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تاثیر فلسیت بر ياريوگی چگالیِ ستارٌَای َلیًمی خالص
بُريز ضکری  ،۱حسیه حقی ،۱فاطمٍ صفایی

۲

 1هشکض تحصیالت تکویلی دس علَم پایِ صًجاى
 2داًطگاُ ضْیذ هذًی آرسبایجاى

چکیذٌ:
دس ایي پظٍّص ،ها هذلّای ّوگي ضیویایی اص ستاسُّای  1WRبا جشم  ۵Mʘدس فلضیتّای هختلف سا بذٍى ّذسسفت جشم
ضبیِساصی کشدُاین .ستاسُّای ّ ، WRستِی لخت ستاسُّای پش جشهی ّستٌذ کِ هقذاس صیادی یا توام ّیذسٍطى پَش خَد سا اص
دست دادُاًذ .بادّای ستاسُای ّ WRای خالی اص ّیذسٍطى ،کِ توشکض هطالعات ها بش سٍی آًْاست ،اص لحاظ ًَسی ضخین
ّستٌذ ،بِگًَِای کِ حتی با هطخص بَدى دسخطٌذگی بَلَهتشیک ٍ دهای هؤثشً ،ویتَاى ضعاع ستاسُّای  WRسا هستقیوا
تعییي کشد .ضبیِساصیّای ها ،گستشش ضعاع ستاسُّای دسخطاى ٍ پشفلض  WRسا تاییذ هیکٌذ ،چٌاًکِ قبال ًیض گضاسش ضذُ
است .ها ّوچٌیي تاثیش فلضیت سا بش دسخطٌذگی ٍ دهای سطحی ،عوش فاص ّلیَم سَصی ،کذسیت ٍ ساختاس پَش ستاسُّای WR

هَسد هطالعِ قشاس دادُاین ٍ ًطاى هیدّین بشای فلضیتّای  ، Z  0/01۵دس پَش ایي ستاسُّا گشادیاى چگالی هعکَع
هیضَد .عوق ایي ًاحیِی ّوشفتی با فلضیت ستاسُ سابطِی هستقین داسد کِ بطَس خالصِ بِ تَجیِ آى هیپشداصین.

دس ایننني هقالنننِ بنننِ بشسسنننی ضنننعاع ٍ سفتننناس پنننَش هنننذلّنننای ّوگننني ضنننیویایی سنننتاسُی ّلینننَهی ۵Mʘ
هیپشداصین .ها ایي ستاسُ سا اص سي صفش سضتِی اصلی ّلیَهی 2تا پایاى ّلیَمسَصی ،دس فلضیتّای هختلف ،بنا اسنتفادُ اص
ضبیِساصی  3MESAهذل ساصی کشدُاین MESA .با ادغام کشدى تعذاد صیادی اص هذلّنای فیشیکنی ٍ هحاسنباتی ،تحنَل
ستاسُّا سا دس هحذٍدُی جشهی ٍسیعی ضبیِساصی هیکٌذّ .وچٌیي بطَس ّوضهاى تونام سناختاسّنای کناهال جفنت ضنذُ،
هعادلِ حالت ،کذسیت ،هیضاى ٍاکٌصّای ّستِای ،ضشایط هشصی اتوسفش ٍ هعادالت پیچیذُی ستاسگاى سا هحاسبِ هی کٌذ ٍ
دس حال حاضش یکی اص پیطشفتِتشیي ضبیِساصیّای ستاسُای است].[1
دس هذلّای ها اص کذسیت  OPALاستفادُ ضذُ است .دسصذ فشاٍاًی ّیذسٍطى ٍ ّلیَم سا بِ تشتیب صنفش ٍ  Y=1-Zقنشاس
دادُاین .دس ایي ضبیِساصی چشخص ٍ ّذسسفت جشم لحاظ ًطذُ است ٍ ضعاع ستاسُّای دس عوق اپتیکنی  0/۶۶۷تعشینف
کشدُاینّ .وچٌیي ایي هذل دس فلضیتّای هختلف ،تقشیبا دسخطٌذگی یکساًی سا ًطاى هیدٌّذ .ایي دسحالی است کِ دهای
هؤثش بشای پشفلضّا کوتش است.
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ضکل  1هسیش تحَلی ستاسُ اص تا پایاى ّلیَمسَصی هشکضی سا دس فلضیتّنای هختلنف کنِ اص هنذلّنای ًرنشی بنِدسنت
آهذُاًذً ،طاى هیدّذ .ایي هذل ،دس فلضیتّای هختلف ،هسیش تحَلی هطابْی داسًذ ٍ بِسوت دها ٍ دسخطٌذگیّای باالتش
خویذُ هیضًَذ.

