
 دوست    حضرت  هب انم

 95ماه  اسفتد
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و توجه : نوشته ای که پیش روی شماست ، مجموعه ای از چندین سوال مرتبط با مبحث مدل پلی تروپیک 

امدن ( است . توصیه می شود پیش از حل این سواالت ابتدا درسنامه  –خصوص لین به  ) معادالت ساختار

 مربوطه را مطالعه بفرمایید و سپس با آمادگی کامل شروع به حل این سواالت بکنید .
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 احتمال فرمی  .1

پر باشد، برابر است با احتمال اینکه حالت  (𝐸𝐹)باالی تراز فرمی  𝐸∆نشان دهید احتمال اینکه یک حالت 

∆𝐸  زیر تراز فرمی(𝐸𝐹)  .خالی باشد 

قال ه انتکاثبات کنید برای الیه های سطحی یک ستاره که در آن کدری مقدار ثابتی است، شرط آن  .2

 انرژی از طریق همرفت صورت گیرد آن است که :

𝛾 <
4

3
 

 ضریب بی دررویی است.  𝛾که در آن

 معادله حالت گاز کامل :  .3

بولتزمن در نظر بگیرید.با استفاده از -یک گاز کالسیکی ) متشکل از ذرات غیر نسبیتی ( باتوزیع ماکسول

𝑃𝑉انتگرال فشار نشان دهید رابطه  = 𝑁𝑘𝑇 .برای این گاز صادق است 

𝑃: انتگرال فشار برابر  1راهنمایی =  
𝑚

3
 ∫ 𝑛(𝑣)𝑣2𝑑𝑣

∞

0
جرم ذرات تشکیل   mاست که در آن    

𝑣و  𝑣تعداد ذرات در واحد حجم بین سرعت   𝑛(𝑣)دهنده گاز و  + 𝑑𝑣 .می باشد 

)4𝜋𝑣2بولتزمن به شکل  -: توزیع ماکسول  2راهنمایی 
𝑚

2𝜋𝑘𝑇
)

3

2 𝑒−
𝑚𝑣2

2𝑘𝑇 .می باشد  

 شرط کالسیکی بودن یک گاز  .4

وچکتر ت آن کمیگوییم که طول موج دوبروی ذرابه طور ساده می توان گفت که زمانی به یک گاز کالسیکی 

 از فاصله بین ذرات باشد.

ع ذره ین دو نوااز  ، کدام یکالف( یک گاز متشکل از یون و الکترون های آزاد در نظر بگیرید. با انقباض گاز

 تر رفتار کوانتومی ازخود نشان می دهد؟زود

 نظر بگیریم. کالسیکی بودن یک گاز در برای حال می خواهیم شرط بهتری

𝑓(𝐸𝑃)   را تابعی در نظر میگیریم که تعداد متوسط ذرات در یک حالت کوانتومی با انرژی𝐸𝑃  را نشان می

 دهد.
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این تابع برای بوزون ها و فرمیون ها متفاوت است ) بوزون ها از اصل طرد پایولی تبعیت نمی کنند و 

𝑓(𝐸𝑝)اینشتین برای بوزون ها داریم  : -فرمیون ها بالعکس ( و طبق آمار بوز =  
1

exp(
𝐸𝑃−𝜇

𝑘𝑇
)+1

و برای  

𝑓(𝐸𝑝)فرمیون ها نیز داریم :  =  
1

exp(
𝐸𝑃−𝜇

𝑘𝑇
)+ 1

 . 

 سیل شیمیایی ذرات گاز است که به ذرات سازنده گاز و دمای گاز مرتبط است.پتان μکه در آن 

ت ر حالهب ( به عبارتی دقیق تر زمانی به یک گاز کالسیکی می گوییم که میزان اشغال شدن متوسط 

 از بیابید.باشد. برای دما و پتانسیل شیمیایی پایین شرطی را کالسیکی بودن گ 1کوانتومی کمتر از 

𝐸𝑝یی : ) راهنما
2 =  𝑚2𝑐4 + 𝑝2𝑐2  ) 

 رابطه فشار و چگالی انرژی  .5

بیتی به یر نسدر این سوال قصد داریم رابطه ای بین فشار و چگالی انرژی جنبشی در یک گاز نسبیتی و غ

 دست آوریم.

