجام میشود .دادهها در هر چهار قسمت مجزا مورد پردازش
قرار میگیرد و در این مرحله با مشخص بودن متغیرهای شبکه جهت تعیین وزنهای مناسب اتصالها و بهترین حالت
چیدمان آنها برای آنالیز داده ها و همچنین تعریف معیار نجومی انتقال به سرخ در نتایج بدست آمده به گام اصلی
پردازش یعنی آنالیز واریانس مناسب مربوط به دادهها و تحلیل و در نهایت تفکیک آنها میرسیم .تعیین وزنهای
مناسب و در ادامه آن آنالیز صحیح واریانس و یافتن روابط ریاضی مناسب در شبکه و اعمال تجزیه و تحلیل بروی
دادهها به جزء بدست آمدن نتایج مطلوب و نرمال سازی نتایج ،درصد خطاهای تفکیک را میتواند تا حد زیادی
کاهش دهد[3].
این رابطه آنالیز واریانس دادهها بصورت زیر در شبکه اعمال شده است:
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پس از انجام این مراحل دادههایی برای خروجی شبکه مشخص میگردد .ورودی شبکه عصبی مصنوعی در
این کار نمودار طیفی  04جرم از قسمت ذکر شده از آسمان است .تعیین وزن مناسب اتصاالت بین گرهها و فرمول و
آنالیز مناسب در حوزه انتقال به سرخ عنصر هیدروژن طیف اجرام در الیههای میانی شبکه انجام شده و نتایج آن برای
ترازهای چهارگانه هیدروژن به عنوان هدف کار در قالب چهار نمودار تعیین گردیده است.

شکل -2میزان انتقال به سرخ خطوط طیفی هیدروژن در ترازهای  Hγ ،Hβ ،Hαو Hδ

نتیجه گیری
پس از استخراج دادهها پیش از خروجی نهایی ،شبکه میزان انتقال به سرخ هر یک از دادهها را به نسبت
مقدار طول موج تراز مبنای همتای آن داده مقایسه میکند .برای نمونه شبکه ،دادهای که برای تراز آلفا هیدروژن یک
جرم محاسبه شده را با مقدار مبنای آلفا هیدروژن از قبل تعریف شده آن مقایسه میکند و در صورتی که در بازه
بخصوص ستاره قرار داشته باشد به آن مقدار صفر میدهد و در صورتی که به بازه کهکشانها تعلق داشته باشد به آن
مقدار یک میدهد .به عبارتی دیگر میزان انتقال به سرخ هیدروژن ستارهها را با کهکشانها و کوازارها مقایسه میکند.
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نتیجه طراحی شبکه عصبی همراه با تغییر وزن اتصاالت و نحوه محاسبات معادله واریانس اعمال شده به شرح جدول
زیر است:
جدول -1میزان بازه انتقال به سرخ ستاره ،کهکشان و کوازار ترازهای چهارگانه عنصر هیدروژن

کوازار

کهکشان

ستاره

طول موج مبنی

خط طیفی بالمر در

ΔλÅ

ΔλÅ

ΔλÅ

λÅ

هیدروژن

-9911 ~ +9249
-881 ~ +9249
-786 ~ +2729
-2862 ~ +2283

-321 ~ +1771
-428 ~ +8219
-971 ~ +4814
-971 ~ -4387

-7 ~ +7
-4 ~ +8
-4 ~ +2
-2 ~ +99

3631
2839
2122
2924

Hα
Hβ
Hγ
Hδ

از جدول فوق می توان نتیجه گرفت که میزان انتقال به سرخ ستارگان بسیار کم و در حد چند آنگستروم است اما
مقدار انتقال به سرخ کهکشانها در حد چند صد تا چند هزار آنگستروم در ترازهای مختلف هیدروژن میباشد.
همچنین میزان انتقال به سرخ کوازارها نیز در بازههای چند صد تا چند هزار است اما تفاوتی که بین انتقال به سرخ
کهکشانها و کوازارها مشهود است در منظم بودن سیر کاهشی (پس از مرتبسازی کاهشی) مقدار انتقال به سرخ
کهکشانها و نامنظم بودن این سیر کاهشی در کوازارهاست .بدین ترتیب میتوان با استفاده از فرآیند تجزیه و تحلیل
داده و پردازش آنها در شبکه عصبی طراحی شده ،تفکیکی دقیق و طبقهبندی شده از اجرام هر منطقه از آسمان بدست
آورد.

مرجعها
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Applications of Neural Networks To Object Detection and Star/Galaxy Separation, MNRAS,
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ذرات گردوغبار در قرص های پیش سیاره ای
غیوری خواه ،محمد 1شادمهری محسن،
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خواجوی

1

گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه فردوسی ،مشهد

2

گروه فیزیک ،دانشکده علوم ،دانشگاه گلستان ،گرگان

مهدی1

چکیده
هدف این تحقیق بررسی اثر خودگرانش قرص های پیش سیاره ای روی دینامیک ذرات گردوغبار در این قرص ها است .به عنوان گام نخست
و با فرض این که قرص نازک و متقارن سمتی و ایستاست و همچنین با صرف نظر از مولفه ی شعاعی نیروی خودگرانش قرص ،مولفه عمودی
این نیرو را محاسبه می نماییم .در گام دوم ،با وارد کردن این نیرو در معادالت حرکت ذرات گردوغبار و با فرض ایستایی حرکت این ذرات،
معادالت را به صورت تحلیلی حل نموده و با به دست آوردن مولفه عمودی و شعاعی سرعت ذرات ،به بررسی نقش خودگرانش روی سرعت
این ذرات می پردازیم .در گام سوم ،با فرض مساوی بودن شار ناشی از جریان های تالطمی و شار ناشی از نشست ذرات گردوغبار به واسطه
این نیروها به روی صفحه مرکزی ،نشان می دهیم که خودگرانش سبب نشست بیشتر ذرات گردوغبار به روی صفحه مرکزی می شود .در انتها
با محاسبه ی سرعت شعاعی متوسط ذرات گردوغبار و با استفاده از نتایج آن ،به تحلیل آهنگ برافزایش ذرات گردوغبار و پدیده هایی از جمله
شکل گیری حلقه و شکاف در قرص های پیش سیاره ای می پردازیم .خودگرانش به ویژه می تواند در قرص های با جرم باالتر و در فواصل
دورتر این قرص ها نسبت به ستاره ی مرکزی نقش موثرتری ایفا کند.

مقدمه
قرص های پیش سیاره ی که در طبقه بندی قرص های برافزایشی نازک قرار دارند ،ترکیبی است از گاز و ذرات گردوغبار
که محل شکل گیری سیارات است ] .[3در این بین حرکت ذرات گردوغبار متاثر از عوامل متعددی از جمله :گرانش
ستاره ی مرکزی ،نیروی مقاومت سیال ] ، [6فشار تابشی ] ،[7میدان مغناطیسی ] [4و همچنین تالطم موجود در قرص
است .از سوی دیگر ،شواهد رصدی حاکی از این است ،در حالی که جرم ستاره ی مرکزی در بازه ی  0/22تا  2/2جرم
خورشید قرار دارد ،قرص پیرامون آن نیز می تواند جرمی تا حد  0/2جرم خورشید را دارا باشد ] .[1,2در این بین
کاری که ما انجام می دهیم بررسی حرکت ذرات گردوغبار تحت تاثیر خودگرانش قرص پیش سیاره ای با تقریب
ایستاست .یعنی زمانی که شتاب حرکت ذره تقریبا صفر فرض می شود .بر این اساس حرکت در راستای شعاعی و
عمود بر صفحه مرکزی قرص را بررسی می کنیم .همچنین تاثیر خودگرانش را روی نشست ذرات گردوغبار به روی
صفحه مرکزی مطالعه می نماییم .در انتها هم با محاسبه سرعت شعاعی متوسط و بررسی نتایج آن به تحلیل شارش
شعاعی ذرات گردوغبار و پدیده هایی از جمله شکل گیری حلقه و شکاف در قرص های پیش سیاره ای می پردازیم.

محاسبه نیروی خودگرانش
برای بررسی اثر خودگرانش ابتدا بایستی این نیرو را محاسبه کنیم .با انتگرال گیری حجمی از دو طرف معادله ی پواسون
روی یک استوانه که قاعده آن منطبق بر صفحه مرکزی قرص بوده و شعاع و ارتفاع استوانه دلخواه است و تبدیل این
انتگرال حجمی به یک انتگرال سطحی به واسطه ی قانون گاوس و همچنین با استفاده از سه فرض:
 )1صرفنظرکردن از مولفه شعاعی نیروی خودگرانش

 )2تقارن آینه ی نسبت به صفحه مرکزی

 )3تعریف چگالی و سرعت صوت به صورت ][6

𝑝 𝑟
𝑧2
𝜌𝑔 (𝑟, 𝑧) = 𝜌0 ( ) exp (− 2 ),
𝑅
𝑔2ℎ

)(1
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𝑞

𝑟 2
𝑐(𝑟) = 𝑐0 ( ) ,
𝑅

)(2

مولفه عمودی خودگرانش به شکل زیر به دست می آید
𝑞 3

3
𝑅3
√ −(2𝜋)2 𝐺𝜌0 𝑐0

𝑟 𝑝+2+2
𝑧
) (
( erf
),
𝑅 𝑀𝐺
ℎ𝑔 √2

)(3

= 𝑔𝑠𝐹

که در این معادالت  rو  zمولفه های مختصات استوانه ای erf(x) ،تابع خطا G ،ثابت گرانش M ،جرم ستاره مرکزی،
𝑔 ℎمقیاس ارتفاع است .همچنین زیروند صفر مقادیر پارامترها را در فاصله یک واحد نجومی از ستاره مرکزی نشان
می دهد و 𝑅 برابر یک واحد نجومی است .همچنین pو  qدو پارامتر آزاد است.

معادالت حرکت ،نشست و جریان شعاعی ذرات گردوغبار
مولفه های معادالت حرکت ذرات گردوغبار در دستگاه استوانه ای و در حضور گرانش ستاره ی مرکزی ،نیروی مقاومت
سیال و خودگرانش قرص را به صورت زیر می نویسیم
𝑑𝑣𝑟,𝑑 𝑣𝜃,𝑑 2
𝑑𝑖𝑚Ω𝑘,
=
− Ω2𝑘 𝑟 −
(𝑣𝑟,𝑑 − 𝑣𝑟,𝑔 ),
𝑡𝑑
𝑟
𝑠𝑇
𝑑
𝑑𝑖𝑚v𝑘,
(r𝑣𝜃,𝑑 ) = −
(𝑣𝜃,𝑑 − 𝑣𝜃,𝑔 ),
𝑡𝑑
𝑠𝑇

)(4
)(5
𝑞 3

)(6

3
𝑑𝑑𝑣𝑧,
𝑑𝑖𝑚Ω𝑘,
𝑅 3 𝑟 𝑝+2+2
𝑧
= −Ω2𝑘,𝑚𝑖𝑑 𝑧 −
√ 𝑣𝑧,𝑑 − (2𝜋)2 𝐺𝜌0 𝑐0
) (
( erf
),
𝑡𝑑
𝑠𝑇
𝑅 𝑀𝐺
ℎ𝑔 √2

که در اینجا زیروند  mid ،z ،𝜃 ،rو  kبه ترتیب به راستای شعاعی ،سمتی و عمودی و صفحه مرکزی و حرکت کپلری
و زیروند  gو  dبه ترتیب به گاز و ذرات گردوغبار اشاره می کنند .همچنین  tبه زمان و 𝑠𝑇 به زمان توقف اشاره
می کند که از معادله ی

𝑑𝑖𝑚𝜋 𝜌𝑝 sΩ𝑘,
𝑐 𝑔𝜌

 𝑇𝑠 =√ 8به دست می آید ودر این معادله 𝑝𝜌 چگالی داخلی ذرات گردوغبار و s

ابعاد ذرات گردوغبار است .همچنین مولفه های شعاعی و سمتی سرعت المان گاز از معادالت زیر تعریف می شوند

][6

1

𝑀𝐺 ℎ0 2
5𝑞 + 9 𝑧 2 𝑟 𝑞+2
√ ) ( = −α
(3𝑝 + 2𝑞 + 6 +
)( ) ,
𝑅
𝑅
𝑅 2 ℎ𝑔2
2

𝑞 𝑧2

𝑔𝑣𝑟,

1 ℎ

𝑣𝜃,𝑔 =rΩ𝑘,𝑚𝑖𝑑 [1 + 2 ( 𝑟𝑔) (𝑝 + 𝑞 + 2 ℎ2 )].
𝑔

در ادامه با فرض ایستایی (مستقل بودن سرعت از زمان) و کمی عملیات جبری ،مولفه های سرعت به صورت زیر به دست
می آیند  .به علت صرفنظر کردن از مولفه شعاعی خودگرانش ،این نیرو تاثیری روی مولفه شعاعی سرعت ندارد در حالی که
نیروی عمودی در راستای  zسبب افزایش سرعت عمودی به سمت صفحه ی مرکزی می شود (شکل .)1
)(7
)(8

,
𝑧2
𝑧
( exp( 2 ) erf
).
𝑑𝑖𝑚Ω𝑘,
𝑔2ℎ
ℎ𝑔 √2
𝐺
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𝑑𝑖𝑚𝑇𝑠 −1 𝑣𝑟,𝑔 − 𝜂𝑣𝑘,
𝑇𝑠 + 𝑇𝑠 −1

= 𝑑𝑣𝑟,

𝑠 𝑝𝜌 𝑣𝑧,𝑑 = Ω𝑘,𝑚𝑖𝑑 𝑇𝑠 𝑧 − 𝜋 2
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شکل  :1سرعت عمودی ذرات گردوغبار با ابعاد مختلف در فاصله  100واحد نجومی از ستاره مرکزی .در این شکل نمودارهای نقطه چین
وضعیت بدون خودگرانش و نمودارهای توپر وضعیت با خودگرانش را نشان می دهند.

در ادامه کار معادله پیوستگی برای ذرات گردوغبار ،پس از مقداری تخمین و عملیات جبری با سه فرض:
 )2نازک بودن قرص

 )1تقارن سمتی

 )3مستقل بودن چگالی عددی ذرات گردوغبار 𝑑𝜌 از زمان

به صورت زیر به دست می آید

𝑑𝜌
𝑑𝜌 𝜕 𝜈
𝑣𝑧,𝑑 −
( ) = 0,
𝑔𝜌
𝑔𝜌 𝑧𝜕 𝑐𝑠

)(9

که در این معادله جمله اول شار ناشی از نشست ذرات و جمله ی دوم شار ناشی از جریان های تالطمی است که به

صورت ) 𝑑𝜌(⃗⃗
∇
𝜌
𝑔

𝜈 𝑔𝜌
𝑐𝑠

 𝑗⃗ = −تعریف می شود ] .[7در این معادله  scعدد اشمیت و 𝜐 وشکسانی تالطمی است ].[5

این معادله بیانگر این است که شار ناشی از نشست ذرات و شار ناشی از جریان های تالطمی مساوی و در جهت
مخالف هستند .معادله ی ( )9یک معادله ی دیفرانسیل مرتبه اول است که با انتگرال گیری عددی از آن می توان نسبت
𝜌

𝑑𝜌 را به دست آورد.
𝑔

شکل  : 2نسبت چگالی ذرات گردوغبار به چگالی گاز .نمودار سمت راست این نسبت را برای ذرات با ابعاد مختلف نشان می دهد و نمودار
چپ این نسبت را در فواصل مختلف از ستاره مرکزی نشان می دهد.

در آخرین گام نیز سرعت شعاعی متوسط ذرات گردوغبار با حل عددی انتگرال های معادله زیر در راستای  zمحاسبه
می شود
3ℎ

.

)(10
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𝑧𝑑 𝑑∫−3ℎ𝑔 𝜌𝑑 𝑣𝑟,
𝑔

𝑧𝑑

𝑔3ℎ
𝑑𝜌 𝑔∫−3ℎ

= 〉 𝑑〈𝑣𝑟,
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شکل  : 3سرعت شعاعی متوسط ذرات گردوغبار با ابعاد مختلف .نمودار سمت راست نقاط تشکیل حلقه و شکاف را به ازای مقادیر مشخصی
از پارامترها مشخص می کند .نمودار سمت چپ نشان دهنده ی کاهش آهنگ برافزایش به واسطه ی تاثیر خودگرانش است .نمودار نقطه چین
وضعیت بدون خودگرانش و نمودار توپر وضعیت با خودگرانش

نتیجه گیری
شکل های رسم شده در این تحقیق نشان می دهند که خودگرانش از سه جنبه ،توزیع و نحوه ی حرکت ذرات گردوغبار
را در قرص های پیش سیاره ای تحت تاثیر قرار می دهد.
 )1در شکل  1مالحظه می کنیم که خودگرانش قرص سبب می شود تا ذرات گردوغبار با سرعت بیشتری در راستای
عمود بر صفحه ی مرکزی و به سمت آن حرکت کرده و به روی آن نشست کنند.
 )2همچنین شکل  2نشان می دهد که خودگرانش قرص سبب باال رفتن مقدار چگالی ذرات گردوغبار نزدیک به
صفحه ی مرکزی و تجمع بیشتر این ذرات پیرامون این ناحیه می شود .این تاثیر به ویژه برای ذرات بزرگ تر و در
نواحی دورتر از ستاره ی مرکزی برجسته تر است.
 )3شکل  3نیز نشان دهنده این است که با اضافه شدن خودگرانش ،آهنگ برافزایش این ذرات به روی ستاره ی مرکزی
کم تر می شود .از نکات جالب شکل  3می توان به امکان شکل گیری شکاف و حلقه در ذرات گردوغبار اشاره
کرد .همان طور که در شکل مشخص شده است در قرص های پیش سیاره ای می تواند نقاطی وجود داشته باشد
که سرعت شعاعی متوسط و شار جرمی ناشی از آن 〉 𝑟𝑣〈 𝑑 𝑀̇ = 2𝜋𝑟Σدر این نقاط صفر است که این نقاط را

در این تحقیق ،نقاط بحرانی می نامیم .نقاط بحرانی دو نوع هستند.
 در شعاع بزرگ تر از نقاط بحرانی شار مثبت و در شعاع کوچک تر شار منفی است که این به معنای دور
شدن ذرات گردوغبار از دو طرف نقطه بحرانی یا کاهش چگالی ذرات گردوغبار در این نقطه است .به
عبارت دیگر در این نوع نقاط بحرانی شکاف شکل می گیرد.

 در شعاع بزرگ تر از نقاط بحرانی شار منفی و در شعاع کوچک تر شار مثبت است به عبارت دیگر ذرات
از هر دو طرف به نقطه بحرانی نزدیک شده که این به معنای افزایش چگالی و یا تشکیل حلقه است.
References:
[1] Andrews, Sean M., Wilner, David J., Espaillat, Catherine., Hughes, A. M., Dullemond, C.
P., McClure, M. K., Qi, Chunhua., Brown, J. M., 2011, ApJ, 732, 42
[2] Cossins, Peter., Lodato, Giuseppe., Testi, Leonardo., 2010, MNRAS, 407, 181
[3] Dullemond, C. P., Monnier, J. D., 2010, ARAA, 48, 205
[4] Shadmehri, Mohsen., 2008, ApSS, 314, 217
[5] Shakura N.I., Sunyaev R.A., 1973, AA, 24, 337
[6] Takeuchi, Taku., Lin, D. N. C., 2002, ApJ, 581.1344
[7] Takeuchi, Taku., Lin, D. N. C., 2003, ApJ, 593, 52
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يطانؼّ َقش يیذاٌ يغُاطیغی دس ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی دس اعپیکٕلْای
خٕسشیذی

1

صْشا فاضمْ ،1اَیّ ايیشی صادقاٌ

 1گشِٔ فیضیک َظشی ٔ اختشفیضیک ،داَشکذِ فیضیک ،داَشگاِ تبشیض ،تبشیض

چكیذِ
تذشیک ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی تٕنیذ شذِ اص پانظْای يٕضؼی دس فشاس گاص ٔ يٕنفّ ػًٕدی عشػت سا بشسعی يیکُیى.
شبیّعاصی ػذدی آشکاس يیکُذ کّ یک پانظ أنیّ با دايُّ کٕچک يیتٕاَذ ايٕاج يغُاطٕ صٕتی – گشاَشی تٕنیذ کُذ ،کّ بؼذْا اص
َادیّ اَتقال بّ دنیم اختالف صیاد ديا يُؼکظ يیشٕد .دس ایٍ يقانّ َقش جٓت يیذاٌ يغُاطیغی بش تؼییٍ دايُّ َٕعاَات َادیّ اَتقال
بشسعی يیگشدد.

