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 چكیده
وردشی با  اپنهایمر به دست آمده است. برای استخراج معادله حالت ماده باریونی ستاره از روش-ولکوف-معادله تولمن شعاع وبیشینه جرم ستاره نوترونی با حل-رابطه جرم

استفاده شده است. نشان داده ایم که برهم کنش سه  UIXو برهمکنش سه جسمی  AV18با به کار گیری برهمکنش بین نوکلئونی دوجسمی  LOCV پایین ترین مرتبه قید

 جسمی تاثیر شگرفی در سخت شدن معادله حالت و درنتیجه جرم بیشینه ستاره دارد. 
 

The Three Body force effect on Maximum mass of Neutron stars 
H. R. Moshfegh, S. Goudarzi 
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Abstract  
 

Mass-Radius and maximum mass of neutron stars are extracted by solving the Tolman -Oppenheimer-Volkoff equation. 

The Lowest Order Constrained variational method (LOCV) by employing the AV18 two body interaction and three 

body UIX interaction are used to build the equation of state (EOS) of the baryonic part of star. We have shown that the 

three body force make the EOS hard and therefore we archive to higher neutron star mass.  

  

 

  قدمهم
های  ستاره های نوترونی باقی مانده انفجار ابرنواختری هستند. از دیدگاه نظری یکی از فواید مطالعه این موجودات  بسیار چگال آزمودن نظریه   

متنوع آنها پس از انفجار که می تواند شامل حضور نوترون ها ؛  . به دلیل وجود جرم بسیار زیاد؛ ساختاراستتوصیف کننده مواد در شرایط حدی 

فیزیک بسیار غنی از گرانش تا فیزیک ذرات سامانه ای بس ذره ای با پروتون ها؛ لپتون ها و احتماال ذرات شگفت در مرکز آنها؛ این ستاره ها 

؛ قید [1]رونی با جرم بیش از دو برابر جرم خورشید را گزارش کردندبنیادی را در بر میگیرند. داده های رصدی سال های اخیر که ستاره های نوت

رابر خورشید پیش محکمی روی معادله حالت حاکم بر ماده ستاره نوترونی گذاشته است و هرمعادله حالتی که نتواند جرم بیشینه را بیش از دو ب

لعات گسترده ای در توسعه روش های بس ذره ای ؛ بر همکنش بین بنابر این در سال های اخیر مصاخود را از دست می دهد. بینی کند اعتبار

 ده شود. آذرات و البته ساختار داخلی یک ستاره نوترونی صورت گرفته تا شرایط برقراری این قید برور

ی سامانه است. از اهداف معادله حالت یک سامانه نوکلئونی به صورت رابطه ای بین فشار و چگالی و یا به عبارت دیگر رابطه بین انرژی و چگال

فیزیک هسته ای یافتن معادله حالتی است که توصیف صحیحی از ماده در رژیم های مختلف چگالی از چگالی اشباع ماده هسته ای تا چگالی های 

دانش ما از برهمکنش دخیل در برخورد یون های سنگین و باالخره ماده فوق چگال ستاره های نوترونی را ارائه دهد. برای یافتن معادله حالت 

د های هسته ای بسیار مهم است. از آنجا که نوکلئون ها ذرات بنیادی نیستند متاسفانه هنوز دانش ما که برخاسته از نظریه های بنیادی مانن

به صورت پدیده شناختی با کرمودینامیک کوانتومی باشد نتوانسته پتانسیلی برای همه رژیم های گفته شده در باال را ارائه دهد. بیشتر پتانسیل ها 

۱



یکی از پتانسیل های مورد قبول جامعه فیزیک AV18 ورده کردن خواص تقارنی سیستم ارائه شده اند. پتانسیل آبی و بربرازش داده های تجر

ت بنابراین به نظر می هسته ای است. متاسفانه نشان داده شده است که پتانسیل دو جسمی به تنهایی قادر به باز تولید خواص اشباع هسته ای نیس

وش های بس ذره ای به کار گرفته شده برای یافتی معادله حالت نیز بسیار ررسد پتانسیل های سه جسمی و باالتر راهگشا باشند. از سوی دیگر 

از میان روش های میانگین و نظریه های میکروسکوپیک از زمره مهم ترین روش ها هستند.  نمتنوع هستند. نظریه های مبتنی بر رهیافت میدا

روسکوپیک روش های وردشی توانایی بررسی مسائل متعددی در رژیم های سیستم های چگال و غیر چگال و نیز در رژیم های نسبیتی و غیر کمی

 نسبیتی را دارند. 

وفیق زیادی درتوصیف مسائل که در سال های اخیر ت ) (LOCVدر این مقاله می خواهیم با به کار بستن روش وردشی با پایین ترین مرتبه قید 

معادله حالت ماده ستاره  UIXن با نیروی سه جسمی آاصالح  و AV18فیزیکی مورد بررسی را داشته است و نیز استفاده از پتانسیل دو جسمی 

و به کار  LOCVروش  ه جرم ستاره را بیابیم. در پی نیل به این هدف در بخش بعد اندکی در موردنبیشی TOVنوترونی یافته و با حل معادالت 

شعاع را بدست می -گیری پتانسیل دو و سه جسمی در آن توضیح خواهیم داد و در بخش سوم ساختار ستاره را بررسی و رابطه جرم

 آوریم.سرانجام در بخش آخر به نتیجه گیری می پردازیم.

 

 LOCVصورت بندی روش 

گاز  ی هیتابع  از ضرب تابع موج حالت پا نیاست. ا یبرهمکنش ای ذره-A ستمیس یبرا یشروع محاسبات، در نظر گرفتن تابع موج ی نقطه   

در  Φاست که تابع  روشن .[2] شود یحاصل م ای ذره-A یدر عملگر همبستگ  ای ذره-A یربرهمکنشیغ یفرم

-A یکه در چهارچوب آن، تابع همبستگ شود یجسترو  استفاده م بیمعموال از تقر یتابع همبستگ یاسالتر  امواج تخت است. برا نانیواقع دترم

 یتوانرا م یبرهمکنش ستمیس ی هیبر واحد نوکلئون حالت پا یانرژ گر،ید یاز سوبه دست می آید.  ای ذره-دو یاز ضرب توابع همبستگ ای ذره

 ، بدست آورد:H ،ای هسته یلتونیهام یاز محاسبه مقدار چشمداشت

                                                                (1)                                   

و ...  یجسم-سه ،یجسم-دو ،یجسم-تک های خوشه یهایرا به شکل حاصل جمع انرژ یانرژ نیا توان ی، م ای چهارچوب بسط خوشه در

با انتخاب از توابع همبستگی به دست می آید. (functional)نرژی به صورت یک تابعی ا ؛بسط نیاول در ا جمله دو داشتن نوشت. با نگاه

با کمینه کردن تابعی انرژی با قید مناسب  مناسب شرط بهنجارش می توان نشان داد خوشه های سه جسمی سهم بسیار ناچیزی در انرژی دارند. 

گی می رسیم  که با حل انها توابع همبستگی و تبع آن از انرژی برحسب چگالی به ازا به دسته معادالت اویلر الگرانژ برای توابع همبست ؛ارشنجبه

 .  [2] هر کسر دلخواه پروتون و نوترون به دست می آید

 

 عملگر به شکل عمومی زیر در نظر گرفت: 11توان یک ساختار عملگری با برای پتانسیل مربوط به برهمکنش قوی در هامیلتونی مسئه ، می

                (2) 
-که تنها به فاصله اندتوابعی  و  یه ای ذرات برهمکنشی مربوط هستندو تکانه زاو که به اسپین؛ ایزواسپین اند هایی عملگر که در آن 

نتایج حاصل از محاسبات جابه جایی فاز این پتانسیل به و از برازش داده های تجربی پراکندگی دو نوکلئونی  با ی نسبی دو نوکلئون وابسته هستند

 .دست می آیند

۲



ای و همچنین خواص دوترون را به گونه NNهای مربوط به پراکندگی ای که دادهجسمی-های دواشاره شد، برهمکنش مقدمههمان طور که در 

دانیم که این کنند. از طرف دیگر، میرا کمتر از مقادیر آزمایشگاهی برآورد می و  های بستگی کنند، انرژیرضایت بخش بازتولید می

توان با لحاظ کردن نیروهای کنند. این مشکالت را میتر و انرژی کوچکتر از مقادیر قابل انتظار اشباع میای را در چگالی بزرگی هستهنیروها ماده

ای تولید کنند که به سرعت با بیشتر شدن چگالی افزایش پیدا کند. این شرط که این نیروها دافعهای رفع کرد با جسمی در هامیلتونی هسته-سه

را پیشنهاد می کنند. این برهم کنش های شودپایونی ظاهر می-ای که در سطح تبادل دوجسمی-ای، برهمکنش سهی مزونی نیروهای هستهنظریه

 به بر هم کنش های موثردو جسمی تبدیل کرد:  [3]ا ترفند مناسبی نشان می دهیم می توان بV123سه جسمی را که با 

      (3) 

هستند. بنابراین با اضافه کردن این برهمکنش دوجسمی موثر به  LOCVتوابع همبستگی رابطه فوق همان توابع همبستگی حاصل از روش 

   ه انرژی برحسب چگالی بدست می آید. سرانجام با استفاده از و رابط( را ازابتدا حل کرده 1رابطه ) ؛برهمکنش خالص دوجسمی

                معادله حالت سامانه باریونی استخراج می شود.  انرژی در اینجا انرژی بر واحد ذره است.      

 بیشینه جرم ستاره نوترونی
ی داخلی، ی خارجی، پوستهکه عبارتند از پوسته ی اصلی درونی استناحیه ی نوترونی شامل اتمسفر و چهارمطابق نظریه های کنونی، ستاره

قسمت عمده ستاره را هسته داخلی تشکیل می دهد که در اینجا فرض می کنیم این ناحیه از مقدار زیادی . [4] ی داخلیی خارجی و هستههسته

                    تعادل بتایی با شرط و   ایی بارثنوترون؛ اندکی پروتون؛ الکترون و میوئون که در  شرایط خن

می آید. با هستند تشکیل شده است. لپتون ها را آزاد و نسبیتی در نظر می گیریم بنابر این انرژی و پتانسیل شیمیایی آنها از نظریه گاز فرمی بدست 

می شود و برقراری شروط فوق کسر ذرات موجود  داشتن معادله حالت که در بخش قبل بدست آمد پتانسیل های شیمیایی باریونی نیز استخراج

 BPSدرصد شعاع ستاره را تشکیل می دهند از معادله حالت  11در سیستم را تعیین میکنند. برای اتمسفرو پوسته داخلی و خارجی که کمتر از 

فشار بر حسب چگالی کل باریونی به دست می پس با داشتن کسر ذرات و معادله حالت به ازائ هر مقدار باریون و لپتون؛ .استفاده می کنیم. [4]

 اید. 

 TOVمعادالت  یعنیی متقارن، کروی و غیر چرخان در چارچوب نسبیت عام معادالت تعادل هیدرواستاتیکی برای یک ستارهبا استفاده از   اینک 

ولکوف -ی جرم، که با نام حد اوپنهایمروجود بیشینه .توان به مقدار جرم و شعاعی که ستاره در آنها پایدار است، دست یافتو حل عددی آنها، می

ای به کار ی ستارهبوده و مستقل از مدلی است که برای توصیف ماده TOVشود، امری است اجتناب ناپذیر که در ذات معادالت نیز شناخته می

 این معادالت عبارتند از:. ی حالت به کار رفته تنها روی مقدار این جرم بیشینه تاثیر گذار استرود. نوع معادلهمی

                                                                               

                                      )4( 

                                                                                                         )5( 

شکل  نتیجه محاسبات را برای برخی پتانسیل های موجود دهند. . این دو معادله به طور همزمان حل شده و ساختار تعادلی ستاره را به دست می

 نشان می دهد. شکل چپ نتایج بدون در نظر گرفتن نیروی سه جسمی و شکل راست با نیروی سه جسمی است. 

۳



 
 

جرم بیش از دو برابر جرم حضور نیروی سه جسمی نمی توانند  نشود هیچ یک از برهمکنشهای نشان داده شده بدو یکه دیده مهمانطور 

همچنین به کار گیری نیرو هایسه جسمی موجب می  .[3]پیش بینی نمایند LOCVخورشید را برای ستاره های نوترونی در روش بس ذره ای 

کیلومتر بسته به برهم  11-11براب جرم خورشید در این مدل شعاعی بین  1.4شود که شعاع ستاره اندکی افزایش یابد. برای مثال ستاره با جرم 

ه کار رفته خواد داشت که با داده های رصدی اخیر توافق خوبی دارد در صورتی که برهمکنش های سه جسمی این شعاع را کنش دو جسمی ب

 کیلومتر پیش بینی می کنند.  11کمتر از 
 

  نتیجه گیری
نشان دادیم پتانسیل    LOCVه کار گیری معادله حالت برخاسته از روش ا حل معادالت هیدرو استاتیکی ستاره ایستا؛ کروی و غیر چرخان با بب

سمی های دو جسمی نمی توانند به تنهایی ستاره های نوترونی با جرم بیش از دو برابر جرم خورشید را پیش بینی کنند. به کار بستن نیروی سه ج

ی مختلف بعالوه نیروی سه جسمی ستاره های سنگین پیش گویی موجب شد که این قید مهم براورده شود و با پتانسیل های خالص دو جسم

  شوند. بنابر این همانند رژیم چگالی های حدود چگالی اشباع هسته ای؛ نیروی سه جسمی سهم بسیار مهمی در فیزیک ستاره های نوترونی دارد.

 

 هامرجع
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[3] S. Goudarzi and H. R. Moshfegh, Phys. Rev. C, vol. 91, p. 054320, 2015. 

[4] P. Haensel , A.Y. Potekhin, D.G. Yakovlev, Neutron Stars 1: Equation of State and Structure (v. 1), Springer; 2007.  
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 ز بی وبچچار از بااستفادهفرابنفش دور  تصاویراز  5102سال های تاجی چاله استخراج
 

 حسین صفری محسن جواهریان، ،زهراتاجیک
 ایران ،زنجان زنجان، دانشگاه علوم، یدانشکده ،فیزیک بخش 

 

 چکیده
های فیزیکی و برخی پارامترمحل دقیق  شود.می ایجادهای تاجی چاله رد هابرخی از این رویدادکه  بودهدینامیکی  پویای هایشامل پدیدهتاج خورشیدی 

ی در حیطه های شناخت الگوروش، سعی شده است که با استفاده از مقاله در این .پردازش مشخص کرد های نوینروش توان با استفاده ازمی ها راچاله

اِی فراهم آیاِی ابزار اُ /دیاس انگستروم از تلسکوپ 391در طول موج  خورشید که دور شهای تاجی از تصاویر فرابنفپردازش تصویر به جداسازی چاله

غال مساحت چاله اش میانگین نرخ .کندکار می βو  αبندی ابداعی ما که در چارچوب بیز ارائه شده است، بر اساس دو پارامتر ، بپرادزیم. روش قطعهآمده

واحد  تعداد فوتون بر 121053برابر  های تاجی بدست آمده در طول این سالهشدت میانگین چال آمده است. بدست 1019، 5132های تاجی در طی سال 

 شود.مساحد بر واحد زمان تخمین زده می

 

Extraction of Coronal Holes from EUV Images during the Year 2015 in the 

Bayesian Framework 

 
Z. Tajik, M. Javaherian, H. Safari 

Department of Physics, Faculty of Science, University of Zanjan, Zamjan, Iran 

 

Abstract  
 

Some of dynamic features in the solar corona are originated from coronal holes (CHs). The exact 

location and some physical parameters of CH can be extracted using the new image processing methods. 

Here, we tried to segregate CHs from EUV images recorded at 193 Å taken by SDO/AIA using pattern 

recognition methods. The proposed method works in the Bayesian framework based on parameters  α and 

β.The mean of filling factor for CHs during the year 2015 is obtained 0.09. The mean intensity of CHs 

during this year is equal to 450.81 counts/Area .time.       

 

 قدمه م

د دهمی و فعالیت کل خورشیدی راهارویدادبین  بررسی روابط یبه ما اجازه متغیر با زمان خواصهای تاج و ی ویژگیالعهطم

شود که شامل ی ساختاری سه بخشی مشخص میوسیله ی ایکس سخت بهموج فرابنفش دور و اشعهتاج خورشیدی در طول. [1]

با های شمال و جنوب خورشیدی تاً در قطبق تاریکی که عمدطمنا .[2] های تاجی استنواحی فعال، خورشید آرام و چاله

 دلیل شارش پالسمابهشوند. های تاجی نامیده مینواحی چاله شود،ی باز دیده میو با خطوط میدان مغناطیس پایینل چگا یپالسما

 [3]. دنشوتر مشاهده میاین نواحی از دیگر نقاط تاجی تاریک ،های تاجیالهچ باز خورشید در نواحیهای مغناطیسی از میدان
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-هاین نیاز ب های خورشید را الزامی نموده است.های خودکار شناسایی ویژگیروش های خورشیدی ضرورتداده افزایش میزان

 هایها و شناساییبندیهای اخیر افزایش یافته است. برای رفع این نیاز، انواع مختلفی از قطعهای در سالمالحظهصورت قابل

چوب بیز با ر( در چا5132لگوریتمی که آریش و همکاران )در این مقاله، باتوجه به ا. فراهم آمده اندهای خورشید خودکار ویژگی

در اینجا ما [4].  های تاجی استفاده کردیمبندی چالهبرای قطعه ه دادند،ئیادگیری خودکار ارا هایس و ماشینتاستفاده از الگوی پا

-در طولرص کامل فرابنفش دور ق های خورشیدی از تصاویرهای کار با ناحیه است، بر روی دادهکد خود را که مبتنی بر روش

 .ایمنموده های تاجیچاله جهت استخراج 3اِیآیاُ / اِیدیتوسط اس ثبت شده  Å 391 موج

 ها دادهتوصیف 

منظور بررسی میالدی از مداری اطراف زمین توسط ناسا به 5131سال  یفوریه 33در  (،اُدیاس) دینامیک خورشیدی یرصدخانه

های رصدخانه خورشیدی شامل سه ابزار مهم برای دریافت پدیده محیط اطراف و جو زمین به فضا پرتاب شد.اثرات خورشید بر 

ه طول هر پیکسل بوده،ک 1192×1192تصاویری  اِیآیاِیتصاویر  .شودنامیده می اِیآیاِی هااست که یکی از آن یخورشید

ثانیه به تصویربرداری از خورشید  35ثانیه و گام زمانی  5ست با زمان نوردهی این ابزار قادر اقوسی است. یثانیه 102پیکسل برابر 

یک روز زمانی با گام چپ( ، 3)شکل  Å 391ول موج ای با طآیدر این پژوهش، از تصاویر ایطول موج مختلف بپردازد.  31در 

 .استفاده شده استجهانی  زمان 31011015در ساعت  5132دسامبر  13تا  ژانویه 3از 

 بندیروش قطعه
بنیدی ییک تصیویر باشید. فیرض شیده اسیت کیه         سازی تقسییم الگوها در شدت پیکسل  X = (x1, x2, . . . , xN)فرض کنید 

معرفیی    ,z = {zr, r ∈ R}صیورت  تواند با برچسبی بیه ی مشابه مجزا از هم است. هر ناحیه میناحیه Kاجتماعی از   Xتصویر

)اجتمیاع   یهای تمام پیکسلگر مجموعهنمایان  Rشود، ونشان داده می  zr∈{1, . . . , k} چسبربشود، که در آن هر پیکسل با 

-های ممکن که با شدت پیکسل ارتباط دارند را تفسیر می کند که می توانید بیه  تمام حالت ی نواحی( است. برچسب انتخابیهمه

 ازاحتمال قبلی برچسب پیکسل عبارتستتوزیع ،. با استفاده از نقش بیزیی بیزی باشدعنوان یک تفسیر استنتاجی برای مسئله

(3)    )|(),( zX PPP zθz|XθX,|z  

احتمالی( و  یالگوتصویر ) یالگوترتیب با به  θzو    θXهای ناشناختهتوزیع قبلی برچسب است. اَبرپارامتر P(z|X, θ) که در آن

 .داحتمالی پیشین( ارتباط دارن الگوها )برچسب یالگو

امین ناحییه تنهیا بیه     i. شدت تصویر در داخل ( را دارد3ی )نقش توزیع احتمال در معادله   P(X|z, θX) یالگوتصویر:  الگوی

 شودشکل زیر ارائه میتصویر به یالگوبرچسب متناظر آن وابسته است. توزیع دقیق 

 

(5)                      

ترتییب متوسیط  و وارییانس مقیادیر     بیه    vkو    mkاُمین ناحیه اسیت، پارامترهیای     kهای درونی پیکسلمجموعه  Rkکه در آن 

حالت جدیید    Xcشود، که پیکسل مرکزیامین ناحیه هستند. هر پیکسل یک متغیر تصادفی مارکو در نظر گرفته می kها در پیکسل

اسیاس  های غیرمحلی برحاضر میانگین یالگور هستند. د  Xnهای مجاور حالت قبلی مارکواست، و پیکسل   Xn+1پردازش مارکو 

                                                 
1 Solar Dynamic Observatory (SDO)/ Atmospheric Imaging Assembly (AIA) 
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بنیدی گشیتالت محاسیبه    ی معیار مشابهت گیروه وسیله ها بهاند. این وزنشده استفاده شدهدهیهای وزناطالعات غیرمحلی پیکسل

-اسیتفاده از وزن  بیا  گرفته شوند. های مجاور درنظرعنوان پیکسلتوانند بههای تصویر میاند. در روش غیر محلی تمام پیکسلشده

 آید ی زیر در میصورت رابطهشدت به الگوحال،  .شودتصویر عوض می الگویجای متوسط محلی ههای غیرمحلی ب

 

(1) 

 یابد و برعکس.مقدار احتمالی کاهش می αکند. با افزایش احتمالی، در خروجی را کنترل می یالگو، تأثیر αکه ثابت 

و مقیدار   Uتابع انیرژی  یک گروه در نظر گرفته شده است.   r ξو همسایگی اش  Fr تصادفیهر متغیر  ها:قبلی برچسب الگو

 یالگیو های متناظر بیا نیواحی، بیه کمیک     عنوان برچسبمطابقت دارد. متغیرهای تصادفی به  Fبا تفاوت پیکربندی  P(F)  احتمال

 شود  صورت زیر تعریف می. پس، تابع انرژی به[7]آیند دست میپاتس به

(1) 

 

 کند.نرخ همواری )مقدار احتماالت ایجاد شده در میان برچسب( را مشخص مییک ضریب است که  βکه در آن 

 صورت زیر تعریف شود به تواندپاتس می الگوی( تابع احتمال 1) یبا استفاده از معادله

 

(2) 

 
 زمان جهانی با استفاده از 31011015در ساعت 5135فوریه 39در تاریخ شده ثبتانگستروم، 391اِی در طول موج آیاِیتصویر تمام قرص  :0شکل 

 .(راست) های تاجی با استفاده از الگوریتم پیشنهادی در شکل نمایش داده شده استبندی چالهی قطعه. نتیجه(چپ) اِیآیاِی ابزار اُ /دیاس

تواند باعث افزایش تر میشود و انتخاب مقادیر کوچکمیبندی رفتن جزئیات قطعهدست باعث از  βگزینش مقادیر بزرگتر برای 

بندی این نوع تصاویر مشخص ( برای قطعه2( و )1که در معادالت ) βو  αنوفه شود. در این کار با استفاده از روش تکرار، مقدار 

 شود. چسب هر پیکسل مشخص میهای یادگیری خودکار بردر نهایت، با ماشین [.4است ] 53/3و  31/1ترتیب برابر با اند بهشده
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  نتیجه گیری
، میانگین نرخ 5ا توجه به شکل ب ه شده است.ارائ)راست(  3چاله های تاجی استخراجی با این روش در شکل  تصویرای از نمونه

های ه، میانگین شدت چال1باتوجه به شکل  درصد بدست آمده است.9ال برابر با های تاجی برای یکسهای چالهغال مساحتاش

 .فوتون بر واحد مساحت برواحد زمان بدست آمده است تعداد 121ازای یک تصویر در یک روز به 5132تاجی سال 

 
ساعت  5132انگستروم در سال 391اِی در آیثبت شده اِیهای تاجی به مساحت کل قرص خورشید برای داده های نسبت مساحت کل چاله :5شکل 

 روز.ی هرزمانی جهانی به ازا 31011015

 
 ت.نمایش داده شده اسبه ازای هر روز  5132های تاجی در سال متوسط شدت چاله :3شکل 

ها مرجع
1. Teske, R.G., Thomas, R.J.: 1969, Solar Phys. 8, 348. 

2. Priest, E.R.: 2014, Magnetohydrodynamics of the Sun, Cambridge University Press. 

3. Altschuler, M.D., Trotter, D.E., Orrall, F.Q.: 1972, Solar Phys. 26, 354 

4. Arish, S., et. al.: 2016, Solar Phys. 291, 1209A. 
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  هاي خورشيديكوچك شراره-جهان يشبكهساختار  
  

 صفريحسينو  گونه پريچهرمحمدي  ،فطرتغيبيراكب
 

  گروه فيزيك، دانشگاه زنجان، زنجان

  

  چكيده
هاي خورشيدي كه به روش ي شرارهسادهي ايم شبكهما نشان داده. ايمكند، ايجاد كردهكه با زمان رشد مي ي تصادفي، يك شبكههاي خورشيديشراره هايما با استفاده از داده

ي اين است كه بيان كننده اين مسئله .ثابتي است ي تقريباًي كوچك و داراي قطرشبكهبزرگ و داراي طول مشخصه اي نسبتاًسوزوكي ايجاد شده است، داراي ضريب خوشه- آبه

  . كوچك است-جهان يك ي خورشيدياهي شرارهشبكه

  

The Small-world Structure of Solar flares Network 
 

ِA. Gheibi Fetrat, P. Mohammadi Gooneh, and H. Safari 

Department of Physics, University of Zanjan  

 

Abstract  
 

We used solar flares data to create growing random networks. It is shown that undirected solar flares network 

constructed by Abe-Suzuki method, has the small values of the average path length, approximately constant network 

diameter, and large values of the clustering coefficient. It means that solar flares network is a small-word network.  

 

 مقدمه

او . در دانشگاه هاروارد انجام شد، توسط استنلي ميلگرام 1960هاي  هاي اجتماعي در اواخر سال ت كمي از ساختار شبكهمطالعا يكي از اولين   

وي تعدادي نامه به كارگزارهاي بورس در بوستون و ماساچوست داد كه به طور تصادفي بين مردم . ها انجام دادبا نامهي تجربي آزمايش ساده

نام  با نام خطاب  ها اين گونه بود كه هر فردي كه نامه را دريافت كرده بود، نامه را به فردي كه نامش همارسال نامه روش. نبرسكا پخش كردند

. دندها سرانجام به مقصد رسياي از نامهتعداد قابل مالحظه. كردبا كارگزار بورس در جامعه داشت، ارسال ميشده در نامه بود و شغلي مرتبط 

او اين نتيجه را گرفت كه، تعداد آشناياني كه دو نفر . رسندطور ميانگين تنها در شش مرحله از نبراسكا به بوستون مي به هاكه نامه ميليگرام دريافت

ممكن است بتوان جدايي مشابهي براي دو نفر در جهان  كنند شش نفر است و حدس زد كه كهاز مردم شركت كننده را از هم جدا مي

  .ي جدايي نام گذاري كرداين وضعيت را با عنوان شش درجه او. بندي كرد مشخصه

ي كوتاهي از آشنايان به توانند با زنجيره اند ميي عمومي گرفت كه، دو فردي كه تصادفي انتخاب شدهتوان يك نتيجهبا توجه با اين آزمايش مي

اثر دنياي كوچك . شودعنوان اثر دنياي كوچك شناخته مي اين زمينه به اين اثر، در. اي پذيرفته شده استطور گسترده ييد بهأشوند، تيكديگر متصل 

 اي نسبتاًتوان ضريب خوشهاز خصوصيات بارز دنياي كوچك، مي .ي ديگري بيان شودتواند براي هر شبكهمي هاي دوستي نبوده ومختص شبكه

   .]1[ بردرا نام  ،يابدزايش ميها افگراف زماني كه تعداد گرهو كوچك بودن قطر  ه پايينصمشخ ، طولباال
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اي باستاني اينكه مطالعه روي خورشيد پيشينه با. كيهان است و زندگي ما به آن وابسته استترين جسم در  بدون ترديد خورشيد براي ما مهم  

ن اند كه ناگهاجارهاي مغناطيسي بزرگيواقع انفها هستند كه در ها شرارهيكي از اين پديده. اندهاي خورشيدي كامل درك نشدههنوز پديده دارد،

.   گذارد، بنابراين مطالعه روي آن بسيار اهميت دارددهند و با گسيل انرژي قابل توجهي اثرات اجتناب ناپذيري روي زمين و خاكيان مينيروي مي

هاي ي گراف اقدام به ساخت شبكه شرارهظريه، با استفاده از نهاي خورشيديهاي شراره ما در اين پژوهش با روشي نوين، پس از گردآوري داده

  .كوچك است- جهانهاي خورشيدي، يك شرارهي دهيم شبكهنهايت نشان مي كه در. كنيمخورشيدي مي

     

  ها داده گردآوري
- گرد http://www.lmsal.com/solarsoft/latest_events_archive.html  ازسايت 2/07/2016تا   2002/ 26/09تاريخ  را ازها ابتدا داده

بندي دستههمراه با زمان پايان شراره  قوع، زمان شروع، زمان پيك شراره،ها شامل اطالعاتي نظير نام اينترنتي شراره، تاريخ واين داده. نموديمآوري 

-نوب، شرق و غرب خورشيدي ميسرانجام موقعيت وقوع شراره بر حسب چهار جهت شمال، ج و  A، B، C،M ،X هايانواع شراره در كالس

  .نموديمهاي خورشيدي ي شرارهبكهاقدام به ساخت ش ها،زمان وقوع و نوع شراره ،سپس با استفاده موقعيت .باشد

  

  هاي خورشيديي شرارهساخت شبكه

براي ساخت . ي تصادفي درحال رشد استت شبكهها به صورهاي شرارههاي خورشيدي استفاده از دادهرهي شراايده اساسي براي ساخت شبكه

بندي  هاي مساوي تقسيماند، به قسمتها واقع شدهها ابتدا سطح خورشيد بر اساس طول و عرض خورشيدي در جايي كه شرارهي شرارهشبكه

كار با اين تفاوت كه روي سطح خورشيد اين .]2 [سازيممي اند،اي كه آبه و سوزوكي ايجاد كردهرزهل اين شبكه را بسيار شبيه شبكه زمين. كنيممي

Nي با يك شبكهدر واقع سطح خورشيد را به . دهيمتري انجام ميبسيار وسيعي در گسترهرا 
2
بندي   هاي مساوي تقسيمسلول با مساحت  

دو شراره . گيريمعنوان گره در نظر مي با هر ميزان انرژي، رخ داده باشند، به Xو A ،B ،C،   Mهاي شرارهها انواع هايي را كه در آنسلول .كنيم مي

ها به توالي زماني شراره رخ داده باشد، با يك سپس دو سلولي كه در آن. كنيمدرپي را كه در يك سلول رخ داده باشند، را با حلقه مشخص ميپي

  .كنيمها جايگزين ميها و يالشراره را توسط حلقه-ي شرارههاي پيچيدهكنش بنابراين برهم. دهيمم ارتباط ميهيال به

ديگر  نتايج به اندازه سلول بستگي دارد و نخست، اندازه هر سلول بسيار مهم و. ا بحث كنيمه چند نكته اساسي وجود دارد كه بايد در مورد آن

براي مشخص كردن اندازه سلول وجود ندارد، اما اين كار بسيار مهم است و  خاصي در كل هيچ روشي .اينكه جاي هر سلول ثابت است

ها و حلقه همبستگي دوم اينكه يال. آن را مشخص كرد ياندازه و توان حدودپارامترهاي شبكه به آن وابسته است، و فقط از طريق تجربي مي

طور طبيعي ه هاي خورشيدي بشراره يسوم اينكه شبكه. راي تشكيل شبكه داردبرا اهميت بسياري  دهند ودرپي را نشان ميشديد دو شراره پي

هاي ها را حذف و يالحلقه براي اين كار. كنيمجهت ساده براي نمايش جهان كوچك استفاده مي ما از گراف بدون كه دار است يك گراف جهت

- به ،1شكل .كنيمجهت جايگزين مي دار را با يك گراف ساده و بدون در واقع گرافي واقعي و جهت. كنيمچندگانه را با يك يال جايگزين مي

   .دهدي ايجاد گراف ساده و تشكيل شبكه را نشان ميشماتيك نحوهطور
هاي خاصي از سطح توان نتيجه گرفت كه قسمتاي ايجاد نشده است، ميسال هيچ شراره 14ها در مدت تقريبا با توجه به اينكه در برخي مكان

بنابراين با . شوندكه در مناطق خاصي از زمين ايجاد مي خيز زمين است در واقع اين موضوع  در شباهت با مناطق زلزله. خيز هستند شراره خورشيد
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توان مشخص كرد كه آيا منطقه مشخص روي سطح خورشيد پتانسيل ايجاد يك شراره را دارد و اين اين مناطق روي سطح خورشيد، ميبررسي 

    .ر محتمل استپتانسيل چقد

 
عنوان گره در نظر  ها را به، اين مكانشراره ايجاد شده استبرخي مكان ها در  .ايمهاي يكسان قسمت كردهچگونه سطح خورشيد را به مساحت  ،دهد كهمي نشان :1شكل

   .   هاي چندگانه با يك يال جايگزين شده استنظر شده و يالها صرفاز حلقه. ايمگرفته

  

  اي خوشهضريب 
در ماتريس تمايل ارتباط همسايگان يك گره،  ايدر واقع ضريب خوشه. جهت است ي بدونهاي گراف سادهاي يكي از مشخصهضريب خوشه

اي ضريب خوشه( ci. است ki) ki  -1/ (2ها، هاي ممكن بين همسايه بيشينه يال. همسايه دارد  kiام را در نظر بگيريد كه iگره . مجاورت است

  كنيمصورت زير تعريف مي را به) موضعي

   
i

i

i i

N
c =

k (k - 1) / 2
                                                                   )1(   

كه
i

N هايي موجود بين همسايگان گره تعداد يال iموضعي روي كل شبكه بدست اي اي به صورت ميانگين ضريب خوشهضريب خوشه. ام است

  آيدمي

   
1

1 N

i

i

C = c
N =

∑                                                                                   )2(   

  
 آيداز رابطه زير بدست مي و يك است،تر از  اي براي يك شبكه تصادفي خيلي كوچكمقدار ضريب خوشه. هاي شبكه استكل گره تعداد Nهك
]2[.  

 

rand

k
C

N

〈 〉
�                                                                                   )3(   

  
  .]3 [ي تصادفي استاي شبكهتر از ضريب خوشه كوچك خيلي بزرگ-ي جهاناي شبكهضريب خوشه. در آن درجه هر گره است k كه
  

  هاي خورشيدكوچك بودن شبكه شراره- طبيعت جهان
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تفاوت تصادفي  هاي منظم وي پيچيده بسيار با شبكهكه اين شبكه. ي پيچيده استسيماهاي شبكه ترين كوچك بودن يكي از مهم-طبيعت جهان

هاي چندگانه را با يك نظر كرده و يال ها صرفحلقه براي ايجاد اين شبكه از. كوچك بين اين دو شبكه واقع است-ي جهاندر حقيقت شبكه .دارد

محاسبات ما براي  نتايج، 1جدول. ]4[ اي باال و ميانگين مسير كوچك دارندضريب خوشههاي اين شبكه از مشخصه .كنيميال جايگزين مي

نشان  1طور كه جدول همان. داده شده است طح خورشيد نشانمساحت سلول روي س و) λ( هاقطر شبكه، طول مشخصه اي،يب خوشهاضر

كنيم كه هده مياما مشا. يابدي تصادفي افزايش ميبه شبكه هاي خورشيديي شرارهاي شبكهها، نسبت ضريب خوشهدهد با افزايش اندازه سلول مي

هاي ي شرارهبنابراين شبكه. ثابت است قطر شبكه تقريباًكه،  بينيمشود و همچنين ميي منظم نزديك ميبا طول مشخصه شبكه تقريباًطول مشخصه 

     .كوچك است-ي جهانخورشيدي يك شبكه
  هاي خورشيديي شرارهمشخصات شبكه :1جدول

24 /
sun

R cell sizeπ  λ  r e gλ  diam eter  /
rand

C C  regC  C  rand
C  N  

2500  7/2  59/0  9  4  73/0  20/0  05/0  432  

6400  1/3  05/1  10  4  73/0  04/0  01/0  1079  

10000  3/3  59/1  12  10  72/0  1/0  01/0  1482  

14400  5/3  3/2  12  12  72/0  08/0  006/0  1945  

25600  1/3  7/3  13  15  71/0  07/0  004/0  2913  

   
   گيري نتيجه
اي ضريب خوشه. هاي خورشيدي استي شرارهكوچك بودن و همچنين پيچيدگي شبكه- ي جهانترين دستاورد اين پژوهش، اثبات شبكه مهم   

م هستند كه ثابت بودن ه يك وابستگي زياد به ها داراييگر اينكه، تمامي شرارهي مهم دنكته. استها همبستگي بين شرارهي باال نشان دهنده نسبتاً

رخ د نتوانها ميشراره ،درصد خورشيد 10تر اين است كه، فقط حدود  اما نكته جالب. كندييد ميكوچك بودن طول مشخصه آن را تأه و قطر شبك

  .دهند
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 ارهای پالسمایی تاج خورشیدتساخ پیچشی اثر گرانش بر امواج
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 چكیده
َلِ ؿبس ثبسیک  ش ًیشٍی گشاًؾ ثش هذّبی پیچـیاث ای خَسؿیذ اػت. ثِ ایي هٌظَس، ی اػتَاًِسّبّذف اص ایي ثشسػی، هغبلؼِ اهَاج پیچـی دس ػبختب ثب اػتفبدُ اص تمشیت ل

دٍساى تؼبدلی لَِل ؿبس  ،دس ایي تمشیت ّوچٌیي .بس کَچکتش اص عَل هَج اػتؿؼبع لَلِ ؿبس ثؼی ؿَد، کِ . دس ایي تمشیت فشم هیگیشد هشتجِ دٍم هَسد ثشسػی لشاس هی
بهیک ًؼجت ِث حبلت تؼبدلی، هؼبدلِ پبؿٌذگی ِث دػت هیػبصی هؼبدالت هغٌبعَّ ثب خغی ػپغ ذ.ًؿَ ٌبعیؼی ٍ پیچؾ خغَط هیذاى هغٌبعیؼی لحبػ هیهغ آیذ. ًـبى  یذسٍدٌی

دس حضَس گشاًؾ، اثشات پیچؾ ٍ دٍساى یکذیگش سا  سفت. اهب ثؼیبس ًبچیض اػت، ّوبى عَس کِ اًتظبس هی ،یی تبج خَسؿیذّبی ثبال اثش ًیشٍی گشاًؾ دس الیِؿَد کِ  دادُ هی
 .آلفي تغییش خَاّذ کشد هَج ؿَد کِ چگًَِ ػشػت اهَاج پیچـی ًؼجت ثِ ػشػت خٌثی ًخَاٌّذ کشد. ّوچٌیي ًـبى دادُ هی
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Abstract 
The aim here is to study the torsional waves in solar cylindrical structures. The effect of gravitational force on the 
torsional modes is taken under consideration using the second order thin flux tube approximation. In this 

approximation, the radius of the flux tube is considered much smaller than the wavelength. This enables taking in to 

account the equilibrium rotation of the flux tube and the twist of magnetic field lines. By linearizing the 

Magnetohydrodynamic equations with respect to the equilibrium state, the dispersion relation is obtained. It is shown 
that the effect of gravitational force is negligible in the upper layers of solar corona as expected. But in the presence of 

gravitation, the effects of the twist and rotation do not cancel out each other’s effects. It is also shown how the 

torsional waves speed is shifted from the Alfven wave speed. 