𝑝الف ( ابتدا می خواهیم رابطه ای برای تعداد حاالت کوانتومی دارای تکانه + 𝑑𝑝 تا  𝑝   به دست آوریم.یک

𝑘) عدد موج ( در نظر بگیرید. با توجه به اینکه   Kفضای  =  
2𝜋

𝜆
می باشد، اثبات کنید که تعداد حالت  

𝑝کانهتهای کوانتومی با  + 𝑑𝑝 تا  𝑝  :  برابر است با  𝑁𝑝𝑑𝑝 =  
𝑉

ℎ3
 4𝜋𝑝2𝑑𝑝   که در آن𝑉   حجم گاز

 می باشد.

در   𝐸𝑝تابعی که تعداد متوسط ذرات در یک حالت کوانتومی با انرژی را  𝑓(𝐸𝑝)ب ( همانند سوال قبل 

 نظر بگیرید. رابطه ای برای انرژی داخلی و تعداد ذرات گاز بنویسید.

𝑑𝐸ج ( قانون اول ترمودینامیک می گوید :  = 𝑇𝑑𝑆 − 𝑃𝑑𝑉 −  𝜇𝑑𝑁  که جمله آخر سمت راست .

با فرض ثابت بودن آنتروپی سیستم و وارد یا خارج نشدن  نمایانگر خروج و یا ورود ذرات به سیستم است.

 ذره ای از آن، و با توجه به قسمت قبل، رابطه ای برای فشار گاز بیابید.

ز بطی که اه رواد ( رابطه به دست آمده در قسمت قبل را برای ذرات نسبیتی و غیر نسبیتی ساده کنید و ب

 قبل می شناسید برسید!!
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 ساز و کار گرم شدن یک گاز  .6

در این مسئله می خواهیم ساز و کار گرم شدن یک گاز متراکم را مورد بررسی قرار دهیم . جسمی به جرم 

m  در نظر بگیرید که با سرعت𝑣0  بین دو دیوار به عقب و جلو می جهد . تمامی برخورد های این جسم به

 دیوار را کشسان در نظر بگیرید .

 وارده به هر دیوار را بدست آورید .الف ( نیروی 

𝑣ب( یکی از دیوار ها را  با سرعت  ≪ 𝑣0   به طرف دیگری حرکت می دهیم . در این حالت چون فاصله

بین دو دیوار کاهش می یابد و سرعت جسم در هر برخورد به دیوار متحرک افزایش می یابد ، نیروی وارده 

 تر این حالت نیرویی که جسم به هر دیوار وارد می کند را بدساز طرف جسم به دیوار ها بیشتر می شود . د

 آورید . ) جواب شما باید بصورت تابعی از فاصله لحظه ای دو دیوار باشد . (

ج( حال رابطه بین افزایش انرژی جنبشی جسم و میزان کاری که باید انجام داد تا فاصله دیوار ها از مقدار 

 آورید .برسد را بدست  𝑥به   𝑙اولیه 

ین بابطه ای ل ، رد( حال سیلندری را در نظر بگیرید که گاز درون آن گاز کامل است . با توجه به قسمت قب

 دمای گاز درون سیلندر و حجم سیلندر بدست آورید .

از درون گین دمای بابطه ه( فرایند باال فرایندی بی دررو است . حال با استفاده از قانون اول ترمودینامیک ، ر

 سیلندر ) که گاز کامل است ! ( و حجم سیلندر را بیابید .

ت ارد . علاوت دو( اگر قسمت قبل را به درستی انجام داده باشید ، در می یابید که جواب قسمت ه و د تف

 این تفاوت را بیان کنید و بگویید مدلی که در اینجا ارائه شد چه نقصی دارد ؟!
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 وپیک قضیه ویریال برای گاز های پلی تر .7

قضیه ویریال یکی از قضایای مهم و پر کاربرد در فیزیک است . می خواهیم این قضیه را برای یک گاز پلی 

 بدست آوریم . 𝑛تروپیک با نمایه 

الف ( ابتدا یک بار دیگر معادله حرکت را برای یک المان جرم در محیط ستاره ) در حالت کلی ( بدست 

آورید . می دانیم شرط تعادل هیدرواستاتیک آن است که ذره شتابی نداشته باشد و در نتیجه در تعادل قرار 

𝑉(𝑟)بگیرد . حال با ضرب  = 4
3⁄ 𝜋 𝑟3  ریاضی نتیجه بگیرید : در طرفین رابطه و انجام چند عملیات 

3 ∫
𝑃

𝜌
𝑑𝑚 =

𝑀

0

− 𝑈𝐺 

 انرژی خود گرانشی سیستم است . 𝑈G  که در آن

 ب ( برای گاز های پلی تروپیک دانستیم : 

