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 :كتلة المجرةحساب 

يمكن حساب كتلة مجرتنا بصورة تقريبية بأستخدام قانون كبلر الثالث حيث نفرض ان محتويات المجرة  

قانون متمركزة جميعها في المركز وان الشمس تدور حولها على مسافة معينة بمدار دائري وبأستخدام ال

 التالي :
2/P⨀M 3)r/A= ( 2+ M 1M 

  2/P⨀M 3)/A⨀r= ( ⨀+ M gM 

 مدة دورة الشمس حول المجرة. (P)بعد الشمس عن مركز المجرة ، )  r⨀(كتلة المجرة ، )gM (حيث 

( a.u)930000L.y = 1.9 * 10=  ⨀r 

A = 1(a.u) 

yr 6= 238 *10 7/250 * 3 *1012*30000* 9.45*10 𝜋2=  ⨀/v⨀r 𝜋P = 2 

 ونحصل على: ) M⨀ (لذا يمكن اهمال  M)Mg<<<⨀(وبما ان 

⨀M111.2 * 10=  2)6(238*10/⨀*M3/1)9= (1.9 * 10 gM 

 10)11(اي ان كتلة المجرة تعادل حوالي مئة بليون مرة بقدر كتلة الشمس ،اي ان مجرتنا تحتوي على 

 نجم بقدر الشمس تقريبا .

  :  (Nebulae)السدم 

 (10%)زات وعوالق ترابية هائلة تشغل هي المادة المنتشرة ما بين النجوم في المجرة مكونة من غا 

اغلبها متجمع على شكل سحب ضخمة سميت بالسدم وقد قسمت الى ثالثة انواع حسب من كتلة المجرة 

 مكوناتها وانواع نجومها وكما يلي:

 :(.Emission Neb)سدم االنبعاث  -1

اتها نتيجة لتأثير طاقة وهي سدم تتميز بضخامتها وقلة كثافتها ونورانيتها العالية بسبب تأين غاز 

االشعاع الصادر من النجوم الساخنة داخل هذة السدم وسميت بهذا االسم النها تبعث طيف ضمن 

 .فيها االطوال الموجية المرئية ناتج من تأين ذرات الهيدروجين

 :  (.Reflection Neb)سدم االنعكاس  -2

انبعاث للطيف وطيفها المرئي ناتج من وهي سدم محيطة بنجوم اقل حرارة لذلك ال تحتوي على خطوط 

 ضوء نجومها المنعكس بسبب الغبار الكوني الموجود فيها.

 : (.Dark Neb)السدم الداكنة  -3

وهي سحب مكونة من قليل من الغازات وكميات كبيرة من الغبار الكوني المعتم يحجب رؤية ماخلفه  

 مكونا فجوات في السماء ومن امثلتها سديم رأس الحصان.
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 الفصل السابع

  )alaxiesG(المجرات

بليون مجرة وتكون منفردة او ثنائية او مئة يحتوي الكون على عدد كبير جدا من المجرات يقارب عددها 

 متعددة او على هيئة تجمعات تسمى العناقيد المجرية وهي على عدة انواع وكما يلي :

 الى اربعة انواع متميزة هي :صنفت المجرات من قبل العالم ادوين هابل  انواع المجرات:

 :  (Ellipsoidal galaxies) )االهليليجية( مجرات القطع الناقص -1

وهي مجرات ذات شكل اهليليجي )قطع ناقص( تم تصنيفها الى سبعة اقسام حسب مقدار تكورها وهي 

)7,E-------,3,E2,E1(E  حيث تكون)1(E كروية الشكل تقريبا و)7(E  لذلك مسطحة شديدة التفلطح ،

 يمثل مقدار التفلطح في المجرة وكما في الشكل:  (E)فأن الرقم المصاحب للحرف 

 

  

 7E                            3E                 2E               1E       

 وتقسم الى قسمين هما:: (Spiral galaxies)ة ( المجرات اللولبية )الحلزوني-2

a-  ويرمز لها بالرمز اللولبيات العادية(S) :  

حسب  c,Sb,Sa(S(وهي مجرات لها اذرع حلزونية تمتد من نهاية النواة وتقسم الى ثالثة انواع هي 

 أقل التفافا وكما في الشكل التالي: c(S(اكثر التفافا و S)aمقدار التفاف االذرع حيث تكون) 
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b- )اللولبيات الذراعية )القضيبية (Barred Spiral) : 

وفيها تمتد االذرع من نهايتي القضيب الذي هو عبارة عن حزام مؤلف من نجوم  (SB)ويرمز لها  

مفردة على مسافات مختلفة من مركز المجرة ويدور حول المركز كأنه وحدة متماسكة ،ويقسم هذا النوع 

اكثر  a(SBحيث تكون)  c,SBb,SBa(Sb( الى ثالثة اقسام ايضا حسب مقدار التفاف االذرع وهي

 أقل التفافا وكما في الشكل التالي: c(SB(التفافا و

 

 

 

 

 

 

 : (Irrigular galaxies)المجرات غير المنتظمة  -3

 وهي مجرات ليس لها شكل معين وهي عبارة عن تجمع نجمي غير منتظم مثل سحابتي ماجالن . 

 :  (Lenticular galaxies)ات العدسية ) ثنائية التحدب ( المجر -4

والجدول التالي  ضيف الحقا الى التصنيفات السابقة وهي مجرات مشابه لحبة العدس.أوهو تصنيف 

 في بعض الخواص الفيزياوية :يتضمن مقارنة بين االنواع الثالثة االولى من المجرات 

 

 ر المنتظمةالمجرات غي مجرات القطع الناقص المجرات اللولبية الخواص الفيزياوية ت

 M 114*10—910 1310--610 103*10—810⨀الكتلة بداللة  -1

 L.y) 3(10 20----150 2----500 5----30القطر  -2

 L 1010--810 1110--610 92*10—710⨀النورانية بداللة  -3

 (18-)—(13-) (23-)—(9-) (21-)—(15-) االقدار المطلقة -4

 K--M G--K A--F المرتبة الطيفية -5

 الكثير من الغازات واالتربة قليل من الغازات غازات واتربة كونية المادة مابين النجوم -6
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