يقذيّ
اعپیکٕلْا پذیذِْای عیخ ياَُذی ْغتُذ کّ دس ايتذاد نبّ خٕسشییذ بیا دٔسِ تُیأت تقشیبیی  1دقیقیّ ٔ عیشػت
 11-25کیهٕيتش بش ثاَیّ َٕعاٌ يیکُُذ.
اص إَاع ايٕاج يشاْذِ شذِ دس اعپیکٕلْا ،ايٕاج يغُاطٕ صٕتی -گشاَشی دس بغیاسی اص يطانؼات َظشی ٔ ػیذدی
يٕسد بشسعی قشاس گشفتّ اعت .اَتشاس ايٕاج يغُاطٕ صٕتی کُذ ،يغُاطٕ صٕتی کُذ ایغتا ٔ اَتشاس ايٕاج يغُاطٕ صیٕتی
عشیغ سا يی تٕاٌ اص تقاسٌ کیُک ٔ تقاسٌ عٕعیغی شُاعایی کشد .ایٍ يذْا تٕعط ابضاسْای بغیاس دغاط ياَُذ تیشیظ،
عٕيش /عْٕٕ ٔ ای آی اطْ /یُٕدِ يشاْذِ شذِ اعت ].[1

داَیکٕ ٔ ًْکاساٌ( ٔ )2112يٕسأعکی ٔ ًْکاساٌ ( ،)2113ايٕاج يغُاطٕ صٕتی تٕنیذ شذِ بّ طیٕس َاگٓیاَی سا
دس اتًغفش خٕسشیذی يٕسد يطانؼّ قشاس دادَذ ،کّ تٕعط عّ پیکشبُذی يختهف اص خطیٕ يییذاٌ يغُاطیغیی يغیتقیى
تٕنیذ يیشَٕذ .بغتّ بّ صيیُّْای جٓتگیشی يیذاٌ يغُاطیغیی ،آَٓیا دٔسِتُیأت يیٕج سا دس يذیذٔدِ  150-300بیّ
دعت آٔسدَذ .صاکاساشٕیهی ٔ ًْکاساٌ( ،)2112ایٍ يذل سا بّ صٕست خطٕ يیذاٌ يغُاطیغی خًیذِ تؼًییى دادَیذ،
ايا آَٓا ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی آْغتّ سا با پانظ عشػت ػًٕدی ساِاَیذاصی شیذِ اص استفاػیات يختهیف جیٕ
خٕسشیذی دس َظش گشفتُذ .دس َتیجّ َیاص بّ تؼًیى ایٍ يطانؼات بشای ايٕاج يغُیاطٕ صیٕتی  -گشاَشیی عیشیغ ٔجیٕد
داسد].[2][3][4

ژنیُک ٔ يٕسأعکی ( ،)2113اَتشاس ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی دس عاختاس خطٕ يیذاٌ يغُاطیغیی پیششیی
تاج خٕسشیذی سا بّ طٕس ػذدی يطانؼّ کشدَذ .ایٍ ايٕاج تٕعط پانظ گأعی أنیّ اػًال شذِ دس يٕنفّ افقی عشػت
دس صیش ٔ یا باالی َادیّ اَتقال بّ ٔجٕد يیآیُذ .آٌْا اص شبیّعاصی ػذدیَٕ ،عاَات َادیّ اَتقال سا بشای ْیش دٔ يیٕسد
آشکاسعاصی کشدِ ٔ دٔسِتُأت َٕعاٌ سا اَذاصِ گیشی ًَٕدَذ کّ ْیش دٔ بغییاس شیبیّ بیّ یکیذیگش بیٕدِ ٔ يشبیٕ بیّ
َٕعاَات تقشیبی  3دقیقّای يشاْذِ شذِ دس باالی نکّْای خٕسشیذی ْغتُذ].[1

بٕگذاٌ ٔ ًْکاساٌ ) ٔ (2003فذٌٔ ٔ ًْکاساٌ ) ،(2011تذشیک ،اَتشاس ٔ تبذیم ايٕاج يغُاطٕ صٕتی سا تٕعیط
یک يذشک يتُأت دس یک شبیّ عاصی يغُاطْٕیذسٔدیُايیک عّ بؼذی  ،يٕسد بذث قشاس دادَذ ].[5][6
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ْذف يا دس ایٍ پشٔژِ يطانؼّ ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی دس اعیپیکٕلْیا اعیت .دس اییٍ يطانؼیّ الییّبُیذی
گشاَشی سا دس َظش يیگیشیى .تذشیک ايٕاج يغُاطٕ صٕتی -گشاَشی داصم اص پانظْای أنیّ دس فشیاس گیاص ٔ يٕنفیّ
ػًٕدی عشػت سا با دم ػذدی يؼادالت يغُاطْٕیذسٔدیُايیک دٔ بؼذی بیا اعیتفادِ اص کیذ TMC(Tearing Mode

) Codeبشسعی خٕاْیى کشد .دس صیش ،دس ابتذا يؼادالت اعاعی سا بیاٌ کشدِ ٔ ششایط أنیّ ٔ دانت اختالنی سا يؼشفیی
يیکُیى ،عپظ بّ بذث ٔ َتیجّ گیشی يیپشداصیى.

يؼادالت اعاعی
بشای بشسعی پالعًای يغُاطیذِ ،اص يؼادالت يغُاطْٕیذسٔدیُايیک اعتفادِ يیکُیى .دس يذل ػذدی ،اتًغفش
خٕسشیذی الیّبُذی شذِ گشاَشی سا دس َظش يیگیشیى کّ دس آٌ پٕیایی پالعًا تٕعط يؼادالت يغُاطْٕیذسٔدیُايیک
ایذِآل ٔابغتّ بّ صياٌ دٔ بؼذی تٕصیف يیشٕد.


 .  V   0
t
V
1

  V . V  p     B   B   g
t

B
   V  B  , . B  0
t
p
 .  pV   1    p . V
t

()1
()2
()3
()4

kB
دس ایُجا T
m

 p فشاس گاص ρ ،چگیانی جشيیی g = (0,-g, 0) ،شیتات گشاَشیی کیّ دس آٌ g = 274 ms−2

5
اعت V ،عشػت جشیاٌ B ،يیذاٌ يغُاطیغی T ،ديا،
3
بٕنتضيٍ اعت .دس ایٍ يقانّ ،يذٕس ػًٕدی عیغتى يختصات دکاستی تٕعط  ٔ zيذٕس افقی تٕعیط  xيشیخص شیذِ

  شاخص آدیاباتیک m ،جشو رسِای يتٕعیط ٔ  k Bثابیت

اعت .پظ ،فشض يیکُیى کّ يذیط دس ايتذاد جٓت  yثابت اعت ٔ يٕنفّْای  yعشػت پالعیًا ٔ يییذاٌ يغُاطیغیی
بشابش با صفش اعت ،یؼُی  .By = 0 ٔ Vy = 0ایٍ فشض ايٕاج آنفٌٕ سا اص عیغتى دزف يیکُذ ،ايیا ُْیٕص ْیى اجیاصِ
يیدْذ تا ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی آصاداَّ اَتشاس یابُذ .بشای يطانؼّ َٕعاَات ٔ ايٕاج يٕجٕد دس اعپیکٕلْا بایذ
يؼادالت يغُاطْٕیذسٔدیُايیک سا دم کُیى .بشای ایٍ يُظٕس اختالنی دس یکی اص پاسايتشْای عشػت ،فشاس ٔ ییا يییذاٌ
يغُاطیغی ایجاد يیکُیى.

تؼادل أنیّ
فشض يیکُیى اتًغفش دس دانت تؼادل اعت ٔ عشػت اختالنی بشابش صفش اعت ،يیذاٌ يغُاطیغی يغتقیى دس جٓت


افقی بیاٌ يیشٕد B  B 0 x ،کّ  B 0سا دس یک عطخ يشجغ اَذاصِگیشی يیکُیى .دس دانت تؼادل ،گشادیاٌ فشاس با
 z dz ' 
pe (z )  p 0 exp   
َیشٔی گشاَش دس تٕاصٌ اعت pe  e g  0 :؛ کّ دس آٌ فشاس گاص تؼادنی 
 z r (z ') 
يیباشذ کّ  p 0فشاس گاص دس عطخ يشجغ  zr = 10 Mmاعت ٔ  z=0يشبٕ بّ پایّ فتٕعفش اعت.
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اختالل
دس  t = 0ثاَیّ ،دانت تؼادل سا بّ طٕس َاگٓاَی با اعتفادِ اص پانظْای گأعی يٕضؼی دس فشاس گاص ٔ يٕنفّ
ػًٕدی عشػت يختم يیکُیى ،یؼُی
()5
()6

) V z (x , z , t  0)  Av f (x , z

p (x , z , t  0)  pe (z )  A p f (x , z ) ,

  x  x 0 2  z  z 0 2 

f(x, z)  exp  

w x2
w z2



کّ دس آٌ  Av ٔ APدايُّ اختالل ْغتُذ )x0 ، z0( ،يٕقؼیت أنیّ آَٓا اعت ٔ (َ )wx ،wzشاٌدُْذِ ػشض پانظ دس
ايتذاد ْ z ٔ xغتُذ.

َتایج ػذدی
دس ایٍ يطانؼّ جٓت افقی سا بشای يیذاٌ يغُاطیغی دس َظش يیگیشیى .أنیٍ پانظ اص يؼادنّ  5باػث يیشٕد ايٕاج
يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی دس اتًغفش خٕسشیذ ساِاَذاصی شَٕذ .ایٍ ايٕاج تشاکىپزیش ْغتُذ ،بُابشایٍ يی تٕاٌ تذٕل
آَٓا سا با دسجّ دشاست ٔ عشػت سدیابی کشدَ .ذِٕ تشکیم ایٍ ايٕاج بّ ایٍ صٕست اعت کّ دس ابتذا اختالل دس
يٕنفّ ػًٕدی عشػت دس دال َفٕر بّ تاج خٕسشیذی اعت .اختالنی کّ اػًال کشدیى ،دس ابتذا يذشک جشیاٌ دس
اتًغفش خٕسشیذ بٕدِ ،عپظ ایٍ جشیاٌْا ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی سا تٕنیذ يیکُُذ .ايٕاج َاشی اص پانظ ْای
أنیّ ٔاسد تاج خٕسشیذی يیشَٕذ ،چٌٕ خطٕ يیذاٌ يغُاطیغی افقی ْغتُذ ،بُابشایٍ ایٍ ايٕاج دس اصم ايٕاج
يگُتٕ صٕتی  -گشاَشی عشیغ دس يُطقّ با  βپالعًا کى ْغتُذ .دس ایٍ دانتَٕ ،عاَات با دايُّ کٕچک َادیّ اَتقال
بذٌٔ جت سا يشاْذِ يیکُیى دس صٕستی کّ بشای يیذاٌ يغُاطیغی ػًٕدیَٕ ،عاَات با دايُّ بضسگ ًْشاِ با جت
يشاْذِ شذِ بٕد .دس َتیجّ جٓت يیذاٌ يغُاطیغی َقش بغیاس دیاتی دس تؼییٍ دايُّ َٕعاَات َادیّ اَتقال ایفا يی کُذ.
شکم  1تغییشات صياَی يٕنفّ ػًٕدی عشػت دس یک َقطّ يشخصّ سا بشای شکمگیشی ایٍ ايٕاج َشاٌ يیدْذ.
بّ ػُٕاٌ یک َتیجّ اص کاْش عشیغ چگانی با استفاع ،ايٕاج يُتشش شذِ بّ عًت باال ،با دايُّ سشذ کشدِ ٔ بّ عشػت
دس دال تبذیم شذٌ بّ شٕکْا ْغتُذ .دس ایٍ دانت تُٓا دٔ شٕک بشای يیذاٌ يغُاطیغی افقی يشاْذِ کشدیى .أنیٍ
شٕک دس َقطّ يشخصّ دس  t = 250ثاَیّ ٔ شٕک دٔو بّ ایٍ َقطّ دس  t = 400ثاَیّ يی سعذ .يذذٔدِ صياَی 151

ثاَیّ بیٍ ایٍ دٔ شٕک 111 ،ثاَیّ کٕتاِ تش اص يذذٔدِ صياَی بیٍ دٔ شٕک دس يیذاٌ يغُاطیغی ػًٕدی اعت .با ایٍ
دال ،تُٓا  31ثاَیّ کٕتاْتش اص دٔسِ تُأت قطغ صٕتی اعت [ .]Pacدس َقطّ يشخصّ بشای دانت يیذاٌ يغُاطیغی
ػًٕدی  Pac(z) ≈ 180ثاَیّ اعت .عّ َٕعاٌ بؼذی ،کّ اص دايُّ ْای کٕچکتش ْغتُذ ،دٔسِ تُأت ْایی اص يشتبّ Pac

سا آشکاس يی کُُذ.

) 4(z

()7

) c s (z ) 1  2 '(z

183

pa c (z ) 

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

شکم  : 1ػالئى صياَی  Vyدس َقطّ يشخصّ بشای يیذاٌ يغُاطیغی تؼادنی افقی.

بذث ٔ َتیجّ گیشی
تذشیک َاگٓاَی َٕعاَات يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی ٔ اَتشاس آٌْا تذت يیذاٌ يغُاطیغی تؼادنی افقی سا بشسعی
کشدِ ٔ شبیّعاصی ػذدی دٔبؼذی عشػت ٔ پانظ فشاس گاص سا اجشا يیکُیى .ایٍ پانظ ْا دس ابتذا دس باالی فتٕعفش
خٕسشیذ دس اتًغفش الیّبُذی شذِ خٕسشیذی ،ساِاَذاصی يیشَٕذ .دس يٕاسدی کّ يیذاٌ يغُاطیغی داسای يٕنفّ افقی
اعت ،يُجش بّ َٕعاَات َادیّ اَتقال با دايُّ َغبتا کٕچک يیشٕد کّ َاشی اص ايٕاج يگُتٕ صٕتی  -گشاَشی عشیغ
يیباشذ .دس دانیکّ بشای یک يیذاٌ يغُاطیغی تؼادنی ػًٕدی ،ایٍ تذشیک يُجش بّ َٕعاَات َادیّ اَتقال با دايُّ
بضسگ يیشٕد کّ َاشی اص ايٕاج يغُاطٕ صٕتی  -گشاَشی آْغتّ يیباشذ.
با تجضیّ ٔ تذهیم ػالئى صياَی  Vyدس یک َقطّ يکاَی ثابت ،يشاْذِ يیکُیى کّ دٔسِ تُأت َٕعاٌ دس يیذاٌ
يغُاطیغی افقی تقشیبا  151 - 211ثاَیّ اعت کّ کٕتاِتش اص دٔسِتُأت َٕعاٌ دس يیذاٌ يغُاطیغی ػًٕدی (- 311

 251ثاَیّ) اعت .بشای عیغتىْای يیذاٌ يغُاطیغی افقی دس پالعًای بّ شذت يغُاطیذَِٕ ،عاَات ػًٕد بش يیذاٌ
يغُاطیغی بّ ػُٕاٌ ايٕاج يگُتٕ صٕتی  -گشاَشی عشیغ تٕصیف يی شَٕذ .دس َتیجّ ،شبیّ عاصی ػذدی بّ ٔضٕح
َشاٌ يیدْذ کّ پانظ أنیّ با دايُّ کٕچک دس فشاس گاص ٔ عشػت ػًٕدی قادس بّ ایجاد يجًٕػّای اص پذیذِْای پٕیا
دس يُاطق فٕقاَی اتًغفش خٕسشیذ با دٔسِتُأت دس يذذٔدِ  311 - 151ثاَیّ اعت ،ایٍ يقذاس بغتگی بّ جٓت يیذاٌ
يغُاطیغی پظ صيیُّ داسد.

يشجغْا
1. P. Jel´ınek, K. Murawski; MNRAS 434, (2013) 2347–2354
2. Daniłko D., Murawski K., Erd´elyi R., 2012, Acta Phys. Pol., 43, 6
3. Murawski K., Srivastava A. K., McLaughlin J. A., Oliver R., 2013, Sol .Phys., 283,
383
4. Konkol P., Murawski P., Zaqarashvili T. V., 2012, A&A, 537, A96
5. Fedun, V., Shelyag, S., Erdélyi, R.: 2011, Astrophys. J. 727, 17.
6. Bogdan, T.J., Carlsson, M.,et al.: 2003, Astrophys. J. 599, 626.

184

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

معرفی و طبقهبندی نظریههای چندجهانی متولد در فیزیک معاصر
نرگس فتحعلیان
دانشگاه پیام نور

چكیده
اصطالح چندجهانی برای اولین بار در سال  1998در یک مقالهی علمی به کار رفت .پس از آن نظریههای چندجهانی که
بر اساس آن گروه بزرگی از جهانهای دیگر وجود دارد که به لحاظ علی با آنها تماسی نداریم و هرگز نخواهیم داشت ،به
طور گسترده موضوع بحث فیزیکدانان و کیهانشناسان قرار گرفتند .این نظریات در فیزیک به طور کلی از نظریههای
ریسمان (در فیزیک ذرات) ،تورم آشوبناک ،تعبیر اورت از مکانیک کوانتمی و گرانش کوانتمی (معادله ویلر-دوویت) متولد
میشوند .در این مختصر به معرفی نظریههای چندجهانی میپردازیم و همچنین طبقهبندی تگمارک از جهانها را مرور
کرده و بررسی میکنیم که چندجهانیهایِ هر نظریه در ذیل کدام طبقه از جهانهای تگمارک قرار میگیرند.

مقدمه
نخستین باری که واژهی چندجهانی 1در یک مقالهی علمی به کار رفت در سال  8991بودهاست.

][Kragh, 2011

منظور از این اصطالح وجود جهانهایی است که ما به لحاظ علی با آنها تماسی نداشته و هرگز نخواهیم داشت.
امروزه نظریههای جهانهای چندگانه به میزان قابل توجهی موضوع بحث فیزیکدانانِ نظری و کیهانشناسان است .با
وجود آنکه جهانها از اساس مشاهدهپذیر نیستند ،چرا امکان چندجهانی برای ما مهم است؟ چندین دلیل وجود دارد.
مهمتریناش آن است که قوانینی که ما به طور موفقیت آمیزی برای توصیف جهان مشاهدهپذیر به کار میبریم ،به طور
طبیعی در چارچوب بزرگتری فرمولبندی شدهاند که شامل قسمتهای مشاهدهناپذیر نیز هست .پایهی مدل
استاندارد کیهانشناسی این است که قوانین فیزیکی یکتا هستند و همه جا و همیشه عمل میکنند که میتوان آنرا تک-
جهانیگری 2نامید .بر این اساس همچنین هیچ زمان و مکان مرجحی وجود ندارد .در مقابل ،چندجهانیگری 3که
مدلهای چندجهانی متضمن آن هستند ،بدان معنا است که در مکانها یا زمانهای متفاوت قوانین مختلفی عمل می-
کنند [Wilczek, 2013].نظریههای چندجهانی ،از میان نظریههای فیزیک معاصر ،به طور کلی از نظریههای ریسمان (در
فیزیک ذرات) ،تورم آشوبناک ،گرانش کوانتمی و تعبیر اورت از مکانیک کوانتمی متولد میشوند .در این مختصر به
معرفی نظریههای چندجهانی میپردازیم و همچنین طبقهبندی تگمارک از جهانها را مرور کرده و بررسی میکنیم که
چندجهانیهایِ هر نظریه در ذیل کدام طبقه از جهانهای تگمارک قرار میگیرند.