𝑢 = 𝑛
𝑃

𝜌
 

با جاگذاری  نمایه پلی تروپیک برای این نوع گاز است . 𝑛 بر واحد جرم سیستم و درونی انرژی𝑢 که در آن 

 بدست آورید .  𝑛رابطه باال ، قضیه ویریال را برای این گاز پلی تروپیکی با نمایه پلی تروپیک 

که  𝑅شعاع  و𝑀 ساختار کروی با جرم برای یک  ) خود گرانشی(   اثبات کنید انرژی پتانسیل گرانشیپ ( 

 به صورت زیر است :پیروی می کند  𝑛 گاز درون آن از معادله حالت گاز بی دررو با نمایه 

𝑈𝐺 =
−3

5 − 𝑛
×

𝐺𝑀2

𝑅
 

 ت ( در نهایت از قسمت ب و پ نتیجه بگیرید :

𝑈𝐾 =
𝑛

5 − 𝑛
×

𝐺𝑀2

𝑅
 

   حد چاندراسکار .8

 در این سوال قصد داریم حد باالیی برای جرم یک ستاره کوتوله سفید بدست آوریم .
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. 𝑥فضایی را در نظر بگیرید که هر ذره در آن با سه مختصه مکان )  𝑦 . 𝑧  و سه مختصات تکانه )

(𝑝𝑥  . 𝑝𝑦 . 𝑝𝑧  معین می گردد . به این فضا ، فضای فاز گفته می شود که در مکانیک کالسیک و کوانتوم )

ی طی می شود ) چرا ؟ (  که کاربرد دارد . به طور مثال نوسان ساده در فضای فاز طی مسیر های بیضو

بسته به شرایط اولیه مسئله ثوابت مسیر تعیین می شود . یکی از اصول اولیه مکانیک کوانتومی ، اصل عدم 

قطعیت هایزنبرگ است که بیان می کند عدم قطعیت ذاتی در تعیین مکان و تکانه ذرات وجود دارد که 

ت . در واقع طبیعت به گونه ای رفتار می کند که عدم مربوط به وسیله اندازه گیری یا خطای آزمایش نیس

 قطعیت در مکان یک ذره و عدم قطعیت در تکانه آن ، با یکدیگر رابطه عکس داشته باشند .  

∆𝑥 × ∆𝑝𝑥 = ℎ 

 ∆𝑦 × ∆𝑝𝑦 = ℎ 

 ∆𝑧 × ∆𝑝𝑧 = ℎ 

 

 است ؟  چقدر الف( با استفاده از توضیحات باال ، حجم کوچک ترین مکعبی که می توان آن را تعیین کرد

ا در اشند ؛ بباشته ب( از اصل طرد پاولی می دانیم که هیچ دو الکترونی نمی توانند حالت کوانتومی یکسان د

گالی چنظر گرفتن آنکه حجم بدست آمده در قسمت قبل ، حجم یک اوربیتال نوعی است ، ثابت کنید 

سمت قحجم  یل مختصات ، المانعددی الکترون ها از رابطه زیر بدست می آید . ) سعی کنید با یک تبد

 تکانه را برحسب تکانه کل بدست آورید . (

𝑛(𝑝)𝑑𝑝 =  
8𝜋𝑝2

ℎ3
𝑑𝑝 

 ستا( صادق  ترون هادیراک گفته می شود که برای فرمیون ها ) مانند الک –به این رابطه ، تابع توزیع فرمی 

را بر  𝑝𝑓باشند ، (  𝑝𝑓) با فرض آنکه ذرات مورد نظر دارای تکانه بیشینه ای به نام تکانه فرمی پ( 

 ( و دیگر ثوابت بدست آورید .الکترون ها ) چگالی تعداد  𝑛𝑒حسب

)چگالی کل ذرات( و دیگر ثوابت   𝜌را برحسب  نسبیتی فشار گاز تبهگن( با استفاده از انتگرال فشار ، ت

چیست ؟ ) کوتوله های سفید عموما هسته هلیمی و کربنی ستارگان تحول یافته  یابید . نوع گاز مورد نظرب

 راهنمایی : رابطه انتگرال فشار بصورت زیر است هستند ( 
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𝑃 =  
1

3
 ∫ 𝑝𝑣 𝑛(𝑝)𝑑𝑝

𝑝𝑓

0

 

اکثر ین داده ها ، حدهای مختلف در جدول زیر آمده است ، با استفاده از ا nنتایج معادله لین امدن برای  ث(

 جرم کوتوله سفید ) جرم چاندراسکار ( را بدست آورید .

