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 اميراحسان عليزاده

 اميرحسين ستوده فر

 زهرا فرهمند

 عباس فروزان نژاد

 عماد صالحى

 محمدعلى نادمى

 پريماه صفريان

 شايان عزيزى

 سينا بلوكى

 عليرضا ملكى



 

 

 

  ثوابت نجومی و فيزیکی 

𝐆 ثابت جهانی گرانش 
6.67 ∗ 10−11     

𝑚3

𝐾𝑔. 𝑠2
 

𝜎 ثابت استفان بولتزمن 
5.67 ∗ 10−8

W

𝐾4. 𝑚2
 

𝒌𝑩 ثابت بولتزمن 
1.38 ∗ 10−23

J

𝐾
 

ℏ 1 ثابت پالنک کاهش یافته ∗ 10−34𝐽𝑠 

𝐜 3 سرعت نور ∗ 108
m

𝑠
 

𝑴𝒔 1.989 جرم خورشید ∗ 1030Kg 

𝑹𝒔 6.96 شعاع خورشید ∗ 108m 

𝐀. 𝐔. 1.5 واحد نجومی ∗ 1011m 

𝐩𝐜 3.09 پارسک ∗ 1016m 

𝐥𝐲 9.46 سال نوری ∗ 1015𝑚 

𝑳𝒔 3.85 درخشندگی خورشید ∗ 1026𝑊 

𝑯𝟎 ثابت هابل 
73

Km

𝑠. 𝑀𝑝𝑐
 

 



آن عمود بر صفحه   Zدستگاه مختصاتی را به گونه ای بر روی کهکشان راه شیری قرار می دهیم که محور -١

قرار دارد.در این دستگاه بردار مکان خورشید و یک خوشه ستاره   X مداری خورشید و خورشید بر روی محور 

 ای بدین صورت داده می شوند:

R1 = 8.5i    ,    R2 = 6.2i + 1.7j – 4.2k  . 

ρتابع چگالی کهکشان را به صورت   =  𝜌
0

1

1+(
𝑟
𝑎

)2 

𝜌0و   a = 2kpcدر نظر بگیرید که در آن   = 3 ×

10−20𝑘𝑔/𝑚3 .هستند 

باشد و دایروی بودن مدار  °20با فرض اینکه بردار تکانه زاویه ای این خوشه ستاره ای به سمت عرض کهکشانی 

 ها، قرمزگرایی خوشه را بیابید. ) از حرکت زمین به دور خورشید صرف نظر کنید(

 

 

تابش میکند. ناظری را  𝐼0نظر بگییرید که به صورت همسانگرد و با شدت ثابت یک منبع نقطه ای نور را در-٢

 به وی نزدیک میشود. 𝑣در نظر بگیرید که مشاهده میکند این منبع نور با سرعت 

، زاویه با  θوده و به ب 𝐼0، متفاوت از  𝐼به علت وجود اثرات نسبیتی شدتی که ناظر از منبع مشاهده میکند ،

 راستای سرعت، بستگی دارد.

 

 

 به شکل زیر است. θاز  𝐼الف( نشان دهید تابعیت 

𝐼(𝜃) = 𝐼0

1 +
𝑣
𝑐

cos 𝜃

(1 −
𝑣
𝑐

cos 𝜃)
2 

در ادامه 
𝑣

𝑐
 نظر کنید.را کوچک در نظر گرفته و از مرتبه دوم و بیشتر آن صرف 



میباشد؛ دمایی که ناظر برای  𝑇0ب( با فرض اینکه این منبع نور یک جسم سیاه است و دمای مؤثر سطحی آن 

 سطح این منبع اندازه میگیرد را بدست آورید.

𝑣ج( در صورتی که  = 0.12 𝑐  باشد و طول موجی که بیشترین تابش منبع در آن است𝜆0  باشد؛𝜆 طول ،

 را بیابید. 𝜆0ترین تابش را مشاهده میکند، و موجی که ناظر درآن بیش

مقایسه کنید. توضیح دهید چرا این دو مقدار باید   𝜆را بیابید و با  𝜆0  ،𝜆0′د( با تاثیر دادن اثر دوپلر روی 

 مساوی یا نامساوی باشند.

