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 یافتههای کوتوله کروی با استفاده از گرانش تعمیمبررسی دینامیک داخلی کهکشان

 )موگ( 
 ۱وحید، امیری   ۱ حسین، حقی

  زنجان، جاده گاوازنگ، زنجان -يزيك،دانشگاه تحصيالت تکميلی علوم پايه دانشکده ف1

 

 چكيده
در چارچوب ديناميك نيوتنی مستلزم مقادير  (dSph)های کوتوله کرویتوصيف سرعت پخشی در راستای ديد کهکشان

𝑴) بااليی برای نسبت جرم به درخشندگی

𝑳
 (SPS)ایاست که اين موضوع با نتايج حاصل از سنتز جمعيت ستاره ( 

که از برازش تئوری موگ با منحنی سرعت به عنوان ثوابت جهانی  μو   αاستفاده از ناسازگار است. ما نشان داديم که

  را کماکان با ها dSph نيز سرعت پخشی در راستای ديد [13]اندبه دست آمدهها کهکشان
𝑴

𝑳
کند. بااليی توصيف میهای 

  های پايينرا با نرخ هااين ساختار در اين مقاله ما ديناميك داخلی
𝑴

𝑳
  αتوصيف کرديم. برای اين منظور نشان داديم که اگر 

  توانيم با استفاده از مقادير کوچكرا به عنوان پارامترهای آزاد اختيار کنيم می μو 
𝑴

𝑳
را توصيف ها  dSphديناميك داخلی 

 کنيم و نتايج قابل توجيهی را بدست آوريم. 

 

 قدمهم ۱
ها  dSph .[23]چرخنددارد که به دور آن می dSph پانزده کهکشان کوتوله کروی (MW) کهکشان راه شيری     

ساختارهای کوچك کروی نسبتا پيری هستند که به دليل وجود مقادير زيادی ماده نادرخشان دارای درخشندگی پايينی 

  .[6]دارند و غالبا خالی از گاز هستندای نسبتا يکنواختی ها توزيع ستارههستند. اين ساختار

کيلومتر  1۰ها در حدود اين ساختار پخشی مرکزیند که سرعت نشان داد ( [1])برای مثال نگاه کنيد به  مشاهدات    

دهد که پروفايل سرعت نشان می ([24;8,9,10,20,21,22]) های انجام شدهگيری. برخی اندازه[25] بر ثانيه است

 . [23]با تغييرات شعاع رفتاری نسبتا تخت دارد ها dSph پخشی

رای توصيف سرعت پخشی منجر به مقادير بااليی برای نسبت استفاده از شتاب گرانشی نيوتنی بمطابق آناليز جينز،     

 جرم به درخشندگی 
𝑴

𝑳
  (SPS)ای گردد که اين موضوع با نتايج حاصل از سنتز جمعيت ستارهاين ساختارها می 

در نظر گرفت. وی چگالی  (CDM)های تحت غلبه ماده تاريك سرد ها را به عنوان سيستم dSph گيلمورخوانی ندارد. هم

108ها را به ترتيب حدود  dSphماده تاريك و جرم ماده تاريك درون  مرکزی 𝑀ʘ

𝑘𝑝𝑐3  4و × 107𝑀ʘ    [4,5]محاسبه کرد .

دست آورد اما در مورد مقادير معقولی برای شش کهکشان کوتوله کروی به MONDها در چارچوب  dSphبا مطالعه  انگوس

Sextans   وDraco  3.0−9.2به ترتيب مقادير
19.3−43.9و  5.3+

بااليی برای نسبت جرم به نسبتا  را محاسبه کرد که مقادير  29.0+

 . [2]روشنايی بودند

کيلوپارسکی و بازه  70.0و  0.02ای هايی در بازه فاصلهتوانست از برازش تئوری موگ به سرعت گردشی کهکشان موفات 

 وی همچنين نشان داد که نتايج حاصل از تئوری موگ. [11]قرار داشتند نتايج خوبی بگيردجرم خورشيد  1011تا  105 جرمی

