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 «های کروی ی خوشه بر اندازه کهکشان ی تاریک ی ماده بررسی اثر هاله»

 ۱حقی، حسین ۱ربیعی، ملیحه ۱حسنی زنوزی، اکرم

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه، زنجان، ایران دانشکده فیزیک، ۱

 چکیده

  دازیم. توزیع چگالی هاله طبق مدلپر وی میهای کر ی خوشه ی تاریک کهکشان بر اندازه ی ماده در این مقاله، به بررسی اثر هاله

NFW های جرم ویریالی و تمرکز مختلف برای دو مدلِ هاله  هایی با مولفه ها را برای هاله سازی ای از شبیه ا مجموعهشود. م تعریف می
ی  فتیم که در مدل هاله با یک مولفهی آزاد انجام دادیم و دریا ( و  هاله با دو مولفهNFW ی شناسی هاله ی آزاد )مدل کیهان با یک مولفه

ی آزاد، افزایش جرم ویریالی و تمرکز  با دو مولفه  ی نهایی خوشه ندارد. اما در مدل آزاد، تغییر جرم ویریالی هاله اثر چندانی در اندازه
 د.نهای کروی دار ی نهایی خوشه هاله اثر مهمی در تعیین اندازه

  مقدمه

که این فرایندها بررای مشرخک کرردن    گذارند  های کروی تاثیر می تلفی بر روند تحول خوشههای داخلی و خارجی مخ فرایند

چنرد   ای، واهلش دو جسمی، برخوردهای این فرایندها شامل تحول ستاره کنند. های کروی با هم رقابت می ی امروزی خوشه اندازه

 باشند. سازی کشندی، گرمایش کشندی و شوک ناشی از دیسک می جسمی، خالی

ای در  ها دریافتند کاهش جرم ناشی از تحول ستاره بررسی شد و آن ]۱[ ای اولین بار توسط انگلیتی و جیانون اثر تحول ستاره

ی  با بررسی اندازه ]۲[دنبرگ و همکارانش اندازد. ون گیری خوشه شروع رمبش هسته را به تاخیر می ی شکل مراحل اولیه

ی بزرگتری  مرکز کهکشان قرار دارند، اندازه هایی که در فواصل دورتری از د که خوشههای کروی راه شیری مشاهده کردن خوشه

جرم و فاصله از مرکز  بین شعاع نیمه،   ای به شکل و رابطه ترند دارند یی که به مرکز نزدیکها نسبت به خوشه

با استفاده   و  ی بین نشان داد که رابطه ]۳[رانشهای انجام شده توسط مادرید و همکا سازی دست آوردند. شبیه کهکشان به

 شود. بهتر بیان می، ی  از رابطه

ای با هزار ستاره که  برای خوشه ]۴[های کروی توسط پراگمن و همکارانش تحول دینامیکی خوشهی تاریک بر  ی ماده اثر هاله

که داد نشان  این گروههای  سازی شد، بررسی شد. شبیه کیلوپارسکی از مرکز کهکشان متحول می ۵/۸ی  ای در فاصله در مدار دایره

تر باشد، افزایش تمرکز اثر  شود و هر چه هاله سنگین افزایش جرم ویریالی و تمرکز هاله باعث افزایش سرعت انحالل خوشه می

های کروی  ی خوشه ی تاریک بر تعیین اندازه ی ماده ی اثر هالهتری به بررس مشهودتری دارد. ما در کار خود، به طور گسترده

 پردازیم. می

 

 دانشگاه تحصیالت تکمیلی علوم پایه زنجان

هجدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران   

1394اردیبهشت  25و  24  

134 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 مدل

باشد. توزیع جرم  می  ها اولیه ستاره ابت در نظر گرفته شده است. تعدادخوشه با مشخصات ث ها، یک ی مدل در همه

. توزیع چگالی کند پیروی می ،۰۸/۰ ای و کمترین جرم ستاره۱۰۰ ای اولیه از مدل تابع جرم کروپا با بیشترین جرم ستاره

باشد. خوشه  پارسک می ۶ی خوشه،  جرم اولیه شعاع نیمه در نظر گرفتیم. Z =۰۰۱/۰بر اساس مدل پالمر است و فلزیت را برابر با

 شود. ل میای در دیسک کهکشان و در فواصل مختلف از مرکز کهکشان متحو در مدارهای دایره

. برآمدگی به صورت باشد می ی تاریک ی ماده برآمدگی، دیسک و هاله ی سه مولفه در نظر گرفته شده، شامل یِمدل کهکشان