 

 قدمهم
 ذ اػت. لزاجَ خَسؿی هذّبی هَجیًَع ػبت کبفی دس هَسد ، هؼتلضم داؿتي اعالرسات ثبد خَسؿیذی  ٍ ؿتبة ثشسػی گشهبیؾ تبج خَسؿیذ   

ثشای چٌیي  1980ػبل  دس ّبیی کِ اص اٍلیي هذل .اًذ هذّبی هَجی آى پشداختِ ًَع هحممیي صیبدی ثِ هغبلؼِ ٍ ثشسػی ػبختبسّبی جَ خَسؿیذ ٍ

ٍجَد یک ػغح هشصی  .اؿبسُ کشد [1]تک هشص هغٌبعیؼی ذیدس گبم ثؼٍ  [1]ّوگي ًبهحذٍد تَاى ثِ فضبی ػبختبسّبیی دس ًظش گشفتِ ؿذ، هی

مغِ ثِ ًمغِ دیگش د. الجتِ یک هشص هغٌبعیؼی کِ دس آى اًذاصُ هیذاى ثِ عَس گؼؼتِ اص یک ًَؿ هی (اهَاج ػغحی) ایجبد سدُ جذیذی اص اهَاج ثبػث

ثیـتشی داسد. هیذاى هغٌبعیؼی  کبسثشدکٌذ، دس ػول  دس دٍ ًمغِ تغییش هیآى هیذاى کِ یک تیغِ هغٌبعیؼی . آل ػبصی اػت کٌذ، یک ایذُ تغییش هی
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 ّبی دس هحیظکِ ( 1982ٍ 1981) ساثشتض هَسد ثشسػی دس تحمیك ادٍیي ٍ تیغِ. ثِ ایي كَست اػت ّبی خَسؿیذی لکِ ّبی ؿبس ٍ لَلِ ؿیذػپْش،

ئَسی هشثَط ثِ هغبلؼبت ت .داد حی ٍ حجوی سا ًـبى هیّش دٍ ًَع اهَاج ػغاًتـبس  ،لشاس داؿت [3]ٍ دس حضَس هیذاى [2]ثذٍى هیذاى هغٌبعیؼی

ؾ هَسد  دس تیغِ هغٌبعیؼی سا[4] (2007اهب هک ایَاى ٍ دیبص ) اص اثش گشاًؾ كشف ًظش کشدُ ثَدًذ،تیغِ هغٌبعیؼی اهَاج ٍ ًَػبًبت  حضَس گشًا

اص جولِ فشکبًغ لغغ سا  ّبی ًَػبًی ؾ ّوچٌیي فشکبًغگشاً .سٍد یي هیتمبسى تیغِ هغٌبعیؼی اص ث ،هغبلؼِ لشاس دادًذ. ثب دس ًظش گشفتي گشاًؾ

اف ػوبی ثب خَالپ هذل اػتَاًِ هغٌبعیؼی هحلَس دسثب دس ًظش گشفتي  [5](1983)ادٍیي ٍ ساثشتضّبی هَجَد،  گؼتشؽ هذل ثب .دّذ هیتغییش 

دس اداهِ . ذن ثش هذّبی هَجی هختلف دػت یبفتٌدس ًْبیت ثِ ساثغِ پبؿٌذگی حبکٌذ ٍ پشداخت هغٌبعَّیذسٍدیٌبهیکحل هؼبدالت  ثِ هتفبٍت

ت کِ َچک اػثِ لذسی ک لَلِ ؿبس دس همبیؼِ ثب عَل هَجؿؼبع ؿَد کِ  فشم هیکِ دس آى  ثبسیکمشیت لَلِ ؿبس اص ت [6]وکبساًؾطٍگظدا ٍ ّ

کِ یک هؼبدلِ ساثغِ پبؿٌذگی هذّبی هَجی  ،اػتفبدُ اص ایي تمشیتثب . ، اػتفبدُ کشدًذسا حَل هحَس لَلِ ؿبس ثؼظ داد ّبی فیضیکیپبساهتش تَاى هی

آیٌذ، ثب  هیّبی تمشیجی کِ ثب اػتفبدُ اص ایي سٍؽ ثِ دػت  جَاة ،ایي تحمیك دس .آهذثِ دػت  ثَد ٍ حل تحلیلی آى اهکبى پزیش ًجَد، 6دسجِ 

ٍ دٍساى لَلِ ؿبس  اثش پیچؾ خغَطّوچٌیي  داد. هییضاى دلت ایي تمشیت سا ًـبى ّب، تخویٌی اص ه همبیؼِ ؿذُ ٍ اختالف ثیي آى ّبی ػذدی جَاة

اػت. غش لَلِ ل ثؼیبس ثضسگتش اص همیبع ؿؼبػیّب  دس حبلتی دس ًظش گشفتِ ؿذ کِ عَل هَج [7]تَػظ ٍاؿمبًی فشاّبًی ٍ ّوکبساًؾ 2010دس ػبل 

ؿَد کِ ػشػت فبص اهَاج پیچـی ثؼتگی ثِ ساػتبی اًتـبس هَج داؿتِ ثبؿذ.  دس ایي حبلت پیچؾ خغَط هیذاى ٍ دٍساى لَلِ ؿبس ثبػث هی

هیذاى هغٌبعیؼی ػوتی ٍ چگبلی  سٍاثظ فبصی هشثَعِ حبکی اص آى ّؼتٌذ کِ اختالل دس ؿًَذ. پزیش هی چـی دس هحیظ تشاکنّوچٌیي اهَاج پی

ٌذ ثَد.دس فلَلِ ؿبس فبص ثَدُ ٍ ثب اختالل دس ػغح همغغ  ّن  بص هخبلف خَّا

 بندی تعادلی مدل
ی ًیشٍ چـی دس حضَس گشاًؾ لحبػ ؿذُ اػت. ػپغ اثشلَلِ ؿبس هغٌبعیذُ ػوَدی ٍ هؼتمین دٍساًی ٍ ثب هیذاى هغٌبعیؼی پی دس ایي تحمیك   

هتمبسى  هَسد ًظش لَلِ ؿبس هغٌبعیؼی هذّبی پیچـی ثشسػی ؿذُ اػت. یذاى هغٌبعیؼی ثشثِ ّوشاُ اثش دٍساى اػتَاًِ ٍ پیچؾ خغَط ه گشاًؾ

ػیؼتن فیضیکی پبساهتشّبی ّبی خبكی ثش  هحذٍدیتایجبد  ّوچٌیي ثبػث ،ؿشط تمبسى ؿَد. ٍاثؼتگی ػوتی دیذُ ًویدس سٍاثظ اػت، ثٌبثشایي 

 :ػجبست اػت اص َلِ ؿبس تب هشتجِ دٍمّبی فیضیکی ًؼجت ثِ هحَس ل س ؿؼبػی کویتثؼظ تیلًَظش گشفتي پیچؾ ٍ دٍساى لَلِ ؿبس، س ثب د ؿَد. هی

(1)    ~  ,
 

2
2 rppp  ~  , rVvr   ,

 
rv   , uvz   ,

 
rBB rr 1  ,
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 فـبس پالػوب، Pچگبلی جشهی،  کِ دس ایي سٍاثظ ثؼظ،  zr vvv ,,  ّبی ؿؼبػی، ػوتی ٍ عَلی ػشػت،  لفِهؤ zr BBB ,,  ّبی  لفِهؤ

2zGMgى هغٌبعیؼی ٍ ؿؼبػی، ػوتی ٍ عَلی هیذا sun .ؿتبة گشاًؾ دس جَ خَسؿیذ اػتV  ،هـتك ؿؼبػی ػشػتJ  ٍ  ِث

ّبی ثب هذ، جوالت هشتجِ كفشم ثؼظ ّؼتٌذ کِ دس اداهِ کبس هذ  ای ّؼتٌذ. کویت تشتیت همبدیش هشتجِ كفشم ثؼظ چگبلی جشیبى ٍ ػشػت صاٍیِ

ًظش ًؼجت ثِ هختلِ ّبی هَسد ت هشتجِ اٍل ٍ دٍم کویتهشثَط ِث هـتمب 1rB  ٍ2P ّبی دس ػجبست 2ٍ  1ّبی  ؿبخق. ؿَد ّب حزف هی آى

 آیٌذ: سٍاثظ صیش ثِ دػت هی ثِ حبلت تؼبدلی،ًؼجت  دی اچ ام ػبصی هؼبدالت ثب خغیػپغ ثبؿٌذ.  هیؿؼبػی 
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دس هشص لَلِ ؿبس ثِ دػت آهذُ اػت کِ دس آى  کللفِ ؿؼبػی هؼبدلِ اٍیلش ثب ؿشط پیَػتگی فـبس هؤًیض اص تشکیت  آخش دس سٍاثظ ثبالهؼبدلِ    
ext

Tp ؿَد ثش ایي جولِ ًبدیذُ گشفتِ هیا ،دس هحیظ اعشاف کِ دس اداهِ ثب فشم ٍجَد خأل فـبس کل هحیظ خبسج لَلِ ؿبس هغٌبعیذُ اػت . 

 رابطه پاشندگی

ّب ثِ كَست  ػبصی سٍاثظ فَق ٍ دس ًظش گشفتي ٍاثؼتگی فضبیی ٍ صهبًی کویت ثؼذ اص خغی    kztie  ساثغِ پبؿٌذگی  (2بدالت )ٍ ثب تشکیت هؼ

 ؿیذ ثِ كَست صیش لبثل هحبػجِ اػت:هشثَط ثِ هذّبی هَجی هختلف ػبختبسّبی جَ خَس
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00دس آى اص تؼشیف پبساهتش پیچؾ )کِ  zBJ( ػشػت آلفي ،)00
2
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2 BCA )( 00، ػشػت كَت
2 PC
S
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( 22222
AsAsT CCCCC ) .ذ گشفت.شسػی لشاس خَاّهَسد ث تبج خَسؿیذ  دس حبلتساثغِ پبؿٌذگی ، اداهِدس  اػتفبدُ ؿذُ اػت 

00حالت  J ،00   0و 
( دس ًظش 0بعیؼی ٍجَد داسد، ثشای ػبدگی تٌْب حبلت تبج خَسؿیذ )کِ ّن دٍساى لَلِ ؿبس ٍ ّن پیچؾ خغَط هیذاى هغٌ دس حبلتی   

 ؿَد. هؼبدلِ پبؿٌذگی هشثَط ثِ ایي حبلت ػجبست اػت اص: گشفتِ هی
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ٌجبس ؿذُ ثب :  1لؿک 420ػشػت فبص هذ هَجی ثٌْجبس ؿذُ ثب ػشػت آلفي ثش حؼت ػذد هَج ْث
2 kAk  .الف(  کِ دس سػن ؿکل ػالهت ثبس آى حزف ؿذُ اػت

)دس ؿکل، (.  2/0پبساهتشّبی پیچؾ ٍ دٍساى هؼبٍی ) دس ًظش گشفتي ة( ثب ,  پبساهتشّبی پیچؾ ٍ دٍساى ًبچیض دس ًظش گشفتي ثب

 (.ّؼتٌذػشػت فبص ثب دسًظش گشفتي ًیشٍی گشاًؾ   ّبی آثی سًگ هشثَط ثِ لشهض سًگ هشثَط ِث ػشػت فبص هَج دس حبلت ثذٍى گشاًؾ ٍ هٌحٌیّبی  هٌحٌی

 گیری نتیجه
ایي ساثغِ ثِ اصای  کیل ؿذُ اػت. لؼوت حمیمیتـ هََّهیػشػت فبص ٍ ػذد هَج اػت، اص دٍ لؼوت حمیمی ٍ  ثیي ( کِ ساثغ8ِهؼبدلِ )   

اثش ًیشٍی گشاًؾ ثش ػشػت فبص هَجی دس یک لَلِ ؿبس ثب  )الف( 1دس ؿکلسػن ؿذُ اػت.  1پبساهتشّبی پیچؾ ٍ دٍساى هختلف، دس ؿکل

 دیگشی کِ ًتیجِ. ؿَد ػشػت فبص هَج هی ًبچیض ؿَد، ًیشٍی گشاًؾ ثبػث افضایؾ عَس کِ هالحظِ هی ؿَد. ّوبى ٍ دٍساى ًبچیض دیذُ هیپیچؾ 

پیچؾ ٍ دٍساى سا هؼبٍی دس ًظش ثگیشین، دس حبلتی کِ ؿتبة گشاًؾ ٍجَد اگش پبساهتشّبی  )ة( 1ثش عجك ؿکل فت، ایي اػت کِثبیذ دس ًظش گش

ؾٍجَد اهب ثب  کٌٌذ، هیًذاسد، ایي دٍ اثش ّوذیگش سا خٌثی  .ّوذیگش سا خٌثی ًخَاٌّذ کشد اثش ،پبساهتشّبی پیچؾ ٍ دٍساى هؼبٍی ،ًیشٍی گشًا

 ها مرجع

[1] B. Roberts; “Wave propagation in a magnetically structured atmosphere I: Surface waves at a magnetic interface”; Solar Phys. 69 (1981a) 27  

[2] B. Roberts; “Wave propagation in a magnetically structured atmosphere II: waves in a magnetic slab”; Solar Phys. 69 (1981b) 39  

[3] P. M. Edwin and B. Roberts; “Wave propagation in a magnetically structured atmosphere III: The slab in a magnetic environment”; Solar 

Phys. 76 (1982) 239  

[4] M. P. McEwan and A. J. Diaz; “Effect of gravity on the fast modes of a horizontal coronal slab”; Solar Phys. 246 (2007) 243 

[5] P. M. Edwin and B. Roberts; “Wave propagation in a magnetic cylinder”; Solar. Phys. 88 (1983) 179 

[6] Y. D. Zhugzhda; “Force-free thin flux tubes: Basic equations and stability”; Phys. Plasmas 3 (1996) 10 

[7] S. Vasheghani Farahani, V. M. Nakariakov and T. Van Doorsselaere; “Long wavelength torsional modes of solar coronal plasma structures”; 

A &A 517 (2010) 29 

۱۶



 ی ستاره ا یتحول خوشه ها یبررو هیدر تابع جرم اول نیسنگ یسهم ستاره ها ریتاث
 

  حسین حقی ، اکرم حسنی زنوزی ،قاسم صفایی

 زنجان، زنجان  علوم پایه فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلیدانشکده 

 چكیده
 از طریقار گاز در تحول خوشه هم زمان تاثیر سهم های مختلف ستاره های سنگین در تابع جرم اولیه روی سیستم های ستاره ای با در نظرگرفتن اثر انفج در این مقاله به بررسی
تاره های سنگین س. ما مشاهده کردیم که با کاهش سهم ستاره های سنگین که منجر به کاهش شیب نمودار تابع جرمی در قسمت پرداخته ایم  nbody6شبیه سازی توسط کد 

 واهند شد. خگیری می شود زمان انحالل خوشه کوتاه تر خواهد بود و هرچه جرم خوشه افزایش پیدا کند شعاع نیمه جرم و زمان انحالل هردو دستخوش افزایش چشم

 

The role of top-heavy IMF on the evolution of star clusters  
 

Gh. Safaei, A. H. Zonoozi, H. Haghi  

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basics Sciences, Zanjan  

 

Abstract  
 

In this paper we investigate the role of simultaneous effect of various portion of heavy stars in initial mass function with 

consideration of the effect of gas expulsion on stellar systems by nbody6 simulation. We showed that with decreasing the 

portion of heavy stars that will cause declining in slope of IMF in the part of heavy dissolution time of cluster will be 

shorter and so the mass of cluster increases the half mass radius and dissolution time both will be undergo a significant 

rise.  

  

  

  مقدمه
، در هرکدام از این خوشه ها امکان دارد شرایط اولیه هر کهکشان ستاره ها به صورت تجمعی در مجموعه هایی به اسم خوشه خلق می گردند  در   

سری ، این تجمعات ستاره ای در اثر یک ، فلزیت و توزیع متفاوتی از ستاره ها وجود داشته باشد، جرم کل متفاوتی از قبیل تعداد ستاره های خوشه

همگی این عوامل روی تحول آن ها  ،از بین می روند 3تحوالت ستاره ای ،2گرانش دو جسمی،1مکانیزم هایی همچون آثار کشندی کهکشان میزبان

و گفته می شود 4. در اصطالح به این کاهش تدریجی تعداد و جرم ستاره های خوشه انحالل ]2[در زمان های مختلف نقش مهمی را بازی می کنند

در این کار پژوهشی ما به بررسی این مطلب می پردازیم که در خوشه های ستاره ای تحت  زمان الزم برای مشاهده این اثر را زمان انحالل می نامند.

چگونه زمان انحالل و مشخصات فیزیکی خوشه  6و دیگری اثر انفجار گازی  5ثیر ستاره های سنگین در شکل تابع جرم تاثیر دو عامل مهم یکی تا

هر دو اثر ذکر شده در تحول خوشه حائز اهمیت بسزایی هستند و کارهایی قبال در این زمینه انجام یافته که از آن جمله  تحت تاثیر قرار می گیرد.

گاز در تحول خوشه ها برای اولین با در شبیه سازی ها  اشاره کرد که به بررسی تاثیر انفجار ]4[و کروپا  7بامگارت 2007مقاله سال  می توان به

                                                 
1 Tidal field 
2 Two body relaxation 
3   ُStellar evolution 
4 Dissolution 
5 Top heavy IMF 
6 Gas expulsion effect 
7 Baumgardt 
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و همکاران در مقاله سال   10و در ادامه مارکس می توان اشاره کرد 92001کروپا  8از مشخصات این کار به تابع جرم اولیه کانونیک]3[ندپرداخته ا

به بررسی دقیق تر و فرمول بندی  2012و 2011مارکس و همکارانش در سال های   [3]به بررسی تاثیر خروج گاز در تابع جرم پرداخته اند  2008

 ولی در همه این کارها به بررسی از طریق شبیه سازی با جرم های مختلف پرداخته نشده است. [1] ،[2]، [4]این مطلب پرداخته است 

ثیر  آن صحبت از تا مارکس و کروپا که در 2010بر می گردد به مقاله اولین پیشنهاد وجود آن ثیر سهم های مختلف ستاره های سنگین در مورد تا

بطه شیب تابع جرم نحوه به دست آوردن را، که در این مقاله به بررسی [1]به صورت جدی برای اولین مرتبه به میان آمد سهم ستاره های سنگین

مطلب می توان به  ست. در ادامه برای یافتن شواهد رصدی در زمینه ایندر قسمت جرم های سبک با فلزیت و پارامتر مرکز گرایی پرداخته شده ا

ی کلیه کارهای رصدی اشاره کرد که در آن برای یافتن رابطه بین شعاع نیمه جرم و جرم اولیه خوشه ها به بررس 2012مقاله مارکس و کروپا سال 

اتی انطباق دارد. در واقع ، که با دقت بسیار خوبی با نتایج مشاهدنموده است قبلی پرداخته و از طریق برازش رابطه ای کلی را برای این مطلب بیان

ررسی و شبیه سازی و در بمی توان در این مقاله کلیه شواهد موید این مطلب که از نظر مشاهداتی ما شاهد چنین سیستم هایی هستیم را دید. اما به 

قع به دلیل تحول سریع تر باال پرداخته نشده است. در مورد اثر انفجار گاز این اثر در وا عین حال به دست آوردن نتایج عددی در هیچ یک از موارد

واخر عمر خوشه اولی در عین کوتاه بودن اثرات آن حتی تا  [2]ستاره های سنگین در زمان های کوچکی از اول شکل گیری خوشه اتفاق می افتد

اشاره کرد که در [2] 1996ررسی زمان انحالل خوشه پرداخته اند می توان به مقاله وسپرینی و هگی .از اولین مقاالتی که به ب[3]چنان باقی استهم

ده است. ونتایج حاصل شبررسی نتایج شبیه سازی ها با در نظر گرفتن اثر عبور از دیسک و تحوالت ستاره ای در اثر عوامل گرانشی پرداخته آن به 

بررسی شده  گیگا سال ترسیم و، تعداد و شیب تابع جرمی برحسب زمان در طول بیست در این زمینه به این صورت نمودارهای جرم کل خوشه 

 .رم اولیه کانونیک استجنوع تابع  در نظر گرفته نشده و یا اینکه تابع جرم اولیه عموماً ازانفجار گاز کارهای قبلی انجام شده یا اثر در  ت،اس

 محاسبات
شه و ن  یکینامیتابع جرم خود در اثر تحول د ستاره  زیخو شه، متحول م  یهاستاره  یاتحول  سم    یکینامی. تحول دشود یخو   یشامل واهلش دو ج

  .است زبانیکهکشان م یکشند دانیاثر م زی(و نپردازندیم یبه تبادل انرژ ،یگرانش یبرخوردها یلهیکه در آن ستاره ها به طور دائم به وس  یندی)فرآ

که   بنداییتر خوشه تجمع م  یداخل یخوشه ها در نواح  یریشکل گ  یتر در ابتدا نیستارگان سنگ   نکهیبر ا یوجود دارد مبن یادیشواهد ز  نیهمچن

سان  رکا هیتابع جرم اول افتنی ندها،یفرآ نیبا توجه به ا  .شود  یگفته م هیاول یجرم شیجدا دهیپد نیبه ا شب    .نخواهد بود یآ ستفاده از    یساز  هیبا ا

با استفاده از   ما[1.]کرد سه یمقا یو با مشاهدات  رصد   یآنها را بازساز  یتابع جرم کنون توانیدلخواه ، م ی هیاول طیخوشه ها و اعمال شرا   میمستق 

ست و با بهره  یکیگراف یپردازشگر ها  یکه قابل اجرا بر رو  NBODY6کد    سخت افزارها ا شگاه تحص   یگرفتن از    هیعلوم پا یلیتکم التیدان

کار   نیکروپا استفاده شده است و در ا    کیانجام شده همواره از تابع جرم کانون  یقبل ی. در کارهامیکنیم یساز  هیزنجان، خوشه مورد نظرمان را شب  

، 1.5در پنج مقدار   آلفامتفاوت  ریبا مقاد یخوشه ها در پنج دسته اصل دمانیچ. میاستفاده کرده ا رییبا پارامتر سوم متغ یما از تابع جرم سه ضابطه ا

شه ها دارا   2.3و 2.1، 1.9، 1.7 ش  هزار 10، 8، 5، 3، 2، 1متفاوت  هیجرم اول یکه هرکدام از خو شد، ی( مدیبرابر جرم خور دو مقدار  نیاز ا ریغ با

 ریاز جدول ز 12جرم مهیبا شتعاع ن  11تمام مدل ها را پالمر یچگال لیکه پروفا یهستتند. طور  کستان ی گرید ریمختلف مقاد یدستته مدل ها  یه برایاول

سک مد نظر قرار م    سب  پار ض  م،یده یبرح شعاع ن    حیالزم به تو ست که  شه مقدار ده  دیبرنامه تول یاجراجرم در زمان  مهیا شود. از   یم یخو

استتت.  نکته  نیما ا یزمان بر بودن ران ها یاز علت ها یکیدارد و  یکوچک اریجرم مقدار بستت مهیاستتت که شتتعاع ن نیما ا یران ها یها یژگیو

. تابع جرم میده یقرار م لوپارسکیک  8.5 راو فاصله خوشه از مرکز کهکشان  هیبر ثان لومتریک 220را    زبانیمسرعت گردش خوشه حول کهکشان 

 . میریگ یدر نظر م ریفرم ز به یینما یارا چند ضابطه

                                                 
8 Canonical IMF 
9 Kroupa 
10 Marks 
11 Plummer 
12 half mass radius 
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𝜉(𝑚)  ∝   𝑚−𝛼  =

{
  
 

  
 𝛼1 = 1.35                   0.08 <   

𝑀

𝑀⊙
< 0.5

𝛼2 = 2.35                   0.5 <   
𝑀

𝑀⊙
<  1.0 

𝛼3                                 1.0 <   
𝑀

𝑀⊙
< 100 

                                                      (1) 

  یمدارها یها بر رو خوشتته.میکنیرا استتتفاده م ریمولفه ستتوم پنج مقدار ذکر شتتده را در ز یبرا یمنته م،یکنیم اریکه ما دو مولفه اول را ثابت اخت

س   در قر یا رهیدا شان و در داخل پتان ش  یواقع لیص کهک ست، حرکت م      که النیسنت  13بر گرفته از مدل آلن یریراه  سه مولفه ا   چی. هکنندیشامل 

(  ابدی یم شیزمان محاسبات به شدت افزا   هیاول یها ییاز دوتا یکسر کوچک  ی)با در نظر گرفتن حتستند ین هیاول یها ییکدام از مدل ها شامل دوتا 

ستاره  شده و در کد      و 14یکه توسط هارل     Evolution (SSE)- Stellar - Single یها نیتوسط روت  یاتحول      6nbodyهمکارانش نوشته 

در  ی، به عنوان مرکز خوشه در هرگام زمان[2]شود یم محاسبهخوشه که به روش کاسرتانو یچگال مرکز. ردیپذیشده اند به دقت انجام م یجا ساز

ستاره ها   یشود. در ط  ینظر گرفته م سبه،  شند   یمحا شعاع ک سبه حذف م  ،یخارج از دو برابر   شعاع نیمه    به  [1].د شو یاز محا سبه  منظور محا

ستفاده     2012جرم اولیه از رابطه ای که به صورت رصدی از بررسی تعداد زیادی از خوشه ها و برازش آن ها در مقاله مارکس، کروپا       آمده است ا

صد  جیرابطه برآمده از نتا کیفرمول  نیا. [2]می کنیم ضمن با در نظر گرفتن بهتر  یر ست    یبرازش ها نیو در  شده ا س  ی، براممکن حال    یبرر

ست    شب  نیاز مطمئن تر یکیرابطه  نیا یصحت در شه ها با ا  یساز  هیراه ها  شرا  جینتا سه یو مقا nbody6 کد  قیاز طر هیاول طیشرا  نیخو   طیبا 

شه   یکنون ست که ما در ا  هاخو شعاع نیمه جرم از این رابطه   . میمطلب پرداخته ا نیکار به ا نیا سبه  شعاع ن  یمالحظه م بعد از محا جرم  مهیگردد 

س    شه ها ب شه در لحظات اول  نکهیو با در نظر گرفتن ا ،ست کوچک ا اریخو شه ب  هیجرم خو  یمقدار خود را دارد و لذا باعث م نیشتر یاز تولد خو

  یکه نقش مهم زبانیمثل گرانش کهکشان م  یشود که عوامل مهم  یم نی. باال بودن تراکم خوشه خود باعث ا باال باشد  اریخوشه بس   یشود که چگال 

محاستتبات ما از  یبرا نکهیا رغمیخوشتته بگذارند و عل یرا رو یادیکنند نتوانند اثر ز یم یانحالل خوشتته باز جهیرا در انحراف ستتتاره ها و در نت

شگرها  شکده ف  یکیگراف یپرداز ص    کیزیدان شگاه تح سر  یزنجان برا یلیتکم التیدان ستفاده کرد    عیت سبات ا را  یادیز یباز هم زمان ها میدر محا

 .میداشت ازیکامل محاسبات ن یاجرا یبرا

 نمودارها

 
 130نمودار وسطی تحول جرم خوشه ای با جرم اولیه است.  خورشید()جرم برحسب لگاریتم جرم خوشه (مگاسال)نمودار سمت راست مربوط به لگاریتم زمان انحالل :  1شکل

 رسم شده است.در نمودار سمت چپ تغییرات شعاع نیمه جرم همان خوشه بر حسب زمان )گیگا سال( برابر جرم خورشید بر حسب زمان)گیگا سال( می باشد که 

                                                 
13 Allen Santillan 
14 Hurley 
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)در واحد هزار برابر جرم خورشید( بر حسب زمان)گیگا سال( می باشد که برای جرم های ده هزار ، بیست دو ستون اول سمت راست مربوط به نمودار جرم خوشه ها : 2شکل

 .ا سال( است، سی هزار ، پنجاه هزار ، هشتادهزار  و صدهزار  رسم شده است. دو ستون سمت چپ مربوط به شعاع نیمه جرم خوشه )پارسک( برحسب زمان )گیگ هزار
  نتیجه گیری

را مشاهده می کنیم  جرم خوشه برحسب زمان طبق انتظار یک رابطه کاهشی ازنتایج مربوط به، ت نمودارها نتایج شبیه سازی ها آمده استدر قسم   

کنیم که نصف جرم کل خوشه در آن است الزم است  صگذشت زمان جرم خوشه کاسته می شود و لذا برای اینکه بتوانیم شعاعی را مشخبا چون

 می شود و باعث بزرگ شدن شعاع نیمه جرم می گردد. گفته ی را در نظر بگیریم به این پدیده در اصطالح بزرگ شدن سایز خوشه که شعاع بزرگتر

 هامرجع
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  خورشيد ايپارامترهاي نانو شراره وميدان مغناطيسي  مقايسه

  ،حسين صفريسي، ندا طاوبردياكاكي، فرانك محمدي

  گروه فيزيك دانشگاه زنجان، زنجان

  چكيده

حاضر ما به دنبال يافتن  دركار. كنندآزاد مي ،مقادير بسيار زيادي انرژي هاي تاجي خورشيد هستند كه در هنگام وقوعهاي خورشيد از مهمترين پديدهشراره

موج در طول غالباً تصاويرقرص كامل خورشيد كه از درابتدا ،اين منظوربه. باشيمهاي كوچك مقياس تاجي ميارتباطي مابين سازوكارهاي مغناطيسي و پديده

Å 171ياُ ديهاي تلسكوپ استوسط دادهيثبتآيو ابزار ااين  ،را استخراج نموده و سپس ايها پارامترهاي نانوشرارهنبه كمك آ .كنيمشود، استفاده ميمي ا

  .كنيمهاي زماني يكسان مقايسه ميدر سريآياماچ/ اُديابزار اس توسط Å 6173موجطولشده در ثب پارامترها را با تغييرات ميدان مغناطيسي

ComparisonBetweenSolarMagnetic Field and Nano-flare Parameters 

BardiaKaki, FaranakMohammadi, NedaTavoosi, Hossein Safari
  

Department of Physics, University of Zanjan,Zanjan  

Abstract  

Solar flares are an important phenomenon of corona in the sun associated releasing of large 

amount of energy.In this article, we want to find a relationship between magnetic mechanisms 

and small-scale phenomena of corona.For this purpose,we usedFull-Disk imagesrecorded by 

SDO/AIA taken at 171Å. Then, theNano-flares parameters are extracted.In the next step,we 

compare magnetic field evolution appeared in SDO/HMI data taken at6173Åwith co-temporal 

variation of nano-parameters.  

  مقدمه

-به را منحصراما نزديك بودن آن به زمين آن ،است ۴.٨و قدر مطلق  G2vمعمولي و داراي طيف نوع ي نسبتاًخورشيد يك ستاره

يگر ستارگان و ي آن براي درك رفتار دمطالعه .هواي زمين و فضا داردواثرات عميقي بر آبسازد و همچنين خورشيد فرد مي

هوا و ثيرات بسيار زيادي كه بر آبعلت تأهاي خورشيد بهشراره.طور كلي از اهميت بااليي برخوردار استپالسماي كيهاني به

نانو ، )1988(پاركر.]1[باشندو دارند از اهميت بااليي برخوردار ميهاي الكترونيكي، مخابرات و راديامانهها، سعملكرد ماهواره

نشان دادند كه سهم  ٢٠١٢صفري و همكاران در سال .]2[ترين اجزاي انفجاري خورشيد در نظر گرفتعنوان كوچكها را بهشراره

عنوان يكي از شد كهنقاط درخشان تاجي بهدر اين كار نشان داده ]. ٣[ش تاج با وقوع شراره كاهش مي يابد ها در گرماينانو شراره

اي نيز پارامترهاي نانو شراره ،با وقوع شراره اثبات شد كه]. ۴[ يابندمقياس با وقوع شراره كاهش ميهاي كوچكهاي پديدهنمونه

مطالعه قرار را مورداي شرارهپارامترهاي نانو كاهشبر ثير ميدان مغناطيسي ي داريم تأما سع ،در كار پيش رو].۴[يابدكاهش مي

 .دهيم
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  متن مقاله

 قبل و بعد و همچنين روز رخداد شراره روزبراي ،ابتدا.دهندتشكيل ميXو  M را شراره هاي در كار حاضر مطالعههاي موردرهشرا

با اما  .]۴[يابدكاهش مي ،افتداتفاق مي Xيا  Mيروزي كه شرارهدر αكه پارامتر شدنشان دادهه و را محاسبαمقدار پارامتر

گذارد و ممكن است نتايج ما را ثير ميتأαهم روي پارامتر  Cيا  Bهاي ها مثل شرارهكه ساير شراره هاي بيشتر دريافتيمبررسي

با تعريف حدهاي باال و پايين بهتر براي . ها كرديمتر شرارهي دقيقما شروع به مطالعه منظور،بدين. دندستخوش تغيير قرار بده

  .]5[ها را به ساعت رسانديمنانو شرارهي ي مطالعهبازهعصبي  يشبكههمچنين بهبود ،سازيشبيهدر ايهاي نانوشرارهپارامتر

مربوط به شدت  )دقيقه 2با گام زماني (هاي زمانيكارلو، سريها براساس روش مونتسازي نانوشرارهبا شبيهما  ،در اين مرحله

هاي تلسكوپ توسط دادهÅ 171موج سپس، با استفاده از تصاوير قرص كامل خورشيد كه در طول. دست آورديمها بهنانوشراره

 دستها را بههاي زماني شدت آناز خورشيد را برش داده و سري) خورشيد آرام( است، مناطقثبت شده ايآيو ابزار اي اُ دياس

-هاي عصبي مصنوعي استفاده ميهاي واقعي از شبكهها با دادهسازيآمده از شبيهدستهاي زماني بهي سريبراي مقايسه. آورديم

نماي كاهش . نيمها را استخراج كها همچون مقدار نماي تابع توزيع تواني آنتوانيم پارامترهاي فيزيكي نانوشرارهبنابراين، مي. شود

  .مشاهده استقابل 1شكل در ) α( تابع توزيع تواني

  

  .معيار كاهش توان تابع توزيع نمايي در زمان شرارهميانگين و انحراف ) پايين. ازيقسمت مختلف شبيه س10تغييرات توان تابع توزيع از ) باال: 1شكل
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ي به مطالعه،در هنگام وقوع شراره كاهش پيدا مي كندαاي مثال پارامترهاي نانوشراره پارامترچرا براي پاسخ به اين سوال كه

لي اتصادارند و براساس فرايندهاي باز ريشه در ميدان مغناطيسيها شرارهدانستيم نانوميزيرا كه  ؛هاي مغناطيسي پرداختيمميدان

دقيقه يك  ١٠از هر  مذكورهمان ساعات براي اُدياسيماهوارهآياماچرابزا پس به كمك. ]2[شوندمي خطوط ميدان مغناطيسي ايجاد

را محاسبه و مشاهده كرديم كه خورشيد ارامانتخابي از و شار كل گذرنده از يك سطح  طيسيميدان مغنا يو اندازه ،تصوير انتخاب

پس از گذشت زمان همچنين ديده شد كه. يابدمغناطيسي كاهش ميو شار كل شدت ميدان  ،با نزديك شدن به زمان وقوع شراره

كرديم و  ي متفاوت از خورشيد تكرارمنطقه ٣را براي  مااين مراحل.يابدميدوباره ميدان مغناطيسي در خورشيد آرام افزايش 

زمان  ،كه با فاصله گرفتن از محل وقوع شراره نمودميمشخص ،شدها تفاوتي كه بين نتايج ايجاد ميتن. ها همواره يكسان بودنتيجه

 .)2شكل (كندتغيير مياين كاهش  اتفاق افتادن

 

 

  

  .خورشيد آرام با نزديك شدن به زمان رخداد شراره مجزا از يدو ناحيه كاهش ميدان مغناطيسي در: 2شكل
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  كارهاي آينده

برروي عامل كاهش مطالعه قرار دهيم و زمان با وقوع شراره موردرا همهاي مغناطيسي وصلهعنوان كارهاي آينده قصد داريم كه به

  .تحقيق كنيماي اين پارامترهاي نانو شراره

  گيرينتيجه

اي و كاهش ميدان مغناطيسي در تواند ارتباطي بين كاهش پارامترهاي نانو شرارهانجام شد، مشخص شد كه ميكه  هاييبا مقايسه

كه وقوع اتفاقي در يك سمت آن  تاس سرتاسري يسامانهخورشيد يك شايد بتوان گفت كه .باشدوجود داشته خورشيد آرام 

خورشيد مختلف  مناطقتاثيرش حتي در  ،دهدمي رخ فعال يناحيهاي در يك شرارهزماني .شودميسمت ديگر سبب تأثيراتي در ق

  .مشاهده استقابلتاج خورشيددر  باالتر هایاليهچه در)گراماظونتصاوير مغ(در سطح خورشيد  چهآرام 

 مراجع 

[1] M. J. Aschwanden, Physics of the Solar Corona, Praxis Publishing Ltd, Printed in Germany, 2009. 

