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  للمجرات االهليجية العالقة بين الميل واللمعان
  

 الخفاجي محسن حسن علي  
 جامعة تكريتـ  وحدة بحوث االستشعار عن بعد/ كلية العلوم

 4/00/9002 :اريخ القبولت ،92/3/9002: االستالمتاريخ 
 

 الخالصة
 

مجرة اهليجية قزمية تعود  65ة، مجرة اهليجي 112تم في هذه الدراسة اعتماد عينة من المجرات، تتألف من     
مجرة ساطعة، تم مطابقة منحنيات السطوع السطحي لهذه المجرات  02مجرة اعتيادية،  33الى عنقود العذراء، 

r)نموذج ـ   Sersicمع نموذج 
1/n   كما تم حساب الميل للعالقة الخطية بين السطوع السطحي عنـد نفـف .)

، حيث وجد ان الميل للمجـرات  log re(kpc) و لوغارتم نفف القطر القطبي المؤثر  eالقطر القطبي المؤثر
للمجرات الساطعة، كذلك ايجاد العالقة الخطية بـين   3.4للمجرات االعتيادية و 2.8و1.89االهليجية القزمية هو 

ــد  ن،           ــا ووج ــة له ــدار المطلق ــدل االق ــع مع ــرات م ــن المج ــواع م ــذه االن ــل له المي
6.08.42.03.5  slopeM B0.2، وان الجذر التربيعي لمعدل االنحرافات لهذه العالقة هو mag . 
 

 المقدمة
تقسم المجرات االهليجية وفقا  لى لمعانها  لى ثالث أقسام: أوال المجرات الساطعة. وهـي        

، ثانيـا المجـرات االعتياديـة.وهي    MB<-20المجرات التي يكون لها القدر الضوئي المطلق 
، ثالثا المجرات القزمية. وهي > MB >20-  18-رات التي يكون لها القدر الضوئي المطلقالمج

اول  Kormendy  (1976). يعـد MB >18-المجرات التي يكون لها القدر الضوئي المطلق  
ـ  eنفف القطر القطبي المؤثر و reالى العالقة الموجود بين  من أشار د السطوع السطحي عن

re مجرة اهليجية وجد ان العالقة بين هذين المعلمـين   29. ومن خالل دراسته لعينة تتالف من
 تتمثل بالمعادلة التالية   

48.19)(log28.3)(  kpcrB ee                                                                   ... (1)        

magوان التشتت لها يساوي 
e

3.0  حيث ان المعلمات المـؤثر ، (e،re    تـم اشـتقاقها )
rباستخدام نموذج ـ  

1/4  (de Vacouleurs,1948)     ،للمنطقة الوسطية لمنحنيـات النورانيـة
eeeحيث ان  bar  ،ae وbe    هما نفف المحور الرئيسي ونفف المحور الثـانوي علـى
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هو القدر الضوئي المطلق،  (1)لم المتغير وفقا للعالقة الخطية المتمثلة بالمعادلة التوالي، ان المع
 اخفت. eكبيرة والسطوع السطحي  reأي ان المجرات الالمعة )الكبيرة( تكون لها قيمة 

ولمجرات اكتشفت في دراسات جيدة للمجرات االهليجية االعتيادية  (1)عالقة مثل المعادلة     
من قبل عدة باحثين، نتائج هـذه   BCGs (Brightest Cluster Galaxies)العنقود الساطعة 

  Kormendyالدراسات قدمت بعض االختالفات بالنسبة الى العالقة االفلية المقدمة من قبـل  
بين ان مجرات العنقود الساطعة لها عالقة  (Schombert,1986)على سبيل المثال  ،(1976)
العالقة للمجرات االهليجية االعتيادية، هذا يعني ان مجرات العنقود السـاطعة اكثـر    اعلى من

 .eاكبر مما للمجرات االعتيادية عند نفس  reانتشار، وايضا لها 
 Hamabe       (1987)و Kormendy  حفلوا على عالقة جيدة بينe،re  ه وان الميل لهـذ

، كذلك بينوا ان االخطأ المفاحبة تكون قليلة وال يكون لها تاثير على الترابط 2.94الهالقة هو 
اول من اكد ان العالقـة بـين    Schneider (1987)و  Hoessel الناتج للمجرات االهليجية.

e،re    العنقـود غيـر   هي مختلفة تماما في حالة مجرات العنقود الساطعة او فقـط مجـرات
، هذا يعني ان الميـل  4.56و لالخيرة هو  3.14الساطعة، حيث ان الميل لالولى هو 

e

e

rd

d

log

 

 هو دالة الجزاء مجرات العنقود الساطعة في العينة.
 

