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 الصخ َای َلیًمی ستارٌ ياريوگی چگالیِ ربفلسیت ر یثات

 ۲اطمٍ صفاییف، ۱، حسیه حقی۱ بُريز ضکری

 تحصیالت تکویلی دس علَم پایِ صًجاىهشکض  1

 ضْیذ هذًی آرسبایجاى داًطگاُ 2

 : چکیذٌ

WR ّای ّای ّوگي ضیویایی اص ستاسُ ایي پظٍّص، ها هذلدس 
شم سفت ج هختلف سا بذٍى ّذس ّای دس فلضیت Mʘ۵ با جشم 1

جشهی ّستٌذ کِ هقذاس صیادی یا توام ّیذسٍطى پَش خَد سا اص  ّای پش ی لخت ستاسُ ّستِ ،WR  ّای ستاسُ این. کشدُساصی  ضبیِ

 اص لحاظ ًَسی ضخین ،آًْاست سٍی ها بش ، کِ توشکض هطالعاتخالی اص ّیذسٍطىّای  WR ایُ ّای ستاس باد. اًذ دُدست دا

 سا هستقیوا WRّای  ضعاع ستاسُ تَاى ٍ دهای هؤثش، ًوی هطخص بَدى دسخطٌذگی بَلَهتشیک با ای کِ حتی گًَِ ّستٌذ، بِ

گضاسش ضذُ ًیض  ، چٌاًکِ قبالکٌذ ییذ هیتاسا  WRفلض  پشّای دسخطاى ٍ  ، گستشش ضعاع ستاسُها ّای ساصی ضبیِ .شدتعییي ک

 WRّای  سَصی، کذسیت ٍ ساختاس پَش ستاسُ دسخطٌذگی ٍ دهای سطحی، عوش فاص ّلیَم ثیش فلضیت سا بشاّوچٌیي تها  است.

01۵/0Z ّای  تفلضی بشایدّین  هی ٍ ًطاى  این هَسد هطالعِ قشاس دادُ ، ّا گشادیاى چگالی هعکَع  تاسُس پَش ایي سد

 .پشداصین ی هستقین داسد کِ بطَس خالصِ بِ تَجیِ آى هی سابطِ ی ّوشفتی با فلضیت ستاسُ عوق ایي ًاحیِ. ضَد هی

                                     Mʘ۵ ی ّلینننَهی ّنننای ّوگننني ضنننیویایی سنننتاسُ  پنننَش هنننذل ضنننعاع ٍ سفتننناس قالنننِ بنننِ بشسسنننی هایننني دس 

، بنا اسنتفادُ اص   ی هختلفّا ، دس فلضیتسَصی تا پایاى ّلیَم 2ی اصلی ّلیَهی ایي ستاسُ سا اص سي صفش سضتِها  پشداصین. هی

MESA ساصی ضبیِ
ّنای فیشیکنی ٍ هحاسنباتی، تحنَل      ادغام کشدى تعذاد صیادی اص هذلبا   MESA. این هذل ساصی کشدُ 3

ّنای کناهال جفنت ضنذُ،      بطَس ّوضهاى تونام سناختاس   ّوچٌیيکٌذ.  ساصی هی ی جشهی ٍسیعی ضبیِ ّا سا دس هحذٍدُ ستاسُ

سگاى سا هحاسبِ هی کٌذ ٍ ی ستا ای، ضشایط هشصی اتوسفش ٍ هعادالت پیچیذُ ّای ّستِ هعادلِ حالت، کذسیت، هیضاى ٍاکٌص

 .]1[ای است ّای ستاسُ ساصی تشیي ضبیِ دس حال حاضش یکی اص پیطشفتِ

ٍ  سا فشاٍاًی ّیذسٍطى ٍ ّلیَم. دسصذ است استفادُ ضذُ OPALکذسیت ّای ها اص  هذلدس  قنشاس   Y=1-Z بِ تشتیب صنفش 

تعشینف   ۶۶۷/0 ّای  دس عوق اپتیکنی  ستاسُسفت جشم لحاظ ًطذُ است ٍ ضعاع  ساصی چشخص ٍ ّذسِ ایي ضبیدس  این. دادُ

 حالی است کِ دهای دسدٌّذ. ایي  ّای هختلف، تقشیبا دسخطٌذگی یکساًی سا ًطاى هی ایي هذل دس فلضیتّوچٌیي  .این کشدُ

