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چکیذه

سیلی ًتیجِ .تاشین تراتر جرم خَرشیذ( هی 11ی پرجرم )ستارُ ّارٍی پیکرتٌذی تر  تِ دًثال یافتي تاثیر چرخش دیفرًا

 .اساسی دٍراى ِت حذ کافی سریغ، ایجاد اػَجاج در هذل سطَح ستاُ ای است

تراتر خَرشیذ را هحاسثِ هی کٌین. 10  ، تا جرمX=0.7  ٍZ=0.02  تا ZAMSهذل ّای در ایي هقالِ 

رای قَاًیي چرخش استَاًِ ای غیریکٌَاخت الزم است، اضافِدر ایٌجا تغییر الزم ترای اػوال در تحَل ستارُ کِ ت

  [4].کردى یک جولِ اضافی در پتاًسیل کل هی تاشذ

(1)

فاصلِ از هحَر چرخش هی تاشذ. هذل چرخش را در  ϖسرػت چرخش تر حسة رادیاى تر ثاًیِ است ٍ  کِ 

پاراهتر پایذاری است  βّای هختلف هحاسثِ کردین.  βر حسة کیلَهتر تر ثاًیِ ت120 هقیاس سرػت چرخش استَایی

  ، یؼٌی حذاکثر هقذار هجاز ترای پایذاری هی تاشذ.2تا  0کِ تازُ تغییرات آى ها تیي 



تا  0(پیکرتٌذی سطح را ترای هذل ّای چرخش دیفراًسیلی تا فرض ایٌکِ سرػت استَای سطحی از 1در شکل)

کٌذ، ارائِ هی کٌین. در ّر یک از هذل ّا شؼاع سطح ٍاحذ در ًظر گرفتِ شذُ است. کیلَهتر تر ثاًیِ تغییر هی  360

 هی تاشذ.  β=0.0ٍ رًگ قرهس تِ ازای  β=0.4، رًگ زرد تِ ازای β=0.2، رًگ سثس تِ ازای β=0رًگ آتی تِ ازای 

ّوکاراى تیاى شذُ است:Jackson [3]قاًَى چرخش دیفراًسیلی ّواًطَر کِ تَسط  ٍ

(2)

ترای تحویل سرػت استَای سطحی خَاستِ شذُ ٍ شکل قاًَى چرخش در فاصلِ ّای کَچک  ٍ  aپاراهترّای 

 رااًتخاب هی کٌین.  a=2از هحَر چرخش هَرد استفادُ قرار هی گیرًذ. تطَر اختیاری 

سرػت چرخش استَای است، تِ ازای ػوَد تر هحَر چرخش  رخش  را تِ ػٌَاى تاتؼی از فاصلِ کِآٌّگ چ 2شکل 

کیلَهتر تر ثاًیِ ًشاى هی دّذ.  020سطح 

های مختلف  β: پتانسیل سطح به ازای 1شکل



 نتیجه گیری

ش چرخش کاّش هی یاتذ. تِ ایي دلیل کِ تغییرات شؼاع قطثی ًسثت تیي شؼاع قطثی ٍ استَایی تا افسای( 0در شکل )

کِ در آى سرػت  یفراًسیلیل چرخش دایي اثر تِ دلی، اها شؼاع استَایی هقذار قاتل  تَجْی افسایش هی یاتذ. کن است

  تا کاّش فاصلِ از هحَر چرخش زیاد هی شَد، تِ ٍجَد هی آیذ. چرخش

، تاػث ًسدیکی سرػت چرخش الیِ ّای داخلی ستارُ تِ سرػت چرخش افسایش ( ًشاى هی دّذ کِ 2)  شکل

 هحَر دٍراى هی شَد.
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