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مدلی ساده برای قرصهای برافزایشی در تقریب پسا -نیوتونی
راضیه رنجبر ،محمود روشن و شهرام عباسی
گروه فيزيك ،دانشکده علوم پايه ،دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونيکی:

mroshan@um.ac.ir

(دريافت مقاله 1391/88/11 :؛ دريافت نسخة نهايی)1397/81/22 :

چكیده
در اين مقاله تحول زمانی قرصهای برافزايشی در حد پسا -نيوتونی بررسی شده است .اين قررصهرا در اررراا اجسرام فشرردة گرانشری ماندرد
سياهچاله ،ستارة نوترونی و يا کوتولة سفيد تشکيل میشوند .اگر چه اکثر پژوهش هرای تحليلری در ايرن زميدره در چرارچوا ديداميرك و گررانش
نيوتونی انجام شدهاند ،ضروری است برای مطالعة ساختار قرصها در نزديکی جسم مرکزی اثرات نسبيت را نيز در نظر بگيرريم .بردين مدظرور برا
اضافه کردن تصحيحات پسا -نيوتونی به معادالت هيدروديداميك سياالت ،معادلة تحول زمانی قرص برافزايشی را در حد پسا -نيوتونی بره دسرت
آورده و به کمك اين معادله ،چگالی سطحی قرص را که وابسته به شعاع و زمان است به صورت شبه تحليلی به دست مریآوريرم .در نهايرت بره
مقايسة تحول زمانی قرص برافزايشی در گرانش نيوتونی و پسا -نيوتونی میپردازيم.

واژههای كلیدی :قرص برافزايشی ،حد پسا -نيوتونی ،سياهچاله

 .1مقدمه

تابش الکترومغداريسی میکدد .اين نوع وشکسانی باعث انتقرال

در جهان ارراا ما و کيهان بخش بزرگی از اجرام و سيستمهای

تکانة زاويهای در پهدای قرص میشود ،به گونهای که اليرههرای

نجومی که مورد مطالعه قرار داده شده در اثر فروريزش گرانشی

داخلی تکانة زاويهای را از دست میدهدد و به تدريج به داخرل

به وجود آمدهاند .قرصهای برافزايشی ،دستهای از سيستمهرای

سقوط میکددد و اليرههرای بيرونری تکانرة زاويرهای بره دسرت

نجومی هستدد که از گازهای در حال چرخش برا سررعت براال

میآورند.

تشکيل شدهاند و به صرورت مرارپي ی بره آرامری روی جسرم

اولين مطالعات و تحقيقراتی کره بره ررور جردی در مرورد

مرکزی با گرانش قوی مثل پريش سرتارههرا ،سرتارههرای رشرته

فرايددهای برافزايشی صرورت گرفرت بره اواسرن قررن نروزده

اصلی ،کوتوله سفيد ،ستارة نوترونی و سياهچالهها فرو میريزند.

برمیگردد .هرمان بوندی جزء اولين کسرانی برود کره در مرورد

در قرصهای برافزايشی بين اليههرای مجراور گراز وشکسرانی

برافزايشهای کروی غيرچرخان مطالعات اوليه خرود را شرروع

وجود دارد ،در نتيجه دمای گاز باال میرود و شرروع بره گسريل

کرد [ .]1پريدگل و ريس در سال  1972فرايددهرای برافزايشری
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ارراا اجرام فشرده از جمله سياهچاله و ستارههای نروترونی و

ساختار فيزيکی آن به سادگی قرصهای نراز

ريف تابشی سارع شده از گاز پيرامون اين اجرام هدگام سرقوط

دليل پي يده بودن ساختار اين قرصها ،تا سرال  1988سراختار

مارپي ی را مرورد بررسری قررار داده و برا مشراهدات رصردی

داخلی قرصهای ضخيم مورد بررسی قرار نگرفت ترا ايرن کره

مقايسه کردند [ .]2در سال  1973شاکورا و سانيو حرل تحليلری

پازيدسکی و ويتا با در نظر گرفتن برافزايش قرص که محدود به

اراهره دادنرد کره مشرهور بره

اسرت ،داخرل قررصهرای ضرخيم را مرورد

برای قرصهای برافزايشی نراز
قرصهای ناز

اليه سطحی ناز

نيسرت [ .]5بره

استاندارد شاکورا و سانيو است .اين مقاله يکی

بررسی قرار دادند .ربق اين مقاله وقتی نرر برافرزايش از يرك

از مهمترين مقاالت اخترفيزيك در زميده قرصهرای برافزايشری

مقدار بحرانی تجاوز کدد قررص برافزايشری اررراا سرياهچالره

است [ .]3در ايرن مقالره شراکورا و سرانيو يکری از مهرمتررين

ضخيم خواهد بود [.]1

الگوهای وشکسانی ،به نام وشکسانی  را اراهه دادند .در ايرن

در مدل استاندارد فرض بر اين است کره بخرش بزرگری از

الگو حالت قرص از لحاظ هددسی ناز و از نظر اپتيکری کردر

گرمای ناشری از اترالا تالرمری ،بالفاصرله پرس از توليرد بره

اسررت و سرررعت زاويررهای در قرررص ،کرلررری در نظررر گرفترره

صورت تابش از قرص خارج میشود .حرال اگرر گراز اررراا

میشود .در اين الگو آنها فرض کردهاند وشکسرانی سريدماتيك

سياه چاله تابش مؤثری نداشته باشرد ،يعدری بررای جريرانهرای

در سيستم با  Hيعدری ضرخامت قررص متداسرت اسرت و بره

برافزايشی داغ ديگر مدل قرص ناز شاکورا و سرانيو جوابگرو

صورت زير نوشته میشود:

نيست .هم دين ريف برخی از سيستمهای برافزايشی از جملره

v   cs H ,

که در آن  csسرعت صوت در قررص و  Hضرخامت قررص
است .با در نظر گرفتن الگوی کلی وشکسانی برای  داريم
v  LV ,