برازش تئوری موگ به منحنی چرخش  خوبی از نتايج توافق خوبی دارد. عالوه بر آن، [12]ها با حرکت اقمار کهکشان

های خوشه بولت ، داده[14]های کروی سرعت پخشی خوشه ،[15]، سرعت پخشی اقمار کهکشان [13]ها کهکشان

1𝐸0657 −  . به دست آمده است  [19]ی شناسو مشاهدات کيهان [18] 56
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با استفاده از برازش اين های کوتوله کروی را در چارچوب تئوری موگ در اين مقاله ما ديناميك داخلی کهکشان

بررسی و نسبت جرم  مندی از آناليز جينزنيز با بهره های سرعت پخشی در راستای ديد اين ساختارها وتئوری به داده

 آوريم. دست میدر دو حالت مختلف به برای هشت مورد از اين ساختارها،به روشنايی را 

 شناسیروش ۲

 )موگ( یافتهگرانش تعمیم ۲.۱
 شود:به صورت زير تعريف میMOG کنش 

𝑆 = 𝑆𝐺 + 𝑆𝜙 + 𝑆𝑆 + 𝑆𝑀                                                                                       (1) 

کنش ميدان اسکالر و کنش غبار  ،به ترتيب کنش گرانشی انيشتن، کنش برداری بزرگ 𝑆𝑀و  𝑆𝐺 ، 𝑆𝜙 ، 𝑆 𝑆 که

 شوند: فشار هستند و به صورت زير تعريف میبی

𝑆𝐺 =
−1

16𝜋
∫

1

𝐺
(𝑅 + 2𝛬)√−𝑔𝑑4𝑥                                                                     (2) 

𝑆𝜙 =
−1

4𝜋
∫ 𝜔[ 

1

4
𝐵𝜇𝜐𝐵𝜇𝜐 −

1

2
𝜇2𝜙𝜇𝜙𝜇 + 𝑉𝜙(𝜙𝜇𝜙𝜇)]√−𝑔𝑑4𝑥                   (3) 

𝑆𝑆 = − ∫
1

𝐺
[
1

2
𝑔𝛼𝛽 (

∇𝛼𝐺∇𝛽𝐺

𝐺2
+

∇𝛼𝜇∇𝛽𝜇

𝜇2
) +

𝑉𝐺(𝐺)

𝐺2
+

𝑉𝜇(𝜇)

𝜇2
]√−𝑔𝑑4𝑥    (4) 

𝑆𝑀 = ∫(−𝜌√𝑢𝜇𝑢𝜇 − 𝜔𝑄5𝑢𝜇𝜙𝜇) √−𝑔𝑑4𝑥                                                     (5) 

 

𝛽𝜇𝜐که به طوری = 𝜕𝜇𝜙𝜐 − 𝜕𝜐𝜙𝜇  ،تانسور فارادی برای ميدان برداری∇𝜐متناظر با متريك یمشتق هموردا 𝑔𝜇𝜐 

 ،ω بعد،شدگی بیثابت جفت𝐺  شدگی گرانشی، رنمايانگر قدرت جفتميدان اسکالμ  ميدان اسکالر متناظر با جرم

 کنشی وابسته به ميدان برداری و اسکالر، پتانسيل خودبرهم 𝑉𝜇(𝜇)و  𝑉𝐺(𝐺)  ،𝑉𝜙(𝜙𝜇𝜙𝜇)ميدان برداری، 

𝜌  چگالی ماده و𝑄5 = 𝑘𝝆  اخير  هستند. در رابطه ممان مرتبه پنجم منبع نيرو𝑘  [13]نيز ثابت است. 

