
 

 

 

برساووش  ي باز آلفاخوشه هايي شيب تابع جرم و كسر دوتاييگيراندازه
Pنجمه شيخي

1
P،  2حسين حقي 

 زنجانپايه-دانشگاه تحصيالت تكميلي علوم 2,1
 چكيده

ها داده. يمه اگيري كردداده  PPMXLاز پايگاه  ايدرجه 15را تا شعاع  آلفاي برساووشي مركز خوشه در اين پروژه
. باشدها ميو خطاي مربوط به هر يك از اين كميت هاارهي ستحركت خاصه ، J، H، Kها در سه باند ستارهشامل قدر 

با  ،  BT-Settlو PADOVA سن هاي هممنحنيو  استفاده از  وشه به دو روش اخترسنجي و نورسنجيعضويابي خبا
سپس اقدام  .ستاره تخمين زده شد 607 اي،درجه 5شعاع  تا خوشه تعداد اعضاي نهايتا ،شناسايي اجرام غير عضو خوشه

در و  α=48/0برابر  M⊙6/0هاي كمتر از ي با ستارهدر ناحيه را شيب تابع جرم .به محاسبه ي تابع جرم اين خوشه كرديم
هاي همچنين بااندازه گيري متوسط جرم ستاره اي در شعاع  .شد α=4/2هاي با جرم بيشتر از اين مقدار، ي ستارهناحيه

-ر ادامه قصد داريم كه كسر دوتاييد . جرمي اتفاق افتاده است يم كه در اين خوشه به شدت تفكيكمختلف مشاهده مي كن
خواهيم  يح شده را به دستبه دست آورده و شيب تابع جرم تصحهاي اين خوشه را با روش شبيه سازي مونته كارلو 

  .آورد
 

هايي با سن، فاصله و تركيب شيميايي يكسان و از سوي ديگر به دليل نزديكي به ارههاي باز به دليل دارا بودن ستخوشه     
اي باز آلفاي ي ستارهخوشه. اي هستندهاي تحول ستارهجرم، تئوري ي خورشيدي اجرام مناسبي جهت بررسي تابعمنظومه

از زمين يكي از  ]2[pc4/172 ي فاصلهاين خوشه با . دارد اي قراردرجه ]2[ 5/52و  49برساووش در مختصات بعد و ميل 
ي آن و مدول فاصله ]3[ 021/0فلزيت اين خوشه  . است Myr100سن اين خوشه حدود  .شودهاي نزديك محسوب ميخوشه

ي نزديك فاصلهبا توجه به  .گيري كرديماي خوشه را دادهدرجه 15شعاع تا  PPMXLمراجعه به پايگاه داده  با. است ]3[ 15/6
. آسان است آن يي حركت خاصه، مطالعهوشهاين خ

عضويابي اخترسنجي 
هاي عضو يك خوشه به لحاظ گرانشي مقيد هستند، حركت اعضا بايستي با حركت خوشه از آنجا كه ستاره   

راستاي بعد و ميل و همچنين مقدار اين ي خوشه در دو با توجه به مقادير متوسط حركت خاصه. هماهنگ باشد
در اين مرحله تعداد  .كنيمها اعمال ميرا بر تمامي داده  2χ يك آزمون، هاها و خطاي آنك تك ستارهي تها براكميت
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نقاط قرمز : اند، چپصدق كرده  2χ نقاط سبز نقاطي هستند كه در  شرط آزمون . هاي زمينه هستندنقاط قرمز ستاره: راست: 1شكل
 .گيرند و اعضاي خوشه هستندسن قرار ميهاي هماز منحني σ5/2ي نقاط آبي و سبز در فاصله. هاي زمينه هستندارهست
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عضويابي نورسنجي 
 51012رنگ در-در ابتدا نمودار ق. كنيماعضاي خوشه را تعيين مي ،سني منحني همنورسنجي، بوسيله عضويابيدر 

تلسكوپ و ساير سن، فلزيت،  سن بر اساسبا انتخاب منحني هم .رسم كرديم Kو  Jدر دو باند ي موجود را ستاره
سن از منحني هم σ5/2ي پردازيم كه در فاصلهها ميبه انتخاب آن دسته از ستاره، PADOVAاز پايگاه  ،پارامترها

. قرار دارند
، هاداده X-Matchبه  ،15گتر از هاي با قدر بزري ستارهدر ناحيه PADOVAسن ي همبه دليل مناسب نبودن منحن 

سن هاي همي منحنيبوسيله W2و  W1را در دو باند  WISEهاي داده .پرداختيم WISEهاي تلسكوپ با داده
Padova  وBT-Settl نتايج عضويابي نورسنجي نمايش داده شده ،  سمت چپ 1در شكل . مورد بررسي قرار داديم

تا  12اي خوشه، و با انتخاب چگالي سطحي بين شعاع درجه 15با رسم نمودار چگالي سطحي خوشه تا شعاع  .است
متناسب با اين تابع جرم، . هاي زمينه، تابع جرم اين ناحيه را حساب كرديمستارهبه عنوان چگالي سطحي درجه  15

اي از درجه 5هاي عضو تا شعاع در نهايت تعداد ستاره. اي خوشه حذف كرديمدرجه 5تا شعاع  راهاي زمينه ستاره
. شد 607مركز خوشه، 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

اثر تفكيك جرمي و  تابع جرم خوشه
كنيم جرم متوسط به سمت نواحي بيروني ، مشاهده ميهاي شعاعي مختلفها در بازهستاهي متوسط جرم با محاسبه

-توسط در بازه، جرم مسمت راست 2در شكل . اي از تفكيك جرمي خوشه استاثر فوق نشانه. يابداهش ميك ،خوشه

. نمايش داده شده استهاي شعاعي مختلف 

برابر  M⊙6/0هاي كمتر از ي با ستارهشيب تابع جرم در ناحيه اي،درجه 5ي تابع جرم خوشه تا شعاع با محاسبه
48/0= α 4/2از اين مقدار، هاي با جرم بيشتر ي ستارهو در ناحيه= α تابع جرم خوشه سمت چپ،  2در شكل . است

. نمايش داده شده است

كه نشان از تفكيك جرمي باال دارد و با افزايش فاصله متوسط  هاي مختلف خوشهها در شعاعمتوسط جرم ستاره: راست : 2شكل
 .قرار دارند خوشه مركز ايدرجه 5داخل شعاع كه در هاي عضو تابع جرم ستاره: ، چپجرم كاهش مي يابد
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 هاكسر دوتايي

هاي ستاره تر ازدرخشانهايي با قدري به وجود ستاره ،ي اصليي رشتهرنگ خوشه در ناحيهبا دقت در نمودار قدر-
در . هاي خوشه هستند،دوتاييوجود دارندي اصلي رشته 75/0ي تا فاصله هك هااين ستاره. بريمي اصلي پي ميرشته

. زنيمرا تخمين ميهاي خوشه كسر دوتايي مونته كارلو، شبيه سازي ااين مرحله ب
 

گيري نتيجه
بدون احتساب اثر دوتايي  شيب تابع جرم خوشه را. عضو خوشه رسيديم 607به  ،ايدرجه 5تا شعاع بعد از عضويابي 

از اين هاي با جرم بيشتر ي ستارهو در ناحيه α =48/0برابر  M⊙6/0هاي كمتر از ستارهراي ب ناپذير اي تفكيكه
. همچنين تفكيك جرمي قابل توجهي در اين خوشه مشاهده مي كنيم  .بدست آورديم α =4/2مقدار، 
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