چندجهانی متولد از نظریههای ریسمان
در نظریۀ ریسمان اشیای بنیادین به جای ذرات بیبعد ،اشیایی یک بعدی (ریسمانگونه) هستند که به آنها ریسمان
میگویند .دو نوع ریسمان باز و بسته وجود دارد که هریک با معادالت جداگانهای توصیف میشوند .ریسمانها در
فضایی بیش از چهار بعد  -معموال  01بعد -قرار دارند .اما در جهان مشاهدهپذیر ما فضا-زمان چهار بعدی است.
این اختالف در ابعاد در نظریه ریسمان به این شکل توضیح داده میشود که ابعاد اضافی در تجربیات انرژی پائین و در
1

Multiverse
Universality
3
Multiversality
2
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دسترس ،به فضای فشرده با حجم کوچک  -تا مقیاسی در حدود

متر -تقلیل می یابد که ما قادر به تشخیص

آن نیستیم [Seifert, 2004] .همچنین نظریهی ریسمان باید با شواهد تجربی همخوانی داشته باشد که یکی از مهمترین
آنها ثابت کیهانشناسی است .معضل ثابت کیهانشناسی این است که مقدار انرژی خأل مشاهده شده حدود
برابر مقداری است که از نظریه پیشبینی می شود .نظریههای ریسمانی مقبولاند که با ثابت کیهانشناسی یا انرژی
خالء مثبت سازگار باشند .فشردهسازی ابعاد به همراه در نظر گرفتن شرایط این کار ،در مجموع به تعدد حاالت می-
انجامد به طوری که اکنون تعداد نظریههای ریسمانی که با انرژی خال مثبت سازگار باشند ،از مرتبهی

تا

است .به این مجموعه چشم انداز 4ریسمان گویند .این مجموعه چنان زیاد است که قابل انتظار خواهد بود در برخی از
آنها ثابت کیهانشناسی به مقدار جهانِ کنونی ما باشد [Zwiebach, 2009].پس اگر چشمانداز ریسمان صحیح باشد،
جهانِ ما یکی از بسیاری جهانهای ممکن خواهد بود.

شكل :1شمایی از دیگر موقعیتهای کیهانی][Tegmark, 2003
(محور افقی ،ابعاد مكان و محور عمودی ابعاد زمان)

تورم آشوبناک مولد چندجهانی
اولین مدل تورمی توسط گوث 5در  8918ارائه شد .اندیشهی پایهای تورم که برای رفع مشکالت مدل انبساط
بزرگ ارائه شد این بود که جهان دوره انبساط نمایی بسیار کوتاهی را طی کرده است .زمان از مرتبه

تا

بودهاست .بهترین مدل تورمی ،مدل تورم آشوبناک بود که در سال  8919توسط لینده ارائه شد [Linde, 1983].طرح
1
سادهی مدل تورم این است که میدانی اسکالر ،مانند  φمفروض است .جرم  mو شکل پتانسیل V ( )  m2 2
2
داشته باشد به طوری که تنها به اندازه
است .میدان اسکالر پیشنهادی لینده میتواند در ابتدا مقداری تصادفی مانند

تغییر کند [Ross , 2003 , pp.196-199] .تورم ناشی از نوسانات میدان اسکالر در حالت خالء است .دینامیک
مساله توسط معالدات فریدمن بیان میشود .اگر میدان اسکالر در جهان اولیه به طور آشوبناک توزیع شده باشد ،در
نواحی با میدان کوچک تورم نخواهیم داشت و در نواحی با میدان بزرگ تورم صورت میگیرد .این تورم که ناشی از
افت و خیزهای کوانتمی است نواحی جزیرهای همگنی از آشفتگی اولیه را موجب میشود که هر یک بسیار بزرگتر
از اندازهی جهانِ قابل مشاهده است .هر یک از این نواحی پتانسیل آن را دارند که جهانی دیگر را تولید کنند .در این
مدل ،جهان آشوبناک اولیه از حباب های به طور علی مجزا تشکیل شده که در آنها ،شرایط اولیه متفاوت هستند .یکی

Landscape
Guth
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از این حبابها جهان ما را شکل داده و ما همواره از جهانهای دیگر بیخبر خواهیم بود .در این مدل

علیاالصول6

میتوانیم به تعداد بینهایت شمارشناپذیر ،جهان داشته باشیم.

چندجهانی حاصل از تعبیر اورت از کوانتم مكانیک
طبق تعبیر کوپنهاگی از مکانیک کوانتم ،یک سیستم فیزیکی که با برهمنهی توابع موجیاش توصیف میشود را
نمیتوان پیش از اندازهگیری یا مشاهده ،واقعی دانست .آنچه در لحظهی اندازهگیری اتفاق میافتد این است که حالت
کوانتمی به حالتی متناظر با نتیجهی مشاهداتی فرو میپاشد .دیگر حالتهای ممکن که علیاالصول ممکن است شامل
حالتهای بسیاری باشد ،غیرواقعی باقی میمانند :واقعیت با فروپاشی تابع موج در اثر مشاهده ،به وجود میآید.
اورت 7در سال  7591تعبیرِ به طور کامل جدیدی از "حالت نسبی" ارائه داد ،که تعبیر کوپنهاگی متعارف بوهر،
هایزنبرگ و روزنفلد را به چالش کشید .او استدالل کرد که معماهای کوانتم مکانیک (مانند گربهی شرودینگر) با انکار
فروپاشی قابل توضیح خواهند بود .طبق نظر او ،توابع موج واقعیاند و همچنان با معادلهی شرودینگر قابل توصیفاند.
حاالتِ پیش از اندازهگیری که مشاهده نشدهاند کمتر از مورد اندازهگیریشده واقعی نیستند .هر نتیجهای از یک واقعه-
ی کوانتمی ممکن در جهان واقعی وجود دارد اگر چه جهانِ ما نباشد .طبق تعبیر اورت با هر فرآیند زیراتمی جهان
میشکند ،تقسیم شده و متکثر میشود ،به طوری که بدنها و مغزهای ما قسمتی از این تکثیرِ دائمیاند .جهانهای
دیگر ،جهانهای ناموفق یا غیرواقعی و بالقوه نیستند ،بلکه هر ذرهی آن به اندازهی جهانی که در آن زندگی میکنیم
واقعی است .گربهی معروف شرودینگر ،زنده یا مرده نیست بلکه زنده و مرده است ،اگر چه نه در همان مکان و زمان.
با این وجود جهانهای دیگر اکیداً از جهان ما جدا هستند .اورت در  7591نشان داد که این تصویر  ،بر اساس این
نظر که همهی امکانهای کوانتمی واقعی هستند ،به همان پیشبینیهای تجربی تفسیر کوپنهاگی میانجامد و در تجربه
تفاوتی اقتضا نمیکند .این تعبیر خاص که برای حل مشکل اندازهگیری در مکانیک کوانتم ارائه شد تا سالها بعد از
ارائهاش ،به نظریههای کیهانشناسی مرتبط نشد .بلکه دویت و گراهام بودند که در سال  7511از تعبیر اورت ،تعبیری
از بردار حالت ارائه کردند که بر پایهی آن میتوان به کل جهان بردار حالت نسبت داد و با تعبیر اروت از بردار حالت
تعبیر چندجهانی از کوانتم مکانیک داشت.

تولد چندجهانی در گرانش کوانتمی
یکی از صورتبندیهای نسبیت عام انیشتین ،معروف است به  ADM8که در آن فضا-زمان چهاربعدی به
زمان-ثابت ( )9+8تجزیه میشود .در گرانش کوانتمی با کمک فرمولبندی هامیلتونی نسبیت عام و تجزیه مذکور به
معادلهی ویلر-دوویت 9میرسیم 10.به این شکل هر تابع موجی که در معادلهی ویلر-دوویت صدق کند به یک جهان

In principle
فیزیکدان و ریاضیدان آمریکایی Everett,
Arnowitt-Deser-Misnerr
- Wheeler-Dewitt equation
 10برای جزئیات بیشتر ر.ک.Hamber, 2009, pp.103-117 .
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کوانتمی مربوط است .تابع موج تابعی پیوسته از متریک است و در این مدل علیاالصول به ازای هر متریک یک جهان
میتوان بینهایت جهان داشت .این دیدگاه مجموعهای در همتنیده از جهانها را پیشنهاد میدهد.

طبقهبندی تگمارک از جهانها
مدلها و سطوحِ مختلفی از جهانهای چندگانه و روشهای متعددی برای طبقهبندی نظریههایش وجود دارد
ح تگمارک است :سطح  :Iشامل جهانهایی است با شرایط اولیه متفاوت و قوانین
که معروفترینِ آنها چهار سط ِ
یکسان .در این سطح یک فضای نامتناهی شامل تعداد بیشماری حجم هابلی (جهان) داریم که همهی شرطهای اولیه
را محقق کرده باشند .قوانین فیزیکی تمامی جهانهای سطح یکی هستند .این جهانها تصویر اینهمان را از هر یک
از موجودات زمینی ،در فاصلهی متوسط

متر دورتر ،دارا هستند .سطح  : IIاین جهانها در نواحی فضایی

متفاوت و دارای قوانین (ثابتهای بنیادی ،ابعاد ،ذرات و غیره) متفاوت هستند و یک فرانظریه 11یکسان بر همهی آن-
ها حاکم است .سطح

 :چندجهانی کوانتمی .ساختارهای متفاوتی که هر یک محل تحقق یکی از دامنههای تابع

موج هستند و به صورت موازی فرض میشوند .سطح :IVشامل چندجهانی ریاضیاتی .12تگمارک با طرح
"دموکراسی ریاضی" -به معنای آنکه هر مدلی که به لحاظ ریاضیاتی سازگار باشد وجود فیزیکی دارد -و همچنین با
این فرض که هر جهان فیزیکی یک ساختار ریاضی است ،جهانهای سطح  IVرا شامل تمام جهانهایی میداند که به
لحاظ ریاضیاتی سازگار باشند]Tegmark, 2003[ .

جمعبندی
در این نوشته به طور مختصر نظریههای فیزیکی را که مولد چندجهانی هستند معرفی کرده و طبقهبندی تگ-
مارک از جهانها را آوردیم .چندجهانیِ برآمده از نظریهی ریسمان تعددی متناهی دارد .همچنین از آنجا که هر ثابت
کیهانشناسی متفاوت معادل قوانین ذرات متفاوت خواهد بود ،لذا این نوع چندجهانی را میتوان از نوع چندجهانی
سطح  ІІتگمارک دانست .در مدل تورم آشوبناک ،جهان آشوبناک اولیه از حبابهای به طور علی مجزا تشکیل شده
که در آنها ،شرایط اولیه متفاوت هستند و لذا این مدل به چندجهانی سطح  Іتگمارک میانجامد .این مدل علیاالصول
میتواند به تعدد بینهایت شمارشناپذیر از جهانها منجر شود .اگر مدل کیهان شناسی تورمی را همراه با نظریه
ریسمان در نظر بگیریم به تصویری از یک چند جهانی مرکب از تعداد بینهایت از قلمروهای به طور نمایی بزرگ
(جهان ها) ،با تعداد به طور نمایی زیاد از خواص مختلف میرسیم که در واقع ترکیبی از جهانهای سطح  Іو ІІ
است .یا در واقع حبابهایی از جهانهای سطح  ІІخواهد بود که در دل هر حباب یک دسته از جهانهای سطح І
قرار میگیرند .جهانهای حاصل از تعبیر اورت مشخصاً جهانهای سطح

تگمارک را تشکیل میدهند.

چندجهانی حاصل از گرانش کوانتمی که حاصل فرآیندی کوانتومی است علی االصول به تعدد شمارش ناپذیر جهانها
منتهی میشود و میتواند مدلی ریاضیاتی باشد .جهانهای سطح  IVشامل تمام انواع جهانها خواهد بود که مدل
ریاضیاتی سازگاری دارند.

Meta-theory
Mathematical Multiverse
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ﻣﻨﺤﻨﯽ دوران ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ
1

ﻗﺎري ،اﻣﯿﺮ 1ﺣﻘﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ  1ﺣﺴﻨﯽ زﻧﻮزي ،اﮐﺮم
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﻪ زﻧﺠﺎن

ﭼﮑﯿﺪه

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻬﻢ ﮔﺎز ﻫﯿﺪروژن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ،

 ،ﮐﻪ ﻓﺮاواﻧﺘﺮﯾﻦ

ﻣﻮﻟﮑﻮل ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺧﻮد از ﻣﺪل ﻫﺎﻟﻪي ﻣﺎدهي ﺗﺎرﯾﮏ ﻫﻤﺪﻣﺎ) ( ISOاﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده و رواﺑﻂ

ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻫﺎﻟﻪي ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ در دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺎز ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺎز ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن از ﮐﺎﻫﺶ ﺳﻬﻢ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺎز ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻤﻮدار رﻧﮓ – ﻧﺴﺒﺖ
ﺟﺮم ﺑﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﺘﺎرهاي ∗) ( در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺳﻬﻢ ﮔﺎز ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺌﻮري ﺳﻨﺘﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرهاي )(SPS

ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭼﮕﺎﻟﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﺎ و ﺑﺪون اﺣﺘﺴﺎب ﮔﺎز ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
ﺛﺎﺑﺖ

⨀

= 130

و

⨀

= 166

ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﯾﮑﯽ از ﺷﻮاﻫﺪ رﺻﺪي ﻣﻬﻢ ﺑﺮاي ﻣﺴﺎﻟﻪي ﺟﺮم ﮔﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ

ﮐﻪ ﺑﺎ رﺻﺪ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺎﺑﺶ  21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي  HIﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﻌﺎع،

ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻘﺪار ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮم ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﻌﺎع اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﺑﺪ) .(Bosma, 1978ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﻣﺎدهي ﺑﺎرﯾﻮﻧﯽ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﺮم ﺳﺘﺎرهاي دﯾﺴﮏ ،ﺑﺎﻟﺞ و ﮔﺎزﻫﺎي اﺗﻤﯽ  HIو  Heاﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ
ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺗﺨﺖ ﺷﺪﮔﯽ ﻣﻨﺤﻨﯽ دوران ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﻫﺎﻟﻪاي از ﻣﺎدهي ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ.

ﺗﺎﮐﻨﻮن ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺮم اﯾﻦ ﻫﺎﻟﻪي ﺗﺎرﯾﮏ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞﻫﺎ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ
ﻫﻤﺪﻣﺎ ) (ISOﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ  ISOاﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮔﺎزﻫﺎي
اﺗﻤﯽ ،ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻧﯿﺰ در ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﯿﺰان آن ﺑﻪ دﻗﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه
اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ )(Fukugita et al 1998, Nicastro et al 2005, Danforth et al 2006
ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺣﺪود  50درﺻﺪ ﻣﺎدهي ﺑﺎرﯾﻮﻧﯽ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ درون ﺳﺘﺎرهﻫﺎ و ﻓﻀﺎي ﻣﯿﺎن ﺳﺘﺎرهاي ،ﺟﻨﮕﻞﻫﺎي ﻟﯿﻤﺎن آﻟﻔﺎ
)(Lyman forestو ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﯿﺎن ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ ﮔﺮم و داغ ) (WHIMﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﻢ دﯾﮕﺮ ﻣﺎدهي ﺑﺎرﯾﻮﻧﯽ در

ﻓﻀﺎي ﻣﯿﺎن ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﯽ و در ﻓﯿﻼﻣﺎﻧﻬﺎي ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن در ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ و ﺑﺼﻮرت
ﮔﺎزﻫﺎي ﺳﺮد ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب اﺳﺖ ).(Tiret & Combes 2009, Pfenniger & Combes 1994

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ) (Tiret & Combes 2009ﻓﺮض ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎرﯾﻮنﻫﺎي ﮔﻢ ﺷﺪه ،ﺑﺼﻮرت ﮔﺎز ﺳﺮد ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ H

در ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺟﺮم ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺎز
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ،ﺑﺮ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ .اﺑﺘﺪا ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﻣﻮرد

اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪ را ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در اداﻣﻪ ﺑﻪ دادهﻫﺎي رﺻﺪي ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد .ﺳﭙﺲ روش ﺑﺮازش ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻣﺪل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎي ﻣﻮﻧﺘﻪ ﮐﺎرﻟﻮ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮماﻓﺰار  Rرا ﺷﺮح ﻣﯽدﻫﯿﻢ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ
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ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎنﻫﺎي ﻣﺎرﭼﯿﭽﯽ ﺑﺼﻮرت ﺟﻤﻊ ﺳﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪي دﯾﺴﮏ ﺳﺘﺎرهاي و ﺑﺎﻟﺞ ،دﯾﺴﮏ ﮔﺎزي و ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده
ﺗﺎرﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪي ﻣﺮﺑﻌﯽ زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)(1

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،

+

∗

=

+

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺴﮏ ﮔﺎزي ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺎز اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﻬﻢ ﮔﺎز اﺗﻤﯽ در

ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ را ﮐﻪ از رﺻﺪ ﺗﺎﺑﺶ  21ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮي ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ،ﭘﺎراﻣﺘﺮ آزاد
اﺗﻤﯽ ﺿﺮب ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ دارﯾﻢ :
∗

ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺮاي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن ﺳﻬﻢ ﮔﺎز

را ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ در ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺴﮏ ﮔﺎز
)(2

=

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺶ دﯾﺴﮏ ﺳﺘﺎرهاي اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺪلﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرهاي ﯾﺎ ﻣﺪل دﯾﺴﮏ ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﯾﻤﻦ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻣﺪل ،ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺮم ﺑﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﺳﺘﺎرهاي ∗) ( اﺳﺖ ﮐﻪ در

∗

ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮاي ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ از ﻣﺪل  ISOاﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﮕﺎﻟﯽ آن ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
)(3

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺪار

)

(

=

ﺑﺼﻮرت زﯾﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد:
)(4

در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ

و

1−

4

=

ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﺳﺎزي

ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

دادهﻫﺎي رﺻﺪي

ﻧﻤﻮﻧﻪي ﻣﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از  46ﮐﻬﮑﺸﺎن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﺑﺎ ﻧﻮع ﻫﺎﺑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﻘﺎﻻت ] [8] ، [6] ، [5و
] [9ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﻣﻞ  32ﮐﻬﮑﺸﺎن  HSBو  14ﮐﻬﮑﺸﺎن  LSBاﺳﺖ.

ﺑﺮازش ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎ

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻧﺮماﻓﺰار ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري  Rو ﺑﺴﺘﻪي  FMEﺑﺮاي ﺑﺮازش ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮر modMCMCو ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﮐﺮدن ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ  adaptive Metropolis Hastingsو زﻧﺠﯿﺮهﻫﺎي  Monte Carloاﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ

ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي رﺻـﺪي ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺣﺎﺻـﻞ از  fitﺷﺪن دادهﻫﺎي رﺻﺪي ﺑﺎ ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ
ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎر ﭘﺎراﻣﺘﺮ آزاد ﺷـﺎﻣﻞ

،c،

و

ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام و ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﺑﺮاي ﮐﻬﮑﺸﺎن

 UGC 128ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺷﮑﻞ زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
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ﺷﮑﻞ : 1ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎن  UGC 128ﺑﺎ ﻧﺮم اﻓﺰار R

ﺷﮑﻞ  2ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ ﮐﻬﮑﺸﺎن  UGC 128در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ c
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ﻧﺘﺎﯾﺞ

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪل ﻣﻨﺤﻨﯽ ﭼﺮﺧﺶ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ .اﺑﺘﺪا ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﯿﺎس  cرا ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﻟﻪي ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﭘﺮداﺧﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ رواﺑﻂ رﻧﮓ -ﺳﺘﺎرهاي در دو ﺣﺎﻟﺖ
ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cو ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪلﻫﺎي ﺗﺌﻮري اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.