ها از حل دقيق گيری از تقريب ميدان ضعيف برای ديناميك ميدانبه منظور يافتن عملکرد موگ بهتر است با بهره

 ای استفاده کنيم.برای يك جرم نقطه ی ميدان موگحالت متقارن کروی و پايا

 شود به: زمان مينکوفسکی برای يك توزيع غير نسبيتی از ماده منجر می -ها حول فضاميدانآشفتگی 

𝜑𝑒𝑓𝑓(�⃗�) =  −𝐺𝑁[∫
𝜌(�⃗́�)

|�⃗� − �⃗́�|
(1 + 𝛼 − 𝛼𝑒−𝜇|�⃗�−�⃗́�|)𝑑3𝑥]́                                   (6) 

 و

𝑎(�⃗�) =  −𝐺 ∫
𝜌(�⃗́�)(�⃗� − �⃗́�)

|�⃗� − �⃗́�|
[1 + 𝛼 − 𝛼𝑒−𝜇|�⃗�−�⃗́�|(1 + 𝜇|�⃗� − �⃗́�|)𝑑3�́�           (7) 

ثابت هستند ولی در حل دقيق حالت متقارن کروی پايا به جرم منبع وابسته هستند  μ و α ميدان ضعيفدر تقريب 

[17]. 

دو قسمت  های گرانشی ضعيف به صورت جمعتوان شتاب تعميم يافته نيوتنی را برای ميدانای میبرای جرم نقطه

  :[12]و شتاب نيوتنی نوشت  نيروی يوکاوا شکل

𝑎𝑀𝑂𝐺(𝑟) =
𝐺𝑁𝑀(𝑟)

𝑟2
{1 + 𝛼[1 − 𝑒−𝜇𝑟(1 + 𝜇𝑟)]}                                     (8) 
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بيانگر  𝜇 ،به ماده باريونی  𝜙𝜇پنجم مرتبه نيروی  جفت شدگی قدرت بردار  𝛼 ثابت گرانشی نيوتنی،𝐺𝑁 در اينجا، 

 جرم کل است. Mبازه نيرو و 

 آنالیز جینز ۲.۲
 : [3]توانيم با استفاده از معادله جينز سرعت پخشی شعاعی را در ميدان گرانش متقارن کروی را بيابيم می

d(υ(r)𝜎𝑟
2(r))

dr
+

2υ(r)

𝑟
𝛽(𝑟)𝜎𝑟

2(r) = −υ(r)
dϕ

dr
                                   (9) 

r ،υ(r)  ،𝛽(𝑟)  ،𝜎𝑟 که در اينجا
2(r) و 𝜙(𝑟) به ترتيب فاصله شعاعی از مرکزdSph چگالی عددی فضايی ،

dSph.ناهمسانگردی در سرعت، سرعت پخشی شعاعی به صورت تابعی از فاصله شعاعی و پتانسيل گرانشی هستند ، 

 توان نوشت: در مختصات کروی می

𝑑2𝜎𝑟
2(r)

dr
+

𝐴(r)𝜎𝑟
2(r)

𝑟
= −𝑎(𝑟)                                                             (10) 

𝐴(𝑟)که به طوری = 2𝛽(𝑟) + 𝛾(𝑟)   و𝛾(𝑟) = 𝑑 𝑙𝑛 𝜐(𝑟)/𝑑 𝑙𝑛 𝑟 . 

𝛽(𝑟) ايمدر اين مقاله فرض کرده =  . [12]نه صفر و نه ثابت است  βباشد ولی در حالت کلی  0

 شود:سرعت پخشی در راستای ديد به صورت تابعی از فاصله تصوير شده از کهکشان ميزبان به صورت زير بيان می

𝜎𝐿𝑂𝑆
2 (𝑅) =

∫ [𝑦2 + (1 − 𝛽(𝑟))𝑅2]
∞

0
𝑟−2𝜎𝑟

2(r)𝜐(𝑦)𝑑𝑦

∫ 𝜐(𝑦)
∞

0
𝑑𝑦

                 (11) 

 

𝑦که در آن  = √𝑟2 − 𝑅2 که است به طوریR فاصله تصوير شده و r تغيير  اين  فاصله سه بعدی است. با اعمال