[2] E. N. Parker,Nanoflares and the Solar X-Ray Corona, 1988, APJ, 330, 474 

[3]E. Tajfirouze, H. Safari; Can a Nano-Flare Model of Extreme-UV Irradiance Describe the Heating of the Solar Corona?,2012, 

APJ, 744, 113 

[4] N. Alipour, H. Safari; “Statstical Properties of Solar Coronal Bright Points,2015, APJ, 807 

[5] A. Pauluhn, S. K. Solanki, 2007, A&A, 462, 311 

 

  

  

  

  

 

  

۲۴



  به روش مونت كارلو 4ي كروي پالومار  سازي خوشه شبيه

  

2اكرم حسني زنوزي، 3ميرك گيش، 2يحسين حق ،1سيد محمد حسيني راد
 

 دانشكده علوم، دانشگاه بيرجند1

  دانشگاه تحصيالت تكميلي زنجان، زنجاندانشكده فيزيك،  2
  ورشو ،(CAMK)شناسي نيكالس كوپرنيك  مركز ستاره 3

  

  چكيده
روش مونت كارلو داراي مزيت سرعت بسيار باال نسبت به . يمپرداخت با استفاده از روش مونت كارلو طي عمر آن 4اي پالومار  رون هالهي ب سازي خوشه ن كار به شبيهما در اي

داراي جدايش بوده و اين خوشه  تر روپا تختدهند تابع جرم حال حاضر اين خوشه، نسبت به تابع جرم استاندارد ك مشاهدات نشان مي. اي است ذره – Nهاي  سازي  شبيه

توانند  اند، نه مي و بدون جدايش جرمي اوليه شروع شده استاندارد هايي كه از تابع جرم اند مدل اي مستقيم اين خوشه نشان داده ذره – Nهاي  سازي شبيه. جرمي است

توانند  شوند مي ي تخت شده و جدايش جرمي اوليه آغاز مي هايي كه با تابع جرم اوليه و فقط مدلشده در اين خوشه را بازتوليد كنند، شدگي و نه جدايش جرمي مشاهده  تخت

اثر سپس به بررسي  .منطبق است موجود اي ذره – Nهاي  سازي با نتايج حاصل از شبيه به خوبي مونت كارلو نتايج حاصل از نشان داديمدر ابتدا  ما .مشاهدات را بازتوليد كنند

  .ايم ي حال حاضر خوشه پرداخته ه بر پارامترهاي قابل مشاهدهشرايط اولي

 

 

   قدمهم

قبل از اينكه ستارگان ها  در اين خوشه. باشند ميي زمان هابل  و داراي عمري از مرتبهعضو  104- 106اي با حدود  هاي كروي تجمعات ستاره شهخو

ها بايد از  به اين دليل براي بررسي آن. را كامل كنند تعداد زيادي مدار توانند مي ،اي بتوانند از خوشه خارج شوند به داليل برون يا درون خوشه

ي  ، ابزارهايي ارزشمند براي مطالعهشوند ي هابل يافت مي هاي رده ها كه در انواع مختلف كهكشان اين خوشه .ديناميك برخوردي استفاده شود

  .باشند هاي ميزبان خود مي كهكشان

منشأ . اند از مركز كهكشان راه شيري قرار گرفته kpc 15اي وراي  در فاصله "اي هاي برون هاله خوشه"عروف به م ي كروي خوشه 37تعداد 

 Gyrاين خوشه با سني در حدود . باشد مي 4وماري پال ها، خوشه يكي از دورترين اين خوشه. ها همچنان محل بحث است گيري اين خوشه شكل

گيري تابع جرم حال حاضر اين خوشه، متوجه  فرانك و همكاران با اندازه. است قرار گرفتهركز كهكشان از م kpc 103اي حدود  در فاصله  11

اي كه به طور طبيعي در اثر واهلش  تابع جرم جهاني پيشنهاد داده است، پديدهشدند كه ميزان شيب آن كمتر از شيبي است كه كروپا به عنوان يك 

جدايش ( دهد ي چند زمان واهلش رخ مي گينتر به تجمع در مركز خوشه در مدت زماني از مرتبههاي سن ديناميكي خوشه و ترجيح ستاره

در نتيجه جدايش جرمي مشاهده شده در اين خوشه . ي عمر عالم است ، اين زمان از مرتبه4اي با مشخصات پالومار  اما براي خوشه   .[1])جرمي

تر از آن  نه به شكل تابع جرم استاندارد كروپا بلكه تخت ،ي اين خوشه ين است كه تابع جرم اوليهيك احتمال ديگر ا .بايد منشأيي اوليه داشته باشد

  .بوده است

اي از  اي كه بتواند مشاهدات را توليد كند، مجموعه  شرايط اوليهترين  محتملزنوزي و همكاران براي به دست آوردن   براي بررسي اين مشكل،

شدگي مشاهده شده در تابع جرم، فقط با  ها نشان دادند تخت آن .[2]انجام دادند NBODY6 با استفاده از كد  اي را  ذره - Nهاي  سازي شبيه
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افزارهاي مورد استفاده و به  با وجود پيشرفت قابل توجه در سخت .كه خود تخت شده است قابل بازتوليد است  شروع از يك تابع جرم اوليه

در . باشد اي همچنان مستلزم هزينه و زمان زيادي مي هاي ستاره اي خوشه ذره – Nهاي  سازي نجام شبيهكارگيري واحدهاي پردازشي گرافيكي، ا

با ذرات ديگر محاسبه ) ستاره(هاي كروي، به جاي آنكه نيروي گرانشي بين دو ذره  خوشهسازي  هاي مورد استفاده در شبيه نوع ديگري از روش

اين روش كه موسوم به روش مونت كارلو است، با استفاده از  .شود رعت جديد دو ذره محاسبه ميشود، احتمال رويارويي آن دو و مكان و س

، بدون استفاده )اي ذره – Nهاي  سازي در مقايسه با حدود يك سال براي شبيه( با يك ميليون ذره را طي يك تا چند روزحتي هايي  توان خوشه مي

  . سازي كرد ي پردازشي شبيه كي و تنها با استفاده از يك هستهاي و پردازشگرهاي گرافي هاي رايانه از خوشه

ي  سيستم داراي تقارن كروي است و مكانيزم راننده در اين كد فرض شده است .يكي از محدود كدهاي موجود در اين زمينه است MOCCAكد 

دليل اصلي سرعت بسيار باالي  باشند، ادق ميصهاي كروي تا حد بسيار خوبي  اين دو فرض كه در خوشه. تحول خوشه، واهلش دوجسمي است

همچنين با  .است BSEو  SSEهاي  ژول   اي با استفاده از ما اي و دوستاره ستاره قادر به دنبال كردن تحول تك MOCCAكد  .باشد اين كد مي

با توجه به اينكه تقارن  .شود وردها دنبال ميهاي دوتايي موجود در خوشه و يا به وجود آمده در اثر برخ مدار ستاره FewBodyاستفاده از ماژول 

به  )سازد كه شكل خوشه را از حالت كروي خارج مي(است، اضافه كردن اثر ميدان كشندي كهكشان  MOCCAكروي، يك فرض بنيادين در 

توانند  خروج از خوشه را دارند، اما مي لگرچه پتانسياي انرژي ژاكوبي است،  ها به اندازه هايي كه انرژي آن ستاره .شود روشي غير مستقيم انجام مي

شوند، بلكه يك تأخير زماني براي خروج  بالفاصله از خوشه خارج نمي ها، اين ستاره MOCCAدر . دوباره در چاه گرانشي خوشه گرفتار شوند

  .تواند اين مسأله را جبران كند كه مي شود ها از خوشه محاسبه مي آن

 

  اي ذره – Nسازي  مقايسه با شبيه

براي اين منظور شرايط . كنيم زنوزي و همكاران مقايسه مي اي ذره – N را با نتايج قبلي MOCCAحاصل از اجراي كد در اين قسمت ما نتايج 

 1در شكل  .شود اجرا مي MOCCAسپس كد . شود تبديل مي MOCCAهاي كد  ايشان، به ورودي ي مورد استفاده NBODY6كد  ي اوليه

اين . انجام شده مقايسه شده است NBODY6، با نتايج MOCCAي  سازي شده به وسيله هاي شبيه جرم مدل-تحول جرم كل و شعاع نيمه

هاي بدون جدايش  اين انطباق هم براي مدل. را بازتوليد كند NBODY6قادر است به خوبي نتايج  MOCCA  دهد، شكل به وضوح نشان مي

همچنين ما برخي از پارامترهاي رصدي استخراج شده از خروجي . شود مي هاي با جدايش جرمي اوليه ديده براي مدل جرمي اوليه و هم

اين پارامترها در زمان . ايم مقايسه كرده 2در شكل  MOCCAهاي زنوزي و همكاران را با پارامترهاي استخراج شده از خروجي كد  سازي شبيه

Gyr 11 )ي  محدوده جرمي و شعاعي در نظر گرفته شده براي محاسبه، همان محدوده. اند سازي محاسبه شده شروع شبيهبعد از ) سن فعلي خوشه

  .باشد اين شكل نيز مؤيد انطباق خيلي خوب نتايج دو كد با يكديگر مي. باشد ي فرانك و همكاران مي گزارش شده به وسيله

  

  MOCCAي  به وسيله 4گيري پالومار  شكل شرايط اوليه پيمايش

در نخستين گام، . ي وسيعي از شرايط اوليه را پيمايش كنيم توانيم گستره ، ما ميNBODY6و  MOCCAبعد از اطمينان يافتن از انطباق نتايج 

از  kpc 103ي اوليه  در فاصله كنيم كه همگي ها را طوري انتخاب مي مدلكشندي  هاي شعاعها،  با توجه به جرم مدلهمانند زنوزي و همكاران، 

  . دهيم سازي را انجام مي تغيير داده و شبيه 3ها را مطابق شكل  جرم مدل-ي ثابت، جرم اوليه و شعاع نيمه در اين فاصله. كهكشان قرار بگيرندمركز 
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را به شكل  pبراي اين كار مقدار كميت . كنيم هاي فعلي خوشه را با نتايج فرانك و همكاران مقايسه مي برخي ويژگيسپس 
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نتيجه . به يك نزديكتر باشد، مقدار آن ويژگي به مشاهده نزديكتر است pمبرهن است هر چه مقدار . ويژگي مورد نظر است qكنيم كه  ف ميتعري

سازي به ازاي مقادير خاص جرم كل و  شود، تطابق مقادير رصدي با نتايج شبيه طور كه در اين شكل ديده مي همان. نشان داده شده است 3در شكل

را نشان ) تر نواحي پررنگ(ي متفاوتي بهترين تطابق  ها ، ناحيه3هاي شكل  در هر يك از پنل. دهد گرايش خاصي را نشان نمي  جرم اوليه-نيمهشعاع 

  .ها از مقدار رصد انحراف زيادي دارند ي مدل اين ناحيه براي كميت تابع جرم به خصوص قابل تشخيص نيست و همه. دهد مي
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  نتيجه گيري

در اين كار ما نشان  .اي باشد ذره – Nسازي مستقيم  تواند جايگزين قابل اعتمادي براي شبيه كارلو مي هاي كروي به روش مونت سازي خوشه هشبي

بي و ي زنوزي و همكاران را به خو انجام شده به وسيله 4ي پالومار  اي خوشه ذره – Nهاي  سازي توان نتايج شبيه با استفاده از اين روش ميداديم 

ي استاندارد كروپا آغاز  هايي كه بدون جدايش جرمي اوليه و با تابع جرم اوليه هاي ما نشان داد مدل سازي شبيه. با سرعت بسيار بيشتري تكرار كرد

  .ي اين خوشه را بازتوليد كنند هاي مشاهده شده توانند ويژگي شوند، نمي مي

  
   سپاسگزاري

   .دنكن ي محاسباتي اين مركز سپاسگذاري مي هاي موجود در خوشه كالس كوپرنيك در ورشو به خاطر در اختيار قرار دادن رايانهشناسي ني نويسندگان از مركز ستاره  

  ها مرجع
[1] Frank M. J., Hilker M., Baumgardt H., Cote P., Grebel E. K., Haghi H., Kupper A. H. W. and Djorgovski S. G.; “The velocity dispersion and 

mass function of the outer halo globular cluster Palomar 4”; MNRAS 423 (2012) 2917-2932 

[2] Zonoozi A. H., Haghi H., Kupper A. H. W., Baumgardt H., Frank M. J. and Kroupa P.; “Direct N-body simulations of globular clusters - II. 

Palomar 4”; MNRAS 440 (2014), 3172-3183 
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  قطبي  ميدان مغناطيسي ساختار عمودي شاره هاي برافزايشي داغ در حضور 

  

 شهرام عباسي  ،مريم صمدي مجرد

  فردوسي مشهد، مشهد دانشگاه دانشكده علوم پايه، گروه فيزيك،

  

  چكيده
فرض . دناست هنگامي كه در معرض يك ميدان مغناطيسي دو بعدي يا قطبي قرار مي گير تار عمودي شاره هاي برافزايشي ضخيم هندسيهدف از اين پژوهش، بررسي ساخ

چون شاره را به عنوان يك پالسماي (  مغناطيسيمي كنيم كه دو عامل سبب باال رفتن گرماي شاره مي شود كه آنها عبارتند از وشكساني ناشي از تالطم و ديگري مقاومت 

با نوشتن معادالت پايه مغناطوهيدروديناميكي در دستگاه مختصات كروي و با استفاده از جوابهاي   ).خالف بي نهايت در نظر مي گيريمغيرايده آل با رسانندگي محدود م

به  تده سازي محاسبابا سا. نيمخودمشابهي در راستاي شعاعي مي توانيم به معادالتي تك متغيره كه همان زاويه قطبي مي باشد برسيم و با شرايط مرزي مناسب آنها را حل ك

مي شود و همچنين  عمودي شاره قطبي باعث فشرده شدن مغناطيسي نشان مي دهد كه فشار مغناطيسي ناشي از ميدان نتايج ما .اي شار مغناطيسي مي رسيميك حل تحليلي بر

  . سبب كند شدن چرخش شاره مي شودمغناطيسي قويتر شدن ميدان 

  

Vertical Structure of a Hot Accretion Flow in the Presence of 

a Poloidal Magnetic Field 
 

M. Samadi, S. Abbassi 
Faculty of Science, Ferdowsi University of Mashhad 

 

Abstract  
 

We investigate the properties of a hot accretion flow bathed in a poloidal magnetic field. We consider an axisymmetric viscous resistive flow in 

the steady state configuration. We assume the dominant mechanism of energy dissipation is due to turbulence viscosity and magnetic diffusivity. 

A certain fraction of that energy can be advected towards the central compact object. We employ self-similar method in radial direction to 

achieve the angular dependency of quantities in spherical coordinates. We find an analytical solution for the poloidal magnetic flux. Our results 

indicate the magnetic pressure increases outwards, hence the polar magnetic field with even symmetry about the equatorial plane makes the disk 

vertically compact.  

 

   قدمهم

شاره هاي برافزايشي داغ براي شناخت طيف پرتوي ايكس توليد شده ناشي از محيط اطراف سياهچاله ها، ستارگان نوتروني و هسته هاي فعال    

در اين نوع سيستمهاي برافزايشي، انرژي گرانشي آزاد شده توسط گازي كه از فواصل دور به سمت . كهكشاني از اهميت ويژه اي برخوردارند

به عبارت ديگر فوتون آزاد شده كه حامل  ،جسم فشرده مركزي پيش مي رود به ميزان بسيار ناچيزي مي تواند به خارج از اين محيط انتقال يابد

ه سمت خارج اين محيط ساطع مي برافزايشي است بيشتر تمايل به حركت به سمت مركز را دارد و با احتمال كمتري در جهت عمودي و ب انرژي

انرژي داخلي اين سيستم به تدريج  در اين نوع شاره،. دينوزايشي با تابش ناكارآمد مي گشود، به همين دليل به اين نوع محيطها، شاره هاي براف

در مقابل نوع ابتدائي تر قرصهاي برافزايشي . افته و باعث متورم شدن آن مي شود كه در اصطالح قرص برافزايشي ضخيم تشكيل مي شودافزايش ي
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 هستند كه از نظر ظاهري نازك و از لحاظ نوري ضخيمند و عقيده بر آنست كه فوتون تابشي به محض توليد، از محيط بيرون مي رود و در نتيجه

  .  [2] ماندقرص سرد مي 

توسط نارايان و يي در مختصات قطبي كروي در غياب ميدان مغناطيسي مورد بررسي  1995نظريه شاره هاي برافزايشي تابش ناكارآمد در سال 

اما در اين حل، براي . [2] قرار گرفت و ساختار عمودي محيط با استفاده از جوابهاي خودمشابهي در راستاي شعاعي كامال مشخص گرديد

در سال . درجه است 90يعني نيم پهناي زاويه اي قرص  خامت شاره فرض شد كه فضاي ميان دو قطب كامال توسط شاره احاطه شده استض

در قرصهاي داغي كه كل تابش ناشي از برافزايش در داخل شاره محبوس مي شود نيم پهناي زاويه اي قرص گو و همكاران نشان دادند كه  2009

حد نشان دادند كه با در نظر گرفتن ميدان مغناطيسي سمتي محض، اين  2014صمدي و همكاران در سال . [1] درجه باشد 72 نمي تواند كمتر از

در اين پژوهش، برآنيم تا ميدان مغناطيسي را قطبي در نظر گرفته و ارتباط نيم پهناي زاويه اي قرص را با   .به ميزان قابل توجهي تقليل مي يابد

  . [3]غناطيسي در استوا بيابيم اندازه ميدان م

     

  معادالت پايه 

/0(يك شارة پاياي  ≡∂∂ t (تقارن محور)0/ ≡∂∂ ϕ ( داغ را در مختصات كروي( )ϕθ ,,r ميدان گرانشي را تنها ناشي از جسم . نظر مي گيريم

معادالت پاية سيستم متشكل از معادالت . مركزي فرض مي كنيم همچنين از خودگرانشي شارة برافزايشي و اثرات نسبيتي صرفنظر مي كنيم

=∂∂+∇كه در آن ) 2(، معادلة بقاء تكانه )1(معادلة پيوستگي . پيوستگي، حركت و معادلة القاء است
rr

.// VtDtD و نبود تك قطبي مغناطيسي

  ):4(و نهايتاً قانون القاي فارادي) 3(
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Vپتانسيل گرانشي، φ فشار، pچگالي،ρكه در آنها 
r

Bبردار سرعت و 
r

   .مغناطيسي استبردار ميدان 

  

مولفه نصف النهاري سرعت يعني در اين تحقيق فرض مي كنيم كه 
θ

V  تنها مؤلفة صفر است و همچنين فرض مي كنيم كهϕr  تانسور تنش

وشكساني مهم است كه
ϕrT از رابطة( ) rrVrTr ∂∂= //

ϕϕ
νρ  بدست مي آيد كه در آنν ضريب وشكساني جنبشي مي شود:

Ks Vrc /
2

αν = 

rGMVKپارامتر ثابت وشكساني و αكه  داريم؛ ηسرعت كپلري است و براي  =/
Ks Vrc

2

0ηη كه در آن =
0η مي . يك مقدار ثابت است

در اين روش وابستگي كميات فيزيكي سيستم نسبت به مختصة شعاعي مطابق . توان با روش ساده خودمشابه به حلهاي تقريبي اين معادالت رسيد

  :شودروابط زير در نظر گرفته مي

)5        (2/)1(12/1 ,,, +−−−−−
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rBrprVrρ  
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  : بدست مي آوريم ψرابطه اي براي هر يك از مولفه هاي ميدان مغناطيسي بر حسب شار مغناطيسي ) 3(با استفاده از رابطه باال و معادله 
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2 يعني شار مغناطيسي برحسبسرعت چرخشي شاره  معادلهبه ) 4(در رابطه ) 5(و با قرار دادن جوابهاي خودمشابه 
/sin ψθ

ϕ
rV پي مي  =

 :به صورت ، سرعت شعاعي شاره)2(با ساده كردن مولفه سمتي معادله  .بريم
Ksr VcV /5.1

2
α−= جواب در اين با قرار دادن ، حاصل مي شود

  :معادله القا مي توان به پاسخهاي تحليلي شار مغناطيسي دست يافت مولفه سمتي
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1Pr/18كه در آن  += mε  است و عدد پرنتل برابر باαη /Pr 0=m
   . است 

 
. ء كه نسبت به استوا متقارن هستندمعادله القاپاسخهاي     -1شكل 

1ψ     نسبت به استوا يك تابع زوج است و
2ψ    تابع فرد است  

ي توان شرط معادله ديفرانسيلي بر حسب فشار مي رسيم كه م به )5(رابطه  با ساده كردن معادالت پايه باقيمانده با قرار دادن جوابهاي خودمشابه

/0 به صورت مرزي الزم براي آن را با فرض تقارن آينه اي حول استوا =θddP  در نظر گرفته و با انتگرالگيري به چگونگي تغييرات فشار بر

π8/2Bpm(، سرعت چرخشي، فشار گاز و فشار مغناطيسي 2در شكل . حسب زاويه قطبي دست يافت ازاي مقادير مختلف به را ) =

)8/( 0

2

00 pB πβ
θθ

  . ايم نمايش دادهاست ميدان مغناطيسي در استوا  كه نشاندهنده قدرت=
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 تغييرات سرعت چرخشي، فشار گاز و فشار مغناطيسي بر حسب زاويه قطبي -2شكل 

مي كند يعني  پهن رفت ،اكنون مي توان مقدار انرژي ايي را كه به سمت مركز قرص ،با معلوم شدن كميات ديناميكي سيستم
advq  و همچنين

 :تعيين نمود را در هر ارتفاعي از قرص با روابط زير Bqو مقاومت اهمي شاره  visqگرماهاي ناشي از وشكساني 
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پهن رفـت شـده   انرژي و  BQو مقاومت مغناطيسي visQ آنگاه با انتگرالگيري روي كل ضخامت قرص به گرماي كل آزاد شده توسط وشكساني

advQ  بنابراين پارامتر پهن رفت يعني . يافتدستf  توليد شده است كه به سمت  نشاندهنده كسري از انرژي كل اين پارامتر كهحاصل مي شود

نشان داده شده است و همـانطور كـه ديـده مـي     ، پارامتر پهن رفت برحسب نيم پهناي زاويه اي قرص 3در شكل . مي شودپهن رفت  مركز قرص،

ار شود با افزايش قدرت ميدان مغناطيسي، مي توان انتظار داشت كه ميزان انرژي پهن رفت شده در قرصي كه تحت تاثير ميدان مغناطيسي قطبي قـر 

 .  قرار گرفته استدان مغناطيسي ضعيفتري يا در حضور ميگرفته است بيشتر از قرصي باشد كه داراي همان ضخامت اما در غياب ميدان مغناطيسي 

 
      رص در حضور ميدانهاي مغناطيسي با شدتهاي مختلفق اي زاويهنيم پهناي بر حسب  پارامتر پهن رفتتغييرات  -3شكل 

  

   نتيجه گيري
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استفاده از روش خودمشابهي در در اين پژوهش، معادالت پايه يك سيال داغ وشكسان درحال برافزايش را در حضور ميدان مغناطيسي قطبي با    

راستاي شعاعي حل كرديم و توانسيم وابستگي زاويه اي كميات ديناميكي اين سيستم را بيابيم و ديديم كه در حضور يك ميدان دوقطبي نيز 

  . ، قرص فشرده مي شود و چرخش آن كندتر مي شود[3] همچون ميدان چنبره اي خالص
  

  ها مرجع
[1] Gu W.-M., Xue L., Liu T., Lu J.-F., 2009, PASJ, 61, 1313  

[2] Narayan R., Yi I., 1995, ApJ, 444, 231 

[3] Samadi M., Abbassi S., Khajavi M., 2014, MNRAS, 437, 3124 
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اطراف سیاه وشکسانی کپه اي در  محاسبه کمیت هاي ترمودینامیکی براي قرص هاي برافزایشی داراي
  چاله هاي چرخان

  
 1محبوبه معین مقدس

  دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد 1

  
  چکیده

، از مولفه هاي وشکسانی کپه اي، وشکسانی الیه اي و تانسور سرعت چهار بردار برايساده مدلی  اهچاله هاي چرخان با در نظر گرفتندر این مقاله در قرص هاي اطراف سی
   .. سپس اثر وشکسانی کپه اي در برخی از کمیت هاي ترمودینامیکی بررسی می شودمی کنیم جهت محاسبه کمیت هاي ترمودینامیکی این قرص ها استفاده وشکسانی-تنش

  
Calculation of Thermodynamic Quantities for Accretion Disks around the Rotating Black 

Holes with Bulk Viscosity 
 

ِM. Moeen.M1,  
1 Department of Physics, Kosar University of Bojnord, Bojnord  

 
Abstract  

 
In this paper we study the accretion disks around the rotating black holes and we suppose a simple model for the four 
velocity. With components of bulk viscosity, shear viscosity and stress-viscose tensor, we calculate some of the 
thermodynamic quantities. Also we study influences of bulk viscosity in these quantities.   

   قدمهم
  ,Abramowicz et al(1996،, Gammie & Popham (1998)((ز نویسـندگان بررسـی شـده اسـت     اقرص هاي اطراف سیاهچاله هـاي توسـط بسـیاري       

Manmoto (2000)، Takahashi (2007) ، Moeen et al (2012) ...(در ین دینامیک و ساختار این قـرص هـا اطالعـاتی از سـیاهچاله را     یاین بررسی ها عالوه بر تع
10حدود  وجود سیاه چاله با جرماختیار ما قرار ي دهد. ایجاد گرانش شدید در اطراف  قرص هـا مـی شـود،     باعث برابر جرم خورشید 10تا  	

  ن جهت بررسی قرص هاي اطراف این سیاهچاله ها باید از معادالت نسبیت عامی استفاده کنیم.  یبنابرا
، تـاثیر وشکسـانی کپـه ا ي در برخـی از     )با در نظر گـرفتن وشکسـانی کپـه اي    وشکسانی( -تنشدر این مقاله با استفاده از مولفه هاي  تانسور 

. بررسی نشان می دهد که اگر فرم مولفه شعاعی چهار بردار سرعت به شکل فرض شـده باشـد وجـود    را بررسی می کنیمکمیت هاي ترمودینامیک 
ه اي بیشتر در نزدیکی سیاه چاله اهمیت دارد. البته براي بررسی دقیقتر تاثیر وشکسانی کپه اي در قرص هاي اطراف سـیاه چالـه هـاي    وشکسانی کپ

  . چرخان مدل هاي کامل از مولفه ي چهار بردار سرعت راهگشا می باشد
  متریک کر

  ان عبارت است از:قرص در اطراف سیاهچاله چرخان بررسی می شود در نتیجه متریک فضا زم   
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  لیندکویست با در نظر گرفتن عبارت است از:- که مولفه هاي متریک کر در دستگاه مختصات بویر
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2cGMmکه    وM  ،جرم سیاهچالهG  ثابت گرانش وc  تندي نور است . مشابهGammie & Popham (1998) ، M=G=c قرار می دهیم. سرعت
چرخش سیاهچاله 
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Jca   است کهJ ) 1-تکانه زاویه اي سیاهچاله می باشد<a<1.(     

  با در نظر گرفتن وشکسانی کپه اي  ، دما و انرژي درونینتالپی نسبیتیالی، آمحاسبه چگ
با در نظر گرفتن مدلی ساده براي مولفه شعاعی چهار بردار سرعت به شکل    
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 Moeen et alانرژي است که به ترتیـب عبـارت هسـتند از (   -معادالت اصلی قرص شامل معادالت پایستگی جرم و پایستگی تانسور تکانه
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: a.و.1و5.2j  ،9.a  ،2به ازاي   چگالی قرص اطراف سیاهچاله چرخان : 1شکل

2
1n ، b :1n، c: 

2
3

n  وd :
2
5

n0. خط پیوسته 

  است که بر روي هم منطبق شده اند. 4نقطه  -و خط 2(حالت بدون وشکسانی کپه اي)، نقطه 

  
  

: a.و.1و5.2j  ،9.a  ،2به ازاي   آنتالپی تسبیتی در قرص اطراف سیاهچاله چرخان: 2شکل
2
1

n ، b :1n، c: 
2
3

n  وd :
2
5

nخط پیوسته .

0  2(حالت بدون وشکسانی کپه اي)، نقطه 4نقطه  - و خط .است  
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: a.و.1و5.2j ،1b ،9.a،1esk  ،2به ازاي   در قرص اطراف سیاهچاله چرخان دما: 3شکل

2
1

n ،b :1n،c: 
2
3

n  وd :
2
5

n خط .

 است. 4نقطه  - و خط 2(حالت بدون وشکسانی کپه اي)، نقطه  0پیوسته

  
: aو..1و5.2j ،1b ،9.a،1esk  ،2به ازاي   در قرص اطراف سیاهچاله چرخان انرژي درونی: 4شکل

2
1

n ،b :1n،c: 
2
3

n  وd :
2
5

n .

 است. 4نقطه  - و خط 2(حالت بدون وشکسانی کپه اي)، نقطه  0خط پیوسته
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 تابع جرم کهکشان راه شیریتاثیر سیستم های دوتایی در 
 

 اکرم حسنی زنوزیحمید رضا ماهانی، 

 فیزیک، دانشگاه تحصیالت تکمیلی زنجان، زنجان دانشکده

 

 چکیده

و با شمارش  میبه طور مستق IMF باشد. محاسبه ی( مIMF) ستاره ها هیدارد، تابع جرم اول کیزیمختلف اخترف یدر حوزه ها ییکه نقش به سزا ییها تیکم نیاز مهمتر یکی
در این مقاله تاثیر سیستم  خوشه ها است. IMFهمان  زیکهکشان ها ن هیشود که تابع جرم اول یانجام شده است و غالبا فرض م یستاره ا یاز خوشه ها یستاره ها، تنها در برخ

 تابع درخشندگی آن مورد بررسی قرار می گیرد.های دوتایی در تابع جرم اولیه کهکشان راه شیری و در نتیجه، 

 

Effects of Binary Systems in PDMF of Milky Way  
 

H. Mahani, A. H. Zonoozi 

Department of Physics, Institute for Advanced Studies in Basics Sciences, Zanjan  

 

Abstract  
 

 The initial mass function (IMF) is known as one of the most important quantities in astrophysics. It is possible to evaluate 

the IMF by enumeration of stars, but in limited globular clusters, and is assumed that IMF is universal even for galaxies. 

 Exploring the effects of binary systems, we evaluate how luminosity function and mass function of Milky Way change 

during its evolution.  

 

  قدمهم
مونه نجمعیت ستاره ای پیچیده، مجموعه ای از ستاره هایی هستند که در زمان های مختلف و با ترکیبات شیمیایی متفاوت شکل گرفته اند.    

رصدی این جمعیت، کهکشانهای مارپیچ هستند که از نسل های مختلف ستاره ای تشکیل شده و عالئم واضحی از ستاره زایی نشان می دهند. 

ع اباین گونه فعالیت ها تاثیر مستقیمی بر تابع درخشندگی دارند. ت مهمترین ویژگی یک جمعیت ستاره ای پیچیده، فعالیت های ستاره زایی آن است.

از آنجایی که رصد ستاره های کم  درخشندگی یک جمعیت عبارت است از تعداد ستاره های موجود در هر درخشندگی در واحد پارسک مکعب.

 نور دشوار است و تعداد ستاره های پرنور هم کم است، تعیین دو انتهای کم نور و پر نور تابع درخشندگی مشکل است. برای حل این مشکل، از

تابع جرم اولیه، هیستوگرام جرمی ستاره ها در هنگام تشکیل یک سیستم ستاره ای ولیه، به جای تابع درخشندگی اولیه استفاده می کنیم. تابع جرم ا

تحول  هاست. از آن جایی که خصوصیات و روند تحولی ستاره ها وابستگی شدیدی به جرم آن ها دارد، بنابراین تابع جرم اولیه، تحول ستاره ها را ب

در نهایت با استفاده از تابع جرم اولیه، نرخ فعالیت های ستاره زایی و نسبت جرم به درخشندگی، تابع  یستم های ستاره ای مرتبط می کند.س

  درخشندگی یک جمعیت ستاره ای پیچیده قابل محاسبه خواهد بود.
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 تابع جرم اولیه

ه همین بتابع جرم اولیه بر بازه گسترده ای از فرایندهای اخترفیزیکی مانند تحول شیمیایی کهکشان ها و تحول دینامیکی خوشه ها تاثیرگذار است. 

ته باشند نیز شدلیل اهمیت زیادی در اخترفیزیک دارد. همچنین از آنجایی که نظریه های تشکیل ستاره ای باید توانایی بازتولید تابع جرم اولیه را دا

 حائز اهمیت است. 

ولیه از ا تابع جرم اولیه ستاره ای سیستمهای ساده و پیچیده در اثر تحوالت دینامیکی و ستاره ای متحول می شود. بنابراین برای استخراج تابع جرم

 [1] بدانیم. روی تابع جرم مشاهده شده در زمان حال باید نحوه تاثیرگذاری این فرایندها بر تابع جرم اولیه را

تابع جرم اولیه را برای  1991در سال  1به دلیل اهمیت زیاد تابع جرم اولیه، تالش زیادی برای تعیین شکل آن صورت گرفته است. اولین بار سالپیتر

تابع توانی با توان برابر جرم خورشید به دست آورد. او تابع جرم اولیه را با یک  10تا  4/0ستاره های همسایگی خورشید و در محدوده جرمی 

به دست آورد که  7/2، شیب تابع جرم اولیه را برای ستاره های سنگینتر از دو برابر جرم خورشید حدود 1991در  2اسکالو توصیف کرد. -51/2

با  5فیلیپ ماسیاین عدم قطعیت را  ]3[ برابر جرم خورشید عدم قطعیت های بزرگی داشت. 10برای ستاره های فوق سنگین با جرم های بیش از 

 برای شیب تابع جرم اولیه ستاره های سنگین و بر اساس طیف سنجی و رصدهای زیاد، بر طرف نمود. 51/2در نظر گرفتن مقدار 

𝑚تعداد نسبی ستاره هایی است که در بازه جرمی  ξ(𝑚)𝑑𝑚نشان داده می شود به طوری که  ξ(𝑚)تابع جرم اولیه با  −
𝑑𝑚

2
𝑚و   +

𝑑𝑚

2
متولد  

حد باالی جرم  𝑚𝑢حد پایین و  𝑚𝑙( به هنجار کرد که 1شده اند. با فرض اینکه تابع جرم اولیه یک تابع پیوسته است، می توان آن را با رابطه )

 برابر جرم خورشید در نظر گرفته می شوند. 100و  09/0به ترتیب  𝑚𝑢و  𝑚𝑙ستاره هاست. معموال 

 

∫ 𝑚𝜉(𝑚)𝑑𝑚 = 1𝑀    
𝑚𝑢

 𝑚𝑙
                  (1) 

𝑚جرم کل ستتاره های تازه متولد شتده باشد، تعداد کل و جرم ستاره ها در بازه جرمی  ∗𝑀اگر  −
𝑑𝑚

2
𝑚و   +

𝑑𝑚

2
( بدست 5( و )2از روابط ) 

 می آیند.

𝑑𝑁(𝑚) =  ξ(𝑚)𝑑𝑚                  (2)     
 و

𝑑𝑀(𝑚) = m ξ(𝑚)𝑑𝑚               (3)     
 

 4اولیه کروپاتابع جرم 
( معرفی 4با بررسی ستاره های اطراف خورشید، تابع جرم اولیه خود را به شکل رابطه ) 2001بعد از معرفی تابع جرم اولیه ستالپیتر، کروپا در سال 

تابع  واگرایی شیب . تابع جرم اولیه کروپا، مشتکلکرد. تابع جرم اولیه کروپا معموال در مدل های تحول شتیمیایی دیستک کهکشتان به کار می رود

 [3] جرم اولیه سالپیتر برای ستاره های سبک را برطرف می کند.

ξ (𝑀) =

{
 
 

 
 𝑀

−0.3                                 0.01 ≤  𝑀 𝑀 
⁄ ≤   0.08

𝑀−1.3                                 0.08 ≤  𝑀 𝑀 
⁄ ≤   0.5

𝑀−2.3                                 0.5 ≤  𝑀 𝑀 
⁄ ≤   100.0

  (4) 

                                                 
1 Edvin E. Salpeter 

2  Scalo 
3  Phillip Massey 

4 Pavel Kroupa 
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 و کروپا  : مقایسه توابع جرم اولیه سالپیتر1شکل 
 

 تاریخچه تشکیل ستاره ای
آن است که عبارت است از تحول زمانی جرم ستاره ای تولید  1کمیتی که جمعیت ستاره ای پیچیده را توصیف می کند، تاریخچه تشکیل ستاره ای

(. معموال تاریخچه تشکیل ستاره ای را به صورت تابع  7ها )رابطه سن و فلزیت( و ترکیب شیمیایی اولیه آن 1شده )آهنگ ستاره زایی

γ(𝜓(𝑡)Φ (𝑡))  تعریف می کنند که𝜓(𝑡)  معرف آهنگ ستاره زایی وΦ (𝑡)  فلزیت است. تعداد ستاره هایی که در واحد  –معرف رابطه سن

نگ هزمان در کهکشان شکل می گیرند، آهنگ ستاره زایی نامیده می شود که به میزان گاز میان ستاره ای در کهکشان بستگی دارد. به بیان دیگر آ

 ستاره زایی مقدار جرم گازی است که در واحد زمان به ستاره تبدیل می شود.

𝜓(𝑡) = −
𝑑𝑚𝑔𝑎𝑠

𝑑𝑡
                                       (5) 

فلزیت و آهنگ ستاره زایی مستقل از هم نیستند، چون نسل های ستاره ای نهایتا طی انفجار ابرنواختری و یا هدررفت جرم در دیگر  –رابطه سن 

از مواد میان ستاره ای تشکیل می شوند که فلزیت فازهای تحول ستاره ای، دوباره وارد مواد میان ستاره ای می شوند و سپس ستاره های جدیدی 

 .دببیشتر دارند. از آنجایی که با گذشت زمان مواد زیادی برای شکی گیری ستاره ها در دسترس نیست، انتظار می رود آهنگ ستاره زایی کاهش یا

 به شکل نمایی τنگ ستاره زایی در مقیاس زمانی یک مدل استتاندارد ستاده برای توصیف آهنگ ستاره زایی، مدل نمایی کاهنده است که در آن آه

 [4] .کاهش یابد

𝜓(𝑡) ∝ exp (−
𝑡

τ 
)                                                    (6) 

 از مقدارهای کم برای کهکشان های بیضوی تا مقدارهای زیاد برای کهکشان های مارپیچ با بازوهای گسترده، متغیر است. τمقدار 

                                                 
5 Star Formation History (SFH) 
6 Star Formation Rate (SFR) 

7 Age-Metallicity Relation (AMR) 
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 به نتایج رصدی نزدیکتر است، ولی پیچیدگی های بیشتری دارد، به صورت زیر تعریف می گردد:مدل دیگری که 

𝜓(𝑡) ∝
1

τ

(

 
 1

1 − exp (−
𝑡𝑚𝑎𝑥
τ 
)
)

 
 
exp (−

𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡

τ 
)  (7) 

 گیگا سال در نظر گرفته می شود. 𝑡𝑚𝑎𝑥 ،14در این رابطه، 

 نتایج
تابع درخشتندگی یک جمعیت ستاره ای پیچیده را به دست آورد. با توجه به با در نظر گرقتن تابع جرم اولیه و نرخ ستتاره زایی مناستب، می توان 

را به تابع  9موارد یاد شتده، به نظر می رستد افزودن سیستم های دوتایی، تابع جرم تولید شده توسط مدل های سنتز جمعیت های ستاره ای پیچیده

  ]5[راه شیری نزدیک تر می کند. 9جرم اکنون
 

 
 تابع جرم کهکشان راه شیری : 2شکل 
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8 Composite Stellar Populations (CSPs) 

9  Present Day Mass Function (PDMF) 
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 امكان سنجي وجود ماده تاريك در ستاره هاي نوتروني با استفاده از نتايج مشاهداتي
  

 زينب رضايي

 شيراز، شيراز ، دانشگاهرصدخانه ابوريحان بيرونيو  گروه فيزيك 

  

  چكيده
نتايج . وجود ماده تاريك در ستاره نوتروني مي پردازيمدر اين مقاله با استفاده از معادله حالت ماده تاريك به دست آمده از منحني چرخش كهكشاني، به بررسي امكان 

  . حاصل نشان دهنده وجود ماده تاريك در بعضي از ستاره هاي نوتروني مشاهده شده است

  

Feasibility study of the existence of dark matter in neutron stars 

using the observational results  

  

 
Z. Rezaei 

 

Department of Physics and Biruni Observatory, Shiraz University, Shiraz  

 

Abstract  
 

 In this paper, we study the existence of dark matter in neutron stars applying the dark matter equation of state derived 

from the rotational curves of galaxies. Our results indicate that the dark matter can exist in some observed neutron 

stars. 

  

 

   قدمهم

در اين ستارگان بايد ماده  "، محققان را به اين نتيجه رسانده است كه احتماالنوتروني برخي از نتايج مشاهداتي مربوط به جرم و شعاع ستارگان   

رافزايشي جذب چگالي باالي ماده ستاره نوتروني اين امكان وجود دارد كه ماده تاريك به صورت قرص ب دليلبه . ]2و1[ تاريك وجود داشته باشد

در يك نظريه ديگر در اين ارتباط فرض مي . عالوه براين ماده تاريك مي تواند در مراحل تحولي ستاره نيز به آن وارد گردد. ستاره نوتروني گردد

در هر دو حالت، . تدر اين اجرام سهم اصلي مربوط به ماده تاريك اس. شود كه اجرام متشكل از ماده تاريك خالص، ماده باريوني را جذب نمايند

در اين مقاله با بهره گيري از معادله حالت ماده تاريك كهكشانها به مقايسه . ساختار ستاره نوتروني تحت تاثير وجود ماده تاريك قرار مي گيرد

   .ويژگيهاي ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك با نتايج مشاهده اي ستاره نوتروني مي پردازيم
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  فايل سرعت در كهكشانهاومعادله حالت ماده تاريك حاصل از پر: ، راست)SLy230b(مدل اسكاريم  دره حالت ماده نوتروني معادل: چپ:  1شكل

  

  اره نوتروني مركب با ماده تاريكمدل ست

. نظر مي گيريم ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك را به صورت دو كره هم مركز يكي حاوي ماده نوتروني و ديگري حاوي ماده تاريك در   

همچنين براي . ]3[ بهره مي بريم نشان داده شده است 1شكل كه در )SLy230b( براي توصيف معادله حالت ماده نوتروني از مدل اسكاريم

  ]4[فايل سرعت در كهكشانها استفاده مي نماييم ومعادله حالت ماده تاريك از نتيجه حاصل از پر
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به دليل آنكه معادله فوق شكلي جهاني دارد و براي ماده . چگالي و فشار مركزي كهكشان دو پارامتر آزاد معادله حالت هستند 0pو  0ρآن  كه در

البته در اين صورت براي پارامترهاي آزاد . نمود استفادهتاريك همه كهكشانها برقرار است مي توان از آن براي كره ماده تاريك ستاره نوتروني نيز 

به ازاي  معادله حالت ماده تاريك را 1شكل. كه از مرتبه چگالي و فشار مركزي ستاره نوتروني باشند بهره بردمعادله بايد از مقاديري 
316

0 103.0 −
×= gcmρ  0و مقادير مختلفp 305.0 حاضر براي كره ماده نوتروني براي غشا با چگالي كمتر ازدر محاسبات  .نشان مي دهد −

fm،  از

مايعي را براي ماده نوتروني و  -جهت محاسبه ساختار ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك، روش دو]. 5[معادله حالت آهن استفاده مي نماييم 

زمان  متقارن كروي  -فضا. تاريك و ماده نوتروني تنها از طريق گرانش با هم برهمكنش دارند در اين روش، ماده]. 1[ماده تاريك به كار مي بريم 

  و استاتيك 

 )2(    ),sin( 22222)(22)(22
φθθ

λν
ddrdredteds

rr
+−−=  

  )G=c=1(و تانسور انرژي تكانه مايع كامل

)3(    ,)( νµµνµν
ε uuppgT ++−=  

در سيستم حاضر، فشار كل و چگالي انرژي كل نتيجه هر دو بخش ماده . ، فشار كل و چگالي انرژي كل هستندεو  p. را در نظر مي گيريم

  د،مي باشننوتروني و ماده تاريك 

)4(    ),()()( rprprp DN +=  

)5(    ),()()( rrr DN εεε +=  
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معادالت ميدان اينشتين در اين سيستم به  ،با انجام محاسبات. ريك استت مربوط به نوترون و ماده تااكمي هنشان دهندبه ترتيب  Dو  Nكه در آن 

 روابط زير منجر مي گردد
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rM)(نشان دهنده مختصه شعاعي و  r در روابط فوق مايعي تولمن اوپنهايمر  –با اين معادالت دو . است rجرم كل داخل كره اي به شعاع  

)(0شعاع ستاره با شرط . ساختار ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك حاصل مي گردد ،ولكف =Rp شرطو جرم آن با)(RMداده مي شود .

)(0شعاع و جرم كره ماده نوتروني و ماده تاريك به ترتيب با شرطهاي همچنين  =NN Rp 0و)( =DD Rpمشخص مي گردد.  