که  Lاندازه تالرم و  Vسرعت بازگشت برزر تررين تالررم

قرررص برافزايشرری مرکررز کهکشرران خودمرران ،بررر اسررا

مرردل

استاندارد قابل توجيه نيست .ميزان انرژی دريافتی از اين سيستم
خيلی کمتر از مقداری است که ربق مدل استاندارد بايرد ترابش
کدد .نه تدها در مورد کهکشان خودمان ،بلکه در قرصهای هسته
کهکشانهای فعال نيز اين ناسازگاری ديده میشود .شرايد يرك

(سرعت متوسن مولکرولی) اسرت .بدرابراين مریتروان  را بره

دليل اين باشد که گرمای ناشی از جريانهرای تالرمری قررص،

صورت زير نوشت:

اين امکان را پيدا نمیکدد که از قرص خارج شود .اولرين مردل
L V
,
cs H



در اين الگو به  يك مقدار ثابت بين صفر و يرك نسربت داده
میشود .قرصهای ناز

استاندارد ،بسرته بره جررم سرياهچالره

مرکزی دمای بين  104  107 Kدارند که نسبت به دمای ويريال

1

جريان برافزايشی داغ توسن شاپيرو و همکاران توصيف شد .بر
ربق اين مدل قرص در نواحی داخل به رور قابل توجهی داغتر
است و از نظر هددسی نسبت به مدلهای قبلی ضخيمتر اسرت.
هم دين ناحية داخلی قرص از لحاظ اپتيکی ناز است کره بره
مدل  SLEمعروا است .اين مدل از نظر گرمايی ناپايدار بوده و

سرد هستدد .اين نوع قرصها بيشرتر در هسرتههرای کهکشرانی

بعيد بود که در ربيعت تحقق پيردا کدرد [ .]7سررانجام در سرال

درخشان [ ]2ديده میشوند .از آنجايی که مدل قرص نراز در

 1992مدلی توسن نارايان و يی اراهه شد کره برر خرالا مردل

نواحی داخلی قرصهرای اررراا سرياهچالرههرا و سرتارههرای

استاندارد ،گرمايش ناشی از تالرم در سيستم براقی مریمانرد و

نوترونی کاربرد ندارد ،بدابراين در اين نواحی قررص مریتوانرد

فقن بخش کمری از آن بره صرورت ترابش از مجموعره خرارج

ضخيم باشد .به علت چگالی باالی اين قرصهرا ،قررص ديگرر

میشود .در حقيقت اگر آهدگ برافزايشری مراده برر روی جررم

کرلری نخواهد بود و به دليل نقش خود گرانش قررص ،تحليرل

مرکزی در حد اديدگتون باشد و قرص ارراا آن از نظر اپتيکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1دمای ويريال برابر است با ) k ، Tvir (1/ 3)(GM / kRثابت بولتزمنM ،
جرم و  Rشعاع سيستم میباشد.

ناز باشد در اين صورت به اين نوع از قرصهرای برافزايشری
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 1 ADAFمیگويدد .اين مدل به ررز شگفت انگيرزی در توجيره

گشتاور ناشی از تدشهای قرص )  Wr (rبه دسرت مریآيرد .در

ريف دريافتی از قرص مرکز کهکشانمان و برخی سيسرتمهرای

نهايت با توجه به اين که تصور غالت اين است کره سرياهچالره

ديگر موفق بوده است و امروزه بسن و گسترش يافته است [.]8

مرکز قرصهای برافزايشی سياهچالهای چرخان است ،با معرفری

البته پيش از اين يك اخترفيزيکدان ژاپدی بره نرام اي يمرارو در

فضا -زمان کر معادالت ساختار شعاعی را برای سياهچاله کر بره

 1977ايدهای مشابهی را مطرح کرد اما چددان مورد توجه قررار

دست میآورد .هم دين در سال  1972تورن با در نظرر گررفتن

نگرفت [ .]9از آن جايی که گاز نزديرك سرياهچالره در جريران

اثر فوتونها قوانين باردين در مورد سياهچالهها را تصحيح کررد

برافزايشی داغ ،دمای بسيار بااليی دارد و از نظر اپتيکی نراز و

[ .]17باردين قرص گازی در ارراا سياهچاله را در نظر گرفت

بسيار داغتر است .بدابراين در مطالعة  ADAFها نسبت به مردل

و فرض کرد که قرص در صفحة استوای سياهچاله کر قرار دارد.

استاندارد نواحی نزديك قرص مرکزی اهميت پيدا میکدد.

