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کوتولهیخوشهیکهکشانیگیسودرموند)(MOND

کهکشانهای
بنفشهرنجبر  ،1حسینحقی،2حبیبخسروشاهی  ،۳مهدیخاکیانقمی

۴

1

2

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان
۳
پژوهشگاه دانشهای بنیادی
۴
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

در این مقاله سرعت پخشی درونی کهکشانهای کوتولهی خوشهی کهکشانی گیسو را در دو چهارچوب نیوتونی و موندی و بدون در نظر
گرفتن مادهی تاریک محاسبه و با نتایج رصدی کروکچی و همکاران ( )2۱11مقایسه کردیم .برای مؤلفهی ستارهای ،نسبت جرم -به -
درخشندگی را در بازهی  1تا  ۴که در مدلهای سنتز جمعیت ستارهای معقول بهنظر میرسند ،تغییر میدهیم .نتایج ما نشان میدهد که بدون
درنظر گرفتن اثر میدان خارجی ) ،(EFEاز بین  ۱1کهکشان مطالعه شده ،علیرغم نزدیکتر بودن نتایج موند به رصد نسبت به نتایج نیوتنی،
سرعت پخشی تنها  ۸کوتوله با نتایج موند سازگار است .بنابراین نتیجه میگیریم که در نظریهی موند و صرفاً با درنظر گرفتن مادهی ستارهای،
امکان توصیف دینامیک درونی کوتولهها وجود ندارد و احتماالً درنظر گرفتن سهمی از مادهی تاریک اجتنابناپذیر است و یا اینکه مدل
جایگزین دیگری برای مادهی تاریک باید پیدا شود.

سرعتپخشیدرگرانشنیوتونیوموندی
خوشهی گیسو پرجمعیتترین و چگالترین خوشهی کیهاانی نزدیاک باه ماا اسات ،کاه نن را باه انتخااب مناسابی بارای مطالعاهی
کهکشانهای کوتوله تبدیل میکند .در مجموع کهکشانهای کوتوله ،در گارانش نیوتاونی و در غیااب ماادهی تاریاک ،گساترهی وسایعی از
نسبتهای جرم-به-درخشندگی را پوشش میدهند .البته اغلب این کوتولهها ،روشنایی سطحی کم و شتابهاای داخلای کاوچکی دارناد
بنابراین اختالف جرم دینامیکی و جرم باریونی مشاهدهپذیر ننها قابل توجه است.با توجه به این دالیل ،این اجارام نزماونهاای مهمای بارای

نظریههایی چون مادهی تاریک و موند (یا هر نظریهی گرانش تعمیمیافتهی دیگری) به شمار مینیند ]1[.در این مقاله جرم کوتولاههاا ،تنهاا باا
استفاده از دادههای نورسنجی و در نظر گرفتن نسبتهای جرم -به-درخشندگی در محدودهی معقول  1تا  ،۴به دسات نمدناد  .روابا الزم
برای محاسبهی سرعتهای پخشی این کوتولهها در چهارچوبهای نیوتونی و موندی بدون در نظر گارفتن ماادهی تاریاک ،در اداماه نماده
است.
سرعت پخشی خ دیدِ ) (LOSنیوتونی ،در مدل پالمر توس رابطهی زیر محاسبه میگردد
GM
Rh

()1

[]2

 N , LOS  0.36

که  Rhمعرف شعاع نیمه-روشناییِ سهبعدیِ کوتوله است.
سرعت پخشی در موند در دو رژیم مورد بررسی قرار میگیرد-1:رژیم منزوی ،کاه میادان گرانشای داخلای سیساتم ،دینامیاک نن را تعیاین
مینماید-2 .رژیم  ،EFEکه اثر یک میادان گرانشای خاارجی (باه عناوان ملاال از طارف کهکشاان مجااور و یاا میادان متوسا بقیاهی
کهکشانهای خوشه) بر دینامیک سیستم غالب است.
در رژیم منزوی موند ،با فرض سیستمی همسانگرد و ایزوله (ممکان اسات در حالات عاام درسات نباشاد) ،مایتاوان سارعت پخشای
مجذوری میانگین  V 2را مساوی ضریب  ۳از سرعت پخشیِ ، 3 iso2 ,LOS ،LOSدر نظر گرفت .بدین ترتیب باا باهکاار گارفتن رابطاهی
ویریال در موند عمیق ،رابطهی زیر به دست مینید
1