  نتايج و بحث

ي حالت معادله ها باستاره نوتروني مركب با ماده تاريك  معمولي و ستاره نوتروني بر حسب شعاع كره نوتروني را براي كل نمودار جرم 2شكل   

براي هر معادله حالت، شعاع يك ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك از شعاع ستاره نوتروني معمولي هم جرم آن كمتر . مختلف نشان مي دهد

اع شع -شعاعي كامال متفاوت با رابطه جرم -كه معادله هاي حالت ماده تاريك ارائه شده منجر به رابطه جرمآن است  گرنتايج حاصل نشان. است

 -رابطه جرم .است شعاع ستاره نوتروني معمولي -رابطه جرمبا شيبي متفاوت  دارايشعاع  -اين روابط جرم. ستاره نوتروني معمولي مي گردد

ي نتيجه برهمكنش ماده نوترون دن ستارهبومقيد  -اين خود. مقيد بودن ستاره مي باشد - نشان دهنده خودمركب با ماده تاريك  شعاع ستاره نوتروني

  .اده تاريك استبا م

  
  شعاع براي ستاره نوتروني معمولي و ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك و نتايج مشاهداتي ستاره نوتروني - رابطه جرم:  2شكل
     

 با جرم EXO 1745-248ستاره نوتروني . ارائه شده استمقايسه نتايج مشاهداتي با نتايج تئوري همچنين  2شكلدر    

sunMM 1.04.1 kmRو شعاع  =± 111 حالت با  هاي اما معادله. را به راحتي نمي توان با ستاره نوتروني معمولي مدل سازي نمود =±
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235

0

235 /100.1/105.0 cmdynpcmdyn   همچنين  ستاره  نوتروني.   مي تواند   اين  نتيجه  مشاهداتي  را  توجيه  نمايد  ×≥≥×

4U 1820-30  با جرمsunMM 06.058.1 kmR و شعاع =± 4.01.9  با جرم 4U 1608-52و نيز ستاره  نوتروني   =±

sunMM 14.074.1 kmR و شعاع =± 0.13.9 اما در مقابل، مدل ارائه شده در مقاله حاضر . نمي توانند ستاره نوتروني معمولي باشند =±

235با 

0 /100.4 cmdynp كه احتمال  مي توان دريافتاين سازگاري بين نتايج مشاهداتي و تئوري از . استاين دو ستاره كننده  توصيف =×

جرم بيشينه و شعاع متناظر را براي  1جدولدر . وجود ماده تاريك در اين ستارگان كه با ستارگان نوتروني معمولي متفاوت هستند وجود دارد

حالت ماده تاريك، جرم  هاي مي توان ديد كه براي همه معادله. آمده استني مركب با ماده تاريك ستاره نوتروني معمولي و ستاره هاي نوترو

   .بيشينه ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك از جرم بيشينه ستاره نوتروني معمولي كمتر است
  

  كب با ماده تاريكجرم بيشينه و شعاع متناظر براي ستاره نوتروني معمولي و ستاره هاي نوتروني مر:  1جدول

)(kmR  )(max sunMM    
10.04  2.07  Normal Neutron Star  

    )/10( 235

0 cmdynp  

9.71  2.05  0.5  
10.63  1.91  1.0  
9.11  1.78  4.0  

  

متفاوت مي تواند  هاينوتروني دو ستاره با جرم بيانگر آن است كه در ستاره نوتروني مركب با ماده تاريك با يك مقدار براي شعاع كره 2شكل

به عبارت ديگر دو ستاره هم اندازه كه به . تروني استوماده تاريك در ستاره ن كردن اين پديده ناشي از دو درجه متفاوت غلبه. وجود داشته باشد

235 ي نمونه با معادله حالتبرا. طور متفاوت تحت تاثير ماده تاريك قرار گرفته اند داراي جرمهاي متفاوت مي باشند

0 /105.0 cmdynp ×= ،

محاسبات ما نشان مي . هستندرا دارا sunM67.1و  sunM77.0جرمهايي حدود  به ترتيب km36.11و km25.11دو ستاره با شعاع هاي 

/13.0كل جرم در اين دو ستاره به ترتيب برابر با  نسبت جرم كره ماده تاريك بهدهد كه  =MM D  02.0و/ =MM D اين مقادير . است

  .اثر ماده تاريك در ستاره اول بيشتر است بيانگر آن است كه

   نتيجه گيري

برخي از ستارگان نوتروني  ويژگيهاي. ي معمولي مي گرددوجود ماده تاريك در ستاره نوتروني منجر به تغيير ساختار آن نسبت به ستاره نوترون   

  .افزايش مي دهدوجود ماده تاريك در آنها را  احتمال ،مشاهده شده
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  CL AurوTT Her  دوتایی دو سیستم تحلیل دوره تناوب

 

 1سیده فتانه صالح الدین ،1کاظم یوسفی روبیات، 1رضا پژوهش

 فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند گروه 1

 

 چكیده
زمان گرفت  186تعداد   (O-C)نمودار  حلیلررسی قرار گرفته است . با تمورد ب CL Aurو  TT Herدو سیستم دوتایی   سوم و چهارم وجود مولفه های  ،در این تحقیق

زمان  215تعداد چنین با تحلیل  و پارامترهای آنها تعیین شده است. هممولفه های  سوم و چهارم TT Her  میالدی  برای سیستم  2015تا  1906اولیه در بازه زمانی سالهای 

  و پارامترهای آن تعیین شده است. تایید  مولفه سوم وجود CL Aur  میالدی برای سیستم 2015تا  1905گرفت اولیه در بازه زمانی سالهای 
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Abstract  
 

In this research, Existence other components for two binary systems, TT Her & CL Aur are studied. The present work 

investigated (O–C) diagram for 186 times of minimum data between 1906 and 2015 for TT Her, we found parameters 

of third and fourth body.  Also for 215 times of minimum data between 1905 and 2015 for CL Aur, we confirmed 

existence of their body and its parameters were calculated. 

  

  مقدمه
در سال  Baldwinسط در صورت فلکی هرکول واقع شده است. این سیستم اولین بار تودر فیلتر  72/9با قدر ظاهری   TT Herسیستم دوتایی

 Selam قرار دارد.  2Aدر رده طیفی است که  اقییر از نوع بتا شل. این سیستم یک متغی]1[ثبت گردیدبر پایه مشاهدات بصری  م.1940

هم سال را برای این سیستم و  40م. وجود جسم سوم با دوره تناوب  2008و همکارانش در سال  Kreinerم. و 2006در سال   Albayrakو

 .[2]انتقال جرم از مولفه با جرم بزرگتر به مولفه با جرم کمتر را پیشنهاد کردندچنین 

می باشد. این سیستم در سال  97/11دارای قدر ظاهری  B در صورت فلکی ارابه ران واقع شده است که در فیلتر CL Aurسیستم دوتایی 

. م1999در سال  قرار دارد. 0Aدر رده طیفی بوده وول گیک متغیر از نوع ال CL Aur. مشاهده شد Szafraniecم. برای اولین بار توسط 1960

Wolf  [3] کردندسال را برای این سیستم پیشنهاد  5/22و همکارانش وجود جسم سوم با پریود. 

عوامل مؤثر در  ها سیستم، سعی شد تا با بررسی مجدد این منحنی این دوبرای  (O-C)اضافه شدن داده های جدید به منحنی  در این تحقیق با

 .ودبرای این سیستم ها پرداخته ش های دیگر مؤلفهاحتمالی وجود تحلیل به دوباره بررسی شده و  ها تغییر دوره تناوب مداری آن

 سیستم های هدف (O-C)تحلیل منحنی 
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استفاده  BAV databaseو O-C gateway های های اولیه و ثانویه موجود در سایتاز کمینه CL Aurو  TT Herبرای سیستم های دوتایی 

ه استفادخطی  زیج 1از آخرین زیج خطی گزارش شده برای هر یک از این سیستم ها استفاده شده است. رابطه  O-Cشده و برای رسم منحنی 

 است.، CL Aurبرای استفاده شده زیج خطی  2رابطه و  TT Her سیستمشده برای 
E0.91207763632444025.46 HJD                                                                    )1(  

E1.244374980822450097.27 HJD                                                                    )2( 

داده فتوالکتریک و  13داده فتوگرافی،  10داده بصری،  111) زمان گرفت اولیه 186بعد از بررسی زمان های گرفت موجود در این دو پایگاه، تعداد 

ده دا 24داده بصری،  103)زمان گرفت اولیه  215وتعداد TT Herسیستم برای  میالدی 2015تا  1906 سالهای بازه زمانی رد( CCDداده  52

نتقال جرم ا سی و تحلیل اثرربرای بر دست آمد.ب CL Aurبرای سیستم میالدی  2015تا  1905در بازه زمانی سالهای ( CCDداده  88فتوگرافی و 

را  O-Cاز فرض پایستار بودن فرآیند انتقال جرم استفاده خواهیم کرد. در این صورت می توان اثر این فرآیند بر منحنی ، تاییدر این دو سیستم دو

برازش شده پارامتر های نرخ انتقال جرم و نرخ تغییر دوره تناوب را تعیین  2آن بررسی کرد. ضرایب تابع درجه بر  2یک تابع درجه با برازش 

برازش به همراه باقی مانده های  ،نآبرازش شده بر 2و تابع درجه  O-Cمنحنی آورده شده، همچنین  1خواهند کرد. نتایج این برازش در جدول 

  آورده شده است. 1برای این دو سیستم در شکل 

. 

 .برازش شده برآنها و نمودار باقی مانده ها 2همراه تابع درجه  CL Aurو  TT Herبدست آمده برای سیستم های   O-Cمنحنی  :1شکل 

وجود جسم سوم و اثر نورزمان نسبت داد. برای بدست  با توجه به مشاهده رفتار تناوبی در نمودار باقی مانده ها، عامل این تغییرات را می توان به

دوره تناوب جسم سوم را بدست می  Period04ابتدا توسط نرم افزار  آوردن پارامتر های مربوط به جسم سوم به روش زیر عمل می کنیم:

را انتخاب  K( بهترین باقی مانده ها ) مجموع مجذور و کمینه کردن ( (O-Cبر منحنی باقی مانده هایبا برازش رابطه اثر نور زمان آوریم. 

و پیدا کردن کمینه این  Kو  ، در فضای  نوشته شده و با تشکیل ابر سطح  Fortranبرای انجام این مراحل یک کد به زبان  خواهیم کرد.

و  ،  با توجه به پارامتر های بدست آمده برای جسم سوم می توان  بدست می آیند. و  ، e ،Kابرسطح مقادیر پارامتر های 

 م، زاویه میل مدار دوتایی به دور جسم سو جسم سوم،  حولمدار دوتایی  بزرگنیم قطر   .[4,5] نیز بدست آوردرا  

( . دوره تناوب جسم سوم )می باشددرجه(  90حداقل جرم ممکن برای جرم سوم )به ازای زاویه میل  تابع جرم برای جرم سوم و 
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برای  حاسباتدر این م. سال بدست آمده است CL Aur ،56/22سال و برای سیستم  TTHer  ،14/56بر حسب سال است که برای سیستم 

 CLچنین برای سیستم  هم ،[8] در نظر گرفته شده است و  به ترتیب  و  جرم های  ،TT Herسیستم 

Aur  بر منحنی زمان  -نور نتیجه برازش رابطه .[9]شده است  استفاده و  به ترتیب برای  و  مقادیرO-C  و

 .رسم شده است2 در شکلهای هدف، برای سیستم نمودار باقی مانده های این برازش 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 CL Aur و  TT Herهای  سیستم دربرای بررسی اثر وجود جسم سوم  O-Cبر منحنی زمان –: برازش رابطه اثر نور  2شکل

 
 برای بررسی اثر جسم چهارم TT Herسیستم  O-Cبر منحنی  انزم-اثر نوربرازش  :3شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CL Aurبرای  O-Cجسم سوم بر منحنی  و برازش اثرات انتقال جرم،  TT Herبرای  O-C: برازش اثرات انتقال جرم، جسم سوم و جسم چهارم بر منحنی 4شکل 
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، پس از حذف اثر جسم سوم، عامل این تغییرات را می توان به TT HERسیستم برای با توجه به مشاهده رفتار تناوبی در نمودار باقی مانده ها 

برازش نتیجه چهارم دقیقاً مشابه جسم سوم است و  وجود جسم چهارم و اثر نورزمان نسبت داد. راهکار بدست آوردن پارامتر های مربوط به جسم

 .نشان داده شده است 3ا در شکل و نمودار باقی مانده ه (O-C)بر منحنی زمان  -اثر نوررابطه 

و همچنین جمع اثرات بدست  TT Herجمع اثرات بدست آمده برای انتقال جر پایستار، وجود مؤلفه سوم و مؤلفه چهارم برای سیستم گرفتی 

  آورده شده است. 4در شکل  CL Aurآمده برای انتقال جرم پایستار و وجود مؤلفه سوم برای سیستم گرفتی 

  نتیجه گیری
آورده  1در جدول  CL Aurو TT Herهایخالصه نتایج بدست آمده در این تحقیق به همراه نتایج بررسی های قبلی انجام شده روی سیستم  

 شده است.
 CL Aurو  TT Herدو سیستم برای مقایسه نتایج بدست آمده در این تحقیق با نتایج مقاالت قبلی : 1جدول 

j.w.lee et.al(2010) 
CL Aur 

J. M. Kreiner et .al (2008) TT Her 
  

7-10×)0.20±1.43( 
   

 

رم
 ج

ال
تق

ان
 

7-10×1.30 
   

 

21.63±0.14 22.56 41.0 (2.2) 56.14  

وم
 س

سم
ج

 

0.337±0.053  -   
218.9±2.7  - 

  
21.63±0.14  -   

2,444,072±56  2 436 750 (490)   
2.38±0.12  1.00 (17)   

0.0290±0.0015  0.000 59 (32)   
ʘ0.83M  -   

- - - 27.2  

رم
ها

 چ
سم

ج
 

- - - 56.14  
- - -   
- - - 

  
- - -   
- - -   
- - -   
- - -   
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  1-از سحابي خرچنگ توسط آرايه البرز شده ليگسامكان آشكارسازي پرتوهاي گاماي سازيِ  شبيه
1مهدي بازرگان،3و2پزشكيانوسف ي، 2معصومه رضايي، 1طاهري امير الله
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  چكيده
پرتوهاي گاما مختلف هاي  و تلسكوپها د براي كاليبره كردنِ رصدخانهي استاندار يك چشمه عنوان به، ي پرتوهاي گاماي پرانرژي در ناحيهبا توجه به فعال بودن سحابي خرچنگ

گزارش شده است، امكان آشكارسازي پرتوهاي گاماي گسيلي  TeV 50 از سحابي خرچنگ تا مقادير باالتر از شده ليگسبا توجه به اينكه انرژي پرتوهاي گاماي .رود مي به كار
براي آشكارسازي پرتوهاي كيهاني در ناحيه اطراف زانوي طيف پرتوها طراحي شده  1-ي البرز آرايه.آشكارسازهاي زميني وجود داردمناسبي از ي  از اين سحابي توسط آرايه

دهيم كه آشكارسازي پرتوهاي گاماي سحابي خرچنگدر بازه  نشان مي ،1-ي البرز آرايه و موقعيت جغرافيايي با توجه به چيدمانسازي پرتوهاي گاما  در اين مقاله با شبيه. است
پرتوهاي  ي هنيزم پسذره خواهد شد، كه تفكيك آن از  2يا  1سال منتهي به ثبت  2گيري متوالي به مدت  دهد داده حاضر نشان مي يساز هيشب.منتفي استزماني معقول چند سال 

ي گاماي قابل آشكارسازي را افزايش دهد،  تعداد ذرهتواند  مي) كم كردن فواصل آشكارسازها(تر و تغيير ابعاد آرايه  اندازي پيچيده انتخاب شرط راهاگرچه. كيهاني ناممكن است
  .نخواهد بود كه آشكارسازي خرچنگ را ممكن سازد يقدر بهاما ميزان افزايش حساسيت آرايه 
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Abstract 
 

Crab Nebula, as an active source of high energy gamma-rays,is a common standard source used for calibrating 

different gamma-ray telescopes and observatories. Since gamma rays with energies above 50 TeV from crab is 

reported, there is a possibility to detect Crab by a suitable ground based detector array. Alborz-I array is designed to 

study cosmic rays with energies around the knee of cosmic ray spectrum. In this paper it is shown that position and 

current configuration of Alborz-I, makes it impossible to detect Crab gamma rays. Our simulation shows that by 2 

years continuous data taking only 1 or 2 gamma particle may be detectd. Although applying other complex trigger 

conditions and/or reducing detector distances increase number of detectable gammas, increase in detection efficiency 

will not be enough to detect Crab. 
 

  قدمهم
به نزديك ي فعال  يك چشمهاين سحابي . اي در نجوم رصدي دارد اهميت ويژهآسمان است و  ي شده شناختهترين اجرام  قديمياز سحابي خرچنگ

به مرجعي استاندارد براي كاليبره كردنِ  آن راسحابي خرچنگ  فرد منحصربههاي  ويژگي.كند هاي مختلف گسيل مي موج در طول كهاست زمين 
گاما با انرژي رصدهاي مختلف گسيل پرتوهاي  20اواخر قرن در ].1[هاي زمينيِ پرتو گاما تبديل كرده است  هاي چرنكف و رصدخانه تلسكوپ

پرتوهاي گاما با ].3[اند  را نيز گزارش كرده TeV 80تا انرژي  جديدتررصدهاي ]. 2[كردند  گزارشتوسط سحابي خرچنگ را  TeV 50بيش از 
  . هاي آشكارسازهاي ذرات توليد كنند هاي هوايي قابل آشكارسازي توسط آرايه توانند بهمن ميهايي از اين مرتبه  انرژي
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است كه  cm 50×50آشكارساز سوسوزن با ابعاد  20اندازي شود، متشكل از  كه قرار است در دانشگاه صنعتي شريف راه 1-البرز ي آرايه   
در اين مقاله به بررسي امكان آشكارسازي پرتوهاي گاماي ]. 4[است  شده يطراحي پايينِ زانويِ طيف  ي پرتوهاي كيهاني در ناحيه مطالعه منظور به

  .پردازيم مي 1-ي البرز از سحابي خرچنگ توسط آرايه شده ليگس

  و نتايج آن يساز هيشب
  :است قرار نيازاسال بايد برداشته شوند  1ي تعداد گاماي قابل آشكارسازي در  هايي كه براي محاسبه گام

 1-براي مختصات البرزرسند،  از سحابي خرچنگ كه به واحد سطح در واحد زمان مي شده ليگسهاي حاصل از پرتوهاي گاماي  تعداد بهمن - 1

كه سحابي خرچنگ در  يزمان مدت-3.رسند آشكار خواهند شد مشخص شود كه چند درصد از گاماهايي كه به سطح آرايه مي- 2. محاسبه شود

ي قبل اين خواهد بود كه در يك سال چه  تركيب نتايج سه مرحله -4. آسمان تهران در زواياي قابل آشكارسازي قرار خواهد داشت، محاسبه شود

كه ممكن است با ) هاي بادار هسته(زمينه  در نهايت بايد تعداد پرتوهاي كيهاني پس-5. آشكار خواهد شد 1-ي البرز تعداد پرتو گاما توسط آرايه

خواهد شد كه آيا امكان تفكيك پرتوهاي گاماي خرچنگ از پرتوهاي بدين ترتيب معلوم . پرتو گاماي خرچنگ اشتباه گرفته شوند، محاسبه شود

  زمينه وجود دارد يا نه؟ كيهاني پس
طبق اين  ].3[ايم  اند در اين مطالعه ما از نتايج مربوط به آزمايش كانگورو استفاده كرده هاي مختلفي شار پرتوهاي كيهاني را گزارش كرده گروه

  .منطبق است) 1(ي  با رابطهمقاله، شار پرتوهاي گاماي خرچنگ 

)1           (TeV
-1

 cm
-2

 s
-1���� = �2.01 ± 0.36� × 10��� ��

�   ������.��±�.��
 

m]4[ اگر واحد سطح را منطبق بر كارهاي قبلي گروه پرتوهاي كيهاني دانشگاه شريف
ي انرژي  و بازه يك روزرصد را  زمان مدتبگيريم و  7×7 2

  :رسند برابر خواهد بود با مي  به واحد سطح آرايه هرسالبگيريم، تعداد پرتوهاي گامايي كه در  TeV 10را هم 

             )2         (���, � + ∆�� = ���� × !�49$2� × %�1&'( × 24 ℎ
1 &'( × 3600 *

1ℎ � × ∆��10 ���� 

براي اينكه تشخيص بدهيم چه درصدي از . نداردشوند، وجود  امكان آشكارسازي بخش اعظم پرتوهاي گامايي كه به سطح مشخص گسيل مي

با توجه به اينكه . سازي برويم آشكارسازي خواهند شد، الزم است به سراغ شبيه 1-ي البرز به سطح مشخص، توسط آرايه واردشدهپرتوهاي گاماي 

شار فرودي  1ي  طبق رابطه( هاي مختلف متفاوت است رسنددر انرژي اي حاصل از پرتوهاي گامايي كه به سطح مشخصي از آرايه ميه تعداد بهمن

  . هاي مختلف انجام شود سازي در انرژي شبيه الزم است جهيدرنت)به انرژي وابسته است
ِ هوايي حاصل از پرتو گامايي كه وارد جو  كند كه بهمن مشخص مي شده شتهنوكد . سازي معلوم شود ي شبيه الزم است كار برنامه زيهر چقبل از    

شود يا نه؟  آيا اين پرتو گاما آشكار مي گريد عبارت بهكند يا نه؟  كند، آيا شرط آشكارسازي را برآورده مي شود و به طرف آرايه حركت مي زمين مي
عبور ذرات را  زمان طورهم به 1-ي البرز آشكارساز مركزي آرايه 5رايه، اين است كه اندازي آ طور كه متداول است شرط راه شرط آشكارسازي يا آن

ها هم مشابه  دهيم، فرآيند كار براي ساير انرژي را توضيح مي TeV 70سازي، يك انرژيِ مشخص مثال  براي درك فرآيند شبيه. گزارش كنند
  .خواهد بود

خرچنگ (شده است  الراس ساخته اي سمت درجه 35تا  13ي بين  بهمنِ گاما در زاويه 1000، كورسيكاكد ، با استفاده از TeV 70در انرژي  :1گام 
سطح زمين در محل  :2گام ). كند شود، در زواياي باالتر هم احتمال آشكارسازي به صفر ميل مي درجه رصد نمي 13كمتر از  2017در تهران در 

2هايي با ابعاد  آرايه به مربع
m 7×7 كد  :3گام .استمربع  21مربع در  21ها  و تعداد آن استمربع مركزي منطبق بر مركز آرايه . شود يتقسيم م
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بهمن در هر مربع آشكار خواهد  1000شود كه چه تعداد از اين  و معلوم مي شود اجرا مي دشدهيتولبهمن  1000در هر مربع براي هر يك از برنامه 
هاي  تعداد بهمن. )گاما 1000حلقه مربوط به  -3و  yجاروب در راستاي  -2؛ xجاروب در راستاي  -1: تا حلقه خواهد داشت 3برنامه ( شد

  .است شده دادهنشان  1آشكارشده در هر مربع در شكل 

  
  .مترمربع است 7در  7ها  ابعاد مربع. دهد ده را نشان ميهاي آشكارش بهمن گاما رسيده است و عدد هر مربع تعداد بهمن 1000ها  در هر يك از مربع: 1شكل

هاي قابل  تعداد كل بهمن. به دست خواهد آمد )-,,+(، i,jكنيم، احتمال آشكارسازي در مربع  1000 بر ميتقسهاي آشكارشده را  اگر تعداد بهمن
-,,+: احتمال آشكارسازي در ضربمربع  سطح مربع فوق برابر خواهد بود با تعداد گاماهاي رسيده به درآشكارسازي  × ��70 ���, اگر .���� 80

012132145,678�:آيد ميهاي قابل آشكارسازي در يك روز به دست  ها را جمع بزنيم، تعداد كل بهمن هاي قابل آشكارسازي در تمام مربع تعداد بهمن. =
∑ ∑ �+,,- × ��70 ���, 80 �������-:�����,:��� = ;∑ +,,-��,,-:��� <��70 ���, تا  70گويد در انرژي بين  به ما مي  رابطهاين . ���� 80

  . ، چه تعداد پرتو گاما در يك روز قابل آشكارسازي استولت الكترونترا  80

  سازي شبيه ، به همراه نتايجشده يساز هيشبهاي  ها و تعداد بهمن  سازي شامل انرژي اطالعات مربوط به شبيه:  1جدول
  انرژي

)TeV(  
  )1معادله (شار 

dN/dE  
  )2معادله (تعداد 

N(E,E+10TeV)  

  تعداد بهمن 

كورسيكا سازي شبيه
  =

  تعداد قابل آشكارسازي

  در روز

1  11-10× 76/2  695/11  1000  0  0  

10 14-10× 15/8 0345/0 500 03/0 00104/0 

20 14-10× 41/1 00598/0 500 146/0 000872/0 

30 15-10× 06/5 00214/0 500 322/0 000690/0 

40 15-10× 44/2 00103/0 1000 823/0 000852/0 

50 15-10× 39/1 000588/0 500 416/1 000833/0 

60 16-10× 76/8 000371/0 1000 975/1 000733/0 

70 16-10× 93/5 000251/0 1000 247/3 000815/0 

80 16-10× 23/4 000179/0 1000 486/4 000804/0 

90 16-10× 14/3 000133/0 500 948/5 000791/0 

 00742/0  جمع كل        

جمع كل پرتوهاي گامايي كه در . است شده ارائه 1، در جدول TeV 90تا  TeV 1انرژي مختلف، در بازه  10نتايج مربوط به تكرار برنامه براي    

  .خواهد شد 00742/0شود  آشكارسازي مي 1- ي البرز يك روز توسط آرايه
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. قابل آشكارسازي است 1-ي البرز آرايه ي لهيوس بهتوسط خرچنگ  شده ليگسگاماي  هاي تا اينجا به دست آمد كه در هر روز چه تعداد از بهمن
وضعيت رصد سحابي خرچنگ در شهر . توان خرچنگ را در آسمان تهران مشاهده كرد د روز در سال ميچنگام بعدي اين است كه مشخص كنيم 

هايي كه سحابي خرچنگ در آسمان تهران  ساعت 2جدول . است شده استخراج 2017، براي سال Starry Night Pro 6افزار  تهران با كمك نرم
  .دهد الراس نشان مي ي سمت قرار دارد بر حسب زاويه

  2017ي سمت الراس در سال  ساعات رصد سحابي خرچنگ در شهر تهران بر حسب زاويه :2جدول
  45-40  40-35  35-30  30-25  25-20  20-15  15-10  زاويه

  290  305  310  314  352  458  346  ساعت

اگر  1- آيد كه البرز كنيم، به دست مي 24 بر ميتقسدرجه را جمع بزنيم و  35تا  10هاي مربوط به زواياي بين  ، اگر ساعت2با توجه به ارقام جدول 
هاي قابل آشكارسازي در روز را به تعداد  اگر تعداد بهمن. روز از سحابي خرچنگ داده خواهد داشت 74وقفه كار كند، حدود  بي 2017در سال 

داده،  يآور جمعسال  2 گريد عبارت به. رخداد از خرچنگ قابل آشكارسازي است 55/0آوريم كه در سال  روزهاي رصد ضرب كنيم، به دست مي
  .پرتو گاما برساند 1تواند آمار را به  مي

  ي پرتوهاي كيهاني  زمينه شار پستفكيك از 
اي است كه از تمام  شرط الزم براي مشاهده خرچنگ، عالوه بر آشكارسازي پرتوهاي گاما، امكان تفكيك پرتوهاي گاما، از پرتوهاي كيهاني زمينه

است  شده انجامهاي مفصل ديگري نياز دارد، كه قبال  سازي ه شبيهي پرتوهاي كيهاني ب زمينه محاسبه شار پس. شوند ارد جو زمين ميجهات آسمان و
تا  0(ها و از تمام جهت آسمان  در يك روز در تمام انرژيكارساز مركزي، تعداد كل رخدادهايقابل آشكارسازي آش 5اندازي  براي شرط راه]. 4[

، تعداد رخداد قابل اند واردشدهيكنواخت از تمام زواياي فضايي  طور بهاگر فرض كنيم اين تعداد . استرخداد  5645، )درجه سرسويي 60

مساوي خواهد بود با ) استراديان 1(اي فضايي  آشكارسازي از واحد زاويه
5645

با توجه حدود . است شده گزارش] 4[اي آرايه نيز در  ويهدقت زا.  <
ي فضايي مساوي خواهد بود  زاويه يريگ اندازهي سرسويي، دقت در  درجه دقت در زاويه 3ي سمتي و حدود  گيري زاويه درجه دقت در اندازه 10

Ω∆:با = sin�C� ∆C∆D ≈ �sin�20°�� �2° G
180� �10° G

180� ≈ ي  كه در هر روز ممكن است در همان زاويهبنابراين تعداد پرتوهاي كيهاني  ،0.0021
 2017، حال اگر همين عدد را براي سال 74/3: برسند و تشخيص پرتو گاما را مشكل كنند برابر خواهد بود با 1- ي البرز سحابي خرچنگ به آرايه

  . 76/276: است ضرب كنيم خواهد شد مشاهده قابلروزي كه سحابي خرچنگ  74در نظر بگيريم و در 

  يريگ جهينت
باالي پرتوهاي كيهاني  ي زمينه ، ولي پس)مثل كوچك كردن ابعاد آرايه(هايي براي بهبود كارايي آرايه براي ثبت پرتوهاي گاما وجود دارد  اگرچه راه

شايد . كند نتفي ميهاي گاما را م براي تفكيك پرتوهاي گاما از ساير ذرات، امكان مشاهده چشمه 1-ي البرز و عدم وجود امكانات كافي در آرايه
  . هاي كوه البرز، بتواند مشكل موجود را مرتفع كند انتقال آرايه به مكان ديگري مثل مكان اصلي آن در دامنه

  ها مرجع
[1]LHAASO Proposal, Chinese Academy of Science, 2013 
[2]Tanimori, T., Sakurazawa, K., et al., 1998, Astrophys. J. 492, L33–L36 
[3]Aharonian, F., Akhperjanian, et al., 2004. Astrophys. J. 614, 897 

 دانشگاه صنعتي شريف رساله دكتري، ، 1393؛ »آشكارسازسوسوزن20 يكĤرايهشامليانداز راهمطالعاتمربوطبه«پزشكيان، يوسف؛ ]4[
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 هاآي با روش ردگيري توپاماي شيدسپهري استخراجي از تصاوير اچهاي ابردانهي سلولتوزيع فراواني اندازه

 
  ، حسين صفريحميد نجاري ، محسن جواهريان،ماجده نوري

 فيزيك، دانشكده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ايران بخش

 

 چكيده

هاي شيدسپهري را ابردانه. يك تا دو روز هستند عمرطول داراي هايي با قطر تقريبي چند ده هزار كيلومتر وخورشيدي، سلول هايپديدهترين انواع ها بزرگابردانه

هاي دادهاي، از سري تصاوير منظور استخراج مرزهاي ابردانهدر اين مقاله، به. هاي شار از سري تصاوير متوالي با شدت پيوسته تشخيص دادتوان با يافتن جريانمي

آنگستروم استفاده شده است  6173موج در طول) آياماچ(نگار خورشيدي ، ابزار تصويربردار مغناطوگرام و لرزه)اُدياس(ي متحرك  خورشيدي باالي رصدخانهوضوح

دست هاي جريان شار شيدسپهري را بهميدان كه ،ته شده استبه كار گرف »هاردگيري توپ«روش اعمالي مورداستفاده، با نام . اندثبت شده 2011فوريه  14كه در تاريخ 

اي هاي ابردانهسلول ياندازهدر اين مطالعه، . آينددستميها بهاي، مرزهاي بين ابردانههاي ابردانههاي سرعت و روش خودكار شناسايي سلولبا استفاده از ميدان. آوردمي

  .استبررسي شدهها توزيع فراواني آن و

  

Size-Frequency Distributions of PhotosphericSuprgranular Cells Extracted from HMI Images 

by Ball-Tracking Method 
 

M. Noori, M. Javaherian,H. Najari, H. Safari 

Department of Physics, University of Zanjan, Zanjan, Iran 

 

Abstract 
 

Supergranules are one of the largest phenomena are emerged on the solar surface with diameter of several ten 

thousands kilometers, and lifetimes of one or two days. Supergranular cells can be extracted from consecutive 

continuum images when the directions of flow currents are detected. In this paper, we used the high-resolution data 

recorded by Solar Dynamic Observatory (SDO) / Helioseismic and Magnetic Imager (/HMI) which are taken at 6713 

Å on 14 February 2011 UT. Then, the local ball tracking method, which works on the velocity fields, is employed to 

extract the supergranules. The directions of the current flows in the solar photosphere help to extract the boundaries of 

supergranular cells. In this study the area and the size-frequency distribution of supergranular cells are studied. 
  

  مقدمه
اين شار داغ . كنندهاي همرفتي هستند كه شار داغ پالسمايي را از درون خورشيد به سطح بيروني آن منتقل ميهاي فوقاني سلولها، قسمتدانه

- روي سطح خورشيد با ادغام دانهدانه شدن بر فرآيند دانه. روددر سراسر سطح جريان يافته، سرد شده و سپس در امتداد انشعابات تاريك فرو مي

است كه در هر لحظه حدود چهار ميليون دانه، سطح  اين فرآيند طوري. يابدصورت پيوسته ادامه ميهاي قديمي، بهشدن دانههاي تازه و كنارزده

تر هايي بسيار بزرگها، اندازهابردانه. شوندتقسيم مي هاها و ابردانهدانهها، مياني دانهها از لحاظ اندازه به سه دستهدانه .[1] پوشانندخورشيد را مي

ها داراي سرعت افقي جريان پالسمايي از مركز سلول ابردانه. [2]شوندرا شامل مي) مگامتر 70تا  20حدوداً با قطري برابر (ها دانهها و مياناز دانه
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-مرزهاي سلول.[3]يابدكيلومتر بر ثانيه كاهش مي 2/0تا  1/0ها در مرزهابه مقدار اين سرعت. كيلومتر بر ثانيه هستند 2/0تا  5/0ها از به سمت لبه

جهت نيز براي ما اهميت دارند كه خاستگاه ها از آنمرزهاي ابردانه. هاي بردار سرعت تعيين شوندتوانند با استفاده از ميداناي ميهاي ابردانه

هاي ردگيري براي تعيين مرزهاي هاي سرعت با استفاده از روشاستخراج ميدان.هستندمقياس شيدسپهري هاي مغناطيسي تقريباً كوچكقطب

منظور رديابي به .[4]آيدميدستبه) ٢اُديسا(ي ديناميك خورشيدي ثبت شده از رصدخانه) ١آيماچا(ها در تصاوير متوالي هاي ابردانهسلول

- سيال(هاي احتمالي، رديابي همبستگي موضعي براي پيدا كردن حركت. متعددي وجود داردهاي اي روشهاي ابردانهها در سلولسرعت جريان

دست هاي زماني را بهتعريف الگويي است كه بتواند همبستگي پيچيده ميان سري تيسيالهدف روش . [5]هاستيكي از اين روش) ٣تي

براي رفع برخي ايرادهاي  .[7]استارائه شده) تيسيالاف( 4همبستگي موضعي فوريهتر اين ردگيري با نام رديابي ي كاملاخيراً، نمونه .[6]بياورد

-ميدرپي استفاده هاي شيدسپهري از سري تصاوير پيها براي رديابي جرياننام ردگيري توپشده دارد، از روش جديدي بهكوچكي كه روش گفته

استخراج توزيع فراواني هدف،. [9]گيري شوندهاي بردار سرعت اندازهميدان انند توسطتواي ميهاي ابردانهسلولمرزهاي  ،در اين روش. [8]شود

اي با سپس، روش استخراج مرزهاي ابردانه. شوندميهاي مورداستفاده به تفصيل توضيح دادهدر قسمت بعدي داده. است ايهاي ابردانهسلول

 .شوددر نهايت نتايج در بخش آخر ارائه مي. دگيرمورد بحث قرار مي اهاز رهيافت ردگيري توپاستفاده

 

  هاداده
منظور بررسي اثرات خورشيد ميالدي از مداري اطراف زمين توسط ناسا به 2010فوريه سال  11، در )اُدياس(ي ديناميك خورشيدي رصدخانه

و  ي طول جغرافيايي شرقي واقع شدهدرجه 102 ي خورشيدي روي نصف النهار دراين رصدخانه .بر محيط اطراف وجو زمين به فضا پرتاب شد

هاي روي ي خورشيدي شامل سه ابزار مهم براي دريافت پديدهرصدخانه. است)5سوهو(ي خورشيدي ي خورشيدكرهشاهدي بر فعاليت رصدخانه

هاي ي اليهتي دروني خورشيد به مطالعهبا بررسي امواج صو آيماچادوربين . [10]شودآي ناميده ميامها اچخورشيد است، كه يكي از آن

ي اين دوربين وظيفه. گيري آن در سطح خورشيد بپردازدگيري شدت ميدان مغناطيسيوجهتتواند به اندازهاين دوربين مي. پردازدخورشيدي مي

. ي استكماني ثانيه 5/0كسل برابر پيكسل بوده، كه طول هر پي 4096×4096تصاويري  آيماچاتصاوير .گيري نوسانات خورشيدي استاندازه

دقت اين دستگاه نسبت به همتاي . كندگيري ميمتر در ثانيه اندازه 13بيني بار سرعت گازهاي ضرباني را با پيشثانيه يك 45هر  آيماچادوربين 

 13اي طي ثانيه 45با گام زماني  آنگستروم 6173موج با طول آيامچادرپي اين پژوهش از تصاوير پي در. [11]استخود در سوهو دو برابر بهتر 

ها برروي اي توسط اعمال روش ردگيري توپمرزهاي ابردانه.استاستفاده شده  2011فوريه  14در تاريخ  13:30الي  00:00دقيقه از  30ساعت و 

 .آيددست مياين سري تصاوير به

  

  ايتعيين مرزهاي ابردانه
استفاده از صافي فوريه و انتقال در ابتدا با. استها مورداستفاده قرارگرفتهاي روش ردگيري توپهاي ابردانهلولبه منظور استخراج خطوط مرزي س

ها و معناي حركت توپها بهروش ردگيري توپ. شوندآي حذف ميامي دوبعدي اثر چرخش خورشيد و نوسانات خورشيدي از تصاوير اچفوريه

                                                 
1Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) 
2 Solar Dynamics Observatory (SDO) 
3Local Correlation Tracking (LCT) 
4 Fourier Local Correlation Tracking (FLCT) 
5Solar and Heliospheric Observatory (SOHO) 
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فوريه  11ر تاريخ داز خورشيد، ) آياماچ(تصوير : 1شكل

مستطيل قرمز رنگ . زمان جهاني 00:00در ساعت  2011ل سا

  .ي مورد مطالعه در تصاوير استي ناحيهدهندهنشان

 

  .زمان جهاني 00:30تا ساعت  00:00 از ساعت 2011فوريه سال  11دقيقه در تاريخ  30ثانيه در طي  45ها، از سري تصاوير با گام زماني مرزي ابردانهخطوط : 2شكل

 

هايي با وضوح فضايي اين روش، جريان. گردداي خورشيدي ميسطح است، كه منجر به استخراج الگوي دانههاي شناور كوچك روي ردياب

- مي عنوان ارتفاع هندسي در نظر گرفتههاي تصاوير بهدر اين روش، شدت سلول. كنددقيقه را رديابي مي 30مگامتر و زماني باالتر از  5/2باالتر از 

هاي خورشيدي با حركت تصادفي روي سطح شيدسپهر دانه. بعدي بر روي سطح در نظر گرفتهايي سهعنوان رديابهتوان بها را ميدانه. شوند

ها بر روي تشكيل و نابودي دانه .ديگر برخورد كرده و روي سطحي متحرك در حال حركت هستندها به يكعبارت ديگر، دانهبه. كنندحركت مي

كنند كه اين ضربات و امواج در طول زمان تغيير اي ضربه و موج ايجاد ميهاي دانهدر نتيجه سلول. شودي ميهايسطح باعث ايجاد پستي و بلندي

اي است كه اگر در طي ي زاويهاين توپ داراي جرم و تكانه. توان به حركت توپي روي يك سطح سيال تشابه كرداين جريانات را مي. كنندمي

ي تكانه. دهدشود به حركت خود ادامه ميميرا به جلو برانند، توپ در مسيري كه از طرف سيال به جلو رانده اي توپهاي دانهحركت تمام سلول

  .كندبيني حركت بعدي توپ به ما كمك مياي توپ در پيشزاويه

پيكسل و ميانگين زماني  2ي اندازه، اين قطر بهآيماچابراي سري تصاوير . قطر توپ و ميزان نفوذ سطح، بستگي به ميزان كيفيت تصاوير دارد

-ميمتربرثانيه درنظرگرفته  40تا  30با توجه به اين پارامترها سرعت زمينه حدود . شوددر نظر گرفته ميمگامتر 10دقيقه و يكنواسازي فضايي 30

  .شوداي براساس فرآيند رديابي استخراج ميهاي ابردانهترتيب، خطوط مرزي سلولاينبه. شود

  يجنتا
اي از خطوط نمونه. آي از خورشيد استمااي از تصاوير اچي نمونهدهندهنشان 1شكل 

-امها بر روي سري تصاوير اچها، توسط اعمال روش ردگيري توپي ابردانهآمدهدستمرزي به

 تابع توزيع لگاريتمي .نشان داده شده است 2آنگستروم در شكل  6173موجي برابر با آي با طول

كه  ستبه اين معنا). 1ي رابطه(ي دو در مقياس لگاريتمي است نرمال يك تابع درجه

= � متغيري با توزيع نرمال باشد، آنگاهXاگر . بودخواهدنرمال اريتمداراي توزيع لگ (�)��� 

معيار ف انحرا 
مقدار ميانگين و  µاست كه  
و µنرمال داراي پارامترهاي آماري توزيع لگاريتم

 .[12]هاست ي آماري دادهجامعه

)1(   � = − (� �)�

��� + � �
�� − 1� �� � −  ��

���  
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ثانيه كماني ها بر حسب ي ابردانهتوزيع فراواني اندازه: 1نمودار

صورت ي دو بهتابعي درجه. مربع در نمودار تمام لگاريتمي

y=ax
2
+bx+c كهa  وb  وc  و  1/5905-برابر به ترتيب

  .است 62/1938-و  20/9082

يع فراواني توزاز است، لگاريتم طبيعي نشان داده شده  1طور كه در نمودار همان

صورت درجه دو بوده كه حاكي از دهد كه داراي شكلي بهنشان ميها ي ابردانهاندازه

) 1(و برازشي كه در نمودار )1(ي مطابق رابطه. دنرمال بودن توزيع اصلي دارلوگ

مطابق  .خواهند بود 5607/0 و 887/6با  برابرترتيب به
و µضرايب نشان داده شده، 

كماني مربع اتفاق  يثانيه 656در  هاي خورشيديابردانهتعداد ي بيشينه،)1(با نمودار 

يع فراواني توزاست، لگاريتم طبيعي نشان داده شده 1طور كه در نمودار همان. افتدمي

 887/6برابر  µو  5607/0برابر  ơاست، كه  توزيع نرمال دارايها ي ابردانهاندازه

- بهي دو درجهيتابع. افتدمربع اتفاق مي كماني ثانيه 656ي آن در است، و بيشينه

y=axصورت 
2
+bx+c يابددر نمودار تمام لگاريتمي برازش مي. 