 

 

 

 

 

 

 پروفایل پارامتر های ستاره ای بدست آوردن  .9

. گاز  و تولید انرژی در آن تنها در مرکز انجام می شود ستاره ای را در نظر بگیرید که سرتاسر تابشی است 

با فرض آنکه کدری در این  است . γداخل ستاره به خاطر دمای زیاد ، گاز کامل و پلی تروپیک با نمای 

، تابع دما  𝑃(𝑟)، تابع فشار  𝑚(𝑟) ، تابع جرم   𝜌(𝑟)شکل تابع چگالی است ،  �̅�ستاره ثابت و برابر 

 𝑇(𝑟)یل خود گرانشی ، و پتانس𝑈G را برای این ستاره به دست آورید . 𝑟 . فاصله از مرکز ستاره است 

 روابط تناسبی  .10

𝑃می دانیم در طی مرحله رشته اصلی در ستارگان ، تولید انرژی عموما به صورت دو فرایند  − 𝑃  و𝐶𝑁𝑂  

𝑞انجام می گیرد . طبق تعریف   = 𝑑𝐿
𝑑𝑚⁄  : برای این دو فرایند می دانیم 

𝑃 − 𝑃 ∶ 𝑞 = 𝑞0𝜌𝑇4 

 𝐶𝑁𝑂 ∶  𝑞 = 𝑞0𝜌𝑇16 

باشد ، در آن صورت برای هر فرایند ، الف ( فرض کنید در ساده ترین حالت گاز درون ستاره ، گاز کامل 

𝐿 را در رابطه 𝛽مقدار  ∝ 𝑇𝑒
𝛽   تعیین کنید . با کمی دقت متوجه خواهید شد که مقدار𝛽  در واقع شیب

𝐻نمودار  − 𝑅  ! است 
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ب ( ستارگان روی رشته اصلی تقریبا دو دسته هستند ، با استفاده از نتایج بخش قبل زاویه شکاف نمودار 

𝐻 − 𝑅 . را بدست آورید 

پس از مرحله رشته اصلی ستارگان وارد مرحله ناپایداری شده و شروع به تپش می کنند .  فرض کنید گاز 

5 رت بی دررو با نمایه درون ستاره بصو  رفتار می کند . ⁄3

𝐿 را در رابطه 𝛿مقدار پ (  ∝ 𝑇𝑒
𝛿   برای هر فرایند تعیین کنید و حرکت ستاره روی مسیر های تحولی

 موسوم به هایاشی را توجیه کنید . 

𝐿ت ( در این مرحله تپش ستاره ای نیز رخ می دهد ، رابطه معروف  ∝ 𝑃𝑒
𝜎  را در نظر بگیرید و برای هر

 محاسبه کنید . 𝜎دو فرایند مقدار عددی 

 دمای مرکزی خورشید :  .11

در این سوال می خواهیم با استفاده از یک مدل ساده ، دمای مرکز یک ستاره را بدست آوریم . فرض کنید 

اتمی و بی دررو به فرم  از گاز ایده آل تکو این ستاره کم جرم بوده و برروی رشته اصلی قرار داشته باشد 

𝑃 = 𝐾𝜌𝛾  . تشکیل شده است 

 را بدست آورید .  𝛾الف( برای این گاز مقدار 

ای درون یان دمفت است . در نتیجه گراددر ستارگان کم جرم فرایند غالب در انتقال انرژی بصورت همرب( 

مای دبطه شیب قدار راگذاشتن این دو مرا می توان با گرادیان دمای آدیاباتیک برابر گذاشت. با برابر ستاره 

 تابشی را بدست آورید . ) از تعادل هیدرواستاتیک نیز کمک بگیرید ! (

 را بدست آورید . 𝑇(𝑟)ج( با فرض آنکه فرم چگالی در این ستاره بصورت زیر است ، رابطه 

𝜌(𝑟) = 𝜌𝑜 [1 − (
𝑟

𝑅
)

2

] 

دست بی را د( برای ستاره ای خورشید گون که از هیدروژن یونیزه تشکیل شده است ، مقدار دمای مرکز

 نومتر است . ( نا 500آورید.)راهنمایی : طول موجی که خورشید در آن بیشترین تابش را دارد ، در حدود 
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 مدل ستارگان غول سرخ  .12

و  𝑀( ارائه دهیم . ستاره با جرم  Red Giantدر این نوشته قصد داریم مدلی برای توجیه فاز غول سرخ ) 

در نظر بگیرید که در انتهای مرحله رشته اصلی قرار دارد و در طی مرحله رشته اصلی تنها از طریق 𝑅 شعاع 

در این دسته از ستارگان به شکل هیدروژن سوزی انرژی تولید کرده است . فرض کنید فرایند های موجود 

 بی دررو است .

