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Kivonat
Numerikus szimulációk segítségével vizsgáltam a pulzárok és kísér®ik közötti
alábbi dinamikai kölcsönhatásokat: (1) a neutroncsillag árapályerejével széttépheti
a kísér®jét; (2) a kísér® gravitációs ereje periodikus változást okoz a pulzár impulzusainak beérkezési idejében; (3) a kísér® árapályereje befolyásolhatja a pulzár
glitch-einek bekövetkezési idejét. Meghatároztam a kett®s rendszer zikai paramétereinek terében azokat a tartományokat, ahol a kísér® (I) fennmaradhat hosszú
távon, mert nem tépi szét a pulzár árapály ereje; (II) felfedezhet® a pulzár rádióimpulzusainak észlelésével; (III) kimutatható változást okozhat a pulzár glitch-einek
bekövetkezési idejében.

Megvizsgáltam, hogy a kapott három tartomány hogyan

fed át egymással. Azt találtam, hogy az (II)-es tartomány majdnem az egész (I)es tartományt tartalmazza, az (I)-es és (III)-as tartomány metszete pedig része a
(II)-es tartománynak. A tartományok átfedése a gyakorlatban lehet®séget nyújthat
a (3)-as kölcsönhatás leírására kidolgozott  játékmodell tesztelésére.
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1. Bevezetés
A neutroncsillagok egy része kett®s rendszerben található. Dolgozatomban megvizsgálom
a pulzár és kísér®je közötti dinamikai kölcsönhatásokat. Meghatározom, hogy mely rendszerekben maradhat fenn a kísér® hosszú távon, és melyekben fedezhetjük fel a kísér®t a
ma ismert módszerekkel. A pulzárok forgását azok rádióimpulzusainak észlelésével nagy
pontossággal tudjuk vizsgálni. Ez alapján tudjuk, hogy a legtöbb pulzár forgása egyenletesen lassul [1]. Egyes pulzároknál azonban meggyeltek az egyenletes lassulás közben
bekövetkez® hirtelen felgyorsulásokat, amelyeket glitch-eknek neveznek [2]. A glitch-ek leírására több modell is létezik (lásd [3] 12.4 fejezetét és a benne lév® hivatkozásokat), abban
azonban a legtöbb modell közös, hogy a neutroncsillag valamilyen szerkezeti átrendez®dése szerepet játszik bennük. Ez a szerkezeti átrendez®dés jellemz®en a neutroncsillag
anyagában felgyüleml® mechanikai feszültségek felszabadulásának eredménye. A fentiek
alapján felmerül annak a lehet®sége, hogy egy kísér® árapályerejével befolyásolhatja a
pulzár glitch-einek bekövetkezését (továbbiakban glitch-elését).

A jelenlegi modellek a

kísér® nélküli pulzárokat írják le, ezért kidolgoztam egy játékmodellt a kísér® hatásának
leírására. Ennek lényege, hogy egzakt számolások helyett csak azt t¶ztem ki célul, hogy
rámutassak arra, hogy az elképzelés alapvet®en nem rossz, így a téma további vizsgálatokra érdemes. A modellt alkalmazva megvizsgáltam, hogy a modellezett rendszer zikai
paramétereinek mely értékei esetén kell gyelembe venni a kísér® hatását. Amennyiben
vannak olyan kísér®k melyek jelent®sen befolyásolják a pulzár glitch-elését, akkor ez egy
új módszert nyújthat pulzárok körüli kísér®k felfedezésére.
A bevezetés további részében röviden áttekintem a pulzárokkal kapcsolatos legalapvet®bb ismereteket, különös tekintettel a pulzár glitch-ekre. A 2. fejezetben bemutatom
hogyan modelleztem a kett®s rendszert. A 3. és 4. fejezetben bemutatom, hogy mi a kísér® hosszú távú fennmaradásának illetve felfedezhet®ségének feltétele. Az 5. fejezetben
bemutatom a kett®s rendszerekben bekövetkez® glitch-ek leírására általam kidolgozott
játékmodellt.

A 6.

fejezetben bemutatom a 3-5.

fejezetben tárgyalt vizsgálatok ered-

ményeit. A 7. fejezetben azt elemzem, hogy használható-e a modellem pulzárok körüli
kísér®k felfedezésére. Végül a 8. fejezetben összefoglalom a dolgozatom következményeit,
és azt, hogy mik a lehetséges folytatásai a témának.

1.1. A pulzárokról általában
A nagy tömeg¶ csillagok, amelyek kezdeti tömege 10 és 25 naptömeg (továbbiakban

M⊙ )

közötti, evolúciójuk végén II-es típusú szupernóvaként felrobbannak, és küls® rétegeik

1

kilök®dnek a csillagközi térbe [4]. A gravitációs összeroppanás során egy kompakt objektum alakul ki a csillag magjából. Ha a mag tömege

1, 38 M⊙

és

3 M⊙

között van, akkor

egy többségében neutronokból álló objektum jön létre. Ezek az úgynevezett neutroncsillagok, amelyek minimális tömegét a Chandrasekhar-határ [5], míg a maximális tömegét
a TolmanOppenheimerVolko határ adja meg [6]. Utóbbinak nagy a bizonytalansága,
mivel a neutroncsillagok anyagának állapotegyenlete nem jól ismert, így csak az mondható biztosan, hogy a fels® határ

1, 5 M⊙

és

3 M⊙

között van [6].

átlags¶r¶sége nagyjából az atommag s¶r¶ségével egyezik meg (∼

A neutroncsillagok

5 × 1017 kg/m3 )

[7].

Átmér®jük mindössze 20-30 km, így mivel impulzusmomentumuk és mágneses uxusuk
nagyjából az eredeti csillagéval megegyez®, ezért forgási periódusuk tipikusan kevesebb
mint, egy másodperc, mágneses terük pedig nagyon er®s (∼

1010 T)

[8].

Ezen extrém

zikai körülmények miatt is érdemes a neutroncsillagokat vizsgálni, mivel olyan körülmények között lezajló jelenségeket vizsgálhatunk, amelyek megvalósítása földi körülmények
között lehetetlen.

1. ábra: A pulzárokat leíró világítótorony-modell. A neutroncsillag az ábrán függ®leges
forgástengely körül forog. A mágneses tér és a sugárzási kúp a neutroncsillaggal együtt
forog, így a megfelel® irányban lév® meggyel® periodikus villogást észlelhet a rádió tartományban. (Ábra eredetijének forrása: [13])
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A neutroncsillagok belsejében nem zajlik fúzió, emiatt egy id® után kih¶lnek.

Az

Urca-process)

köszönhet®en ez a leh¶lés sokkal

gyorsabban zajlik mint, például a fehér törpéknél [9].

Ennek ellenére meggyelhet® a

úgynevezett Urca-folyamatnak (angolul:

termikus sugárzásuk, azonban leggyakrabban nem ilyen módon tudjuk ®ket meggyelni,
hanem a pulzárok rádióimpulzusait észleljük rádióteleszkópokkal. Ezek olyan neutroncsillagok, amelyek az er®s mágneses terükben felgyorsuló töltött részecskék hatására mágneses pólusaik irányába rádióhullámokat sugároznak. A sugárzás mechanizmusának kérdése
bonyolult és sok még a nyitott kérdés a területen. Az biztos, hogy a nagy mágneses térben gyorsuló elektronok szinkrotron sugárzást bocsájtanak ki. Az így keletkez® fotonok a
mágneses térrel kölcsönhatva elektron-pozitron párokat keltenek, amelyek további fotonokat bocsájtanak ki. Ennek a kaszkád folyamatnak az eredményeképpen rengeteg töltött
részecske keletkezik és bocsájt ki szinkrotron sugárzást [10, 11]. A sugárzás egy sz¶k kúp
alakú nyalábban történik, amelynek nyílásszöge függ a forgási periódustól [12]. Mágneses
tengelyük jellemz®en nem párhuzamos a forgási tengelyükkel, így a sugárzási nyaláb körbeforog. Amikor forgása során a kúp felénk mutat, a pulzár felfénylését gyelhetjük meg,
éppen mint egy világítótorony esetében.
(angolul:

lighthouse model)

is nevezik.

Ezért ezt a modellt világítótorony-modellnek

Ezt a modellt mutatja be az 1 .

ábra.