ﺳﻬﻢ ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ c

ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﮐﻬﮑﺸﺎن ،ﺑﺼﻮرت ﺷﮑﻞ زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ

دادهﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺎﮐﺘﻮر ﻣﻘﯿﺎس

ﭘﺎراﻣﺘﺮ 4/8 ،ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ.

ﺷﮑﻞ : 3ﻫﯿﺴﺘﻮﮔﺮام ﺗﻮزﯾﻊ ﺗﻌﺪاد ﮐﻬﮑﺸﺎن ﺑﺮ ﺣﺴﺐ  cدر ﻧﻤﻮﻧﻪي ﮐﻬﮑﺸﺎﻧﻬﺎي آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ

رواﺑﻂ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻫﺎﻟﻪي ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ

راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ

و

ﺑﺮاي دو ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cو ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺑﺼﻮرت

رواﺑﻂ  5و  6اﺳﺖ:
ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ c

)(5

− 0.67

× = −1.31

log

ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ c

)(6

− 0.91

× = −1.07

log

ﺷﮑﻞ  4و  5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﻧﻤﻮدار راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ

و

را ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cو ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار

ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪي ) (Randriamampandry , Carignan, 2014ﺗﻄﺎﺑﻖ و ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد.
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.

ﺷﮑﻞ : 4ﻧﻤﻮدار

c

ﺷﮑﻞ : 5ﻧﻤﻮدار

راﺑﻄﻪي ﺑﯿﻦ ﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي آزاد ﻫﺎﻟﻪ ﻣﺎده ﺗﺎرﯾﮏ

و

ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪي  7اﺳﺖ:

)(7
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ راﺑﻄﻪي ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ

c

در ﻣﻘﺎﻟﻪي )(Randriamampandry , Carignan, 2014

− 1.01
و

× = −1.10

log

در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻟﻪي ) (R , C, 2014ﺑﺼﻮرت راﺑﻄﻪي 8

اﺳﺖ:
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)(8

⨀

= 120

در اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺘﻬﺎي ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cو ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﯾﺮ اﺳﺖ:
ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ c

)(9

⨀

= 166

ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ c

)(10

⨀

= 130

ﮐﻪ ﺑﺎز ﻫﻢ در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎﻻ دارد.

ﻧﻤﻮدار رﻧﮓ -ﺳﺘﺎرهاي
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﻮدار رﻧﮓ -ﺳﺘﺎرهاي در ﺷﮑﻞﻫﺎي  6و  7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﺪون ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cو ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ c
ﻧﻤﺎﯾﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺷﯿﺐ ﻧﻤﻮدار  fitﺷﺪه در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮ  cﺑﺎ ﻧﻤﻮدارﻫﺎي
ﺗﺌﻮري ﮐﻪ از ﻣﺪلﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺳﺘﺎرهاي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد.

ﺷﮑﻞ : 6ﻧﻤﻮدار اﻧﺪﯾﺲ رﻧﮓ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ
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The Effect of magnetic diffusivity parameter on Two Dimentional
ADAFs with Outflow
𝐉. 𝐆𝐡𝐚𝐧𝐛𝐚𝐫𝐢𝟏,𝟐 , 𝐌. 𝐌𝐨𝐮𝐬𝐚𝐩𝐨𝐮𝐫 𝟐
1

2

𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠, 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 𝑜𝑓 𝑆𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒𝑠, 𝐹𝑒𝑟𝑑𝑜𝑤𝑠𝑖 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑀𝑎𝑠ℎℎ𝑎𝑑, 𝐼𝑟𝑎𝑛
𝐷𝑒𝑝𝑎𝑟𝑡𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑜𝑓 𝑃ℎ𝑦𝑠𝑖𝑐𝑠, 𝐾ℎ𝑎𝑦𝑦𝑎𝑚 𝑈𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑦 , 𝑀𝑎𝑠ℎℎ𝑎𝑑, 𝐼𝑟𝑎𝑛

ABSTRACT
The aim of this paper is to investigat the role of magnetic diffusivity parameter on the
structure of ADAFs. We use the self-similar assumption in radial direction to solve the
MHD equations for hot accretion disks. The toroidal component of magnetic field and all
three components of the velocity field 𝐯 ≡ (𝑣𝑟 , 𝑣𝜃 , 𝑣𝜑 ) are considered in our work. Our
results indicate that the outflow region, where the redial velocity becomes positive in a
certain inclination angle θ 0 , always exists. We see that the stronger magnetic diffusivity
parameter does not have any sensible effect on the inclination angle, θ0. Numerical
calculations of our model have revealed that the magnetic diffusivity parameter has a
significant effect on the vertical structure of accretion disks.
Key words: accretion, accretion disks, MHD, magnetic diffusivity, outflow.

INTRODUCTION
Accretion disks are challenging and controversial issues, in recent decades, which have attracted
researchers to study the various models. Many theoretical models have been proposed for better
recognitions of accretion disks. One of them is the standard accretion disk model which is
presented by Shakura & Sunyaev (1973). Another model is advection-dominated accretion flows
model (ADAF). Structure of accretion disks is undergoing the thermal conduction, magnetic field,
viscosity, etc. Magnetic fields have a great significance in accretion disks. They can have two
sources. Disks could either itself has a continual magnetic field or its magnetic field be derived
from external sources (see Moffat 1978). The effects of a magnetic field on the structure of
ADAFs were also studied extensively (Balbus & hawley 1998; Kaburaki 2000; Shadmehri 2004;
Meier 2005; Shadmehri & Khajenabi 2005, 2006; Ghanbari et al. 2007; Abbassi et al. 2008, 2010;
Bu et al. 2009). Indeed the crucial role of magnetic field in a hot flow is expected because of the
high temperature of accreting gas in ADAFs (109 − 1012 K). For the first time Lynden-Bell
(1969) considered the role of magnetic field in the context of active galactic nuclei and found how
it might be responsible for angular momentum transport and the origin of anomalous disk
viscosity. Narayan & Yi (1995) by using the self- similar method in radial direction, solved the
disk structure along θ direction. The self-similar approach adopted by Narayan & Yi (1995) is
only partially supported by numerical simulations, i.e., there exists a new class of accretion flow,
which is hot and optically thin and it is advection dominated. Also recent researches indicate that
outflow is commonly observed to be associated with the hot accretion flows (Stone & Pringle
2001, De Villiers, Hawley, Krolik & Hirose 2005; Ohsuga & Mineshige 2011, Yuan et al. 2012a,
2012b). Moreover, numerical simulations indicate that 𝑣𝜃 is non-zero (Stone, Pringle &
Begelman 1999; Ohsuga & Mineshige 2011; Yuan, Bu & Wu 2012). The ADAFs solutions with
wind were reported by Abbassi et al. (2008, 2010), Mosallanezhad et al. (2013; hereafter MAB)
where the effects of wind and outflow are achieved by adding relevant terms in MHD equations.
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THE BASIC EQUATIONS AND SELF-SIMILAR SOLUTIONS
Here, we consider a steady state (𝜕⁄𝜕𝑡 = 0) and axisymmetric (𝜕⁄𝜕𝜑 = 0) situation. Spherical
coordinates are used (𝑟, 𝜃, 𝜑). We neglect self-gravity of the accreting flow and relativistic
effects, and use only the Newtonian gravity of the central object in our model. The magnetic field
is considered with toroidal configurations 𝑩 = (0,0, 𝐵𝜑 ) and we adopt α-prescription for effective
turbulent viscosity. Thus the MHD equations, are as follows:
𝐷𝜌
𝐷𝑡

𝜌[

+ 𝜌𝜵. 𝒗 = 0

(1)

𝜌

,

𝐷𝒗
𝐷𝑡

1

= −𝜌𝜵𝜓 − 𝜵𝑃 + 𝑱 × 𝑩 + 𝜵. 𝑻
𝐶

𝐷𝑒
𝐷 1
+ 𝑃 ( )] = 𝑄+ − 𝑄− + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 ≡ 𝑄𝑎𝑑𝑣 + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑
𝐷𝑡
𝐷𝑡 𝜌

(3) ,

𝜕𝑩
4𝜋
= 𝜵 × (𝒗 × 𝑩 −
𝜂 𝑱)
𝜕𝑡
𝐶

(2)
(4)

where ρ, v ≡ (𝑣𝑟 , 𝑣𝜃 , 𝑣𝜑 ), ψ, p, B, J ≡ (c/4π)∇ × B and T are the mass density, velocity vector,
gravitational potential, gas pressure, magnetic field, current density, and the tensor of viscous
stress, respectively. Now we reformulate the basic equations (1)-(4) in spherical coordinates and
by using Self-similar method, investigate the set of our equations in two dimentions (r, θ) as
follows
𝐺𝑀∗

𝑣𝑟 (𝑟, 𝜃) = 𝑣𝑟 (𝜃)√
𝜌(𝑟, 𝜃) = 𝜌(𝜃)𝑟

−𝑛

𝐺𝑀∗

, 𝑣𝜃 (𝑟, 𝜃) = 𝑣𝜃 (𝜃)√

𝑟

,

𝑟

𝑃(𝑟, 𝜃) = 𝑃(𝜃)𝐺𝑀∗ 𝑟

−𝑛−1

𝐺𝑀∗

,

𝑣𝜑 (𝑟, 𝜃) = 𝑣𝜑 (𝜃)√

,

𝐵𝜑 (𝑟, 𝜃) = 𝑏(𝜃)√𝐺𝑀∗ 𝑟

𝑟
−𝑛 1
−
2 2

We arrived to these equations
3
𝑑𝑣𝜃 (𝜃)
𝑑𝜌(𝜃)
𝜌(𝜃) [(𝑛 − ) 𝑣𝑟 (𝜃) − 𝑣𝜃 (𝜃) 𝑐𝑜𝑡 𝜃 −
] − 𝑣𝜃
=0
2
𝑑𝜃
𝑑𝜃
1
𝑑𝑣𝑟 (𝜃)
1
(𝑛 − 1)𝑏 2 (𝜃) = 0
𝜌(𝜃) [ 𝑣𝑟2 (𝜃) + 𝑣𝜃2 (𝜃) + 𝑣𝜑2 (𝜃) − 𝑣𝜃 (𝜃)
− 1] + (𝑛 + 1)𝑃(𝜃) +
2
𝑑𝜃
8𝜋
1
𝑑𝑣𝜃 (𝜃)
𝑑𝑃
1
𝑑𝑏(𝜃)
𝜌(𝜃) [𝑣𝜑2 (𝜃) 𝑐𝑜𝑡 𝜃 − 𝑣𝑟 𝑣𝜃 − 𝑣𝜃 (𝜃)
]−
−
𝑏(𝜃) {𝑏(𝜃) 𝑐𝑜𝑡 𝜃 +
}=0
2
𝑑𝜃
𝑑𝜃 4𝜋
𝑑𝜃
2
𝑑𝑣𝜑 (𝜃)
3
𝑏 (𝜃)
1
𝑣𝜑 (𝜃) [ 𝛼(𝑛 − 2)𝑃(𝜃) (1 +
) − 𝜌(𝜃) {𝑣𝜃 𝑐𝑜𝑡 𝜃 + 𝑣𝑟 (𝜃)}] − 𝜌(𝜃)𝑣𝜃 (𝜃)
=0
2
8𝜋𝑃(𝜃)
2
𝑑𝜃
𝑑𝜌(𝜃)
𝑃(𝜃) {𝛾𝑣𝜃 (𝜃)
− (𝑛𝛾 − 𝑛 − 1)𝑣𝑟 (𝜃)𝜌(𝜃)
𝑑𝜃
+ 𝑓(𝛾 − 1) (1 +

(5)
(6)
(7)
(8)

𝑏 2 (𝜃)
9
) [ 𝛼𝜌(𝜃)𝑣𝜑2 (𝜃)
8𝜋𝑃(𝜃) 4
2

2

𝜂0
𝑑𝑏(𝜃)
1
𝑑𝑃(𝜃)
{(𝑏(𝜃) 𝑐𝑜𝑡 𝜃 +
) + ( (𝑛 − 1)𝑏(𝜃)) }]} − 𝜌(𝜃)𝑣𝜃
4𝜋
𝑑𝜃
2
𝑑𝜃
2
̇
𝜆0
𝑃𝜌̇
𝑃𝜌̈
2𝑃 𝜌̇ 2𝑃𝜌̇
+ {𝑃 + 𝑐𝑜𝑡 𝜃 (𝑃̇ − ) + (𝑃̈ − ) −
+ 2 }=0
(9)
𝜌
𝜌
𝜌
𝜌
𝜌
𝑃(𝜃)
𝑏 2 (𝜃)
𝑑2 𝑏(𝜃) 𝑑𝑏(𝜃)
1
𝑏(𝜃)
𝜂0
{(1 +
){
+
𝑐𝑜𝑡 𝜃 + 𝑛(𝑛 − 1)𝑏(𝜃) −
}
𝜌(𝜃)
8𝜋𝑃(𝜃)
𝑑𝜃 2
𝑑𝜃
4
𝑠𝑖𝑛2 𝜃
𝑑𝑏(𝜃)
𝑏 2 (𝜃)
𝑃̇ 𝜌̇
𝑏 2 (𝜃) 2𝑏̇ 𝑃̇
𝑛
+ (𝑏(𝜃) 𝑐𝑜𝑡 𝜃 +
) [(1 +
){ − } +
{ − }]} + 𝑣𝑟 (𝜃)𝑏(𝜃)
𝑑𝜃
8𝜋𝑃(𝜃) 𝑃 𝜌
8𝜋𝑃(𝜃) 𝑏 𝑃
2
𝑑𝑏(𝜃)
𝑑𝑣𝜃 (𝜃)
− 𝑣𝜃
− 𝑏(𝜃)
=0
(10)
𝑑𝜃
𝑑𝜃
+

where λ0 , Φ𝑠 are two thermal conduction parameters that are simply related to each other by 𝜆0 ≅
5𝜌(𝜃)𝐶𝑠 (𝜃)Φ𝑠 . Parameter Φ𝑠 is the saturated thermal flux and it is smaller than unity. Tanaka&
Menou (2006) applied some approximations and they concluded that 𝜆0 ≈ 8.4Φ𝑠 .
Here we have 𝜌(𝜃), 𝑝(𝜃), 𝑏(𝜃), 𝑣𝑟 (𝜃), 𝑣𝜃 (𝜃), 𝑣𝜑 (𝜃), the variable θ and eight input parameters
(𝛼, 𝑓, 𝛾, 𝑛, 𝜂0 , 𝛽0 , 𝛷𝑠 , 𝜆0 ), in which 𝛽0 is the ratio of the gas pressure to the magnetic pressure at the
P
P
equatorial plane which is considered to be constant. β0 = gas |900 = 8π 2 |900
Pmag
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The set of OEDs can be solved numerically with proper boundary conditions. We assume the
structure of the disk is symmetric to the equatorial plane, and then we have
θ = 900 ∶

vθ =

dρ
dθ

=

dP
dθ

=

dvr
dθ

=

dvφ
dθ

=

db
dθ

=0

,

𝜌(90° ) = 1

Now by putting the above boundary conditions into the equations (5)-(10), we obtain
vr |90° = E1 P|90°
1 2
v |90°
2 r

,

dvθ
dθ

3

E1 E3 −E4

2

E2

2 |90° =
|90° = (n − ) vr |90° , vφ

2
+ vφ
|90° + [(n + 1) +

(n−1)
β0
9

] P|90° − 1 = 0 ,

d2 b

P|90° , 𝑃|90° =

−𝐵±√𝐵2 −4𝐴𝐶
2𝐴

b

°
(E1 E5 + E6 ) |90°
2 |90 =

dθ

P

−1
E1 = 3α(n − 2)(1 + β−1
0 ) , E2 = fα(γ − 1)(1 + β0 ) , E3 = nγ − n − 1
4

1

−1
2
E4 = fη0 (γ − 1)β−1
0 (n − 1) (1 + β0 )

A=

2
E21
2

, B=

E1 E3 −E4
E2

E5 =

−n
2η0

(1 + β−1
0 )

1

, E6 = 1 − n(n − 1)
4

+ (n + 1) + (n − 1)β−1
, C = −1
0

Magnetic field is an important quantity for determining the behavior and structure of the disk. We
investigate the structure of our thick disk in the presence of magnetic field. Fig. 1 shows the effect
of various values of magnetic field parameter 𝛽0 on the profiles of the physical variables along θ
direction. In which we adopt α = 0.3, γ = 5⁄3 , f = 1, η = 0.3, n = 1 and Φ𝑠 = 0.03. In this Fig,
dotted, dashed and solid lines correspond to 𝛽0 = 104 , 𝛽0 = 103 and 𝛽0 = 102 respectively.
According to Fig. (1-a), we see that 𝛽0 affects a little on the inflow region (𝑣𝑟 (𝜃) < 0). But it
makes tangible changes in the amount of outflow. In other words, the toroidal component of
magnetic field prevents the material outflow from the surface of the disk. Moreover, as seen in
Fig. (1-b) the stronger magnetic field does not have any sensible effect on the 𝑣𝜑 . But in Fig. (1c) we see that the stronger magnetic field enlarges the value of 𝑣𝜃 in the midplane (the negative
direction of 𝑣𝜃 is indicative that material moves from the equator to the polar axis of the disk). It
is predicted that (Fig. 1-d) the mass density at first increases slightly and then decreases along θ
direction towards the disk surface by increasing 𝛽0 . Therefore we can conclude that mass density
in areas close to the equator is more than areas close to the disk poles. Fig. 2 shows the effect of
magnetic diffusivity parameter 𝜂0 on the profiles of the physical variables. The dotted, dashed
and solid lines correspond to 𝜂0 = 0.2, 𝜂0 = 0.3 and 𝜂0 = 0.4 respectively. We supposed that 𝛼 =
0.3, 𝛽0 = 103 , 𝑓 = 1, 𝛾 = 5/3 and 𝑛 = 1. The radial and azimutal velocities will slightly increase
as 𝜂0 increases (Figs 2-a, c). By moving towards disk surface and approaching the vertical axis,
as 𝜂0 increases 𝑣𝜃 , P and 𝜌 decreas (Figs.2-b, d, e). Fig. (2-f) is dedicated to variations of the
magnetic field. By looking at this Fig., we can conclude that variations of 𝜂0 parameter have a
main effect on the magnetic field strength. We adopt values of 0.15, 0.2 and 0.25 for viscosity
parameter, 𝛼. According to Fig (3-a), by increasing the parameter α, radial velocity becomes more
negative. This means that inflow increases. Therefore we achieve to the outflow in smaller angles.
According to Fig (3-b) the magnetic field increases by increasing α and the magnetic field is
stronger near the vertical axis. Gas pressure becomes smaller for larger values of α. In other words,
by increasing the viscosity parameter, gas pressure decreases in the regions close to the disk
surface, approximately (Fig. 3-c).