𝑃 الف ( اثبات کنید انرژی پتانسیل گرانشی برای یک گاز بی دررو با معادله حالت  ∝ 𝜌1+
1

𝑛  به صورت زیر

 است :

𝑈 =
−3

5 − 𝑛
×

𝐺𝑀2

𝑅
 

از رابطه زیر  𝑃و فشار  𝜌با چگالی   ب ( از فیزیک امواج می دانیم که سرعت موج در یک محیط گازی

 بدست می آید :

𝑣 = √
𝐵

𝜌
 

پیمانه توده ای گاز است که تعیین می کند چقدر از حجم گاز با تغییر فشار تغییر می کند .  𝐵که در آن 

 این کمیت برای هر نوع گازی از رابطه زیر بدست می آید :

𝐵 = −𝑉 
𝜕𝑃

𝜕𝑉
 

 𝜌و چگالی  𝑃ج بی دررو را برحسب فشار از معادله حالت گاز بی دررو استفاده کنید و رابطه سرعت مو

 بدست آورید .

پ ( در محیط ستاره به سبب یکسان نبودن چگالی و فشار در تمامی نقاط ، می توان مقادیر متوسط را 

بجای مقادیر اصلی جاگذاری کرد . در نتیجه می توان فرض کرد یک بسته گازی به جرم ستاره و ابعاد شعاع 

مقدار میانگین است که در  ستاره را بررسی می کنیم که فشار و چگالی آن در همه نقاط گاز یکسان و برابر

طول زمان تغییر می کند . با توجه به این توضیحات ،  سرعت متوسط گاز درون محیط ستاره را برحسب 

 بدست آورید . ) از قضیه ویریال کمک بگیرید ! ( 𝑅 و شعاع ستاره  𝑀 جرم ستاره 
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ا بست . ک موج در محیط ات( می توان نشان داد که نوسان جرم در یک محیط گازی متناظر با حرکت ی

دن ابت بوثبرابر مقدار سرعت متوسط گاز باشد و با فرض تغییرات شعاع سیستم برحسب زمان  فرض آنکه

 یزان خودمرابر جرم ستاره و تنها تغییر شعاع ستاره ، مدت زمانی که طول میکشد تا شعاع سیستم به دو ب

ه ایدار است و قضیپ! ( که در طول انبساط فرایند شبه ) فرض نه چندان معقول   برسد را بیابید . فرض کنید

 ویریال صادق می باشد .

همان طور که در بخش های قبل گفته شد ، می توان کل سیستم را بصورت یک بسته جرمی واحد در ث ( 

نظر گرفت و به کل آن یک فشار متوسط و چگالی متوسط نسبت داد . در صورتی که معادله حالت گاز بی 

در این حالت تابع  ، که مقدار ضریب معادله حالت گاز بی درروین مقادیر متوسط نیز صادق باشد ، دررو ب

بدست آورید و مقدار آن را برای زمانی که سیستم به شعاع دو برابر  𝐾(𝑡)زمان خواهد شد ، را بصورت 

 میزان خود برسد بیابید .

ان می ه به پایاین مرحله تولید انرژی در ستار ( مرحله از تحول ستاره است که در Red Giantغول سرخ ) 

ناظر ور متطرسد و در نتیجه درخشندگی آن ثابت می شود . در این حالت پوسته ستاره منبسط شده و به 

ت غییراتدمای موثر کاهش می یابد . فرض کنید فرایند ذکر شده در ستارگان غول سرخ رخ می دهد و 

مل فرض لت کارم ( در محیط است .  گاز درون ستاره را در این حاشعاع آن فقط به واسطه حرکت موج ) ج

 کنید .

رای بعد . ج( زمانی فرا می رسد که شعاع ستاره به حدی است که می تواند سیارات اطراف خود را ببل

دست بخورشید چه مدت طول خواهد کشید تا زمین را ببلعد ؟ دمای سطحی خورشید را در این لحظه 

فزایش خواهد برابر کنونی نیز ا 20ید در مرحله غول سرخ درخشندگی خورشید تا مقدار آورید ) توجه کن

 (یافت ! 