Fontos

megjegyezni, hogy ezen objektumok csak egy töredékét tudjuk pulzárként meggyelni,
hiszen lesznek olyanok, amelyek sugároznak ugyan, de mágneses tengelyük a forgás során sosem mutat felénk. A felfedezhet® pulzárok aránya az összes pulzár között függ a
pulzárok periódusától, mivel a sugárzási kúp szöge is függ ett®l. Ennek részletes leírása
megtalálható a [1] hivatkozás 3.2.3-as fejezetében.
A pulzárok tehát kiváló lehet®séget nyújtanak arra, hogy meggyelhessük a neutroncsillagokat.

Többr®l van szó azonban, mint az objektum puszta detektálásáról, hiszen

az impulzusokat észlelve a pulzár igen fontos zikai jellemz®it határozhatjuk meg.

A

két legfontosabb közvetlenül észlelhet® mennyiség a pulzár pillanatnyi forgási periódusa
(P ) és id®függvényének id® szerinti deriváltja (Ṗ ). Néha a periódus magasabb deriváltjait is szokás mérni, azonban ezek általában elhanyagolhatóak a periódus és annak els®
deriváltja mellett.

A

Ṗ

mérésének azért van létjogosultsága, mivel a pulzárok forgása

leggyakrabban egyenletes lassulást mutat, és ahogy ezt majd kés®bb látni fogjuk, ez a
mennyiség megjelenik a pulzár különböz® paramétereinek számítása során.

A lassulás

azonban igen kis mérték¶. A Rák-köd pulzárja például 0,033 másodperces periódussal
rendelkezik, ami évente mindössze 0,0133 ezredmásodperccel növekszik [14, 15] .

Ez a

lassulás annak köszönhet®, hogy a neutroncsillag energiát veszít, ami a forgási energia és
ezzel a forgási frekvencia csökkenésével jár. Az energiaveszteséget sok dolog okozhatja,
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azonban ezek közül sok esetben a mágneses dipólsugárzás lehet a domináns [16].
Ha feltesszük, hogy a pulzár forgási energiáját csak a mágneses dipólsugárzás következtében veszíti el, akkor a közvetlenül mérhet®
jellemz®it is megbecsülhetjük.

P

és

Ṗ

értékeib®l a pulzár további

Az egyik ilyen fontos jellemz® a pulzár karakterisztikus

kora, amelyet az alábbi képlet szerint deniálunk [16]:

τc =

P
2Ṗ

(1)

Azért érdemes egy ilyen mennyiséget deniálni, mert ez az alábbi közelítésekkel megegyezik a pulzár valódi korával:



a pulzárt egy vákuumban forgó mágneses dipólként írjuk le;



a pulzár kezdeti periódusa sokkal kisebb volt, mint a most észlelhet®;



a mágneses tér energiája nem disszipálódik.

Érdemes megvizsgálnunk ennek a pontosságát a már korábban említett Rák-ködbeli pulzár esetében. Ennek ugyanis tudjuk a korát, mivel történelmi feljegyzésekb®l ismert az ®t
létrehozó szupernóva-robbanás id®pontja. A szupernóva-robbanás 1054-ben történt [21],
így a pulzár tényleges kora

∼ 1240

pedig

év.

∼ 960

év. A (1) képletb®l számolható karakterisztikus kora

Mint látható a (1) képlet nem ad tökéletes eredményt, de jó nagy-

ságrendi becslésnek tekinthetjük. Azt gondoljuk, hogy az olyan esetekben is hasonló a
pontosság, ahol ez a kormeghatározás egyetlen lehetséges módja.
A másik számolható paraméter a pulzár mágneses térer®ssége.

A karakterisztikus

korhoz hasonlóan ez is csak egy becslés, amelyben feltételezzük, hogy a pulzár lassulásáért kizárólag a forgó mágneses dipól által kisugárzott energia felel®s. E közelítéssel a
mágneses teret az alábbi képlettel becsülhetjük [16]:

√
B=
ahol

I

3c3 IP Ṗ
,
8π 2 R6 sin2 α

a neutroncsillag tehetetlenségi nyomatéka,

R

a sugara,

(2)

c

a fénysebesség,

α

pedig

a pulzár mágneses- és forgástengelye által bezárt szög. Utóbbit általában nem ismerjük,
ezért legtöbbször
A

P

és

Ṗ

α = 90◦

behelyettesítéssel alsó becslést adunk a mágneses térer®sségre.

értékeket több pulzárra megmérve felmerül a kérdés, hogy van-e a populáció-

ban valamilyen összefüggés közöttük. Ahogyan a csillagászatban jól ismert HertzsprungRussel diagram [17] esetében, itt is érdemes a két mennyiséget egymás függvényében
ábrázolni. Így kapjuk a 2. ábrán látható

P − Ṗ
4

diagramot. Ez a pulzár-asztrozika egyik

alapvet® fontosságú grakonja, ezért érdemes részletesen megvizsgálni és következtetéseket levonni bel®le.
A 2. ábrán be vannak jelölve a konstans karakterisztikus kor és mágneses tér értékek,
amelyek az (1) és (2) képletekb®l láthatóan logaritmikus skálán egyenesek lesznek.

A

jobb fels® sarokban az úgynevezett magnetárokat láthatjuk (▽), amelyek atal és még
az átlagos pulzároknál is er®sebb mágneses térrel rendelkez® objektumok [18].
egy részét anomális röntgenpulzárokként [19] (angolul:

Ezek

anomalous X-ray pulsars, AXP),

míg másik részüket lágy gamma-ismétl®kként [19] (angolul:

soft gamma repeaters, SGR)

észlelhetjük.
Az ábra középs® részén találjuk a közönséges pulzárokat [20] (angolul:

sars).

Az észlelt pulzárok túlnyomó többsége ide tartozik.

normal pul-

Fejl®désük során általában

egyenletesen lassulnak és haladnak ezzel az ábra jobb oldala felé egészen addig, amíg
annyira le nem lassulnak, hogy a forgó mágneses tér már nem tudja létrehozni a fentebb
tárgyalt kaszkád folyamatot és így a sugárzó nyalábokat, ezért nem észlelhetjük tovább
®ket [11]. Az ábrán is jól látszik, hogy egy adott vonaltól jobbra nincsenek meggyelhet®
pulzárok. Ezt a határt szokták halálvonalnak (angolul:

death line)

is nevezni.

Már csak az ábra bal alsó sarkában lév® objektumokról nem esett szó. Ezek az úgynevezett milliszekundumos pulzárok (angolul:

millisecond pulsars).

Ezek fejl®désükben

is különböznek az eddig tárgyalt pulzároktól, ugyanis kett®s rendszerben alakultak ki
[1]. Egy id® után a kísér®csillag vörös óriássá fúvódik fel, és ekkor a neutroncsillagnak
tömeget adhat át egy akkréciós korongon keresztül. Ha a kísér® tömege nem túl nagy,
akkor az akkréció kell®en lassan történik ahhoz, hogy a kísér® perdületet adjon át a neutroncsillagnak. Ez jellemz®en akkor történik, amikor a pulzár már a halálvonalon túl
tartózkodik. Az akkréciónak köszönhet®en azonban újra felpöröghet, és közel ezer fordulatot végezhet másodpercenként. Ekkor ha a neutroncsillag mágneses tere elég er®s,
akkor újra beindulhat a rádiósugárzás, és ismét pulzárként gyelhetjük meg.
A milliszekundumos pulzároknak azért is nagy a jelent®ségük, mert forgásuk még a
közönséges pulzároknál is stabilabb. Pontosságuk a földi atomórákkal összemérhet® [1], és
több pulzár egyidej¶ meggyelésével ez a pontosság tovább növelhet®. Az ilyen rendszereket pulzárid®zítési hálózatoknak (angolul:

pulsar timing array, PTA)

egyik legfontosabb lehetséges alkalmazása az alacsony frekvenciájú (∼

nevezzük. Ezek

10−9 Hz)

gravitá-

ciós hullámok meggyelése lehet [22]. Ilyen rendszereken jelenleg is több kutatócsoport
dolgozik (IPTA [23], EPTA [24], PPTA [25], NANOGrav [26]).
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2. ábra:

P − Ṗ -diagram.

Az ismert pulzárok helye a periódusperiódus derivált térben.

