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 ولاألالفصل 

 القبة السما وية

 قوانين كبلر:

 القانون االول :)قانون المدارات البيضوية( - 1

ية )قطع ناقص( بحيث تقع الشمس )جميع الكواكب السيارة تدور حول الشمس في مدارات إهليليج

 p                                                                               في إحدى بؤرتيها(

   A-أقرب نقطة الى الشمس تسمى الحضيض -

 B              A                                             B-أبعد نقطة الى الشمس تسمى االوج -

  (e): (Eccentricity)الشذوذ المركزي 

  (CB or CA)عن المركز وبين نصف المحور الكبير للمدار (S))هو النسبة بين بعد البؤرة 

 .(يمثل موقع الشمس (S)حيث 

e =CS/CB 

 قانون المساحات( القانون الثاني :) - 2

زمان أمتساوية في  مسح المستقيم الواصل بين مركز الشمس ومركز الكوكب مساحاتي

متساوية(.   وهذا يعني ان المساحة الممسوحة في وحدة الزمن تساوي كمية ثابتة.أي إن سرعة 

 الكوكب في المدار غير ثابتة.

                                                                                ssssssssssss 

 

 

 

 )قانون زمن الدوران( : القانون الثالث - 3

)مربع زمن دوران أي كوكب حول الشمس يتناسب طرديا مع مكعب نصف المحور الكبير لمدار 

 ذلك الكوكب( 

 (1)----------------3rα 2P 

(2)--------------3= k r2P 

(3)---------- )p+m⨀/G(M2𝜋k = 4 

 شمس والكوكب.كتلة ال p+m⨀(M(نصف المحور الكبير، (r)زمن الدوران ، (p)حيث 

C                    S 
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  ( Celestial Sphere)القبة السماوية :

)هي الكرة الوهمية العظمى التي تترآى لنا وكأننا نقع في مركزها وتنتشر على جدرانها الداخلية 

 النجوم واالجرام السماوية(

إن ظهور السماء وكأنها كروية ناتج من االنحناء الكروي لالرض ،أما الحركة الظاهرية للنجوم 

 شرق الى الغرب فأنه ناتج عن دوران االرض حول نفسها من الغرب الى الشرق.من ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دائرة االستواء 

 الس

 دائرة البروج

 Zسمت الرأس 

القطب الشمالي 

 NP السماوي

 دائرة االفق

 N النظير

القطب 

الجنوبي 

 السماوي

SP 

دائرة 

 الزوال

ميل البروج عن 

 ˚23.27االستواء 

نقطة االعتدال 

 γ الربيعي

خط عرض 

  Φ الراصد

دوائر 

 الساعة
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 مصطلحات فلكية

 :(Zenth)سمت الرأس  - 1

الى الفضاء على سطح االرض وممتدة رأس الراصد الواقف  فوق)هي النقطة الواقعة عموديا 

 .الخارجي(

 :Nadir)(النظير  - 2

)هي النقطة الواقعة عموديا تحت قدم الراصد وممتدة الى الفضاء الخارجي مرورا بمركز 

 درجة(. 180االرض وتبعد عن سمت الرأس بزاوية 

 :(Horizon)دائرة االفق  - 3

)هي الدائرة السماوية العظمى المتمثلة بسطح الكرة السماوية بحيث يكون قطباها سمت الرأس 

 والنظير(.

 هو االفق الذي نشاهده عند إنتهاء حدود السماء بالنسبة لالرض. هري:االفق الظا

هو االفق الذي يكون أسفل االفق الظاهري بقليل ولكننا ال نراه بسبب تحدب  االفق الحقيقي:

 االرض، ويكاد ينطبق االفقان عند سطح البحر.

ندهما يلتقي إمتداد )وهما نقطتان في طرفي القبة السماوية والتي ع القطبان السماويان: - 4

القطبان الشمالي والجنوبي الجغرافي محور الكرة االرضية ويقعان مباشرة فوق وأسفل 

االرضي(. إن النجم القطبي يمثل الدليل الرئيسي للقطب الشمالي السماوي وهو يبعد درجة واحدة 

 عنه.

القطب الشمالي )وهي الدائرة السماوية العظمى التي تمر بسمت الرأس و دائرة الزوال: - 5

السماوي ونقطة النظير والقطب الجنوبي السماوي وهي دائرة تحيط بالقبة السماوية بصورة 

 كاملة لكن الراصدال يرى اال نصفها مهما كان موقعه(.

وتقسم  )وهو نصف الدائرة من دائرة من دائرة الزوال التي يشاهدها الراصد منحني الزوال: - 6

 ظهرا. (12)بي وتكون الشمس على هذه الدائرة عند الساعة السماء الى قسمين شرقي وغر

السماوية الوهمية العظمى الواقعة في منتصف  )وهي الدائرة دائرة االستواء السماوي: - 7

المسافة بين القطبين الشمالي والجنوبي السماوي وهي موازية لدائرة االستواء االرضي وتقسم 

 السماء الى قسمين(.

)هي الدوائر الوهمية العظمى التي تمر بالقطبين السماويين الشمالي  دوائر الساعة: - 8

 والجنوبي وتكون عمودية على دائرة االستواء(. 


