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 باسمه تعالی

 8/2/91  شناسی کیهان مششمسائل سری 

 ماند یا نه؟ کند؟ آیا این طیف همچنان معرّف جسم سیاه باقی می جسم سیاه چگونه تغییر میتابش که با انبساط عالم، طیف  نشان دهید -1

ایون توابش و موودوده طیآوی آن را در آ ورین سو          حساب کنید. ب( طول مووج و فرکوانس  در زمان حاضر الف( طول موج و فرکانس تابش زمینه کیهانی را  -2

ر داشته است؟ د( آیا عالم در زموان موورد ن ور در قسومت     ( مواسبه نمایید. ج( حساب کنید این تابش در چه انتقال به سر ی در مودوده مرئی قراLSSپراکنشی )

 سازی کنید. ف و تابش دریافتی از  ورشید شبیهنه کیهانی را با دما و طیقابل رؤیت است؟ چرا؟ هو( سعی کنید دما و طیف عالم و تابش زمیدر حال حاضر ج، 

برابر باشد، در زمانهای گذشوته هوم عوالم تبوت بووده      آن در این زمان چگالی بورانی  ونی چگالی عالم به اندازه کافی بهاید که چنانچه در زمان کن قبالً نشان داده -3

ب( ب ور  اص نشان دهید عالمی که  ماند. در آینده، برای چه مقادیری از معادله حالت، عالم تبت باقی می مشبص کنیدحال الف( سری دوم(  1است. )تمرین 

 ادامه  واهد داد.به توول  ود بعد از مدتی( با هندسه تبت  ،شنا تی غالب شود، )حتی اگر در زمان حاضر تبت هم نباشد با ثابت کیهان

شنا تی( پر شوده اسوت. الوف( بوا مواسوبه مقودار چگوالی         درصد آن از انرژی تاریک )ثابت کیهان 03مواد غیرنسبیتی و درصد عالم از  33در حال حاضر حدوداً  -4

، هر کودام از ایون موواد چنود درصود         از روی مقدار مورد توافق ثابت هابل، چگالی هر کدام از مواد فوق را در حال حاضر بدست آورید. ب( در  نیابور

ضریب مقیاس چهوار برابور   زمانی که آینده، در هست؟ چرا؟( ج(  3تشکیل داده بودند؟ )بن ر شما آیا نیازی به استآاده از نتیجه تمرین ره را چگالی بورانی آن دو

ا در آ ورین  چگالی ماده بواریونی ر  هو( نیاز هست؟ چرا؟مورد ج قسمت به  ( آیا شرطی برای پاسخ دادنمقدار فعلی آن بشود، این درصدها چگونه  واهد بود؟ د

شنا تی را بوا چگالیهوای مواده بواریونی و توابش در آن زموان        ( چگالی ثابت کیهانز( چگالی تابش را در آن زمان بدست آورید. وس   پراکنشی بدست آورید. 

 کنید. مقایسه

مواده  ب ور مشوابه، دموای    باشد بدست آورید. ب(  غالب-شنا تی کیهان غالب و ثابت-غالب، ماده-با زمان را در حالتی که عالم، تابشتغییرات دمای تابش الف(  -5

 ید.فوق بررسی کن)غیرنسبیتی( با زمان را در حالتهای 

اتآاق افتاده است، دمای مواده غیرنسوبیتی در زموان حوال را بدسوت       1133( در انتقال به سرخ حدود Recombinationالف( با توجه به این نکته که بازترکیبی ) -6

 ، بن ر شما آیا من قی است برای دمای کل عالم، فقط دمای تابش آن را مالک قرار دهیم؟عبا این وضآورید. ب( 

هزار سال نوری درن ور بگیریود کوه     133توس ی را با ق ر کهکشان متواند هم منشأ داپلری و هم منشأ گرانشی داشته باشد.  دانید انتقال به سرخ می همان ور که می -0

ب( مرتبه انتقال به سرخ گرانشی نور  ارج شوده   .حساب کنید)ناشی از انبساط عالم( . الف( انتقال به سرخ داپلری آن را رسد ما میبیلیون سال به  3نور آن بعد از 

 از این کهکشان را تبمین بزنید و با قسمت الف مقایسه کنید.

معروف  (Doppler broadening) پهن شدگی داپلریبه  ،افتد اتآاق میو بباطر جنبش تصادفی ذرات مولد تابش آن که در مورد اجسام گرم ای  ویژه پدیده -8

ای  برای مواده را طیآی پهن شدگی  میزانسعی کنید الف(  (.astr.gsu.edu/hbase/atomic/broaden.html-http://hyperphysics.phy) است

 سری پنجم( تبمین بزنید. 3تمرین قسمت ج این پهن شدگی را برای طول موج قله تابشی  ورشید )ب(  .استبراج نمایید  در دمای 

در آسومان  ، مرکوزی آنهوا  بسیار پرجورم   های سیاهچالهربَاَماده فروریزنده درون  شتاب بسیار زیادکهشکانها هستند که بدلیل بعضی های بسیار فعال  کوازارها، هسته -9

ت توأثیر فرآینودهای   چگونوه توو  کنیود طیوف دریوافتی از آنهوا     شوند. مشبص  نسبتاً باال دیده میانتقال به سر های تابش مودوده گاما ولی ای با  ستاره بشکل شبه

 ع متنوع در این راب ه مراجعه کنید.(آنها را بدست آورد. )حتماً به منابدقیق توان فاصله  گیرد و چگونه می قرار می 8و 0مبتلف معرفی شده در تمرینهای 

گواز در ن ور    ای هر کهکشوان را بصوورت ذره  است.         ای آنها از مرتبه  سرعت کاتوره و            حدوداً برابر با  انهاکشکه عددی چگالی -13

 بگیرید. فشار ناشی از این چنین گازی را در عالم بدست آورید. 

زموان را در مرزهوای    کنید با استآاده از معادالتی که با آنها آشنا هستید، مقادیر کمیتهایی مانند انتقال به سرخ، اندازه ضریب مقیواس، مقیواس انورژی، دموا و    سعی  -11

  بدست آورید. تاریبچه عالم های مبتلف  دوره

http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/atomic/broaden.html