DISCUSSION
The main aim in this paper is to verify the effect of the magnetic diffusivity parameter on the
structure of ADAFs along the θ direction. Since we also have considered 𝑣𝜃 ≠ 0, our solutions
represent an inflow-outflow behavior. Here, we may also investigate the effects of the magnetic
field parameters (𝛽0 , 𝜂0 ) and viscosity parameter (𝛼), on the ADAFs structure. Our results show
that inflow and outflow behaviors are not sensitive to 𝜂0 changes but by increasing 𝜂0 the velocity
of winds driven from the surface of the disk and compression of the mass and pressure in
approaching the vertical axis decreases. Therefore we observe that 𝛼 and 𝛽0 reduce the outflow
in which it causes the reduction of the disk thickness.
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Figure 1. Profiles of the physical variables corresponding to ADAFs model along θ-direction for different values of
the gas pressure to the magnetic pressure in midplane of the disk,𝛽0 .The dotted, dashed and solid lines denote 𝛽0 =
102 , 103 , 104respectively. Here α = 0.3, 𝛾 = 5/3, f = 1, 𝜂0 = 0.3 and n = 1.
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Figure 2. Profiles of the physical variables corresponding to ADAFs model along θ-direction for different values of
magnetic diffusivity parameter, 𝜂0 . The dotted, dashed and solid lines denote 𝜂0 = 0.2, 0.3 and 0.4 respectively. Here
α = 0.3,𝛽0 = 103 ,f = 1, 𝛾 = 5/3 and n = 1.
(b)

(a)

(c)

0.8

0.1

0.4

 =0.15

0.3

P

-0.1

0.4

40

50

60
o



70

80

90

0
30

0.2

 =0.15
 =0.2
 =0.25

0.1

0.2

-0.2

-0.3
30

 =0.2
 =0.25

0.6

b

Vr

 =0.15

 =0.2
 =0.25

0

40

50

60
o



70

80

90

0
30

40

50

60

70

80

90

o



Figure 3. Profiles of the physical variables corresponding to ADAFs model along θ-direction for different values of
viscosity parameter, 𝛼

REFERENCES
Abbassi S., Ghanbari J., Najjar S., 2008, MNRAS, 388, 663
Abbassi, S., Ghanbari, J., Ghasemnezhad, M. 2010, MNRAS, 409, 1113
Balbus, S., & Hawley, J. F. 1998, RvMP, 70, 1
Bu, D., Yuan, F., & Xie, F. 2009, MNRAS, 392, 325
De Villiers, J.P., ierre, Hawley, J. F., Krolik, J. H., Hirose, S. 2005, ApJ, 620, 878
Ghanbari J., Salehi F., Abbassi S., 2007, MNRAS, 381, 159
Kaburaki, O. 2000, ApJ, 531, 210
Lynden-Bell, D., 1969, Nat, 223, 690
Meier, D. L. 2005, Ap& SS, 300, 55
Moffat H. K., 1978, Magnetic Field Generation in Electrically Conducting Fluids. Cambridge univ. Press, Combridge
Mosallanezhad A., Abbassi S., Beiranvand N., 2013, MNRAS, 437.3112
Narayan, R., & Yi, I. 1995a, ApJ, 444, 238
Narayan, R., & Yi, I. 1995b, ApJ, 452, 710
Ohsuga, K., Mineshige, S. 2011, ApJ, 736, 2
Shadmehri, M. 2004, A&A, 424, 379
Shadmehri, M., & Khajenabi, F. 2005, MNRAS, 361, 719
Shadmehri, M., & Khajenabi, F. 2006, ApJ, 637, 439
Shakura, N. I., Sunyaev, R. A., 1973, A&A, 24, 337
Stone, J. M., & Pringle, J. E. 2001, MNRAS, 322, 461
Tanaka, T., & Menou, K. 2006, ApJ, 649, 345
Yuan, F., Bu, D., & Wu, M. 2012, ApJ, 761, 130 (II)
Yuan, F., Wu, M., & Bu, D. 2012, ApJ, 761, 129 (I)

200

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
 24و  25اردیبهشت 1394

بررسی ژئودزیک سیاهچاله کر -دوسیته ترکیب با ریسمان کیهانی
کاظم پور سبحان  ،صفاری رضا  ،سروش فر صاحب
گروه فیزیک ،دانشگاه گیالن ،رشت

چکیده:
در این مقاله معادالت ژئودزیک فضازمان سیاهچاله کر -دوسیته ترکیب شده با ریسمان کیهانی مورد بررسی قرار گرفته است .با استفاده از معادالت
اویلر -الگرانژ و هامیلتون  -ژاکوبی ثابتهای حرکت بدست آمده است همچنین معادالت ژئودزیک برای حاالت نورگونه و زمانگونه بهصورت
تحلیلی بر حسب توابع ابر بیضوی سیگمای کالینیان بدست آمده است.

مقدمه:
در سال  9191شوارتس شیلد اولین حل دقیق معادالت میدان اینشتین در چهار بعد را معرفی نمود ،که این حل توصیف
کننده سیاهچاله ساکن متقارن کروی میباشد [ .]9در حدود  05سال بعد ،حل سیاهچالههای چرخان توسط کر کشف و
معرفی گردید [ .]2اگر به فضازمان کر یک بعد فشرده اضافه شود ،آن را تبدیل به سیاه ریسمان چرخشی میکند [ .]3اضافه
کردن بعد پنجم به نسبیت عام[ ،]4در سال  9121توسط کالین ،که این ایده اولین تالش برای متحد کردن گرانش و نیروی
الکترومغناطیس بود ،مطرح شد [ .]0با توجه به حل و تحلیل ژئودزیک سیاهچاله کر دوسیته و کر ریسمان شده ،توسط
هاکمن و همکارانش در سالهای 2595و  ]3[ 2593و []1و [،]7در این مقاله به حل ژئودزیک سیاهچاله کر دوسیته ترکیب
شده با ریسمان کیهانی پرداختیم.

شکل متریک کر -دوسیته ریسمان شده
اگر به شکل متریک کر -دوسیته در مختصات بویر -لینکوئیست یک بعد  ωاضافه کنیم ]3[،و[ ]1متریک به شکل زیر
خواهد بود
)(9

ρ2

ρ2

r

Ө

dt − (r 2 + a2 )dΦ)2 − Δ dӨ2 − Δ dr 2 + dω2

ΔӨ sin2 Ө
(a
ϰ2 ρ2

Δ

ds 2 = ϰ2 ρr 2 (dt − asin2 Ө dΦ)2 −

که در اینجا
)(3

ρ2 = r 2 + a2 cos 2 Ө

)(2
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a2 Λ
3

)(0

ϰ=1+

Λ
ΔӨ = 1 + a2 cos2 Ө
3

)(4

که در آنها  Δrو  ΔӨفقط به rو  Өوابستگی دارند .همچنین aنیز نسبت تکانه زاویهای به جرم  ،و  Λثابت کیهانشناختی
میباشد .حلقه تکین به ازای  ρ2 = 0که همان تکینگی ذاتی است بوجود میآید]1[ .
)(1

تکینگی ذاتی

π
2

ρ2 = r 2 + a2 cos2 θ = 0

=r=0 , θ

معادله ژئودزیک و ثابتها
با توجه به معادله ژئودزیک زیر میتوان ثابتهای حرکت را بدین صورت جدا سازی کرد[]7
1
dx μ dx ν 1
g μν
= ϵ
2
ds ds
2

)(7

ϱ
σ
d2 x μ
μ dx dx
+
Γ
=0
ϱσ
ds 2
ds ds

=l

ثابتهای حرکت بصورت زیر میباشند
)(8

∂L
ds
) (=
∂Ɵ
dƟ

Pω = ω̇ = J

= PƟ

∂L
ds
) (=
∂r
dr

= Pr

∂L
=L
̇∂Φ

= PΦ

∂L
= −E
̇∂t

= Pt

ثابت  Eمعرف انرژی و  Lمعرف اندازه حرکت زاویهای و  Jنیز ثابت حرکت جدید برحسب بعد فشرده  ωاست .

معادله هامیلتون  -ژاکوبی
معادله هامیلتون-ژاکوبی را بهصورت زیر داریم ]3[ .و []1
)(1

1
)S = ϵτ − Et + Lz Φ + Jω + Sr (r) + SӨ (Ө
2

∂S
∂S ∂S
= g ij i j
∂τ
∂X ∂X

2

 τدر اینجا پارامتر آفین در طول ژئودزیک و Sمعرف کنش میباشد [ .]3همچنین پارامتر  ϵدر حالت  ϵ = 1برای ژئودزیک
زمانگونه و در  ϵ = 0برای ژئودزیک نورگونه است
π

با جایگزاری معادله) (1و قرار دادن  Ө = 2و  ، ΔӨ = 1در نهایت معادله زیر بدست میآید
dr
p4 ( )2 = Δr (ϵr 2 − J2 r 2 ) − 2aELϰ2 (−a2 − r 2 + Δr ) + ϰ2 E 2 (−a4 − 2a2 r 2 − r 4 + Δr a2 ) + (−a2
dτ
+ Δr )ϰ2 L2
)(95

با معرفی وابستگی زمان مینو [ ]7و زمان ویژه به صورت ( )dτ = p2 dλمعادله فوق به صورت زیر در میآید
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dr
( )2 = Δr (ϵr 2 − J2 r 2 ) − 2𝑎𝐸𝐿𝜘 2 (−𝑎2 − 𝑟 2 + 𝛥𝑟 ) + ϰ2 E 2 (−a4 − 2a2 r 2 − r 4 + Δr a2 ) + (−a2
dλ
)+ Δr )ϰ2 L2 = R(r
)(99

و در نهایت با استفاده از معادله ) (99پتانسیل موثر را بدین صورت بدست میآوریم
)(92

1
] )[ Laϰ Ξ ± √J 2 r 2 Δr Π ± √Δr r 2 (L2 r 2 x 2 + a4 ϵ + 2a2 ϵr 2 + ϵr 4 − Δr a2 ϵ
Πϰ
) Ξ = (−a2 − r 2 + Δr

= Veff

) Π = (−a4 − 2a2 r 2 − r 4 + Δr a2

𝟓𝟓 𝐚 = 𝟏.

شكل : 9پتانسیل موثر باال با مقادیر𝟓𝟎𝟎𝟎 𝚲 = 𝟎.

𝟏=𝐉

𝟏=𝛜

𝟓 𝐋 = 𝟏.

حل تحلیلی معادالت ژئودزیک
حال به حل تحلیلی معادله ژئودزیک میپردازیم  .برای بررسی بهتر وابستگی انواع ممکن مدارها به پارامترهای فضازمان،
ازکمیتهای بدون بعد استفاده میکنیم بنابراین با معرفی کمیتهای بدون بعد زیر []3و []1
)(93

γ = mλ

J
m

= ̃J

k
m2

= ̃k

L
m

= ̃L

̃r
Δr = m 2 Δ

با استفاده از روابط فوق معادله ) (99را به معادله زیر تبدیل میکنیم
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dr
1
1
1
1 2
̃− Λ
̃ϵ) r̃ 6 + (−J̃2 + ϵ + ̃J 2 Λ
̃ã2 − Λ
̃ã ϵ − E 2 ϰ2 ) r̃ 4 + (2J̃2 − 2ϵ)r̃ 3
( )2 = ( ̃J2 Λ
dγ
3
3
3
3
+ (−J̃2 ã2 + ã2 ϵ + 2EL̃ãϰ2 − 2E 2 ã2 ϰ2 )r̃ 2 + 2EL̃ã3 ϰ2 − E 2 ã4 ϰ2 − ϰ2 L̃2 ã2
)= R (r
)(94

برای هر دو حالت ژئودزیک زمانگونه و نورگونه به معادله درجه  1میرسیم .معادله ( )94یک چند جمله ای درجه  1است
1

(  )R(r̃) = ∑6i=0 ai 𝑟 iکه با تغییر  ،u = r + r6که در آن 𝑟̃Rیکی از صفرهای چند جملهای فوق است ،به معادله درجه
du

σ

پنج بصورت  (u dγ)2 = ∑5i=0 ai uiبا جواب )  u = − σ1 (γσتبدیل میشود  .در اینجا 𝑖𝜎 مشتق مرتبه 𝑖 ام تابع سیگمای
t

2

1

1

کالینیان روبرو میباشد ) σ(z) = Cez kz θ[g, h](2ω−1 z; τکه در آن  ،cمقداری ثابت( g, h ∈ 2 ℤg ،که  2 ℤgمجموعه
1 3

3

1

کاملی از بردارهای gبعدی صحیح یا نیمه صحیح (یعنی 2 , −1, − 2 , 0, 2 , 2 , … :و …)است) ،τ = ω−1 ώ،ماتریس متقارن
ریمانی ،ماتریس  k = η(2ω)−1که  ،ωماتریس دوره ای و  ،ηماتریس دوره ای نوع دوم است.
t

 θتابع ریمانی با مشخصه ] [g, hبه صورت ) θ[g; h](z; τ) = ∑m∈ℤg eiπ(m+g) (τ(m+g)+2z+2hاست .در نتیجه
جواب ژئودزیک بصورت زیر میباشد[]7
1

)(90

+u6

r = − σ2
σ1

نتیجه گیری
در این مقاله معادالت ژئودزیک سیاهچاله کر -دوسیته ترکیب شده با ریسمان کیهانی مورد بررسی قرار گرفته است .با
استفاده از معادالت اویلر -الگرانژ و هامیلتون  -ژاکوبی ثابتهای حرکت بدست آمده است و معادالت ژئودزیک برای حاالت
نورگونه و زمانگونه بهصورت تحلیلی بر حسب توابع ابر بیضوی سیگمای کالینیان بدست آمده است  .و همچنین با استفاده
از پتانسیل موثر و حل تحلیلی باالمیتوان مدارهای حرکت ژئودزیکی که امکان وجود دارند را رسم کرد.
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Structure formation in the presence of interaction between MGDE and DM
Kayoomars Karami
Department of Physics, University of Kurdistan, Pasdaran St., Sanandaj, Iran
Within the framework of FRW cosmology, we study the structure formation in the presence of interaction between viscous modiﬁed ghost dark energy (MGDE) and dark matter (DM). For a spatially
non-ﬂat FRW universe containing MGDE and DM, we solve numerically the diﬀerential equation
governing the MGDE density parameter. Consequently, we obtain the growth rate of matter for our
model in a linear perturbation regime. We conclude that the evolution of DM density perturbation
in the presence of interaction with viscous MGDE shows a suppression of growth of structure.
PACS numbers: 98.80.−k, 95.36.+x

the Friedmann equation (3) can be rewritten as

I. MODIFIED GHOST DARK ENERGY AND
DARK MATTER

1 + Ωk = Ω D + Ω m .
More recently, a new dark energy (DE) model called
ghost DE (GDE) has been motivated from the Veneziano
ghost of choromodynamics (QCD) [1–3]. The GDE density is given by [1–3]
ρD = αH,

ρD = αH + βH 2 ,

(2)

where the constant α is same as that deﬁned in the GDE
and β is another constant with dimension [energy]2 .
Within the framework of Einstein gravity, we consider
a spatially non-ﬂat FRW universe ﬁlled with MGDE density ρD and DM energy density ρm . Therefore, the ﬁrst
Friedmann equation reads
H2 +

k
1
=
(ρD + ρm ),
a2
3MP2

Substituting Eq. (2) into the middle relation of Eq. (4)
gives
ΩD =

(1)

where α is a constant with dimension [energy]3 , and
roughly of order of Λ3QCD where ΛQCD ∼ 100MeV is QCD
mass scale. With H ∼ 10−33 eV , Λ3QCD H gives the right
order of observed DE density. This numerical coincidence
is impressive and also means that this model gets rid of
ﬁne tuning problem [1–3]. This new kind of DE model
has got a lot of enthusiasm recently in the literature [4].
Although the GDE model is consistent with the observational data, it suﬀers from the diﬃculty to describe the
early evolution of the universe. This motivated Cai et al.
[5] to introduce the modiﬁed GDE (MGDE) density as

(5)

α
+ 1 − γ,
3MP2 H

(6)

where
γ =1−

β
.
3MP2

(7)

Using Eq. (6), the curvature energy density parameter
takes the form
(
)2
Ωk0
ΩD + γ − 1
Ωk =
,
(8)
(ΩD0 + γ − 1)2
a
where we take a0 = 1 for the present time and the subscript “0” denotes the present value of a quantity.
Following the observational evidences we extend our
study to the case in which the MGDE has a bulk viscosity property [6–8] and also interact with DM [9,10]. In
the presence of bulk viscosity and interaction, the energy
densities of MGDE and DM do not conserve separately
and continuity equations take the forms
ρ̇D + 3H(1 + ωD )ρD = 9H 2 ξ − Q,

(9)

ρ̇m + 3Hρm = Q,

(10)

(3)

where the scalar curvature k = 0, 1, −1 denote a ﬂat,
closed and open FRW universe, respectively. Also MP =
(8πG)−1/2 is the reduced Planck mass.
Using the fractional energy densities
ρm
ρm
ρD
ρD
Ωm =
=
, ΩD =
=
,
2
2
ρcr
3MP H
ρcr
3MP2 H 2
k
Ωk = 2 2 ,
(4)
a H
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where ωD = pD /ρD is the equation of state (EoS) parameter of MGDE. Also ξ = ϵH −1 ρD is the bulk viscosity coeﬃcient with the viscosity constant ϵ [11–14] and
Q = 3b2 H(ρD + ρm ) is the interaction term with the
coupling constant b2 [15].
Taking time derivative of Eq. (3) and using Eqs. (4),
(5), (9) and (10) one can get
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[
]
Ḣ
3
Ωk
=− 1+
+ (ωD − 3ϵ)ΩD .
H2
2
3

(11)

Taking time derivative of Eq. (2), using (11), and substituting the obtained result into Eq. (9) gives the EoS
parameter of the interacting viscous MGDE as
[
(
)
1
Ωk
γ−1
Ωk
ωD =
1−
+
1+
ΩD − γ − 1
3
ΩD
3
(
)]
1 + Ωk
+2b2
+ 3ϵ. (12)
ΩD
Taking the derivative of Eq. (6) with respect to redshift
z = a1 − 1 and using Eqs. (11) and (12) gives
(
)(
)
dΩD
3
ΩD + γ − 1
=−
dz
1+z
ΩD − γ − 1
[
]
Ωk
2
× ΩD − 1 −
+ b (1 + Ωk ) .
(13)
3
Note that Eq. (13) shows that the MGDE density parameter is independent of viscosity constant. The viscosity appeared only in the dynamical EoS parameter of
MGDE, Eq. (12).
We solve the diﬀerential equation governing the
MGDE density parameter, Eq. (13), numerically. In
Fig. 1, variation of the MGDE density parameter ΩD
versus redshift z = a1 − 1 for diﬀerent coupling constants
b2 is plotted. Figure 1 shows that: i) for a given b2 , ΩD
increases during history of the universe. ii) At early and
late times, ΩD increases and decreases, respectively, with
increasing b2 .

into Eqs. (14) and (15) and retaining only ﬁrst order
corrections to the background variable, one can obtain
δ Ḣ = −2HδH −

4πG
δρm ,
3

(17)

where we have used ∇.v = 3H and set vs2 = 0 for the
pressureless DM (pm = 0).
Now we generalize the linear perturbation formalism
introduced in [16] to the case of interaction between viscous MGDE and DM. Note that Eq. (17) still holds in
the presence of interaction and viscosity. Because the
bulk viscous coeﬃcient ϵ and the coupling constant of interaction term b2 only appear in the continuity Eqs. (9)
and (10).
From Eqs. (2) and (10), we have
ρ̇m + 3Hρm = 3b2 H(αH + βH 2 + ρm ).

