
 

 

بر اساس برهمکنش قرصهای برافزایشی و مگنتوسفر ستاره  KHz QPOsتوصیف 

  LMXBsنوترونی در 
   ,23 وحید، رضانیا 1شهرام، عباسی

 داًطگبُ ػلَم پبیِ داهغبى داًطىذُ فیشیه،1 

 داًطىذُ فیشیه داًطگبُ ادهًَتَى وبًبدا  2

 ، تْزاى IPMپژٍّطىذُ ًجَم ٍ اختزفیشیه،  3
 چکیده

در دِّ گذضتِ هؼوبی جذیذی در پیص رٍی اختز فیشیه داًْب لزار  RXTEتَسظ تلسىَح پزتَ ایىس  QPOsوطف 

ٍ هىبًیشهی جْت ثزاًگیختِ ضذى آًْب  QPOsایي هغبلؼِ سؼی دارین یه هذل خَد سبسگبر در تَصیف ًَسبًبت  رد. داد
اّین داد وِ ثز ّوىٌص هَاد یًَیذُ در هب ًطبى خَ. ثز اسبس ثزّوىٌططبى ثب لزظ ثزافشایطی اعزافطبى داضتِ ثبضین

فزوبًس ایي لسوتْبی داخلی لزظ ثزافشایطی ثب هگٌتَسفز ستبرُ ًَتزًٍی هی تَاًذ اهَاج آلفَى در آًْب ایجبد وٌذ وِ 

ٌّذسِ دٍ لغجی ثزای هیذاى هغٌبعیسی ستبرُ ًَتزًٍی در . ّوخَاًی دارد QPOsًَسبًبت ثب فزوبًسْبی هطبّذُ ضذُ در 
 .سی ضذُ استردر ایي ًَسبًبت ثز Fire hoseٍلَع ًبپبیذاری . ُ اینًظز گزفت

 

قدمه م

اثشار هٌبسجی جْت آسهبیص تئَری ّبی هغزح  LMXBsاهزٍسُ ثبثت ضذُ است وِ ستبرُ ّبی ًَتزًٍی در      

ٍچه است هیذاى هغٌبعیسی در ایي اجزام ثِ اًذاسُ وبفی ن. ضذُ درثبرُ لسوتْبی داخلی لزصْبی ثزافشایطی ّستٌذ
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 تب حذالل وسزی اس گبس ثزافشایطی در هذاری تمزیجب دایزُ ای در هیذاى لَی گزاًطی  (گبٍس

اس عزفی ایي هیذاى ثِ اًذاسُ وبفی لَی است تب ثتَاًذ تبثطْبی پزتَ ایىس ًب . ٍ تبثطت ایي ستبرُ ّب حزوت وٌٌذ

اعالػبت ارسضوٌذی درثبرُ هیذاى گزاًطی لَی،  RXTEخیز اس ایي ّجزام تَسظ هطبّذات ا. هتمبرًی را ثبػث ضَد

. سزػت اسپیٌی، جزم ٍ ضؼبع ایي ستبرُ ّب در اختیبر هب لزار دادُ استهیذاى هغٌبعیسی، 

 

دیذُ  QPOsًَسبًبت   LMXBsستبرُ ًَتزًٍی در  30در عی دُ سبل گذضتِ ثیطتز اس RXTE اسهَلغ آغش ثىبر  

ایي . ّزتش است 1200تب  10هحذٍدُ فزوبًسی آًْب ثیي . یي ًَسبًبت ثسیبر لَی ٍ ّوذٍس ّستٌذا .ضذُ است

هحذٍدُ فزوبًسی ثسیبر ًشدیه ثِ همیبس دیٌبهیىی گبس ثزافشایطی در هحذٍدُ چٌذ دُ ویلَهتزی اس ستبرُ ًَتزًٍی 

تمزیجب . اع ّبی داخلی لزظ هزتجظ ثبضذثٌبثز ایي ایي فزوبًسْب هی تَاًذ ثب فزوبًس دٍراى وپلزی هَاد در ضغ. است

ایي فزوبًسْب در عیف ثب یىذیگز .  ّوِ ایي اجزام دٍ للِ در عیف پزتَ ایىس  ثب فزوبًس هبوشیون ٍ هیٌیون دارًذ

د در حبلیىِ در عی ایي تغییزات ثطذت وٌيایي فزوبًسْب هی تَاًذ در عی چٌذصذ ثبًیِ تب دٍثزاثز تغییز . تغییز هی وٌٌذ