Az ábrán be vannak jelölve a magnetárok (▽), a forgó rádiótranziensek (♢) és a glitch-

el® pulzárok is (×). Szaggatott vonalak jelölik az állandó mágneses tereket, pontozott
vonalak pedig az állandó karakterisztikus korokat. Mindkét tengely logaritmikus skálázású. Érdemes meggyelni, hogy glitch-eket gyakorlatilag csak a közönséges pulzároknál
gyeltek meg.(Ábra eredetijének forrása: [2])
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1.2. Pulzárok kett®s rendszerekben
Jelenleg nagyjából kétszáz kett®s rendszerbeli pulzárt ismerünk [14, 15]. A kísér® lehet
bármilyen csillag, de akár bolygó is. Ezeket a rendszereket szinte minden esetben a pulzár
rádióimpulzusainak észlelésével fedezik fel. A kísér® hatására a pulzár a rendszer tömegközéppontja körül kering, így periodikusan hol t®lünk távolabb, hol hozzánk közelebb
kerül. Az elektromágneses hullámok véges terjedési sebessége miatt a pulzár rádióimpulzusai hol kés®bb hol korábban érkeznek mint akkor tennék, ha nem lenne kísér®. Így a
pulzárt rádiótávcsövekkel meggyelve a rendszer alábbi paramétereit meg lehet mérni:



keringési periódus (Pb )



fél nagytengely látóirányú komponense (x)



pályaexcentricitás (e)



tömegfüggvény (f (m1 , m2 , i))

A kísér® tömegét tehát nem lehet közvetlenül megmérni hanem csak a két tömeg
és a pályahajlás (keringési sík normálisa és a látóirány által bezárt szög) egy speciális
kombinációját, a tömegfüggvényt. A kísér® tömegére alsó becslés adható, ha feltesszük,
hogy a pulzár tömege

1, 5 M⊙

és a pályahajlást (inklináció)

i = 90◦ -nak

vesszük.

Ilyen módon, a PSR B1257+12 pulzár körül fedezték fel az els® exobolygót 1992ben [27]. A kett®s rendszerbeli pulzárok létezése felveti a kérdést, hogy milyen módon
alakulhat ki egy ilyen rendszer. A neutroncsillag ugyanis egy szupernóva-robbanás után
marad fent, ami egy olyan kataklizmikus esemény, amely a kísér®jére is hatással lehet. A
kett®s rendszerbeli pulzárok kialakulását a [28] hivatkozás tárgyalja részletesen.

1.3. Glitch-ek
Az egyenletes lassuláson túl szabálytalanságokat is meggyelhetünk a pulzárok forgásában [3]. Ezeknek alapvet®en két fajtája létezik. Az egyik az id®zítési zaj (angolul:

noise),

timing

ami a beérkez® impulzusok véletlenszer¶ késéseként vagy sietéseként nyilvánul

meg és leggyakrabban a atal pulzároknál észlelhet®. A másik a forgási frekvencia hirtelen megugrása, amelyeket a szakirodalom glitch néven tárgyal [2]. Én munkámban az
utóbbival foglalkoztam, így azt tárgyalom itt részletesebben.
A glitch-ek észlelése a pulzár id®zítés (angolul:

pulsar timing)

módszerével történik

[2]. Ennek lényege, hogy meghatározzuk adott impulzus észlelt beérkezési idejét és összehasonlítjuk azt a számított beérkezési id®vel.
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A mért beérkezési id®t korrigálni kell a

naprendszer tömegközéppontjára, hogy a Föld forgásából és keringéséb®l adódó periodikus modulációt kisz¶rjük.
Ezt a gyakorlatban úgy lehet megtenni, hogy az alábbi képlettel kiszámítjuk, hogy a

t

id®pontban hányadik impulzusnak kell beérkeznie:

1
1
N = ν0 (t − t0 ) + ν̇0 (t − t0 )2 + ν̈0 (t − t0 )3 + ...
2
6
ahol

ν0 , ν̇0

és

ν̈0

,

(3)

a pulzár forgási frekvenciája és annak id® szerinti deriváltjai egy tetsz®-

legesen megválasztható

t0

kezd® id®pontban. Ha a forgási paraméterek pontosak, akkor

az észlelt impulzusok idejére a modell egész számot fog adni. Az

N

törtrészének mínusz

egyszeresét a periódussal megszorozva kapjuk az id®zítési maradékot (angolul:

residual).

timing

Így a frekvenciát és annak deriváltjait úgy tudjuk pontosan meghatározni, ha

ezeket a maradékokat minimalizáljuk.
A glitch-eket úgy tudjuk észlelni, hogy rendszeresen megmérjük az id®zítési maradékokat és ezeket az id® függvényében ábrázoljuk. Ahogy a 3. ábra els® panelján látható,
amíg csak egyenletesen lassul a pulzár, addig az id®zítési maradékok nulla körül szórnak.
A glitch bekövetkezését®l fogva azonban az id®zítési maradékok egyre kisebb negatív értékek lesznek. Ez azt jelenti, hogy az impulzusok itt korábban jöttek mint a számított
érték, azaz a pulzár gyorsabban forog. A második panelen az els®vel ellentétben a forgási
paraméterek nem a glitch el®tti id®re, hanem a teljes észlelt id®tartamra lettek illesztve.
A gyakorlatban csak utóbbi kivitelezhet®, mivel a glitch-ek keresése során még nem tudjuk mikor következik be az esemény. A tényleges észlelésnél a második panelen láthatóhoz
hasonló csúcsokat keresnek a jelben [2].
Érdemes meggyelni a már korábban elemzett 2. ábrán, hogy a
találhatóak a glitch-el® pulzárok. Az ábrán

×

P − Ṗ

diagramon hol

jelöli ezeket. Jól látható, hogy a legtöbb

glitch-et közönséges pulzár esetében gyelték meg, és hogy a milliszekundumos pulzárok
egyáltalán nem glitch-elnek. Utóbbinak igen nagy a jelent®sége, hiszen ez a tulajdonságuk
elengedhetetlen ahhoz, hogy a már fentebb tárgyalt módon id®mérésre használjuk ®ket.
Az ábra alapján általánosan elmondható, hogy azok a pulzárok glitch-elnek amelyeknek
karakterisztikus kora 10 millió évnél kisebb.
Több elmélet is létezik, amely jelenlegi tudásunk szerint jól leírja a glitch-eket. Ezek
közül a legegyszer¶bb a csillagrengés modell (angolul:

starquake model).

Ennek alapfel-

tevése az az elméletekb®l ismert tény, hogy a neutroncsillagok belsejét folyadékként írjuk
le, amelynek tetején úszik a szilárd kéreg. Utóbbinak a gyors forgás miatt lapult forgási ellipszoid alakja van. Ahogy a pulzár forgása lassul, az egyensúlyi alak egy kevésbé
lapult forgási ellipszoid lenne.

Ezt azonban a szilárd kéreg miatt nem tudja folytono-
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3. ábra: A Rák-köd pulzárjának (PSR B0531+21) egy glitch-e, egy jellemz® kis méret¶
glitch. (a) Az id®zítési maradékok az egyenletes lassuláshoz képest. A forgási paraméterek
a glitch el®tti id®szakra lettek illesztve.

(b) Id®zítési maradékok a teljes tartományra

történ® illesztés után. A glitch a teljes tartományra történ® illesztés esetében is látható
és a glitch-ek keresése csak így végezhet®, mert el®re nem tudjuk, hogy mikor következik
be a glitch.(Ábra eredetijének forrása:[2])

san követni a pulzár, ehelyett a kéregben mechanikai feszültség halmozódik fel. Amikor
ez elér egy kritikus értéket, bekövetkezik a csillagrengés és a kéreg felveszi az aktuális
egyensúlyi alakot (vagy legalábbis közelebb kerül hozzá). Mivel a folyamat során a pulzár impulzusmomentuma nem változik, tehetetlenségi nyomatéka pedig csökken, ezért a
forgás frekvenciájának az alábbi képlet szerint kell növekednie:

∆Ω
∆I
=−
,
Ω
I
ahol

Ω

a pulzár szögsebessége,

I

(4)

pedig a tehetetlenségi nyomatéka. A képlet bal oldalán

szerepl® mennyiséget a glitch nagyságának (angolul:

magnitude)

is szokás nevezni.

A csillagrengés modell azonban nem tud megmagyarázni minden glitch-et. Jellemz®en
a kis méret¶eket jól leírja, de a nagyokat nem. Ezért igen sok modellt dolgoztak ki, hogy
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pontosabban megmagyarázzák ezeket az eseményeket.

