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:فهرست

آشنایی با ستاره های نوترونی•

معرفی برخی از ویژگی های ساختاری و مشاهده پذیرها•

معرفی کمیت ها وروش های آماری •

نتایج•



1930کشف نوترون: جیمز چَدویک

1934احتمال بوجود آمدن ستاره نوترونی از انفجار ابرنواختری: والتر بادِ و فریتز زوئیکی

1939انجام  اولین محاسبات در مورد جرم وشعاع ستاره نوترونی: اُپن هایمر و ولکوف

1964  ریکاردو جیاکونی و همکارانش پیشنهاد دادند منبع پرتوهایX کی  تویور می شید بی  )فراخورشییدی

.همان ستاره نوترونی است( موجودات فرازمینی مربوط است

1967 نوبیِ بیرای ویش کی  بی  نخسیتین جیایزهییهآنتیونی توسی  خیانوم بِیِ بِرنیِ و رصد نخسیتین تیا اختر

.منتهی شد1974اخترشناسی در سال 

تاریخچه کشف ستاره نوترونی



ستاره های نوترونی
پاییان نواختری بی  ابرپرجرمی هستند ک  در اثر یک انفجار تابان و ستاره های ستاره های نوترونی باقیمانده ی •

. عمر خود رسیده اند

>3جرم هست  ی باقی مانده از ستاره تابان اولی  باید بین        • 𝑀 باشد تا ب  ستاره ی نیوترونی 1.39>
.تبدیِ شود

اییین سییتاره ها . دارنییدKm10اسییت و شییعاعی در حییدود 1/5جییرم سییتاره های نییوترونی از مرتبیی  ی         •
یک میلیارد قریبا ماده ی ستاره ی نوترونی، تیک قاشق از . هستندکوچکترین و چگال ترین ستاره های پایدار 

.داردتن جرم 

دارند زیرا دوران می کنند و میدان مغناطیسی بسیار قوی ایستاره های نوترونی با سرعت بسیار زیادی دوران •
ی انیدازه بقیا)می برنید خود را از ستاره ی درخشانی کی  از آن تشیکیِ شیده اند بی  ار  و میدان مغناطیسی 

(.حرکت زاوی  ای و شار مغناطیسی

𝑀⊙

𝑀⊙𝑀⊙



تپاختر

Lorimer, D. R., & Kramer, M. Handbook of pulsar astronomy (Vol. 4). Cambridge university press. 2005.



.زمانی است ک  طول می کشد تا یک شکِ تا کامِ رصد شودمدت : دوره ی تناوب•

این ستاره ها یک شعاع بسیار ناچیز و بقای شار مغناطیسی ایجاب می کند ک  در: میدان مغناطیسی•

لی ثانیی  ای بی  مییدان مغناطیسیی تا اخترهیای معمیولی و می. میدان مغناطیسی بسیار قوی داشیت  باشیی 

.  است108𝐺و 1012𝐺مرتب  ی ترتیب از 

ن می توانید و اییبا افزایش سن یک تا اختر، سرعت دورانی آن کاهش می یابید : سن کندشوندگی•

.معیاری برای تعیین سن تا اخترها باشد

و نیاوب   تو سین کندشیوند ی  تیا اختر بیا دوره ی سیححی می توان نشان داد ک  میدان مغناطیسیِ •

:1دارندمشتق اول آن      رابح  

مشاهدهپذیرها

𝑝

𝑝
.

, 𝜏 =
𝑝

2𝑝
.𝐵_𝑠𝑢𝑟 ~ 𝑝𝑝

.

1- Glendenning, N. K. Compact stars: Nuclear physics, particle physics and general relativity. Springer Science 
& Business Media. 2012.



ِ بی  عوامیِ زییر ایین شیک. و منحور ب  فیرد اسیتبسیار پایدار بوده تا میانگین یک تا اختر شکِ 

:بستگی دارد

 تابشتوزیع نواحی تابش در مخروط نحوه ی

 تا اخترزاوی  ی بین میدان مغناطیسی و محور دوران

 ناظرخ  دید

 بسامدی ک  در آن تا اختر رصد شدهباند

شکلتپ



Radhakrishnan, V., & Cooke, D. J. Magnetic poles and the polarization structure of pulsar radiation. 1969.