. ثِ ّویي دلیل هىبًیشم تَلیذ آًْب ثبیذ ثتَاًذ ّوذٍسی آًْب را تَصیف وٌذ. هی هبًذ ثبلی ّوذٍس

ّبی هطبّذُ ضذُ ثب دلت ثبالیی ضجیِ ّن  QPOثب ایٌىِ تفبتْبی ثسیبری ثیي هٌبثغ پزتَ ایىس ٍجَد دارد ثب ایٌحبل 

ٍ  Zّب ثٌبم هٌبثغ   QPOهَرد اس ایي  6. ّستٌذ، ّن در فزوبًس ضبى ٍ ّن در فبصلِ دٍ للِ هبوشیون ٍ هیٌیون ضبى

ًطبى هی دّذ وِ آًْب ثِ خَاظ ػوَهی  QPOsایي ضجبّت رفتبری در . ضٌبختِ هی ضًَذ atollهبثمی ثٌبم هٌبثغ 



 

ًمص . ّوِ ایي هٌبثغ دارای سیستن ثزافشایطی ّستٌذ. هٌبثغ پزتَ ایىس ٍاثستِ اًذ وِ در ّوِ آًْب هطتزن است

  . فزوبًسْب غیز لبثل چطوپَضی است ثزافشایص در تَلیذ ایي

در ایي هذل فزض ثزایي است وِ در ًشدیىی ستبرُ . عزح ًوَدرا م beat frequencyدر اٍاخز دِّ ًَد هیلز هذل    

ایي تغییز . ًَتزًٍی  ًبحیِ ثبریىی ٍجَد دارد وِ سزػت ضبرش هَاد ثزافشایطی ثب وبّص ضؼبع ثطذت افشایص هی یبثذ

ایي ضؼبع خیلی ًشدیه ثِ ًشدیىتزیي ضؼبع پبیذار . ػی یه ضؼبع صَتی در آًجب ایجبد هی وٌذضذیذ در سزػت ضؼب

در ایي ضؼبع وِ ثسیبر ثِ ضؼبع آلفَى، وِ در آى فطبر هغٌبعیسی ثب فطبر رم ثزاثز است، ًشدیه . لزظ ثزافشایطی است

اى هغٌبعیسی ستبرُ ثتَاًین تَجیْی ثزای هیذدر ایي تحمیك ثز آًین تب ثز اسبس ثزّوىٌص سیبل ثزافشایطی ثب  . است

QPOs  ثزّوىٌص لزظ ثزافشایطی ًِ تٌْب ثبػث ضبرش هَاد ثسوت سغح ستبرُ اس عزیك هیذاى . داضتِ ثبضین

ػالٍُ ثزایي ایي ضبرش . هیطَد، ثلىِ ثبػث فطزدگی ٍ تغییز ضىل خغَط هیذاى در راستبی ثزّوىٌص آًْب هیطَد

در ٌّگبم ثزخَرد . یتَاًذ ًَاحی ثب چگبی سیبد در راستبی خغَط هیذاى ایجبد وٌذهَاد در راستبی خغَط هیذاى م

لزظ . هیذاى اختاللی در ایي ًبحیِ ثب چگبلی سیبد ایجبد هی وٌذلزظ ثزافشایطی ػالٍُ ثز تغییز ضىل خغَط هیذاى 

 در چٌیي. ی هبًغ فطزدگی ثیطتز ضَدثزافشایطی خغَط هیذاى را ثسوت داخل فطزدُ هیىٌذ تبجبیی وِ فطبر هغٌبعیس

ر اداهِ هؼبدالت حبون ثز سیستن راد.  حبلتی ّزگًَِ تحزیىی ثبػث ایجبد اهَاج آلفَى در خغَط هیذاى هی گزدد  

.ارائِ هی دّین   

: هیدرودینامیکی -امواج مگنتو
در حبلت ولی . ی پزداسینٍ وبرثزد آى در اهَاج آلفَى ٍ ضزایظ تطذیذ در آى م  MHDدر ایي ثخص ثِ ثزسی اهَاج 

ضزایظ  حبون ثز سیبل ثَسیلِ چگبلی، فطبر، پتبًسیل گزاًطی، ثزدارّبی سزػت ضبرُ ٍ هیذاى هغٌبعیسی حبون ثز آى 

.  تَصیف هی ضَد

 
هذل پبلی تزٍح ثزای راثغِ چگبلی ٍ فطبر اختیبر وزدُ این 

kp  .ٍسفز ثزای هغبلؼِ ٍلَع ًبپبیذاری در هگٌت

: در یه سیبل هغٌبعیسی اهَاج ثِ سِ رٍش هی تَاًٌذ اًتمبل یبثٌذ. ستبرُ ثبیذ اثتذا حبلتْبی تؼبدلی را در سیستن ثیبثین