باردين در ابتردا سرياهچالرهای غيرچرخران در نظرر گرفرت کره

1

برای حل ADAFها بيشتر از حلهای خود متشابه 2اسرتفاده

مقداری برافزايش جرم سکون روی سياهچالره باعرث تغييرر در

شد که امتيراز بزرگری دارد چررا کره تحليلریانرد و يرك روش

انرژی -جرم اوليه سياه چاله میشود و ايرن تغييرر جررم باعرث

واضحی از فهم خواص کليدی ADAFها را اراهه میدهدد [-18

میشود که اسرين سياهچاله ،تا مقدار بيشيده کر براال بررود [.]18

اسررت

باال رفتن اسرين تا مقدار بيشيده ) (a *  1قرانون سروم مکانيرك

نمیتواند جريانهای نزديك لبة داخلی و يا بيرونی را توصريف

سياهچاله را نقض میکدد .در نتيجه فرايددهايی را که در تحليرل

کدد .به خصوص برای محاسبه ريف تابشی نياز به حل عمرومی

باردين در نظر گرفته نشده میتوان به کار بررد ،ترا  a  1براقی

داريم ،زيرا مهمترين تابشها از ناحية نزديرك بره مررز داخلری

بماند و سازگار با قانون سوم مکانيك سياهچاله شود .مهمتررين

میآيدد جايی که حل خود متشابه نرامعتبر اسرت .در ايرن نروع

فرايددی که توسن باردين ناديده گرفته شرده جر ا فوترونهرا

راهحلها نسخههای نسبيت عامی معادالت جرايگزين معرادالت

توسن سياهچاله است .ج ا فوتونها از براال رفرتن اسررين ترا

نيوتونی میشوند کره در ارتبراط برا متريرك کرر هسرتدد [.]12

 a *  1جلوگيری میکدد .تورن با در نظر گرفتن اثر فوترونهرا

2

 .]13از آنجررايی کرره حررل خررود متشررابه برردون مقيررا

راهحلهای نسبيتی در شرعاعهرای  R  10Rsمشرابه برا مسراهل

قوانين تکامل باردين تصحيح کرد .اثر فوتونها ماندد ضرربهگيرر

نيوتونی است اما در شعاعهای کوچك بره ررور قابرل تروجهی

عمل میکدد و نمیگ ارد اسرين به مقدار يك برسد و به مقردار

متفاوتاند .به عالوه اسرين سياهچاله در شعاعهای کوچرك اثرر

حدی  a * ~ 0/ 998میرسد .هم درين ربرق ايرن مقالره در نظرر
گرفتن اثر ج ا فوتونها در بازده سياهچالههای کر مشرهودترر

قابل توجهی دارد و اين میتواند ريف مشراهده شرده را تغييرر
دهد .هم دين خارر نشران مریکدريم کره اثررات نسربيتی سرهم
عمدهای در ايجاد جت در اين قررصهرا دارنرد [ .]15يکری از
مهمترين مقاالتی که به بررسری اثررات نسربيتی در قررصهرای
برافزايشی پرداخته است مقالة پيج و تورن در سال  1973اسرت
[ .]11در ايررن مقالرره بررا در نظررر گرررفتن متريررك کلرری ارررراا
سياهچاله و استفاده از فرضياتی برای سياهچاله سراختار شرعاعی
ميانگين زمان قرص بره دسرت مریآيرد .برا اسرتفاده از قروانين
پايسررتگی جرررم سررکون ،تکانرة زاويررهای و انرررژی برره ترتيررت
کميتهای آهدگ برافزايشی  ، M0شار انررژی تابشری )  F (rو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Advection- dominated accretion flow
2. Self- Similar

است و اثر بيشتری نسبت بره سرياهچالره شوارتزشريلد دارد .در
واقع بازده تابشی قرص برافزايشی ارراا سياه چاله کر بيشتر از
بازده تابشی قرص متداظر ارراا سياهچاله شوارتزشيلد است.
بررسی قرصهای برافزايشی نسبيتی به صرورت تحليلری و
دقيق تقريباً غيرممکن است؛ چرا کره برا در نظرر گررفتن خرود
گرانش قررص و هيردروديداميك نسربيتی ابتردا الزم اسرت کره
متريك فضا -زمان ارراا چدين سيستمی پيدا شود .همان ررور
که میدانيم معادالت نسبيت عام انيشتين بسيار پي يده هسرتدد و
فقن در شراين خاص و اعمال تقارنهای زيراد قابرل حرلانرد.
بدابراين برای چدين سيستمهرايی خروا اسرت کره يرك مردل
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تقريبی داشته باشيم تا بتوانيم توصيفات نيوتونی را در پايينترين

مدطقة نزديك تمرکز میکديم .در اين ناحيه گرانش در هر جايی

مرتبه و اثرات نسبيت عامی را در مرتبههرای اخرتالل براالتر بره

ضعيف است و سيستمها به آرامی در حال حرکتدد.

دسررت آوريررم .خوشرربختانه فرمررولبدرردی مسررتحکمی در ايررن
خصوص در نسبيت عام وجود دارد .اين فرمرولبدردی بره نرام

 .2معادالت هیدرودینامیک پسا -نیوتونی

نظرية پسا -نيوترونی  1PNشرداخته مریشرود و در ميردانهرای

در اين بخش به رور مختصر هيدروديداميك پسا -نيوترونی را

گرانشی نسبتاً ضعيف و سرعتهای نسربتا پرايين مراده کراربرد

مرور می کديم .برای جزهيات بيشتر به [ ] 21مراجعه کديد .سيال

دارد.
نظرية پسا -نيوتونی ،ميدان گرانشی مدظومه شمسی را وقتی
که گرانش متقابل ميان اجسام ضعيف اسرت بره ررور موفقيرت
آميزی توصيف میکدد .هم دين برای اجرام فشررده برا گررانش
داخلی قوی کاربرد دارد .به لحاظ تراريخی انيشرتين اولرين برار
محاسبات اثرات پسا -نيوتونی را برای انحراا مسرير حضريض
خورشرريدی انجررام داد [ .]19امررا مطالعررات سيسررتماتيك پسررا-
نيوتونی تا زمانی که چاندراسخار و همکاران [ ]28مقاالتی اراهه

کاملی با تانسور انرژی -تکانره

همان رور که ذکر کرديم نظريه پسا -نيوتونی در ميردانهرای
گرانشی ضعيف و سرعت های پايين در مقايسه با سرعت نرور
معتبر است .البته هم گرانش و هم سرعتها اگر چه ضعيفاند
ولی از حالت نيوتونی قوی تر هستدد .برا در نظرر گررفتن ايرن
فرضيات متريك فضا -زمان پسا -نيوتونی به صورت زير داده
میشود

() 1

تپ اختر دوتايی ،آزمونهای نسربيت عرامی مدظومره شمسری و
امواج گرانشی اهميت ويژهای دارد .در ايرن تقريرت تروزيعی از
ماده را که در شراين حرکت کدد قرار دارد در نظرر مریگيرريم.
اين توزيع برا مقيرا

ررول  rcو مقيرا

زمران  tcمشرخ

میشود در نتيجه سرعت مشخصه  Vc  rc tcرا داريم .فرض
مریشررود کرره ايررن سرررعت کوچرركتررر از سرررعت نررور اسررت

2
2
U
(  U 2 )  O(c 6 ),
2
4
c
c
4
g j 
U j  O(c 5 ),
c3
2
g jk   jk (1  U )  O(c 4 ),
c2
g  1 

دادند انجام نشد .در حال حاضر تقريت پسا -نيوتونی در تجزيه
و تحليل تعدادی از مساهل نسبيتی از جملره معرادالت حرکرت

T 

را در نظرر مریگيرريم.