Radhakrishnan, V., & Cooke, D. J. Magnetic poles and the polarization structure of pulsar radiation. 1969.
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کاهشاثرنوفهسفید

:نوف  سفید در داده های تا اخترها از موارد زیر ساخت  شود
(interstellar scintillation)جرق  های بین ستاره ای-3(  pulse jitter)تپش پالس-2نوف  ی دستگاه رصد  -1

.ودنوف  دستگاه خود شامِ نوف  ی حاصِ از تلسکوپ و ابزارهای رصد، نوف  ی حاصِ از جوّ و تابش زمین  کیهانی می ش

:راه های کاهش نوف  سفید
اسیتفاده از تلسیکوپ های بزرت تیر و میدرن تر کی  نوفی  ی -3افزایش پهنیای بانید رصید  -2افزایش زمان رصد   -1

.کمتری  و تقویت کننده سیگنال دارند



شبیهسازیشکلتپوبررسیپیچیدگیآن



معیار پیچیدگی



فراکتال
  تاسبُعد کسریوخود الحاقییا خودمتشابهیفراکتال طرحی است ک  دارای خاصیت های.

 باشدیشتر از بعد هندسی اش صراحتاً ببسیکوویچ آن -است ک  بُعد هاسدرفمجموع  ای فراکتال.

  تر و نزدیک ب  فضیایی پیچید ی فراکتال در یک فضا بیشتر باشد بُعد فراکتالی آن عددی بزر هرچ

ب  عنوان معییار در نتیج  بدست آوردن بُعد فراکتالی یک طرح،. ک  درون آن قرار  رفت   است می شود

. پیچید ی آن، می تواند از نظر آماری با اهمیت باشد

1/26ی فراکتال کُخ با بُعد فراکتال



روششمارشجعبه

رح کی  در ایین روش، کیِ طی. شمارش جعب  متداول ترین روش برای تعییین بُعید فراکتیالی ییک طیرح اسیت

تعیداد . پوشیش داده می شیود𝜉بیا انیدازه ی بوسییل  ی        جعبی  بعیدی باشید 3و  ییا 2، 1می توانید طرحیی 

.1استجعب  هایی ک  کِ طرح را پوشش داده اند تابعی از اندازه ی جعب  ها 

الی داشیت  فراکتالیِ طرح است و در صورتی ک  طرح پوشیش داده شیده خاصییت فراکتیبعد 𝐷در این رابح  

. باشد عددی کسری می شود

𝑁𝑏

𝑁𝑏(𝜉)~𝜉
−𝐷

1- Feder, J. Fractals (physics of solids and liquids). Plennum, New york. 1988.



تپشکلشبیهسازی

میلیثانیهایتپاختریککهJ0437-4715تپاخترتپِشکلکالهی،مدلیامخروطیمدلازاستفادهبا
.میکنیمشبیهسازیرااست
شعاعمحاسبهیابسپس.میکنیمطراحیگوسیتوابعبوسیلهیراتپاخترتابشمخروطابتداروشایندر

.میکنیمشبیهسازیراتپشکلدید،خطوتابشمخروط
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بین پارامترهای ساختاری و پیچیدگی شکل تپ هم بستگی 

دوره تناوب تا اختر

تناوب تا اخترمشتق اول دوره 

سن کند شوند ی تا اختر

میانگین چگالی شار

درخشند ی

میدان مغناطیسی سححی

نرخ از دست دادن انرژی دورانی

درصد قل 10پهنای شکِ تا در ارتفاع 



پارامترهای ساختاری–پیچیدگی شکل تپ 
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نتایج

ا معرفی کردی بُعد فراکتالی را ب  عنوان معیاری جدید برای ارزیابی میزان پیچید ی شکِ ت.

 های رادییویی و معنی داری بین بُعد فراکتالی و پارامترهای ساختاری تا اخترها در بسامدارتباط

. اما وجود ندارد

 وتیایی محسوسی بین تا اخترهای میلی ثانیی  ای منیزوی و آن هیایی کی  در سیامان  های دتفاوت

.یعنی سازوکار تابش این دو دست  تقریبا مشاب  است. هستند دیده نشد

 ِر مخروط نوری دارتفاع نواحی تابش تا ب  نحوه توزیع نواحی تابش، می توان  فت ک  شک

.و زاوی  دید ناظر بستگی دارد و ن  شرای  ساختاری تا اختر






