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تحًل فراياوی عىاصر در ستارٌَای سىگیهِ چرخان با استفادٌ از شبیٍسازی
سارا یًسفیزادٌ  ،1حسیه حقی  ،1حامد قاسمی
1

MESA

2

داًطگاُ تحصیالت تکویلی ػلَم پایِ ،سًجاى ،ایزاى.
2

داًطگاُ سًجاى ،سًجاى ،ایزاى.

چكیدٌ
در ایي هقالِ تا استفادُ اس کذ ضثیِساسی ستارُای  MESAکِ یکی اس پیطزفتِتزیي اتشارّای هحاسثاتی در سهیٌِ تحَل
ستارُای است ،تِ تزرسی اثز چزخص تز رٍی تحَل ستارُّای سٌگیي تا در ًظز گزفتي ًاپایذاریّای هختلف ًاضی اس
را تِ ػٌَاى ًوًَِ تذست آٍردُ ٍ تا حالت تذٍى

چزخص هیپزداسین ،هسیز تحَلی یک ستارُ چزخاى تا جزم

چزخص هقایسِ هیکٌینّ .وچٌیي تحَل فزاٍاًی ػٌاصز را در ًَاحی هزکشی ٍ سغحی ستارُ تذست هیآٍرینً .تایج ها در
تَافق تا هغالؼات ًظزی در سهیٌِ ستارُّای چزخاى تَدُ ٍ ًطاى هیدّذ کِ دٍراى هٌجز تِ افشایص درخطٌذگی ٍ دهای
سغحی ستارُ هیضَدّ .وچٌیي در اثز چزخص،آهیختگی ضیویایی ػٌاصز سزػت تیطتزی گزفتِ کِ آى را تِ صَرت تغییز
ضذیذ در فزاٍاًی ػٌاصز در سغح ستارُ هیتَاى هطاّذُ کزد؛ تٌاتزایي تغییز هطاّذُ ضذُ در فزاٍاًی ػٌاصز در سغح ستارُ
هیتَاًذ ًطاًِای اس چزخص ستارُ تاضذ .در هغالؼات تؼذی اثز چزخص در ستارُّای تا جزمّای هختلف را تزرسی
خَاّین کزد.

در تحَل ستارُای ٍ ساختار درًٍی ستارُ ،چزخص ستارُ ًقص قاتل تَجْی را ایفا هیکٌذ .تزای ستارُّا ایي چزخص
تاػث ایجاد پخضذگی در قغثیي هیضَد کِ تغییزاتی در درخطٌذگی سغحی ٍ دهای سغحی ستارُ تِ ٍجَد هیآٍرد.
تزای ستارُّایی کِ در قغةّا دچار پخضذگی هیضًَذ ،ضؼاع در ػزضّای جغزافیایی تاالتز کَچکتز استً .سثت
سزػت چزخص در استَا تِ سزػت تحزاًی را تا پاراهتز  Ωتِ صَرت سیز تؼزیف هیکٌین[:]1
⁄

√

()1

Ω

در حضَر چزخص آهیختگی تزکیثات ضیویایی درًٍی ٍ سغحی ستارُ تسزیغ هیضًَذ .کذ  MESAایي اختالط را اس
رٍی هؼادالت پخطی هغاتق فزهَلّای سیز لحاػ هیکٌذ:
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پاراهتز آسادی است کِ ضذت آهیختگی را تؼییي هیکٌذ ٍ در هذل ها هقذار آى

گزفتِ ضذُ ٍ تقیِ جولِّا در ایي هذل هقادیز

و

و

و

درًظز
را دارًذ ،کِ
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تِ تزتیة ضزایة پخطی ًاضی اس ًاپایذاریّای گلذریچ-ضَتزت-فزیک ،ادیٌگتَى-سَییتً ،اپایذاری تزضی غیز
ٍاتستِ ،سَلثزگَّ-یلٌذ ٍ ًاپایذاری تزضی دیٌاهیکی هیتاضذ کِ در هؼادلِ تاال جایگذاری ضذُاًذ.
کذ ضثیِساسی  ]2[(Modules for Experiments in Stellar Astrophysics) MESAاهزٍسُ در تیي هتخصصیي تحَل ستارُای
تِ دلیل لحاػ کزدى تسیاری اس پیچیذگیّا هَرد استقثال قزار گزفتِاست .در ایي هقالِ تِ کوک ایي کذ هسیز تحَلی
تِ ػٌَاى ًوًَِای اس ستارُّای سٌگیي ٍ فزاٍاًی ػٌاصز خَرضیذی( Y=0.18و )Z=0.02را