ناگایی با -باشد. دیسک طبق مدل میاموتو می ای در مرکز کهکشان قرار دارد و جرم آن برابر با  نقطه

در نظر گرفته شده است و کیلوپارسک  = b ۵/۰ و ارتفاع مقیاس a = ۴قیاس طول م و مقادیر  جرم 

ی زیر  با رابطهNFW ی های هزاره، جرم و تمرکز هاله سازی باشد. طبق نتایج برآمده از شبیه می  NFWی کهکشان، مدل مدل هاله

 :]۵[شوند به هم مربوط می

 

    . ی مرکزی کمتر است رم در ناحیهدهد هر چه جرم هاله بیشتر باشد، تمرکز ج این رابطه نشان می

ی  ههای کروی بررسی کردیم، سپس به منظور مطالع ی خوشه ی هاله را بر اندازه ما ابتدا با استفاده از این مدل، اثر تغییر اندازه

 ی آزاد جرم ویریالی و تمرکز را در نظر گرفتیم. لفههایی با دو مو ی خوشه، هاله اثر تمرکز بر اندازه

 آزاد ی مولفهمدل هاله با یک 

انجام شد، که  و  ،  ها برای سه جرم ویریالی سازی ی آزاد، شبیه برای مدل هاله با یک مولفه

دست آمده برای  نتایج بهدست آمد.  به ۵/۷ و NFW  ،۵/۱۳ ،۱۰ی  شناسی هاله ل کیهانمقادیر تمرکز برای این سه مدل، طبق مد

 اند. با هم مقایسه شده (۱)کیلو پارسک از مرکز کهکشان در شکل ۵۰و  ۱۵،  ۵/۸، ۵این سه مدل، در فواصل 

  دارد.ها ن ی نهایی خوشه ی هاله اثر چندانی در نرخ کاهش جرم و اندازه بینیم، تغییر اندازه همانطور که در شکل می
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 ی آزاد : تحول جرم و شعاع نیمه جرم برای مدل هاله با یک مولفه۱شکل

 آزاد ی مولفهمدل هاله با دو 

 اند. ابتدا برای مدلی با جرم ویریالی آزاد در نظر گرفته شدهی  مولفهدر این مدل، جرم ویریالی و ترکز هر دو به عنوان 

های با جرم ویریالی  ا برای تمرکز قرار دادیم. نتایج مربوط به تحول جرم و شعاع نیمه جرم در مدلر ۲۰و  ۵، دو مقدار 

 اند.  با هم مقایسه شده (۲) در شکل ۲۰و  ۱۰، ۵و تمرکزهای  

              

 .۲۰و ۵،۱۰ و تمرکزهای هایی با جرم ویریالی : تحول جرم و شعاع نیمه در مدل۲شکل  

ی کروی  ی خوشه بینیم، در نواحی داخلی، افزایش تمرکز باعث افزایش سرعت کاهش جرم و کاهش اندازه همانطور که می

 شود. این اثر کمتر می یشود، اما در نواحی خارج می
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انجام  ۲۵ و تمرکز ها را برای مدلی با جرم ویریالی سازی های سنگین، شبیه به منظور بررسی اثر تمرکز در هاله

 دادیم. 

        

 .۲۵و ۵/۷و تمرکزهای  هایی با جرم ویریالی : تحول جرم و شعاع نیمه در مدل۲شکل  

های  به وضوح اثر تمرکز را در هاله ۵/۷و تمرکز  مدلی با جرم ویریالیدست آمده از این مدل با  از مقایسه نتایج به

 دهد. افزایش میرا کنیم. افزایش تمرکز در این هاله سرعت انحالل خوشه در نواحی داخلی  شاهده میسنگین م

 گیری نتیجه

که با افزایش  ی آزاد با توجه به این دست آوردیم این است که، در مدل با یک مولفه ها به سازی ی کلی که ما از این شبیه نتیجه

هایی با دو  ی کروی تاثیر چندانی ندارد. اما در مدل ی نهایی خوشه ی هاله بر اندازه ندازهیابد، تغییر ا جرم هاله، تمرکز کاهش می

تر مشهودتر است.  های سنگین شود که این اثر در خوشه ی نهایی خوشه می افزایش تمرکز باعث کاهش اندازه بینیم آزاد، میی  مولفه

که این باعث کاهش شود  م هاله در نواحی داخلی کهکشان بیشتر میهای سنگین، هر چه تمرکز بیشتر باشد، جر در واقع در هاله

 .شود میی خوشه در اثر افزایش میدان کشندی کهکشان  اندازه
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