که در آن  cسرعت نور است و
() 2

1
    tt X ,
2

پتانسيلهايی که در متريك ظاهر شدهاند به صورت زير تعريف
میشوند

 ، Vc c  1بدررابراين مدظررور مررا از شررراين حرکررت کدررد را

() 3

2U  4 G * ,

میکدد و تمام سرعتهای توزيرع بايرد در مقايسره برا

() 2

2 X  2U ,

سرعت نور کوچكتر باشد .اگر  c  ctcرول موج مشخصره
از تابش گرانشی توليد شده توسن توزيرع مراده باشرد بدرابراين

() 5

3
3p
,
2  4 G  *  v2  U   
2
 * 


 . rc  cدر نتيجه ناحية اشغال شده توسن ماده کوچكترر از

() 1

2U  4 G *v,

رول موج مشخصه است .به اين ناحيره از فضرا -زمران مدطقرة

که  Uپتانسيل نيوتونی است U ،پتانسيل برداری و  Xپتانسيل

نزديك میگوييم که  r : x  cتعريف میشود .در حالی که
مدطقة موج ناحيهای است که در آن  rدر مقايسه با رول مروج

ويژه است کره مدربعش  2Uاسرت .در حقيقرت ايرن معرادالت
جايگزين معادلة پواسون در گرانش نيوتونی شدهاند .خوشبختانه

مشخصه بزر تر است .رفتارهرای پتانسريل در ايرن دو مدطقره

اين معادالت ديفرانسيل به آسرانی قابرل حرل هسرتدد ،بدرابراين

بسيار متفاوت است .در حالت پسا -نيوتونی مرا مدحصرراً روی

داريم

مشخ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. Post- Newtonian theory

مدلی ساده برای قرصهای برافزایشی در تقریب پسا -نیوتونی
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d 3 x,
| | x  x
3
p
 * ( v2  U      3
)
2
 * 3
 (t , x)  G 
d x ,
x  x
X (t , x)  G   * | x  x | d 3 x ,
 * v j 3
U j (t , x)  G 
d x ,
| | x  x

()7

U (t , x)  G 

کرره در آن متغيرررهررای سرريال اوليرره در زمرران  tو مکرران x 

اندازهگيری شدهاند .متريك پسا -نيوتونی تدها در مدطقة نزديرك
تقريت خوبی برای متريك فضا -زمان ايجاد میکدد ،متريرك در
مدارق فراتر از حد  r  cمعتبر نيسرت .برا ايرن وجرود رفترار
متريك در مدطقة نزديك ،به رور مستقيم به رفتار مراده بسرتگی
دارد ،بدابراين وقتی حرکت ماده کدد باشد متريك نيز بره کدردی
تغيير میکدد.
متغيرهررای مرراده در تقريررت پسررا -نيوتررونی }{ , p, , v

هستدد که   چگالی جرمی پايسته اسرت و بره صرورت زيرر
()8

   * (1 

هم دين فررض مریکدريم کره سريال در تعرادل ترموديدراميکی
قراردارد .از ررا ديگرر قرانون اول ترموديداميرك بررای سريال
p
کامل عبارت است از ) d 
2

(  . d  بدابراين داريم:
d
*p d 

 O(c2 ),
dt  *2 dt

()11

d
که در ايدجا مشتق زمانی    v k 
است.
t
k
dt
هم دين معادلة موضعی پايستگی انرژی به صورت زير است
1
2
  j ( pv j )   *v j  jU  0,

1
2

)  *t ( v2   )   *v j  j ( v2  

()12

و در نهايت معادلة اويلر پسا -نيوتونی به صرورت زيرر نوشرته
میشود .برای جزهيات بيشتر به [ ]21مراجعه کديد.

    g    g 

 چگالی ويژه و  gدترميدان تانسور متريك اسرت .هم درين

v2 3U

)  O(c 4 ) ,
2
2
2c
c

()18

تعريف میشود:
u0
,
c
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()13

 u0مؤلفة صفرم چار بردار سرعت است .واضرح اسرت کره در
حد نيوتونی هيچ تفاوتی برين   و چگرالی ويرژة  وجرود

dv j
1 1
*
  j p   * jU  [( v2
dt
c2 2
p
U   
] ) j p  v j  t p
*

1 * 2
  [(v  4U ) jU  v j
c2
( 3  t U  4 v k  k U )  4 t U j
 4v k ( k U j   jU k )   j ]  O(c 4 ).

ندارد P .فشار  ،انرژی داخلی در واحرد جررم  ،چگرالی

معادلة ( )13به اضافه معادلة پيوستگی ( )9و معادلة حالت که با

انرژی داخلی ويژه و  vسرعت سيال است.

فشار و چگالی و انرژی داخلی رابطه دارد ،رفتار يك سريال کره

حال با در دست داشتن متريك پسا -نيوتونی ،که به معدرای

در يك ميدان گرانشی ضعيف در حال حرکرت اسرت را تعيرين

داشتن گرانش سيستم است ،اجازه دهيد ديگر معادالت حاکم بر

میکددد .همان رور که ذکر شرد سررعت سريال کمری بيشرتر از

ديداميك يك سيال کامل را نيز در حرد پسرا -نيوترونی معرفری

نيوتونی و گرانش کمی قویتر از گرانش نيوتونی است.

کديم .معادلة پيوستگی برای يك سريال کامرل بره صرورت زيرر
نوشته میشود:
()9
که


x

t *   j ( *v j )  0

همان رور که از روابن ( )13-8مشهود است ،در تقريت پسرا-

 .  معادلة پيوستگی پسا -نيوتونی مشرابه معادلره

نيوتونی معادالت بسيار پي يردهترر از حالرت نيوترونی هسرتدد.