ستارُای تا جزم

در دٍ حالتِ تا در ًظز گزفتي چزخص ٍ تذٍى در ًظز گزفتي چزخص تِ دست آٍردین .در ّز دٍ حالت تحَل را تا
سهاًی کِ درصذ جزهی ػٌصز
کوک کٌتزلّای کذ

MESA

در هزکش ستارُ تِ هقذار  0/3تزسذ ،دًثال هیکٌین .در هَرد ستارُی چزخاى تا

ٍقتی ستارُ ٍارد ضاخِ اصلی هیضَد ،چزخطی یکٌَاخت تا

Ω

درستارُ ایجاد

هیکٌین .جذٍل هؼادالت حالت هادُ در ایي کذ اس هذل تِ رٍسرساًی ضذُی  (Rogers & Nayfonov 2002)OPALدر سال
(Saumon et.al 1995)SCVH ٍ (Timmes & Swesty 2000)HELM ٍ 2005استفادُ ضذُاست .کذریت ایي هذل اس جذٍل
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کذریت  )Grevesse & Sauval 1998, GS98( gs98اًتخاب ضذُاست ،سًجیزُی ٍاکٌصّای ّستِای اس سًجیزُی ّستِای
approx21

است کِ در آى هطخصات ٍاکٌصّای ّستِای  21ایشٍتَج هطخص ضذُاست[ًَ .]2احی ّوزفتی تز

اساس هؼیار لذٍ( ]2[)Ledouxتؼییي هیضَد ّوچٌیي اس ضثِّوزفت ٍ جْصّوزفتی در ایي هذل صزفٌظز ضذُ ٍ هقذار
α

پاراهتز عَل آهیختگی تزای ًَاحی ّوزفتی

هیتاضذ .در فاسّای

ضذُ ٍ .در ایٌجا اس هذل اتوسفز سادُ در ػوق اپتیکی

⁄

RGB

ٍ

AGB

ّذر رفت جزم در ًظز گزفتِ

 τکِ ّواى فَتَسفیز است استفادُ کزدُاین.

ضکلً 1وَدار تحَل سهاًی جزم ٍ هسیز تحَلی ستارُ را در ًوَدار

HR

در دٍ حالت چزخاى ٍ غیز چزخاى ًطاى

هیدّذ .هطاّذُ هیضَد کِ در اتتذای رضتِ اصلی کاّص هیذاى گزاًطی ًاضی اس پخضذگی ستارُ در سغح آى ٍ
افشایص ضؼاع ستارُ تاػث کاّص دهای هَثز ٍ درخطٌذگی هیضَد پس اس آى اثز آهیختگی ضیویایی ًاضی اس چزخص
تز آى غلثِ داضتِ ٍ ضؼاع ستارُ کاّص یافتِ ٍ در ًتیجِ دهای هَثز ٍ درخطٌذگی افشایص هییاتذ .
ضکل ً 1طاى هیدّذ کِ ستارُ چزخاى تحَل کٌذتزی دارد ٍ هذت سهاى تیطتزی عَل هیکطذ تا درصذ جزهی ػٌصز
در هزکش ستارُ تِ هقذار  0/3تزسذّ .وچٌیي اس رٍی ایي ًوَدار هیتَاى هطاّذُ کزد کِ ستارُ چزخاى در هسیز
تحَلیاش اس عزیق تادّای ستارُای جزم تیطتزی اس دست هیدّذ؛ تِ عَری کِ در حضَر چزخص جزم ستارُ تا
هیتاضذ.

کاّص پیذا هیکٌذ اها در ًثَد چزخص جزم تاقیواًذُ در حذٍد

(ب)

(الف)
ضکل  :1الف) ًوَدار تحَل سهاًی جزم تزای ستارُای تا جزم

𝑀

𝑀ٍ

( Ωخظ) ٍّواى ستارُ در حالت غیز چزخاى(خظ چیي)

در ًوًَِ چزخاى ،ستارُ جزم تیطتزی را تِ دلیل تادّای ستارُای اس دست هیدّذ ٍ تحَل سهاًی آى در حذٍد  8هگا سال عَالًیتز است.
ب)ًوَدار  HRتزای دٍ ستارُ ّ.واًغَر کِ هطخص است تزای ستارُی چزخاى درخطٌذگی تِ سزػت افشایص هییاتذً .قغِّا :اًتْای
ّیذرٍصى سَسی (آتی) ،ضزٍع ّلیَم سَسی (سثش) ،اًتْای ّلیَم سَسی (سرد) در هزکشرا ًطاى هیدٌّذ.

