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Тема: Зоряні скупчення та асоціації. Туманності.  

Молочний шлях. Будова Галактики.  

Мета:  
навчальна: засвоєння студентами знань про нашу Галактику та її основні елементи: склад 

Галактики, зорі, їх скупчення і асоціації, туманності та їх види; будову і обертання Галактики; рух зір 

та Сонця; сусідні Галактики; 

розвивальна: розвивати вміння користуватися основними методами логічного мислення, робити 

висновки й узагальнення; 

виховна:  

виховувати у інтерес до астрономії;   формувати  загальнокультурну компетентність, науковий 

світогляд. 

Матеріали до уроку: 

 

Зоряні скупчення. На осінньому зоряному небі впадає в око тісна красива група 

зірок у сузір'ї Тельця, схожа на блискучий маленький ківш. Називається вона 

Плеядами. Неозброєне око розрізняє в цій групі 7-8 зір, а на фотографіях з тривалою 

експозицією налічується близько 300 слабких зірок. Таке об'єднання зір - Гіади - 

розташоване поруч з Альдебараном (α Тельця). Ці та аналогічні до них тісні зоряні 

групи неправильної форми називаються розсіяними зоряними скупченими. У 

кожному з них сотні або й тисячі зір, які мають спільне походження, об'єднанні силою 

всесвітнього тяжіння і разом рухаються у просторі. Діаметри розсіяних зоряних 

скупчень становлять 10-20 світових років. Більшість розсіяних скупчень складається 

тільки із зір головної послідовності, а це означає, що вік цих утворень не перевищує 

10-100млн.років, тобто вони доволі «молоді». Зараз відомо близько 1200 розсіяних 

зоряних скупчень і майже усі вони розташовані у Молочному Шляху чи поблизу 

нього. Найближче до нас розсіяне зоряне скупчення - Гіади - віддалені всього на 46 пк. 

Окрім розсіяних, спостерігаються і зоряні скупчення сферичної чи еліпсоїдної 

форми, які називають кулястими. Вони мають величезні розміри (до 300 св.років) і 

складаються із сотень тисяч зірок. Значна кількість червоних гігантів у кулястих 

зоряних скупченнях свідчить про поважний вік цих утворень. Найстарші з них існують 

13-15 млрд.років. На відміну від розсіяних, кулясті зоряні скупчення сконцентровані 

біля центра Галактики. Зараз відомо близько 150 кулястих зоряних скупчень, і всі вони 

надзвичайно віддалені. М22 (читається «Месьє 22») у сузір'ї Стрільця - єдине кулясте 

зоряне скупчення, яке можна бачити неозброєним оком у вигляді туманної плямки (m 

= 5,1), розташованої на відстані 2800 пк. 

Зоряні асоціації. У 1947 р радянський астрофізик В. А. Амбарцумян повідо-мив 

про відкриття нового виду зоряних утворень - зоряних асоціацій. Це наймо-лодші 

розсіяні зоряні скупчення, що складаються з дуже молодих зір. Молоді гарячі біло-

голубі зорі (класів О та В) групуються в О-асоціації, а молоді зорі типу Т-Тельця - у Т-

асоціації. Згідно з астрофізичними даними, 98% маси усієї Галактики сконцентровано 

у зорях. Решта - 2% речовини припадає на газ і пил. Вони надзвичайно розріджені (1 

частинка - на 10 см) і розподілені нерівномірно у Галактиці. Уважно придивившись до 

Молочного Шляху, можна побачити на його світ-лому фоні темні області з незначною 

кількістю світил. А від сузір'я Лебедя в напрямі на сузір'я Скорпіона Молочний Шлях 



складається із двох гілок, розділених так званим Великим Провалом. Ця темна смуга - 

велетенське скупчення пилу, сконцентрованого поблизу галактичної площини. 

Газопилові хмари екранують світло зірок, розташованих у них та за ними. Іноді з пилу 

і газу формуються туманності. 

Величезні згущення пилу та газу, які мають неправильну форму, назив-аються 

дифузними туманностями. Їхня маса може сягати 10000 M . Густина туманностей 

дуже мала – 10-100 частинок в 1 см
3
, але, простягаючись на десятки й сотні парсек, 

вони стають непрозорими для світла далеких зір. У ди-фузних газопилових 

туманностях виникають і формуються молоді зорі. Дифуз-ні туманності можуть бути 

темними та світлими. Залежить це від того, є чи нема поблизу яскравої зорі. Наявність 

значної кількості темних газопилових туманностей у площині Молочного Шляху 

створює ефект Великого Провалу. Однією з найвідоміших темних дифузних 

туманностей є туманність Кінська Голова. Якщо в туманності або біля неї є яскрава 

зоря, то газ і пил відбивають та розсіюють її світло. Туманність при цьому виглядає 

світлою. Характерним представником таких об'єктів є туманність в Оріоні, 

розташована трохи нижче від «пояса Оріона». Для неозброєного ока вона виглядає 

слабенькою зеленува-тою плямкою. Загалом відомо понад 150 світлих дифузних 

туманностей. 

Газ туманностей, іонізуючись ультрафіолетом зорі, теж випромінює. Тому в 

спектрах туманностей, окрім ліній поглинання, є і окремі яскраві лінії 

випромінювання. За ними визначають хімічний склад туманностей. Є світлі 

туманності правильної форми: волокнисті та планетарні. 