پيوستگی نيوتونی است با ايرن تفراوت کره   جرايگزين 

شده است .رابطة بين چگالی انرژی  و   به صرورت زيرر
است:

 .3فرضها

بدابراين ما با در نظر گرفتن فرضهرای زيرر مسرهله را سرادهترر
میکديم.
فرض  -1از انرژی داخلی سيال در برابر انرژی پتانسريل گرانشری
چشم پوشری مریشرود  .  0وقتری مرواد قررص بره صرورت

راضیه رنجبر ،محمود روشن و شهرام عباسی

472

جلد  ، 91شمارة 4

چرخشی روی جسم مرکزی فرو میريزد از مقدار انرژی داخلری

ديگر همان جمالت وشکسانی نيوترونی را بره معرادالت پسرا-

آزاد شده صرا نظر میکديم و فرض میکديم که همه انررژی بره

نيوتونی اضافه میکديم .الزم به ذکر است که اين فرض آن چدان

بيرون انتقال داده میشود .يادآوری میکديم که  انرژی داخلری

که در نگاه اول به نظر میرسد ،محدود کددده نيست .در حقيقت

سيال در واحد جرم است * .    اين فرض مشرابه فرضری

بايد در نظرر داشرت کره در حضرور وشکسرانی علری االصرول

است که در مقالة تورن [ ]11استفاده شده است.

متريك فضا -زمان نيز میتوانرد تغييرر کدرد .بره عبرارت ديگرر

فرض  -2فرض مریکدريم حرکرت ذرات روی قررص اررراا

سهمی که ناشی از وشکسانی در تانسرور انررژی -تکانره اسرت

سياهچاله به مدارهای ژهودزيك دايره ای بسريار نزديرك باشردد.

باعث میشود که (با استفاده از معادلة ايدشرتين) متريرك فضرا-

الزم به ذکر است که حرکت در صفحة اسرتوا لزومراً بره معدرای

زمان نيز به مشخصات وشکسانی بستگی داشته باشرد .البتره پرر

دايرهای بودن مدارهای ژهودزيك نيست .به عبارت ديگرر بررای

واضح است وشکسانی بسيار قوی مورد نياز است ترا بتوانرد در

سادگی فرض کردهايم که مدارها تقريباً دايرهای باشردد .در ايرن

انحدای فضا -زمان نقش برازی کدرد .جالرت ايدجاسرت کره در

صررورت چرراربردار سرررعت ذره روی قرررص تقريب راً برابررر بررا

تقريت مرتبة اول پسا -نيوتونی (که در اين مقاله مرورد اسرتفاده

چاربردار سررعت ذره در مردار ژهودزيرك دايررهای در صرفحة

قرار گرفته است) ثابت میشود وشکسانی سيدماتيك در متريك

استوا است .از اين فرض نتيجه میشود حرکت ذرات میتوانرد

پسا -نيوتونی ظاهر نمیشود [ .]22بررای همرين متريرك اراهره

از لحاظ فيزيکی نزديك به ژهودزيك باشد ،تدهرا اگرر نيروهرای

شده در رابطة ( )1برای توصيف سيستم مداسرت اسرت و هريچ

فشار شعاعی در برابر فشار گرانشری سرياهچالره ناديرده گرفتره

نشانهای از وشکسانی سيدماتيك در آن وجود ندارد .با توجه بره

شوند؛ به روری که اگر نيروهای فشاری کدرار گ اشرته نشروند

عدم اهميت وشکسانی سريدماتيك در متريرك پسرا -نيوترونی،

مسير ديگر ژهودزيك نيست .با توجه به فررض در نظرر گرفتره

میتوان برای سادگی از اثررات پسرا -نيوترونی آن در معرادالت

شده برای سادگی در ايدجا از نيروی ناشی از فشرار  Pصررا

سياالت نيز چشم پوشی کرد .با اين حال بررای ايرن کره بحرث

نظر میکديم .علی االصول برای يك تحليل دقيقتر الزم است تا

دقيق باشد و فرض  5ابهامی در نتايج نهايی ايجاد نکدد ،فررض

اثرات فشار نيز به رور کامل در مسهله لحاظ شود .البته در ايرن
صورت بررسیهای ما نشان میدهرد کره يرافتن يرك توصريف

میکديم اندازة  به اندازة کافی کوچك است بره گونرهای کره
بتوانيم از اثرات پسا -نيوتونی آن که به صورت جمالتی هماندد
U

c2

تحليلی عمالً غيرممکن میشود.

ظاهر میشوند ،چشم پوشی کديم .اين فررض برا اسرا

فرض  -3فرض میشود که قرص در آستانة فروريزش اسرت و

فرمولبددی پسا -نيوتونی تداقضی ندارد .به بيران ديگرر ،همران

M

گونه که انتظار میرود اثرات نسبيتی گرانش جسم مرکزی مورد

آهدگ برافزايش جرم سکون است که بره سرمت داخرل قررص

تأکيد قرار گرفته است نره اثررات وشکسرانی (بررای ارالعرات

جريان میيابد و مستقل از شعاع است.

بيشتر مقالة [ ]22را ببيديد).

هدوز هيچ فروريزشری انجرام نرداده اسرت يعدری . M0  0

فرض

 * -2

چگالی جرمی پايسته اسرت و در مرتبره نيوترونی

فرض  -1از خود گرانشی قرص صرا نظر مریشرود .ايرن

و چگالی ويژة  نيسرت .در ايدجرا بررای

بدان معدی است که جرم قرص  mdخيلی کوچكترر از جررم

سادهتر شدن معادالت ،چگالی جرمی را در همان مرتبة نيوتونی

جسم مرکزی  Mاسرت .بدرابراين از تراثيرات گرانشری محرين

هيچ برتری بين

*

در نظر میگيريم بدابراين . *  

ارراا صرا نظر شده و فقرن گررانش جررم مرکرزی در نظرر

فرض  -5در معادالت هيدروديداميك سياالت فرض میکديم که

گرفته میشود.