 داريم: (11) در معادله

𝜎𝐿𝑂𝑆
2 (𝑅) =

∫ (𝑟2 − 𝛽(𝑟)𝑅2)
∞

𝑅
𝜎𝑟

2(r)𝜐(𝑟)/𝑟√𝑟2 − 𝑅2 𝑑𝑦

∫ 𝑟𝜐(𝑟)/√𝑟2 − 𝑅2 
∞

𝑅
𝑑𝑦

                 (12) 

 مدل چگالی جرمی ۲.۳
های مختلفی برای توصيف چگالی جرمی يك سيستم کروی وجود دارد. ما در اينجا مدل هرنکويست را انتخاب مدل

ای بر نتايج تاثير قابل مالحظه ،های توصيف کننده چگالی جرمیکنيم که تفاوت در انتخاب مدلکرده و تاکيد می

 گردد:ندارد. اين چگالی به صورت زير بيان می

𝜌𝐻(𝑟) = 
𝑀𝑟0

2𝜋𝑟(𝑟+𝑟0)3                                                                                  (13) 

ها به عنوان شعاع dSphنيم جرم . در اين مقاله شعاع [3]شعاع مشخصه است  𝒓𝟎جرم کل و  Mدر اين معادله 

 مشخصه به کار برده شده است.

 نتایج  ۳

۳.1 α  وμ به عنوان ثوابت جهانی 

𝛼𝑟𝑐 مقادير The HI Nearby Galaxy Survey Gatalogue با استفاده از  موفات و راهوار = و  13.0

𝜇𝑟𝑐 = 0.15(𝑘𝑝𝑐)−1 برای يیرا به عنوان حد باال α و μ پس با اعمال سجهانی معرفی کردند.  به عنوان ثوابتی
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و برازش تئوری موگ متناظر با اين   Ursa-Major Catalogueپتانسيل مؤثر ناشی از به کار بردن اين ثوابت روی

 . [13]ها نتايج قابل قبولی گرفتندپتانسيل به منحنی چرخش کهکشان

های سرعت پخشی در ما تئوری موگ را با داده ،ن مقاديرکارگيری ايبه عنوان ثوابت جهانی و به  𝜇𝑟𝑐و   𝛼𝑟𝑐 با فرض

  هاdSphتوان ديد، اگر چه برای شش مورد از می  (1)گونه که در جدولهمان مطابقت داديم. هاdSph راستای ديد 

𝜒𝑀𝑂𝐺
2 <  𝜒𝑁

Ursa Minor  ،𝜒𝑀𝑂𝐺است )در مورد2
2 > 𝜒𝑁

نتايج اما  (.ست اما اين مقادير بسيار نزديك هستندا2

بسيار نزديك به مقادير متناظر حاصل از آناليز    𝜇𝑟𝑐و   𝛼𝑟𝑐 دهند که نسبت جرم به درخشندگی ناشی ازنشان می

 . درصد است  5.7به صورت ميانگين تنهاتفاوت اين مقادير که نيوتنی هستند به طوری

به   𝜇𝑟𝑐و   𝛼𝑟𝑐حد خورشيدی، برازش تئوری موگ ناشی از وا  5و 0.5جرم به درخشندگی مانندهای پايين در نسبت

  (1)طور که در شکلهمانبرای مثال   دهد؛نتايج معقولی به دست نمی هاdSph سرعت پخشی در راستای ديد 

را برای 11.49 و  17.57به ترتيب مقاديرCarina های سرعت پخشی در راستای ديد توان ديد برازش با دادهمی

𝜒2  در نظر گرفت.  توان به عنوان نتايج خوبرا نمی دهد که اين مقاديرمی 

 
 0.5دو مقدار به ازای   𝜇𝑟𝑐و   𝛼𝑟𝑐  به عنوان تابعی از فاصله تصوير شده متناظر با Carina: سرعت پخشی در راستای ديد   (1)شکل

 اند.استخراج شده [2]از  های رصدیداده .واحد خورشيدی از نسبت جرم به درخشندگی    5.0و

 

 
𝛼𝑟𝑐ناشی از  های جرم به درخشندگی حاصل از برازش تئوری موگ: نسبت(1)جدول  = 𝜇𝑟𝑐و   13.0 = 0.15(𝑘𝑝𝑐)−1  

