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ای های ستاره دینامیکی خوشهدر تحول  روابط بدست آمده  

 حسنی، زهرا1 ؛ حقی، حسین2   
  دانشکده فيزيك دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پايه زنجان ، جاده گاوازنگ، زنجان2،1

  چكیده

 جرمی و-سيستم های ستاره ای تک  N-body6از کد دراين مقاله بااستفاده

از شبيه سازی اين سيستم ها  هدف نيم.جرمی را شبيه سازی می ک-چند

ط مناسب برای زمان بررسی تحول ديناميکی آن ها و به دست آوردن رواب

جرم و -، شعاع نيمهجرم :ب پارامتر های اولّيه مانندبر حسواپاشی سيستم 

فاصله ی آن ها از مرکز کهکشان و مقايسه ی تحول اين دو نوع سيستم می 

و تحول ديناميکی خوشه های ستاره ای را با ای  همچنين تحول ستارهباشد.

 هم مقايسه می کنيم.

 

 مقدمه

خوشه های ستاره ای مجموعه های بسيار بزرگی از ستاره ها هستند که 

تحت تأثير نيروی گرانش در کنار هم قرار گرفته اند.اين سيستم های 

ستاره ای جايگاه مهّمی در نجوم دارند. زيرا آزمايشگاه های مناسبی 

ی مطالعه ی برخورد های گرانشی، تحول ديناميکی و تحول ستاره ای برا

 هستند.

جرمی و -ای را در دو نوع سيستم های ستاره ای  تک ما سيستم های ستاره

 شبيه سازی کرده N-body6کد  جرمی بااستفاده از-سيستم های ستاره ای چند

شان می های مورد بررسی در مدارهای دايروی به دور يک کهک ايم. سيستم

چرخند، که باعث می شود سيستم نيروی کشندی از طرف کهکشان احساس کند. 

ستاره های سيستم در حين حرکت با هم برخورد می کنند و  عالوه بر اين،

اين برخورد ها باعث می شوند سرعت ستاره ها بيشتر شده و تعدادی از 

رم از آنها از سيستم خارج شوند. با کاهش تعداد ستاره ها، سيستم ج

دست داده و اصطالحًا فروپاشيده می شود. اين مکانيسم نابودی سيستم را 

 تحول ديناميکی سيستم می گوييم.

جرم -عوامل مختلفی مانند: جرم اولّيه ی سيستم ، شعاع نيمبا بررسی 

بررسی می را تحول ديناميکی سيستم  ,اولّيه و فاصله ی سيستم از کهکشان

ن واپاشی سيستم بر حسب اين پارامتر ها به کنيم و روابطی را برای زما

 دست می آوريم و تحول اين دو سيستم را با هم مقايسه می کنيم. 

 زمان واپاشی سیستم

درصد از جرم سيستم از بين رفته باشد به عنوان زمان  59زمانی را که 

واپاشی سيستم در نظر گرفته ايم. برای بررسی اين زمان، سيستمی با 

03000MMجرم  (0M  را در نظر گرفته و )برابر با جرم خورشيد است

( را برای GRجرم اوليه و فاصله ی سيستم از کهکشان )-تأثير شعاع نيمه

 ايم.آن بررسی کرده 

 تأثیر فاصله از مرکز کهکشان در زمان واپاشی سیستم-الف
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فاصله ی سيستم تا کهکشان نمودار تحول جرمی  برای نشان دادن تأثير

و فاصله های  pc2جرم اوليه ی -جرمی با شعاع نيمه-برای سيستم های چند

آمده است و نشان می دهد هرچه فاصله ی  1مختلف از مرکز کهکشان در شکل

 سيستم از کهکشان بيشتر باشد، تحول کندتر اتفاق می افتد.

 

 

 

ی بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم تا  برای به دست آوردن رابطه

به ازای مقادير  Kpc 30تا  Kpc 8.5مرکز کهکشان، فاصله ی سيستم را از 

جرم اوليه تغيير داده ايم. نتايج شبيه سازی و -مختلف از شعاع نيمه

-ره ای تکبرای سيستم های ستا 2خطوط برازش شده با اين نتايج در شکل 

  جرمی نشان داده شده است.

نتيجه می  سازیخطوط برازش شده با نتايج حاصل از شبيه از با استفاده 

رابطه ی مقياسی متوسط بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم از  کهگيريم 

جرم اوليه تقريبًا -مرکز کهکشان به ازای همه ی مقادير شعاع نيمه

 :می باشد زيريکسان است و به صورت 

95.0

G

s

diss RT  

کهکشان را برای گی زمان واپاشی به فاصله ی سيستم از مرکز ستواب 3شکل 

جرمی نشان می دهد. با استفاده از خطوط برازش شده با -سيستم های چند

نتايج حاصل از شبيه سازی رابطه ی بين زمان واپاشی و فاصله ی سيستم 

را به دست اورديم و به اين جرمی -از مرکز کهکشان برای سيستم های چند

رسيديم که در سيستم های چند جرمی، وابستگی زمان واپاشی به نتيجه 

با حالت سيستم می باشد که زير فاصله ی سيستم تا کهکشان به صورت  

 جرم متفاوت است:-تک

3.1

G

m

diss RT  

عليرغم  هامی بينيم که شيب نمودار 3و2با توجه به شکل های 

است و با افزايش فاصله ی سيستم از کهکشان زمان تقريبًا يکسان hRتغيير

واپاشی سيستم ها باالتر می رود. علت اين است که هر چه سيستم به 

کهکشان نزديک تر باشد نيروی کشندی قوی تری از طرف کهکشان احساس می 

کند و شعاع کشندی کمتری خواهد داشت، بنابراين تعداد ستاره های 

وابستگی زمان واپاشی سيستم  :2شكل

جرمی به فاصله ی آن -ستاره ای تک

 از مرکز کهکشان. 