Ezeket csak röviden szeretném

áttekinteni.
Az egyik ilyen modell az úgynevezett kétkomponens¶ modell (angolul:

model).

two-component

Ez a neutroncsillag szilárd kérgén belül szuperfolyékony magot feltételez, ahol

a két komponens gyengén csatolódik. A kéreg a sugárzás miatt veszít energiájából ezért
lelassul, a mag azonban majdnem ugyanolyan gyorsan forog tovább. Amikor a két forgás közötti különbség elég nagy lesz, akkor hirtelen a csatolódás meger®södik és a mag
felpörgeti a kérget. Ez azért tud megtörténni, mert a kéreg tehetetlenségi nyomatéka
sokkal kisebb, mint a magé. Mivel a sugárzás segítségével mi csak a kéreg forgását tudjuk
mérni, azt fogjuk látni, hogy az a folyamatos lassulás során hirtelen felpörgött [3].
Ezen kívül vannak modellek, amelyek a neutroncsillag anyagának fázisátalakulásaival
magyaráznak olyan szerkezeti változásokat, amelyek a tehetetlenségi nyomaték megváltozását okozzák; vagy a szuperfolyékony örvények és a kéreg között impulzusmomentum
átadást feltételeznek. Tehát még nem teljesen világos hogy melyik modell áll legközelebb
a valósághoz.
Vannak olyan pulzárok is, ahol több glitch-et is meggyeltek.

Ebben az esetben

érdemes ezek id®beli elhelyezkedését vizsgálni. Ezt tették J. Middleditch és társai, akik
azt találták, hogy a PSR J0537-6910 pulzár esetében er®s korreláció van a glitch mérete
és a következ® glitch-ig eltelt id® között [29]. Ezt az összefüggést a 4. ábra mutatja. A
legfontosabb eredmény az, hogy ezzel a módszerrel néhány napos pontossággal el®re lehet
jelezni, hogy mikor fog a következ® glitch bekövetkezni. Igaz, hogy ilyen összefüggést még
csak egy pulzárra sikerült kimutatni, azonban ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy csak
ez az egy pulzár követi ezt a szabályt. A rendelkezésre álló észlelési anyag ugyanis sok
esetben nem elegend® ilyen összefüggés kimutatására.
A pulzárok és kísér®ik tehát sokféleképpen lehetnek hatással egymásra. A következ®
fejezetben bemutatom a vizsgált rendszert és az azt leíró paramétereket. A harmadik fejezetben megvizsgálom mely kísér®ket tépi szét a pulzár. A negyedik fejezetben a kísér®
felfedezhet®ségével foglalkozom, az ötödikben pedig azt vizsgálom meg hogyan befolyásolja a kísér® a pulzár glitch-elését. A hatodik fejezetben összefoglalom az eredményeket,
a hetedikben pedig elemzem az esetleges alkalmazási lehet®ségeket.

Végül a nyolcadik

fejezetben összefoglalom kutatásom lényegét és leírom a témával kapcsolatos megválaszolandó kérdéseket, jöv®beli kutatási irányokat.
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4. ábra:

A következ® glitch-ig eltelt id® a glitch méretének függvényében.

A pontok

melletti számok az adott glitch sorszámát jelölik. Az adatokra illesztett origón átmen®
−1
szaggatott vonal meredeksége 6, 4394 nap (µHz) . (Ábra eredetijének forrása: [29])

2. A kett®s rendszer modellezése
Az általam vizsgált rendszer egy pulzár, amely körül egy kísér® kering.

Az 5.

ábrán

látható a rendszer és az azt leíró zikai paraméterek. Ezek közül a pulzár tömege (m1 )
és sugara (R) minden rendszerben közel ugyanaz, így ezekre az egész vizsgálat során az

m1 = 1, 5 M⊙

és

R = 10 km értékeket vettem.

Így a modellemben egy rendszert az alábbi

zikai paraméterek határoznak meg:



Kísér® tömege (m2 )



Kísér® keringési periódusa(Pb )



Kísér® pályájának excentricitása (e)



Pulzár forgási frekvenciája(ν )



Pulzár forgási frekvenciájának id®deriváltja (ν̇ )
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b
a

m2

5. ábra: A vizsgált kett®s rendszer és az azt leíró zikai paraméterek. A bal oldali test
a pulzár, amelynek tömege
az

m2

m1 ,

sugara

R,

tömeg¶ kísér®, amely a pulzár körül

forgási frekvenciája

Pb

ν.

periódussal kering

A jobb oldali test

a

félnagytengely¶,

e

excentricitású ellipszispályán.

2.1. Pályaszimuláció
A két test kölcsönhatásában csak a gravitációt vesszük gyelembe, azaz a rendszer mozgása a gravitációs kéttest-probléma megoldásával kapható. Az ezt leíró mozgásegyenleteket
numerikusan oldottam meg, megkapva így a két égitest mozgásának id®függését. A numerikus megoldást két ok miatt részesítettem el®nyben az analitikus megoldással szemben.
Egyrészt a mozgásegyenletekb®l a hely explicit id®függvénye nem kapható meg analitikusan, így a megoldás végs® lépéseként minden esetben fel kell adnunk az analitikus
számolást. Másrészt a numerikus számolás mint alább látni fogjuk lehet®séget nyújtott a
probléma közelít® relativisztikus tárgyalására, amelyet azonban kés®bb nem használtam,
mivel nem mutatott jelent®s eltérést a klasszikus tárgyalástól.
A pályaszimulációs program MATLAB programnyelven íródott, amely Tajkov Zoltán
programjának kisebb módosításával írtam meg. Ez a módosítás abban mutatkozott meg,
hogy az ® által írt program gömbi koordinátákban számolt, az én céljaimnak pedig a
Descartes-féle koordináta-rendszer felelt meg leginkább, ezért a megoldandó dierenciálegyenleteket ennek megfelel®en módosítottam. A program a dierenciálegyenleteket a
Runge-Kutta módszerrel oldja meg. A továbbiakban a megoldásoknál mindig ügyeltem
rá, hogy a lépésközt megfelel®en kicsinek válasszam, hogy a numerikus megoldás ne térjen
el lényegesen a tényleges megoldástól. A 6. ábrán látható egy
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1 M⊙ és egy 0, 1 M⊙ tömeg¶

test egymás körüli keringésének pályája klasszikus newtoni potenciálban. A kezd®feltétel
az volt, hogy a nagyobb tömeg¶ test az origóban helyezkedett el, a kisebb tömeg¶ pedig
t®le 1 CsE távolságra; a kisebb tömeg¶ test kezd®sebessége
irányú, a nagyobb testnek pedig

3, 5 km/s

35 km/s

nagyságú érint®

nagyságú az el®z®vel ellentétes irányú. Így a

rendszer tömegközéppontja nyugalomban van.

m1 = 1M⊙
m2 = 0.1M⊙

1.5

1

0.5

0

−0.5

−1

−1.5
−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

0.5

1

x [CsE]
6. ábra:

Egy

1 M⊙

és egy

0, 1 M⊙

tömeg¶ test egymás körüli keringésének pályái a

klasszikus newtoni potenciállal számolva.

Mint azt már fentebb említettem, a program nem csak klasszikus newtoni potenciállal
tud számolni, hanem az ún. általánosított newtoni potenciállal is, ami kis energiákon az
általános relativitáselmélet jó közelítése. Ennek részletes tárgyalása és a használt dierenciálegyenletek megtalálhatóak a [30] hivatkozásban. El kellett döntenem, hogy klasszikus
newtoni, vagy általánosított newtoni potenciállal számoljak, mivel utóbbi sokkal számításigényesebb. Ahogy azt kés®bb látni fogjuk a glitch-ek befolyásolásánál a kísér® neutroncsillagra gyakorolt árapályereje lényeges. Ezért megvizsgáltam, hogy mennyire más az
árapályer® a klasszikus illetve az általánosított potenciállal számolva. A legtöbb esetben
azt találtam, hogy a két módszer azonos eredményt ad. Egyedül nagy excentricitású, a
neutroncsillaghoz nagyon közel kerül® kísér®nél lehetett különbséget látni a két eredmény
között. Ebben az esetben is a legjelent®sebb eektus a keringési periódus megváltozá-
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sa lesz, míg a pálya közelpontjának távolsága és ezzel a maximális árapályer® nagysága
csak nagyon kicsit tér el a két potenciál esetében. Mivel az én kutatásomban az árapályer® nagysága fog számítani, nem pedig az, hogy pontosan mikor történik a pericentrum
átmenet, ezért a továbbiakban mindent a klasszikus newtoni potenciállal számolok.

2.2. Monte-Carlo szimuláció
A rendszert a következ® fejezetekben Monte-Carlo szimuláció segítségével vizsgálom. Azaz a rendszer zikai paramétereit adott határok között véletlenszer¶en generálom, és
megvizsgálom, hogy a rendszerben lezajló jelenségek hogyan függenek a releváns zikai
paraméterekt®l. A paraméterek határait úgy határoztam meg, hogy a határokon belül
legyen a valós rendszerek minél nagyobb része. Ennek a megbecsléséhez pulzárkatalógusokat használtam [14, 15].