(18)

Substituting the perturbations ρm → ρm + δρm and
H → H + δH into the above relation yields the density
perturbation equation for DM as
δ ρ̇m + 3H(1 − b2 )δρm
[ρ
]
m
=
+ 3b2 (αH + 2βH 2 ) δH.
H

(19)

In terms of the DM density contrast δm = δρm /ρm , Eq.
(19) can be rewritten for δH as
δH =

3b2
2
3
ρm (αH + βH )δm
.
2
2
b2 ) + 3b
ρm (2αH + 3βH )

δ̇m +
−3(1 −

(20)

Taking the time derivative of Eq. (20) gives
II. THE GROWTH OF STRUCTURE
FORMATION

δ Ḣ =

Here we investigate the growth rate of matter in the
presence of interaction between viscous MGDE and DM.
Following [16], the structure formation takes place in the
Newtonian regime. Hence, the equations of motion containing the Euler and Poisson equations for DM in the
non-relativistic approximation reduce to
∂v
∇pm
+ (v.∇)v = −
− ∇ϕ,
∂t
ρm

(14)

∇2 ϕ = 4πGρm ,

(15)

where v and ϕ are the velocity of DM and gravitational
potential, respectively. According to the linear perturbation theory [16], substituting the perturbations
v → v + δv,

pm → pm + δpm ,

ρm → ρm + δρm , (16)
ϕ → ϕ + δϕ,
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I
[
(
3 1 − 2b2 1 +

2αH+3βH 2
ρm

)] ,

(21)

where
[ (
)
]
2αH + 3βH 2
I = b2 1 +
− 1 δ̈m
ρm
[
]
2
b
8πG
+
−7αH 2 − 6βH 3 +
ρm (α + 3βH) δ̇m
ρm
3
(
)]
2 [
b
+
−3αH 3 + 4πGρm 2αH + 3βH 2 δm , (22)
ρm
and from Eq. (17) we have used Ḣ = −H 2 − 4πGρm /3.
We also have neglected the terms higher than O(b2 ). Using the latest observations (golden SNeIa, the shift parameter of CMB and the BAO) and combining them with
the lookback time data we have that b2 could be as large
as 0.2 (see [17]) although a value of b2 < 0.04 is favored.
Inserting Eqs. (20) and (21) into (17) and using
δρm = ρm δm , one can get the evolution equation for the
dimensionless DM density perturbation δm as [18]
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Note that the viscosity constant ϵ does not appear in
Eq. (23). This comes back to the fact that in our model,
the DM has not the viscosity properties (see Eq. 10)
and due to choosing a speciﬁc form for the bulk viscosity
coeﬃcient ξ = ϵH −1 ρD in Eq. (9), the viscosity constant
ϵ does not aﬀect δm in our model.
In the absence of interaction, i.e. b2 = 0, Eq. (23)
recovers the well known relation given by [16]
δ̈m + 2H δ̇m − 4πGρm δm = 0.

(24)

Using the following deﬁnitions
¯
δ̈ m = δ̈m /H02 ,

¯
δ̇ m = δ̇m /H0 ,

H̄ = H/H0 ,
α
ᾱ =
,
3MP2 H0

(25)

where

[
J1 = 1 − b2

]
2ᾱ/H̄ + 3(1 − γ)
1+
,
Ωm

[ (
)
]
3
J2 = 2H̄ + b ᾱ
− 1 + (3γ − 5)H̄ ,
Ωm
2

3
J3 = − Ωm H̄ 2 + 3b2 H̄
2

(26)

(27)

(28)

[(

)
3ᾱ + 2(1 − γ)H̄
+ ᾱ (29)
Ωm
]
3
+ (1 − γ)H̄ + Ωm H̄ .
2

d ln δm
d ln δm
= −(1 + z)
,
d ln a
dz

equation (26) can be rewritten as
[
dH̄
2 df
−(1 + z)H̄
+ H̄ −(1 + z)
dz
dz
( )]
( )
J2
J3
+ H̄f +
f+
= 0.
J1
J1

0.8
0.7
0.6

b 2 =0.0
b 2 =0.02

0.5

b 2 =0.04

0.4
-1.0

0.0

-0.5

0.5

1.0

z

FIG. 1. MGDE density parameter, Eq. (13), versus redshift for diﬀerent coupling constants b2 . Auxiliary parameters
are Ωk0 = 0.01, ΩD0 = 0.76 and γ = 1.105.

In general, the diﬀerential equation (31) has no analytical solution. Hence, we need to solve it numerically.
To do so, we ﬁrst need to know the dimensionless Hubble
parameter H̄(z). From Eq. (6) and last relation in Eq.
(25) we obtain
ᾱ
,
ΩD (z) + γ − 1

(32)

and

In terms of the growth factor f deﬁned as [16]
f (z) =

0.9

H̄(z) =

one can rewrite Eq. (23) in dimensionless form as
¯
¯
J1 δ̈ m + J2 δ̇ m + J3 δm = 0,

MGDE
1.0

WD

{
(
)}
2αH + 3βH 2
1 − b2 1 +
δ̈m
ρm
{
(
)}
3αH 2
8πG
+ 2H + b2
−
(α + 3βH) − 2H
δ̇m
ρm
3
{
[
(
)
3α + 2βH
− 4πGρm − b2 3H 3
ρm
(
)]}
+4πG 2αH + 3βH 2 + 2ρm
δm = 0.
(23)

(30)

(31)

Note that for the matter dominated universe, i.e. H 2 =
ρm /3MP2 , solution of Eq. (24) yields δm = a. In this case,
Eq. (30) gives the growth factor f = 1.
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ᾱ = ΩD0 + γ − 1.

(33)

Now with the help of ΩD (z) plotted in Fig. 1 which has
been already obtained by numerically solving Eq. (13),
one can obtain the evolutionary behavior of the growth
factor f (z) of DM. In Fig. 2, variation of the growth
factor f (z) versus redshift for diﬀerent coupling constants
b2 is plotted. Figure 2 shows that: i) for a given b2 , f
decreases during history of the universe. ii) For a given
z, f increases with increasing b2 . The result for b2 = 0 is
same as that obtained by [5].
Using Eq. (30), the dimensionless DM density perturbation δm takes the form
[ ∫ z
]
f (z)
δm (z) = δm0 exp −
dz .
(34)
0 1+z
In Fig. 3, we plot the evolutionary behavior of δm (z) for
diﬀerent b2 . Figure 3 presents that: i) for a given b2 , δm
increases during history of the universe. ii) For a given z,
δm decreases with increasing b2 . This shows a suppression
of structure growth relative to the non-interacting case.
In the presence of interaction, there is less DM in the
past (see Fig. 4), and this leads to a suppression in the
growth of structure. This is in agreement with the result
obtained by [19]. Note that the suppression is speciﬁc to
the circumstance that the interacting and non-interacting
cases are normalized to have the same parameters today,
i.e. Ωm0 and δm0 .
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FIG. 2. Growth factor of DM, Eq. (31), versus redshift
for diﬀerent coupling constants b2 . Auxiliary parameters are
Ωk0 = 0.01, ΩD0 = 0.76, γ = 1.105 and f0 = 0.473.

FIG. 4. DM density parameter, Ωm = 1 + Ωk − ΩD , versus redshift for diﬀerent coupling constants b2 . Legend and
auxiliary parameters as in Fig. 1.

MGDE
1.0

∆m

∆m 0

0.8

0.6

b 2 =0.0
b 2 =0.02

0.4
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0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

z

FIG. 3. Dimensionless DM density perturbation, Eq. (34),
versus redshift for diﬀerent coupling constants b2 . Legend and
auxiliary parameters as in Fig. 2.

III. CONCLUSIONS

Here we studied the Veneziano MGDE model in the
framework of Einstein’s gravity. We considered a spatially non-ﬂat FRW universe ﬁlled with interacting viscous MGDE and DM. We derived a diﬀerential equation
governing the evolution of the MGDE density parameter and solved it numerically. Using the linear perturbation theory we investigated the evolution of growth
of structure in our model. Our numerical results show
that: (i) The MGDE density parameter ΩD for a given
coupling constant b2 , increases when the time increases.
The evolutionary behavior of ΩD is independent of viscosity. (ii) The evolution of DM density perturbation
δm in the presence of interaction shows a suppression of
growth of structure. Since the DM density is lower in
the past relative to the non-interacting case, leading to
a suppression of growth of structure. Here the viscosity
constant ϵ does not aﬀect δm , because the DM has not
the viscosity properties in our model.
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دوران ابرهای مولکولی مغناطیده
"  1کوکبی خداداد 2 -عقیلی پریسا السادات"
دانشگاه علوم پایه دامغان

چکیده
هدف از انجام این کار برر سی دینامیک ابرهای مولکولی رشته ای مغناطیده دوار می باشد .برای انجام این کار ابر مولکولی رشته ای با تقارن
استوانه ای را در نظر می گیریم .در مقایسه با کارهای انجام شده قبلی مهم ترین ویژگی این کار در نظر گرفتن دوران ابر مولکولی رشته ای
در حضور یک میدان مغناطیسی سمتی و محوری می باشد ،که نشان می دهیم میدان مغناطیسی عالوه بر کاهش سرعت فروریزش شعاعی،
تأثیر ترمزی بر سرعت دوران نیز دارد .یعنی افزایش سرعت دوران در نواحی مرکزی رشته با قوی تر شدن میدان کاهش می یابد .همچنین
تأثیر آهنگ خروج انرژی از ابررشته ای نیز بر سرعت دوران بررسی شده است.
کلمات کلیدی :دوران -ابرمولکولی رشته ای -میدان مغناطیسی

مقدمه
ابرهای مولکولی غول ) (GMCSیکی از مهمترین مکان های شکل گیری ستارگان هستند .ساختارهای رشته ای در
بسیاری از ابرهای مولکولی وجود دارد .که می توانند زادگاه ستارگان و حتی مجموعه های چندتایی باشند بنابراین
بررسی تحول و دینامیک آنها به ما کمک می کندتا به درک بهتری در مورد شکل گیری ستارگان برسیم.
فرآیندهای فیزیکی مختلفی مانند فرآیندهای خودگرانشی ،حرارتی و میدان های مغناطیسی نقش اصلی در شکل گیری
ستاره بازی می کنند (Larson 1985, Nakamura1995, Nakajima1996, Shadmehri 2005).با توجه
میدان های مغناطیسی مختلف که در ابرهای مولکولی مشاهده شده است.نتایجی برای فروریزش ابر متقارن کروی در
دوران یکنواخت (جسم جامد) در ابتدا توسط ) Ulrich(1976بدست آمد ،با توسعه پس از آن به ساختار دیسک توسط
) ،Cassen and Moosman(1981و به فروپاشی همدما توسط ) Terebey,Shu and Cassen(1984تچزیه و تحلیل
شد Mendoza,Tejeda and Nagel(2009, hereafter MTN) .این ایده را با ایجاد یک مدل جریان رشد پیوسته شاره
برای یک دوران محدود ابر گازی تعمیم دادند.

اما در این کار با توجه به مشاهدات در منطقه بیرونی از ابر رشته ای ،ما می خواهیم اثر میدان مغناطیسی بر روی
پارامترهای دیگر رشته مانند چگالی ،سرعت دوران و غیره را بررسی کنیم .ما تغییرات تابع سرمایش و اثر دوران را در
ابرهای مولکولی مورد مطالعه قرار می دهیم.

معادالت اساسی
در این بخش با توجه به تقارن مسئله ،ابر را به عنوان یک استوانه بلند که محور تقارن آن  zمی باشد ،همچنین میدان
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^

مغناطیسی را بصورت^+ Bz k

 B= Bکه  B Zو

 Bبه فاصله شعاعی ) (rو زمان بستگی دارند ،درنظر می

گیریم .با توجه به معادالت گاز ایده آل و انرژی ،معادالت اساسی به شرح زیر است:
)(1

,

,

)(2

+

+
,

)(3

)(4
=0,

)(5

(r r) + A

)(6
r

]+

r

,

 B،p ، ،چگالی گاز ،سرعت شعاعی ،سرعت سمتی ،پتانسیل گرانشی ،فشار و میدان مغناطیسی معرفی

،

می شوند .همچنین

و

وابسته به فاصله زمانی درجه حرارت انتخاب شده ثابت می باشند .این پارامترهای ثابت

می توانند تعیین شوند ) ،(Spitzer 1978همه تغییرات به  Rفاصله از محور استوانه و زمان بستگی دارند .برای ساده
سازی مسئله متغیرهای بدون بعد معرفی می کنیم با توجه به :
)(7
)(8

,
, B^=(4 p^)1/2,

r^r , p p^p , B B^ B ,

^

= ,

=^)1/2, t

,r

r

(=^, r

, t t^ t ,

^

^

=

, p^=p0 ,

^

0

^

=

به حل مسأله می پردازیم.

راه حل خود مشابهی
در حال حاضر با در نظر گرفتن معادالت تغییرات یافته ) ،(7ما متغیرهای بدون بعد از توابع ) (r,tبا تابعی از) ( ,t
برای متغیر خود مشابه

جایگزین می کنیم.

) ( F(r,t)=Fهمچنین با استفاده از راه حل خود مشابهی و

روش رانگ کوتا به حل معادالت اساسی می پردازیم.

شرایط مرزی اولیه و حل به روش عددی
در این بخش با استفاده از شرایط بیرونی مشاهده شده برای ابرهای رشته ای ما معادالت خود مشابهی را از بیرون به
داخل انتگرال می گیریم و تغییرات کمیت های مختلف را بررسی می کنیم.
در تحقیقات با مشاهده ابرهای مولکولی رشته ای ،چگالی در ناحیه مرکزی بیشتر از ناحیه بیرونی است .چگالی ابر
مولکولی رشته ای پایین می باشد که بنظر می رسد بصورت چگالی محیط میان ستاره ای باشد .به همین دلیل چگالی
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عددی نوعی  n=10 mH2 .cm-3را انتخاب می کنیم .ما انتظار داریم که آن در مرکز افزایش یابد).Hanawa (1996
چگالی در ناحیه مرکزی را در حدود  n=104 mH2 .cm-3برای یک رشته نوعی می باشد (Li and Goldsmith2012.

) Henshaw et al.2013با توجه به شرایط مرزی و پارامتر آزاد

که از تابع سرمایش انتخاب شده است ،ما می

توانیم مجموعه ای از معادالت دیفرانسیلی معمولی را حل کنیم .ما می توانیم مقدار اولیه

برای یک ابر

مولکولی فرض کنیم و دیگر پارامترها را با توجه به مقدار آن تعیین کنیم ).(Goldsmith 2001
با توجه به مشاهدات ،میدان مغناطیسی با اشکال مختلف در ابرهای مولکولی دیده می شود که زاویه های مختلفی با
محور ابر رشته ای در منطقه بیرونی می سازند Tilley and Pudritz (2003) .فرض کردند که میدان مغناطیسی در
منطقه بیرونی رشته تنها سمتی است Shadmehri (2005) .فرض کرد که مؤلفه سمتی از میدان مغناطیسی غالب
است .از آنجاییکه میدان مغناطیسی در ناحیه خارجی غالب است ،ما فرض می کنیم که مؤلفه محوری اولیه میدان
مغناطیسی کوچکتر از میدان مغناطیسی سمتی برای ناحیه خارجی است .همچنین قدرت میدان مغناطیسی در رشته
مغناطیسی در حدود چند میکروگاؤس است ) . (Khesali.et al 2014ما می توانیم فرض کنیم که سرعت فروریزش
در منطقه خارجی کمتر از  3km.s-1می باشد) . (Nakamura et al 1995بنابراین سرعت فروریزش بدون بعد را در

منطقه بیرونی =0.001

 Vو

Vr= -0.5انتخاب می کنیم .همچنین

تغییرات پارامترهای فیزیکی سیستم بصورت زیر می باشد.

شکل()1

شکل ()2

شکل ()3
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نتیجه گیری
در این مقاله فروریزش ابر مولکولی رشته ای دوار در حضور میدان مغناطیسی مورد مطالعه قرار گرفته است .بدون
معرفی یک تابع برای میدان مغناطیسی و چگالی ،دینامیک ابر رشته ای با میدانهای سمتی و محوری مطالعه شد .در
مطالعات قبلی و داده های رصدی افزایش چگالی در نواحی مرکزی تائید شده است .که کار ما نیز تائید کننده همین
نتایج می باشد یعنی در قسمت های مرکزی ابر رشته ای متراکم تر می باشد .همچنین رفتار تغییرات چگالی شبیه رفتار
میدان مغناطیسی می باشد یعنی با افزایش میدان ،چگالی نیز افزایش می یابد (شکل ،)1عالوه براین نشان دادیم که
سرعت دوران در نواحی مرکزی افزایش می یابد اما قوی تر شدن میدان تأثیر ترمزی بر این افزایش دارد (شکل )2و
اثر تابع سرمایش نیز مورد مطالعه قرار گرفت و مالحظه شد که با افزایش انرژی از رشته ،سرعت دوران در نواحی
مرکزی افزایش می یابد (شکل.)3
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Investigation of non-Canonical Intermediate Inflation in light of Planck 2015
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1

Department of Physics, Faculty of Science, University of Kurdistan, P.O.Box 66177-15175, Sanandaj, Iran
2
Young Researchers and Elites Club, Sanandaj Branch, Islamic Azad University, Sanandaj, Iran
Intermediate inflation is considered in a non-canonical scalar field model, in which the kinetic term
of scalar field is taken as a power-law function. The free parameters of the model are constrained by
using the most recent observational data related to scalar spectra index, tensor-to-scalar ratio, and
scalar perturbation amplitude. The results are used to depict the potential behavior of the model
and estimate the initial and final time of inflation.
PACS numbers: 05.10.-a ,05.10.Gg, 98.70.Vc
I. INTRODUCTION

Inflationary scenario is known as the best candidate
for describing very early evolution of the Universe. The
scenario was first introduced by Alan Guth , as a possible
solution to the Big Bang model problems. Since there,
various models of inflation have been introduced, based
on canonical scalar field dynamics which dominates the
Universe and has a negligible interaction with the other
components of matter. Inflationary scenario properly
solves the hot Big Bang model problems, not to mention the fact that the scenario predicts an interesting
feature as quantum perturbations in the early times of
the Universe evolution, that has received huge interest.
The perturbations are separated to scalar, vector and
tensor perturbation [1]. Amongst them, scalar perturbation, seeds for large scale structure of the Universe, and
tensor perturbation, known as gravitational wave too,
are the most important ones. The latest observational
data comes from Planck data which released on February 2015 [2]. This states
( that the
) amplitude of scalar per10 2
turbation is about ln 10 As = 3.094, and the scalar
spectra index is about ns = 0.9645. In contrast with
scalar perturbation, Planck does not give an exact value
for tensor-to-scalar ratio r. It only specifies an upper
bound for this parameter as r < 0.10 [2].
One of inflationary scenarios is ”intermediate inflation”
[3], where the scale factor
(
)gets an exponential function
of time as a(t) = exp Atα , A > 0 and 0 < α < 1. This
can be acquired from a potential asymptotically looks
like negative power but not exactly [4]. The scenario
indicates on a expansion faster than power-law inflation
(a(t) = tp , p > 1), and slower than de-Sitter inflation
(a(t) = exp(Ht), H = cte). Intermediate inflation in Einstein gravity creates a scale invariant perturbation when
α = 2/3 [3]. The scenario is able to satisfy the bound
on scalar spectra index ns and tensor-to-scalar ratio r,
measured by observation on CMB [5].
Recently the cosmological models of scalar field in-
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cluding non-canonical kinetic term have played a significant role in cosmological studies. The general form of
its action is expressed by Lϕ = {(ϕ)F(X )V(ϕ), where
X = (∇µ ϕ∇µ ϕ)/2 [6]. The case with V (ϕ) = 0 leads
to a well-known model as k-essence. The main idea of
k-essence comes from Born-Infold action of string theory
[7]. The model is able to give some interesting results
about dark energy [8]. In [9], the model is applied as a
possible way for inflation and describing early time evolution of the universe.
In the present work, we are going to take f (ϕ) = 1, and
V (ϕ) as scalar field potential; in other word, we take a
pure kinetic k-essence plus a potential term. This kind
of model is known as non-canonical scalar field [10]. This
case is another class of the general form which could be
as important and interesting as k-essence model. The
cosmological solution of the model has been studied in
[10], where it was shown that it is possible to build up a
unified model of dark matter and dark energy for a simple form of non-canonical kinetic term F (X). The same
case has been considered in [11] where the authors found
that producing a unified model of dark matter and dark
energy for a pure kinetic k-essence is very diﬃcult. It
sounds that the non-canonical scalar field model is capable to be an appropriate model of the universe evolution
and has merit for considering in more detail. Then, we
motivated to use non-canonical scalar field in intermediate inflation scenario as a possible model for describing
one of earliest universe evolution. In this regards, the kinetic term is taken as a power-law function of X, and the
general form of evolution equation are obtained. Consequently, the model contains some free parameters, that
are aimed to be determined by using the newest observational data. Therefore, it is absolutely necessary to
discuss perturbation of the model and derive related parameters. The perturbation parameters which are being
to use, are scalar spectra index, tensor-to-scalar ratio and
scalar perturbation amplitude. The result indicates on
the presence of a non-canonical term for kinetic energy
term, and α > 2/3.
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II. NON-CANONICAL SCALAR FIELD MODEL