ضکل  -۱مسیر تحًل ستارٌَای  WRبا جرم  ۵Mʘدر فلسیتَای مختلف تا پایان فاز َلیًمسًزی مرکسیَ .مٍی مذلَا مسیر تحًلی یکساوی را وطان
میدَىذ .درخطىذگی ستارٌ تفریبا مستقل از فلسیت است ،درحالی کٍ دمای مؤثر پرفلسَا کمتر است.

ضکل ٍ 2ابستگی دهای هؤثش بِ فلضیت سا دس آغاص ٍ پایاى ّلیَمسَصی ًطاى هیدّذ .با افضایص فلضیت ،دهنای هنؤثش سنتاسُ
 WRکاّص هییابذ .هیضاى تغییشات دها دس  ZAHeMSبا فلضیت ،کاّص یافتِ ٍ دس پایاى ّلینَمسنَصی افنضایص هنییابنذ.
بٌابشایي ّشچِ ستاسُ پشفلضتش باضذ ،دهای هؤثش آى دس پایاى ّلیَمسَصی کاّص بیطتشی خَاّذ داضنتّ .وچٌنیي ًتنای هنا
ًطاى هیدّذ ،فلضیت بش طَل عوش ّلیَمسَصی تأثیشگزاس است .بِگًَِای کِ ّشچِ ستاسُی  WRپشفلضتش باضذ ،طَل عونش
آى کَتاُتش است.

ضکل  -۲دمای مؤثر ستارٌی  WRبا جرم  ۵Mʘدر ابتذا ي اوتُای فاز َلیًمسًزی بٍعىًان تابعی از فلسیت .میسان تغییرات دمای مؤثر در
 ZAHeMSي اوتُای َلیًمسًزی با افسایص فلسیت،بٍ ترتیب کاَص ي افسایص مییابذ.

دس هذلّای پشفلض ستاسُی  ،WRساختاس پَش سفتاس عجیبی سا ًطاى هنیدّنذ .ضنکل  3سفتناس چگنالی دس  ZAHeMSسا
بشای هذاّای کنفلض ٍ پشفلض هقایسِ هیکٌذ .یک ساختاس پَش گستشدُ ٍ ٍاسًٍگی چگالی دس الیِّنای بیشًٍنی  WRبنشای
ٍ Z  0/01۵جَد داسد .دس ایي فلضیت یک الیِی باسیک کنچگال (تقشیبا  )10-۷ g cm-3صیش سنط سنتاسُ ٍجنَد داسد،
جایی کِ هقذاس چگالی بِ (تقشیبا  )10-۷/۶ g cm-3هیسسذ .هذلّایی با فلضیت کوتش اص ایي هقذاس ،سناختاس پنَش گسنتشدُ
ًذاسًذ ٍ چگالی اص هشکض تا سط ستاسُ بِطَس یکٌَاخت کاّص هییابذ.
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ضکل -۳ساختار چگالی بر حسب ضعاع ستارٌی  WRدر فلسیتَای مختلف .در پًش مذلَای پرفلس ،یک ساختار گستردٌ ي ياريوگی چگالی
مطاَذٌ میضًد .ساختار پًش گستردٌ ي عمق ياريوگی چگالی با افسایص فلسیت ،يسیعتر میضًد ي چگالی بیريویتریه الیٍَای  WRکاَص مییابذ.

ًتای )ً Petrovich (2006طاى هیدّذ حذاقل هقنادیش جنشم ٍ فلضینت سا بنشای هطناّذُی ٍاسًٍگنی چگنالیٍ 1۵Mʘ ،
 Z = 0/02است ،ایي دس حالی است کِ بشای هذلّای ها دس ٍ Z =0/01۵ ٍ M=۵Mʘاسًٍگی چگالی هطاّذُ ضذُ است.
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