چ( در هر لحظه پوسته ستاره ضخامت خاصی دارد که متناسب با زمان تغییر می کند . همچنین می دانیم 

است . با فرض آنکه چگالی در این ناحیه در طول   0.6𝑀sunجرم پوسته در طول تحول تقریبا ثابت و برابر 

برابر چگالی متوسط ستاره اولیه است ، ضخامت پوسته را تابع زمان بدست آورید . توجه  4−10زمان ثابت و 

 .کنید که همچنان انبساط سطح ستاره به واسطه موج بی دررو انجام می شود 

دیگر توسط پوسته انجام می شود . الیه سطحی که ح( بخشی از تابش اولیه غول سرخ توسط هسته و بخش 

در واقع همان پوسته ستاره است ، به شکل یک الیه با ضخامت ناچیز ) نسبت به شعاع لحظه ای ( است که 

در آن فرایند های تولید انرژی رخ می دهد . می توان مساحت موثر تابش این الیه نازک را با تقریب بدست 
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بگیرید که در هر لحظه حجم آن با حجم پوسته برابر است ؛ در یک تقریب فرض  آورد ؛ کره ای را در نظر

می کنیم مساحت موثر تابش پوسته برابر مساحت این کره است . دمای موثر این الیه نیز برابر دمای آن در 

ین لجظه اولیه جدا شدن ) بلعیدن زمین ( است و در طول زمان ثابت می ماند . در این صورت درخشندگی ا

 پوسته را بدست آورید ) آیا تابع زمان است ؟ (

به موجب اثراتی ، در زمان بلعیده شدن زمین ، پوسته پیش رونده ستاره از هسته ستاره جدا میشود ، به 

گونه ای که هسته باقی مانده ، شعاعی در حدود شعاع زمین دارد . فرض کنید جرم هسته ستاره برابر 

0.4 𝑀sun . است 

( است که تنها از طریق  𝑤ℎ𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑤𝑎𝑟𝑓مانده ستاره در واقع ساختاری به نام کوتوله سفید )  هسته باقی

 انقباض گرانشی تولید انرژی می کند . در ادامه مسئله فیزیک حاکم بر کوتوله سفید را بررسی خواهیم کرد .

. 𝑥فضایی را در نظر بگیرید که هر ذره در آن با سه مختصه مکان )  𝑦 . 𝑧  و سه مختصات تکانه )

(𝑝𝑥  . 𝑝𝑦 . 𝑝𝑧  معین می گردد . به این فضا ، فضای فاز گفته می شود که در مکانیک کالسیک و کوانتوم )

کاربرد دارد . به طور مثال نوسان ساده در فضای فاز طی مسیر های بیضوی طی می شود ) چرا ؟ (  که 

مسیر تعیین می شود . یکی از اصول اولیه مکانیک کوانتومی ، اصل عدم بسته به شرایط اولیه مسئله ثوابت 

قطعیت هایزنبرگ است که بیان می کند عدم قطعیت ذاتی در تعیین مکان و تکانه ذرات وجود دارد که 

مربوط به وسیله اندازه گیری یا خطای آزمایش نیست . در واقع طبیعت به گونه ای رفتار می کند که عدم 

 مکان یک ذره و عدم قطعیت در تکانه آن ، با یکدیگر رابطه عکس داشته باشند .  قطعیت در 

∆𝑥 × ∆𝑝𝑥 = ℎ 

 ∆𝑦 × ∆𝑝𝑦 = ℎ 

 ∆𝑧 × ∆𝑝𝑧 = ℎ 

 ست ؟ قدر ا( با استفاده از توضیحات باال ، حجم کوچک ترین مکعبی که می توان آن را تعیین کرد چخ

ا در اشند ؛ باشته بتوانند حالت کوانتومی یکسان د( از اصل طرد پاولی می دانیم که هیچ دو الکترونی نمی د

گالی چنظر گرفتن آنکه حجم بدست آمده در قسمت قبل ، حجم یک اوربیتال نوعی است ، ثابت کنید 

سمت قحجم  عددی الکترون ها از رابطه زیر بدست می آید . ) سعی کنید با یک تبدیل مختصات ، المان

 د . (تکانه را برحسب تکانه کل بدست آوری

𝑛(𝑝)𝑑𝑝 =  
8𝜋𝑝2

ℎ3
𝑑𝑝 
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 ستا( صادق  ترون هادیراک گفته می شود که برای فرمیون ها ) مانند الک –به این رابطه ، تابع توزیع فرمی 

 𝑛𝑒را بر حسب 𝑝𝑓( باشند ،  𝑝𝑓با فرض آنکه ذرات مورد نظر دارای تکانه بیشینه ای به نام تکانه فرمی ) ( ذ

 )چگالی تعداد الکترون ها ( و دیگر ثوابت بدست آورید .