A használt paraméterhatárokat a 1.

táblázatban foglaltam

össze.

Min

Pb
e
m2
ν
ν̇

0

Max

nap

0
1/6 MFöld
1 Hz
−1 × 10−13

300 nap
1
50 M⊙
100 Hz
−1 × 10−17

1. táblázat: A vizsgált rendszerek paraméterhatárai

A paraméterek véletlen generálásánál az excentricitást (e), a periódusid®t (Pb ) és a
pulzár forgási frekvenciáját (ν ) egyenletes eloszlásból vettem, míg a kísér® tömegét (m2 )
és a forgási frekvencia id®deriváltját (ν̇ ) exponenciális eloszlásból. Utóbbit az indokolja,
hogy ezen paraméterek több nagyságrendes tartományban fordulnak el® jellemz®en, így
egyenletes eloszlás esetén nagyobb nagyságrend¶ értékeket sokkal gyakrabban kaptunk
volna, így sokkal többet kellett volna szimulálnunk, mivel kis nagyságrend¶ paraméterértékekre is meg akartuk vizsgálni a jelenséget.

3. Stabilitás vizsgálata
A pulzár árapályerejével széttépheti a kísér®jét ha az túl közel kerül hozzá.

Ebben a

fejezetben azt vizsgálom meg, hogy mely kísér®k nem tép®dnek szét, ezek lesznek ugyanis azok a rendszerek amelyekben a kísér® egyben marad, így a rendszer hosszú távon
stabilnak tekinthet® ilyen szempontból.
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A vizsgálatot a Roche-határ segítségével végeztem el az irodalomban megtalálhatóhoz
hasonló módon [31].

Egy égitest Roche-határának nevezzük azt a távolságot amelyen

belül egy kísér®t az égitest árapályereje széttép.

Ez akkor történik meg ha az égitest

árapályereje nagyobb mint a kísér® felszínén a saját gravitációs ereje. Természetesen ez
egy közelítés, mivel nem veszi gyelembe a kísér® anyagában fellép® kohéziós er®ket. Az
sugarú

ρ1

s¶r¶ség¶ égitest körül kering®

ρ2

s¶r¶ség¶ kísér®re vonatkozó

dmin

R

Roche-határ

a következ® képlettel számítható:

(
dmin = 2, 44 R

ρ1
ρ2

)1/3
(5)

Látható, hogy a Roche-határ a kísér® s¶r¶ségét®l is függ, ezért nem tudjuk egyértelm¶en eldönteni, hogy adott pályán kering® kísér® egyben marad-e.

Azonban meg tudjuk

határozni adott pályájú kísér® minimális s¶r¶ségét, ami alatt az nem maradhat egyben.
Mivel a kísér® ellipszis alakú pályán mozog, ezért az egyben maradás feltétele, hogy
a pálya pericentrum-távolsága nagyobb legyen mint a Roche-határ:

dper > dmin
Felhasználva a 5. képletet, és hogy

(6)

dper = a(1 − e):
(

a(1 − e) > 2, 44 R

ρ1
ρ2

)1/3
(7)

Innen a kísér® minimális s¶r¶ségét úgy kapjuk, hogy az egyenl®tlenség két oldalát
egyenl®vé tesszük egymással. Kepler 3. törvényét felhasználva a minimális s¶r¶ségre az
alábbi képletet kapjuk:

ρmin = ρ1

14, 53 R3 4π 2
G(m1 + m2 )Pb2 (1 − e)2

(8)

A fenti egyenletb®l levonható következtetéseket a 6.1. fejezetben tárgyalom.

4. A kísér® felfedezhet®sége
Érdemes ezeket a rendszereket olyan szempontból is megvizsgálni, hogy a rendszer mely
paramétereinél lehetséges a rendszer felfedezése a rendelkezésre álló észlelési pontosság
ismeretében. A kísér®ket gyakorlatilag minden esetben a pulzár rádióimpulzusait meggyelve lehet felfedezni. A pulzár egy kísér® jelenlétében a rendszer tömegközéppontja
körül kering, így hol távolabb, hol közelebb kerül hozzánk. Ez a periodikus változás az
impulzusok beérkezési idejében is megjelenik a fény véges sebessége miatt.
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A jelenség

Römer-késés (angolul:

Roemer delay) néven ismeretes, mivel 1676-ban Ole Rømer hason-

ló módszert alkalmazva mérte meg a fénysebességet a Jupiter holdjainak segítségével. Az
impulzusok beérkezésének periodikus változását a már korábban tárgyalt pulzár id®zítés
módszerével lehet kimérni, azaz minden impulzusra megmérjük, hogy mennyivel érkezett
korábban vagy kés®bb a számított értéknél. Ekkor az észlelt és számolt id® különbségét az
id® függvényében ábrázolva egy szinuszos görbét kapunk. Ennek amplitúdója határozza
meg, hogy fel tudjuk-e fedezni a kísér®t ezzel a módszerrel.
A felfedezhet®ség feltétele tehát az, hogy az id®zítési maradékok amplitúdója nagyobb
legyen mint a mérés pontossága. Ezt a pontosságot meghatározza egyrészt a rádiótávcs®
és a hozzá kapcsolódó rendszerek pontossága, másrészt a bevezet®ben említett id®zítési
zaj. Míg a milliszekundumos pulzároknál az el®bbi, a közönséges pulzároknál az utóbbi
lesz a domináns zajforrás [1].
Felhasználva, hogy a pálya félnagytengelyének látóirányú vetülete
szer akkor lesz felfedezhet® ha:

ahol

c

a fénysebesség,

∆t

x
> ∆t
c

x = a sin i,

a rend-

(9)

pedig a fentebb tárgyalt pontosság.

Azt, hogy a fentiek alapján mely rendszerek lesznek ilyen módon felfedezhet®ek a 6.2.
fejezetben tárgyalom.

5. A kísér® hatása a glitch-ekre
5.1. Modell
A glitch-eket leíró jelenlegi modellek egyike sem veszi gyelembe a pulzár esetleges kísér®jét.

Ezért munkám els® lépéseként egy már meglév® modellt kellett kiegészítenem

úgy, hogy az gyelembe vegye a kísér® hatását is. Ennek részeként ki kellett választani
a kiindulásként használt elméletet. Választásom a csillagrengés modellre esett, mert ez a
legegyszer¶bb és viszonylag jól leírja a jelenséget.
A módosított modell tehát abból áll, hogy a neutroncsillag kérgében nem csak a pulzár
lassulása miatt keletkezik mechanikai feszültség, hanem a kísér® árapályereje is hozzájárul
ehhez. El®fordulhat tehát, hogy egy adott id®pillanatban a pulzár még nem glitch-elne,
de a kísér® hatását is gyelembe véve már igen.
A fellép® feszültségeket precízen leírni, és kiszámítani hogy mikor történik csillagrengés feleslegesen bonyolult lenne, hiszen máshol is közelítésekkel élünk, és célunk csupán
annak bemutatása, hogy ez a jelenség ténylegesen szerepet játszhat egy pulzár glitch-
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elésében, tehát a koncepció igazolása (angolul:

proof of concept).

A célom tehát egy

játékmodell kidolgozása volt, amellyel tesztelhet®, hogy van-e létjogosultsága az ötletnek. Ezért a centrifugális és árapályer®t egyszer¶en összeadtam. Azt feltételezem, hogy
akkor fog bekövetkezni csillagrengés amikor e két er® összege elér egy kritikus értéket. Mivel a kísér® árapályereje a rendszer szimmetriáját megtöri, ezért ez egy perturbációnak
tekinthet®. Ezért nem tudhatjuk, hogy az er® egyszer¶ hozzáadása mennyire jó közelítés.
Elvégeztem a szimulációt az árapályer® felével is és közel azonos eredményt kaptam, így
azt mondhatjuk, hogy ez egy jó közelítés volt. A kísér® nélküli pulzár csillagrengéseinek
precíz analitikus számítása megtalálható a [33] és [34] hivatkozásokban. Az árapályer®
ilyen jelleg¶ hatását már mások is vizsgálták. A [35] hivatkozásban azt elemezték, hogy
milyen hatása van a Hold árapályerejének a földrengésekre.
Mivel ez csak egy játékmodell, ezért az árapályer®t egyszer¶en a kísér®höz legközelebb
es® pontban számoltam. Ezt azért is tehettem meg, mert arra számítunk, hogy a kéreg
törése a kísér®höz legközelebb es® pontban fog megtörténni. Mivel mind az árapály, mind
a centrifugális er® függ a próbatest tömegét®l ezért er®ket nem tudunk számolni, csak az
egységnyi tömegre ható er®t. Tehát:

fe = fár + fcf + k,
ahol

fe

az ered®,

fár

az árapály és

fcf

(10)

a centrifugális er® egységnyi tömegre ható része,

k

pedig más, id®t®l nem függ® er®k (Például a neutroncsillag saját gravitációja.).

fár (t) =
ahol

G a gravitációs konstans, m2

Gm2 R
,
s3 (t)

a kísér® tömege,

R

(11)
a pulzár sugara,

s pedig a kísér® és

a pulzár középpontjainak távolsága. Utóbbi az ami, egy rendszerben id®ben nem állandó,
így ez adja az árapályer® id®függését.

fcf = −4π 2 Rν 2 (t)
Legyen a

t = 0

id®pillanatban a pulzárnak egyensúlyi alakja.

nincs a kéregben feszültség (fe (0)

(12)
Ez azt jelenti, hogy

= 0), és legyen ekkor a kísér® távol (fár (0) = 0).