دقيقه در تاريخ  30ها برحسب زمان با گام زماني تغيير توزيع ابردانه 2در نمودار

  .استشدهداده زمان جهاني نشان 13:30تا  00:00از ساعت  2011سال  يفوريه 11

  

  .زمان جهاني 13:30تا ساعت  00:00از ساعت  2011فوريه سال  11دقيقه در تاريخ  30ها برحسب زمان با گام زماني تعداد ابردانه: 2نمودار
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   خط جذب پهن هاياختروش Mg IIكاهي طيفي و بررسي تغييرات خط جذبي پهن داده
  

1محمديسعيد دوست، 1الدين فاطميسيدجليل، 2عليرضا آقائي، 1هستي ناطقي
 

 دانشكده فيزيك، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، كرمان 1

  گروه فيزيك، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان 2

  

  چكيده

  ها وروشي مناسب براي بررسي تغييرات اختروش، قرار دارند كهكشاني هاي فعالي هستهمجموعه در زير كه هااختروش در طيف خطوط جذبي پهن تيراي تغيمطالعه

متري  5/2تلسكوپ  از با استفاده ،كار حاضراختروش خط جذبي پهن مورد بررسي در  سه .است ميزبان اختروش كهكشان هاي پيراموني قرص برافزايشي درقسمت شناخت

INT كاهي طيفي با استفاده از نرم افزارداده و دنمورد رصد قرار گرفت 2011، در سالESO-MIDAS  با محاسبه پهناي معادل خط جذبي  ،در طيف هر اختروش .شد، انجام

  .ه استط جذبي مورد بررسي قرار گرفتيرات اين خ، تغي SDSS-DR12 موجود در 2014سال  هايحاصل از داده و 2011هاي سال حاصله از داده Mg II پهن
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Abstract  
 

Quasars are placed in a category of active galactic nuclei (AGNs) and the study of the variations of broad absorption 

lines in quasar spectrum is a proper way to verifying their changes and probing surrounding of accretion disk of host 

galaxy of quasar. The three broad absorption line quasars that are studied in present work has been observed using 

the 2.5 meter INT telescope, located in Spain's Canary Islands in 2011. ESO-MIDAS software is used in data reduction 

process. In each spectrum, the variations of Mg II broad absorption line of 2011 data and 2014 SDSS data were 

compared by computing the equivalent width of this absorption line. 

 

 

   قدمهم

ي موجود در آن كهكشان است، طيـف مشـاهده   ها، بسيار بيشتر از مجموع شار ميلياردها ستارهر انرژي تابشي ناحيه مركزي برخي از كهكشانشا   

هـاي  هاي فعـال ميزبـان هسـته   گسترده است، اين كهكشانبا شدت زياد ها با سايرين متفاوت بوده و در تمام بازه طول موجي شده از اين كهكشان

هـا، چنبـره غبـار و دو    ي پرجـرم، قـرص برافزايشـي، جـت    هاي فعال كهكشاني متشـكل از ابرسـياهچاله  به طور كلي هسته. هستند هكشانيفعال ك

هـا يـا همـان منـابع راديـويي شـبه       اختروش .كنندمجموعه از ابرهاي گازي هستند كه خطوط نشري پهن و باريك را در طيف اين اجرام ايجاد مي

اجرام كيهان  و دورترين تريندرخشان تقريباً هاي فعال و همچنينترين زير مجموعه هستهبا انتقال به سرخ باال هستند و درخشاناي، اجرامي ستاره
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ها خطـوط جـذبي   طيف اختروش گستره طول موجي و توان تفكيك، هاي انتقال به سرخ،با توجه به مشخصه. ]1[شوندشناخته شده، محسوب مي

خطـوط   .جـذبي هيـدروژن قـرار داد    خط هايهاي جذبي فلزي و سيستمها را در دو زير مجموعه سيستمتوان آنميگيرند كه برمي متفاوتي را در

 هـا، خطـوط جـذبي   جمعيـت اختـروش  %  10-40حدود . ذاتي و يا غير ذاتي داشته باشند تواند منشأها ميجذبي فلزي موجود در طيف اختروش

داراي  هاي خط جـذب پهـن  اختروش. ]2[شوندناميده مي) BALs(هاي خط جذبي پهن شوند كه اختروشپهن را در طيف خود شامل مي فلزي

كيلومتر بر ثانيه  2000-60000باشند، پهناي اين خطوط حدود اختروش مي انتقال به سرخ هاي نزديك بهبا انتقال به سرخ ذاتي خطوط جذبي پهن

اختـروش   ركزم برافزايشي و نواحي نزديك بهبرون ريزشي خود اختروش بوده و از ديسك  هاياين خطوط منسوب به جريان .محاسبه شده است

هـاي خـط   ي اختـروش در دسـته  كارمورد مطالعه در اين ، J0737+3844 و J0149-0103   ،J2347-1037سه اختروش .گيرندسرچشمه مي

ها مطرح شـده اسـت   تغييرات خطوط جذبي پهن در طيف اختروش داليل متعددي براي .دارندقرار ) LOBALs(جذبي پهن با يونيزاسيون پايين 

و  هاي برجسـته بر خط ديد ناظر، سناريو دو عامل تغيير در يونيزاسيون يا شرايط يونيدگي گاز جاذب و حركت ابرهاي جاذب در راستاي عمودكه 

 .]3[شوندقابل قبول براي منشأ اين نوع تغييرات محسوب مي

  

  بررسي تغييراتكاهي و مشاهدات، داده

با استفاده  2011سپتامبر  30و 29،  28،  27در چهار شب  نويسنده دوم مقالهتوسط  ذكر شده در بخش قبل،اختروش  سه مشاهدات رصدي از   

 MIDASكاهي و استخراج طيف با استفاده از نرم افزار فرآيند داده. ]4[صورت گرفته است IDSو طيف سنج  INTمتري  5/2از تلسكوپ 

هاي حاصل از مشاهدات رصدي شامل فريم باياس و فلت، فلت فيلد بهنجار براي استخراج طيف اختروش با استفاده از فريم. صورت گرفته است

-ها حذف گردد، سپس با استفاده از فريم المپ مسبه نور يكنواخت از تمام فريم CCDهاي غير يكنواخت پيكسل پاسخ شود تا اثرتهيه مي

با  گردد وافقي طيف اختروش بر حسب طول موج مدرج شده و بعد از حذف تابش زمينه آسمان طيف اوليه اختروش استخراج مي آرگون، محور

بعد از اعمال تصحيحات مربوط به طول موج . شودكمك فريم و طيف ستاره استاندارد محور عمودي طيف اختروش هم بر حسب شار مدرج مي

  .باشندقابل مشاهده مي 1لهاي نهايي سه اختروش در شكطيف

     
هاي سال حاصل از تركيب داده) J0737+3844 ،J2347-1037  ،J0149-0103: به ترتيب از راست(هاي نهايي استخراج شده از سه اختروش مورد بررسيطيف:  1شكل

ها مشخص در اين طيف Mg IIتوجه به تصاوير محل خط جذبي پهن با ). رنگ بنفش( SDSS 2014هاي سال هاي موجود از اين اجرام در دادهو طيف) رنگ مشكي( 2011

  .هاي اين دو سال قابل مشاهده استشده و هم خواني بين داده
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طيف نهايي حاصل گرديد كـه طـول    سهها با يكديگر، اختروش مورد نظر و تركيب آن سههاي مربوط به هريك از پس از استخراج تمامي طيف   

ايـن پـروژه مطابقـت خـوبي را      2014هاي سال حاصل از داده SDSSهاي متناظر موجود در ها با طيفشري اين طيفهاي خطوط جذبي و نموج

  SDSSو 2011اي سـال  هاي تطبيقـي طيـف مشـاهده   به منظور بررسي دقيق تغييرات ايجاد شده در خطوط جذبي پهني كه در نمودار. دادنشان مي

ها و محاسـبه مسـاحت سـطح محصـور بـين طيـف       د، نياز به رسم طيف پيوسته، بهنجار كردن طيف، براي هر اختروش مشخص گردي 2014سال 

بررسي تغييرات پهناي معادل خـط جـذبي    در راستاي. باشداي در محل خطوط جذبي يا همان پهناي معادل خط جذبي ميپيوسته و طيف مشاهده

بررسـي اثـر    باشد بـراي كه هنوز روش دقيق و كامالً مشخصي، براي تعيين طيف پيوسته موجود نميباشد، به دليل ايننياز به رسم طيف پيوسته مي

رسم شد و محاسبات براي هر دو طيف رسم شده به صورت كامـل  بررسي  دو طيف پيوسته براي هر خط جذبي مورد در محاسبات طيف پيوسته،

هـاي  حاصل گرديد كه ميزان تغييرات محاسبه شده با تقريب خوبي، مستقل از طيـف و با توجه به مقادير به دست آمده اين نتيجه  صورت پذيرفت

قابـل   2همـان گونـه كـه در شـكل      تعيين پهناي معادل خط جذبي و بررسي ميزان تغييـرات آن، بعد، براي  در مرحله .باشندي رسم شده ميپيوسته

، بـر   SDSSاي يا دو طيف پيوسـته و  ير شار هر دو طيف پيوسته و مشاهده، مقاد SDSSاي و به منظور بهنجار كردن طيف مشاهده مشاهده است،

گردند اين فرآيند به ازاي هر دو طيف پيوسته رسم شده در محـل هـر خـط    ي طول موجي خط جذبي، تقسيم ميمقادير طيف پيوسته متناظر با بازه

  .پذيردجذبي پهن صورت مي
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي و پيوسته بهنجار، رسم هاي مشاهدهو متناظراً طيف) سمت راست( J0737+3844در طيف اختروش  Mg IIدر محل خط جذبي يك طيف پيوسته رسم شده :  2شكل 

  ).سمت چپ(شده در محل اين خط جذبي

  

وج عدد يك كه اكنون به ازاي تمام مقادير طول م ها و طيف پيوسته بهنجارطيف اين سطح محصور ميانمشاهده اي بهنجار،  هايپس از رسم طيف

كـه ايـن مقـدار     محاسبه گرديده استبه ازاي هر دو طيف پيوسته رسم شده در طيف هر اختروش و  Mg IIدر محل خط جذبي ، دهدرا نشان مي

در پهناي معـادل ايـن خـط جـذبي      حاصله هر اختروش و تغييرات يطيفهاي بررسي حاصل از نتايج .دنباشميبيانگر پهناي معادل اين خط جذبي 

  .قابل مشاهده است 1در جدول 2014و  2011هاي بين سال پهن
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  .نسبي تغييرات اين خطوط جذبي پهن  ودرصد 2014و  2011در هر اختروش در سال هاي  Mg IIي پهناي معادل خط جذبي ه شدهمقادير محاسب: 1جدول

  

  نتيجه گيري

افـزايش داشـته   %  7/9به طور ميانگين حـدود   2011نسبت به سال  2014در سال  J0737+3844در اختروش  Mg IIپهناي معادل خط جذبي   

 2011نسـبت بـه    2014اي بوده كه چگالي سـتوني ايـن يـون در سـال     وان چنين نتيجه گرفت كه تغييرات محيط جاذب به گونهتاست، بنابراين مي

  .افزايش داشته است

ور بـه طـ   J2347-1037، موجود در اختـروش   Mg IIاي بهنجار و طيف پيوسته نرماليزه در محل خطوط جذبيسطح محصور بين طيف مشاهده

هاي ذكـر شـده   اي بوده كه چگالي ستوني يوندهد، بنابراين تغييرات فوتويونيدگي به گونهدرصد افزايش را نشان مي 4/8حدود ميانگين، به ترتيب 

  .افزايش داشته اند 2011نسبت به سال  2014هاي سال در بررسي

 6/15به طور ميانگين حـدود   2011نسبت به سال  2014در سال  J0149-0103موجود در اختروش  Mg IIپهناي معادل خط جذبي خط جذبي 

  .كاهش داشته است 2011دهد كه در نتيجه آن چگالي ستوني اين يون در محيط جاذب در اين سال نسبت به سال كاهش را نشان مي% 

هـا در  ايج آننيز مورد بررسي قرار گرفته انـد كـه نتـ    ،2012و  2009، مربوط به مشاهدات سه اختروش مذكور در كار تحقيقاتي ويوك و همكاران

  . ]5[به چاپ رسيده است 2014سال 

و  J0737+3844در دو اختـروش  ، Mg II نيـز بـراي تغييـرات خـط جـذبي      2014هاي انجام شده توسط ويوك و همكاران در سـال  در بررسي

J2347-1037 همنچنين اين خط جذبي پهن در اختروش افزايش گزارش شده است ،J0149-0103   هـاي  در سـال ويـوك و همكـاران   توسط

  .گزارش شده است  كاهش در پهناي معادل خط جذبي اين يون مورد مطالعه قرار گرفته كه نيز 2012-2009
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  C IVجذبي  هايسيستمشناسايي و بررسي تحول انتقال به سرخي 
  

 يئراضيه حسيني، عليرضا آقا ،اقدس مالالهي

 دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان گروه فيزيك، 

  

  چكيده
تواند در هاي جذبي كه ميويزگياز جمله . نمايندها را فراهم ميهاي آنها و هالهها امكان مطالعه كهكشانخطوط جذبي موجود در طيف اختروش

اختروش  7موجود در طيف  VICسيستم جذبي  31در اين مقاله . استλλIVC 1548و  1550مطالعات كهكشاني مورد استفاده قرار گيرد، گذارهاي 

 VLTبسيار بزرگ  ، نصب شده بر روي تلسكوپUVESها توسط طيف سنج با توان تفكيك باالي اين طيف. شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت

. شناسايي شد 7/2تا  2هاي در حد فاصل انتقال به سرخ C IVجذبيم سيست 24. قرار دارند 33/3تا  29/1ي انتقال به سرخي اند و در گسترهتهيه شده

Å130سيستم جذبي  Å 3/0 <wr ،9سيستم جذبي پهناي معادل  22 ≤≤ rw/ سيستم جذبي 1 وÅ 1 >wr در مقايسه با خطوط جذبي . دارندMg II 

  .تري برخوردارنداختروش تعدادشان بيشتر اما از پهناهاي معادل كوچك 7شناسايي شده در اين 

  

Identification and Investigation the Redshift Evolution of C IV Absorption 

Systems 
A.Molaelahi,R.hosseini,A. Aghaee 

Department of Physics, Sistan & Baluchestan University, Zahedan 

 

Abstract 
 

The absorption lines in the quasar spectra make it possible to study the galaxies and their halos. 

Among the absorption properties which can be used in the galactic studies, areC IVλλ 

1548,1550doublet transitions. In this paper, 31 C IVabsorption systems in7quasar spectra were 

identificated and investigated. These spectrahave been obtainedusing the UVES (VLT), which 

is a spectrograph with high resolution, in the redshift range 1.29 to 3.33. 24 C IV absorption 

systems are identificated between redshifts 2 to 2.7. 22 absorption systems have equivalent width wr < 

0.3 Å, 9 absorption systems 0.3 ≤ wr ≤ 1 Å and 1 absorption systems wr >1 Å. In comparisonto Mg II 

absorption lines detected in these 7 quasars are  more their number but smaller their equivalent 

width.  

 

 

  قدمهم

ها و فرآيندهاي گيري ستارهشود، كه براي حفظ شكلشان شامل برافزايش گازي ميها و محيط اطرافكنش بين كهكشانبرهم

گاز (دهند و باعث حركت عناصر سنگين ها محيط كهكشاني را تحت تاثير قرا ميكنشاين برهم. ديناميكي مورد نياز است

ها، محيط دور كهكشاني و محيط ميان كهكشاني شده و از طرف ها، از محل توليدشان به هالهحاصل از ستاره) غني فلزي

ي ساختارهاي ريز و مواد اس، مشاهدهبا وجود ابزارهاي حس. كنندهاي آينده غني ميگيري ستارهديگر مواد را براي شكل

خوشبختانه . باشدپذير نميهاي ضعيف امكانها، به ويژه براي كهكشاني ابرهاي گازي موجود در كهكشانتشكيل دهنده

شوند با اين شرط كه راستاي ديد اين اجرام از ها شناسايي ميهاي جذب اغلب در طيف اجرام دور مانند اختروشويژگي

هاي جذب ويژگي. اي و محيط دوركهكشاني و غيره عبور كندي سرعت باال، محيط ميان كهكشاني، گازهاي رشتهميان ابرها

هاي جذب، يكي از اين ويژگي. ها فرصتي عالي براي بررسي محتواي گازي اجرام فرا كهكشاني استدر طيف اختروش
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-هاي آن ي اين خطوط با محاسبه پهناي معادل دوگانهدر اين مقاله بهبررسي تحول انتقال به سرخ. است CIVخطوط دوگانه 

  .]1[شودخته ميپردا

 جاذب هايمحيط شناسايي

)هات آزمايشگاهي آنبا توجه به نسبتوان مي ها رادر طيف اختروش موجود CIVهاي دوگانه      )

( )
99830

77851550

20491548
/

/

/
=

λ

λ و

  .نمودهاي مختلف، شناسايي تغيير اين نسبت در انتقال به سرخ عدم

  

  محاسبه پهناي معادل

  :آيدپهناي معادل مربوط به چارچوب مرجع يك خط جذبي از رابطه زير بدست مي

)1(
abs

obs
r

z

w
w

+
=
1

       ,∫ 







−=
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1

1

λ

λ

λd
I

I
w

cobs
  

��wr���� �� ���	
 ��������
 ��wobs�����
 ��������� �� ��zabs� � �!�� �"#
 $�  �� ��%&'�.λ1 و

λ2��)�#
�
 *""	+ �� �,' ���
 ���� �� ���
 ��- ���� .� .�
 ��- �� ��/λ  و�
� ��- 0�1� �� �& �"� ��/

� ���
]2[.  

	.آمده است 1به عنوان نمونه بخشي از محاسبات مربوط به پهناي معادل در جدول  	

  

  .CIVهاي جذبي اسبات پهناي معادل براي سيستماي از نتايج مربوط به محنمونه: 1جدول

DR	 	)Å)(1550(wr  )Å)(1548(wr zabs	 	zem QSO 

93/1  002/0±020/0  002/0±038/0  170/2  780/2  He0151-4326 

42/1  049/0±333/0  053/0±476/0  966/1  414/2  He2217-2818 

18/1  024/0±930/0  024/0±101/1  302/2  767/2  Q0002-422  

  

مربوط به انتقال به سرخ جذبي محيط جاذب، ستون سوم و ستون اول مربوط به انتقال به سرخ نشري اختروش، ستون دوم 

  .است CIVهاينسبت پهناي معادل دو گانه پنجمو ستون CIVهايچهارم پهنايمعادل مربوط به دو گانه

  ها به عنوان نمونه آمده استدر شكل زير تصاوير مربوط به اين سيستم

  

1699/2=absz    

  

H
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3021/2=absz    
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0
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2
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  .1هاي ذكر شده در جدول تصاوير مربوط به سيستم :1شكل
  

 .است نشان داده شدهبر حسب انتقال به سرخ log(DR)نمودارو wr)1548(نمودار پهناي معادل 2در شكل 

  

. شودبر حسب انتقال به سرخ در سمت راست مشاهده مي log(DR)بر حسب انتقال به سرخ در سمت چپ و نمودار  wr)1548(نمودار : 2شكل

Å130هـاي هاي سياه نماينده جاذب، دايرهÅ 1 >wrهـاي با ي جاذبدهندههـاي قرمز نشانمربع ≤≤ rw/هـاي نماينده جاذب يـآبهاي و لوزيÅ 

3/0 <wrتندهس.  

  

  .شودمياختروش مقايسه  7براي همين ] 3[در MgIIهاي با نتايجمربوط به سيستم2حاصل از نمودارهاي شكل نتايج 

  

  

9656/1=absz    
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. شودبر حسب انتقال به سرخ در سمت راست مشاهده مي log(DR)بر حسب انتقال به سرخ در سمت چپ و نمودار  wr)2796(نمودار  :3شكل

Å130اي ـهاي سياه نماينده جاذبـه، دايرهÅ 1 >wrاي ـهي جاذبدهندهانـنشاي قرمز ـهمربع ≤≤ rw/ اي ـهاي آبي نماينده جاذبـهو لوزيÅ 

3/0 <wr هستند.  

  

  نتايج

تعداد . استسيستم  25، ]3[شناسايي شده در  MgIIهايجاذبو تعداد  31در اين مقاله  شده شناساييCIVهاي تعداد جاذب

به بعد اين  2از انتقال به سرخ  MgIIهاي شود در صورتي كه براي جاذببه بعد كم مي 5/2از انتقال به سرخCIVهاي جاذب


	��� ��!�CIVهاي پهناي معادل جاذب.آيدوضعيت به وجود مي ���� 2� �&1� ���MgII � � .3��	
 ���� �4"3� )� �5

�
 6�7� �8"���/ :: . ���
 �'�&  �3�;�<�1&=� �"#
 0> *?������ � � 6�7� �8"� ��@3> 0�1"3 ���� A&B"  �

��"
(DLA)� �� �@3�
 �&��= ���� 0�� �?�
 6�7� ����/ �C�D� �8� ���	
 ���� �� ���/  A&B"  E��F *?� �� ��

 �?2 <�1&=�DLA � �نزديك  1باال، كمتر به هاي در انتقال به سرخCIVهايدوگانه پهناهاي معادل نسبتاز طرف ديگر  .

ها بسيار قوي، چگالي ستوني هاي زياد سيستمبه اين دليل كه در انتقال به سرخ. هم اين گونه است MgIIكه براي  ،شودمي

  .]4[ اي و بادهاي فعال، از نظر حركتي پهن هستندگيري ستاره، انفجارهاي ستارهافزايش شكل�3"4كمتري دارند اما به 
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 ي دانشگاه خوارزميهاي قمري در رصدخانه تعيين آغاز و پايان ماه

 فرزان مومني1 –مهري پژوهي 1

  ، تهرانگروه فيزيك، دانشگاه خوارزمي1

 چكيده

ايران بر مبناي هاي قمري در در حال حاضر تعيين آغاز ماه. ايمهاي قمري براي يك قرن و بيشتر پرداختهدر  اين پژوهش به تعيين آغاز و پايان ماه
ها جايي بينيهاي نجومي قديمي است كه آن نيز مبتني بر مشاهدات مستقيم بوده و مكانيك سماوي در اين پيشرصد مستقيم و يا استفاده از تقويم

سماوي كه بسيار دقيق است ي مكانيك ها و مراكز نجومي امروزين اساسا بر پايههايي در رصدخانهبينياين در حالي است كه انجام چنين پيش. ندارد
در چارچوب  )خورشيد،هشت سياره و سه سيارك سرس، پاالس، و وستا( با  بكارگيري ديناميك اجرام سامانه خورشيدي در اينجا. شودانجام مي

نجومي (ماه هاي قمري پيش بيني اوقات  و مسائل دخيل در رويت هالل ماه، از جمله طول و عرض جغرافيايي و نيز شرايط ديد محل، بهنسبيت عام 
ايم كرده و پارامترهاي مدل خود را كاليبره كرده و بدين سان توانستهپرداخته ونتايج بدست آمده را با پيشينه رويت هالل ماه نو مقايسه ) و شرعي

هاي قمري شرعي نيز بپردازيم، كه ماه بيني آغاز و پايانهاي ناسا به پيشبينيهاي قمري نجومي با دقتي همسنگ پيشبيني آغاز و پايان ماهضمن پيش
  .درصد را داريم 95 در مورد دوم انتظار ضريب درستي باالي

 

  نو ماه حلول ماه، خورشيدي،اهله سامانه يناميك: واژگان كليدي
  

  مقدمه. 1

بسياري از اعمال عبادي همچون روزه ، حج و جز آن با رؤيت  است و  بوده بشر توجه مورد ديرباز از آغاز ماه نو قمري
كوشند تا هالل هر ماه مي   تعيين آغاز ماه قمري  در اسالم مبتني بر رويت هالل است و ناظران در آغاز. ارتباط تام دارد  هالل

شب اول به صورت هالل ماه . اما ديدن هالل در اولين شب پس از خارج شدن از محاق كار دشواري است. را رصد نمايند
متعددي بستگي    باريكي در غرب آسمان در نزديكي افق براي مدت كوتاهي نمايان مي شود و رويت پذيري آن به شرايط

عالوه . ظاهر شدن هالل بسيار مشكل استداليلي گردد اما به روز يك بار به دور زمين مي 5/29اگر چه ماه تقريباٌ هر . دارد
  . تا رصدگر نتوانند هالل را به آساني شكار كند   غبار، ابر يا محدود بودن افق ناظرسبب شود بر آن ممكن است وجود

  

  شرايط الزم رويت هالل ماه نو. 2

  :  زماني است كه طول آسماني ماه برابر طول آسماني خورشيد شود نجوم علم نظر از ماه نو نجومي

 )1    (                     �� = ��        

در اين زمان طبعا . شودنو شرعي فرداي روزي است كه هالل ماه نو بعد از آغاز ماه نو نجومي قابل مشاهده مي آغاز ماهاما 
در اين پژوهش براي  سنجش رؤيت پذيري ماه ابتدا لحظه آغاز ماه . خورشيد غروب كرده و ارتفاع خورشيد منفي است

پر دوم پر اول و نيمبيني زمان نيماين برنامه به پيش(بيني مي كنيم يشساله پ 100نجومي را با دقت بسيار باال در بازه ي زماني 
براي رؤيت پذيري هالل ماه از . )مي پردازد 1969ژوئن سال  28ساله از لحظه صفر  100ي زماني و ماه كامل در يك بازه

كه در حقيقت اين پارامتر هاي تركيبي روابط   ARCV, DAZ و يا ARCV ,W  .كنيمچندين پارامتر تركيبي استفاده مي
زاويه متناظر ). 1شكل (دهند را نشان مي) DAZ(و اختالف سمت )  ARCV(و كمان ديد )  ARCL(ميان كمان نوري 
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اختالف ارتفاع ژئوسنتريك مراكز ماه و خورشيد ، ARCL مركز زمين كه توسط مراكز ماه وخورشيد ساخته شده است را با 
  :ما از سه روش مهم زير استفاده مي كنيم .دهيمنشان مي   DAZرا با  اختالف سمت ميان خورشيد و ،ARCVبا  را 

I - پذيري ماه نو را با و يك سري مشاهدات، شرط رويت با كمك داده هاي اسچميت 1911در سال ماندر  :روش ماندر

 .به فرم زير پيشنهاد كرد 1توجه به شكل

ARCV >  11 −
(���)

��
−

(���)�

���
                                )1(     

     
ARCV = |ℎ� − ℎ

در  بترتيب ارتفاع ماه وخورشيد �ℎو  و�ℎ ماه وخورشيد در مختصات افقي) آزيموت(به ترتيب سمت  ��و  ��كه 

  ).توجه كنيد 1به شكل (. هستند مختصات افقي
   

II - است كه در ابتدا توسط كارل اسچوچ  1966روش ايندين در واقع اصالح شده روش ماندر در سال  :روش ايندين

 :در روش ايندين بصورت زير استپذيري ماه نو رويتشرط . توسعه داده شد

ARCV > 10.3743 − 0.013714(DAZ) −  0.0097143(DAZ)�            )٢(

  

  

III - بصورت زير ارائه دادپذيري ماه نو را رويتشرط بروين  1977در سال : روش بروين: 

ARCV > 12.4023-9.4878 W+3.9512 !�-0.5632 !"        )٣(  

 كه در آن
W =15 [ 1-cos( ARCL)] =15 [ 1-cos(ARCV)× cos(DAZ)] 

  .را ببينيد 2و  1هاي شكل
  

    

  

  

  

  

  

  پهناي هالل ماه و شعاع ماه: 2 شكل                                                  پارامترها تصوير ماه و خورشيد در لحظه غروب و ارتباط :1شكل 

                                  

  روش اصالحي

    ما، در پي اجراي برنامه نوشته شده با اعمال شرط زير 

|�� − ��| ≤ 7.35 × 10,-           (۴)    
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                                                                                          .ايمپرداخته و نسبت به روشهاي ياد شده جوابهاي بهتري بدست آورده )�.(در برنامه به پيدا كردن زمان آغاز ماه نجومي 

(.)�ℎي پي اجراي برنامه با تغيير شرط ساده در =   براي غروب به  0

h�(t) ≤ 2 × 10,�                                                                                   (5)                    

 (���.)�ℎسپس . آوريمرا بدست مي) غروب خورشيدلحظه ي ( ���. به پيدا كردن زمان غروب خورشيد پرداخته و 
پذيري ماه رؤيت .آوريمبدست مي [3]را از برنامه حركت اجرام سامانه خورشيدي ) ارتفاع ماه در لحظه غروب خورشيد(

(���.)�ℎ ماه باالي افق باشد يعني) 1: (گيرد كهوقتي صورت مي ≥ يعني در . امكان ديده شدن را دارا باشد) 2(، و 0
اگر صدق كرد در آن صورت فرداي آن روز اول ماه قمري است و اگر در . ندكي ايندين يا بروين صدق ي اصالح شدهرابطه

́���.)رابطه صدق نكرد زمان غروب بعدي  ́���.)�ℎ آوريم و آنگاهرا بدست مي ( را بدست آورده و عمليات را تكرار  (

، بعد 45زاويه ساعتي محلي، 4با توجه به تعاريفي كه براي زاويه ساعتي سپس . هالل ماه بدست آيد رؤيتكرده تا لحظه 

طول وعرض و   (0)78موقعيت گرينويچ در لحظه صفر و  .در زمان  (.)78موقعيت گرينويچ ، و 6 يك جرم سماوي 
  با توجه به روابط زير  داريم، : و9جغرافيايي محل ناظر 

4�(.) = 45(.) − :    زاويه ساعتي خورشيد             (.)�6  4�(.) = 45(.) − :زاويه ساعتي ماه       (.)�6  

Hγ(t) = 7
=

(.) + LK                      78       :زاويه ساعتي محلي(.) = 78(0) + :زاويه ساعتي گرينويچ محلي     .@  

 و hm( و ارتفاع ماه وخورشيددهيم را بدست آورده و در تبديالت مختصات قرار مي )H ,A(مختصات ساعتي ماه و خورشيد 

,hs ( افقي ماه وخورشيدمختصات و )Am و As( ايندين و بروين بررسي  و جواب را در روابط اصالح شده آوريمرا بدست مي
عرض جغرافيايي كرج با در نظر گرفتن ناظر در شهر كرج در اين پژوهش از طول و  .آوريمهالل را بدست مي رؤيتكرده و زمان 

  .ايمستفاده كردها

 گيرينتيجه

البته از آنجا كه روش . ايماعالم كرده 2019تا  1969ژوئن  28سال از  50قمري به سه روش در بازه زماني بيني آغاز ماه پيش
ايم ماندر و ايندين داراي نتايج يكساني هستند در اينجا فقط به بيان داده ها به روش ايندين و روش بروين كه اصالح نموده

  . كنيمبسنده مي

بيني شده  به دو هاي پيشبراي اعالم عيد فطر در ايران را با تاريخ) وحرز و قابل اعتماد(تي هاي مشاهدهاتاريخ) 1(در جدول 
در اينجا به مقايسه چندين سال، آن هم فقط سالهايي . كندرا پيش بيني مي 2019البته نتايج ما تا سال . كنيمروش مقايسه مي

گيري تعداد روزهاي هر سال براي هر دو روش نا با ميانگينضم .ايمكه از صحت مشاهده هالل ماه آگاه بوديم، پرداخته
  باشدبرابر مي) روز 367.354(رسيم كه تقريبا با مقدار واقعي روز مي 360.354 سال به رقم 50ي زماني اصالح شده، در بازه

رويت ماه همخواني شود، نتايج ما در روش ايندينِ اصالح شده كامال با شواهد همانگونه كه در جدول زير ديده مي   
اين در . )شهريور 19شهريور به جاي  20(دهد دارد و روش بروينِ اصالح شده نيز تنها يك ناهمخواني با مشاهده را نشان مي

تواند چندان اختالف داشته و نمي روز 5و4ها پيش از اصالح به ترتيب دربيني در هر دو اين روشحالي است كه نتايج پيش
  .شودقابل اعتماد تلقي 

  

۷۲



  )اصالح شده(هالل ماه شوال با پيش بيني ما به روش ايندين و بروين  رؤيتمقايسه شواهد :  1 جدول

 پيش بيني به روش بروين اصالح شده پيش بيني به روش ايندين اصالح شده مشاهده

1-Mar-95 11 2 1373اسفند-Mar-95 11 2 1373اسفند-Mar-95 11 1373اسفند 

19-Feb-96  1  20 1374اسفند-Feb-96 1 20 1374اسفند-Feb-96 1 1374اسفند 

8-Feb-97 21  9 1375بهمن-Feb-97 21  9 1375بهمن-Feb-97 21  1375بهمن 

5-Dec-02 15 6 1381آذر-Dec-02 15 6 1381آذر-Dec-02 15 1381آذر 

26-Nov-03 6  27 1382آذر-Nov-03 6  27 1382آذر-Nov-03 6  1382آذر 

23-Oct-06 2 24 1385آبان-Oct-06 2 24 1385آبان-Oct-06 2 1385آبان 

9-Sep-10 19  10 1389شهريور-Sep-10 19  11 1389شهريور-Sep-10 20  1389شهريور 

30-Aug-11 9 31 1390شهريور-Aug-11 9 31 1390شهريور-Aug-11 9 1390شهريور 

8-Aug-13 18  9 1392مرداد-Aug-13 18  9 1392مرداد-Aug-13 18  1392مرداد 

17-Jul-15 27  18 1394تير-Jul-15 27  18 1394تير-Jul-15 27  1394تير 

5-Jul-16 16  6 1395تير-Jul-16 16  6 1395تير-Jul-16 16  1395تير 
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با استفاده از          z~1هاي با انتقال به سرخ هاياختروش ابرسياهچالهتخمين جرم 

    Hββββخط نشري با محاسبات آن و مقايسه  MG II ط نشريخ

    يئرضا آقامحمد داود ممتحني، علي

 ، زاهداندانشگاه سيستان و بلوچستان گروه فيزيك 

  

  چكيده
هاي تابان هاي اختروشابرسياهچالهدر اين مقاله جرم  .استاختروش  يتالموتور فع ،هااختروش مركزي ابرسياهچالهجرم 

باشند كه به مي Hβو  Mg IIخطوط نشري استفاده شده خط . با استفاده از خطوط نشري اختروش محاسبه شده است

ه و ويژگي نصف پهناي بيشين Hβكه از ويژگي درخشندگي خط  هستند 4861و  2798داراي طول موجهاي ترتيب 

(FWHM)  خطMg II  استفاده شده است.  

 

       

  مقدمه

اجسام قابل  نيو اغلب دورتر نيها تابانتراختروش. است ياشبه ستاره ييويمنبع راد يكلمه اختروش به معنا  

جوان فعال  يهاكه در مركز كهكشان رسديدارند و به نظر م ييها انتقال به سرخ باالاختروش .هستند هانيدسترس ك

از پرتو  فيگستره ط يتابش در تمام نيا. كهكشان ما را تابش كنند يخروجي توانند تا هزار برابر انرژيردارند و مقرا

 ريتصاو نياول در .مقدار تابش در ماوراءبنفش است نيشترياما ب. شوديبلند را شامل م ييويتا امواج راد يگاما پر انرژ

 هابل ييمادون قرمز و تلسكوپ فضا يهاتلسكوپ. رسندينظر م به يبه نقاط منفرد نور هيها شباختروش ينور

كننده  رهيبا تابش خ سهيدر مقا زبانيم يهاكهكشان نيمعموال ا. كردند ييها را شناسااختروش زبانيم يهاكهكشان

ه سمت مواد ب زشيها از فروراست كه تابش اختروش نياعتقاد بر ا. شونديم دهيمحو د ايتار  صورت ها بهاختروش

  .واقع شده است ابرسياهچالهكه ناحيه تابش در خارج افق رويداد  رنديگينشأت م يپر جرم مركز ابرسياهچاله

  

  و محاسبات  هاداده

مركزي اختروش به  ابرسياهچالهبراي تخمين جرم . استفاده شده است SDSS-DR9در اينجا از اطالعات كاتالوگ   

FWHM خط نشري MG II محاسبه درخشندگي خط ين با همچن. نياز استHβ  نيز اين تخمين امكان پذير اختروش

  . كاهش يابدتا خطاي محاسبات  اندشدهانتخاب  ،30، بزرگتر از هايي با سيگنال به نويز باالبنابراين اختروش .است

اطالعات شود بنابراين داشتن انگستروم را شامل مي 10500تا  3500در حدود طول موجي گستره  SDSSكاتالوگ 

تا  0.6از اين رو گستره انتخاب انتقال به سرخ از . براي يك اختروش دچار محدوديت است Hβو  MGIIدو خط 

در اين رابطه جرم  .را تخمين زد ابرسياهچالهميتوان جرم  1با استفاده از رابطه  .در نظر گرفته شده است 1.15

دهد كه داراي هر طيف يك  اختروش را نشان مي 1شماره  شكل .آيدبر مبناي جرم خورشيد به دست مي ابرسياهچاله

  .است Hβو  MG IIدو خط 
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10*22داراي شدت  Hβكه خط  1.0735طيف اختروش با انتقال به سرخ  : 1شكل

  باشدمي  17-

  
)1 (    Log MBH = 6.711 + 2log (FWHMMGII) + 0.56 log (LHβ)  

 

  

 زيرتوسط نرم افزار متلب نيم پهناي ماكزيمم را با استفاده از رابطه  Mg IIبه وسيله برازش تابع گوسي بر خط نشري 

  . آيدبه دست مي

FWHM = 2  C ~ 2/354 C  

 

  .تايي آمده است 10برازش تابع گوسي براي نمونه ) 2(در شكل 

  

  
 تايي 10برازش تابع گوسي براي نمونه ) 2(شكل 
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       نتيجه گيري

  :ه صورت خالصه آمده استمحاسبات بنتايج  1در جدول     

 
    

  تايي 10براي يك نمونه  ابرسياهچالهجرم  تخميننتايج  : 1جدول  
Δlog 

BH(hβ,mg) 
جرم  تميلگار

 Hβ بر حسب

جرم بر  تميلگار

 mgII حسب

 FWHM  درخشندگي

mgII 
انتقال به 

  سرخ

  نام كامل اختروش

0.4259 8.009 7.594 0.0615 8049 0.8882 000701.32+002242.3 

0.2271 6.869 6.656 0.034 3270 0.381 003431.74-001312.7 

0.4003 7.695 7.312 0.012 9185 0.345 013901.55-010615.4 

0.1884 7.534 7.36 0.029 7927 0.6987 015618.48+093833.4 

0.6874 7.915 7.237 0.101 4881 0.7223 015836.26+010631.9 

1.5353 5.800 7.354 0.0089 10550 0.6845 022507.93-003532.9 

0.6922 8.114 7.433 0.055 7294 0.8762 071705.94+391922.9 

0.2418 7.673 7.441 0.099 6225 0.8871 074054.05+332006.2 

0.3591 7.739 7.391 0.063 6707 0.9049 074358.27+323512.4 

0.0066 7.828 7.84 0.231 7951 0.8157 075851.52+220457.7 

  

  

مقايسه شده  Hβبا جرم محاسبه شده بر اساس خط نشري  Mg IIبر اساس خط نشري  ابرسياهچالهر جدول باال جرم د

 .است

با ) log MBH/Mʘ يبر مبنا(نمودار جرم اختروش 1هايي با انتقال به سرخ نزديك به تايي از اختروش 77با نمونه 

 . رت زير به دست مي آيدبه صو بر حسب انتقال به سرخ Mg II ياستفاده از خط نشر
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  .شودكه از خط برازش شده معادله زير نتيجه مي

  

Log BHMg II = ��٣/٠  z + ٠١/٧  

  

نكته قابل توجه در معادله باال اين است كه شيب خط مثبت است، به اين معني كه با افزايش انتقال به سرخ، جرم 

  .يابدها به صورت آماري افزايش مياختروش ابرسياهچاله

  

  ها مرجع
]1[  I. Nicolason, unfolding our universe, Cambridge university press, p.294, 1999. 

[2]  Ming Zhou, Xinwu Cao, “Astronomy and Astrophysics”, Vol 9, Issue 3, pp. 293-301, 2009. 

[3]  Francis P. J., Hewett P. C., Foltz C. B., et al., “Astrophysical Journal, vol. 373, June 1, p. 465-470, 1991. 
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 HiResفوق العاده باال توسط   یدر انرژ کشساننا proton-airسطح مقطع  یریاندازه گ 

 
 

  ۱سید جلیل الدین فاطمیو روانیانخس درنا ،امیر کرود
 دانشکده فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران ۱

 چكیده
با  Fly’s Eyeتوسط آشکار ساز فلورسانس  یهانیک یشده پرتوها یجمع آور یبا استفاده از داده ها کشساننا  p-airسطح مقطع  یریما در حال حاضر به اندازه گ

 ری.تاثمیورآ یبدست م  xmaX  عیاز توز میتق،سطح مقطع به طور مس دکانولوشن کی.ما با استفاده از تکنمیپرداز یم 2005تا نوامبر  1999دسامبر سال  وضوح باال در
 وپرتو گاما در نظر گرفته شده است. Heاز شار  لیپتانس کیستماتیس یمطرح شده است. خطاها یتوسط مدل اثرمتقابل قو یریه گانداز نیبالقوه در ا
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Abstract 
 

We present a proton-air inelastic cross-section measurement using the cosmic-ray data collected by the High 

Resolution Fly’s Eye fluorescence cosmic ray detector from December 1999 to November 2005. We used a 

deconvolution technique to obtain the cross-section directly from the Xmax distribution. A possible influence on this 

measurement by strong interaction models is discussed. Potential systematic errors from He and gamma ray fluxes 

are taken into account.  