ها dSphها، ستون دوم شعاع نيم جرم dSphجدول در ستون اول نام  .در راستای ديد یبه عنوان ثوابت جهانی به سرعت پخش

 Vهای جرم به روشنايی در باند ، ستون چهارم نسبت[2]از انگوش  V، ستون سوم درخشندگی در باند [25]از واکر و همکاران

متناظر با بهترين برازش  با مدل نيوتنی،  𝜒2حاصل از برازش مدل نيوتنی به سرعت پخشی در راستای ديد، ستون پنجم حداقل 

زش تئوری موگ به سرعت پخشی در راستای ديد و ستون هفتم حاصل از برا Vستون ششم نسبت جرم به درخشندگی در باند 

 متناظر با بهترين برازش با تئوری موگ آمده است.  𝜒2حداقل

𝜒𝑀𝑂𝐺
2  (𝑀/𝐿𝜐)𝑀𝑂𝐺 𝜒𝑁

2 (𝑀/𝐿𝜐)𝑁 𝐿𝑉[105𝐿⊙] 𝑅0[𝑝𝑐] Name 
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0.93 67.9−27.2
+34.1 1.01 69.8−27.9

+35.2 4.4 241 Carina 

2.14 135.4−43.1
+51.2 2.30 137−43.5

+52.0 3.3 196 Draco 

1.59 13.8−2.4
+2.5 2.03 15.9−2.5

+2.9 158.0 668 Fornax 

1.12 7.9−2.6
+2.9 1.40 8.2−2.5

+3.1 76.0 246 LeoI 

1.21 22.5−9.4
+11.9 1.24 22.9−9.4

+12.1 7.6 151 LeoII 

0.85 135.6−41.6
+49.2 1.06 152.0−46.8

+55.1 6.3 682 Sextans 

1.25 24.1−7.0
+8.2 1.49 25.0−7.2

+8.6 28.0 260 Sculptor 

1.34 50.4−25.8
+34  1.24 55.5−28.0

+38.0 11.0 280 UMi 

 

۳.۲  α  وμ به عنوان پارامترهای برازش 
را به عنوان توابعی از جرم منبع در نظر گرفت. آنها توانستند نتايج موگ  μ و αتوان می بينی موفات و توثابق پيشمط

. همچنين [16]توابعی از جرم منبع هستند μو  α مستقيما استخراج کنند و نشان دادند ،با استفاده از اصل کنش را

 . [7]کنندبا تغييرات فاصله تغيير می μ و αهای ماژالنی در چارچوب موگ نشان دادند با بررسی سيستم راهوارحقی و 

 عنوان پارامترهای برازش مقادير قابل قبولی برای مينيممبه  μ و αگيری از دهد که بهرهنشان می  (2)جدول

𝜒2   به ازای هر سه مقدار معقول در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به درخشندگی )که اين مقادير با نتايج حاصل

از برازش  ،برازش آزاد رامترهایبه عنوان پا  μ و α دست آمده برایدهد. مقادير بهدر توافق هستند ( ارائه می  SPSاز

 𝜇𝑟𝑐و  𝛼𝑟𝑐ای بزرگتر از مقاديربه صورت قابل مالحظه ،هاdSphتئوری موگ با سرعت پخشی در راستای ديد 

رازش مطلوبی دهد که سرعت پخشی در راستای ديد به عنوان تابعی از فاصله تصوير شده بنشان می  (2)هستند. شکل

 هر سه مقدار در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به درخشندگی دارد. های تجربی به ازایبا داده
 

به عنوان پارامترهای آزاد برازش.  μو  αها با اعمال dSph: نتايج حاصل از برازش تئوری موگ با سرعت پخشی در راستای ديد  (2)جدول

به ازای  αجرم به درخشندگی، ستون سوم مقادير  ها، ستون دوم سه مقدار معقول مختلف برای نسبتdSphدر اين جدول ستون اول نام 

