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چکیده
ما تحول گروههای کهکشانی فسیل را در این شبیهسازی میلنیوم بررسی کردهایم و پارامترهای مختلف را در این شبیهسازی
دنبال کردهایم .گروههای فسیل از جمله گروههای پیر محسوب میشوند که برای اختالف قدر زیاد بین دو عضو پرنورشان
و درخشندگی باال در محدودهی پرتو ایکس شناخته شدهاند.ما تحول پارامترهای مختلف این دسته از گروهها را در
شبیهسازی میلنیوم و در گذر زمان بررسی کردهایم و به این نتیجه رسیدیم که تاریخچهی انباشتگی جرم ۱و اختالف قدری
در شبیهسازیهای انجام شده در کیهانشناسیهای  PPBM۱و  PPBM7برای گروههای فسیل و غیرفسیل تحول نسبتاً
یکسانی دارند .تحول تمرکزگرایی جرمی ،۲سرعت پخشی و فراوانی کهکشانهای کوتوله برای فسیلها و غیر فسیلها
مسیرهای متفاوتی را طی میکنند .در قسمت دوم تاثیر فرآیند ادغام بر تابع درخشایی را بررسی میکنیم تحول نسبت
کهکشانهای کوتوله به کهکشانهای غول( )3GDRرا در طول فرآیند ادغام بررسی کردیم و دیدیم که  GDRدر مرحلهی
ادغام افت و خیز قابل توجهی را تجربه می کند.

 ۱مقدمه
به دلیل چگالتر بودن و کمتر بودن سرعت پخشی گروهها بررسی آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است .دستهای از
گروههای کهکشانی که پیر بوده و در زمانهای بسیار دور تشکیل شدهاند به گروههای فسیل معروفاند .تاکنون
مطالعات رصدی متعددی روی این گروهها انجام شده است .این مطالعات نشان میدهند که فسیلها درون هالهای از
تابش ایکس قرار دارند که حاکی از وجود گاز داغ میان گروهی است .گروههای فسیل اولین بار توسط پونمن و
همکاران در  ۱۹۹۱معرفی شدند و نشان داده شد که عالوه بر وجود منبع بزرگ پرتو ایکس در فسیلها ،کهکشان
بزرگ بیضویی نیز در مرکز این گروهها وجود دارد که تصور میشود از ادغام کهکشانهای دیگر با کهکشان مرکزی به
وجود آمده باشد[ ۱و.]۲
جونز و همکاران( )۲۰۰3برای اولین بار با بهرهگیری از شواهد رصدی تعریفی مشخص از فسیلها ارائه کردند.
-2
براساس این تعریف گروههای فسیل دارای درخشندگی پرتو ایکس ergs -1
 . Lx,bol ³ 0 / 25 ´10 42 h100از نظر مرئی هم

فسیلها واجد شرط  Dm12 ³ 2هستند .که  Dm12همان اختالف قدر بین دو عضو پرنور گروه در نیم شعاع
ویریال( )۰/۵R۲۰۰است[.]3

Mass assembly
Mass concentration
Dwarf to Giant Ratio

در این مقاله پس از معرفی شبیهسازی میلنیوم و مدلهای نیمه تحلیلی ۱به بررسی نتایج به دست آمده میپردازیم .ما
پارامترهای مختلفی را که برای بررسی تحول گروههای فسیل و غیر فسیل (با شرط  ) Dm12 £ 0.5بسیار حائز اهمیتند را
در شبیهسازی میلنیوم دنبال کردیم.

 ۲شبیهسازی میلنیوم و مدلهای نیمه تحلیلی
شبیه سازی میلنیوم نخستین بار در  ۲۰۰۵در انجمن سوپر کامپیوتر گارچینگ در انستیتو ماکس پالنک آلمان اجرا شد.
اولین شبیه سازی که از این پس آن را  PIمی نامیم ۱۰۱۰ ،ذرهی مادهی تاریک به جرم

⊙ 8 / 6 ´108 h-1M

را با توان

تفکیک  ۲۰ذره را در جعبهای به ابعاد ۱PMcـ ۵۰۰ hشبیه سازی میکند[ .]۱سه سال بعد ،میلنیومSS( SSـ )PIبا هدف
دسترسی به توان تفکیک باالتر اجرا شد .به این ترتیب که با حفظ تعداد ذرات  ،PIابعاد جعبه به ۱PMcـ ۱۰۰ hکاهش
پیدا کرد .جرم هر ذره در SSـ PIمعادل
مادهی تاریک عبارت خواهد بود از:

⊙ 6 / 89 ´ 10 6 h-1 M

⊙ 1 / 38 ´ 10 8 h-1 M

است که با در نظر گرفتن  ۲۰ذره در هر هاله جرم هالههای

[ .]۵شبیهسازیهای دیگری نیز با تعداد ذرات و در اندازههای

مختلف انجام شده است که در اینجا از آوردن آنها خودداری می کنیم .در  ۲۰۱3میلنیوم و میلنیوم SSیک بار دیگر با
پارامترهای کیهانشناسی به دست آمده از  PPBM7اجرا شد که نتیجهی حاصل شده حاکی از این بود که تغییر در
پارامترها تاثیری در فراوانی هالهها و خوشهای شدن آنها نداشته است .از مقالهی گوو و همکاران ( )۲۰۱3میدانیم که
در  PPBM7ساختارها کمی دیرتر از  PPBM۱تشکیل میشوند[.]۶
از شبیهسازی تنها مادهی تاریک و خواص آن ،از جمله آهنگ ادغام هالهها ،را داریم .رفتار مادهی باریونی ،از جمله
سرمایش و گرمایش گاز ،ستارهزایی ،رشد سیاهچالهها و هستههای فعال کهکشانی ،را با استفاده از مدلهای نیمه
تحلیلی به شبیهسازی اضافه میکنند .از جمله مدلهای نیمهتحلیلی که تاکنون برای مدل کردن کهکشانها ارائه شدهاند
میتوان به مدل باور( ،)۲۰۰۶مدل دلوشیا و بالیزوت( )۲۰۰7و گوو( ۲۰۱۱و  )۲۰۱3اشاره کرد .ما در این کار از مدل
گوو  ۲۰۱۱استفاده کردهایم.

 ۳نتایج
3ـ ۱تاریخچهی انباشتگی جرم و اختالف
قدر :اولین پارامتری که ما برای بررسی روند
تحولی گروههای فسیل در مقایسه با گروههای
غیر فسیل در نظر گرفتیم ،انباشتگی جرمی
است .این کمیت از تقسیم جرم هر گروه در
انتقال به سرخ مورد نظر به جرم همان گروه
درانتقال به سرخ صفر به دست میآید .در

Semi-Analytical Models

شکل  .۱تحول انباشتگی جرمی بر حسب انتقال به سرخ
در  7PAMWو ۱PAMW

شکل ۱تحول این کمیت از انتقال به سرخ  ۱تا صفر را در سه بین جرمی می بینیم ،که نمادهای قرمز و آبی ،به ترتیب
فسیلها و غیرفسیلها در  PPBM7و نمادهای مشکی  PPBM۱را نشان میدهند .می بینیم که فسیلها برخالف
غیرفسیلها در  z=۱بیش از نیم برابر جرمشان در  z=۰را تشکیل داده بودند ،که خود بیانگر پیر بودن آنهاست .تحول
 Dm12نیز همانطور که می بینیم برای فسیلها و غیرفسیلها مسیرهای متقاوتی را نشان میدهد و مشخص است که
هرچه گروهها اختالف قدری باالتری داشته باشند احتماالً در زمانهای دیرتری تشکیل شدهاند(به عبارت دیگر از نوع
پیشین هستند)[ .]۲از طرف دیگر مسیرهایی که در  PPBM7میبینیم همان مسیرهایی هستند که در  PPBM۱می دیدیم.
بنابراین همانطور که از مقالهی گوو  ۲۰۱3هم میدانیم و انتظار داریم ،کیهانشناسی در نتایج ما تاثیری ندارد[.]۶

3ـ ۲تاریخچهی تمرکزگرایی جرمی:
شکل  ،۲تحول تمرکزگرایی جرمی را در
بینهای مختلف جرمی نشان میدهد.
تمرکزگرایی جرمی همان است که در
پروفایل  WFPداریم .به وضوح مشخص
است که در جرمهای کمتر،