Ebb®l

következik, hogy

k = −fcf (0)
Azaz egy tetsz®leges pillanatban a tömegegységre ható er® az alábbi:
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(13)

fe (t) = fár (t) + fcf (t) − fcf (0)

(14)

Behelyettesítve a 11. és 12. egyenleteket a 14. egyenletbe:

fe (t) =

Gm2 R
− 4π 2 R(ν 2 (t) − ν 2 (0))
s3 (t)

(15)

A pulzár forgási paramétereit ismerve ki tudjuk számolni adott id®pillanatra a forgási
frekvenciáját az alábbi képlet szerint:

ν(t) = ν0 + ν˙0 t + ...
ahol

ν0

és

ν˙0

a

t=0

,

(16)

id®pillanatban mért forgási paraméterek. A magasabb deriváltak

nagyságrendekkel kisebbek ezért elhanyagoljuk ®ket.
A 16. képletet a 15. képletbe behelyettesítve és a

ν˙0 -ban

négyzetes tagot elhagyva az

alábbi képletet kapjuk:

fe (t) =

Gm2 R
− 8π 2 Rν0 ν˙0 t
s3 (t)

(17)

Ez utóbbi tehát a képlet, amely megadja a pulzár egyenlít®jén egy egységnyi tömeg¶ pontra ható er®t.

A további analízisben ezt úgy értelmezzük, hogy akkor történik

csillagrengés ha ez elér egy kritikus értéket.

A bal oldali tag tehát az árapályer® ha-

tása, a jobb oldali pedig egy a lassulás miatt lineárisan növekv® feszültség. Azt várjuk
tehát, hogy a kéregben a feszültség lineárisan n®, de a kísér® jelenléte miatt (ha annak
pályája elnyúlt) periodikusan megnövekszik a feszültség amikor a kísér® a pericentrumba
(közelpont) kerül.
A 7.

ábrán egy adott paraméterkombináció esetére ábrázoltam a kéregben lév® fe-

szültséget az id® függvényében. Jól látszik, hogy a feszültség lineáris növekedése mellett
jelen vannak periodikus csúcsok, amelyeket a kísér® okoz.

5.2. Korábban bekövetkez® glitch-ek
Az el®z®ekben meghatároztam, hogy hogyan n® a feszültség a neutroncsillag kérgében,
így egy adott kritikus er® értékre meg tudjuk mondani, hogy mikor történik a glitch. A 7.
ábrán rózsaszínnel jelöltem azokat a kritikus er® tartományokat amelyek esetén a glitch
pontosan akkor történik mintha nem lenne a neutroncsillagnak kísér®je. A zölddel jelölt
tartományokba es® kritikus er® esetén azonban a glitch el®bb következik be a vártnál.
A jelenség vizsgálatára írtam egy programot, ami egy a 7.
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ábrán ábrázolthoz hasonló

7. ábra: A pulzár kérgében felgyüleml® feszültség az id® függvényében. Érdemes meggyelni a lineárisan növekv® feszültséget amelyre a kísér® okozta csúcsok rakódnak rá.
A szimulált rendszer paraméterei:
−15
2

−1 × 10

m2 = 1 M⊙ , Pb = 10 nap, e = 0.9, ν = 1 Hz, ν̇ =

1/s

adatsorra és egy adott kritikus er®re kiszámolja, hogy a glitch mennyivel történik el®bb
mint kísér® nélkül.
A kritikus er®értéket aminél a csillagrengés bekövetkezik azonban nem ismerjük, hiszen az csillagrengésr®l csillagrengésre is változhat. Ezért nem tudjuk egy adott rendszerben megmondani, hogy korábban történtek-e a glitch-ek. Ezért azt fogom vizsgálni, hogy
véletlenszer¶ kritikus er®nél a rendszert leíró releváns zikai paraméterek mely értékénél
nem elhanyagolható ez az eektus. Ennek eredményét összehasonlítva a paraméterek észlelt eloszlásával megbecsülhetjük, hogy mennyire valószín¶ egy olyan rendszer létezése,
ahol a kísér® ténylegesen befolyásolja a glitch jelenséget.
Ennek vizsgálatára véletlenszer¶en generáltam több ezer rendszert és ezeknél megvizsgáltam, hogy befolyásolja-e a pulzár glitch-elését a kísér®.Ehhez azonban meg kellett
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fogalmazni egy feltételt arra vonatkozólag, hogy mit tekintünk a kísér® által okozott
észlelhet® eektusnak. Mint azt korábban láttuk, a kísér® azt fogja okozni, hogy egyes
glitch-ek korábban történnek meg mint várnánk.

A feltétel ez alapján az volt, hogy a

glitch-ek legalább 50%-a történjen szignikánsan korábban. A glitch-et akkor tekintjük
szignikánsan korábban érkezettnek, ha a glitch jóslás szórásának háromszorosával el®bb
jön mint vártuk. A glitch-ek el®rejelzésének pontossága néhány nap [29]. Ezek alapján
én a szórást egy napnak vettem, így azt vizsgáltam, hogy mely rendszerekben érkezik a
glitch-ek legalább fele minimum 3 nappal korábban a vártnál. Természetesen megvizsgáltam ezt több különböz® pontosság esetén és kvalitatíve azonos eredményt kaptam.
A fentiek alapján kapott szimulációs eredményeket a 6.3. fejezetben tárgyalom.

6. Eredmények
6.1. Kritikus s¶r¶ség
A 3. fejezetben található 8. képlet megadja adott paraméter¶ kísér®re azt a s¶r¶séget
ami minimálisan kell annak egybenmaradásához.

Érdemes megvizsgálni, hogy a para-

méterek milyen értékei mellett kapunk olyan s¶r¶séget, amely a valóságban is létrejöhet.
Ezért a 8. ábrán a periódus (Pb ) és az excentricitás (e) paraméterek függvényében színezéssel ábrázoltam a kritikus s¶r¶séget. Azt találtam, hogy a kísér® tömegét®l a vizsgált
tartományban alig függ a kritikus s¶r¶ség, ezért ennek függvényében nem érdemes azt
ábrázolni. Ez a 8. képletb®l is jól látható.
A 8. ábrán látható, hogy a rendszerek többségében a Föld s¶r¶ségénél kisebb s¶r¶ség
esetén is egyben marad a kísér®. Kis periódusid® vagy nagy excentricitás esetén azonban
vannak olyan rendszerek ahol nagyobb s¶r¶ség szükséges, hogy a kísér® egyben maradjon.
Vannak olyan esetek is ahol olyan nagy s¶r¶ség kellene, hogy azt mondhatjuk, hogy
olyan pályán nem keringhet kísér®, mivel egy égitestnek általában a Föld s¶r¶ségénél
sokkal nagyobb s¶r¶sége nem lehet. Természetesen vannak olyan kompakt objektumok
amelyeknek a Földnél sokkal nagyobb a s¶r¶ségük, ezek azonban nagyon ritkák.
Azt mondhatjuk tehát a 8. ábra alapján, hogy a rendszerek többségében a kísér® nem
fog széttép®dni, csak az olyan esetekben ahol vagy az excentricitás egyhez nagyon közeli,
vagy a keringési periódus nagyon rövid.