 هترين برازش است. متناظر با ب 𝜒2به ازای بهترين برازش و ستون پنجم مقدار مينيمم  μبهترين برازش، ستون چهارم مقادير 

 

𝜒2 𝜇[𝑘𝑝𝑐]−1 α (𝑀/𝐿𝜐)𝑀𝑂𝐺 Name 

0.97 20.0−14.6
+∞  151.4−6.0

+75.1 0.5  

 

Carina 
0.97 20.0−14.2

+∞  37.0−15.0
+18.8 2.0 

0.97 20.0−14.1
+∞  14.2−6.1

+7.5 5.0 

1.26 6.0−2.0
+3.0 617.9−189.2

+223.4 0.5  

Draco 

 
1.24 6.0−1.9

+3.0 152.8−47.4
+55.8 2.0 

1.21 5.0−1.6
+2.3 70.2−22.3

+26.3 5.0 

1.90 8.0−4.0
+∞  33.6−5.6

+6.0 0.5  

 

Fornax 
1.86 7.0−3.0

+∞  7.8−1.5
+1.8 2.0 

1.77 5.0−2.1
+12.0 2.7−0.7

+0.6 5.0 

0.88 5.0−2.0
+4.2 26.2−8.2

+9.7 0.5  

 

Leo I 
0.63 3.0−1.3

+1.8 7.9−3.1
+3.6 2.0 

0.31 3.0−2.0
+1.0 47.6−29.8

+36.3 5.0 
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1.34 90.0−81.5
+∞  45.0−18.5

23.2  0.5  

 

Leo II 
1.34 90.0−82.3

+∞  10.5−4.6
+5.8 2.0 

1.34 90.0−83.8
+∞  3.6−1.9

+2.3 5.0 

0.95 7.0−3.6
+∞  366.1_109.9

+129.4 0.5  

Sextans 0.95 7.0−3.6
+∞  90.6−27.5

+32.9 2.0 

0.95 7.0−3.7
+∞  35.5_−11.0

+13.0  5.0 

1.21 8.0−3.3
+11.5 69.2−20.6

+23.7 0.5  

Sculptor 1.16 7.0−2.9
+8.3 17.3−5.4

+6.4 2.0 

1.05 5.0−2.0
+4.2 7.4−2.7

+3.2 5.0 

1.30 90.0−494.2
+∞  110.1−55.4

+74.3 0.5  

UMi 1.30 90.0−894.5
+∞  26.8−13.9

+18.6 2.0 

1.30 90.0−895.1
+∞  10.1−5.6

+7.5 5.0 
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حاصل از بهترين برازش  μو  α عنوان تابعی از فاصله تصوير شده متناظر با مقاديربه dSphهشت  سرعت پخشی در راستای ديد :(2)شکل 

 اند.گرفته شده [2]از  های رصدیداده .به ازای هر سه مقدار نسبت جرم به درخشندگی

 

 گيریبحث و نتيجه ۴
کهکشان راه شيری را در چارچوب نظريه موگ بررسی کرديم. با   dSphهشتسرعت پخشی در راستای ديد ما 

از آنها بهره گرفته  MONDها در چارچوب نظريه ساختاربرای مطالعه اين   های تجربی که قبال انگوشاستفاده از داده

های تانسوری، برداری و اسکالر است، نتايج آشفتگی کنش موگ ، تخمين ميدان ضعيف موگ که شامل ميدان[2]بود

 ها را بررسی کرديم.dSphديناميك  ؛زمان مينکوفسکی و معادله حرکت ذره آزمون سنگين-حول فضا

عالوه مانند. به-يع دلخواهی از ماده دو قسمت دارد؛ قسمت جاذبه و قسمت يوکاوابرای توز -(6) معادله-يل مؤثرپتانس

 وابسته است.  μ و α به دو پارامتر اين معادله 

های با درخشندگی پايين، توجيه مقادير باال برای سرعت ها به عنوان سيستمdSphبرای  SPSهای بينیمطابق پيش

