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۲

 1داًطگاُ ضْیذ هذًی آرستایجاى
 2داًطگاُ تحصیالت تکویلی دس ػلَم پایِ صًجاى

چکیذٌ:
اص هَضَػات هْن دس تشسسی تحَل ٍ ساختاس ستاسُای ،چگًَگی اًتمال اًشطی تَلیذ ضذُ دس فشایٌذّای ّستِای هیتاضذ .یکی اص
هکاًیضمّای اًتمال اًشطی دس ستاسگاى ّوشفت استّ .وشفت دس ًاحیِّایی اتفاق هیافتذ کِ ضیة دهایی اص یک همذاس تحشاًی تیطتش
تاضذ .اها دس هَاسدی هیتَاى حثابّای گا ص ّوشفتی سا خاسج اص ایي ًَاحی هطاّذُ کشد کِ دس چٌیي هَالؼی گفتِ هیضَد ”ّوشفت
پشتاتی “ 1سخ دادُ استّ .وشفت پشتاتی تش ًوَداس  HRستاسُ ،هذت صهاى فاص ّیذسٍطىسَصی (سضتِی اصلی)ّ ،لیَمسَصی ،طَل
ػوش ستاسُ ٍ  ...تاثیشگزاس است .دس ایي پظٍّص ،تا استفادُ اص کذ تحَل ستاسُای MESA

2

کِ یکی اص پیطشفتِتشیي اتضاسّای

ضثیِساصی ستاسُای است ،تاثیشات ّوشفت پشتاتی دس تحَل ستاسُّا سا دس تاصُی جشهی  2تا  15جشم خَسضیذی( )Mʘهطالؼِ
کشدُاینً .طاى هیدّین کِ دس اثش ّوشفت پشتاتی هحل خشٍج اص سضتِی اصلی ،ضؼاع ستاسُ ،دهای سطحی ٍ دسخطٌذگی دس فاصّای
هختلف ،هذت صهاى ػوش ستاسُ دس سضتِی اصلی ٍ دیگش فاصّای تحَلی ،تاصُی دهایی حلمِی آتی ) ٍ (Blue loopجشم ّستِی

هشکضی تغییش هیکٌذ.

dov
ضذت ّوشفت پشتاتی تا استفادُ اص پاساهتش آصاد ً αovطاى دادُ هیضَد کِ ػثااست اسات اص
Hp

 . ov دس ایاي ساتطاِ dov

فاصلِای است کِ دس آى ّوشفت پشتاتی اتفاق هیافتذ ٍ  H pاستفاع همیاع فطاس 3استٍ .سؼت ًاحیِی ّوشفت پشتاتی تَسط
گشادیاى کذسیتٍ ،صى هلکَلیً ،شخ تَلیذ اًشطی ،ضاس هکاًیکی ٍ گشهایی کِ تِ ٍسیلِی سیال حول هیضَد ،تؼییي هیگشدد].[1
تا پیطشفتّای هحاسثاتی اهکاى هذلسااصی ساتاسُای ًیاض فاشاّن ضاذُ اسات .یکای اص لاَیتاشیي کاذّای هاَسد اساتفادُی
اختشفیضیکذاًاى جْت ضثیِساصی ٍ حل هؼادالت حاکن تش تحَل ستاسُای ،کذ ضثیِساصی MESAاست].[2
دس ایي همالِ تا استفادُ اص کذ تحَل ستاسُای  MESAتاثیشات ّوشفت پشتاتی تش تحَل ستاسُّایی دس تاصُی جشهی  2تاا 15Mʘ
اص اتتذای سضتِی اصلی ( )ZAMSتا پایاى ّلیَمسَصی (جاییکِ دسصذ فشاٍاًی ّلیَم دس ّستِ تِ  10-4هیسسذ) ضاثیِسااصی
ضذُ است .همذاس اٍلیِی فشاٍاًی ّیذسٍطى  ٍ 0/70فلضیتِ هذل ،فلضیت خَسضیذ است .دس هذلّاای ضاثیِسااصی ضاذُ دٍساى
ًذاسین ٍ آلفای طَل اختالط 1/6 ،4اًتخاب ضذُ است.

1

Convective overshooting
Modules for Experiments in Stellar Astrophysics
3
Pressure scale height
4
mixing_lenght_alpha
2
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شکل-۱مسیرتحًلستارٌبرایجرمَای۱۰،۵،۲ي۱۵Mʘدرمحذيدٌی .αov = ۰ - ۰/۱افسایش ،αovمسیرتحًلستارٌيوقطٍیخريجازرشتٍیاصلیرابٍسمتدمایسطحیکمتري
درخشىذگیَایباالترجابٍجامیکىذَ .مرفتپرتابیمًجبکاَشاوذازٌیحلقٍیآبیشذٌيحتیدرَαovایباال،سببازبیهرفتهآنمیشًد.