)چگالی کل ذرات( و دیگر ثوابت   𝜌( با استفاده از انتگرال فشار ، فشار گاز تبهگن کالسیک را برحسب ر

) کوتوله های سفید عموما هسته هلیمی و کربنی ستارگان تحول یافته بیابید . نوع گاز مورد نظر چیست ؟ 

 مایی : رابطه انتگرال فشار بصورت زیر استراهن هستند (

𝑃 =  
1

3
 ∫ 𝑝𝑣 𝑛(𝑝)𝑑𝑝

𝑝𝑓

0

 

همان طور که احتماال بدست آورید ، گاز درون کوتوله سفید ، از معادله حالت گاز بی دررو پیروی می کند 

𝑛که نمایه پلی تروپیک آن برابر  =
3

2
 است . 

 زابا استفاده  .ز( در لحظه جدا شدن پوسته ، سهمی از تابش مربوط به کوتوله سفید ) هسته ستاره ( است 

سفید  وتولهکمقداری که در قسمت قبل بدست آورید ، دمای موثر کوتوله سفید را بدست آورید . ) شعاع 

 تقریبا برابر شعاع زمین است ( 

ول آن در ط موثر ، انقباض گرانشی آن است . با فرض آنکه دمای ژ( تنها راه تولید انرژی در کوتوله سفید

 زمان ثابت باقی می ماند ، درخشندگی آن را تابع زمان بدست آورید . 

از ستاره قرار دارد و در حال مشاهده این ستاره است . چون زمینه ستاره به  𝑑س( ناظری که در فاصله 

در طول این پوسته رخ می دهد ، مشاهده ستاره اندکی  واسطه پوسته اندکی پرنور است و فرایند جذب

سخت است .  قدر نسبی مشاهده شده از ستاره مرکزی را برحسب زمان بدست آورید . ) پوسته و کوتوله 

 در نظر بگیرید . (  𝜎سفید تقریبا در فاصله یکسان از ناظر قرار گرفته اند ( ) شعاع موثر برخورد ذرات را 

سال نوری از  69مهاجرت کرده اند که در فاصله  Kepler1313سان ها به سیاره ش( در آن زمان ان

) شعاع موثر خورشید قرار دارد . در لحظه نابودی زمین ، قدر ستاره مرکزی نسبت به زمینه چقدر است ؟

 متر در نظر بگیرید( 19−10برخورد ذرات در پوسته ستاره را 

رکزی اره ممدت از جدا شدن پوسته رخ داده است و قدر ست ص( بهترین زمان برای رصد ستاره مرکزی چه

 در آن لحظه چقدر است ؟
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اتیک رت شم***بخش امتیازی : سعی کنید تابع قدر ستاره مرکزی نسبت به زمینه برحسب زمان را به صو

 رسم کنید .

 

ست. فنظر اصرستاره ای متشکل از گاز کامل هیدروژنی را در نظر بگیرید که فشار تابشی آن قابل   .13

 تروپیک پیروی میکند.همچنین گاز این ستاره از معادله گاز پلی

𝑃 ∝ 𝜌1+
1
𝑛         𝜌 = 𝜌𝑐𝜃𝑛 

𝑇صورت  الف( نشان دهید میتوان دمای درون این ستاره را به = 𝑇𝑐𝜃  نوشت؛ که𝑇𝑐  دمای مرکز ستاره

 است.

امدن و دیگر _ی لینباشد با استفاده از معادلهب( در صورتی که ضریب کدری درون این ستاره مقداری ثابت 

 را به صورت زیر نوشت. 휀روابط اخترفیزیکی که بلدید نشان دهید میتوان نرخ تولید انرژی 

휀 = 휀0 𝑓 (𝜃 . 𝜉.
𝑑𝜃

𝑑𝜉
) 

휀 که در آن =
𝑑𝐿

𝑑𝑚
و  𝜃 ،𝜉نیز تابعی از  𝑓یک مقدار ثابت بوده و  휀0است.  

𝑑𝜃

𝑑𝜉
 میباشد. 