 عينة المجرات
 56مجرة من المجرات االهليجية،  112في هذه الدراسة تم اعتماد أرفاد عينة تتألف من 

 Ichikawa،Wakamatsuمجرة نشرت أرفادها من قبل 69اهليجية قزمية اختيرت من بينمجرة 

السطوع  وهذه المجرات القزمية تعود  لى عنقود العذراء. تم مطابقة منحنيات Okamura (1986)و 
rـ  السطحي لعينة المجرات االهليجية القزمية مع نموذج

1/n (Sersic law) (Graham,1997) 
 nم لمعلمات هذا النموذج المطابق لبيانات عينة المجرات المتمثلة بمعلم الشكل وحساب أفضل قي،

ـ  rلنموذج 
1/n ،re وeمجـرة   65، للمجرات التي تم اختيارهـا.   (1). الموضحة في الجدول

 Graham  مجرة، اذ نشرت نتائج هذه الدراسة من قبل 009عنقودية ساطعة، اختيرت من بين 
مجرة من بين هذه المجرات هي مجرات اعتيادية، اما األخـر  هـي مجـرات     33 (1997)

يوضح معلمات النورانية للمجرات االعتيادية، بينمـا معلمـات النورانيـة     (2)ساطعة، الجدول
 رات الخافتةـان المج AL-Khafajy (2006) (، بين3للمجرات الساطعة موضحة في الجدول)

(-MB<18) ها قيم معلم الشكل لn<4 1821(لها، بينما المجرات متوسطة اللمعان(  BM 
 .n>9تأخذ دائما قيم  (MB>21-)، أما المجرات الالمعة 9 لى  2من  nيتراوح مد  
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Name of 

Galaxy 
n e  

mag/□
˝
 

log re 

(kpc) 
#1 1.51 24.544 0.040926 

#2 1.26 25.601 0.29293 

#3 1.30 23.458 -0.23308 

#5 0.88 25.826 0.09555 

#8 1.26 25.321 0.10887 

#9 1.46 24.855 0.031411 

#10 1.44 24.612 0.16078 

#11 1.10 25.044 -0.10667 

#13 1.48 24.949 0.1468 

#14 1.29 24.996 -0.12263 

#15 1.09 24.802 0.22893 

#16 1.34 25.475 -0.07962 

#17 0.86 25.332 -0.057206 

#18 1.37 22.87 -0.1778 

#19 1.79 23.002 -0.28374 

#20 1.06 23.137 -0.49469 

#21 1.27 23.963 -0.071869 

#22 1.39 24.243 0.25568 

#23 0.88 24.816 -0.35475 

#24 1.80 24.623 0.10767 

#25 1.58 24.526 0.20188 

#26 1.20 25.811 -0.029287 

#27 1.58 26.126 0.29604 

#28 0.93 25.674 -0.0132 

#32 1.39 24.343 -0.051132 

#34 1.17 26.426 -0.024803 

#35 1.24 24.858 0.18068 

#36 1.37 23.96 0.089359 

#37 1.71 23.638 0.091225 

#38 2.15 26.423 0.32958 

#39 1.23 25.086 -0.088451 

#40 1.01 26.138 0.13462 

#41 1.13 25.309 -0.029696 

#43 1.26 24.281 0.018392 

#45 2.55 25.992 0.55543 

#46 2.12 26.298 0.19558 

#47 2.54 26.2 0.36767 

#48 1.75 26.005 0.046811 

#50 1.98 26.274 0.33652 

#52 1.22 24.234 -0.36617 

#53 2.00 25.838 -0.001898 

#54 2.20 23.752 -0.060716 

#55 1.65 24.288 -0.055027 

#56 1.33 25.363 0.10347 

#57 1.80 25.413 0.13434 

#59 1.64 24.886 0.40101 

#60 2.28 25.206 0.25801 

#61 1.15 24.512 0.31814 

#62 1.28 24.904 0.045433 

#63 1.95 23.999 0.14406 

#64 0.97 25.851 0.11889 

#65 1.25 25.459 0.10286 

#66 1.73 24.841 0.081494 

#67 1.12 25.067 0.32107 

#68 1.14 25.15 0.66903 

#69 1.85 24.162 0.1576 

n ،log re(kpc)  ، ات النورانية بين قيم معلم: ي (1)جدول 
e

 reالسطوع السطحي عند  
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n ،log re(kpc) ، بين قيم معلمات النورانية ي:  (2)جدول 
e

 reالسطوع السطحي عند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Name of
*
 

Galaxy 
n

*   e
* 

mag/□
˝
 

log re* 

(kpc) 