 ( مقادير 12راستای ديد با مشکل مواجه است. به همين دليل برای توليد اين مقادير باال بايد در معادله ) پخشی در

𝜎2(𝑟) ( شتاب گرانشی به 8افزايش يابند که اين خود مستلزم افزايش مقادير شتاب است. در معادله )α ، μ  وM 

را برای شتاب گرانشی به دست آورد. در اين معادله هر  توان مقادير مختلفیها میوابسته است که با تغيير اين مؤلفه

شود. به تر میکند و شتاب موگ به شتاب نيوتنی نزديكبه سمت صفر ميل می rμکوچکتر شود مقدار  μ چقدر

خيلی بزرگ  μشود. از سوی ديگر اگرمی μ و α های خيلی کوچك شتاب موگ مستقل از μعبارت ديگر به ازای 

  :به عبارت ديگر .شودمی μکند و شتاب موگ مستقل از به سمت صفر ميل می  𝑒−𝜇𝑟باشد مقدار

μ ≪ 1 ⟹  𝜇𝑟 → 0,  𝑒−𝜇𝑟 → 1,   𝑎𝑀𝑂𝐺 = 𝑎𝑁                 (14) 

μ ≫ 1 ⟹   𝑒−𝜇𝑟 → 0,  𝑎𝑀𝑂𝐺 = 𝑎𝑁(𝛼 + 1).                 (15) 

 

های با درخشندگی پايين به عنوان سيستم ها dSph برای توصيف مقادير نسبتا باالی سرعت پخشی در راستای ديد

های با درخشندگی باال استفاده کنيم. به عنوان اولين در مقايسه با سيستم  μ و αناگزيريم از مقادير نسبتا باالتری برای 

𝛼𝑟𝑐 گيری از مقاديرگام با بهره
𝜇𝑟𝑐و   

ها )ناشی از برازش موگ با منحنی سرعت کهکشانهای جهانی ثابتبه عنوان  

سعی در برازش تئوری موگ به دادهذهای سرعت پخشی پارامتر آزاد ( و نسبت جرم به درخشندگی به عنوان [13]

بسيار شبيه نتايج حاصل از آناليز دهد که نتايج حاصل شده نشان می( 1) ها نموديم. جدول dSphدر راستای ديد 
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>  چهنيوتنی هستند. گر  (𝑀/𝐿)𝑁 (𝑀/𝐿)𝑀𝑂𝐺  است اما مقاديرMog (𝑀

𝐿
( کماکان بيشتر از آن چيزی هستند که با 

 قابل توجيه باشند.  SPSنتايج 

ه مقدار مختلف قابل توجيه با ن پارامترهای آزاد برازش و برای سبه عنوا μ و α در گام بعدی تئوری موگ با استفاده از

هد که در د( نشان می2برازش داديم. جدول )dSph د های سرعت پخشی در راستای ديبه داده SPSنتايج حاصل از 

های ناشی از برازش موگ با منحنی بينیسبت به پيشن  μ و α مقادير باالتری برای ،تمام موارد، نتيجه بهترين برازش

حالت برای هر يك از موارد متفاوت و مؤثر در اين  μ و αمقادير به دست آمده برای دهد. ها به دست میسرعت کهکشان

دهد که در اين حالت سرعت پخشی در راستای ديد نشان می (2)از مقدار درخشندگی سيستم است. همچنين شکل 

عنوان تابعی از فاصله تصوير شده به ازای هريك از مقادير معقول در نظر گرفته شده برای نسبت جرم به به

 های تجربی توافق دارد. درخشندگی به خوبی با داده

تر دقيقبرازش توان برای ای بر نتايج ندارد ولی میها تاثير قابل مالحظهشويم که ناهمسانگردی در سرعتيادآور می

ساختار و در نتيجه تئوری موگ به ابعاد  μ و αاين عامل را در نظر گرفت. به عنوان نکته پايانی بايد گفت که يا 

به عنوان ثوابت جهانی قادر به توصيف  μ و αو يا اينکه بپذيريم که تئوری موگ با در نظر گرفتن  ،وابسته است
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