 راهنمایی: 

𝑑𝑇

𝑑𝑟
= −

3�̅�𝜌

4𝑎𝑐 𝑇3

𝐿

4𝜋𝑟2
 

و ثوابت فیزیکی بدست آورده و نشان  𝑇𝑐 ،𝑛 ،�̅�، دمای مرکزی، 𝜌𝑐را بر حسب چگالی مرکزی،  휀0ج( ثابت 

 دهید

휀0 ∝ (
𝑇𝑐

𝜌𝑐
)

3

 

 ضریب تناسب را نیز بدست آورید.

𝑛را بدست آورده و نشان دهید به ازای  𝑓د( تابع  =  دارد. 1مقداری ثابت و برابر با  3

را برای خورشید بدست آورید. دما و فشار  �̅�ه( در صورتی که ستاره مورد نظر خورشید باشد ضریب کدری 

 مرکزی خورشید برابر با مقادیر زیر است.
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𝜌𝑐 = 1.5 × 105   
𝑘𝑔

𝑚3
          𝑇𝑐 = 1.6 × 107 𝐾 

 یادآوری:

1

𝜉2

𝑑

𝑑𝜉
(𝜉2

𝑑𝜃

𝑑𝜉
) = −𝜃𝑛        𝜌 = 𝜌𝑐𝜃𝑛        𝑟 = 𝛼𝜉       𝛼2 =

𝑃𝑐(𝑛 + 1)

4𝜋𝐺 𝜌𝑐
2

 

 

 مدل انفجار :  .14

بسیار داغ  𝑟0به عنوان یک مدل ساده در نظر بگیرید پس از انفجار یک بمب، ناحیه ای کوچک به شعاع 

 قرار بگیرد. در نتیجه این ناحیه به سرعت منسط شده و به اطراف آسیب میرساند! 𝑇𝑖شده و در دمای 

ی موج کامالً همگن، همدما و همفشار باشد و بتوان از معادله گاز کامل برای آن درون جبههفرض کنید 

 استفاده کرد.

ی موجِ انفجار، با توجه به اینکه انفجار بسیار سریع رخ میدهد میتوان فرض کرد، فرآیند گسترشِ جبهه

تِ درون آن گسترش میابد. ی موج، همیشه با سرعت صودررو است. همچنین فرض کنید جبههفرآیندی بی

𝑣𝑠یادآوری:   = √
𝛾𝑃

𝜌
 

گسترش یافته و سرعت گسترش آن در این  𝑟ی موج تا شعاع جبهه 𝑡الف( اگر بعد از گذشت مدت زمان 

 بیابید. 𝛾و  𝑇𝑖 ،𝑟0)جرم میانگین ذرات هوا(،  �̅�را برحسب  𝑣(𝑟)و  𝑟(𝑡)  ،𝑣(𝑡)باشد؛ توابع  𝑣لحظه 

از مرکز انفجار، در حال سکون قرار  𝑟را در نظر بگیرید که در فاصله ی  𝜌𝑚ب( جسمی کوچک با چگالی 

و ثوابت مسئله بیابید. این  𝑟را برحسب  𝑉پیدا میکند. مقدار  𝑉دارد و بر اثر برخورد موج انفجار سرعت 

𝛾رابطه را برای  =
5

3
 ساده کنید. 

𝑟0ج( انفجاری را در نظر بگیرید که برای آن  = 5𝑐𝑚  و𝑇𝑖 = 2000𝐾 20 باشد. جسمی به جرم𝑘𝑔  به

از مرکز انفجار قرار دارد. به این  100𝑐𝑚ی را در تصور کنید که در فاصله 10𝑐𝑚شکل کره ای با شعاع 

ی برخورد موج انفجار چه فشاری به سطح این جسم وارد میشود؟ جسم چه تکانه ای وارد میشود؟ در لحظه

از سطح زمین قرار داشته باشد و به صورت پرتابه حرکت کند حداکثر  50𝑐𝑚ی اگر این جسم در فاصله

 ی خود دور میشود؟چقدر از محل اولیه
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𝑛تروپیک تشکیل شده است. نشان دهید به ازای -ای را در نظر بگیرید که از گاز پلی هستار .15 = مقدار  3

𝛽 =
𝑃𝑟

𝑃
 مقداری ثابت است. مقدار آن را برای خورشید بدست آورید. 

 :  خورشید داریمبرای 

𝜌𝑐 = 1.5 × 105   
𝑘𝑔

𝑚3
          𝑇𝑐 = 1.6 × 107 𝐾 
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