A kés®bbiekben azonban látni fogjuk, hogy a

glitch-ek befolyásolása is hasonló tartományon valósul meg, így ott majd gyelembe kell
vennünk, hogy vannak olyan rendszerek melyekben a kísér® széttép®dhet.
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8. ábra: A kísér® minimális s¶r¶sége a pálya periódusa és excentricitása függvényében.
Ha a kísér® k®zetbolygó vagy csillag, akkor s¶r¶sége

ρ ≈ ρFöld ,

azaz akkor nem tépi szét

a pulzár árapályereje, ha a rendszer az ábrán a sötét színezés¶ tartományba esik.

6.2. Felfedezhet® rendszerek
A 4.

fejezetben tárgyaltak alapján kiszámolható, hogy adott rendszer esetén mekkora

pontosságra van szükség a kísér® Römer-késések észlelésével való felfedezéséhez. Mivel a
rendszerek inklinációja véletlenszer¶, ezért az úgynevezett élér®l történ® rálátást vettem,
amikor

i = 90◦ .

Ezzel a felfedezhet® rendszerekre alsó becslés adható, mivel az ett®l

eltér® inklinációk esetén is csak kis mértékben csökken a kísér® által okozott moduláció.
A 9. ábrán a keringési periódus (Pb ) és a kísér® tömege (m2 ) függvényében ábrázoltam
a rendszer felfedezéséhez szükséges pontosságot (∆t) logaritmikus skálán.
A 8.

ábrán jól látható, hogy a kísér® által a pulzár impulzusainak beérkezési ide-
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9. ábra: A kísér® által okozott moduláció amplitúdója a kísér® keringési periódusa (Pb ) és
◦
tömege (m2 ) függvényében, élér®l történ® rálátás esetén (i = 90 ). Érdemes észrevenni,
hogy az okozott moduláció nagysága a kísér® tömegét®l sokkal er®sebben függ mint a
periódustól.

jében okozott moduláció er®sen függ a kísér® tömegét®l. Ez érthet®, hiszen a pulzár a
rendszer tömegközéppontja körül fog keringeni, így minél nagyobb tömeg¶ a kísér® annál
nagyobb lesz a moduláció. A várakozásoknak megfelel®en tehát a vizsgált tartományon
a nagyobb tömeg¶ kísér®ket kisebb érzékenység mellett lehet felfedezni, mint a kisebb
tömeg¶ kísér®ket.
Azt is észrevehetjük, hogy azonos tömeg esetén a nagyobb periódusú kísér®k nagyobb
modulációt okoznak, így könnyebben felfedezhet®k.

Ez is érthet®, mivel ezek távolabb

keringenek a kísér®t®l, így a rendszer tömegközéppontja is távolabb van a pulzártól. Az
ábráról azonban az is látszik, hogy a periódustól sokkal kevésbé függ a felfedezéshez
szükséges érzékenység mint a kísér® tömegét®l.
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A 8. ábra alapján megbecsülhet®, hogy a mai mérési pontosság ismeretében milyen
zikai paraméterekkel rendelkez® kísér®ket tudunk felfedezni a Römer-késés módszerével.
Mivel a milliszekundumos és a közönséges pulzárok esetében az elérhet® id®zítési pontosság lényegesen eltér®, ezért külön tárgyalom a kísér®k felfedezhet®ségét attól függ®en,
hogy milyen pulzár körül kering.
A milliszekundumos pulzárok esetében a neutroncsillag forgása olyan stabil, hogy a
mérés pontosságát kizárólag az észlelés során használt m¶szerek pontossága határozza
meg [1]. Ennek köszönhet®en akár

∆t = 1 µs

is elérhet® (lásd például [32]-ben), így ezek

körül a vizsgált tartományban gyakorlatilag minden kísér®t fel lehet fedezni. Természetesen ha a rendszerre közel lapjáról látunk rá (i

≈ 0◦ ), akkor a moduláció tetsz®legesen kicsi

lehet, így ilyen esetben a kísér® nem fedezhet® fel. Azonban mivel feltételezhetjük, hogy
a pályák normálisainak eloszlása izotróp, ezért nagyon kevés rendszerre lesz az inklináció
közel nulla.
A közönséges pulzárok forgásának stabilitása azonban sokkal kisebb, az id®zítési zaj
ugyanis akár

10 ms

nagyságrend¶ hibát is okozhat [1]. Így a közönséges pulzárok körül

a 9. ábrán pirossal és bordóval jelölt tartományokba es® kísér®ket nem tudjuk kimutatni
a Römer-késés módszerrel.

Ebbe a tartományba az alacsony tömeg¶ (m2

< 15MFöld )

kísér®k mind beleesnek, így azt mondhatjuk, hogy a Föld-típusú exobolygók és az úgynevezett szuperföldek nem fedezhet®ek fel ilyen módon, de a Jupiter-típusú bolygók és
más ennél nagyobb tömeg¶ kísér®k igen.

6.3. Kísér® által befolyásolt glitch-ek
A 5. fejezetben tárgyalt módon elvégeztem az analízist, amely eredményeként olyan paraméterkombinációkat kaptam, amellyel rendelkez® rendszerek esetében a kísér® glitchekre
gyakorolt hatása nem elhanyagolható.

Azt találtam, hogy a vizsgált paramétertarto-

mányon a pulzár paramétereit®l lényegesen kisebb mértékben függ az, hogy a kísér®nek
mekkora a hatása.

Ezért az eredményt a kísér® paraméterei (m2 , Pb , e) függvényében

ábrázoltam. Ennek a kétdimenziós vetületei láthatóak a 10. 11. és 12. ábrákon.
A 10. ábrán a glitcheket befolyásoló rendszerek pályaperiódusát és excentricitását láthatjuk. Itt nem a teljes paramétertartományt, hanem annak csak egy részletét ábrázoltam mivel itt vannak a számunkra érdekes pontok. Figyeljük meg, hogy annál s¶r¶bbek a
pontok minél közelebb vagyunk az

e = 1, Pb = 0 ponthoz.

Ebb®l arra következtethetünk,

hogy alapvet®en az számít, hogy milyen közel kerül a kísér® a neutroncsillaghoz a pericentrumban. A 11. ábrán ugyanezekben a rendszerekben lév® kísér®k pályaperiódusát és
tömegét láthatjuk. Érdemes meggyelni, hogy az el®z®ek szerint a pontok s¶r¶södnek a
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10. ábra: A pulzár glitch-eit befolyásoló kísér®k a rendszer zikai paramétereinek terében.
Periódusexcentricitás vetület. Az ábra nem a teljes vizsgált paramétertartományt mutatja. Vegyük észre, hogy a releváns rendszerek mindegyike vagy nagy excentricitással,
vagy kis periódusid®vel rendelkeznek.

kis periódusid®k felé, azonban a nagy tömegek felé is. A 12. ábrán a kísér®k pályájának
excentricitását illetve a kísér®k tömegét láthatjuk. Ez az ábra is meger®síti az el®z® felismeréseinket, miszerint a nagy tömeg¶ kísér®k lesznek nagy hatással a pulzárra. Azt is
észre vehetjük, hogy ahogyan azt már a 10. ábrán láttuk, az egyhez közeli excentricitások lesznek azok, amelyek esetén a kísér® hatása jelent®s. Azt mondhatjuk tehát, hogy
általában akkor kell gyelembe vennünk a kísér® hatását a pulzár glitch-ek vizsgálatánál,
ha az egy nagy tömeg¶ kísér®, amely közel kerül a neutroncsillaghoz.
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11. ábra: A pulzár glitch-eit befolyásoló kísér®k a rendszer zikai paramétereinek terében.
Periódustömeg vetület. Vegyük észre, hogy sok nagy tömeg¶ kísér®t tartalmazó rendszer
látható az ábrán, azaz a kísér® tömege er®sen befolyásolja a jelenséget.
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12. ábra: A pulzár glitch-eit befolyásoló kísér®k a rendszer zikai paramétereinek terében. Excentricitástömeg vetület. Vegyük észre, hogy az excentricitás és a tömeg er®sen
befolyásolja azt, hogy a kísér® befolyásolja-e a pulzár glitch-elését.

7. Alkalmazási lehet®ségek
Láttuk, hogy egyes kísér®k hatással lehetnek a pulzár glitch-elésére. Ez felveti azt a lehet®séget, hogy a glitch-ek meggyeléséb®l következtessünk a kísér® jelenlétére, azaz a
jelenséget pulzárok körüli kísér®k felfedezésére használjuk. A bevezet®ben láttuk, hogy
létezik olyan pulzár amely esetében a glitch-ek el®re jelezhet®ek.