043 5.6  90.22 0.22 
062 3 90.06 0.36 
633 4.5 99.43 0.09 
652 6.6 99.63 0.03 
635 5.5 90.03 0.43 
534 3.0 90.52 0.23 
0066 0.3 90.94 0.26 
0903 3.4 90.53 0.00 
0353 4.6 99.63 0.9 
0544 3.0 93.2 0.60 
0263 6.3 90.95 0.69 
9069 3.3 93.29 0.33 
9003 4.5 93.63 0.55 
9069 4.9 90.24 0.30 
9943 9 90.00 0.6 
9623 9.4 99.56 0.34 
9563 0.6 90.66 0.56 
9330 5.5 99.60 0.96 
9630 4.2 93.06 0.36 
3023 6 99.42 0.09 
3353 9.6 90.56 0.2 
3334 0 90.53 0.35 
3362 9.9 90.92 0.26 
3695 3.6 99.52 0.43 
3633 3.0 99.36 0.93 
3663 9.5 90.26 0.63 
3665 6.3 99.24 0.49 
3650 3.3 90.56 0.56 
3654 4.0 99.00 0.26 
3630 3.6 90.90 0.65 
3630 9.6 93.3 0.60 
3639 6 90.63 0.55 
3636 3.9 90.25 0.63 
3535 0.5 90.66 0.65 
3533 3.3 99.26 0.00 
3343 6.4 99.66 0.95 
3652 5.9 99.04 0.26 
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 reالسطوع السطحي عند  n ،log re(kpc)  ، eبين قيم معلمات النورانية ي:  (3)جدول 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الحسابات والنتائج
)نموذج  Sersicنموذج   تم استخدام    

عالقة ال خطية بين  rـ 
1/n وهي  )

 ، المتمثلة بالعالقة التاليةrو المسافة القطبية  r)(السطوع السطحي 
I(r) = Ie  exp 


























 1

/1 n

re

r
bn                                                              ...(2) 

 حيث ان:
re  ، تمثل نفف القطر القطبي المؤثر الذي يحتوي على نفف الضوء الكلي للمجرة Ie السطوع

rلنموذج ـ   nدالة معلم الشكل  bn، وreالسطحي عند 
1/n (Graham,1997) لحساب المعلمات .
ـ   MATLABلهذا النموذج تم كتابة برنامج باستخدام برامج الــ   ة مطابقـة  يسـتخدم طريق

لحساب أفضل قيم لمعلمات هـذا النمـوذج     (Least- Square Fitting)التربيعات الفغر  
(، اليجاد الميل للعالقة الخطيـة بـين   0المطابق لبيانات عينة المجرات والموضحة في الجدول)

Name of
*
 

Galaxy 
n

* e
* 

mag/□
˝
 

log re
* 

(kpc) 

056 09.5 95.52 9.0 
263 04.6 30.36 3.30 
0050 2.9 96.39 9.55 
0953 00.9 93.49 0.93 
0335 00.3 95.96 9.95 
9060 00.5 96.56 9.53 
9023 00.3 96.03 0.24 
9555 2.3 94.34 0.56 
9605 2.0 99.36 0.04 
3360 04.4 93.55 9.03 
3630 00.6 30.43 3.36 
3649 00.2 90.36 0.39 
3656 00.6 96.2 0.22 
3634 2.3 96.03 9.36 
3526 00.9 93.43 0.92 
3305 00.0 96.60 9.33 
3349 09.9 99.34 0.06 
3344 09.6 93.69 0.36 
4036 00.2 96.6 0.32 

* (Graham,1997)  
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طوع السطحي عند نفف القطر القطبي المؤثر ونفف القطر القطبي المؤثر ، تـم رسـم   الس
، للمجرات االهليجية القزمية والمجرات االعتيادية والمجـرات  eو log re (kpc)العالقة بين 

 ، حيث وجد ان (1)الساطعة، على التوالي والموضحة بالشكل 
  2.08.24)(log9.089.1  kpcree                                                       … (3) 

بالنسبة للمجرات االهليجية القزمية، وان الجذر التربيعي لمعدل االنحرافات لهذه العالقة هو )قدر 
□/mag 0.7ضوئي لكل ثانية قوسية مربعة(

 بينما للمجرات االعتيادية، وجد ان .˝
  36.019)(log3.08.2  kpcree                                                          … (4) 

□/mag 0.3وان الجذر التربيعي لمعدل االنحرافات لهذه العالقة هو
˝. 

