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- okres pulsacji P =  1 ms – 10 s

- spowolnienie dP/dt = 10-12 - 10-18  s/s = 10-7  s/rok

zegar atomowy:  10-15   s/s

PULSAR
PSR = Pulsating Source of Radio



  

uśredniony puls – unikalny dla każdego PSR  

B0329, P = 0.9 s
PSR w Mgławicy Krab
    B0531, P = 0.033 s B1937, P = 1.8 ms

← klik aby 
 usłyszeć pulsar



  

Glitching pulsarów – obecność skorupy

- wzrost na skali < 10 sek 
⇒ składowa zestalona

- powolna relaksacja – dni-miesiace
⇒ składowa nadciekła

Modele:

1. małe glicze: naprężenia w skorupie

    (starquake)

2. duże: odziaływanie vortexów nadcieczy

    z jądrami sieci w skorupie

   (vortex pinning and creeping)
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Oscylacje torsyjne skorupy - obserwacje

Satelita rentgenowski RXTE (Rossi X-ray Timing Explorer)

Krzywa zmian blasku
 zakres X , ~ 1 keV



  

GN - podstawowe parametry

- obecność skorupy
- ciekły rdzeń – niepewny skład chemiczny

Efeky relatywistyczne (OTW):
   - redshift powierzchniowy
   - istotne zakrzywienie czasoprzestrzeni



  

Modelowanie struktury wewnętrznej GN

Różne EOS: BGN,BBB2,BPAL12,..

Equation of state  (EOS) :

materia zdegenerowana:

ważny model oddziaływań!



  

Struktura GN – outer crust 



  

Struktura GN – inner crust 



  

Struktura GN - przejście skorupa-rdzeń 

materia egzotyczna: 



  

Rdzeń-skorupa, materia egzotyczne  →  przejścia fazowe

Stabilność termodynamiczna  

układ wieloskładnikowy 

→ wypukłość “gęstości” energii 

faza jednorodna + minimum energii wewnętrznej:

łamanie war.stabilności → nieograniczone narastanie fluktuacji



  

1 x ciepło właściwe

α  x  podatności

materia GN : T=0,    więzy z równowagi beta:  

zachowane  B i Q,  tylko dwa warunki stabilności

inna “gęstość” energii →  inna postać war. stabilności



  

Przejście fazowe do kondensatu kaonów

model chiralny , EFT  SU(3)xSU(3)

“konstrukcja” Maxwella

 d-e :  obszar niestabilny
 K = 0 punkty spinodalne

 a,c : koegzystencja dwóch faz
 punkty binodalne



  

Przejście fazowe do kondensatu kaonów

Model   RMF + K 

“konstrukcja” Gibbsa



  

Analiza stabilności – model RMF+K

ciągła – faza kaonowa, przerywana – faza normalna

możliwa koegzystencja różnych faz



  

Analiza stabilności – model chiralny 

%

ciągła – faza kaonowa, przerywana – faza normalna

ZUPEŁNIE niestabilny



  

Jak gruba jest skorupa GN ?

niestabilność  spinodalna - wyznacza górne
ograniczenie na grubość skorupy

istotna energia symetrii:



  

Kowalski,Natowitz '07

Vela PSR – analiza  glitchingu:

w niskich gęstościach:

wykluczone  wysokie wartości

dla n → 0 



  

w wysokich gęstościach:
model “A”

separacja faz dla n=0.85↔1 fm-3



  

Wielowarstwowa struktura GN, zestalony wewnętrzny rdzeń

n,p,e
klastry np
 + ciecz n ciekłe n



  

Struktura geometryczna rozdzielonych faz

klastry np w gazie n  → energia powierzchniowa vs kulombowska

3D - gnocchi 2D - spaghetti 1D - lasagne

Metody:
- model kroplowy
- density dependent Thomas-Fermi
- dynamika molekularna

Fazy makaronowe



  

Niestabilność Rayleigha-Plateau

zaburzony cylinder

przy zachowanej objętości:

-   napięcie powerzchniowe

mody niestabilne gdy: 

zmiana energii powierzchniowej:



  

dowolna deformacja klastra 

- powierzchnia klastra

- deformacja normalna do powierzchni

przyrost objętości:

przyrost pola powierzchni:

- średnia krzywizna - krzywizna Gaussa



  

średnia krzywizna - “zewnętrzna”
 zależy od zanurzenia

krzywizna Gaussa - “wewnętrzna”
       zależy od metryki 
       (skalar Ricciego w  GR)

- gdzie jest “wnętrze” klastra



  

minimum przy ustalonej objętości

→powierzchnia o stałej H (CMC-surface) stacjonarność: 

unduloid nodoid i  wiele innych..

powierzchnie  bez brzegu – zwykle niestabilne!

Sfera jest jedyną stabilna H-powierzchnią bez brzegu

2-gi rząd, stabilność:

problem izoperymetryczny, h – mnożnik Lagrange'a



  

Komórka Wignera-Seitza – całk. ładunek Q=0 

założona symetria: 
 gnocchi    → WS - sphere 
 spaghetti  → WS - cylinder
 lasagne    → WS - slab

Minimum energii, bez założeń o symetrii komórki W-S

zmiana kształtu zmienia potencjał - powierzchniowa
delta Diraca



  

tw. o “wzajemności” (Green)

 nie wpływa na 1-szy rząd zaburzenia

 - powierzchnia klastra nie jest H-powierzchnią

Stabilność powierzchni - zaburzenie potencjału wchodzi w 2-im rzędzie:

ładunek stabilizuje powierzchnię klastra !



  

deformacja fazy makaronowej (spaghetti)

energia powierzchniowaenergia kulombowska

- stosunek  objętości 

- mod zaburzenia

potrzebne: 

- napięcie powierzchniowe

- kontrast gęstości między fazami



  

Ponieważ zawsze 

spaghetti stabilne gdy: 

???

właściwa funkcja Greena - periodyczna: 

W-S – periodyczne warunki brzegowe

→ uniwersalny charakter warunku stabilności, relacja między



  

Ponieważ zawsze 

→ uniwersalny charakter warunku stabilności, relacja między

???

w sieci kubicznej:

konieczne deformacje 3-osiowe
 → tylko numerycznie...



  

Podsumowanie

Niestabilność termodynamiczna :
 
  - weryfikacja teorii (efektywnej) użytej do opisu gęstej materii

  - oszacowanie na rozmiar skorupy GN 

  - nowe fazy, bogatsza struktura GN

Niestabilność kształtu: 

  - rzetelny opis własności faz makaronowych
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