جرمی -جرمی سيستم چند تحول :1شكل

در فاصله های مختلف از مرکز  

 کهکشان.
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قرار می گيرند، جرم سيستم کاهش می يابد و سيستم کمتری در اين شعاع 

 در زمان کوتاه تری جرمش را از دست خواهد داد.

  

  

 

 جرم اولیه در زمان واپاشی-تأثیر شعاع نیمه-ب

جرم اوليه و زمان واپاشی -برای به دست آوردن رابطه ی بين شعاع نيمه

داده و نمودار زمان تغيير  pc 4.5تا  pc 0.5جرم را از -سيستم، شعاع نيمه

اين نمودار جرم اوليه کشيده ايم.-واپاشی سيستم را برحسب شعاع نيمه

داده شده است. برای مقايسه نتايج  4جرمی در شکل -برای سيستم های تک

 له از کهکشان نمايش داده ايم.را برای مقادير مختلف فاص

ابطه ی با استفاده از خطوط برازش شده با نتايج حاصل از شبيه سازی ر

را جرمی -جرم اوليه ی سيستم های تک-بين زمان واپاشی و شعاع نيمه

نمودار و روابط نشان می دهند که شيب خطوط يکسان است بدست آورديم که 

جرم اوليه زمان واپاشی سيستم به ميزان کمی -و با افزايش شعاع نيمه

جرم اوليه، تعداد -باالتر رفته است. چون با افزايش شعاع نيمه

خوردهای بين ستاره ها کمتر شده و تعداد ستاره هايی که به سرعت بر

فرار می رسند کمتر می شوند. بنابراين سيستم ديرتر جرم از دست داده 

و نابود می شود.از طرفی شيب اين نمودارها خيلی کم است و با آنچه که 

بنابراين رابطه ی کلی برای زمان  گفتيم همخوانی دارد. 1مورد شکل در

                                      جرمی بصورت زير می باشد:-اشی سيستم های ستاره ای تکواپ

15.095.0

hG

s

diss RRT  

جرمی هيچ رابطه ای بين زمان واپاشی و شعاع -در مورد سيستم های چند

 آمده است.   [2جرم اوليه به دست نيامد. اين نتيجه در مرجع ]-نيم

  جرمی-جرمی و چند-ای تکمقایسه ی تحول سیستم ه

جرمی  -جرمی و چند-مقايسه ی تحول جرمی و طول عمر سيستم های تک  9شکل 

جرمی سريع تر جرم از دست داده و طول -سيستم های چند ,نشان می دهدرا 

-ای چنده علت آن است که در سيستم های ستار عمر کوتاه تری دارند.

ه ايم. طبق اين تابع جرم استفاده کردجرم اوليه ی کروپا-از تابعجرمی 

:وابستگی زمان واپاشی سيستم  4شكل

-جرمی به شعاع نيمه-ستاره ای تک

 جرم.

:وابستگی زمان واپاشی سيستم  3شكل

جرمی به فاصله ی آن -ستاره ای چند

 از مرکز کهکشان.
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05.0بيشتر ستاره های سيستم جرمی کمتر از M   دارند، در حالی که در

رشيد در نظر جرمی جرم همه ستاره ها را برابر با جرم خو-سيستم های تک

زيادی از  جرمی تعداد-جايی که در سيستم های چندگرفته ايم. پس از آن

انرژی بين ستاره ها به صورت مساوی رند وستاره ها جرم خيلی کمی دا

های با جرم کمتر، سرعت بيشتری می تقسيم می شود، بنابراين ستاره 

گيرند و سريع تر از سيستم فرار می کنند. با کم شدن تعداد ستاره ها 

  .و جرم، سيستم زودتر نابود می شود

 مقایسه ی تحول ستاره ای و تحول دینامیکی 

تر را که عالوه بر تحول ديناميکی، شامل ای واقعیهدر اين قسمت سيستم

سازی بيهای شی ستارههاکنيم. سيستمای هم هستند، بررسی میل ستارهتحو

بار ديگر  ل ديناميکی وای و فقط با تحوبار بدون تحول ستارهشده را يک

ل گيريم، تا تٔاثير تحودر نظر می ایل ستارهبا اضافه کردن اثر تحو

اين دو سيستم در تحول جرمی برای  .را در واپاشی سيستم ببينيمای ستاره

ای و ل ستارههايی که شامل تحودهد، سيستممی آمده است که نشان 6شکل 

ل ديناميکی های ديگر که فقط شامل تحوسيستم ديناميکی هستند کندتر از

 .شوندتر نابود میدهند و بنابراين ديرهستند جرم از دست می

 

    
 

  نتیجه گیري

 جرم اوليه ی -شعاع نيمه هرچه فاصله ی سيستم تا مرکز کهکشان و

 سيستم بيشتر باشد، طول عمر سيستم باالتر می رود.

 جرمی طول عمر بيشتری نسبت به سيستم های -سيستم های ستاره ای تک

 جرمی دارند. -ستاره ای چند
 ند، طول عمر ل ديناميکی هستای و تحوهايی که شامل تحول ستارهسيستم

 .ل ديناميکی هستندهايی دارند که فقط شامل تحويستمباالتری نسبت به س
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: مقايسه ی تحول جرمی 9شکل 

 جرمی.-جرمی و  چند-سيستم های تک
تحول ستاره ای مقايسه ی  :6شکل 

 و تحول ديناميکی.
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