4

()2

 4

 iso, LOS   GMa0 
 81


تخمین موند در رژیم  ،EFEبا فرض برقراری شرط  ، a0>>gin>>gexرابطهی زیر را برای سرعت پخشی به دست میدهد
2

()۳

 ginشتاب داخلی سیستم نسبت به مرکز جرم نن است.
خارجی است .در رابطهی شتاب خارجی،
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 4efe, LOS   4 N , LOS 
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2
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 gex نیاز معارف شاتاب ساقوط نزاد جارم ،در میادان گرانشای

برابر فاصلهی هر کهکشان کوتوله تا مرکز خوشهی گیساو اسات و سارعت چرخشای
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این خوشه نیز حدود  V 2coma  1000kms 1برنورد شده است .در حد شتابهای داخلای بسایار کوچاک رابطاهی ( ،)۴اهمیات  EFEرا
روشن میکند.

دادههایرصدی
سرعتهای پخشی رصدی  ۱1کهکشان خوشهی کهکشاانی گیساو در محادودهی قادرهای  ، -21>MR>-1۱باه هماراه دادههاای
نورسنجی ننها توس کروکچی و همکاران ( )2۱11فراهم نمده است .این سرعتهاای پخشای داخلای ،باا بهارهگیاری از تفکیاک بااالی
طیفنگار  DEIMOSبر روی تلسکوپ  Keck IIاندازهگیری شدهاند ]۳[.در جدول ( )1نتایج رصد و نتاایج محاسابات نیوتاونی و مونادی

در هر دو رژیم منزوی و  ،EFEبرای  ۱مورد به عنوان نمونه نمده است.
کهکشانهایکوتولهیخوشهیکهکشانیگیسو[]۷بههمراهپیشبینیهاینیوتونی[]۹ومونددردورژیممنزوی[]1۱و

جدول:1سرعتهایپخشیرصدی

.]11[EFEاینمقادیربرای  M* / L  221محاسبهگردیدهاند.فقطاطالعات۵کوتولهبهعنواننمونهدرجدولآمدهاست.الزمبهتأکیداستکهخطاهای
بلکهحدهایباالوپایین،بهترتیبتفاضلسرعتهایپخشیمتناظربا  M* / L  4و

سرعتهایپخشیمحاسبهشده،ناشیازخطایسیستماتیکنیستند؛
 M* / L  1از  M* / L  2هستند]۴[.درستون،۵درخشندگیسطحیِمتناظرباقدرمطلقاست.
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نتیجهگیری
در  ۶۸مورد از  ۱1کهکشان کوتوله ،مقدار  ginزیر حد شتاب موند قرار داشت کاه باه ایان مفهاوم اسات کاه بایاد دینامیاک ننهاا در
چهارچوب موندی توصیف شود .برای  ۳1کهکشان کوتوله نیز مقادیر  gexقابل محاسبه باوده اسات .از ایان رو در هار دو رژیام منازوی و
 EFEمجموعهی مناسبی برای نزمودن موند در اختیار قرار داشت .در ادامه پیشبینیهای سرعتهاای پخشای نیوتاونی و مونادی باا نتاایج
رصدی ،در رژیمهای منزوی و  EFEبه صورت مجزا مقایسه شدند.
مطابق شکل ( ،)1نتایج سرعت پخشی موند در رژیم منزوی نسبت به نتایج نیوتاونی ،بادون در نظار گارفتن ماادهی تاریاک ،باه رصاد
نزدیکتر است .با این وجود از بین  ۱1کهکشان کوتوله ،تنها  ۸مورد با نتایج رصدی در محدودهی عدم قطعیتها سازگار هستند.