 .تسا شتوک اّ ضلف شپ یاشب شثؤه

                                                           
1
 Wolf-Rayet 

2
 ZAHeMS 

3
 Modules for Experiments in Stellar Astrophysics 
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ِ ّنای ًرنشی    اص هنذل ّنای هختلنف کنِ     هشکضی سا دس فلضیتسَصی  تا پایاى ّلیَماص   هسیش تحَلی ستاسُ 1ضکل  دسنت   بن

ش ّای باالت دها ٍ دسخطٌذگیسوت  ّای هختلف، هسیش تحَلی هطابْی داسًذ ٍ بِ هذل، دس فلضیتایي  .دّذ ًطاى هی اًذ، آهذُ

 .ضًَذ هی خویذُ

 

  هنؤثش سنتاسُ  افضایص فلضیت، دهنای  دّذ. با  سَصی ًطاى هی ٍابستگی دهای هؤثش بِ فلضیت سا دس آغاص ٍ پایاى ّلیَم 2ضکل 

WR تغییشات دها دس  یضاىهیابذ.  کاّص هیZAHeMS  یابنذ.  سنَصی افنضایص هنی    دس پایاى ّلینَم یافتِ ٍ با فلضیت، کاّص 

ًتنای  هنا   کاّص بیطتشی خَاّذ داضنت. ّوچٌنیي   سَصی  ضذ، دهای هؤثش آى دس پایاى ّلیَمفلضتش با ّشچِ ستاسُ پشبٌابشایي 

، طَل عونش  فلضتش باضذ پش WRی  ای کِ ّشچِ ستاسُ گًَِ گزاس است. بِ سَصی تأثیش دّذ، فلضیت بش طَل عوش ّلیَم ًطاى هی

   تش است. آى کَتاُ

 

 

ا س ZAHeMSسفتناس چگنالی دس    3ضنکل   .دّنذ  ساختاس پَش سفتاس عجیبی سا ًطاى هنی  ،WRی  فلض ستاسُ ّای پش هذلدس  

بنشای   WRّنای بیشًٍنی    ساختاس پَش گستشدُ ٍ ٍاسًٍگی چگالی دس الیِیک کٌذ.  فلض هقایسِ هی فلض ٍ پش ّای کن بشای هذا

01۵/0Z  .3 تقشیبا)چگال  ی باسیک کن ایي فلضیت یک الیِدس  ٍجَد داسدcm
-  

g
صیش سنط  سنتاسُ ٍجنَد داسد،    ( ۷-10  

3cm تقشیبا)جایی کِ هقذاس چگالی بِ 
-  

g
پنَش گسنتشدُ   تش اص ایي هقذاس، سناختاس  ّایی با فلضیت کو سسذ. هذل هی (۶/۷-10  

 یابذ.  کاّص هی یکٌَاختطَس  ذ ٍ چگالی اص هشکض تا سط  ستاسُ بًِذاسً

َا مسیر تحًلی یکساوی را وطان ی مذلی. َمٍسًزی مرکسَای مختلف تا پایان فاز َلیًمدر فلسیت Mʘ۵با جرم  WRَای مسیر تحًل ستارٌ -۱ضکل 

 َا کمتر است.فلسستارٌ تفریبا مستقل از فلسیت است، درحالی کٍ دمای مؤثر پردَىذ. درخطىذگی می

 دمای مؤثر در تغییرات میسان عىًان تابعی از فلسیت.سًزی بٍدر ابتذا ي اوتُای فاز َلیًم Mʘ۵م با جر WRی دمای مؤثر ستارٌ -۲ضکل  

ZAHeMS  یابذ.،بٍ ترتیب کاَص ي افسایص میبا افسایص فلسیت سًزییًماوتُای َلي 
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 ٍ Mʘ1۵ی ٍاسًٍگنی چگنالی،    حذاقل هقنادیش جنشم ٍ فلضینت سا بنشای هطناّذُ     دّذ  ًطاى هی Petrovich (2006)ًتای  

02/0Z =   ِّای ها دس هذل بشای است، ایي دس حالی است ک Mʘ۵M=  ٍ01۵/0Z = .ٍاسًٍگی چگالی هطاّذُ ضذُ است   
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ر گستردٌ ي ياريوگی چگالی یک ساختافلس، َای پرپًش مذلدر ف. َای مختلدر فلسیت WR یساختار چگالی بر حسب ضعاع ستارٌ  -۳ضکل

 یابذ.کاَص می WRَای ٍیتریه الضًد ي چگالی بیريویمی تر، يسیعگالی با افسایص فلسیتپًش گستردٌ ي عمق ياريوگی چساختار ضًد. مطاَذٌ می
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