 

 

 قدمهم

 هادرونی برخورد دهنده بزرگ توسط انرژی های تا حد زیادیپرتوهای کیهانی یک یافته برای اندازه گیری سطح مقطع یک ذره در    

(LHC)  تواند می گیری اندازه نچنی ذرات توسط انسان ساخته شده است. دهنده شتاب  ترین قدرتمند و فراهم می سازد، که جدیدترینرا 

صادق می باشد.همچنین می تواند باند انرژی  پایین تر برون  رایج نظری های بینی پیش مقابل، در یا، و شود منجر جدید فیزیک یک کشف به

 پرتو شار اندازه گیری می شود. LHCکل توسط  ppیابی داده های شتاب دهنده کمک می کند و یک پیش بینی برای مقدار سطح مقطع 

 معنی مقادیر آوری جمع برای رصد  تکنیک ویژه یک و نیست ممکن مستقیم گیری اندازه. است ضعیف بسیار باال العاده فوق انرژی با کیهانی

 های بهمن مشاهده برای فلورسانس روش از استفاده با باال وضوح با  Fly'sEye فلورسانس آشکارساز .است نیاز مورد گیری اندازه برای دار

 .کنند می منتشر UV دررا  فلورسانس نور ی گسترده هواییها بهمن این. کیهانی می باشد باال العاده فوق انرژی ذرات از ناشی هوایی تردهگس

 متناسب نور مشاهده مقدار .شود مشاهده ویژه تلسکوپ یک توسط زمین از تواند می و شود می منتشر یکنواخت صورت به فلورسانس نور

   تعداد بهمن های گسترده هوایی پروفایل گیری اندازه برای است ممکن بنابراین، است. مغناطیسی الکترو آبشار در باردار ذرات تعداد با
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 به شروع یونیزاسیون تلفات که است زمانی ،آن اندازه حداکثر ها، بهمناتمسفر می باشد.این  در شیب عمق از تابعی عنوان به باردار ذرات

 از بسیاری برای maxX توزیع .شود می maxX یک عنوان به معموال افتد می اتفاق این آن در که شیب عمق .می شود ترمزی تابش بیشتر شدن

 توزیع از استفاده با مقطع سطح گیری اندازه.نمود استفاده air-p کشسانگیری سطح مقطع نا اندازه به توان می را کیهانی های پرتو رویدادهای

maxX و چندین محصول  بهمن گسترده هوایی در یک ترکیب پیچیده ای از آبشار های الکترومغناطیسی .خود دارد خاص های روش به نیاز

 [1]. هادرونی توسعه می یابد . که به نوع اولیه مربوط می شود

 روش اندازه گیری

داده های پرتوهای کیهانی پیش از آن  از نتیجه air-pکشسان برای بدست آوردن سطح مقطع نا maxX اگرچه استفاده از تابع نمایی از توزیع 

 روش اصطالح به این [2]پیشنهاد شده است، ما یک روش پیشنهادی که اولین بار که دارای مزایای قابل توجه است استفاده می کنیم.

 ،ترهای معلوم ازعمق از پارام توزیع و ، 1X ، تعامل عمق ازاولین که توزیعکانولوشن دیگر توزیع دو عنوان به maxX توزیع "دکانولوشن"

Xفرض می شود  1−  Xmax=  ′X یمیانگین اولین توزیع تعامل طولp air   کشسانناکه معکوس آن متناسب با سطح مقطع 

p air
inel


آشکارساز قابل رویت نمی باشد، پس اندازه گیری تعامل طولی مستقیما امکان پذیر  می باشد، به علت اینکه اولین تعامل توسط 

 تر پایین   بسیار های انرژی در، توزیع  متقابل اثرات در اتمسفر است.  بهمن های گسترده هوایی نوسانات آماری ناشی از′x نمی باشد.توزیع

 توصیف در  خوب بسیار نظری های مدل است، نشده مطابقت انرژی باالترین در لزوما که حالی در .دهد می رخ تعامل اولین انرژی از

         را آن بنابراین، .مدل ها مطابقت کردند تنظیم به تر پایین های انرژی در دهنده شتاب داده های وجود دلیل به ،تر پایین انرژی تعامالت

 تابع یک با توان می را′x توزیع .کارلو استفاده می شود مونت سازی شبیه  با ′xعتوزی مطالعه ازجمله نظری های مدل از استفاده برای خطر بی

 :می شود زده تقریب توان نمایی

'
'P( ) e

e





   

  
  

X' X peak
X' X peak

X'                                                                                                (1) 

 -شیبیه X'توزییع از تقریبیی 1شکل .است کارلو مونت سازی شبیه از انرژی از تابعی عنوان به آمده دست به پارامتر سه  'وXpeak ،که 

ده به انرژی چنین تقریبی دربسیاری از انرژی ها انجام می شود، این سه پارامتر یاد ش .دهد می بهمن های گسترده هوایی نشان  از MCسازی 

  .است انرژی از شده شناخته تابع یک P(X′) وابسته می باشد.

                             
 .کیهانی های پرتو رویدادهای برای  maxX توزیع :2شکل                                            .  =maxX .eV18 10Proton QGSJE E : توزیع 1 شکل 

p نمایی ضریب با توان یک توسط را مشخص می کند، X′ توزیع و 1X توزیع ، کانولوشن maxX یعتوز که آنجایی از air   زده تقریب   

 :زد تقریب کانولوشن تابع یک با توان می را maxX توزیع می شود، 

                                                                                                                      (2) N p air( ) = .e P( )d
p air











X1

f X X' Xmax 1
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pعنوان نرماالزسیون  بهکند.تنها پارامتر مناسب  میل می   + peakX−  maxX' به 0که انتگرال از  air  این برای بدست می باشد.بنابر

 بطور مستقیم امکان پذیر است.  Xmaxاز توزیع  p-airکشسان آوردن سطح مقطع نا

 HiResآشكارساز 

 آن از .است هوایی گستردهبهمن های  از ثانویه ذرات توسط شده ساطع بنفش ماورا نور مشاهده باال، وضوح استریو با فلورسانس آشکارساز

 20مجموع  از HiRes1 ایستگاه .است شده تشکیل کیلومتر 12.6 شده به فاصله جدا هم از HiRes2 و HiRes1 آشکارساز ایستگاه دو

 .تشکیل شده است m 23.8 موثر سطح با کروی آینه یک از تلسکوپ هر .است شده تشکیل تلسکوپ 42 ازمجموع HiRes2 و  تلسکوپ

 شده مونتاژ ◦1 دید میدان  پالیرها با فتومولتی 256 از دوربین این .شده است داده قرار آینه کانونی فاصله در UV حساس به دوربین یک

 را 322◦و ارتفاع را در 17◦به  3◦از دید میدان HiRes1 آشکارساز فراهم می کنند. منظم ◦360 تقریبا سمت میدان دید ها تلسکوپ است.

 HiRes1 آشکارساز .سمتی پوشش می دهند در را 336◦و ارتفاع در را 31◦به 3◦از دید میدان HiRes2 ایستگاه .سمتی پوشش می دهند در

 تا 1999 سال دسامبر استریو از فلورسانس آشکارساز HiRes .است ADC الکترونیک فلش دارای HiRes2 که حالیدر  الکترونیک نمونه

 [3].شود مورد استفاده می 2006 آوریل

 داده های تجربی

استفاده شده است. تنها روییداد که به اصطالح  2005تا  1999از دسامبر HiResو وری شده توسط آشکارساز استریداده های تجربی جمع آ

 HiRes1شکارساز های پروفایل ها که به طورمستقل توسط آتناسب کروی می نامند استفاده می شود.این رویدادها که برای اندازه گیری 

 اولیه ذرات از انرژی است.بهمن های گسترده هوایی روفایل نهایی می توانند ترکیب شوند می باشد، و پروفایل حاصل متناسب با پ HiRes2و

 توزیع کاهش کیفیت داده ها باقی نمانده است. بدلیل رویداد استریو 3346.شود می تعیین بهمن های گسترده هوایی از maxX همچنین و

 .شده است داده نشان 2شکل در کیهانی های پرتو داده های حقیقی از maxX نهایی

.از بازده توزیع  لوشندکانو g / cmp air 
252 pکه متناسب با  44 air

mb
inel




  14mbکه خطا در این اندازه گیری . 460

داده ها،  است.بسیاری از پتانسیل منبع از خطای سیستماتیک اندازه گیری می شود.منابع عبارت اند از: آشکارساز رزولوشن، شبیه سازی

  زده تخمین 11mbگیری  اندازه این نهایی در سیستماتیک قطعیت عدمر تکنیک های آزمایش و غیره است.پروفایل عدم قطعیت اتمسفر، اث

 .نماید معرفی را اضافی سیستماتیک خطای یک تواند می کیهانی های پرتو شار از تر سبک و تر سنگین اجزای.شود می

 نتیجه گیری

 اندازه گیری می شود. HiResتوسط   air-p eV  18.510سان کشسطح مقطع نا

p air
( ) ( ) ( )

inel



   460 14 stat 39 sys 26 sys                                                                                                    (3) 

 حالی در .است شده داده نشان نظری های مدل از برخی از یابی برون و کیهانی های پرتو قبلی های گیری اندازه با 3 شکل در که است این

 از .که با دیگر روش ها مخالف است است، نظری های مدل از برخی های بینی پیش با خوبی بسیار شرایط در شده گیری اندازه مقدار که

به کار  نظری های مدل از برخی تجدید به نقطه یک نعنوا به توانید می را آن است، اغماض قابل گیری اندازه این مدل وابستگی که آنجا

 توجهی قابل طور به Akeno و Fly'sEye آزمایش توسط شده انجام قبلی کیهانی های پرتو گیری اندازه دلیل به که است، ذکر به الزم .گرفت

      نظری، مدل تحوالت حساب به را سمقیا ها گیری اندازه دارد، این بستگی کارلو مونت سازی شبیه برای شده انتخاب تعامل مدل در

 همان نمودار گیری اندازه این .درنظرمیگیریم [5] گذاری مقیاس ضریب از مستقل تجربی گیری اندازه و[ 4] دهنده شتاب های داده یابی برون

 .است شده داده نشان
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       HiRes: اندازه گیری سطح مقطع  3شکل

 در، دهنده شتاب گیری اندازه بدون حال، این با .دهنده می رسیم شتاب های داده به گیری اندازه این مقایسه با که است ارزشمند بسیار این

چنین حالت برون یابی چالشی است زیرا چندین دستور از  .دارند کمتری انرژی ها داده یابی برون بر تکیه به یکی .دارد وجود انرژی این

 مدل.[4]است شده ارائه یابی برون مدل گونه هر از دور که نقاط از بسیاری شامل، همچنین دهنده شتاب های داده بکارمی رود.آن بزرگی 

 از استفاده را با های بد داده نقاط [6] پیچیده غربال الگوریتم یک .است انداخته لنگر انرژی کم نقاط در ،2ln(s)پیشنهادی، یابی برون

همان  تصویر در مقیاس نیز کیهانی های پرتو گیری اندازه .شده است داده نشان 4 شکل در حاصل یابی برون .برد می بین عینی از معیارهای

درستی برون یابی داده های شتاب دهنده تصدیق  HiResاندازه گیری  .است شده داده نشان کلpp  کشسان بهنا p-airازسطح مقطع  نمودار

107.3کل PP برای سطح مقطع بینی پیش یک خود، نوبه به کردند، و ±1.2mb توسط که LHC شود می گیری اندازه. 

 .است مدل وابسته ،مقطع کل سطح بخش که است ذکر به الزم [.8]نیست  تضاد فرض یک Froissart درباره اشباع باند HiResاندازه گیری 

  .دوباره محاسبه می کنیم  کشساننا p-airازسطح مقطع را  کل PP در سطح مقطع قطعیت عدم معرفی

 
 .[7] کیهانی های پرتو تصویر مقیاس گیری اندازه و کل PP مقطع برای سطح دهنده شتاب یابی های برون داده:  4 شکل
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  C IVهاي جذبي ررسي پهناي سرعتي سيستمب
  

 يئآقا، عليرضا  راضيه حسيني ،اقدس مالالهي

  گروه فيزيك، دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان

  

  چكيده
 C IV سيستم جذبي 31سرعتي  پهنايدر اين مقاله  .كندبا خود حمل مي C IV  دهد كهرا نشان مي مقياس بزرگيبادهاي ها، اثر هاي جذبي موجود در طيف اختروشسيستم

، Å 1548حداكثر پهناي سرعتي براي طول موج  .مورد بررسي قرار گرفت
s

km 423  و براي طول موجÅ 1550 ،
s

km407 همچنين حداقل پهناي سرعتي براي طول . است

، Å 1548موج 
s

km42 ج و براي طول موÅ 1550 ،
s

km 43 يابدبه بعد پهناي سرعتي افزايش مي 2از انتقال به سرخ . است.  

  

Investigating of the Velocity Spread of C IV absorption system 
A. Molaelahi, R. hosseini, A. Aghaee  

 

Department of Physics, Sistan & Baluchestan University, Zahedan 

Abstract  
 

The absorption systems in quasar spectra are shown debris of large-scale winds that to carry C IV. In this paper, 

velocity spread of 31 C IV absorption systems were investigated. The results of this research are shown that the 

maximum velocity spread is  423 
s

km  for wavelength 1548 Å and 407
s

km  for wavelength 1550 Å. Minimum velocity 

spread is 42 
s

km  for wavelength 1548 Å and 43
s

km  wavelength 1550 Å. The velocity spread is increasde from 

higher redshift than 2. 

 

   قدمهم

بسته به انتقال . كه از نظر فضايي از ما دور هستند است هاييي شمار وسيعي از كهكشاناي براي مطالعهها وسيله بررسي خطوط جذبي اختروش   

 در طيف .ي وسيعي از خطوط جذبـي را دربرداشته باشدرهبه سرخ، گستره طول موجـي و قدرت تفكيك طيفي، طيف اختروش ممكن است گست

هاي جذب اعتقاد بر اين است كه سيستم	].1[ شوندناشي مي C IVو  Mg IIتوان خطوط جذبي باريكي را تشخيص داد كه از ها مياكثر اختروش

	].2[هاي سرعتي چندگانه دارند ها مولفهين سيستمبه طور نوعي ا. ها هستندهاي خوبي براي گاز غني از فلزات مربوط به كهكشانقوي ردياب 	

سيستم جذبي  Å 3/0 < wr  ،9سيستم جذبي پهناي معادل  22 مورد بررسي قرار گرفت كه  C IV	سيستم جذبي 33در اين تحقيق پهناي سرعتي 

Å 130 ≤≤ rw/ سيستم جذبي  1 وÅ 1 > wr باالي تلسكوپ بسيار بزرگ رصد سنج با توان تفكيك هاي اين تحقيق مربوط به طيف داده .دارند

  .استاروپا  نخانه جنوبگا
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  محاسبه پهناي سرعتي   

 نقطه صفر سرعت را با استفاده از رابطه زير تعيين    
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Å 130 سيستم جذبي باو  Å 3/0 < wr با براي يك سيستم جذبي سرعتي اي از نتايج مربوط به محاسبات پهناينمونه:  1جدول ≤≤ rw/.  
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)�=� , 2�>8(  97?  )�;> , 2�?8(  9�6  666?/6  Q2000-330 

  

  

��� ���� ��� ��3 پهناي سرعتي بعدبه  ستون اول نام اختروش، ستون دوم انتقال به سرخ محيط جاذب، ستون سوم    ��� �.  

  

  .به عنوان نمونه آمده است 1واقع در جدول   C IV هاي جذبيدر شكل زير تصاوير مربوط به پهناي سرعتي سيستم
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  .Å 1548براي طول موج  1ذكر شده در جدول  C IVهاي جذبي تصاوير مربوط به سيستم: 1شكل

 

 

  .ه سرخ نمايش داده شده استبر حسب انتقال ب C IV هاي جذبينمودار پهناي سرعتي سيستم 2در شكل 

  

  
هاي سياه نماينده ، دايره Å 1 > wrهـاي با ي جاذبدهندههـاي قرمز نشانمربع. =Å 2>9 بر حسب انتقال به سرخ C IVهاي جذبي نمودار پهناي سرعتي سيستم:  2شكل

Å 130هـاي جاذب ≤≤ rw/ هـاي نماينده جاذب يـآبهاي و لوزيÅ 3/0 < wr هستند.  

  

  .كنيماختروش مقايسه مي 7براي همين ] 4[در  C IVهاي را با نتايج  مربوط به سيستم 2نتايج حاصل از نمودارهاي شكل 
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  ي دهندههـاي قرمز نشانمربع. بر حسب انتقال به سرخ C IVهاي جذبي نمودار پهناي سرعتي سيستم: 3شكل

  .هستند هاي قوياينده جاذبهاي سياه نمهاي بسيار قوي، دايرهجاذب

  

   نتيجه گيري

، Å 1548مشخص است، حداكثر پهناي سرعتي براي طول موج  2و شكل  1همانطور كه از جدول    
s

km 423 و براي طول موج Å 1550 ،

s

km407 براي طول موج همچنين حداقل پهناي سرعتي. است Å 1548 ،
s

km42  و براي طول موجÅ 1550 ،
s

km 43 2از انتقال به سرخ . است 

هاي پيچيده با سيستم. به بعد برقرار است 1از انتقال به سرخ  Mg IIهاي جذبي اين وضعيت براي سيستم. يابدبه بعد پهناي سرعتي افزايش مي

هاي كم بيشتر رايج است و به طور نوعي به ابر بادها يا هاي زياد نسبت به انتقال به سرخدر انتقال به سرخهاي بسيار پهن از نظر سرعتي مولفه

   .يابندگيري ستاره در كهكشان تحول ميها با نسبت شكلشوند كه هر دو آنها مربوط ميهاي خروجي كهكشانجريان
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   EF Bootisبررسي تغييرات دوره تناوب مداري دوتايي  اولين نورسنجي كمينه گرفت و
  

  1فتانه صالح الدينسيده ، 1، سميرا حيدرزاده1عباس عابدي ،1سميه سومندر

  بيرجند ،بيرجندگروه فيزيك، دانشگاه  1

  

  چكيده
كمينه هاي  زمان بيرجند نورسنجي شد، سپس با كمكدانشگاه ، در رصدخانه دكتر مجتهدي V صافيدر EFBootis، گرفت اوليه سيستم دوتايي گرفتي تماسي تحقيق در اين

تغيير دوره تناوب  اين منحني زيج خطي جديد و آهنگبا استفاده از . استرسم شده هاي گرفتكمينه O-Cاند، منحني كه ديگر راصدين اعالم كرده اياوليه و ثانويه گرفت

   .اندوجود جسم سوم بررسي شده ها و اثر نور زمان جهت احتمالن مؤلفهجرم پايستار بي سيستم دوتايي، آهنگ تغيير

  

Photometry of Minimum Eclipsing and First Investigation of Changes in Orbital Period of 

Eclipsing Binary Star EF Bootis  
 

ِS. Soomandar
1
, A. Abedi

1
 ,S. Hidarzade

1
,S. F. Salahedin

1 

1 
Department of Physics, University of Birjand, Birjand  

 

Abstract  
 

In this research  the photometry of the first eclipsing,contact eclipsing binary system EF Bootis was done in V filter, in 

the Doctor Mojtahedi observatory of university of  Birjand. The by using the minimum time of primary and secondary 

eclipsing that other observers have declared, the O-C eclipsing minimum curve was plotted. By using this curve,the 

new ephemeris, the  rate of period changes of the system, the conservative mass transfer rate between the components 

and the light-effect due to possibility of presence of a third body were examined. 

   قدمهم
- معرفي شده G5نوع طيفي آن . ]1[استكشف شده 1997هيپاركوس در سال ESA اولين بار بوسيله مأموريت  EF Bootisسيستم دوتايي    

با بررسي منحني هاي نوري در اوزدمير و همكارانش . ]3[استانجام شده 1999اهدات توسط سامك و همكارانش در سال اولين مش. ]2[است

   . ]4[اندرا ارائه دادهيك زيچ خطي  UBVهاي صافي

 O-Cتعيين كمينه گرفت و رسم منحني 

و توسط تلسكوپ بازتابي اشميت كاسگرين با قطر  V صافيدر  1395تيرماه  17 در شب EF Bootisستاره دوتايي تماسي گرفتي نور سنجي    

ن يك تابع لورنتزي بر با برازش كرد. استبيرجند انجام شدهدانشگاه ، در رصدخانه دكتر مجتهدي ST-7مدل  CCDاينچ و مجهز به  14دهانه 

   .استگزارش شده 1ل جدوسيستم تعيين گرديد، كه در اوليه زمان كمينه گرفت  ،منحني نوري وبه كمك  كمينه گرفت
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  EF Booكمينه گرفت اوليه سيستم دوتايي :  1جدول

  كمينه  صافي  HJD  خطاي سيستم

43.945 10−
×  2457570.3928  V I 

  

هش و با استفاده و كمينه گرفت اوليه اعالم شده در اين پژو ]O-C gateway  ]5هاي گرفت اوليه و ثانويه موجود در سايت با استفاده از زمان 

 .استرسم شده 1كمينه هاي گرفت برحسب تعداد دورهاي كامل، مطابق شكل  O-C، منحني ذكر شدهاز زيج خطي ارائه شده در سايت 

  
  احتمالي اثر انتقال جرم و جسم سومو منحني برازش  EF Bootisگرفت سيستم  هايكمينه O-Cهاي نمودار مربوط به داده: 1شكل 

 .اندگزارش شده 2اند كه در جدول شماره ضرايب تابع درجه دو بدست آمده، O-Cترين تابع درجه دو بر نقاط بهبا برازش 

 O-Cبرازش شده بر نقاط  2ضرايب تابع درجه :  2جدول 

  ضريب   مقدار  خطاي استاندارد

6.0122e-4  -0.00184  C0 

2.00504e-7  -1.86503e-6  C1  

1.45928e-11  1.35356e-10  C2  

  

   .استبه دست آمده) 1(آهنگ تغييرات دوره تناوب سيستم به صورت رابطه  توجه به ضرايب بدست آمده با

              22c
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  .توان اين تغيير آهنگ دوره تناوب را به انتقال جرم بين دو مؤلفه نسبت داداين كه سيستم دوتايي تماسي است ميبا توجه به 

             
.

1
7 8

1.72414 10 1.8588 10 (
)

m
M

year

− − Θ= × ± ×       
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2مقدار  ]۶[از با استفاده در اين محاسبه  0.792m M
Θ

=�1 1.547m M
Θ

 با توجه به عالمت مثبت. تاساستفاده شده =
.

1m ، مشخص است  

 EFتوان زيج خطي جديد سيستم ميدوره تناوب با توجه با مقدار بدست آمده براي آهنگ تغييرات . استجرم بدست آورده ،كه مؤلفه اوليه

Bootis اعالم كرد 2رابطه  را به صورت.  

                         )2     (                                               
72457570.39280 0.420518182 6.36815 10HJDMinI ε

−
= + × ± ×  

  

  جسم سومپارامترهاي 
دهند احتمال وجود جسم سوم ناشي رفتار تناوبي را نشان مي ،O-Cمانده هاي برازش تابع درجه دو بر منحني با توجه  به اين موضوع كه باقي   

تايي هو دوره تناوب مربوط به جسم س Aدامنه تابع نور زمان،  Period 04با استفاده از نرم افزار . از اثر نور زمان براي اين سيستم وجود دارد

هاي فيزيكي و توان كميتها ميماندهبر منحني باقيتابع نور زمان با تطبيق . استذكر شده 3كه مقادير بدست آمده در جدول  .استمحاسبه شده 

  .]7[تايي را محاسبه كردهندسي سيستم سه

تابع نور زمان برازش شده بعد از اجراي كد فرترن بر  2شكل . استاين مقادير آورده شده 3محاسبه شد كه در جدول  Kو  e ،ωبهترين مقدار 

  .دهدان ميها را نشباقي مانده O-Cمنحني 

  پارامترهاي مربوط به سيستم سه تايي بدست آمده از كد فرترن:  3جدول 

T0(day)
  

K(day)  ω(deg)  e  P(years) A 

24457346 1.0 3 1.25 4e e− ± − 295.199 1.8± 7.9999 2 4.99 3e e− ± − 12.5 0.00188 

 

  
 O-Cهاي منحني ماندهبر باقي) خروجي كد فرترن(تابع نور زمان برازش شده : 2شكل 

)توان مي ωو  K ،eو در نهايت بعد از محاسبه  )sin
12

a i، ( )3
f m و

3,min
m آمده 4حاسبه شده در جدول شماره مقادير م. را بدست آورد -

   .استبعد از حذف اثر نور زمان قابل مشاهده O-Cهاي منحني ماندهنمودار باقي 3چنين در شكل است و هم
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  پارامترهاي جسم سوم بدست آمده از كد فرترن: 4جدول 

( ) ( )sin
12

Aua i  ( )3
f m  ( )

3,min
m M

Θ
  

0.1732 2.168 2e± − 1.8638 4 7.0344 5e e− ± − 0.1036 

  

  
  هاي نهايي برحسب دوره حول خط افقي گذرنده از مبدأباقي مانده: 3شكل 

هاي گرفت كمينه O-Cهاي منحني باقي مانده تغييراتها حول خط افقي نشان دهنده اين است كه عامل مؤثر ديگري در پراكندگي اتفاقي داده

  .وجود ندارد

   نتيجه گيري
سپس با . استهاي گرفت رسم شدهكمينه O-Cو تعيين زمان كمينه گرفت، نمودار  EF Bootisابتدا پس از نورسنجي از سيستم در اين مقاله    

يه، پارامتر مداري سيستم سه تايي و زيج خطي جديد، آهنگ انتقال جرم از ثانويه به اولبررسي تغييرات دوره تناوب اين سيستم عالوه بر اعالم 

  .جرم كمينه جسم سوم احتمالي تعيين گرديده است

 ها مرجع
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  بيني گرفت ماه و خورشيد در رصدخانه دانشگاه خوارزميپيش

  عهديه عبادي و فرزان مومني

  دانشگاه خوارزمي -هاي باال، دانشكده فيزيكگروه نجوم و انرژي

  
اجرام سامانه خورشيدي، شامل خورشيد و  بدين منظور معادالت حركت. ايمگرفتگي پرداختهبيني خورشيدگرفتگي و ماهاي صد ساله به پيشدر اين پژوهش براي بازه: چكيده

ميزاني كمتر از چند دهم ثانيه هشت سياره و سه سيارك سرس، وستا، و پاالس را در قالب ديناميك نسبيت عام نوشته و بر جمالتي كه منجر به خطايي در زمان وقوع گرفت به 

بيني اينك رصدخانه دانشگاه خوارزمي قادر به پيشبدين ترتيب هم .ايمهاي رصدي ناسا بهره گرفتهادهبراي مقادير اوليه مكان و سرعت از د. ايمشدند چشم پوشيدهدر سال مي

ضمنا در اين . دهدنشان مي زيوخ افتهاي ناسا تنها چند ثانيه در قرن بينيهاي ما با پيشبينينتايج پيش. گرفت ماه و خورشيد و نيز تعيين مسير گرفت خورشيد روي زمين است

بيني باريكبينانه مسير گرفت خورشيد پيش .دار با دقتي بيش از آنچه پيش از اين مقدور بوده است تعيين نماييمايم جرم خورشيد را دستكم با يك رقم معنيپژوهش توانسته

اين نقص البته رفع . تقديم و ترقص زمين لحاظ نشده استافزار كنوني ما اين اختالف عمدتا از آنجا است كه در نرم. شودروي زمين نيز با دقت حدود يك درجه انجام مي

ها سرگرم لحاظ اين نامه كارشناسي ارشد خود زير نظر نويسنده دوم ضمن افزودن آثار گرانشي كمربند سياركاينك آقاي محسن وحيدي در قالب پايانشدني است و هم

  .افزار هستندها در نرمحركت

  مقدمه

. شده استهايي است كه نزد بشر همواره گواهي بر قدرت ذاتي دانش شمرده ميتوانمنديترين د از جمله كهنبيني گرفت ماه و خورشيپيش

بيني حركت اجرام در امروزه، به ياري نظريه نسبيت عام و نيز بكارگيري كامپيوترهاي پر سرعت و با حافظه باال انجام محاسبات ريزبينانه براي پيش

ها عمدتا توسط ناسا و آژانس فضايي اروپا و برخي از ديگر مراكز نجومي ديگر انجام بينياينك اين پيشهم. است سامانه خورشيدي ممكن گشته

آنچه . اين مهم پرداخته استبه  ،هاي رصدي معطوف به آسترومتريدر كنار برخي فعاليت ،از چهار سال پيش رصدخانه دانشگاه خوارزمي. شودمي

جاني ، خانم زهره دده[1]دستنامه كارشناسي ارشد خانم مرجان نيكاي است كه به ترتيب در قالب پايانكارهاي پژوهشيآيد فرآورد در اينجا مي

. ام رسيده استنوشته در دانشگاه خوارزمي به انج تحت راهنمايي نويسنده دوم اين) مقالهنويسنده اول ( [3]، و سرانجام خانم عهديه عبادي [2]

  .شود و در بخش آخر به ارائه نتايج اختصاص داردندي ديناميك حركت اجرام توضيح داده ميدر بخش بعدي فرمولب

  بررسي نظري

استابروك از طريق وردش يك انتگرال الگرانژي مستقل از زمان كه در يك  توسط 1971مسئله چند جسمي در سال معادالت :معادله حركت

براي هر . [4]به دست آمد  فرموله شده بود،) مبتني بر مركز جرم سامانه خورشيدي(چارچوب بدون چرخش مختصات كارتزيني باريوسنتريك 

 : آيد اي از رابطه زير به دست مي ، شتاب جرم نقطه iجسم 

  �� ������	
�� = ∑  ���
��(�����)

����
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− ���#
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���� �
���

+ ∑  )23#
�	(�	���)

��	�
+ ∑  �,5,2 6    

'�، ��اين معادله  در ��و  � ��7ام هستند؛  iنشانگر بردارهاي مكان، سرعت و شتاب باريوسنتريك جرم � = |�� − �9و نيز  |�� = ، كه در آن  �;:

گيري  به عنوان پارامتر اندازه %گيري غيرخطي بودن در برهم نهي گرانشي و  اندازهپارامتر >. ام است jجرم جسم  �;ثابت جهاني گرانش و  :
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>در اينجا نيز مانند نسبيت عام . (شود انحناي فضا كه توسط جرم سكون واحد ايجاد شده تعريف مي = % = �=همچنين .) است 1 = |�' و  |�

cشتاب سمت راست معادله به سمت چپ آن بستگي دارد بنابراينو  ظاهر شده در دو جمله سمت راست ��7كميت .سرعت نور را نشان ميدهد نيز

سيارك بزرگ  3، به mهايي با انديس  كميت، در جمله پيش از آخر.و اگر دقت بيشتري مورد نظر باشد، اين مسئله بايد در محاسبات لحاظ شود

. شوند سيارك ديگر، تنها بر زمين، ماه و مريخ وارد مي 297پردازد كه از طرف  جمله آخر نيز به نيروهايي مي.وستا اشاره دارندو  س، پاالسرس

در مورد خورشيد . كنيم اي استفاده مي كنش نقطه براي به دست آوردن مكان و سرعت همه اجرام سامانه خورشيدي به جز خورشيد از معادله برهم

ام و  iدر بيرون از آكوالد بيانگر نيروي گرانش نيوتني ميان جرم  اولجمله اصلي عبارت . ه مركز جرم اصالح شده بهره خواهيم گرفتنيز از معادل

 0.1بيني زمان گرفت موردنظر ما  از آنجايي كه دقت پيش. دهند و جمالت داخل آكوالد آثار نسبيتي اجرام روي يكديگر را نشان مي ام است jجرم 

10كه كافيست همه جمالت نسبيتي از مرتبه  نشان دادتوان  ثانيه است، مي
�8

اي را به طور كلي به  معادله جرم نقطه، به اين ترتيب كه اگر باشند 

  :صورت حاصلضرب جمالت نيوتني و نسبيتي بازنويسي كنيم خواهيم داشت

 :داريم rو  G ،Mن رف رابطه باال و با فرض ثابت بوداكنون با لگاريتم و سپس مشتق گرفتن از دو ط. نشانگر كل جمالت نسبيتي است <كه در آن 

١حاصلضرب يا <جمالت 

"�در  �
&)از مرتبه و يا   �

و  �7شوند كه از مرتبه شتاب يا  جمالتي را شامل ميعبارات دوم و سوم معادله باال نيز . هستند �(�
١

���
در  

��
10يا ) يكاي نجومي( auاز مرتبه  rمانطور كه ميدانيم ه. هستند  �

11
"�٢متر و  

ام است كه براي خورشيد از  kشعاع شوارتزشيلد جرم   �

10بيشترين مقدار برخوردار بوده و از مرتبه 
3

چون اين كميت براي سيارات و ماه به مراتب كمتر است، از آنها در اين جمالت صرفنظر و  است 

10حدودا از مرتبه نيز نسبت سرعت سيارات به سرعت نور .كنيم مي
�4

10گيريم كه از مرتبه  ما تنها جمالتي را در نظر ميبنابراين . است 
�8

باشند و  

ها شامل سرس، پاالس و وستا به ترتيب با  اين سيارك. هاست عبارت چهارم مربوط به سه سيارك بزرگ در كمربند سيارك.كنيم از بقيه صرفنظر مي

8.7هاي  جرم × 10
20

  ،3.18 × 10
20

3و   × 10
20

ا توجه به نزديكي اين سه سيارك به ماه و زمين و اندازه بزرگ آنها نسبت به ب. كيلوگرم هستند 

كه ها نيز  سيارك ديگر كمربند سيارك 297هاي  مجموع جرم. توان آنها را نيز در محاسبات وارد نمود ها مي هاي ديگر كمربند سيارك سيارك

10از مرتبه   آمده، تاثيرشان در عبارت پنجم رابطه
�9

ورشيد است و در نتيجه با توجه به قانون سوم كپلر و رابطه بين دوره تناوب و برابر جرم خ

A ~ A@:جرم، تاثير آنها در دوره تناوب گردش زمين به دور خورشيد به اندازه CD��EF��G�
CHI�

⇒   @A~3 × 10M × 10�N~3 × 10��O   پس . است

 .كنيم و از اين جمله صرفنظر مي از اهميت چنداني برخوردار نباشد ها باشيم، لحاظ اين سياركثانيه بسنده كرده  0.1 شايد تا زماني كه به دقت

شوند كه با فرمول نيوتني معمول مركز جرم  هاي ديناميكي نسبت به مركز جرمي تعريف مي در متريك چند جسمي، تمام كميت: بعدسازي بي

∑ابروك، رابطه مركز جرم سامانه خورشيدي به صورت بندي است براساس فرمول. متفاوت بوده و اصالح شده است  P 9P
∗7P = كه در  واهد بودخ 0

9Pآن
∗ = 9P R1 + 1

2S2 =P2 − 1
2S2 ∑  T≠P

9T
7PT

V .  هنگام انجام محاسبات عددي، مكان و سرعت سيارات و ماه از طريق معادله حركت به دست آمده و

توانيم با توجه به دقت مورد نياز خود از تعدادي از جمالت صرفنظر  در اينجا نيز مي.شود مي مكان خورشيد با استفاده از معادله مركز جرم حاصل
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. پوشي كرد توان از آن چشم سرعت اجرام ظاهر شده كه با توجه به ناچيز بودن سرعت خورشيد مي ∗�9به اين ترتيب كه در جمله دوم . كنيم

#همچنين در جمله سوم، حاصلضرب 
در  �

���
10ا داريم كه همانطور كه پيشتر توضيح داده شد براي خورشيد از مرتبه ر  �

�8
و براي سيارات و ماه  

  . كنيم بسيار كمتر خواهد بود و در نتيجه در اين جمله نيز تنها خورشيد را در نظر گرفته و از ساير اجرام صرفنظر مي

يك شعاع  بنابراين .گون، در استوا كشيده شده و در قطبها داراي پخيدگيست زمين مانند يك بيضي دانيم همانطور كه مي:پخيدگي زمينلحاظ 

�\:  آيد مي درشكل اين گون به  معادله زمين بيضي  بر اين اساس،. دارد) ]7YZ(و يك شعاع قطبي ) 7WX(استوايي  + ]� + ( �E^
���_

)�`� = 7WX� 

به طور . شود نيز تغيير كرده و با زمين كروي متفاوت خواهد بود و در نتيجه نيرويي كه از طرف آن به ماه وارد ميگون  بيضيزمين پتانسيل گرانشي 

ab:شود نوشته مي روبروگون به شكل  كلي، پتانسيل گرانشي زمين بيضي = − bCE
� c1 − ∑  de3� cf

�ge heAe(SiOj)g  كه در آنAe هاي  اي ها چندجمله

با داشتن پتانسيل گرانشي زمين،  نيروي وارد بر ماه را . كنيم اي بسنده مي ما در اينجا تنها به مرتبه اول اين چندجمله. ها ضرايب ژئودزي هستند  heندر و لژا

به دليل داشتن تقارن در . (اين نيرو كه قبال تنها مولفه شعاعي داشته، اكنون داراي يك مولفه قطبي نيز هست. ايمو در برنامه گنجاندهمحاسبه 

kl: راستاي زاويه سمتي، مولفه نيرو در اين راستا صفر است = 0 ( 

از   به اين منظور،. مورد استفاده قرار دهيمخود محاسباتيتا بتوانيم در برنامه  كنيم ميبعد  بي،آنها را معادالت پس از به دست آوردن: بعدسازي بي

) يك شاخص زماني بسيار نزديك به دوره تناوب گردش زمين به دور خورشيد(Amبراي مقياس كردن مكان و از ) يكاي نجومييا  a)auر پارامت

′7: كنيم مقياس كردن زمان استفاده ميبراي  = �
o   ;  q′ = r

st
طبق .اند بعد تعريف شده به ترتيب به عنوان پارامترهاي مكان و زمان بي ′qو  ′7كه   

�Am:كپلر نيز داريم قانون سوم = uv 
bC�

w) كه;r در را بعد شده  پارامترهاي مكان و زمان بي.مجموع همه اجرام سامانه خورشيدي را تشكيل ميدهد

  .بعد شده به دست آيد كنيم تا معادله بي جايگزين مياي  كنش نقطه معادله برهم

را كه در واقع زاويه بين ماه و خورشيد از منظر زمين  >اي به نام  ، زاويهخورشيد و ماهوضعيت گرفت براي بيان رياضي : تشرايط الزم براي گرف

گرفتگي خواهيم  درجه باشد، ماه 178.44درجه باشد خورشيدگرفتگي و در صورتي كه بيشتر از  1كمتر از  >اگر زاويه . كنيم است تعريف مي

اي كه امتداد  بنا به تعريف عبارت است از لحظهنياز داريم و آن [5]لحظه بزرگترين گرفتبه اما اين تنها شروع پديده است، در حالي كه ما . داشت

  .داشته باشد) يا ماه(كمترين فاصله را نسبت به مركز زمين ) يا زمين(محور مخروط سايه ماه 

هاي كارتزيني  بوده و مقادير دقيق مولفه 1969ژوئن سال  28هاي اوليه ما لحظه صفر روز  مقادير اوليه مكان و سرعت اجرام در داده: شرايط اوليه

. [6]مورد استفاده قرار گرفته استمكان و سرعت اجرام در اين لحظه در سيستم مختصات باريوسنتريك و در دستگاه مختصات استوايي ميانگين 

جرم  .[7]پديا برداشت شده است از ويكي) به جز جرم خورشيد(جرم مربوط به اجرام سامانه خورشيدي است كه مقادير آنها ، گركميت مهم دي

براي تنظيم . كنيمميبا توجه به دوره تناوب زمين تنظيم  رارود  خورشيد كه در واقع موثرترين جرم در حركت اجرام سامانه خورشيدي به شمار مي

. گيريم بهره ميانجامد روز به طول مي365.25636) سال نجومي(كه مدت زمان حركت مركز جرم زمين و ماه به دور خورشيد اين جرم خورشيد از

5;: آيد برابر است با آنچه كه به دست مي. ايم جرم خورشيد را با دقت خوبي تنظيم كرده = 1.988547(014) × 10)mkg  

  گيري و نتيجه بحث

گرفتگي از تاريخ  بيني شده براي خورشيدگرفتگي و ماه پس از انجام محاسبات عددي در قالب برنامه متلب، نتايج به دست آمده شامل زمان پيش

ي اين مقايسه در نمودارهاي زير  مقايسه كرديم و نتيجه [8]هاي سايت ناسا سال پس از آن را با داده 100تا  1969ژوئن سال  28لحظه صفر روز 

- اينك آقاي محسن وحيدي در قالب پايانهم. استهاي ما و سايت ناسا در حدود ثانيه  دهد، تفاوت داده همانطور كه نمودار نشان مي. آمده است
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. نمايندتر ها را دقيقبينيها در تالش هستند تا اين پيش

- بيني باريكبينانه مسير گرفت خورشيد روي زمين نيز هم

اين . استافزار كنوني ما تقديم و ترقص زمين لحاظ نشده 

 30حدودا ) شيفت(ضمنا يك كَبش . ثانيه است 5حدود  زهاي

 1391نجوم، دانشگاه خوارزمي پايان نامه كارشناسي ارشد 

پايان نامه كارشناسي ارشد نجوم، دانشگاه خوارزمي ، "گرفتگي بر پايه ديناميك سماوي در رصدخانه دانشگاه خوارزمي

كد نوشته شده براي پايان نامه كارشناسي ارشد نجوم، دانشگاه 

[4] E. M. Standish & J. G. Williams, Orbital Ephemerides of the Sun, Moon and Planets, in: Explanatory Supplement to the Astronom

Almanac, Chapter 8 

[5] http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/SEglossary.html

[6] http://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi 

[7] https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_mass 

[8] https://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html 

ها در تالش هستند تا اين پيشنامه كارشناسي ارشد خود زير نظر نويسنده دوم ضمن افزودن آثار گرانشي كمربند سيارك

بيني باريكبينانه مسير گرفت خورشيد روي زمين نيز همپيش. افزار هستند هاي تقديم و ترقص زمين در نرمضمنا ايشان سرگرم لحاظ اين حركت

افزار كنوني ما تقديم و ترقص زمين لحاظ نشده اين اختالف عمدتا از آنجا است كه در نرم.شوداينك با دقت حدود يك درجه انجام مي

  .هاي تقديم و ترقص زمين رفع شدني است

يوخ افتدامنه ). پايين(ها گرفتگيو ماه) باال(ها بيني ما و ناسا براي زمان خورشيدگرفتگي

  .بايد ناشي از خطاي سيستماتيك در محاسبات ما باشد

  2017از مسير خورشيدگرفتگي آتي در آگوست ) چپ(و ناسا ) 

پايان نامه كارشناسي ارشد ، "حل مسئله چند جسمي در گرانش نيوتني، وكاربردهاي آن در مسائل سيارات

گرفتگي بر پايه ديناميك سماوي در رصدخانه دانشگاه خوارزميبيني خورشيدگرفتگي و ماه

كد نوشته شده براي پايان نامه كارشناسي ارشد نجوم، دانشگاه  ، "رصدخانه دانشگاه خوارزميگرفتگي و خورشيدگرفتگي در بيني ماهلحاظ آثار ريز در پيش

E. M. Standish & J. G. Williams, Orbital Ephemerides of the Sun, Moon and Planets, in: Explanatory Supplement to the Astronom

tp://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEhelp/SEglossary.html 

نامه كارشناسي ارشد خود زير نظر نويسنده دوم ضمن افزودن آثار گرانشي كمربند سيارك

ضمنا ايشان سرگرم لحاظ اين حركت

اينك با دقت حدود يك درجه انجام مي

هاي تقديم و ترقص زمين رفع شدني استنقص نيز با لحاظ حركت

  

بيني ما و ناسا براي زمان خورشيدگرفتگيتفاوت ميان پيش: 1شكل 

بايد ناشي از خطاي سيستماتيك در محاسبات ما باشد شود كهاي هم مالحظه ميثانيه

  

  

  

  

) راست(ما  يبينمقايسه پيش: 3شكل 

  مراجع

حل مسئله چند جسمي در گرانش نيوتني، وكاربردهاي آن در مسائل سيارات"مرجان نيك دست،[1]

بيني خورشيدگرفتگي و ماهپيش"جاني،زهره دده[2]

1392.  