Вважається, що ці об'єкти формуються зі скинутих зорями 

оболонок на заключних етапах. Волокнисті туманності 

(наприклад, Крабоподібна туманність у сузір'ї Тельця), 

очевид-но, є залишками спалаху наднових зір. З оболонок 

червоних гігантів утворюються планетарні туманності. 

Молочний шлях.  

Молочний шлях - це відносно яскрава сріблясто-біла  смуга на зоряному небі, яку 

давні греки назвали «Галактикою» (від грецького «гала» - молоко). 

Кільце Молочного шляху утворюють 

найближчі до нас зорі Галактики, яка як зоряна 

система має вигляд диска чи двоопуклої лінзи. На 

перших її дослідників це кільце створювало 

враження, ніби-то Сонце  перебуває у центрі 

Галактики. Як побачимо ділі, це зовсім не так. При обговоренні будови Галактики ще 

В.Гершель через середину Молочного шляху провів уявну площину, згодом названу 

галактичною. Підраховуючи кількість зір, що їх видно в телескоп у кожній із 1083 

невеличких, але однакових ділянок неба, розташованих на різних кутових відстанях 

від загальної площини, Гершель побудував першу модель Галактики. У цій моделі 

Галактика мала вигляд диска діаметром 5800 і товщиною 1100 св.р.   

Структура Молочного шляху. Діаметр Галактики складає біля 30 тисяч парсек 

(порядку 100 000 світлових років) при оцінній середній товщині порядку 1000 

світлових років. Галактика містить, за самої низькою оцінкою, порядку 200 мільярдів 

зірок (сучасна оцінка коливається в діапазоні припущень від 200 до 400 мільярдів). 

Основна маса зірок розташована в формі плоского диска. За станом на січень 2009, 

маса Галактики оцінюється в 3×1012 маси Сонця, або 6×1042 кг. Велика частина маси 



Галактики міститься не в зірках і міжзоряному газі, а в гало з темної матерії. Темна 

матерія - це загальна назва сукупності астрономічних об'єктів, недоступних прямим 

спостереженням сучасними коштами астрономії (що тобто не випускають 

електромагнітного випроміню-вання достатньої для спостережень інтенсивності), але 

що спостерігається непрямо по гравітаційних ефектах, що надаються на об'єкти, що 

спосте-рігаються. У середній частині Галактики знаходиться потовщення, яке нази-

вається балджем (англ. bulge - потовщення), що становить біля 8 тисяч парсек.  

У центрі Галактики, видно, розташовується сверхмасивна чорна діра навколо 

якої, приблизно, обертається чорна діра середньої маси. Їх спільна гравітаційна дія на 

сусідні зірки примушує останні рухатися по незвичайних траєкторіях. Центр ядра 

галактики проеціруется на сузір'я Стрільця (α = 265°, δ = −29°). Відстань до центра 

Галактики 8,5 кілопарсек (2,62 · 1022 см, або 27 700 світлових років). Галактика 

відноситься до класу спіральних галактик, що означає, що у Галактики є спіральні 

рукава, розташовані в площині диска. Диск занурений в гало сферичної форми, а 

навколо нього розташовується сферична ж корона. Сонячна система знаходиться на 

відстані 8,5 тисяч парсек від галактичного центра, поблизу площини Галактики 

(зміщення до Північного полюса Галактики становить всього 10 парсек), на 

внутрішньому краю рукава, що носить назву рукав Оріона. Таке розташування не дає 

можливості спостерігати форму рукавів візуально. Нові дані по спостереженнях 

молекулярного газу говорять про те, що у нашої Галактики є два рукави, що 

починаються у бара у внутрішній частині Галактики. Крім того, у внутрішній частині є 

ще пара рукавів. Потім ці рукава переходять в чотирирукавну структуру, що 

спостерігаються в лінії нейтрального водню у зовнішніх частинах Галактики. 

Галактичне гало має сферичну форму діаметром біля 5-10 тисяч світлових років і 

температуру біля 5×105 У основному складається з розрідженого гарячого газу, зірок і 

темної матерії. Остання складає основну масу галактики. 

Вчені з Каліфорнійського університету при дослідженні поширеності водня в 

областях, що зазнають спотворення, виявили, що ці деформації тісно пов'язані з 

положенням орбіт двох галактик-супутників Молочного Шляху - Великого і Малого 

Магелланових хмар, які регулярно проходять крізь навко-лишню його темну матерію. 

Є і інакші, ще менш близькі до Молочного Шляху галактики, однак їх роль (супутники 

або що поглинаються Молочним Шляхом тіла) не ясна. Маса Галактики не менше за 

2*10
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 маси Сонця. У основному це зірки, але 5% її маси доводиться на міжзоряну 

речовину - газ і пил. Міжзоряна речовина заповнює простір між зірками в 

галактичному диску товщиною біля 600св.років, причому всередині диска воно 

концентрується до спіральних рукавів Галактики. Значна частина міжзоряної речовини 

об'єднана в масивні холодні хмари, в надрах яких формуються зірки. 

Домашнє завдання: 

Дати письмово відповідь на питання для самоконтролю. 

1. Що таке Молочний шлях?  

2. Складові розсіяних зоряних скупчень  та кулястих зоряних скупчень. 

3. Зоряні скупчення. Утворення зоряних асоціацій. 

4. Що називають туманністю?  

Зворотній зв'язок  

Viber/Telegram 0932186792 
E-mail vitasergiivna1992@gmail.com 

!!!! у повідомленні з д/з не забуваєм вказувати прізвище, групу і дату уроку.  
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