شکل  .۲تاریخچهی تحولی تمرکزگرایی جرمی بر حسب
انتقال به سرخ در ۱PAMW

تغییرات(شیب) مسیر فسیلها تقریباً ثابت
است و این به معنی عدم تحول در زمانهای اخیر است .اما غیرفسیلها نوساناتی را تجربه میکنند که گواه تحولهای
اخیر در آنهاست .در بینهای پرجرم هردو دستهی فسیلها و غیرفسیلها تحول دارند که به این دلیل است که
ساختارهای پرجرم اخیراً تشکیل شدهاند و بنابراین دیدن این تحول طبیعی است.
 3-3تحول سرعت پخشی کهکشانهای کوتوله :سرعت پخشی
را برای کهکشانهای کوتوله ،یعنی کهکشانهایی که قدر مطلقشان
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غیرفسیلها از  z=۱تا  z=۰در بینهای جرمی مختلف در شکل 3
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3ـ ۱تحول فراوانی کهکشانهای کوتوله :شکل ۱فراوانی
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کهکشانهای کوتوله را بر حسب انتقال به سرخ در بینهای مختلف جرمی نشان میدهد .همانگونه که مشخص است
تعداد کهکشانهای کوتوله در همهی بینهای جرمی در
فسیلها و غیر فسیلها افزایش مییابد.

شکل  .۳تحول سرعت پخشی کهکشانهای کوتوله بر
حسب انتقال به سرخ

3ـ ۵تاثیر فرآیند ادغام بر تابع درخشایی :ما برای تمام گروههایی که
در  z=۰داریم ،زمان آخرین ادغام بزرگ ۱را یافتیم،

13 < log (M / Msun) < 13.5
13.5 < log (M / Msun) < 14
14 < log (M / Msun) < 14.5
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400

400

پرداختیم و تابع درخشایی را برای آنها مطالعه کردیم .نکتهی جالب
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مرحلهی ادغام تغییراتی در انتهای پرنور تابع درخشایی می بینیم .اگر
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مراحل قبل ،بعد و در حین ادغام محاسبه کنیم باز افت و خیزی
را در مرحلهی ادغام میبینیم(شکل ۵الف) که به احتمال زیاد
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شکل  .۴تحول فراوانی کهکشانهای کوتوله بر
حسب انتقال به سرخ

حاکی از تاثیر پدیدهی ادغام بزرگ است .چنین افت و خیزی را
زمانی که پدیدهی ادغام را نادیده بگیریم نمیببینیم(شکل  ۵ب).
ب

شکل ( .۵الف) تغییرات  RGDدر مراحل پیش و پس از ادغام در بین بندیهای مختلف جرمی ،سومین نماد از چپ معادل مرحلهی
ادغام است( .ب) تغییرات  RGDبدون در نظر گرفتن ادغام

 ۴بحث و خالصه
ما در این مقاله با استفاده از شبیهسازی میلنیوم که بزرگترین شبیهسازی کیهانی انجام شده که تاکنون است ،به بررسی
پارامترهای مهم گروههای فسیل و غیرفسیل پرداخته و به نتایج زیر رسیدیم.
تاریخچهی انباشتگی جرمی نشان میدهد که فسیلها بیش از نصف جرمشان را تا انتقال به سرخ یک تشکیل دادهاند.
تحول اختالف قدر هم بیانگر این است که گروههای با اختالف قدر بیشتر پیرتر از سایرین هستند .از طرف دیگر
کیهانشناسیهای مختلف تاثیری در روند تحولها ندارند .تحول تمرکزگرایی جرمی هم نشان میدهد که فسیلها
تحول کمتری به نسبت غیرفسیلها دارند .روند تحولی سرعت پخشی هم برای فسیلها و غیرفسیلها متفاوت است و
نشان میدهد که در زمانهای دور گروههای غیرفسیل به دلیل داشتن سرعت پخشی کمتر نسبت به فسیلها تحول
بیشتری را تجربه کردهاند .در نهایت پدیدهی ادغام را میبینیم که روی انتهای پرنور تابع درخشایی تاثیر میگذارد و
همانطور که انتظار داریم شمار کهکشانهای پرنور را افزایش میدهد .نتیجهگیری بهتر و در مورد تاثیر ادغام بر تابع
درخشایی نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است.

Major merger
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