لحاظ آثار ريز در پيش"عهديه عبادي،[3]

  1393خوارزمي 
E. M. Standish & J. G. Williams, Orbital Ephemerides of the Sun, Moon and Planets, in: Explanatory Supplement to the Astronomical 
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  پي پن اماُ از استفاده با مكا كد سازي موازي

  

 ميرك گيش ،1ني راديسيد محمد حس
2  

 ه بيرجنددانشگا ،دانشكده علوم 1

 شناسي نيكالس كوپرنيك، ورشو ركز ستارهم 2

  

  چكيده

 اي، ستاره هاي سيستم سازي شبيه در كارلو مونت كدهاي اصلي مزيت. باشد مي چگال اي ستاره هاي سيستم سازي شبيه ي زمينه در كارلو مونت كدهاي معدود از يكي مكا كد

 بر توانستيم و كرديم موازي باالتر سرعت به دستيابي براي را مكا كد از ي مهمبخش ما كار، اين در. باشد مي باالتر سرعت با بيشتر ي ذره تعداد با هايي سيستم سازي شبيه توانايي

  .ي حدود هفت برابر در سرعت پردازش به دست آوريم به اندازهافزايشي  هسته، هشت با پردازشي گره يك روي

  

  

   قدمهم

 براي سرسخت هايي هدف همچنان ، 106 تا 104 حدود با كروي هاي خوشه خصوص به و چگال اي ستاره  هاي سيستم دهه، چند گذشت از بعد    

 مونت و پالنك-فوكر اي، ذره - n: دارد وجود روش چند كروي، يها خوشه سازي شبيه ي زمينه در. شوند مي قلمداد محاسباتي اخترفيزيكدانان

 پالنك-فوكر معادالت دوم روش در. آيد مي دست به نيوتن ي معادله از گيري انتگرال از استفاده با ذرات مكان و سرعت اول روش در. كارلو

 به مستقل صورت به كارلو مونت روش. شود مي پرداخته يآمار ديدگاهي با معادالت اين  به آخر روش در و شوند مي گيري انتگرال مستقيماً

در  1998در سال . هايي ايجاد كرد يك دهه بعد، استودولكيويچ در روش هنون بهبود. ي هفتاد ميالدي ابداع شد هنون و اسپيتزر در دهه ي وسيله

) بخش بعدي را ببينيد(افزوده شدن چندين ويژگي جديدبا  2013در نهايت در سال . ي گيش چندين تغيير اساسي به وجود آمد اين كد به وسيله

  .اين كد با نام مكا منتشر شد

 -2.شود ميدان گرانشي به دو بخش ميدان نرم و ميدان نامنظم داراي افت وخيز تقسيم مي -1: سه فرض اساسي در روش مونت كارلو وجود دارد

بدين  ،شود سيستم متقارن كروي متصور مي -3. يابد فازهاي پايدار تحول مي از  هاي دور دوجسمي طي يك توالي كنش ي برهم سيستم به وسيله

ي  ي اصلي در روش مونت كارلو اين است كه در طي يك بازه ايده.  ي كروي در نظر گرفت توان به شكل يك پوسته صورت كه هر ستاره را مي

به دليل تقارن كروي . توان از ميدان داراي افت و خيز صرفنظر كرد ي اول مي زماني بسيار كوچكتر از زمان واهلش و بزرگتر از زمان عبور، تا مرتبه

. شود اي در واحد جرم آن مشخص مي ي زاويه ي انرژي و تكانه ميدان گرانشي نرم، مدار هر ستاره يك مدار رزت خواهد بود كه تنها به وسيله

  .شوند قدار دهي ميي واهلش م اي به طور تصادفي و طبق نظريه ي زاويه انرژي و تكانه

  

  مكا
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اين ]. 1[است كروي هاي خوشه سازي شبيه براي پيشرفته يك كد مونت كارلوي) MOCCA: MOnte Carlo Cluster simulAtor( مكا   

 از تر سريع بزرگي ي مرتبه چندين كه نمايد سازي شبيه روز چند فقط زمان در را ذره ميليون اي چگال با دو است تحول خوشه قادر كد

از . باشد نوشته شده است و شامل چندين هزار خط كد مي 77قسمت اصلي اين كد به زبان فرترن . باشد مي فعلي اي ذره-n كدهاي ترين پيشرفته

هاي  ي توابع تحولي زيروال هاي دوتايي به وسيله اي و ستاره ستاره  تحول: توان به اين موارد اشاره كرد هاي ديگر اين كد مي برخي ويژگي

SSE/BSE  ي كد  ها با يكديگر به وسيله ها و نيز دوتايي ها با دوتايي كنش ستاره بر هم. شود انجام ميFewbody دهد  شود كه اجازه مي انجام مي

روش از توان به چند  ها از خوشه را مي ي خروج ستاره همچنين نحوه. ها را دنبال كرد هاي مربوط به تحول آن ها و كميت با دقت بسيار مدار دوتايي

 .جمله الگوريتم تأخيري فوكوشيگ و هگي تعريف كرد

  

  موازي سازي

باشد كه با فرترن  مي relaxبرترين زيرروال مكا، زيرروال  بخش اصلي و زمان. باشد مي  cو  77مكا كدي پيچيده نوشته شده به دو زبان فرترن    

پي  اپن ام. موازي كنيم)  OpenMP(پي  ي اپن ام ين بخش از كد را به وسيلهبه همين دليل در گام اول ما تصميم گرفتيم ا. نوشته شده است 77

ي اشتراكي هنگام نوشتن كد  با حافظه) Multiprocessing(دهد از مزاياي چندپردازشي  نويس اجازه مي نويسي است كه به برنامه يك رابط برنامه

هاي  ي هسته والً قدم بعدي براي افزايش سرعت كد، استفاده از توان پردازشي همهمبعد از بهينه كردن الگوريتم و كد نوشته شده، مع. استفاده كند

ر روي گروهي از ي نخست، چرخش ب در حلقه. ي اصلي تشكيل شده است از دو حلقه relaxزيرروال. يو است پي موجود بر روي يك سي

هاي جفتي با ساير ستارگان سرعتشان بايد به روز شود كه خود  مشتمل بر صدا زدن پنج زيرروال ديگر  شود كه طي برخورد ستارگان انجام مي

ود دو شود كه شامل صدا زدن يك زيرروال حدوداً هفتصد خطي است كه خ ي دوم مكان اين ستارگان بعد از برخورد به روز مي در حلقه. است

المقدور  پردازشي حتي) Threads(هاي براي اينكه از ايجاد سربار اضافي هنگام توليد نخ. زند زيرروال تودرتوي ديگر و دو تابع را صدا مي

سرتاسري همچنين بايد توجه كامل به متغيرهاي . كنيم ها از صد بيشتر است ايجاد مي ها را فقط هنگامي كه تعداد تكرار حلقه جلوگيري شود، ما نخ

ي ابتدايي در زير نشان  بخشي از حلقه. ها با يكديگر جلوگيري به عمل بيايد ي نخ تعريف شده داخل كد داشت تا از مشكالت مربوط به مسابقه

  .داده شده است

  
ُ*$OMP  PARALLEL IF(n_loop .GT. 100) DEFAULT (NONE) 

*$OMP+ SHARED(verbose,iname,vro,vr,vto,vt, 

*$OMP+ro,r,rn,body,xmax,xmaxz,nt,pi,relaxation) 

*$OMP+ PRIVATE (NTHREADS,TID,i,w,den,im1,im2,sm1,sm2,rx1,rx2,a12, 

*$OMP+sin2b2,dt1,dt2,beta,vrn1,vrn2,vtn1,vtn2,irelax) 

*$OMP+ FIRSTPRIVATE (lmin,lmax,dt0) 

*$OMP DO SCHEDULE(DYNAMIC) 

       

      do i=lmin,lmax,2 

 … 

      enddo 

 

*$OMP END DO 

*$OMP END PARALLEL 
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  صحت كد موازي شده
هاي مختلف مقايسه  كنيم در حالت ي استفاده ميهنگامي كه از چهار نخ پردازش را با كد موازي شده) nth1(براي محك عملكرد كد، ما كد سريال  

در . دهد مي ستند نشان ه يا روشن كنش دوجسمي خاموش اي و برهم رههنگامي كه تحول ستاهاي مختلف  در حالتاين مقايسه را  1شكل . كرديم

اين محاسبات بر روي يك رايانه با سيستم عامل  .باشند ي حاالت نتايج اجراي كد در دو حالت سريال و موازي به خوبي بر هم منطبق مي همه

   3و  2، 1سطح هاي نهان  كيلوبايت حافظه 3072و 256، 64ترتيب  مگا هرتز و به 1466با سرعت  corei3ي  لينوكس توزيع اوبونتو، پردازنده/گنو

  

 و  evol ،dynamicsها و   ي تعداد ستاره دهنده نشان N). نارنجي(شود  نخ پردازشي استفاده مي 4با هنگامي كه از ) سبز(ي اجراي كد در حالت سريال  مقايسه :1شكل 

imfg در هر پنل، باال چپ شعاع هسته، . باشد اي، واهلش دوجسمي و نوع تابع جرم مورد استفاده مي به ترتيب تحول ستاره) 1(يا روشن بودن ) 0(ي خاموش  نشان دهنده

  .باشد باال راست شعاع نيمه جرم، پايين چپ جرم كل و پايين راست خطاي كل انرژي ضربدر ضريب نوشته شده مي

)�( )�( 

)�( )�( 

۹۶



  .به دست آمده است

  در حالت موازيبازدهي 

 ،4، 1 با تعدادميليارد سال  14ي يك ميليون را به مدت  گيري ميزان افزايش سرعت كد در حالت موازي، ما چهار مدل با تعداد ذره ي  اندازه برا   

  .دهد افزايش سرعت و زمان را نشان مي 2شكل .دهد ي مورد استفاده را نشان مي مشخصات رايانه 1جدول . سازي كرديم شبيه نخ پردازشي 16و  8

تعداد نخ  يو پي نوع سي  سيستم عامل

به ازاي 

  هر هسته

 تعداد هسته

روي هر 

  سوكت

تعداد 

   ها سوكت

ي  حافظه

  اصلي

ي  حافظه

هر  L1نهان 

 هسته

ي  حافظه

هر  L2نهان 

 ههست

ي  حافظه

هر  L3نهان 

 سوكت

Scientifi 

linux 6 

Intel 

Xeon 

2.40GHz  

گيگا  64  2  8  1

  بايت

كيلو  32

  بايت

كيلو  256

  بايت

كيلو  25600

  بايت

  نتيجه گيري

هاي غير قابل  و شاخه ها با توجه به وفور شرط. پي، يك بخش مهم از كد مكا را موازي كرديم نويسي اپن ام در اين كار، با استفاده از رابط برنامه

هاي  بايست ساير قسمت براي به دست آوردن سرعت بيشتر مي. باشد حذف در اين بخش از كد، افزايش به دست آمده در سرعت اجرا مطلوب مي

  .كد را نيز تا حد امكان موازي نمود

  مراجع
[1] Giersz M.,  Heggie D. C., Hurley J. R. and Hypki A.; “MOCCA code for star cluster simulations - II. Comparison with N-body simulations”; 

MNRAS 431 (2013) 2184-2199 

نمودار كل زمان سپري شده : چپ. هاي متفاوت به ازاي تعداد نخ  relaxنمودار افزايش سرعت در كد به ازاي كل زمان سپري شده در زيرروال : راست :2شكل 

  .تفاوتمهاي  به ازاي تعداد نخ در اين زيرروال

  با يك ميليون ذره  خوشهي مورد استفاده در محك سرعت  مشخصات رايانه :3 جدول
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  وشکسانی کپه اي نسبیتی در قرص هاي اطراف سیاهچاله هاي چرخان
  

 1محبوبه معین مقدس
 دانشکده علوم پایه، دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد 1

  چکیده
مولفه هاي چهار بردار سرعت را  مولفه شعاعی چهار بردار سرعت بقیهبراي ساده  مدلی نچاله هاي چرخان با در نظر گرفت اطراف سیاه برافزایشی در این مقاله در قرص هاي

  را بررسی می کنیم. تنشدر تانسور  وشکسانی کپه ايتاثیر  را محاسبه می کنیم . همچنین  تنشولفه هاي تانسور محاسبه می کنیم. سپس م
 

Relativistic Bulk Viscosity in the Accretion Disks around the Rotation Black Holes  
 

ِM. Moeen. Moghaddas1 

 
Abstract  

In this paper for accretion disks around the rotating black holes, we suppose a simple model for radial component of 
the four velocity then the other components of four velocity are calculated. then all components of stress-viscose tensor 
are calculated. So influences of bulk viscosity in stress-viscose tensor are calculated. 

   قدمهم
10حدود جرمی در سیاهچاله ها  ایجاد گرانش شدید در اطراف آنهـا و در نتیجـه در قـرص    دارند که این سبب  برابر جرم خورشید 10تا  	

قرص هـاي اطـراف سـیاهچاله هـاي       جهت بررسی سیاهچاله ها باید از معادالت نسبیت عامی استفاده کنیم.هاي اطراف سیاهچاله ها می شود، لذا 
 Abramowicz et al(1996،, Gammie & Popham (1998),  Manmoto (2000)، Takahashi (2007) ، Moeen et al((ز نویسندگان بررسـی شـده اسـت    اتوسط بسیاري 

د. در ایـن برررسـی هـا از وشکسـانی کپـه اي صـرفنظر شـده بـود.          )... (2012) همچنـین   قرص هاي اطراف سیاهچاله هاي چرخان را بررسی کردـن
  بررسی شده است.Moeen (2016)وشکسانی کپه اي براي قرص هاي اطراف سیاهچاله هاي غیر چرخان در 

راي   در قرص هاي اطراف سی وشکسانی -تنشتانسور  یدر این مقاله به بررس اهچاله هاي چرخان می پردازیم. ابتدا  با معرفی یک مدل سـاده ـب
مولفه شعاعی چهار بردار سرعت بقیه مولفه هاي چهار بردار سرعت را محاسبه می کنیم. سپس کمیت گسترش جهان خط و تانسور پروجکشـن را  

ت محاسـبه مـی     وشکسـانی  -تنشو تانسور  محاسبه می کنیم . سپس تمام مولفه هاي غیر صفر وشکسانی لغزشی، وشکسانی کپه اي را در دو حاـل
بررسی می کنیم که در برخی مولفه ها این تاثیر به هـیچ وجـه قابـل اغمـاض     وشکسانی را  - تنشاي را در تانسور  در انتها تاثیر وشکسانی کپه .کنیم

  نیست.
   زمان-فضامتریک 

     لیندکویست عبارت است از:- زمان متریک کر است که درمختصات بویر-فضاقرص در اطراف سیاهچاله چرخان قرار دارد لذا  متریک 
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سرعت چرخش سیاهچاله قرار می دهیم. Gammie & Popham (1998) ، M=G=cتندي نور است . مشابه  cثابت گرانش و  Gجرم سیاهچاله،  Mکه

2GM
Jca   است کهJ ) 1-تکانه زاویه اي سیاهچاله می باشد<a<1.(     

  محاسبه چهار بردار سرعت
  داریم: 2d) و با تقسیم این رابطه بر 1در رابطه (M=G=cبا قرار دادن 
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نیم که مولفه شعاعی قبلی مشاهده شده  است که مولفه شعاعی چهار بردار سرعت رفتاري کاهشی دارد لذا در مدلی ساده فرض می ک در مقاله هاي

  چهار بردار سرعت با رابطه زیر داده شود.
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چهار بردار سرعت در اطراف سیاهچاله چرخان به دست می آید: 1
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   تنشمحاسبه وشکسانی کپه اي، لغزشی و تانسور 
  عبارتند از: )h) و تانسور پروجکشن ((کمیت گسترش جهان خط
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  به ترتیب عبارتند از:لغزشی  تانسور و کپه اي تانسور
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n1وn  رسم شده است 2و1 در شکل هايتانسور لغزشی  و تانسور کپه ايغیر صفرمولفه هاي.  
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و1مولفه هاي غیر صفر تانسور کپه اي و تانسور لغزشی در : 1شکل

2
1n.aخط پیوسته :tt و نقطهttb،bخط پیوسته :tr و نقطهtrb،cخط پیوسته :

 t
و نقطه 

tb،dخط پیوسته :rr و نقطهrrb،eخط پیوسته:
 r

و نقطه 
rb،fخط پیوسته :

 و نقطه
b9. سیاه.a5قرمز.a1،سبز.a 0و آبی.a است.  

  

  
: خط پیوستهtrb،cو نقطه tr: خط پیوستهttb،bو نقطه tt: خط پیوسته1n.aو1اي و تانسور لغزشی در مولفه هاي غیر صفر تانسور کپه: 2شکل

 t
و نقطه 

tb،dخط پیوسته :rr و نقطهrrb،eخط پیوسته:
 r

و نقطه 
rb،fخط پیوسته :

 و نقطه
b9. سیاه.a5قرمز.a1،سبز.a 0و آبی.a است.  

   تنشتاثیر وشکسانی کپه اي در مولفه هاي تانسور 
  ضریب وشکسانی کپه اي هستند): ضریب وشکسانی دینامیکی و عبارت است از( تنشتانسور  

                                  )10                                                                                                       (
  ht  2

   .وشکسانی را نشان می دهد -تنشتاثیر وشکسانی کپه اي برتانسور  4و3شکل هاي
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وa، 2،1.9وشکسانی تنشبر تانسور  تانسور کپه ايتاثیر وشکسانی : 3شکل

2
1

n. a :مولفهttt ،b :مولفه trt،c: مولفه
tt،d: مولفه rrt،e: مولفه rt،f: 

مولفه
t. 0سیاه  ،(بدون وشکسانی کپه اي)2قرمز، 4سبز 6و آبی .است  

  

  
مولفه :trt،c : مولفهttt ،b: مولفه1n .aوa، 2،1.9وشکسانی تنشتاثیر وشکسانی تانسور کپه اي بر تانسور  : 4شکل

tt،d: مولفه rrt،e: مولفه rt،f: مولفه

t. 0سیاه  ،(بدون وشکسانی کپه اي)2قرمز، 4سبز 6و آبی .است  

   نتیجه گیري
در اکثر موارد مولفه هاي تانسور کپه اي از تانسور لغزشی کوچکتر است. البته تفاوت دربررسی نمودار هاي نشان می دهدکه    

2
1n  .کمتر است

وشکسانی نشان می دهد که به جز در مولفه  -تنشهمچنین تاثیر وشکسانی کپه اي در تانسور 
t افزایش ضریب وشکسانی کپه اي باعث کاهش

وشکسانی می شود. بنابراین در این دو حالت بررسی نشان میدهد که وشکسانی کپهاي در قرص هاي اطراف سیاهچاله هاي چرخان  -تنشتانسور 
  .می توتند تاثیرگذار باشد

   سپاسگزاري
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 AR Herculis ستاره  بالژکو در اثربررسی 

 

 1سیده فتانه صالح الدین،  1رضا پژوهش

 بیرجندگروه فیزیک، دانشگاه  1

 چكیده
AR Herculis  یک ستاره  آرآر شلیاقی از نوعabRR  7در محدوده طیفی  است کهA   3تاF  با کند می قدر تغییر 63/11 تا  59/10شنایی ظاهری آن بین وو ر واقع شده است .

در این  .شده اند و ثبت استخراج میالدی 2015 تا 2003های  بین سال بیشینهزمان  116 تعداد ، BAVو   AAVSO پایگاههای ازبدست آمده از این ستاره  داده 34000آنالیز 

   بالژکو قوی با پریود اثرو قرار گرفته  بررسی  الژکو این ستاره موردب اثر 2015تا   2009های  در بازه زمانی سال بیشینه زمان 98 تعداد برای  C-O  نمودار حلیلتبا  تحقیق
=32.025BP است.محاسبه گردیده روز   

 

The Blazhko Effect in AR Herculis Star 

 
R. Pazhouhesh1,S.F. Salahedin1 

1Department of Physics, Birjand University, Birjand, Iran 

 

Abstract  
 

AR Herculis is an RR Lyrae star of type RRab and its visual brightness varies between 10.59 and 11.63 mag and its 

spectral type ranges are between A7 to F3. By analysis of 34,000 measurements from the AAVSO and additional data 

from the BAV, 116 times of maximum between 2003 and 2015 were derived and reported. The present work 

investigated (O–C) diagram for 98 times of maximum data between 2009 and 2015 and we found a strong Blazhko 

effect with a period of PB=32.025 days. 

 

 

  قدمهم
این گاهی اوقات می توان است. از این روروز  کمتر ازیکستارگان  آرآرشلیاقی ستارگان متغیری هستند که دوره تناوب تغییرات نوری آنها ت   

 . تغییر می کند قدر 2تا  3/0 ازمقدار این ستارگان روشنایی .مشاهده و رصد نمودشب یرات را در یک تغی

ستارگانی ترین ستارگان آرآرشلیاق  جالب. شوند  تقسیم می RRdو  RRab ، RRcرگان آر آر شلیاقی به سه دسته بر اساس طبقه بندی بیلی ستا

در منحنی نوری و دوره تناوب بعضی از ستارگان که تغییرات دوره ایی  عبارت است ازبالژکو . اثر [1]در آنها دیده می شوداثر بالژکو هستند که 

دلیل  [1].گردیدو گزارش کشف  Sergei Nkolaevich Blazhko(1870-1959) اولین بار توسطمی شود و دیده آرآرشلیاقی نوع متغیر 

 .[5]جهت نبودن محور مغناطیسی با محور چرخش ستاره می باشد همنین چهم  وزمان  تپش در دو مد به طور هماین تغییرات مربوط به اصلی 

AR Herculis    یک ستاره آرآر شلیاقی از نوعRRab  7رده طیفی  ایرامتغیر است و د 11.63تا  10.59هری آن بین ظاشنایی رو. [2]استA 

 نیا جمع آوری شدهداده  34000 زیآنالبا  جمله ستارگانی است که اثر بالژکوی قوی را از خود نشان می دهد .  از. این ستاره می باشد  3Fتا 

با   قیتحق نیدر ا که ،[3]شده اند   یریاستخراج و اندازه گمیالدی  2015تا  2003 یسالها نیب بیشینهزمان  AAVSO  ،116پایگاه ازستاره 
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استفاده از با   AR Herاز اثر بالژکو ستاره  یناش ودیپر،  2015تا  2009بین سالهای بدست آمده در  ممیزمان ماکز 98 تعدا  لیاستفاده از تحل

 .شده است  محاسبه  O-C نمودار  تحلیل

 

 داده ها تحلیل 
  Klepikova  برابر با  .م 1954تا  1905های  بین سال دوره تناوب این سیستم را  P=0.4700234 days چنین هم .[7]تعیین کرد Lange 

 اما دوره تناوب بزرگتری.  [8] گزارش نموده است P=0.469975 days,رابررا ب پریوداین  .م 1967تا  1954  های سالبین  محدوده زمانی در

 زیر را پیشنهاد کرد:زیج خطی  بدست آمد و  .م1988در سال  𝐾ℎ𝑜𝑙𝑜𝑝𝑜𝑣توسط  P=0.470028 days برابر با
C=HJD2441454.347+0.470028 E                                                       (1) 

 

Feast    پریود  .م2008و همکارانش در سالP=0.469981days  م 2016در سال  همحاسبه نموده و باالخررا . Hubscher  بزرگ ترپریود 

P=0.46998756days باشد به صورت زیر می پیشنهاد شده ویزیج خطی ه ورا تعیین کرد: 
C=HJD2454683.4366+0.46998756 E                                               (2) 

  

راصد اندازه گیری  31توسط م. ) 2015تا آگوست م.  2009فوریه از زمانی  بازه دراین ستاره  گزارش شدهشنایی روداده ماکزیمم   34102تعداد 

مورد استفاده  راصد 15توسط جمع آوری شده   ممزمان ماکزی 103 داین تحقیق تعدادر . وجود دارد   AAVSOبین المللی پایگاه  در (شده اند

 قرار گرفته شده است.

  

 (O-C)ات محاسب
این پرش  و دهدینشان م  epoch( را بر حسب o – c)مقدار  یناگهان شیافزا،آن  o-cو رسم نمودار  1لمان ها با استفاده از معادله باز بینی ا    

 .نشان داده شده است ،1در شکل   شودیم جادیا یطوالن یکمنسبتا  ودیتوسط پرکه ناگهانی 

 
 1معادله  با استفاده از  epochبر حسببدست آمده  O-Cمقادیر :  1شکل

 

 .نشان داده شده است 2در شکل   epochبر حسب آن  O-C نمودار پیشنهاد شد که  2 زیج  معادله، برای اصالح این افزایش ناگهانی
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 2باتوجه به معادله   epoch بر حسب  O-Cمقادیر :  2شکل

 

 :خواهد شد 3معادله پیشنهاد منجر به  بازبینی المان ها بنابراین  دست یافت.تری  به نتیجه مطلوب O-Cمی توان با بهبود مقادیر هم چنین 
                        C=HJD2454683.4251+0.46999746.E 

                                              ±0.0058±0.00000145                                       (3)    

 

 نشان می دهد نشان داده شده است که  3شکل در  2015تا آگوست  2009بازه زمانی فوریه برای   HJDبر حسب زمان  O-Cشکل تغییرات 

 .روز می باشد  0336/0تا  -0317/0 ناین مقادیر بهبود یافته بب وبهبود یافته  3ه  توسط معادل O-Cمقادیر 

 
 3باتوجه به معادله   HJDته بر حسببهبود یاف O-Cمقادیر :  3شکل                                                 

 
استفاده شده  04𝑒𝑑𝑜𝑖𝑟𝑒𝑃قرار گرفته و از برنامه   هیفور زیآنال مورد 3معادله  ریمجموعه مقاد، این ستاره ( BPبالژکو ) ودیپر نییبه منظور تع

پیشنهاد می کند و معادله زیج پیشنهادی به  BP=.02532رابرابر  بالژکو ودیپر برازش صورت گرفته از آنالیز فوریه  جهینت نیهتر. ب]4[ است

 صورت زیر خواهد بود:

                                      O-C=0.0211295222 Sin (2π(0.031225854+0.919588))                          (4)  

 اد کردهتوان معادله زیر را پیشن می 4و  3معادله دوبا ترکیب  

                                                     C=HJD2457245.3829+0.46999746E                                      (5)  
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 .استنشان داده شده  4در شکل  5مربوط به معادله  O-C ناشی از برازش معادله خطی بر روی نمودار خطای 
 

    
 5مربوط به معادله  O-C: خطای باقیمانده 4شكل 

روز  0174/0این اختالف ، مربوط به آن  3توجه به شکل با  و 3برای معادله  o-c ری، اختالف مقادنشودبالژکو در نظر گرفته  ودیپر اگر لذا 

روز  0093/0 برابرمربوط به آن اختالف  4با توجه به شکل  و لذادر نظر گرفته شده  پریود بالژکو  5معادله  بدست می آید در حال که برای

 بود.خواهد 

 نتیجه گیری
 خطی مختلفزیج های در o-c  های با تحلیل منحنی این تحقیق می باشد که در  o-cمنحنی بهبود در پریود اثربالژکو استفاده از  اثراتیکی از    

o-c   و تحلیل منحنی با در نظر گرفتن  پریود بالژکو با ارائه یک زیج خطی بهبود یافته اما  ،است  بهبود یافتهo-c بین  اختالف  نآ o-c  ، 

. در نظر گرفته نشده  است بهبود چشم گیری را نشان میدهد  پریود بالژکو روز  برای  حالتی که  0174/0  باکه در مقایسه  ، روز بوده  0093/0

 اندازه  گیری شده است. 32.025BP=، پریود اثر بالژکو  c-oهمچنین  با استفاده از تحلیل منحنی و
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  W UMaمشخصه هاي اصلی دوتایی هاي گرفتی خودکار تعیین 

2عباس عابدي ، 1پور کریم خلیل
  3اله ریاضی نعمت، 

  دانشگاه بیرجند گروه فیزیک دانشکده علوم 2و  1

  فیزیک دانشگاه شهید بهشتی گروه3

  

  چکیده

داده هاي منحنی سپس متلب به تحلیل شده است  تغییرات الزم دادهافزار متلب نرم به عنوان یک زیر برنامه ي  (LC 2007)دوینی -ویلسونکد در ابتدا این تحقیقدر 
مقادیر مختلف پارامترهاي موثر در منحنی نوري دوتایی هاي گرفتی  می پردازد. بدین ترتیب که که به صورت تجربی در اختیار استي دب اکبر Wنوري دوتایی گرفتی 

W دب اکبري (شیب مداريi نسبت جرم ،m
q

m
 2

1
منحنی حاصل از اجراي ) را در فایل ورودي ویلسون دوینی منظور نموده و آنرا اجرا می کند آنگاه و پتانسیل  

)و  کندمقایسه می را با داده هاي مشاهداتی   LC2007 برنامه  ( ))
n

i

A O C


  2

1
به عنوان نتیجه کار  Aرهاي مربوط به کمترین مقدار سپس پارامت .را محاسبه می نماید

  مقایسه شده است.ارائه نموده اند اجرا شده است و مقادیر به دست آمده با نتایجی که دیگران  EQ Tauبرنامه براي سیستم بدین ترتیب  .بیان می گردد

  ، نرم افزار متلبدوینی - دب اکبري ، منحنی نوري، نرم افزار ویلسونWستارگان دوتایی  کلیدواژه:

Automatically determine the main characteristics eclipsing binary of W UMa 

Khalil karimpour1, Abbas Abedi2, Nematollah Riazi3 

1,2 Department of physics, Faculty of Science, University of Birjand 

3 Department of physics, Shahid  Beheshti University 

Abstract 

In this study, First some necessary changes have been performed in Wilson-Devinney code (LC 2007) as a  
MATLAB software sub-program. Then MATLAB analyses the light curve data of  W Ursa Major eclipsing binaries  
which is available experimentally. So that it includes different values of effective parameters in light curve of W 

Ursa Major eclipsing binaries (orbital inclination i, mass ratio
 


m2q
m1

 and  potential  ) in Wilson-Devinney's 

input File and implements it. Then it compares the curve obtained by the implementation of  LC2007  program with 

the observation data and calculateds ( ( ))


 
n

2

i 1
A O C .After that  the parameters related to the minimum value 

of A are expressed as the study result. In this case the  program has been implemented for EQ Tau system & the 
obtained values have been compared with the results that others have presented. 

Key Words: W UMa eclipsing binaries - light curve- Wilson-Devinney software - MATLAB software 

۱۰۶



  مقدمه

هستند، تعیین خواص  و چندتایی بیشتر آنها سیستم هاي دوتایی یی است کهبه دلیل اینکه بیشتر ماده روشن در کهکشان متشکل از ستاره ها
و یا ابزاري براي تست تئوریهاي  از آنها می توان براي مطالعه شکل گیري ستارگان، ساختار ستاره اي زیرا سیستم هاي دوتایی مهم است

   .ستاره اي و تعیین تغییرات زمانی خواص فیزیکی ستارگان استفاده نمودتحول 

ز بین ستارگان دوتایی گرفتی گروههاي جدا ازهم، نیمه جدا و تماسی به دلیل سیر تحولی نسبتاً سریع ستارگان دوتایی هاي تماسی، مطالعه ا
   [1] .ولی ستارگان به آنها توجه می شودي آنها از اهمیت ویژه اي برخوردار است و به عنوان آزمایشگاه سیر تح

داراي مؤلفه هاي بیضوي با پریود مداري کمتر از روزند. این دوتایی ها  هاي تماسی کم جرم هستند که از نوع دوتایی W UMaسیستم هاي 
در این  .[2]مشترکی دارنداز ستارگانی با رده ي خورشید رشته ي اصلی تشکیل شده اند که روچ لب خود را پر کرده و پوش خارجی بیشتر

 به منفرجه زوایاي در اثربازتابو  ،[3] هستند کوچک منحنی نوري شکل بر گرانشی تاریکی اثرات همرفت، پوشداشتن  سیستم هابه دلیل
 [5]نها دارد تغییرات دمایی سطح ستارگان این دوتایی ها تأثیر بسیار کمی بر منحی نوري آ .[4] ندنیست مهم خیلی کم همرفت البیدوي خاطر

روشنایی  تتغییرا دلیلبدین . بنابراین می توان از دماي دو ستاره از این نوع براي تعیین منحنی نوري سایر این سیستم ها استفاده نمود ،[6]و 
نی نوري دوتایی بنابراین عوامل اصلی تأثیر گذار بر منح .پارامتر هاي هندسی مؤلفه ها تأثیر می پذیرنداصوالً از  W UMaسیستم هاي نوع 

 د.ن، می باش، و پتانسیل گرانشی سطح مؤلفه هاي این سیستم ها، i، شیب مدار، qتنها سه پارامتر اصلی نسبت جرم،  W UMaهاي گرفتی 
ابق ستارگان رده ي خورشیدي در نظر در تحلیل منحنی هاي نوري ما فقط این سه پارامتر را متغیر در نظر گرفته و سایر پارامتر ها را مط لذا

  گرفتیم.

پروژه  ، [8]،کپلرپروژه ، [1] ،[7]در سال هاي اخیر با اجراي پروژه هاي مختلف مساحی خودکار آسمان از قبیل حوادث میکرولنزینگ، 
CoRoT ،[9]،  تحلیل دارد. بدیهی است که این دادهاي فرعی زیادي از منحنی نوري مربوط به ستارگان دوتایی تولید شده است که احتیاج به

  این پروژه در این جهت تعریف شده است. ، لذادنتحلیل ها احتیاج به روش هاي خودکار دار

ویلسون به توان ی اگر چه در تحلیل منحنی هاي نوري ستارگان دوتایی تالش هاي زیادي صورت گرفته و کدهاي زیادي نوشته شده که م
در زمینه جدیداً، سال هاي اخیر کامپیوتري در د ولی به دلیل پیشرفت هاي نرم افزاري و سخت افزارياشاره نمو دوینی، باینري میکر،

  .نام برد [10] ازمی توان  فعالیت هایی انجام گرفته کهبکارگیري روش هاي خودکار تحلیل منحنی نوري ستارگان دوتایی 

تحلیل گردد و روش  دوینی افزارویلسون یوه ي بکارگیري خودکار نرمدر این تحقیق سعی شده منحنی نوري ستارگان دوتایی گرفتی با ش
کمترین مربعات براي مقایسه ي منحنی نوري مشاهداتی و محاسباتی در تولید بهترین منحنی نوري محاسباتی مبناي این کار پژوهشی بوده 

مقادیري که دیگران با روش هاي دیگر از تحلیل منحنی  است. در عین حال براي اطمینان از پاسخ هاي صحیح پارامترهاي محاسباتی نتایج با
  نوري سیستم مورد نظر بدست آورده اند مقایسه شده است.

  

۱۰۷



  : EQ Tauنتایج براي سیستم دوتایی  و شرح برنامه، فایل نمونه 

حنی نوري مشاهده شده تطبیق الزم است منحنی هاي نوري نمونه ساخته شده و بر من W UMaستارگان دوتایی براي تعیین پارامترهاي مؤثر 
)، Teff1=65000K(  ستفاده شد. در فایل ورودي این کد دماي مؤثر در حدود دماي خورشیدا WD2007 [11]کد  از داده شود. براي این کار
بت انتخاب ترهاي ثابه عنوان پارام x1=x2=0.674،، ضریب تاریکی لبهA1=A2=0.5، آلبدوي بلومتري، g1=g2= 0.32ضریب تاریکی گرانشی،

mدرجه، نسبت جرم  90تا  60با تغییراتی بین  iپارامترهاي شیب مداري شدند و 
q

m
 2

1
بعنوان  3/6تا  3/2بین و پتانسیل  1تا  0بین  

  پارامترهاي متغیر در نظر گرفته شدند.
نوشته شد تا ابتدا فایل داده  MATLAB. برنامه اي در شد تبدیلMATLAB به صورت یک زیر برنامه براي  WD2007پس از اینکه برنامه 

باید قبل از ( این فایل داده انجام را تغییرات الزم  WDبرنامه  LC ورودي فایلدر بخواند، سپس  را هاي مشاهداتی سیستم دوتایی مورد نظر
فایل  WDنتیجه ي اجراي را اجرا نماید،  WDو برنامه  خوانده شدن مطابق مقادیري که در بخش فایل برنامه ذکر شد عدد گذاري شود)

داده هاي محاسباتی و مشاهداتی مقایسه شده در مرحله ي بعد خوانده می شود.  MATLABداده هاي آن توسط خروجی است که 

)و ( ))
n

i

A O C


  2

1
تعیین می گردد. بدین ترتیب با تغییر هر یک از پارامترهاي سه گانه ( شیب مداري، نسبت جرم و پتانسیل ) با یک آهنگ  

قرارگیري تمام  پایان از همراه مقدار این سه پارامتر در فایلی ذخیره می شود. پس گردیدهتعیین  Aاجرا شده و مقدار  WDمشخص، برنامه 
 Aکمینه مقدار  MATLABمربوط به هرکدام ،  Aو تعیین مقدار  WDو اجراي برنامه  Lcامترهاي سه گانه در فایل ورودي مقادیر ممکن پار

  و سه کمیت مورد بررسی مربوط به آن را در اختیار می گذارد.