 راهنمایی:

∫
1 + 𝑥 

(1 − 𝑥)2
 𝑑𝑥 =

2

1 − 𝑥
+ ln|1 − 𝑥| 

∫
𝑥(1 + 𝑥) 

(1 − 𝑥)2
 𝑑𝑥 = 𝑥 +

2

1 − 𝑥
+ 3 ln|1 − 𝑥| 

∫
𝑥2(1 + 𝑥) 

(1 − 𝑥)2
 𝑑𝑥 =

𝑥2

2
+ 3𝑥 +

2

1 − 𝑥
+ 5 ln |1 − 𝑥| 

 

 

 

جرم  011و بیشینه جرم  1.0با کمینه جرم   salpterفرض کنید تابع جرم اولیه ی ستاره ها تابع جرم -٣

 چگالی سطحی، چگالی–خورشید باشد. ثابت تابع جرم اولیه را برای چگالی سطحی دیسک به دست آورید. 

 ستاره ها را رشته اصلی فرض کنید.  -کهکشان، بر پارسک مربع است.ال گرفته در راستای عمود در انتگر

 جرم میانگین ستاره ها را به دست آورید.

 تعداد برای چه جرمی بیشینه است؟

 ستاره ای با چه جرمی درخشندگی میانگین را دارد؟

ک ند پارسو فاصله ی میانگین آن ها چچند ستاره بر پارسک مکعب چگالی ستارگان در نزدیکی خورشید 

 است؟



 

 راهنمایی: 

است.چگالی سطحی کل از تابع سلپتر  𝑀𝑠𝑢𝑛/𝑝𝑐−2 55چگالی سطحی ستاره ها در نزدیکی خورشید        

 به دست می آید:

𝜉(𝑚)𝑑𝑚 = 𝜉0 𝑚−2.35𝑑𝑚 

 در نظر بگیرید. 𝑝𝑐 500ضخامت دیسک کهکشان را 

 

ساکن هستند )در مقیاس بزرگ( و اجرام دیگر از دید ناظرها همانطور که میدانید در کیهان اجرام در جاى خود -٤

در حال دور شدن هستند و ابعاد کیهان متناسب با عامل مقیاس تغییر مى کند، کیهان از سه   v=Hrبا سرعت

 مؤلفه ماده، تابش و ماده تاریک تشکیل شده است که فشار ایجاد شده از جانب انرژى تاریک منفى است!

گرشى دیگر از کیهان را بررسى کنیم، فرض کنید در این نگرش به جاى اینکه ابعاد کیهان تغییر حال مى خواهیم ن

کند این ابعاد ما است که متناسب با عامل مقیاس تغییر مى کند و مقیاس هاى ما)زمان و مکان( همراه خودمان 

ه این نگرش ماده و تابش در زمین کوچک یا بزرگ میشود و باعث میشود که فاصله اجرام دیگر از ما تغییر کند! در

اى انرژى تاریک قرار دارند که به صورت یکنواخت در کیهان پخش شده است که همواره چگالى آن از دید همه 

ى ناظر ها ثابت است قرار دارند.در این نگرش اگر فشار وارده از جانب ماده تاریک بر ماده و تابش به فشار آنها 

 عاد آنها میشود و همینطور بلعکس.غلبه کند باعث کوچک شدن اب

 الف( معادالت فریدمان را براى این نگرش بدست آورید.

 که مقیاس آن ثابت است تغییر نکند: t0با فرض اینکه طول موج امواج الکترومغناطیس در دستگاه 

با عامل مقیاس ب(ثابت کنید که سرعت نور از دید همه ناظر ها در همه زمان ها ثابت است و رابطه قرمز گرایى 

 بدست آورید.

 ج(ثابت کنید چگالى انرژى تاریک بدون تولید یا کاهش جرم با تغییر ابعاد ناظر تغییر مى کند.

 د(آیا این نگرش با نگرش قبلى تفاوت دارد ؟دلیل خود را بیان کنید .



از مرکز  d(. ناظرى در فاصله l<<Rرا در نظر بگیرید که ) lو ضخامت  Rکهکشانى قرص مانند به شعاع -٥

میباشد.این ناظر تابعیت پتانسیل گرانشى کهکشان را به  θکهکشان قرار دارد زاویه ناظر با قرص کهکشان 

η)2cosΨ)/cos(-(10+A2                                       :رتصو
cr(ln.0φ=φ  

زاویه سمتى بین  ηزاویه بین مرکز کهکشان و نقطه اى از صفحه کهکشان از دید ناظر و  Ψمیبیند که در آن 

نیز هم یک ثابت  A) ناظر و همان نقطه ازصفحه کهکشان است که بر روى صفحه کهکشان بررسى مى شود 

 باشد، تابع چالى کهکشان را بدست آورید. d<<Rاست که باید تعین شود(. با فرظ این که 

 

 

                                                                                             (;موفق باشید                                                                                                                      