Azt is jogosan felté-

telezzük, hogy a jöv®ben több ilyet is találnak. Így tehát ha egy ilyen pulzár glitch-eit
meggyeljük és azt tapasztaljuk, hogy máskor történik mint vártuk, akkor arra következtethetünk, hogy az eltérést egy kísér® okozta.
Ennek az alkalmazási lehet®ségnek a vizsgálatára célszer¶ a fentebb tárgyalt eredményeket összevetni. Azt vizsgálom, hogy melyek azok a rendszerek melyek glitch-ekre
gyakorolt hatása jelent®s, de Römer-késéssel nem fedezhet®ek fel. A 13., 14. és 15. ábrákon plusz jel jelöli a Römer-késéssel felfedezhet® rendszereket, és pont az ilyen módon
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nem felfedezhet® rendszereket. Az ábrákon minden ábrázolt rendszer befolyásolja a pulzár
glitchelését. A színskála a már korábban tárgyalt minimális s¶r¶ségeket jelöli.
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13. ábra: A glitch-elést befolyásoló kísér®k és azok kritikus s¶r¶ségei a periódus és az
excentricitás függvényében. Plusz jel jelöli a Römer-késés módszerrel is felfedezhet® kísér®ket, és pont az azzal nem felfedezhet®eket. Vegyük észre, hogy nagyon kevés olyan
rendszer van, ami hatással van a glitch-ekre, de nem fedezhet® fel Römer-késéssel.

Az ábrákon látható, hogy a glitch-eket befolyásoló kísér®k szinte kivétel nélkül felfedezhet®ek a Römer-késés módszerével. Ez alapján tehát ez az alkalmazási lehet®ség nem
igazán megvalósítható, hiszen a Römer-késés módszere egy nagyon megbízható és jól kidolgozott módszer, így nem nagy eredmény felfedezni azokat a rendszereket amelyeket
azzal fel lehet fedezni. Van azonban két olyan lehet®ség amikor mégis el®térbe kerülhet
a kísér®k glitch-ekre való hatásuk által megvalósított vizsgálata.
Az egyik ilyen lehet®ség az, ha már más módszerrel felfedezett kísér®vel rendelkez®
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14. ábra:
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A glitch-elést befolyásoló kísér®k és azok kritikus s¶r¶ségei a periódus és a

kísér® tömegének függvényében. Plusz jel jelöli a Römer-késés módszerrel is felfedezhet®
kísér®ket, és pont az azzal nem felfedezhet®eket. Vegyük észre, hogy nagyon kevés olyan
rendszer van, ami hatással van a glitch-ekre, de nem fedezhet® fel Römer-késéssel.

pulzár glitch-eit meggyeljük. Ebb®l a rendszer olyan paramétereit is megbecsülhetjük
amelyeket a Römer-késés módszerével nem. Nincsen azonban még kidolgozva a módszer,
így nem tudjuk biztosan, hogy m¶ködik-e. Sajnos kett®s rendszerben lév® pulzár glitcheit
még nem gyeltek meg.
A másik lehet®ség, ha a kísér®t azért nem tudjuk felfedezni a Römer-módszerrel mert
egyáltalán nem látjuk a neutroncsillag pulzárjeleit. Ez lehet azért, mert a nem megfelel®
irányba áll a neutroncsillag forgástengelye, vagy azért mert a neutroncsillag nem pulzár.
Ezen esetekben is van ugyanis esély rá, hogy a glitch-eket meggyeljük. Ez történhet lágygammaismétl®k esetében azok kitöréseinek meggyeléseivel, amelyeket glitchekkel azonosíthatunk. A másik lehet®séget a neutroncsillag által kibocsájtott gravitációs hullámok
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15. ábra: A glitch-elést befolyásoló kísér®k és azok kritikus s¶r¶ségei az excentricitás és a
kísér® tömegének függvényében. Plusz jel jelöli a Römer-késés módszerrel is felfedezhet®
kísér®ket, és pont az azzal nem felfedezhet®eket. Vegyük észre, hogy nagyon kevés olyan
rendszer van, ami hatással van a glitch-ekre, de nem fedezhet® fel Römer-késéssel.

meggyelése nyújtja. Egyrészt a jöv®beli detektorokkal meggyelhet®ek lesznek a neutroncsillag által folyamatosan kibocsájtott gravitációs hullámok [36], amelyek észlelésével
a forgási frekvencia meghatározható lesz így van esély a glitch-ek meggyelésére; másrészt
vannak olyan irányú kutatások, amelyek azt mutatják, hogy a neutroncsillag glitch során
történ® hirtelen átrendez®dése is okozhat észlelhet® gravitációshullám-kibocsájtást [37].
Ezek alapján dolgozatom eredményei a jöv®ben gyakorlati szempontból is alkalmazhatóvá
válhatnak.
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8. Konklúzió
Dolgozatomban a pulzárt tartalmazó kett®s rendszereket vizsgáltam. Kiszámoltam, hogy
mely rendszerekben maradhat egyben a kísér®, hogy mely rendszereket és milyen módon
tudjuk felfedezni. Ezen kívül bemutattam, hogy a kísér® egyes esetekben hatással lehet
a pulzár csillagrengéseire. Munkámban nem törekedtem a probléma egzakt megoldására, csak az volt a célom, hogy bemutassam, hogy a kísér®knek lehet hatása a pulzár
glitch-elésére. Ez alapján egy következ® kutatás keretein belül érdemes lenne a problémát egzaktul megoldani, hogy pontosabb eredményt kapjunk. Ezen kívül érdemes lenne
a pulzárok glitch-einek el®rejelezhet®ségét széleskör¶en vizsgálni. Észlelési szempontból
érdemes lenne egy olyan valós rendszert keresni, amelyen a kísér® pulzár glitch-ekre gyakorolt hatása vizsgálható lenne, illetve meg lehetne vizsgálni a 7. fejezet végén tárgyalt
egyéb alkalmazási lehet®ségeket.
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1. Függelék
Ez a XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Fizika, Földtudományok és
Matematika Szekciójára benyújtott dolgozatokhoz kötelez®en csatolandó 1-es számú függelék.

Ebben a függelékben azt mutatom be, hogy a diákköri munkám során milyen

önállóan megoldandó feladatokat kaptam a témavezet®mt®l, és ezáltal hogyan különül el
a saját munkám a kutatócsoport munkájától, illetve az irodalomból már korábban ismert
eredményekkel összevetve miben újszer¶ek az én eredményeim.
Kutatásom során olyan egymás körül kering® kett®s égitestek rendszerét vizsgáltam
amelyek egyik tagja egy pulzár. A kutatás teljes egészét önálló munkaként végeztem, leszámítva természetesen a témavezet®mmel történt konzultációkat, illetve a Tajkov Zoltán
által írt kéttest-probléma megoldó programot, amelyet azonban lényegesen átdolgoztam
(más koordináta-rendszer használata) és kib®vítettem (általam vizsgált jelenségek beépítése). Ezzel összhangban a kutatócsoportunkban egyedül én foglalkozok ezzel a témával.
A kutatásom során a fenti rendszerekkel kapcsolatban három jelenségkört vizsgáltam.
Az els® jelenség a kísér® széttép®dése a neutroncsillag árapály erejének hatására. Ennek vizsgálatára a széles körben használt Roche-határ formalizmust alkalmaztam, aminek
újszer¶sége a pulzárokra való alkalmazásban rejlik.
A második jelenség a pulzárok felfedezhet®sége az impulzusok beérkezési idejének
mérésével. Ez szintén gyakran alkalmazott módszer, azonban ilyen formában (a rendszer
különböz® zikai paramétereinek függvényében megvizsgálva) sem én, sem témavezet®m
nem találkoztunk még vele.
A harmadik jelenség a kísér® árapályerejének hatása a pulzár glitch-eire. Az el®z® két
jelenséggel szemben ennek a jelenségnek a tárgyalása teljesen újszer¶. Az irodalomban
tudomásunk szerint senki nem foglalkozott még ennek a vizsgálatával.

Ennek tükré-

ben a jelenséget leíró modellt is én dolgoztam ki a témavezet®m segítségével. E modell
felhasználásával megvizsgáltam, hogy milyen rendszerek esetében lehet esély a jelenség
meggyelésére, és azt találtam, hogy létezhetnek ilyen rendszerek. Itt tehát egy teljesen
új jelenséget újszer¶ módszerekkel vizsgáltam.
Végül a harmadik jelenség jöv®beli alkalmazási lehet®ségeit is felvetettem. Ezek jelenleg még nem megvalósíthatóak, azonban a jöv®ben igen bíztató alkalmazásai lehetnek
olyan neutroncsillagok körüli kísér®k felfedezésére, amelyeket a ma ismert módszerekkel
nem lehet észlelni.
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