ب بدست آمده و برازش آن تحت متلWD نرم افزار خودکار که با روش بکارگیري  EQ Tauمنحنی نوري سیستم دوتایی گرفتی  1در شکل 
 WDکه با کمک برنامه فوق پارامترهاي مداري نیز  1در جدول  برگرفته شده نشان داده شده و [12] سیستم که ازبر داده هاي مشاهداتی این 

 است. مقایسه شده [12]تحت متلب بدست آمده است با نتایج 

  

  

  

  

  

  

  

 

بر حسب فاز در صافی که  منحنی نوري  - 1شکل 
V  با روش این تحقیق بدست آمده و برازش آن با داده

  .[12]هاي مشاهداتی برگرفته از 

M. M. Elkhateeb& M. I. Nouh (2014)  نتایج ناشی از این تحقیق    

/82 04  / /82 55 0 01  i  

/0 440  / /0 436 0 001  
m

q
m

 2
1

  

/2 739  / /2 720 0 01    

 

 MATLABتحت WD ي بدست آمده با برنامه : مقایسه پارامترهاي مدار 1جدول 
  [12]با نتایج 
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  نتیجه گیريبحث و 

طرفی با می کنند و از  هاي آنها در زمانهاي کوتاه تغییرتایی تماسی ستارگانی فعال هستند و بعضی از پارامتربا توجه به اینکه ستاره هاي دو
تولید می شود که بخشی از آتها مربوط به سیستم  ي آسمانحجم زیاد داده هاي نجومی ناشی از رصد خودکار پهنهپیشرفت ابزارهاي نجومی 
  رسد. نظر میکار این داده ها امري ضروري به، تحلیل خودهاي دوتایی تماسی هستند

شیوه اي سریع ارائه در این تحقیق به روش کم ترین مربعات و به وسیله ي نرم افزار متلب با بکارگیري خودکار نرم افزار ویلسون دوینی 
تحلیل منحنی نوري ر یک صافی به شده است که بدون داشتن هیچگونه اطالعات قبلی از سیستم مورد تحلیل تنها با داشتن منحنی نوري د

جهت .آوردبدست را  و پتانسیلq ، نسبت جرم i پارامترهاي موثر این سیستم ها یعنی شیب مدارياقدام نمود و W UMa ها ي دوتایی
و مقادیر سه پارامتر اصلی آن  ر گرفتقرا تحلیلمورد بصورت اتفاقی انتخاب و EQ Tau  منحنی نوري  سیستم ،تأیید روش و آزمایش آن

  .اند با مقادیري که سایرین براي این سیستم ها بدست آورده اند مقایسه شده تعیین گردیده و

، iشیب مداري کمیت هاينشان می دهد که از اجراي نرم افزارمتلب و مقادیري که دیگران ارائه نموده اند ارائه شده مقادیر جداول مقایسه
 i ،006/0ار شیب مداريدمقاختالف در 1 مطابق جدول انتخاب شدهسیستم در  وجود دارد.نسبتاً خوبی تطابق  پتانسیل  و qنسبت جرم 

  می باشد. [12] این کمیت ها در ا مقادیرب درصد  ،007/0پتانسیل در و درصد q ،009/0نسبت جرم ، دردرصد 

توجه به موارد فوق در می یابیم که این روش در مقایسه با روش هاي دیگر در تسریع فرآیند نتیجه گیري با همان دقت، اثر بخش بوده و با 
  .می شودبه میزان قابل مالحظه اي صرفه جویی W UMa تحلیل منحنی هاي نوري سیستم هاي دوتایی گرفتی  در زمان
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    ي ضخيمشيبرافزا يها قرصي شعاعي بر پايداري  تأثير نيروي ويسكوزيته
  

  1، عليرضا خصالي1، معصومه قريشي1مريم خداجو
  بابلسر ،مازندرانگروه فيزيك، دانشگاه  1

  
  چكيده

(تأثير نيروي ويسكوزيته شعاعي در اين كار 
ν

F ( سعي داريم تا ناپايداري مناسبي را معرفي  .گيرد مورد بررسي قرار مي ميضخي ندسهي از نظر شيبرافزا يها قرصبر پايداري

روش تحليل اختاللي خطي را براي  معادالت اساسي را در نظر گرفته و. ها توضيح دهد ها و منشأ وشكساني تالطمي را در اين دسته از قرص كنيم كه بتواند حضور تالطم

شان مي دهد كه تمامي مدها با حضورنتايج ما ن. ي بريمبررسي ناپايداري در سيستم به كار م
ν

F پايدار شده، در حالي كه در غياب  
ν

Fهاي اسليم  ، مد حرارتي براي قرص

  .شود ناپايدار مي

  

The influence of radial viscous force on the stability of thick accretion disks  
 

ِM. Khodajoo
1
, S. M. Ghoreyshi

1
, A. Khesali

1
  

1 
Department of Physics, University of Mazandaran, Babolsar  

 

Abstract  
 

In this paper, we study the influence of radial viscous force 
ν

F  on the stability of geometrically thick disks. We have 

tried to introduce an appropriate instability to explain turbulence and the turbulent viscosity in these disks. The basic 

equations are written and the linear perturbation analysis is used. We find that all modes are stable in the presence of 

radial viscous force, while the thermal mode of slim disks is unstable in the absence of 
ν

F .  

 

  قدمهم

هاي برافزايشي  وشكسان، گرانشي و آكوستيك در قرصهاي گرمايي،  هاي مختلف از جمله ناپايداري هاي فراواني در مورد ناپايداري بررسي

هاي نازك به خوبي درك شده است، تاكنون الگويي مناسب به عنوان الگوي استاندارد براي  ي قرص درحاليكه نظريه. صورت گرفته است

) ، ضخامت قرص قابل مقايسه با شعاع بودهها در اينگونه از قرص. يم پذيرفته نشده استهاي ضخ قرص )RH و قابل صرف نظر كردن  ~

ها درك  قرص اين ي مطالعه. ها كمك كنند هاي راديويي و اختروش توانند به فهم منابع قوي توليد انرژي در كهكشان هاي ضخيم مي قرص. نيست

 ،ها يكي از مهمترين عوامل در تعيين خصوصيات و ساختار قرص. كند عنوان يك حالت حدي فراهم مي هاي نازك را به ي از قرصنظري بهتر

شكساني از نوع وشكساني تالطمي ارئه دادند كه اين و ،ها شاكورا و سانيو مدل آلفا را براي وشكساني در قرص 1973در سال . وشكساني است

انجام  1980توسط پازينسكي در  ،هاي ضخيم كه در آن وشكساني تا حدي وارد شد ي قرص لين و مهمترين كارها در زمينهيكي از او .[1]باشد مي

در سال  .چاله ارائه كرد هاي برافزايشي ضخيم با برافزايش سطحي بر روي يك سياه او الگويي ساده با محاسبات نسبيتي براي قرص .[2]گرفت

 و همكارش، در همان سال ژوبينگ وو .[3]به طور موضعي مورد بررسي قرار داد را هاي با پهن رفت غالب رصكاتو پايداري حرارتي ق 1996
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كار  ي در ادامه ،كار اين ما در. [4]ندنظر گرفت ويسكوزيته و آكوستيك را هم درمد ، وه بر بررسي حالت پايداري حرارتيعال ،متفاوت از كار كاتو

از نظر اپتيكي  قرصاگر  كه به اين نتيجه رسيدند وو و لي در كار خود. كنيم عي را در محاسبات خود وارد ميشعانيروي ويسكوزيته  ،وو و لي

از نظر اپتيكي ضخيم باشد و فشار تابشي  قرصحرارتي و آكوستيك پايدار است، اما اگر  ، از نظر ويسكوزيته،ضخيم باشد و فشار گاز غالب باشد

  ،از تحقيقات خسروي و خصالي عالوه بر اين،. باشد از نظر ويسكوزيته و آكوستيك ناپايدار است) كي نازك باشداز نظر اپتي قرصيا (غالب باشد 

 ،هاي از نظر اپتيكي ضخيم، زماني كه فشار تابشي در قرص غالب باشد از نظر گرمايي و وشكسان ناپايدار هستند رسيم كه قرص به اين نتيجه مي

رفت انرژي  ها پهن همچنين اگر فرض كنيم كه در اين قرص. [5]بود سيستم كامالً پايدار خواهد ،غالب باشد گاز اما هنگامي كه در سيستم فشار

گرمايي همچنان در  مدهاي فشار گاز غالب پايدار خواهد شد اما  هاي فشار تابشي غالب و هم براي قرص وشكسان، هم براي قرص مدغالب باشد 

از لحاظ  ADAFهاي  قرص .كنيم را بررسي مي SLIMو  ADAFهاي  ما در اين كار قرص. ار خواهد بودهاي فشار تابشي غالب ناپايد قرص

ها از لحاظ تابشي بسيار ناكارآمد بوده و از اين  آن. باشد ها مي فرايند سرمايش غالب آن ،رفت پهنهندسي ضخيم و از لحاظ اپتيكي نازك هستند و 

 ار گاز به فشار قرص به ترتيب برابر بارو مقدار نسبت ظرفيت گرمايي و نسبت فش
3

5
=γ  1و=β هاي  قرص .شد دخواهSLIM از نظر 

پايين آهنگ تبديل  ي ها، بازده يكي از خصوصيات مهم اين قرص .قرار دارندهاي سرد  قرص ي در رده و بوده) كدر( اپتيكي ضخيم هندسي و

مقادير  SLIMهاي  اي قرصبر. انرژي در آن است
3

4
=γ 0 و=β باشد برقرار مي.  

  

  معادالت اساسي

/0گيريم يعني  گرانشي با تقارن محوري در نظر مي قرص برافزايشي غير خود =∂∂ ϕ.  قرص گازي تحت تاثير يك ميدان گرانشي مركزي است

)/(به صورت  ه صورت پتانسيل شبه نيوتني مركزيكه ميدان گرانشي را ب grRGM −=Ψ كنيم كه انتخاب ميM  جرم جسم مركزي است و
2/122 )( zrR 2/2و  =+ cGMrg قرص در راستاي عمودي در تعادل هيدرو استاتيك قرار دارد يعني .دنباش مي =

k

sc
H

Ω
سرعت  .=

)باشد  هاي ضخيم مي ضخامت قرص قابل مقايسه با شعاع آن است كه تقريب قرص. شوند فرض مي zشعاعي و سمتي مستقل از  )RH اگر از  .~

  :وندش د به صورت زير نوشته ميند جريان را توصيف كننتوان اي استفاده كنيم، معادالت وابسته به زمان كه مي مختصات استوانه
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و  Ωو  Vrكه 
kΩ باشند اي كپلري مي سرعت زاويهو  اي سرعت زاويه ،به ترتيب سرعت شعاعي .T  وƩ  وP فشار  و چگالي سطح ،به ترتيب دما

4( فشار گاز و فشار تابشي مجموع P .هستندكل 
TTRP αρ  .باشند ثابت تابشي مي αثابت گاز و Rاست كه ) =+

ν
F  نيروي ويسكوزيته
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رفت  هاي با پهن هاي نازك هندسي ناچيز است اما در قرص كه اغلب در قرص ،1
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؛شود درنظر گرفته مي
 rν در اين مقاله، ما . شي در جهت شعاعي استي جنب ويسكوزيته

rνν ويسكوزيته در جهت سطح  ν،گيريم در نظر مي =

Hcsαν( مدل استاندارد آلفا ي است كه در اينجا ويسكوزيته . در نظر گرفتيم )=
sc سرعت صوت موضعي است ،

ρ
Pcs چگالي  ρكه  ،=

است بطوريكه  قرصضخامت نيم  H.باشد مي
k

sc
H

Ω
= .

2










∂

Ω∂
Σ=

+

r
rQvis ν گرمايش وشكسان هر واحد سطح است .( )TKQt ∇∇= انتشار  .

TPHfcK است كهحرارتي  k

3
Ω=Σ= αν

ν
) در اين روابط، .باشد مي  ) *783 ff β−=  است و

*f  باشد مياز مرتبه واحد.  

  

  معادالت اختاللي 
=0معادالت زماني تعادلي هستند كه . تواند با حل عددي معادالت محاسبه شود هاي برافزايشي مي تعادل قرص

∂
∂

t
گيريم كه  درنظر مي. باشد 

براي وارد . r<<λموضعي بودن اختالل يعني، كنيم اختالل وارد مي Pو  Tو  Ωو  Vrو  Ʃشود يعني به  هاي موضعي به ديسك وارد مي تاللاخ

: براي نمونه، داريم. نويسيم كردن اختالل به معادالت، هر متغير را به صورت مجموع يك كميت غيراختاللي و يك كميت اختاللي مي

10 Σ+Σ=Σقسمت اختاللي براي . شوند ؛ ديگر متغيرها نيز به همين صورت بيان ميTVr ,,, ΩΣ )يعني
1111 ,,, TVr ΩΣ (صورت  به( )krti

e
−ω~ 

  : آيند ان مغناطيسي به صورت زير بدست ميپس از وارد كردن اختالل و حل معادالت پايه، معادالت اختاللي بدون درنظر گرفتن اثر ميد. است
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    α=01.0براي حل، مقادير پارامترها بصورت  .با حل عددي اين معادله، نمودارهاي مربوط به آهنگ رشد ناپايداري را به ما بدست خواهد داد

/6.0و ) رفت پارامتر پهن( q=99.0و ) پارامتر بدون بعد( =rH )به شعاع نسبت نيم ضخامت قرص ( 1.0و=m )شوند اتخاذ مي) عدد ماخ .

2/02.0ي طول موج اختاللي مي تواند بين  محدوده << Hλ به ازاي مقادير موهومي و مثبت  .باشدσ~مدهاي ناپايدار را خواهيم داشت ،.  
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  ).از نظر هندسي و اپتيكي ضخيم ( رفت غالب و پهن پايداري يك قرص اسليم:  1شكل

  

  
  ).ازنظر هندسي ضخيم و از نظر اپتيكي نازك(رفت غالب  و پهن ADAFپايداري يك قرص :  2شكل

  
  

   نتيجه گيري
، حرارتي ، دريافتيم كه مدرفت غالب هاي از نظر هندسي ضخيم با پهن بر روي قرص با مقايسه ميان نتايج ما با كارهاي پيشين انجام شده   

اين در حالي است كه نتايج پيشين . در حضور نيروي ويسكوزيته شعاعي پايدار شدند )I-mode و   O-mode( ويسكوزيته و مدهاي آكوستيك

به سمت  ADAFهاي  قرص براي ~σاز طرفي ديديم كه بيشترين تغييرات . باشد هاي اسليم ناپايدار مي مد حرارتي در قرصحاكي از آن است كه 

  .هاي اسليم، تفاوتي مشاهده نشده است كند، اما براي قرص هاي كوتاهتر ميل مي موج طول
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کهکشان: روش نیمه تحلیلیمرکز اي در مدار بیضی حول  هاي ستاره تحول خوشه  

، حسین حقی، اکرم حسنی زنوزي، قاسم صفایی  حمید ابراهیمی  
 دانشگاه تحصیالت تکمیلی در علوم پایه زنجان

  چکیده 
 ها دوتایی و اي ستاره تحول بدون جرم تک اي خوشه. پردازیم می میزبان کهکشان حول بیضی مدار در اي ستاره هاي خوشه تحول تحلیلی نیمه بررسی به مقاله این در 

 ي فاصله زمانی تحول اثر و آورده بدست را جرم نیمه شعاع و جرم تحول آهنگ بر حاکم دیفرانسیل معادالت. گیریم می نظر در کهکشان اي نقطه پتانسیل در واقع
 عددي شکل به را دیفرانسیل معادالت. کنیم می اضافه معادالت این به ژاکوبی، شعاع و خوشه از فرار آهنگ براي مناسب روابط طریق از را کهکشان مرکز از خوشه

 اجرا تحلیلی نیمه روش با یکسان ي اولیه شرایط با  N-body  هاي سازي شبیه دیگر طرف از. آوریم می بدست را جرم و جرم نیمه شعاع زمانی تحول و کرده حل
 .شود می دیده سازي شبیه و تحلیلی نیمه نتایج بین خوبی توافق. کنیم می مقایسه هم با را نتایج و کنیم می

 

The Evolution of the Star Clusters on Eccentric Orbits: Semi-Analytical Approach 
H. Ebrahimi / H. Haghi / A. H. Zoonozi / GH. Safaei 
Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS) 

 
Abstract 

  We study the evolution of star clusters on eccentric orbits around the host galaxy by semi-analytical approach .  We 
assume  that a single mass star cluster without stellar evolution and binaries is influenced by a point-mass galaxy .  We 
take the differential equations of the evolution rates of mass and half-mass radius and combine with the equations for 
the escape rate of stars and Jacobi radius that depend on the effect of time-dependent galactocentric distance .  We 
calculate the differential equations numerically and obtain the evolution of mass and half-mass radius .  We run 
various N-body simulations with the same initial conditions as we have in semi-analytical approach .  The comparison 
of both methods shows the good coincidence. 

 مقدمه
 به توان می اولیه هاي بررسی از. است زیادي هاي پیچیدگی داراي آنها تحول بررسی لذا و کنند می بازي نقش زیادي بسیار عوامل اي ستاره هاي خوشه تحول در
 منزوي ي خوشه در. ]2و1[گرفت  نظر در را کشندبه  مقید ي خوشه و ي منزوي خوشه ي ساده مدل دو مقاله دو این در او .کرد اشاره هنون تحلیلی ي مقاله دو

 کشند میدان در خوشه هنون، مدل در. شود می منبسط  جسمی دو واهلش دلیل به ستاره، دادن دست از بدون خوشه ندارد، وجود خارجی کشند میدان چون
 در که دادند نشان مدل دو این ترکیب با تحلیلی کامالً روشی در همکاران و گیلس. ماند می ثابت آن چگالی و شود می منقبض لذا و دهد می دست از ستاره

 بر حاکم معادالت مقاله این در آنها. کند می سپري انقباضی رژیم در را دیگرش ي نیمه و انبساطی رژیم در را خود عمر نصف خوشه خوب، نسبتاً تقریبی
 به اي  رایانه کدي نوشتن با گیلس و الکساندر .]3[آوردند بدست را خوشه جرم و جرم نیمه شعاع تحول معادالت و کردند حل تحلیلی طور به را خوشه تحول

 در. ]4[ کردند مقایسه سازي شبیه نتایج با و کردند حل ضعیف کشندي میدان با کهکشانمرکز  حول اي دایره مدار در را خوشه تحول معادالت  EMACSS  نام
   پردازیم. می بیضی مدار در خوشه تحول بررسی به تحلیلی نیمه روش با حاضر ي مقاله
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  تئوري
 در. شود منتقل خوشه هاله به تواند می جسمی دو واهلش توسط انرژي این. است خوشه دیگر نقاط به هسته از انرژي شعاعی شار اساس بر ها خوشه تحول 

 رابطه ویریالی تعادل در. بود خواهد خوشه از معینی شعاع در کروي ي پوسته هر در شده منتشر انرژي شار برابر هسته در شده تولید انرژي شار ، پایا تحول
푟 جرم نیمه شعاع و 푀 جرم حسب بر  خوشه انرژي   : ]5[ است بیان قابل خوشه  

)1  (                                                                            퐸 = −휅  
 کشند به مقید ي خوشه در چه و منزوي ي خوشه در چه که داد نشان  )1965  و  1961(  هنون. دارد بستگی چگالی پروفایل به و است  دهنده شکل عامل  휅 که

  یعنی.  ]2و1[ است ثابت تقریباً واهلش زمان یک ازاي به خوشه در شده منتشر انرژي کسر
)2        (                                                                        ̇

= − 

휁ي تک جرم) مقدار تقریبی و ثابت  اي با ستارگانی با جرم مساوي (خوشه آهنگ تولید انرژي بدون بعد است که در حالت خوشه  휁که در آن  ≈ دارد   0.08
푡 )،2(ي  . در رابطه ]3[   آید: زمان واهلش نیمه جرم است و از رابطه زیر بدست می  

)3     (                                                                 푡 = 0.138
/ /

√ 	
  

푀  ي معادله در و است خوشه ستارگان متوسط جرم و خوشه ستارگان تعداد ترتیب به 푚  و  푁 معادله این در که = 푁푚 3( ي معادله در. کنند می صدق( ، 
lnΛ  آن در و است کولنی لگاریتم 훬 = 훾푁  جرم تک هاي خوشه در. است 훾 ≈  تغییرات حسب بر انرژي تغییرات توان می )1( ي معادله از . ]3] است  0.11
 :آورد بدست زیر ي رابطه صورت به را جرم و جرم نیمه شعاع

)4 (                                                                          ̇
| | =

̇ − 2
̇
	 

휅̇ که شد فرض باال ي معادله در =  آهنگ و  휇 بعد، بدون انبساط آهنگ کمیت دو توان می اکنون. است شده نظر صرفه چگالی پروفایل تغییرات از یعنی ، 0
  :کرد تعریف زیر روابط صورت به را  휉 بعد، بدون تبخیر یا فرار

)5                                              (                           ̇ = 

)6 (                                                                         ̇
=

̇
= −  

푀̇/푀  تساوي = 	 푁̇/푁  دیگر عبارت به یا باشند نداشته داخلی تحول ها ستاره و باشد جرم تک خوشه که است برقرار صورتی ) در6(  ي معادله در 
 푚̇ =   :آورد بدست زیر ي معادله صورت به را فرار آهنگ و انبساط آهنگ انرژي، تغییر آهنگ ي رابطه توان می  )6( و  )5( ، )4( ، )2( معادالت کمک به. باشد  0

)7                                          (                             휁 = 휇 + 2휉  
푅  کهکشان از خوشه ي فاصله لحظه هر در که طوري کند می حرکت 푀 جرم به اي نقطه کهکشان حول بیضی مدار در خوشه کنیم می فرض  با که است  
푅	 کهکشانی، اوج فواصل. است  푎  بزرگ، قطر نیم و  푒 مرکز، از خروج بیضی، کننده مشخص پارامترهاي. کند می تغییر زمان 푅  کهکشانی، حضیض و   از نیز  

 :آیند می بدست زیر معادالت

)8                       (                 푅 = 푎(1+ 푒)                  푅 = 푎(1 − 푒)                     
 به کپلر روش در پارامتري معادالت. کرد استفاده کپلر روش از توان می عددي، صورت به کهکشان مرکز از خوشه فاصله زمانی تحول آوردن بدست براي

  :زیرند صورت
)9              (                              푅 = 푎(1− 푒푐표푠휓)         푡 = (푎/푉 )(휓 − 푒푠푖푛휓) 

푉  است، معروف کپلر ي معادله به که راست سمت ي معادله در که = 퐺푀 /푎  و است  	휓زاویه این حذف با. نامند می   مرکز از خارج هنجاري بی ي زاویه را 
푅  تابع باال، ي معادله دو از (푡)  است کرده تحول به شروع خود کهکشانی حضیض ي فاصله از تولد بدو در خوشه معادالت این با. آید می بدست. 

 قرار میزبان کهکشان قید در و شده خارج خوشه قید از خوشه هاي ستاره شود می باعث که است کشندي میدان در خوشه گرفتن قرار عامل کهکشان، حضور   
 کران این به. بود نخواهد خوشه قید در دیگر رود، فراتر کران این از خوشه به متعلق ي ستاره هر که کند می ایجاد خوشه براي کرانی کشندي میدان یعنی. گیرند
 : ]6[ است زیر صورت به دارد، قرار کپلري پتانسیل تاثیر تحت که بیضی مدار در اي خوشه در آن ي معادله و گویند ژاکوبی شعاع
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)10 (                                                            푟 =
/ /

 

푅  معادله این در = 푅 (푡) 	است.  
 است، خوشه آن ستارگان میانگین سرعت مجذور برابر چهار منزوي ي خوشه یک در ستارگان فرار سرعت مجذور که داد نشان  )1987(  اسپیتزر   

 푣 = 4푣 . بود خواهد منزوي ي خوشه در فرار سرعت از کمتر کهکشان کشندي میدان در اي خوشه در ستارگان فرار سرعت مشخص طور به. ]5[  
 برابر که کرد لحاظ خارجی کشند میدان به مقید ي خوشه در فرار انرژي به منزوي ي خوشه در فرار انرژي نسبت با متناسب را فرار سرعت کاهش این اسپیتزر

  با است

)11(                                                              Γ = = . /
. /

= ℜ  
ℜ  آن در که ≡	 푟 /푟 푣  از بیش سرعت با توانند می ها خوشه لذا. است   > 4(1 − Γ)푣  توزیع از اگر حال. کنند فرار کشند به مقید ي خوشه از  

 تبخیر یا فرار آهنگ آنگاه کند، برآورده  ℜ از مختلف مقادیر ازاي به را مذکور نامساوي شرط انتگرال پایین کران که طوري شود، گیري انتگرال ماکسول سرعت
 متناسب  ℜ از   )0001/0-0.3( يبازه در را تبخیر آهنگ کار، این انجام با  )2008(  بامگارت و گیلس. آید می بدست  ℜ از تابعی صورت به خوشه از ستارگان

ξ  با ∝ 	exp(10ℜ)  حالت در آنها.  ]7[ آوردند بدست  ℜ > 휉  ي رابطه با را رابطه این  0.05 ∝ 	 (ℜ/ℜ ) /   )2011(  همکاران و گیلس. زدند تقریب  
  : ]4و3[  دادند ارائه زیر ي معادله صورت به مذکور روند کمک به را فرار آهنگ  )2012(  گیلس و الکساندر و

)12                                               (                 ξ = 휁 ℜ
ℜ

/
   

ℜ که در آن  =  . ]4و3و2]است   0.145

  توان بدست آورد که به صورت زیر است: تري می اند، آهنگ فرار دقیق خود را پر کرده  هایی که نزدیکتر به مرکز کهکشان هستند و حجم روچ براي خوشه

)13   (                                                       ξ = 0.1221exp(8.602ℜ) 

 شود. توان تحول جرم و شعاع نیمه جرم خوشه را بدست آورد که نتایج آن در بخش بعد بررسی می با حل معادالت باال با ترتیب مشخصی، می

  نتایج
  : شود می ارائه بخش این در مختلف شرایط در خوشه از نمونه دو براي نتایج

푚  جرم به ستارگانی با جرم تک اي ) خوشه1 = 0.5M⊙   کل جرم و  푀 = 2500푀⊙  ي اولیه شعاع و   푟 = 3	pc  حضیض و اوج فواصل در که   
푅 = 30	kpc  و   푅 = 10	kpc  جرم نیمه شعاع تحول و  )1( شکل در خوشه جرم تحول. است شده گرفته نظر در کند، می  حرکت کهکشانمرکز  حول 

 شرایط همین با هایی خوشه براي  N-body  سازي شبیه نتایج با تحلیلی نیمه روش در جرم نیمه شعاع و جرم تحول ها شکل این در. است آمده )2( شکل در
  .است شده استفاده فرار آهنگ براي  )12( ي رابطه از مذکور، ي خوشه مورد در. است شده مقایسه اولیه

 عبور دهنده نشان که است همراه هایی نوسان با خطی کاهش این ولی است، خطی صورت به خوشه جرم کاهش که شود می مشخص  )1( شکل به توجه با   
 هنگام در اما. افتد می اتفاق جرم در شدیدي افت و دهد می دست از بیشتري ي ستاره خوشه کهکشانی حضیض در. است کهکشانی اوج و حضیض از خوشه
 ي چشمه نبود در اول ي مرحله در. گرفت نظر در خوشه تحول براي مرحله سه توان می نیز  )2(  شکل به توجه با. است کم بسیار جرم تغییر اوج از خوشه عبور

 متوقف رمبش روند هسته در ها دوتایی تشکیل با. برمبد خوشه ي هسته تا یابد  می کاهش خوشه شعاع اي، ستاره تحول و ها دوتایی از اعم خوشه براي انرژي
 در. است خوشه ي اولیه واهلش زمان برابر  10  مرتبه لحاظ از و  2/5Gyr  حدود در مذکور شکل در که گویند هسته رمبش زمان زمان، این به. شود می

 انرژي.  ]4] شود می نامیده   پیشارمبش ي مرحله هسته، رمبش زمان تا آغاز از. است شده فرض ثابت خوب تقریب با در این مرحله شعاع تحلیلی نیمه محاسبات
 حالت این در. شود می آن شعاع افزایش و خوشه انبساط باعث و شده منتقل خوشه کل به جسمی دو واهلش کمک به پیشارمبش ي مرحله در شده آزاد

 تا  2/5Gyr  زمانی  بازه مذکور شکل در که گویند  پسارمبش ي مرحله از مسلط واهلشِ فازِ مرحله، این به دلیل همین به. دارد غلبه خارجی کشند بر واهلش
 5Gyr  فاز کند، غلبه واهلش بر بتواند خارجی کشند اثر که شد بزرگ حدي به خوشه شعاع وقتی. شود می شامل را آغاز پسارمبش ي مرحله از مسلط کشند 

  شود. منحل  11Gyr  زمان در تا کند می سپري مرحله این در  6Gyr   ) خوشه2(  شکل در. شود منحل خوشه تا شود می
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푚  جرم به ستارگانی با جرم تک اي خوشه  )2 = 0.5M⊙   کل جرم و  푀 = 2500푀⊙  اولیه شعاع و 푟 = 1	pc  حضیض و اوج فواصل در که 

 푅 = 5	kpc   و  푅 = 1	kpc   جرم نیمه شعاع تحول و  )3( شکل در خوشه جرم تحول. است شده گرفته نظر در کند، می  حرکت کهکشانمرکز  حول 
 شرایط همین با هایی خوشه براي  N-body  سازي شبیه نتایج با تحلیلی نیمه روش در جرم نیمه شعاع و جرم تحول ها شکل این در. است آمده  )4( شکل در

   . است شده استفاده فرار آهنگ براي  )13( ي رابطه از مذکور، ي خوشه مورد در. است شده مقایسه اولیه
 نشان نیز  شکل در جرم نیمه شعاع تحول روند. است  0/5Gyr  تقریباً حالت این در انحالل زمان و است قبل حالت مشابه  )3( شکل در خوشه جرم تحول    
   .کند می طی را پسارمبش ي مرحله در مسلط کشند فاز فقط کهکشان مرکز به نزدیکی دلیل به خوشه که دهد می
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 روش در خوشه جرم تحول ي: مقایسه1شکل 
 در N-body  سازيشبیه روش با تحلیلی
푅: مشخصات با ايخوشه = 10	kpc , 

푅 = 30	kpc  ،푟 = 3	pc و 
 푀 = 2500푀⊙. 

 شعاع نیمه جرم تحول يمقایسه :2شکل 
 سازيشبیه روش با تحلیلی روش در خوشه

N-body مشخصات با ايخوشه در: 
 푅 = 10	kpc  , 푅 = 30	kpc  ،

푟 = 3	pc  و푀 = 2500푀⊙. 

 روش در خوشه جرم تحول ي: مقایسه3شکل 
 در N-body  سازيشبیه روش با تحلیلی
 :مشخصات با ايخوشه

 푅 = 1	kpc  , 푅 = 5	kpc ، 
 푟 = 1	pc  و푀 = 2500푀⊙. 

 شعاع نیمه جرم تحول يمقایسه :4شکل 
 سازيشبیه روش با تحلیلی روش در خوشه

N-body مشخصات با ايخوشه در: 
 푅 = 1	kpc  , 푅 = 5	kpc ، 
 푟 = 1	pc  و푀 = 2500푀⊙. 
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 تحلیل و کاربرد اپودیزاسیون گاؤسی

کاظم ،روبیات یوسفی ؛محیا ،محمدی؛  محمدی، شکراله  

فیزیک، دانشگاه بیرجند، بیرجند گروه  

 چکیده:

قابل  ،احی کم نور تصویر یا طیفدر طرح پراش درصد قابل مالحظه ای از انرژی نورانی در بیشینه های فرعی قرار دارد، این روشنایی تضاد زمینه و تصویر را کم می کند. نو

تگاهی . برای رفع این مشکل و بازسازی تصویر از اپودیزاسیون استفاده می شود. اپودیزاسیون دهانه ورودی یک سیستم اپتیکی تولید یک شکل خط دسنخواهد بود مشاهده

ILS د می شود، تا کنتراست را افزایش و کمترین تغییر را در توان از توابع سینک کمتر است. در این مقاله روش ساده ای از اپودیزاسیون پیشنها که ساختار کناری آن  ،می کند

با استفاده از انتگرال . بیشینه های فرعی طرح پراش به طور کامل از بین می روند، کنیمتفکیک ایجاد کند. اگر سطح دهانه ی وسیله ی نوری را با توجه به تابع گاؤسی اندوده 

 یک بعدی می شود، که تابع گاؤسی در آن آشکار است. تبدیل به انتگرال انتگرال این نی بر ساده سازیتهای مبفرض  تقریب های قابل قبول با فرنل و اعمال

Analysis and application of Gaussian Apodization 

Mohammadi, Shokrollah ; Mohammadi, Mahya 

Physics Faculty, Birjand University, Birjand 

Abstract 

In the diffraction patern, a substantial percentage of light energy is in the sub-maximums, this brightness decreases the 

contrast of the background and image. Underexposed areas of an image or spectrum will not be visible. To fix this 

problem and image reconstruction, we use the apodization. Apodization of the entrance opening of the optical system 

produces instrumental line shape (ILS) that the side lobe structure of its is less than the Sinc function. In this paper, a 

simple method of apodization is proposed, in order to increase the contrast and make the least change in the 

resolution. If the level of the optical instrument’s opening coated with using of the Gaussian function, Subsidiary 

maximum diffraction pattern is completely destroyed . with using of the Fresnel integrals and simplifying assumptions 

result to the one dimensional integrals, that the Gaussian function is obvious in it. 

مقدمه:   

ایری و بیشینه های ثانویه می باشد، تشکیل می شود. شانزده درصد روشنایی کل در  قرصبا عبور نور از هر روزنه ای طرح پراشی که شامل 

    در جدولبیشینه های ثانویه است و این نور باعث روشنایی زمینه می شود. هشتاد و چهار درصد دیگر انرژی در بیشینه ی مرکزی متمرکز است. 

 ا داده شده است. شعاع و تابندگی و انرژی کمینه ها و بیشینه ه 1شماره ی 

۱۱۸



 : تابندگی و انرژی نرمالیزه شده ی کمینه ها و بیشینه ها1جدول 

 

ی اگر روزنه ی ورودی سیستم نوری اپودیزاسیون شود، روشنایی زمینه تقلیل می یابد و تضاد تصویر بیشتر می شود. نواحی از تصویر که روشنای

کار به گونه ای تصویر را بازسازی می کند. این حالت در وسایل نوری و طیف سنجی کمی داشته اند، بیشتر خودشان را نشان می دهند. این 

 ی می دهیم. تابع موج روی دهانه  دایره ای اپودیزاسیون شده مورد مطالعه قرار  ی صورت می گیرد. الگوی پراش و رفتار آن را با توجه به دهانه

 ورودی و دهانه ی خروجی به صورت زیر می باشد:

                                                      (1               )𝑢(𝑥0, 𝑦0) = ∫ ∫ ℎ (𝑥0, 𝑦0, 𝑥1, 𝑦1)𝑢(𝑥1, 𝑦1)𝑑𝑥1, 𝑑𝑦1
+∞

−∞
 

  :]1[تابع وزن با تقریب های فرنلی الزم به صورت زیر نوشته می شود

                                                        (2       )ℎ(𝑥0, 𝑦0, 𝑥1, 𝑦1) =
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑖𝜆𝑧
exp {

𝑖𝑘

2𝑧
[(𝑥0 − 𝑥1)2 + (𝑦0 − 𝑦1)2]} 

                 

 

نیاز به محدوده ی معینی از اندازه های به اندازه ی کافی بزرگ باشد. دقت در این تقریب  Z ی تقریب به کار رفته وقتی درست می باشد که فاصله

، انتگرال برهم نهی به صورت جمله های مرتبه ی دوم در توان تابع نمایی های قابل اعتبارتقریب  استفاده ازدارد. با  Zنسبی دهانه و فاصله ی 

 تا رابطه ی زیر بدست آید: ،بسط داده می شوند

             (3) 𝑢(𝑥0, 𝑦0) =
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑖𝜆𝑧
exp [

𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥0

2 + 𝑦0
2)] ∫ ∫ {𝑢(𝑥1, 𝑦1) exp [

𝑖𝑘

2𝑧
(𝑥1

2 + 𝑦1
2) } exp [

−𝑖2𝜋

𝜆𝑧
(𝑥0

+∞

−∞
𝑥1 + 𝑦0𝑦1]𝑑𝑥1𝑑𝑦1 

,𝑥1)بنابراین صرف نظر از عامل های فاز و دامنه ی ضرب شده که مستقل از  𝑦1)  هستند، تابع𝑢(𝑥0, 𝑦0) زیر ی  می توان از تبدیل فوریه را

 .آورد بدست

              (4  )                          𝑢(𝑥1, 𝑦1)exp [𝑖 (
𝑘

2𝑧
) (𝑥1

2 + 𝑦1
2)] 

𝑓𝑦چنانچه تبدیل   =
𝑦0

𝜆𝑍
𝑓𝑥و   =

𝑥0

𝜆𝑍
. انتگرال ]2[کردد، اطمینانی از درستی مقیاس بندی فضا در صفحه مشاهده خواهیم ندر بسامدها صورت گیر 

 .]3[بودنخواهد  ساده آن حل تحلیلیشده، ورودی اندوده ی ی باشد، ولی با توجه به دهانه م (5رابطه ی ) در دستگاه مختصات قطبی به صورت

                                (5  ) 𝑢(𝑟0) = 2𝜋
𝑒𝑖𝑘𝑧

𝑖𝜆𝑧
exp (

𝑖𝑘

2𝑧
𝑟0

2) ∫ ∫ 𝑢(𝑟1) exp [
𝑖𝑘

2𝑧
𝑟1

2−∝ 𝑟1
2] exp [

−𝑖2𝜋

𝜆𝑧
(𝑟0, 𝑟1]𝑟1𝑑𝑟1 
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  به صورت زیر می باشد:𝑢(𝑟0)   تبدیل فوریه ی که

                                                     (6)                                  𝑢(𝑟1)exp [
𝑖𝑘

2𝑧
𝑟1

2−∝ 𝑟1
2] 

. بنابراین روش جداپذیری متغییرها هرچند که حل این معادله را تجربی ندارد ی زمینه    درقابل توجه ای انتگرال باالیی بدین صورت کاربرد 

 معقول انتگرال را به گونه ای ساده تر تبدیل و سپس حل کرد. ولی تعیین و محاسبه آن کار ساده ای نیست و باید با فرضیاتی ،ساده می کند

 تحلیل و انجام اپودیزاسیون گاؤسی پیوسته:

در این مورد قابل استفاده است. کار تجربی انجام شده مبتنی بر پایه ی ریاضی این  ،( در یک بعد به گونه ای است که3شکل ساده ی معادله ی )

αتابع گاؤسی در حالتی که معادله است.  = π   .باشد، به یک نرمال می شود   

           (7            )        =1 ∫ e−∝x2
dx = √

π

∝

+∞

−∞
 

 محاسبه می شود. دامنه ی تصویر به صورت زیر

                       (8 )                   ∫ e−∝x2
dx ∫ eikx dx = e

−k2

4∝
√

π

∝
=e

−k2

4∝+∞

−∞

+∞

−∞
 

𝐼شدت موج به صورت   = (𝑒
−𝑘2

4𝛼 اگر مردمک ورودی اپودیزاسیون نشده باشد، تابع موج خروجی آن از تابع سینک پیروی بدست می آید.  2(

پوشش داده شود، تابع موج  e−α𝑥2. در صورتی که دهانه ورودی با توجه به تابع گاؤسی و دارای بیشینه های فرعی زیادی می باشد می کند

به گونه ای انتخاب می شود که تابع گاؤسی بر تابع سینک غالب باشد و تابع موج روی مردمک خروجی به  𝛼 خروجی از آن با توجه به مقدار

 یک تولید اپتیکی سیستم یک ورودی دهانه اپودیزاسیون .نشان داده شده است 1در شکل  منحنی گاؤسی گذار موجکه  باشد می رت گاؤسیصو

کناری در شکل خط وسیله به حداقل  بنابراین لبه های. ]4[است کمتر سینک توابع از  آن کناری ساختار که کند، می ILS دستگاهی خط شکل

در این حالت مردمک ورودی به صورت پیوسته پوشش داده شده  .می شود به وضوح مشاهده  2، که این مورد در شکل مقدار کاهش پیدا می کند

دهانه گذار موج به صفر  ه یکنارنهایت در و در می شود می یابد، گذار کمتر  افزایش  𝑥و گذار موج در مرکز دهانه حداکثر می شود و هرچه 

به گونه ای دیگر می توان سطح دهانه ی ورودی را پوشش داد. در این حالت سطح دهانه را به مناطق مختلفی تقسیم و هر قسمت  .می یابد تقلیل

 .]5[را به صورت جداگانه با ضریب گذار معینی می توان پوشش داد

 

 

 

                   

                                               تابع اپودیزاسیون نرمال شده ی گاؤسی: 1شکل   : توزیع شدت تابع اپودیزاسیون گاؤسی                                     2شکل                         
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پهنا در نیم ماکزیمم افزایش  α اقزایشبا نشان داده شده است.  3خروجی تابندگی در مدل آزمایشگاهی اپودیزاسیون و غیراپودیزاسیون در شکل 

د و هرچه نحلقه ها کامالً محو می شو ،به مقدار بهینه ای می رسد αوقتی . ]6[بیشتری یافته و همچنین شدت حلقه های کناری کاسته خواهد شد
α با افت تدریجی تابع  تابع گسترش نقطه افزایش می یابد و روشنایی قرض ایری کمتر می شود. ،از این مقدار بهینه افزایش بیشتری یابد

 اپودیزاسیون، بسامدهای باال را که به نوبه ی خود به صورت حذف لبه های کناری نشان داده می شود، کاهش خواهد داد.  

 

 ز دهانه ی اپودیزاسیون و غیراپودیزاسیونانتقال تابندگی ا: 3شکل 

 :نتیجه گیری

ا دیگر وسایل عملی است که روی تلسکوپ یآزمایشگاهی با توجه به داده ها و نمودارهای رسم شده، می توان ادعا کرد که اپودیراسیون  مدلدر 
   تغییر قابل مالحظه ای پیدا کند و بدین وسیله یک راه حل جدیدی برای مشاهده ی  نوری انجام می شود تا کنتراست تصویر و توان تفکیک وسیله

با کاری که نواحی کم نور در تصویر و یا طیف میسر می شود. بازسازی بعالوه، با این روش مؤلفه های کم نور ستارگان دوتایی پیشنهاد می شود. 
فرم این تابع و محاسبه ی آن ساده وجی آن به سمت تابع گاؤسی متمایل می شود. سیستم نوری انجام می شود، تابع سینک خری روی دهانه 
صورت گیرد، تا تابع شکل خط وسیله تا حد ممکن  غیرهاین روش می تواند در وسایل نوری اخترشناسی، عکاسی، طیف سنجی و خواهد بود. 
  مطالعاتی نمونه ی مورد نظر دارد. ، بنابراین انتخاب یک تابع اپودیزاسیون مناسب بستگی به هدفتصحیح شود
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