جمالت ناشی از وشکسرانی نيوترونی باشردد و از تصرحيحات

فرض  -7اثر نسبيت عامی جرم مرکزی را تدهرا ترا تقريرت

پسا -نيوتونی برای وشکسانی چشم پوشی میکديم .بره عبرارت

اول پسا -نيوتونی در نظر گرفتيم و از تقريت مرتبههرای براالتر
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 .   تفاوت اين معادلره برا حالرت نيوترونی آن [ ]23تدهرا در

صرا نظر میکديم.



اضافه شدن جملرة u ur dU dr
c2

 .4معادلة تحول زمانی قرص برافزایشی پسا -نیوتونی
با توجه به فرضيات در نظر گرفته شده ،معادالت هيدروديداميك
سياالت در تقريت پسا -نيوتونی به صرورت سرادهترری نوشرته
میشود .بهترين دستگاه بررای بررسری قررصهرای برافزايشری
دستگاه مختصات استوانهای ) (r,  , zاست ،زيررا قررصهرای
برافزايشرری دارای تقررارن اسررتوانهای هسررتدد .هم دررين برررای
توصرريف حرکررت سرريال تررراکم پرر ير وشکسرران از معادلررة
ناويراستوکس استفاده میکديم .اين معادله از معادلة اويلرر پسرا-
نيوتونی به عالوه جملة ناشی از وشکسانی به دست میآيد
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 4اسرت .از آنجرايی کره

عالقهمدد به تکامل قرص در مقيا های زمرانی رروالنی هسرتيم،
فرض کردهايم قرص در تعادل هيدرواستاتيك و تعادل انرژی باشد،
بهتر است که از متغيرهای انتگرالگيری شده عمودی استفاده کديم.
بدابراين چگالی سطحی  را به صورت زير تعريف میکديم:
   dz ,

()17

با انتگرالگيری از معادلة پيوستگی در راستای  zداريم
 1 

(rur )  0,
t r r
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و به رور مشابه میتوان نشان داد مؤلفة  معادلة ناويراستوکس
به صورت زير نوشته میشود:
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در اين معادله ربق فرضها جملة ناشی از وشکسرانی را همران

حررال اگررر معادلررة پيوسررتگی را در  ruو مؤلفررة  معادلررة

جمله نيوتونی در نظر گرفتهايم .با توجه به فرضياتی که در نظرر

ناويراستوکس را در  rضرا کديم ،سرس با يکديگر جمع کدريم

میگيريم از عبارات زير صرا نظر میکديم

خواهيم داشت:
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مختصة شعاعی و عمودی معادلة ناوير استوکس خود بره خرود
برقرار میشوند در نتيجه مؤلفة  rو  zنراوير اسرتوکس را کدرار
میگ اريم .مؤلفرة  معادلرة ناويراسرتوکس در تقريرت پسرا-
نيوتونی عبارت است از:
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در معادلة باال  پارامتر ثابت در رابطة پتانسيل گرانشری اسرت
 ، U   MG rهم دين   PNسرعت زاويهای پسا -نيوتونی
را نشرران مرریدهررد و بدرررا برره تعريررف عبررارت اسرررت از
 . PN  u rمعادلة ( )28تحول ديداميکی قرص برافزايشی
پسا -نيوتونی را در اثر وشکسانی نشان میدهرد .در واقرع ايرن
رابطه تکانة زاويهای مدتقل شده به واسطه وشکسرانی اليرهای را
نشان مریدهرد .برا حر ا  urبرين دو معادلرة ( )18و ( )28و
استفاده از سرعت زاويهای پسا -نيوتونی میتوانيم معادلة تحول

در ايدجا  uمؤلفة غالت سرعت است .سرعت ناشی از اثررهرای

قرص را به شکل مداستتر زير بدويسيم:

وشکسانی  urبسيار کوچك است و هم دين فرض میکدريم کره
 u z  0و سيسررتم دارای تقررارن محرروری اسررت  .    0در

()21

ضمن ضريت وشکسانی  همان تعريف نيوتونی وشکسانی است
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معادلة ( )21تحول زمانی چگالی سطحی قرص برافزايشی پسا-
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نيوتونی يا همان فرايدد برافزايشی جرم تحت پخرش وشکسران

در اين رابطه  T مشتق نسبت به زمان  tاست و  S مشرتق دوم

قرص را نشان میدهرد .پرارامتر ثابرت  مربروط بره سررعت

نسبت به متغير  sاست .به رور معمول میتروان رررفين معادلرة

زاويهای پسا -نيوتونی است

( )21را مساوی مقدار ثابت  -  2قرار داد .بدرابراين بررای رررا
MG
MG
(1  
),
3
r
rc2
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رابطة ( )22از رابطة سرعت زاويهای برای سيستمهرای دوترايی
نتيجه میشرود [ .]21بررای سيسرتم قررص برافزايشری و جررم
مرکزی آن ،رابطة سرعت زاويهای برابر است با
Gm
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که در آن  برابر
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) T (t
چپ معادله داريرم  2
) T (t

درجه يك است که جواا آن با رابطة زير داده میشود:

بدابراين سرعت زاويهای پسا -نيوتونی برابر است با:
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در نتيجه پارامترهای  و  به ترتيت برابر

3
2

2
T (t )  e t ,

()27
در ررا دوم معادله با قرار دادن مقرادير  1و


3
2

 بررای  و

و با استفاده از تعريف پارامتر  sمعادله را حل میکديم

()28

است .در ايدجا از جرم قرص برافزايشی صرا نظر مریکدريم و
فقن جرم جسم فشرده مرکزی را در نظرر مریگيرريم ، m  M

 .ايرن يرك معادلره ديفرانسريل
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 HeunCتوابع هيون کانفلوهدت 1هستدد.
1

توابع هيون توابعی خاص در رياضيات هسرتدد کره جرواا
 PN 

يك معادلره ديفرانسريل معمرولی خطری مرتبره دو برا ضررايت
غيرثابت هستدد .حالت کلی معادلة هيون به صورت زير است:

 و  1است.