ضکل ً 1وَداس  HRرا تشای ّ αovای هختلف ًطاى هیدّذ .افضایص  ،αovهسیش تحَل ستاسُ ٍ ًمطِی خشٍج اص سضتِی اصلی
سا دس ًوَداس  ،HRتِ سوت دهای سطحی کوتش ٍ دسخطٌذگیّای تاالتش جاتِجا هیکٌذّ .وچٌیي هطاّذُ هیضَد کِ هیضاى
افضایص دسخطٌذگی دس سضتِی اصلی تا  αovساتطِی هستمیوی داسد ،ایي دسحالی است کِ دس ضکاف ّشتض اسپشاًگ ،ایي استثاط
هؼکَع است .تِ تیاى دیگش هیضاى کاّص دسخطٌذگی دس ضکاف ّشتض اسپشاًگ ،تا افضایص  αovکاّص هییاتذ ،تِگًَِای کِ دس
ّ αovای تیطتش ،ایي کاّص صفش هیگشدد ٍ حتی دسخطٌذگی ستاسُ افضایص هییاتذ .اگشچِ تاثیش ّوشفت پشتاتی تش ضاخِی
غَلّا لاتل صشفًظش است اها دس حلمِی آتی تِ ضذت تاثیشگزاس استّ .وشفت پشتاتی تٍِاسطِی افضایص جشم ّستِ (ضکل
 2سا تثیٌیذ) ،پتاًسیل ّستِ سا افضایص هیدّذ؛ تٌاتشایي هَجة کاّص اًذاصُی حلمِ ٍ حتی دس ّ αovای تاال ،اص تیي سفتي آى
هیضَد].[3

شکل-۲سمتچپ:درصذفراياویَلیًممرکسیبرحسبزمان برایستارٌی۱۰Mʘدرَαovایمختلف.تغییراتِدرصذفراياویَلیًمدررشتٍیاصلیيمذتزمانفاز
َلیًمسًزیباافسایشαovکاَشیافتٍيستارٌمذتزمانبیشتریرادرفازرشتٍیاصلیمیماوذ.سمتراست:ارتباطبیهدمايچگالیَستٍیستارٌدر َαovایمختلفبرای
ستارٌی.۱۰Mʘافسایش،αovمسیرومًداررابٍسمتدماَایباالتريچگالیَایکمترجابٍجامیکىذ.

ضکل ً 2وَداس سوت چپ ،دسصذ فشاٍاًی ّلیَم هشکضی تش حسة صهاى سا تشای ستاسُی  10Mʘتا ّ αovای هختلف ًطاى
هیدّذ .ایي ًوَداس ،تاثیش ّوشفت پشتاتی سا تش طَل ػوش ستاسُ ،هذت صهاى فاصّای سضتِی اصلی ٍ ّلیَمسَصی تاصگَ هیکٌذ.
تغییشاتِ دسصذ فشاٍاًی ّلیَم دس فاص سضتِی اصلی ،تا افضایص  αovکاّص هییاتذ کِ ایي اهش ًاضی اص تضسیك پیَستِی
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ّیذسٍطى اص الیِّای تاالتش تِ ّستِی هشکضی تَسط ّوشفت پشتاتی است .دس ًتیجِی تضسیك سَخت ّیذسٍطًی تِ ّستِ،
ستاسُ هذت صهاى تیطتشی سا دس فاص سضتِی اصلی هیهاًذ .تش ایي اساع پتاًسیل ٍ جشم ّستِی هشکضی دس پایاى ّیذسٍطى
سَصی تا افضایص  ،αovتیطتش هیضَدّ .وچٌیي هطاّذُ هیضَد هذت صهاى فاص ّلیَمسَصی تِ اصای ّ αovای تضسگتش ،کاّص
هییاتذ .ضکل ً 2وَداس سوت ساست ،استثاط تیي دها ٍ چگالی دس ّ αovای هختلف سا تشای ستاسُی  10Mʘتیاى هیکٌذ.
افضایص  αovهٌجش تِ جاتِجایی هسیش ًوَداس تِ سوت دهاّای تاالتش ٍ چگالیّای کوتش دس ّستِ هیضَد .ایي سفتاسی است کِ
تشای ستاسُّایی تا ضشایط اٍلیِی کاهال یکساى دس جشمّای هتفاٍت دیذُ ضذُ است .اص آًجایی کِ ٍاکٌص آلفای سِگاًِ تِ
ضذت تِ دهای ّستِ ٍاتستِ است ،افضایص دهای ًاضی اص افضایص ً ،αovشخ ٍاکٌص ّلیَمسَصی سا تیطتش هیکٌذ .ایي اهش
تاییذی تش کَتاُ ضذى فاص ّلیَمسَصی است.

شکل-۳شعاعستارٌبٍعىًانتابعیازαovدرپایانديفازرشتٍاصلی(سمتچپ)يَلیًمسًزی(سمتراست)برایمذل.۱۰Mʘباافسایشαovساختارستارٌدرپایانایه
ديفازگستردٌترمیشًد.



دس ضکل ،3تغییشات ضؼاع سا تش حسة  ،αovدس پایاى دٍ فاص سضتِی اصلی ٍ ّلیَمسَصی ،تشای ستاسُی  10Mʘتشسسی
هیکٌین ٍ تِ همایسِی ضؼاع ستاسُ دس پایاى ایي دٍ فاص هیپشداصین .هطاّذُ هیضَد ساختاس ستاسُ دس همادیش تاالتش αov
گستشش هییاتذ .هیضاى تغییشات ضؼاع دس پایاى سضتِی اصلی ،تِاصای ّ αovای تضسگتش ضذت هیگیشد .دس ایي فاص تشای ،αov=0
ضؼاع ستاسُ  8Rʘاست ٍ دس  ،αov =0/1تِ  43Rʘهیسسذ .دس پایاى ّلیَمسَصی ،تِاصای  αov =0ضؼاع ایي هذل حذٍد 150Rʘ
هیتاضذ .دس  ،αov =0/1ستاسُ تِطَس لاتل هالحظِای هتَسم ضذُ ٍ تا  6تشاتش هذل تذٍى ّوشفت پشتاتی ،گستشدُ

هیضَد.
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