The general form of Lagrangian could be read as
 ∈

∫
M√
√
S = ⌈△ § −} 
R + LN 
(1)
∈
where LN is the Lagrangian of non-canonical scalar field
which is defined as LN = F(X ) − V(ϕ). The kinetic term
of non-canonical scalar field is denoted by F (X), which it
is an arbitrary function of X (where X = −g µν ∇µ ϕ∇ν ϕ).
At the rest of the work, the kinetic term is taken as a
power-law function of X as F (X) = F0 X n .
Variation of action with respect to independent variables
gµν and ϕ, and substituting the spatially flat FRW metric
comes to the Friedmann evolution equations. In addition,
taking variation of the action with respect to the scalar
field results in the wave equation, which is a restate of
energy conservation relation. Surely the case for n = 1
and F0 = 1 comes to usual canonical scalar field model.
Intermediate inflation scenario illustrates an expansion phase that stays between power-law inflation and
de-Sitter expansion in very early times. In this scenario,
the scale factor of the Universe (is given
) by an exponential
function of time as a(t) = exp Atα , in which α stands
in the range 0 < α < 1, and A is a constant to justify
the dimension.
Applying the assumption on Friedmann eqiations, the
scalar field is derived as a function of cosmic time, and
in turn the potential could be depicted as a function of
scalar field.
In order to have a quasi-de Sitter expansion during inflation, the time rate of the Hubble parameter during
a Hubble time should be smaller than unity [12]. The
same behavior is usually assumed for time derivative of
scalar field [12]. These conditions are known as slowroll approximations, and based on them we defined the
main slow-roll parameters as following ϵH = −Ḣ/H 2 and
ηH = −ϕ̈/H ϕ̇ [12]. As a first condition for inflation, there
must be positive acceleration for the Universe, that is
satisfied when the slow-roll parameter ϵH is smaller than
unity. Amount of inflation during inflation time period
is measured
by number
of e-folds parameter defining as
(
)
N ≡ ln a(te )/a(ti ) . Then, the initial and final value of
the scalar field during inflation are read as

models predict three kind of perturbations as scalar, vector and tensor perturbation. One of the most important
metric perturbation is scalar perturbation. Scalar fluctuations become seeds for cosmic microwave background
(CMB) anisotropies, or for large scale structure (LSS)
formation. The amplitude of scalar perturbation could
be derived doing some calculation, and it is given by [13]
P∫ =

H△
∫ (ρ + √)

△π ∈ ⌋

(3)

where cA is sound speed, that is constant, equal to c2A =
(2n−1)−1 (reader could refer to [13] for more detail). Dependence of scalar perturbation on wavenumber k is described by ns known as scalar spectra index. The parameter is given by ns −1 = d ln(P∫ )/⌈ ln(∥) = −△ϵH +∈\ηH .
In addition to scalar fluctuation, the inflationary scenario
predicts tensor fluctuation, which is known as a gravitational wave, too. It has been found out that the tensor
fluctuations play a significant role, and they should be
more attended for determining best-fit values of the cosmological parameters from the CMB and LSS spectra.
The amplitude of tensor perturbation is obtained as [13]
PT =

∀ H∈
∈
M△
√ △π

(4)

The tensor spectra index is defined in a similar way, given
by nT = d ln(PT )/⌈ ln(∥) = −∈ϵH .
The imprint of tensor fluctuation on the CMB brings
the idea to indirectly determine its contribution to power
spectra by measuring CMB polarization. Such a contribution could be exhibited by the r quantity, which is
known as tensor-to-scalar ratio and represents the relative amplitude of tensor-to-scalar fluctuation,
r=

PT
16ϵH
=√
.
P∫
2n − 1

(5)

Therefore, constraining r is one of the main goals of the
modern CMB survey. According to the current accuracy of observations, it is only possible to place an upper bound on the allowed range of r [14]. The latest
data about the quantity comes from Planck collaboration on February 2015. Planck full mission data for
ΛCDM+r model resulted in a new constraint on the
quantity r as r < 0.10 (Planck TT,TE,EE+lowP), < 0.11
α
(Planck TT+lowP+lensing) at 95% C.L. Note that, as we
∈\α
2nα
2nα
(1 − α)F ‡
αN
‡
z
concentrate on Planck-2015 data about the quantity r,
ϕi z =
;
ϕ
=
Aϕ
;
A
≡
∞
+
.
e
∈\α
⟩
∞ − α we realize that the previous mentioned constraint could
Aαξ ‡
rise in some cases. For instance, according to [2], for
(2)
ΛCDM + r + d ln ns /d ln k model, there is r < 0.176
(Planck TT+lowP+lensing)
The constant parameters are aimed to be specified using the latest observational data. In this regards, studying perturbation is absolutely necessary. Inflationary
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1.0

III. OBSERVATIONAL CONSTRAINT

The provided argument simplifies our way to determine
the free parameters of the model by utilizing the latest
observational data. In this regards, the perturbation parameters are being computed at the end of inflation. In
the first step, we turn our attention to scalar spectra index, tensor-to-ratio parameter, and amplitude of scalar
perturbation. The final result has been prepared in the
following table for diﬀerent values of ns , r, and N .

0.9625

0.6

0.4

0.2

0.0
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Φ1020

FIG. 1. The potential versus scalar field is displayed for
ns = 0.9635, N = 60 and r = 0.08. Here the variable VP is
defined by VP = V (ϕ)/Mp4 .

0.9635

r

0.08

0.10

0.12

0.08

0.10

0.12

N = 60 α

0.685

0.685

0.685

0.697

0.697

0.697

n

1.646

1.233

1.009

1.528

1.158

0.957

nT −0.015 −0.015 −0.015 −0.014 −0.014 −0.014

1.5

VP 10-13

ns

VP 10-13

0.8

1.0

0.5

0.0

0

5

10

15

20

25

Φ1019

Ā

1.309

1.413

1.504

1.748

1.890

2.014

t̄i

2.000

1.788

1.633

2.075

1.856

1.694

t̄e

2.470

2.209

2.016

2.456

2.200

2.008

N = 65 α

0.651

0.651

0.651

0.662

0.662

0.662

n

1.836

1.355

1.093

1.706

1.271

1.036

nT −0.016 −0.016 −0.016 −0.015 −0.015 −0.015
Ā

0.543

0.582

0.620

0.726

0.781

0.830

t̄i

1.804

1.614

1.473

1.884

1.685

1.538

t̄e

2.898

2.592

2.366

2.873

2.570

2.346

TABLE I. Constraint on the parameters n and α based
on Planck data about scalar and tensor spectra indices. The
quantity Ā is defined as Ā = 10−9 A. The initial and final
time of inflation is denoted as t̄i = 105 tp , and t̄e = 108 tp ,
where the variable tp indicates the Planck time ≈ 10−43 .

The observational constraint values for free parameters
of the model are expressed in Table.I. In order to consider
the general behavior of the potential during inflation, the
potential is plotted for diﬀerent values of tensor-to-scalar
ratio, scalar spectra index, and number of e-folds. It is
shown that the potential is always smaller than Planck
energy, and reduces by passing time.
Fig.?? illustrates the potential behavior in term of scalar
field for three diﬀerent values of tensor-to-scalar ratio r,
by taking ns = 0.9635, and N = 60. For r = 0.08, related
to Fig.1, the potential has a similar behavior as [15], it increase at first and then start decreasing. During inflation
period, scalar field gets larger when a smaller value for r
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FIG. 2. The potential versus scalar field is displayed for
ns = 0.9635, N = 60 and r = 0.10. Here the variable VP is
defined by VP = V (ϕ)/Mp4 .

is picked out, not to mention the fact that the situation
is opposite for potential so that it goes up by elevation
of r. Additionally, the diﬀerence between initial and final scalar field becomes bigger by reduction of r. Fig.??
is devoted to depict the potential behavior versus scalar
field for diﬀerent values of scalar spectra index ns and
number of e-folds N . Fig.4 portrays the potential behavior for r = 0.12, N = 60, and three diﬀerent values of
scalar spectra index. It is found that as well as growth
of the potential by downturn of ns , the gap between ϕi
and ϕe rises. Eﬀect of number of e-folds on the potential
behavior is shown in Fig.5. Larger value of N , which
indicates more expansion of the Universe, causes bigger
diﬀerence between initial and final value of scalar field.
It could be seen when N grows, inflation happens for bigger potential, and inflation ends for bigger value of scalar
field as well. In other word, inflation lasts more in order
to produce higher amount of inflation.
To sum up briefly, it could be said that, the general behavior of the potential is same during inflation: it decreases by enhancement of scalar field, or by passing time,
and there is almost the same order of initial and final
value of the potential for each cases. It also should be
noticed that the scalar field in all cases above sounds to
be bigger than Planck mass, however its magnitude is
the same order of Planck mass. From Fig.??, it could be
demonstrated that bigger values of r results in smaller
values of ϕ during inflation. Consequently, the scalar
field decreases and it could goes below Planck mass if
bigger value of r is chosen.
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FIG. 3. The potential versus scalar field is displayed for
ns = 0.9635, N = 60 and r = 0.11. Here the variable VP is
defined by VP = V (ϕ)/Mp4 .

FIG. 5. The potential behavior versus scalar field is plotted
for r = 0.12,ns = 0.9635 and three diﬀerent value of N as
N = 55(solid line), 60(dashed line), and 65(dotted line). Here
the variable VP is defined by VP = V (ϕ)/Mp4 .

3.5
3.0

produces a potential that reduces by passing time or increasing scalar field. Studying inflation time came into
this result that inflation starts at about 10−38 second after big bang, and it ends at about 10−35 second after big
bang.
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FIG. 4. The potential behavior versus scalar field is plotted for r = 0.12, N = 60, and three diﬀerent values
of ns as ns = 0.9615(solid line), 0.9625(dashed line), and
0.9635(dotted line).

IV. CONCLUSION

Intermediate inflation was studied in a non-canonical
scalar field model. This type of inflation model takes an
exponential function
(
) of time for the universe scale factor
α
as a(t) = exp At , where 0 < α < 1, to describe an
accelerated expansion between power-law and de-Sitter
expansion. Non-canonical scalar field model contains a
modified term of kinetic energy in action, and in this paper it was picked out as a power-law function.
Constraining the free parameters of the model by using the latest observational data is the main goal of the
work. Doing so, we used observational data about scalar
spectra index, tensor-to-scalar ratio, and scalar perturbation amplitude. The constraint value for α showed
that this parameter is about α ≈ 0.6, 0.65, 0.7. On the
other hand, the obtained constraint for power of kinetic
term gives n ≈ 1, 1.2, 1.5, 2, which indicates on the presence of a non-canonical kinetic energy. By using these
constraint values, tensor spectra index was determined,
and the results shows that the model prediction about
tensor spectra index is in good agreement with observational data. The other free parameter was A, which
was estimated of order 109 , resulted from scalar perturbation amplitude. The potential behavior and inflation
time were other topic which investigated at next stage.
The potential was plotted for diﬀerent values of ns , r,
and number of e-folds N . It was shown that the general behavior of the potential is same so that the model
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We present here Light Curves (LC) analysis and period variations of two ultra-short period binary
systems. Period analysis of the system KIC 7375612 indicates a secular decrease in the period with
rate 0.001secyr −1 , which was attributed to the mass and angular momentum loss (AML) With rates
ṁ = −6.37 × 10−13 M ⊙, ∆J = −7.63 × 1035 kg.myr −1 , respectively, estimated in this work. Apart
from the mass & AML detected. It was found that the orbital period of this system is modulated
with an alternating variation of period 898 ± 14 d, which was attributed to a third body circling
around the system. Moreover LCs analysis of these systems were performed by PHOEBE code, in
both detached & over contact UMa modes, the results favors the detached solution rather than over
contact. There by supporting the Stepeins statement that, low mass short period binary systems
might have not had enough time to fill their Roche lobe and over flow its mass via AML.

TminI = BJD 2454953.638704 + 0.1600729E

I. INTRODUCTION

The term ultra-short binary which in recent years is
entered to the literature of eclipsing binary stars, usually seems to be used for the binaries with period shorter
than P ≈ 0.22 d, i.e. the sharp cut off limit in the period of contact W UMa type binaries. The history of
discovery of these type of binaries data to 1992, after
Rucinski (1992), who first introduced the cut off limit
(i.e. P ≈ 0.22 d). The in 1995 Udalski et al. (1995) discovered the BW3.V38 system with period P=0.1984d and
listed in the catalog of periodic variable stars, of OGLE
observing project. This was complemented by Norton
et al. (2007) who reported a period of P=0.1926 d for
system and again in the year (2011) Norton et al. presented list and LCS of 53 ultra-short period binary star
in super WASP data. Lohr et al. (2013) reported 143
candidates of short period binary system again in Super
WASP project data. Drake et al. (2014) presented 367
candidates of ultra-short binaries from Catalina Surveys
data. In continuation. Soszynski et al. (2014) reported
242 ultra-short period binary systems data with period
less than 0.22 d. And finally Prsa et al. (2011) presented
a catalog of 2773 eclipsing binary with at least 22 ultrashort period (i.e. with period less than 0.22 ). In this
study of eclipsing binaries we present, light and period
analysis of 2 ultra-short binary using PHOEBE software,
in section 2, we give the method of analysis, we have devoted the section 3 to period analysis and section 4, is
dedicated to the results and discussions.
II. ANALYSIS OF THE PERIOD VARIATIONS

To study the period variations of the systems, we have
collected the Eclipse Timing Variations (ETV) values
from Conroy et al(2013). the ETV are plotted against the
corresponding barycentric Julian Dates (BJD) for both of
the systems. All the collected data were converted to the
a common Epoch using the following linear Ephemeris,
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(1)

for KIC 7375612, and
TminI = BJD 2455002.016287 ± 0.1845296E

(2)

for KIC 12350008. then the ETV data were plotted
against BJD, for both of the systems KIC 7375612, and
KIC 12350008 shown in Fig. 1 and 4, and is roughly
fitted by a downward parabolic curve for KIC 7375612,
described by the Eq.
c2 x2 + c1 x + c0 = 0

(3)

where,c0 = (−2.293 ± 0.048) × 10−6 , c1 = (118.333 ±
0.209), c2 = −0.0011 ± 1.875. The residuals between the
fitted parabola and ETVs normal points are displayed in
Fig. 2, as obvious from Fig. 2. these residual indicate a
quasi periodic variations, which can be fitted by sin curve
with the following particulars:
Z = Z0 + A sin(ωt + φ0 )

(4)

Where A = 32.68 ± 0.35s, ω = 452.55 ± 1.76d−1 , (φ0 =
0.969 ± 0.002) Z0 = 3.64 ± 0.26d And corresponding period P3 = 898 ± 14d For more discussions and interpretation See section 3. the parabolic behavior of O-C curve
described in section II and indicated in Fig 1, implies
secular period decrease which can be attributed to the
mass and AML from the system. Moreover the quasi periodic changes of the ETVs residuals plotted in Fig. 2
were subjected to Fourier analysis, the frequency spectrum of which is displayed in Fig. 3, as evident from
the FFT analysis, (Fig. 3) there is at least one peak
well above noise level with frequency f = 0.001113d−1
and amplitude A=32.92 sec, (see the subsection V.B for
interpretations and discussions). However ETVs for system KIC 12350008 plotted in Fig. 4, seems to be quite
scattered and we could not deduce any significant result
from this Fig.
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FIG. 1. Representation of the ETV residual values (Points)
and its description by a downward curved parabola (continuous curve)for KIC 7375612.
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FIG. 2. Representation of the ETV residual values subtracted from the fitted parabola (Points) and its description
by a sine curve (continuous curve)for KIC 7375612.

III. LIGHT CURVE ANALYSIS

In this study of eclipsing binaries we have used photometric data from Kepler Space Telescope mission (2009),
which were operational during years 2009 2012, to have
a more accurate fitting and results, we have selected the
photometric data only for few nights of observations,
these observations were obtained in a wide range pass
band filter 430780 nm. We have used PHOEBE code to
obtain LCs solutions. Use of PHOEBE requires suitable in put parameters, for this purpose we have selected over contact W UMa mode of the program and
in accordance to this mode we set the reflection albedos
A1=A2=0.5, and g1=g2=0.32, appropriate to convective
envelope. The limb darkening coefficient, were read automatically from Van Hamm (1993) in accordance input
temperatures for the components. Since there exist no
spectroscopic observations of the systems. Therefore we
proceeded to find the photometric mass ratio (q) through
a intensive q-search method, by setting the value of q to
a of set of values (0.1, 0.2, 0.3, etc.) and for each value
of q, we adjusted the other main parameters (i.e. T1,
T2, Ω1, i, and L1, the luminosity) of the binary system
so that to make the χ2 function minimum and Σit errors
to be less than corrections to the parameters. these values of the Σs were plotted against the respective q-values
in Figs. 5&6, and then the value of q corresponding to
minimum Σs were selected as initial input value for q and
set it as a variable and then we have adjusted the other
parameters i.e. T1, T2, Ω1. so that to minimize the
χ2 function value, and also find best fitting (and super
position) of observed and the synthetic LCs with each
trail value of other parameters by eye inspections. The
obtained parameter values are tabulated in Table 1, and
LCs are plotted in Figs. 7&8. During the fitting process,
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FIG. 3. Frequency spectrum of ETV for KIC 7375612.

in order to obtain best fit of the observed and synthetic
LCs, in case of tertiary systems, we have set the light
value of the third component also as a variable.
However, It was observed, during the process of fitting
to get the best LCs solutions the assumption of a dark
spot with particulars given Tabel 1 below was necessary.
The mode was switched to the detached mode, however
by keeping the parameters at the same values the errors
of the parameters particularly the ∆Ω in this mode were
reduced to considerably lower values.
these residual indicate a sinusoidal behavior, which can
be fitted by sin curve with the following particulars:
IV. RESULTS AND DISCUSSIONS
A. Period variations

Referring to Fig 1, i.e. the ETV of system KIC 7375612
the overall behavior of plotted points show a well downward curved parabolic behavior, which was described in
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FIG. 6. The relation between qs and Σ s for KIC 12350008
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FIG. 7. Synthetic LC (continuous curve), and observed LC
(points) obtained using detached mode of the PHOEBE program for KIC 7375612.