 .5حل معادلة تحول زمانی قرص برافزایشی

()29
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در اين بخش به حل تحليلی معادلة ( )21مریپرردازيم .وقتری 𝜈

ايرررن معادلرره دارای چهرررار نقطررة تکيدگررری مررردظم در نقررراط

تابعی از  rباشد ،معادلة پخش توسن تابع گرين حل میشرود و

) ( z  0,1, a, است .نماها در اين تکيدگیها به ترتيت برابرند با

اگر تابعی از  rو  باشد ،حل خود متشابه خواهد داشت .اگرر

( ,  );(0,1   );(0,1   );(0,1   ) ,

 vثابت و يا فقن تابعی از  rباشد ،میتوانيم معادلة تحول را به

در ايررن معادلرره  wو  zبرره عدرروان متغيرررهررای مخررتلن و

روش جداسازی متغيرها حل کديم .در ايدجا با ثابت گررفتن ، v

  ,  ,  ,  , a, q, پارامترهايی که معموالً مختلن و قراردادیانرد

متغير جديد  sرا تعريف میکديم  . s 2  rحال جداسرازی

جوااهای معادلة هيون مشهور به توابع هيون وجرود دارد کره در

متغيرها را به صورت زير در نظر میگيريم:
1
2
)r  T (t ) S ( s

()25

با جايگ اری اين تغيير متغيرها در رابطة ( )21داريم:
()21
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)  MG S ( s
) c2 s 5 S ( s

در نظررر گرفترره شررده اسررت برره جررز  . a 0,1دسررتة خاصرری از

) 32(13  24 

نقطررة واحررد دسررتگاه مختصررات تحليلرریانررد .توابررع و چدررد
جملهایهای هيون ،خواص متعددی دارند که میتوان بره وجرود
تعامد در آنها اشاره کرد .تابع هيون در نظرية سياهچالهها ،فيزيرك
و مکانيك کوانتوم ،فيزيك نجومی ،حل معادالت موج در دسرتگاه
کروی و برخی از مطالعات در مکانيك سياالت کاربرد دارد.
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که مدظور از  J 1 4تابع بسل نوع  Jاست.
در شکل  1تغييرات تابع ) S ( Rنسبت بره شرعاع را در دو حرد
پسا -نيوتونی و نيوتونی مشاهده میکديم .همان رور کره انتظرار
داشتيم تفاوت گرانش نيوتونی و پسا -نيوتونی تدهرا در مدرارق
نزديك مشهود است و در فواصل دور از قرص نتايج نيوتونی و
پسا -نيوتونی بر هم مدطبق میشوند .ما با بررسی گرانش پسرا-
نيوتونی تدها در فواصل نزديك جرم مرکزی میتوانيم تفاوت در
شكل ( .1رنگی در نسخة الکترونيکی) مقايسة بخش فضرايی معادلرة
تحول در حد نيوتونی و پسا -نيوتونی در شعاعهای مختلف.

وقتی يك يا چدد تا از نقاط تکيدة مدظم معادلة هيون تبرديل
به تکيدة نامدظم شود اين معادله تبديل به معادلة کانفلوهدت هيون
میشود .اين معادله دارای ويژگیهای رياضی متعددی ،از جمله
ارتباط تدگاتدگ با برخی از معادالت ديفرانسيل جزهی از توابرع
خاص هستدد [.]22
با تعريرف تغييرر متغييررهرای بردون بعرد  R  r 4MGو
 q  16MG22 3و هم دين فرض اين که  Mو  Gبرابر برا

واحد باشدد میتوان  S  r را به صورت زير ساده کرد:
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جملة اول رابطة براال کره برا  R  5 8متداسرت اسرت در R 0

نتايج اين دو حد گرانشی را احسرا

کدريم .هرر چره از مرکرز

فاصله میگيريم نمودار نيوتونی و پسرا -نيوترونی بره همرديگر
نزديك میشوند و در شعاعهرای برزر ترر از  18برابرر شرعاع
شوارتزشيلد اين دو نمودار با يکديگر برابر میشوند.
با توجه به رابطة ( )25میتوان نوشت
()32

1
3
2t i qR


R 2  TS  e
e
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181
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8 128

با جايگ اری متغيرر بردون بعرد  q  162 3مریتروانيم يرك
پررارامتر برردون بعررد برررای زمرران انتخرراا کدرريم کرره برابررر بررا
   3 t 16است .بدابراين چگالی سطحی در زمان  و شرعاع
 Rبا رابطة انتگرالی زير داده میشود:
q  i qR
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رابطة ( )33مهمترين نتيجه اين مقاله است .در حقيقت ما معادله
تحول زمانی چگالی قرص را در حد پسا -نيوتونی بره صرورت
تحليلی حل کردهايم .اين در حالی است که در حالرت نيوترونی
فرض میکديم که همة جرم قرص  mdدر ابتدا در يرك حلقرة

تکيده است .با رسم اين بخش از رابطة باال تکيدگی ديده میشرود.