ضکل 2هٌحٌی تغییزات فزاٍاًی ػٌاصز

در 2Myr

پایاًی ػوز ستارُ ًوًَِ ها را ًطاى هیدّذ .ایي ًوَدار ًیش کٌذ تَدى

رًٍذ تحَلی ستارُ چزخاى را تاییذ هیکٌذ.

ضکلً : 2وَدار فزاٍاًی ػٌاصز در هزکش تز حسة سي ستارُ تزای دٍ حالت غیزچزخاى ٍ چزخاىّ .واًغَر کِ هطخص است رًٍذ تحَلی
در ستارُ چزخاى عَالًیتز است.

ضکل ً 3وَدار فزاٍاًی ػٌاصز رٍی سغح ستارُ چزخاى ٍ غیزچزخاى را ًطاى هیدّذ .هذت سهاى ّیذرٍصى سَسی
در حالت چزخاى حذٍدا  ٍ11Myrدر حالت غیز چزخاى10Myrاست کِ تِ دلیل افشایص  Hدر ّستِ اس عزیق آهیختگی

2

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻳﻜﻤﻴﻦ ﻛﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﻬﺎﺭﻩ ﻓﻴﺰﻳﻚ )  31ﺍﺭﺩﻳﺒﻬﺸﺖ ﻭ  1ﺧﺮﺩﺍﺩ (1393

ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻘﺎﻟﻪ85 :

ًاضی اس دٍراى است .ضکل ً 4وَدار فزاٍاًی ػٌاصز اس هزکش تا سغح ستارُ ،سهاًی کِ هقذار

تِ  0/3هیرسذ را

ًطاى هیدّذٍ .اضح است کِ درصذ فزاٍاًی ػٌاصز هختلف در دٍ ًوًَِ (چزخاى ٍ غیزچزخاى) هتفاٍت است.

ضکل  :3فزاٍاًی ػٌاصز رٍی سغح تزای ستارُ چزخاى ٍ غیز چزخاى تز حسة سي ستارُ .تغییزات فزاٍاًی ػٌاصز در ایي دٍ ًوًَِ تِ دلیل
اختالطّای ایجاد ضذُ تَسظ چزخص هیتاضذ در ایي دٍ ًوَدار تِ دلیل ًطاى دادى جشییات هزتَط تِ ػٌاصز سٌگیيتز هٌحٌی تغییزات
فزاٍاًی He ٍ Hرا رسن ًکزدین.

درصذ فزاٍاًی ػٌاصز سٌگیي تز در الیِ ّای ًشدیک تِ سغح در ستارُی در حال چزخص تیطتز است.

ضکلً : 4وَدار فزاٍاًی ػٌاصز در پَستِّای جزهی اس هزکش تا سغح ستارُ چزخاى ٍ غیز چزخاى .در اًتْای هزحلِ هَرد تزرسی ها فزاٍاًی
ػٌصز

در ّز دٍ ًوًَِ تِ هقذار  0/3رسیذُ است ٍ در ستارُ غیزچزخاى ّیذرٍصى را در الیِّای تیزًٍیتز دارین اها در ستارُ چزخاى
ّیذرٍصًی در ستارُ هطاّذُ ًویضَد.

وتیجٍ گیری
تا استفادُ اس کذ ضثیِساسی ً MESAطاى دادین کِ چزخص تاػث تغییز رًگ سغحی ستارُ هیضَد؛ ٍ کاّص جزم
ًاضی اس تاد ستارُای در اثز چزخص تیطتز خَاّذضذ ٍ ستارُّای چزخاى هسیزّای تحَلی هتفاٍتی را (ًسثت تِ
ًوًَِّای غیزچزخاى) در ًوَدار  HRدًثال هیکٌٌذ.
چزخص تاػث آهیختگی ضذیذ هَاد درٍى ستارُ هیضَد کِ تاػث تغییز فزاٍاًی ػٌاصز در سغح ستارُ استّ .وچٌیي
در اثز کاّص هیذاى گزاًطی ًاضی اس پخضذگی ستارُ ،عَل ػوز ستارُ کاّص ٍدر اثز آهیختگی ًاضی اس چزخص عَل
ػوز ستارُ افشایص هییاتذ.
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