 اما للمجرات الساطعة، وجد ان
  58.019)(log25.04.3  kpcree                                                        … (5) 

□/mag 0.4نحرافات لهذه العالقة هووان الجذر التربيعي لمعدل اال
˝. 
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ولوغارتم   eيبين العالقة بين السطوع السطحي عند نصف القطر القطبي المؤثر :  (1)شكل 
قيم حيث ان النقاط تمثل الحسابات والخط المست log re(kpc)نصف القطر القطبي المؤثر 

 يمثل أفضل انطباق لهذه الحسابات
a_ ،المجرات االهليجية القزميةb - ،المجرات االهليجية االعتيادية c-  المجرات االهليجية

 الساطعة.

e  mag/□˝
 

c 

b 

a 

e  mag/□
˝
 

e  mag/□
˝
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للتعرف على مد  العالقة بين الميل لهذه االنواع من المجرات ولمعانها تم رسـم الميـل        
(، ومن خالل الشكل يتبـين ان  9ة بالشكل )المحسوب مع معدل االقدار المطلقة لها، والموضح

 العالقة هي عالقة خطية والتي يمكن تمثيلها بمعادلة الخط المستقيم، حيث ان
 6.08.42.03.5  slopeM B                                                              …(6) 

( يوضـح  4، الجـدول )  mag 0.2ووجد ان الجذر التربيعي لمعدل االنحرافات لهذه العالقة هو
 الميل المحسوب ومعدل االقدار المطلقة.

      
 يبين الميل المحسوب ومعدل االقدار المطلقة النواع المجرات االهليجية.: ( 4جدول )       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 يبين العالقة بين الميل مع معدل االقدار المطلقة النواع المجرات:  (2)شكل 
 

 النتائج والمناقشة
السطوع السطحي عند نفف القطـر   eفي هذه الدراسة وجد ان العالقة التي تربط بين      

 ، تتمثـل بالمعـادالت  log re(kpc)المـؤثر   القطبي المؤثر ولوغارتم نفف القطـر القطبـي  
، eو re(، ان قيمة الميل التي تم التوفل اليها في هذه الدراسـة للعالقـة بـين    6،)(4)(، 3)

-MB(average) slope  Type of galaxies 

15 1.89 Dwarf galaxies 

19.5 2.8 Normal galaxies 

23 3.4 Bright galaxies 

-M
B
(a

v
er

ag
e)
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 تختلف عن الدراسات السـابقة الن المعلمـات المـؤثرة لهـذه العالقـة اشـتقت باسـتخدام       
rنموذج ـ   

(،بينما في هذه الدراسة تـم اسـتخدام   (Kormendy,1976، على سبيل المثال 1/4
rنموذج ـ  

1/n لحساب هذه المعلمات، لعل من اسباب التشتت الكبير للمجرات االهليجية القزمية 
على القيم المحسوبة لنفف القطر القطبـي المـؤثر، ان     (seeing effect)هو تاثيرات الرؤية

 ت االهليجية هو قانون قياس اساسي تفسره النظريات الخافة بنشؤ، للمجراeو reالترابط بين 
المجرات، ان استخدام هذه العالقة لقياس نشؤ وتطور اللمعان للمحتو  النجمي في المجرات يعد 
بالكثير من االكتشافات المستقبلية، يالحظ ان العالقة للمجرات االهليجية القزمية تختلف تمامـا  

ت االعتيادية وكذلك بالنسبة للمجرات الساطعة، وعليه فان العالقـة  عن تلك التي تخص المجرا
بين الميل والقدر المطلق والتي تتحدد من خالل مجموعة من المجرات هـي دالـة للمجـرات    
االهليجية في العينة، يبدو واضحا لغرض دراسة نشؤ السطوع السطحي كدالة لتعقب زمن نشؤ 

ــوي المخ   ــب ان ال يحتـ ــرات، يجـ ــور المجـ ــين  وتطـ ــة بـ ــط للعالقـ  طـ
re وe .على عينة مختلفة من المجرات االهليجية 
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Abstract 

 
      In this study, a sample of galaxies has been adopted. It consists of 112 elliptical 

galaxies, among them were 56 dwarf elliptical galaxies, which belong to virgo cluster, 

37 normal galaxies and 19 bright galaxies. Also, surface brightness profiles fitted for 

these galaxies with sersic model (r
1/n

-model). The linear relation between effective 

surface brightness e and logarithm effective radius log re(kpc) have been calculated, 

and found, the slope for dwarf elliptical galaxies is 1.89, 2.8 for normal elliptical 

galaxies and 2.8 for bright galaxies. Also, The linear relation between slope for these 

type from galaxies and average absolute magntude have been calculated, and found 

6.08.42.03.5  slopeM B . It is found that rms scatter of this relation is 0.2 

mag. 

 

 
 
 