FIG. 5. The relation between qs and Σ s for KIC 7375612.

section 2(by Eq. 2). This kind of behavior usually can be
attributed to mass and angular momentum loss from the
system via magnetized star wind (i.e., magnetic braking),
rates of which are estimated as: ṁ = 6.365 × 10−13 M ⊙,
∆J = −7.63 × 1035 kg.m yr−1 , respectively. The comparatively low rate of AML in this low mass short period
system (see table 2), moreover, more accurate solution
and fittings of these systems in detached mode and Roche
configurations prepared by Binary Maker software (not
shown here due to space limitation), all favors detached
configuration of the system. This situation is consistent
with the AML theory of Stepein (2006, 2011), that low
mass short period close binaries, would take so long period to evolve to its Roche lobe filling situation which
exceeds the age of the Universe, e.g. according to Stepein (2006) a star with primary mass of 1 Ms would take
7 Gyr, whereas this period increases to more than 13
Gyr, for a star with 0.7 Ms as initial mass of the primary. Therefore such a low mass binaries have not yet
had enough time to reach Roche lobe over flow. In Fig.
2 we have illustrated the residuals between the observed
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ETV points and fitted parabola, which still indicate a
quasi-periodic behavior, which was fitted by a sine curve
described in section 2 (Eq. 3), this behavior can be
attributed to the presence of a third body circling the
barycenter of the system with the following particulars.
using the equation 5 below, by putting the orbital inclination of the presumed third body i3 = 90◦ and using
the amplitude (A), from the Eq. 3, we get (see Mayer
1990),
a12 sini3 = A × c
F (m3 ) =

(a12 sin i3 )3
(m3 sin i3 )3
1
173.15A
=
= 2 [√
]
2
P3
(m1 + m2 + m3 )2
P3
1 − e2 cos2 ω
(5)

where the quantities,
ω = longitude of periastron,
a12 = 0.065AU , orbital radius of the eclipsing pair relative to common center of mass,
m1 = 0.045M⊙, mass of the hotter component (primary),
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TABLE I. The results obtained through LCs analysis using
PHOEBE program
P aram V aluesf or
− V aluesf or
−
KIC7375612 − KIC7375612 −
detached mode Contact mode
e
0.001±6.390×10−400
i(Deg) 55.00±0.24
57.00±0.76
T1 (K) 6008±2
6600±426
T2 (K) 5910 ± 5
5800
Ω1
3.469±0.003
3.50±0.02
Ω2
3.466±0.003
3.50±0.02
q
0.490±0.001
0.480±0.002
L1
11.370±0.014
10.10±0.02
el3
0.070±0.001
0.070±0.001

V alues f or −
KIC12350008−
detached mode
0.002±0.002
72.00±1.17
6008±8
5950 ± 8
6.82±0.02
4.80±0.01
0.380±0.001
10.10 ± 0.02
–

m2 = 0.022M⊙, mass of the cooler component (secondary)
e = 0, orbital eccentricity of the third body orbit
P3 ≃ 898 ± 14 d, orbital period of the third body
and A = (3.78 ± 0.004) × 10−4 d, the semiamplitude of
the LTTE
based on these values the estimated mass of the possible
third body m3 ≃ 0.01 ± 0.002 M⊙ and its orbital radius
a3 ≃ 0.70 ± 0.03AU .
The mass and period of the presumed third body found
are are comparaable to the primary mass, however its
orbit is relatively low this might be areason for aregular
sinosidal period change.

P aram

V aluesf orKIC8758716

Period(d)
A(R⊙ )
M1 /M⊙
M2 /M⊙
R1 /R⊙
R2 /R⊙
L1 /L⊙
L2 /L⊙
M1,bol
M2,bol

0.160073(adopted)
0.5041
0.045
0.022
0.173
0.114
11.370 ± 0.014
−
9.41
8.42

than over contact, and therefore confirming the Stepein’s
theory of AML regarding low mass short period close binaries. 3-Despite some varations in the period of system
KIC 12350008, it is difficult to infer the causes of variations, due to large scatter of observed ETVsdata.
Acknowledgements We acknowledge with thanks the
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this research.
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∆J = −7.63 × 1035kg.m yr−1 respectively. 2-The results
of LCs analysis favores detached configurations rather

[11]

220

Values for KIC
10855535
0.184530(adopted)
0.502
0.036
0.014
0.078
0.055
10.10 ± 0.02
−
10.97
10.15

Stepien K., 2006, ACA, 56, 347
Stepien K., 2011, ACA, 61, 139
Soszynski et al., 2014, ACA, 64, 1
Drake et al., 2014, APJ, 790, 157
Norton A.J., Wheatley, P.J. West .R.G et al, 2007, A&A,
467, 785
Norton A.J., pAYNE, S.G. eVANS T. et al, 2011, A&A,
528, 90
Jiang D., Han Z., Ge.H., Yang L. and Li L, 2012, nras,
421, 2769
Maceroni, C. and Vant Veer, F., 1996, A&A, 311, 523
Gettel .S.J., Geski, M.T., and Mc KAY T.A., AJ, 131,
621
Udalski A., Szymanski M., J, Kaluzny J., Kubiak, M, et
al., 1995, ACA, 45, 1
Prsa, A., Batalha, Natalie; Slawson, Robert W. et al.;
2011, AJ, 83, 141

دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران
1394  اردیبهشت25  و24

Low Mass Stars and Brown Dwarfs in Pleiades: binary fraction and mass function
Maryam Hashemi2, Najmeh Sheikhy1, Hossein Haghi1
1
2

IASBS

Zanjan University

We present the results of wide field Infrared and near-infrared survey of 5.8 deg around the Pleiades
cluster centre. We remove non-cluster contamination on the basis of proper motions and J and K
photometry of PPMXL catalogue and W1 and W2 photometry from the WISE survey and present
1157 candidates cluster members down to 0.04Mʘ. We have used this list of members to investigate
the cluster binarity, mass function and mass segregation. We find a binary fraction of 41 ± 10 percent.
The candidate’s radial distribution presents evidence that mass segregation has already occurred in the
cluster. The Pleiades mass function is then derived across the stellar-substellar boundary and we find
that, between 0.04Mʘ and 4Mʘ, it is well represented by a power-law, dN/dM ∝ M−α, with index of
αlow = 0.69 ± 0.06 for low mass and αhigh = 2.83 ± 0.18 for high mass stars. Finally, the candidate’s
radial distribution and mass function presents evidence that mass segregation has already occurred in
the cluster.
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تصحیح برداری روش یافتن مکان هستهی بهمنهای هوایی
هدایتی خلیلآباد ،هادی ۱بندار ،اسماء

۲

 ۱دانشکدهی فیزیک دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی
 ۲مؤسسهی ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده
مدتی قبل یک روش جدید برای یافتن مکان هستهی بهمنهای گستردهی هوایی ارائهشده است که در بیشتر قسمتهای
یک آرایهی سطحی از روشهای رایج دقت بیشتری دارد .در این مقاله تصحیحی در مورد این روش معرفی میشود که
میتواند دقت آن را در تمامی قسمتهای یک آرایهی سطحی از روشهای موجود باالتر ببرد.

مقدمه
بهمنهای گستردهی هوایی در اثر ورود پرتوهای کیهانی بسیار پرانرژی به جو زمین ایجاد میشوند .پرتوهای
کیهانی ذرات باردار پرانرژی هستند که از فضای خارج وارد جو زمین میشوند .در حدود  ۰۹درصد آنها پروتون۱۹ ،
درصد ذرات آلفا و کسر کوچکی هم شامل هستههای سنگینتر از آلفا ،پرتوهای گاما و الکترون و پوزیترونها و سایر
ذرات بنیادی هستند .شار این ذرات با افزایش انرژی بهسرعت کاهش مییابد .گرچه در انرژیهای پایینتر میتوان
آنها را بهطور مستقیم از باالی جو به کمک آشکارسازهای مستقر در ماهوارهها یا بالنها مشاهده کرد ،ولی در
انرژیهای باالتر آنقدر شار آنها کاهش مییابد که هرگز نمیتوان با آشکارسازهای باالی جو که حداکثر مساحتی از
مرتبهی چند متر دارند ،آنها را آشکار کرد.
پرتوهای کیهانی پرانرژی پس از ورود به جو زمین در اثر برخورد با هستههای مولکولهای هوا و شکافتن آنها و
همچنین سایر فرآیندهای ذرات بنیادی مانند تولید زوج ،تعداد زیادی ذرهی ثانویه تولید میکنند .این ذرات درمجموع
یک بهمن گستردهی هوایی نامیده میشوند .ذرات یک بهمن گستردهی هوایی روی جبههای توزیع میشوند که در
نزدیک محور (راستای پرتوی کیهانی اولیه) تخت بوده و در فواصل دورتر مانند یک عرق چین برعکس انحنا پیدا
میکند .ضخامت این جبهه در نزدیک محور کم و چگالی ذرات زیاد است؛ درحالیکه در فواصل دور از محور
ضخامت جبهه زیاد شده و چگالی ذرات نیز کم میشود .درمجموع عرض این جبهه بسته به انرژی پرتوی کیهانی
اولیه میتواند از چند ده متر تا چند کیلومتر برای پرانرژیترین پرتوهای کیهانی برسد.
دلیل بررسی و تحلیل بهمنهای گستردهی هوایی به دست آوردن اطالعاتی در مورد پرتوی کیهانی تولیدکنندهی
آنها است .مهمترین پارامترهای بهمنهای گستردهی هوایی راستای محور آنها (جهت رسیدن آنها) ،اندازهی آنها
(تعداد کل ذرات باردار آنها) ،سن آنها و مکان هستهی آنها است .با استفاده از این پارامترها میتوان بهطور تقریبی
به جهت پرتوی کیهانی تولیدکنندهی آنها ،انرژی آن و نوع آن پی برد.
برای یافتن اندازهی بهمن از یک «تابع توزیع عرضی» استفاده میشود که تابعی از مکان هسته ،سن بهمن و اندازهی آن
است و چگالی ذرات باردار بهمن را پیشبینی میکند .با برازش این تابع بر دادههای یک آرایهی آشکارسازهای
سطحی میتوان بهاندازهی بهمن ،سن آن و مکان هسته پی برد .برای برازش تابع توزیع عرضی باید مجموع مربعات

(  )  2را تشکیل داده و آن را کمینه کرد .چون در حالت کلی این تابع مجموع مربعات یک تابع غیرخطی پیچیده
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است ،نمیتوان به روشهای تحلیلی مقدار کمینهی آن را به دست آورد و بنابراین باید از روشهای عددی استفاده
کرد .چون تابع توزیع عرضی معموالً با اندازهی بهمن رابطهی خطی دارد ،بنابراین با یک مشتقگیری ساده میتوان آن
را در تابع مجموع مربعات جایگزین کرد؛ بنابراین تابع مجموع مربعات فقط تابعی از مکان هسته و سن بهمن خواهد
 04است و مقدار اولیهی آن اغلب  ۱در نظر گرفته میشود؛ بنابراین تنها
بود .معموالً سن بهمن عددی بین / 1/ 6

پارامتر باقیمانده مکان هستهی بهمن است که دانستن مقدار اولیهی آن اهمیت زیادی دارد .انتخاب یک مقدار اولیهی
نامناسب باعث خواهد شد که تابع مجموع مربعات در یک کمینهی موضعی نامناسب قرار گیرد و نتواند مقادیر مناسبی
را برای پارامترهای بهمن پیشبینی کند [.]۱
معموالً برای رسیدن به مقدار اولیهی مکان هستهی بهمن از مرکز گرانی آرایههای تحریکشده در طی رخداد
بهمن هوایی (وزن هر آشکارساز تعداد ذرات آشکارشده در آن است) یا از مکان آشکارسازی که بیشترین تعداد ذرات
را آشکار کرده است ،استفاده میشود .مدتی قبل در یک سری مقاله [ ۳ ،۲و  ]۴روشی با نام «مرکز گرانی وزنی» برای
یافتن مکان هستهی بهمن پیشنهادشده است که در قسمتهای داخلی آرایه دقت آن از هر روش دیگری بیشتری است.
ولی در قسمتهای حاشیهای یک آرایهی سطحی دقت آن افت کرده و بهعنوانمثال از روش دوم ذکرشده در باال
(مکان آشکارساز با بیشتر تعداد ذرات آشکارشده) بدتر میشود .در این مقاله تصحیحی برای روش مرکز گرانی وزنی
ارائهشده است که میتواند دقت آن را حتی در قسمتهای حاشیهای آرایه به نحو مناسبی باال برد.

روش مرکز گرانی وزنی با تصحیح برداری
بهطور خالصه درروش مرکز گرانی وزنی مکان هستهی بهمن به شکل زیر به دست میآید (جزییات آن را
میتوانید در مرجع [ ]۴ببینید):
نخست این روش را برای بهمنهای سرسویی که زاویهی سرسویی آنها صفر است توضیح میدهیم و سپس
تعمیم آن را برای بهمنهای مایل ذکر میکنیم .ابتدا فاصلهی سهبعدی بین دوبهدوی آشکارسازهای تحریکشدهی آرایه
در یک رخداد بهمن هوایی را به دست میآوریم .این فاصله به این صورت به دست میآید که فاصلهی افقی دو
آشکارساز  dhرا به دست آورده و سپس فاصلهی عمودی بین اولین ذرهی آشکارشده در هر آشکارساز را با فرض

اینکه سرعت هر ذره تقریباً همان سرعت نور باشد ،به دست میآوریم (  .) dv  c  t2  t1 فاصلهی سهبعدی دو
آشکارساز بهصورت زیر به دست میآید . d3  dh2  dv2 :در مورد بهمنهای مایل یک تبدیل سادهی زمانی الزم
است [ .]۳سپس حاصلضرب تعداد ذرات آشکارشده در هر یک از دو آشکارساز را تقسیمبر فاصلهی سهبعدی تقسیم
میکنیم.
بهاینترتیب برای هر یک از زوج آشکارسازهای تحریکشدهی عدد (  ) ni n j d3ijبه دست میآید .زوجی را که
این عدد برای آن بیشترین مقدار است را در نظر بگیرید .در این زوج این عدد را به آشکارسازی نسبت میدهیم که
تعداد بیشتری ذره آشکار کرده باشد .درصورتیکه تعداد ذرات آشکارشده در هر دو آشکارساز یکی باشد ،این عدد به
آشکارسازی نسبت داده میشود که اولین ذره آشکارشده در آن زودتر آشکارشده باشد .این عدد را بهعنوان وزن
آشکارساز انتخابشده ، wi ،در نظر میگیریم .سپس این آشکارساز را حذف کرده و برای آشکارسازهای باقیمانده
همین مراحل را ادامه میدهیم .در انتها تمامی آشکارسازهای آرایه بهجز آشکارساز آخر یک وزن خواهند داشت .وزن
آشکارساز باقیماندهی آخر را برابر وزن آشکارساز قبل از آن قرار میدهیم .دقت کنید که در اینجا برخالف روش
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مرکز گرانی (شکل اولیهی آن [ )]۴دو مقیاس طول بزرگ و کوچک معرفی نمیکنیم .در آخرین مرحله مرکز گرانی
آشکارسازهای تحریکشده را با در نظر گرفتن این وزن برای هر آشکارساز به دست میآوریم.
روش فوق برای بهمنهایی که هستهی آنها در نزدیک مرکز آرایه قرار دارد ،تقریب خوبی است ولی هنگامیکه
هستهی بهمن از مرکز آرایه فاصله بگیرد؛ دقت روش فوق کم میشود .دلیل آنهم عدم تقارنی است که از محدودیت
آرایهی سطحی ناشی میشود .در یکطرف بهمن آشکارسازهای آرایه قرار دارند و ذرات بهمن را ثبت میکنند .ولی
در طرفی که از مرزهای آرایه عبور میکند ،هیچ آشکارسازی برای ثبت ذرات ثانویهی بهمن وجود ندارد .برای رفع
این مشکل تصحیحی در نظر گرفتهایم که با روش آزمونوخطا به آن دستیافتهایم:
ابتدا نیمی از آشکارسازهای تحریکشدهی آرایه که بیشترین وزن رادارند ،انتخاب کرده و با استفاده از مرکز گرانی
وزنی آنها ،مکان تقریبی هسته (  ) xc , ycرا مییابیم .سپس فاصلهی این مکان را تا مرکز آرایه در دو راستای افقی و
عمودی (  ) xcc , yccمییابیم (این فاصله از این نظر اهمیت دارد که عدم تقارن تنها برای بهمنهایی پیش میآید که
مکان هستهی آنها دور از مرکز آرایه است و بنابراین تصحیح روش مرکز گرانی وزنی فقط در مورد آنها باید اعمال
شود).
همانطور که گفتیم دلیل خطای زیادتر روش مرکز گرانی وزنی در حاشیه آرایه عدم تقارن در آشکارسازی ذرات
بهمن در دو جهت مخالف هسته است؛ بنابراین برای حذف این عدم تقارن باید هستهی بهدستآمده در قسمت قبل را
در جهت عکس آشکارسازهای دارای وزن کمتر جابجا کنیم تا این عدم تقارن از بین برود .به این منظور نیم دیگر
آشکارسازها که دارای وزن کمتری (از نیم دیگر که با آنها مکان هسته را تقریب زدیم) هستند را در نظر بگیرید.
برداری را از تقریب اولیه مکان هسته (  ) xc , ycبه مکان هرکدام از این آشکارسازها (  ) xi , yiدر نظر میگیریم:



 



ri  xc  xi i  yc  yi j

() ۱

این بردار را در وزن آشکارساز موردنظر ضرب کرده و سپس روی همهی این آشکارساز جمع کرده و بر مجموع وزن
آنها تقسیم میکنیم:
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مؤلفههای بردار بهدستآمده را در (  ) xcc , yccضرب کرده و سپس بر یک مقیاس طول که برای هر آرایه مقدار
متفاوتی است .ضرب میکنیم:



() ۳



R  xcc R x L , ycc R y L

اگر بردار بهدستآمده در مرحلهی آخر را با مکان اولیهی هسته (  ) xc , ycجمع کنیم تا حدود زیادی عدم تقارن
مکان هسته از بین رفته و تقریب بهتری از مکان هسته به دست میآید.

نتایج
برای امتحان روش فوق و مقایسهی آن با روش تصحیحنشده ،از تعدادی بهمن شبیهسازیشده با کورسیکا []۵
استفاده کردیم .خصوصیات آنها به شرح زیر است :ارتفاع متوسط تهران ( ۱۲۹۹متر) و میدان مغناطیسی آن

(  Bx  28/1μΤو  ،) Bz  38/ 4μΤبهعنوان ورودی دادهشده است .محدودهی انرژی بهمنها از  50TeVتا 5 PeV
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و زاویهی سرسویی آنها از  0تا  60انتخابشده است .برای مدل انرژی باال از  QGSJETو برای مدل انرژی
پایین از  Gheishaاستفادهشده است .سایر پارامترهای بهمنها همان پیشفرضهای کورسیکا بوده است.

شکل :۱مقایسهی روش مرکز گرانی وزنی و ویرایش تصحیحشدهی آن .همانطور که در این شکل مشاهده میکنیم ،روش تصحیحشده
در حاشیهی آرایه نتایج حتی بهتری دارد .برای به دست آوردن خطا ،فاصلهی مکان هستهی محاسبهشده از مکانی که کورسیکا برای
هستهی بهمن میدهد ،محاسبهشده است .دلیل آن این است که بهمنهایی که در حاشیهی آرایه فرود میآیند باید انرژی بیشتری داشته
باشند تا شرط حداقل تعداد آشکارساز تحریکشدهی آرایه را برآورده کنند.

یک آرایهی فرضی مربعی به طول ضلع  ۲۹۹متر در نظر گرفتهشده است که  ۲۱×۲۱آشکارساز بافاصلهی ۱۹
متر روی آن قرارگرفتهاند .هر آشکارساز فرضی زمان اولین ذرهی باردار ثانویه رسیده و همچنین تعداد کل ذرات
عبوری را ثبت میکند .سپس مکان هستهی بهمنها را روی قطر این آرایه در نظر میگیریم و در هر نقطه روی تمامی
بهمنهایی که حداقل  ۱۲درصد آشکارسازهای آرایه را تحریک کنند ،متوسط گیری میکنیم .همانطور که در شکل ۱
میبینید روشی که در باال معرفی کردیم تا حدود زیادی در حاشیههای آرایه دقت در پیدا کردن مکان هسته را بهبود
میبخشد.
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