شکل:1سرعتهایپخشیرصدی۷1کهکشانکوتولهیخوشهیکهکشانیگیسوبارنگآبی،مقادیرحاصلازپیشبینیهاینیوتونیبهرنگسبزو
پیشبینیهایمونددررژیممنزویبهرنگقرمزبرحسبشمارهیشناسهیکوتولهها .خطاهایسرعتهایپخشیمحاسبهشده،ناشیازخطایسیستماتیک
نیست،بلکهحدباالسرعتپخشیبهازای  M* / L  4وحدپایینبهازای  M* / L  1است.محورعمودیدرمقیاسلگاریتمیرسمشدهاست.
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برای محاسبهسی سرعت پخشی در حضور میدان خارجی ،EFE ،نیاز به محاسبهی  gexداشتیم .برای این منظور دادههای انتقالبهسرخ
 ۳1مورد از  ۱1کوتوله در دسترس قرار داشت .تنها در  12مورد از  ۳1مورد شرط  a0>gin>gexبرقرار بود .با این حال مطابق شکل ()2
فق  ۱مورد از این  12کوتوله با نتایج رصدی در محدودهی عدم قطعیتها سازگار هستند( 2مورد از این  ۱مورد در هر دو رژیم سازگار
هستند).

یکهکشانهایکوتولهیخوشهیکهکشانیگیسوبارنگآبیبههمراهپیشبینیهاینیوتونیبهرنگسبزونتایج

ندازهگیری 
شده
شکل:2سرعتهایپخشیا 
یشناسهیکوتولهها .تنها12موردیکهشرطمیدانخارجیغالبدرآنهابرقراراست،بررسیشدهاند.

موندیدررژیمEFEبهرنگقرمزبرحسبشماره
خطاهایسرعتهایپخشیمطابققواعدشکل()2است.محورعمودیدرمقیاسلگاریتمیرسمشدهاست.

مکگوخ و میلگروم( ،)2۱1۳بررسی مشابهی بر روی دینامیک درونی کهکشانهای کوتولهی کروی نندرومدا انجام
دادهاند ،که بسیار موفق بوده است .در مجموع ،با در نظر گرفتن هر دو رژیم موند ،سرعتهای پخشی  2۳مورد از2۶
کوتوله ،حداقل با یکی از چهار نمونهی نتایج رصدی در دسترس  ،سازگاری خوبی دارند(برای ناسازگاری مدل با
برخی نمونههای دادهای رصدی ،دالیلی چون تعداد بسیار کم اعضای رصد شده ،موقعیت تیم رصدی نسبت به
[]۴
کهکشان و یا بهبود دادهها با پیشرفت تکنولوژی عنوان شده است).
به دنبال این موفقیت ،به تازگی مقالهای برای بررسی مجدد کوتولههای کهکشان راهشیری منتشر شده است .در این مقاله
اثر  EFEکهکشان راهشیری بر همهی کوتولهها لحاظ شده است .سرعتهای پخشی  2کوتوله از  ۱کوتوله با دینامیک
موند سازگاری دارند ،در حالی که  ۳کوتولهی دیگر مقادیر کوچکتری را در مقایسه با سرعتهای پخشی رصدی
نشان میدهند .بنابراین یا امکان توصیف درستی از  EFEدر نظریه وجود ندارد و یا این کوتولهها با میدان کشندی
[]۱
کهکشان راهشیری در تعادل ویریالی نیستند.
در این مقاله نیز نشان داده شد که در خوشهی کهکشانی گیسو ،در رژیم منزوی موند ،سرعت پخشی تنها  ۸کوتوله
از  ۱1کوتوله و در رژیم  EFEموند ،سرعت پخشی  ۱کوتوله از  12کوتوله با نتایج رصدی در توافق است .درکل فق
 11کوتوله از مجموع  ۱1کهکشان با رصد سازگار هستند .بنابراین نتیجه میگیریم که تنها با در نظر گرفتن مادهی
ستارهای ،نمیتوان دینامیک درونی کهکشانهای کوتولهی خوشهی گیسو را توس موند پیشبینی کرد .از این رو یا باید
سهمی به مادهی تاریک اختصاص داده شود و یا برای توصیف دینامیک کوتولههای این خوشه ،مدل جایگزین دیگری
برای مادهی تاریک پیدا شود.
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