ایي اهَاج ثغَر هستمل اس یىذیگز هٌتمل هی  سبًگزددر یه سیبل ّن. اهَاج آلفَى، اهَاج هگٌتَاوَستیىی وٌذ ٍ تٌذ

اس  FLRتطذیذ در خغَط هیذاى . سِ هذ ًَسبًی هیتَاًٌذ تزویت ضًَذ اهب در یه سیبل ًبّوسبًگزد ایي .ضًَذ

را در خغَط هیذاى هگٌتَسفز ستبرُ   FLRٍلَعهب . تزویت اهَاج هگٌتَاوَستیىی تٌذ ثب اهَاج آلفَى ایجبد هیطًَذ

 FLRیجبد ّوبًغَر وِ اضبرُ وزدین، ًبّوسبًگزدی چگبلی در اعزاف خغَط هیذاى هیتَاًذ ثبػث ا. ثزرسی هی وٌین

در هیذاًْبی ثسیبر لَی تؼزیف اهَاج آلفَى ثذلیل ثیطتزضذى اس سزػت ًَر صبدق ًیست ٍ تؼزیف ًسجیتی . ضَد

: هٌبست است

 
 



 

اگز فزض وٌین وِ همیبس سهبًی ثزاًگیختِ ضذى اهَاج ووتز اس همیبس سهبًی تغییزات در ضبر خغَط هیذاى ثبضذ ٍ 

هؼبدالت خغی ضذُ در حضَر سیبل  (ثذلیل اجتٌبة اس پیچیذگی)تبثیز ثبضذ  ّوچٌیي اگز فزض وٌین دٍراى ستبرُ ثی

: ضبرضی در جْت خغَط هیذاى ثصَرت سیز خَاّذ ثَد

 

 
 

اس آًجب وِ تمزیجب هیذاًین وِ هیذاى اعزاف ستبرُ ًَتزًٍی دٍلغجی است، اهب ثزافزایص سبختبر ٌّذسی آى را تغییز 

),,(لیل اس دستگبُ هختصبت ثِ ّویي د. ، ثخصَظ در صفحِ لزظهیذّذ   استفبدُ هی وٌین وِ در آى  در

ّوبى هختصبت تؼذاد پَستِ هغٌبعیسی را در جْت ػوَد ثز خغَط هیذاى هی ضوبرد ٍ  جْت خغَط هیذاى، 

.  سوتی است

 
 

),,(ثبال در رٍاثظ  r هتزیه . ّوبى دستگبُ هختصبت لغجی وزٍی استh  ووه السم ثزای ًوبیص هیذاى

دٍلغجی ثصَرت 
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  را هی ًوبیذ وِ در آىmag تَجِ . هوٌتَم هغٌبعیسی هیذاى دٍلغجی ستبرُ است

mag: م وِ ثزای هیذاى دٍلغجی دارینداضتِ ثبضی

pp hBeBB   ,  

: هؼبدالت هختل ضذُ در ایي هختصبت جذیذ ثصَرت سیز خَاّذثَد

 



 

ّوپٌیي فزض هی وٌین وِ ضبر ثزافشایطی در جْت . صَرت ًوی گیزدiٍ ّیپگًَِ جوؼی رٍی 3,2,1jوِ در آى 

eVVهٌتمل ضَد، خغَط هیذاى  p ػالٍُ ثزایي فزض هی وٌین ٍ  :

 
 

: ثصَرت سیز در هی آیذ WKBدر ایٌصَرت هؼبدالت در دستگبُ دٍلغجی ثب استفبدُ اس تمزیت 

 
وِ در آى  

 
: وِ ثب ووی سبدُ سبسی هؼبدلِ پبضٌذگی ثصَرت سیز ثذست هی آیذ

 
وِ در آى 

 
: در ًتیجِ خَاّین داضت



 

 
 

01در  FLRنوسانات خطوط میدان   0ویا معادل آن درQرخ می دهد  .

 
: ثصَرت سیز خَاّذ ثَد FLRوِ در ًتیجِ فزوبًس 

 
اس هؼبدلِ ثبال هتَجِ هی ضَین وِ ضزط . تجذیل هی ضَد 2005وِ در حذ خغَط هیذاى هستمین ثِ جَاثْبی رضبًیب 

:  ثصَرتجَاثْب  پبیذاری

 

 
. در اداهِ ثِ ثحث در هَرد پبیذاری جَاثْب هی پزداسین
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