دايرهای با شعاع  R0در زمان  ، t 0متمرکز شده است ،بدابراين

بدابراين اين قسمت از جرواا را کدرار مریگر اريم و تدهرا جملرة

چگالی سطحی اولية آن تابع دلتاست .با پيدا کرردن ترابع گررين

متداست با  R 3 2باقی میماند .در ايدجا وابستگی فضايی برابر برا

توزيع مادة اوليه میتوانيم چگرالی سرطحی حلقره را بره عدروان

تابع هيون است .همران ررور کره مریدانريم در بررسری نيوترونی
وابستگی فضايی معادلة تحول برابر با تابع بسل است [.]23
()31

1
4
S ( R)  C1R J1 4 ( qR) ,

تابعی از موقعيت مکان و زمان به دست آوريم.
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چگالی سطحی  توسن معادلة ( )32داده میشود و به عدوان

راضیه رنجبر ،محمود روشن و شهرام عباسی

424

شكل ( .2رنگی در نسخة الکترونيکی) سيال حلقهای دارای جرم اولية

جلد  ، 91شمارة 4

شكل ( .3رنگری در نسرخة الکترونيکری) تحرول قررص برافزايشری

وشکسان در تقريت پسا -نيوتونی .در اين نمودار 

 mdو شعاع اولية  R0است .چگالی سرطحی  ترابعی از مکران و
زمان بدون بعد است .در اين شکل پخش شردن حلقرة اوليره در اثرر

يك قرص برافزايشی است که برای زمانهای مختلف رسم شده است

وشکسانی به وضوح ديده میشود.

و  Rشعاع قرص است.

تررابعی از شررعاع برردون بعررد  x  R / R0و زمرران برردون بعررد

نتايج حد پسا -نيوتونی برابر با حالت نيوتونی است و در هر دو

   12 t / R02است که  نشان دهددة وشکسرانی اسرت .در

حد در نهايت تمام جرم قرص برر روی مرکرز فررو مریريرزد.

اين رابطه )  I1 4 (2x / تابع بسل اصالح شده است [ .]23تحول
/

تفاوت اين دو حد تدها در نواحی نزديك به جرم مرکزی ،جايی

وشکسان برای حلقه به جرم  mdدر گرانش نيوتونی به خروبی

که گرانش بسيار قوی است ،قابل توجه است.

چگالی سرطحی

در شکل  2ديده میشود .اين حلقه در مدار کرلری  R / R0قرار
دارد و در اثر وشکسانی پخش میشود .شکل نشان میدهد کره

 .5نتیجهگیری

بيشتر جرم قرص در رول زمان به سمت جسم مرکزی هردايت

در اين مقاله به بررسی تحول زمرانی قررص هرای برافزايشری

میشود در حالی کره مقرداری از جررم قررص بره شرعاعهرای

پسا -نيوتونی در اررراا اجررام نجرومی از قبيرل سرتارههرا،

بزر تر جريان پيدا میکدد .اين نتيجه ناشی از پايسرتگی تکانرة

سياه چاله ها و ...پرداختيم .از آنجايی که در قرصهای اررراا

زاويهای است .بدابراين همه جرم قرص در نهايرت درون مرکرز

سياه چاله ها و هم دين پديدههايی نظير جتهرا در قررصهرا

برافزايش میکدد و کسر ناچيزی از گاز هرم تقريبراً همره تکانره

اثرات نسبيتی اهميت ويژه ای دارد ،بدرابراين بره بررسری ايرن

زاويهای را به بینهايت حمل میکدد.

قرص ها در گرانش پسا -نيوترونی پررداختيم کره انردکی بره

حال مشاهده میکديم که در حد پسا -نيوتونی توابرع هيرون

نسبيت عام نزديكتر است  .در اين گرانش سرعتها کمری از

ظاهر میشوند .با حل عددی رابطرة ( )33مریتروانيم تغييررات

نيوتونی بيشتر و گرانش نيز کمی قوی تر از گررانش نيوترونی

چگالی سطحی را در رول زمان مشاهده کديم .بدين مدظور با در

است .قابل ذکر است که ما با بررسی گرانش پسرا -نيوترونی

نظر گرفتن ) B(qدلخواه چگالی سطحی برر حسرت شرعاع در

تدها در فواصل نزديك جرم مرکزی میتوانيم تفاوت در نتايج

زمانهای مختلف  به دست میآيد .شکل  3به وضوح نشران

حد گرانش پسا -نيوتونی و حد گرانش نيوتونی را احسرا

میدهد که با گ ر زمان ،قررص برافزايشری پسرا -نيوترونی بره

کديم و در فواصل دور از قرص نتايج حرد نيوترونی و پسرا-

تدريج پهنتر میشود که اين امرر بره دليرل وجرود وشکسرانی

نيوتونی بر هم مدطبق می شوند .هم دين با معرفری معرادالت

است .بدابراين چگالی قرص به مرور زمران کرم مریشرود و در

هيدروديداميك سياالت در حرد پسرا -نيوترونی و اسرتفاده از

نهايت تمام جرم قرص بر روی جرم مرکزی برافزايش میکدرد.

اين معادالت توانستيم معادلرة تحرول زمرانی پسرا -نيوترونی
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عددی انتگررال چگرالی سرطحی توانسرتيم نمرودار تغييررات

، برا حرل معادلرة تحرول.قرص برافزايشی را به دست آوريم

چگالی سطحی بر حست شعاع را برای يك توزيع دلخرواه از

 نيوترونی بره-چگالی سطحی قرص برافزايشی در حرد پسرا

 در ايرن نمرودار بره. نيوترونی رسرم کدريم-ماده در حد پسرا

 نيوترونی تدهرا يرك- با اين که در حالرت پسرا.دست میآيد

وضوح می توانيم پهن شدگی قرص برر اثرر وشکسرانی را در

جمله به معادلة ناوير استوکس اضافه کررديم امرا بررای حرل

.گ ر زمان مشاهده کديم

-معادلة تحول زمانی متوجه میشويم که بخش شرعاعی پسرا
نيوتونی ديگر به سادگی حالت نيوترونی آن نيسرت و معادلره

تقدیر و تشكر

 بدابراين به دست آوردن چگالی. مورد نظر معادله هيون است

38172 اين مقاله با حمايت دانشگاه فردوسی و با شماره اعتبرار

سطحی در اين حالت آسان نيسرت و چگرالی سرطحی را برر

.) انجام شده است1392/88/12(

 برا حرل.حست انتگرالی از توابع هيون به دسرت مریآوريرم
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