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Materia întunecată şi stabilitatea galaxiilor spirale.  
O explicaţie  folosind doar noţiuni de mecanică de clasa a IX-a 

Prof.  Cristina Carmen Brînză Liceul „Al. I. Cuza ”, Iaşi 

Materia întunecată este o formă de materie 
deocamdată ipotetică, care a fost postulată pentru a 
descrie fenomene care nu pot fi descrise cu alte 
forme de materie cunoscute. Adevărata natură a 
materiei întunecate este încă o necunoscută.  

Pentru prima dată,  ideea prezenţei unei mase de 
materie ipotetică -“necunoscută”, suplimentară în 
discul galactic a fost lansată în anul 1932 de către 
astronomul Jan Oort, care studia la acea dată 
spectrele stelelor din Caleea Lactee şi mai precis 
deplasarea liniilor spectrale datorată efectului 
Doppler. 

Termenul de materie întunecată – “dark matter” 
aşa cum este cunoscut în prezent a fost introdus un 
an mai târziu, în 1933, de către astronomul Fritz 
Zwicky care studia clusterul de galaxii Coma din 
constelaţia Părul Berenicei (Coma Berenices), 
pentru a explica vitezele mari ale mai multor galaxii 
din acest cluster.  

Mult mai târziu, în anul 1962, o femeie 
astronom, Vera Rubin, a  dezvoltat o teorie a 
rotaţiei galaxiilor, ea descoperind că galaxiile 
spirale au o curbă de variaţie a vitezei de rotaţie 
„plată”. 

Dar ce înseamnă acest termen „plată”, de unde 
provine? 

La fizică, în clasa a IX-a, se studiază legea 
atracţiei universale sau a atracţiei gravitaţionale a 
lui Newton şi mişcarea circulară. Studiind mişcarea 
unui corp cu masa m, pe o orbită circulară de rază r, 
în jurul unei stele de masă MS, şi ştiind că forţa de 
atracţie gravitaţională acţionează ca o forţă 
centripetă, putem determina viteza de rotaţie, astfel: 

Putem observa că viteza de rotaţie pe orbită este 
invers proporţională cu r1/2, o astfel de orbită 
numindu-se kepleriană. Pentru planetele sistemului 
solar, se observă din graficele următoare în care am 
reprezentat viteza medie în funcţie de semiaxa mare 
şi respectiv viteza la periheliu în funcţie de distanţa 
la periheliu, că se respectă cele deduse mai sus. 
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Deci dacă reprezentăm grafic vrot  = f(r), observăm 
că pe măsură ce raza orbitei creşte, viteza de rotaţie 
scade, lucru confirmat şi de observaţiile 
experimentale. 

 
Să ne imaginăm acum ce se întâmplă dacă 

mişcarea s-ar produce în interiorul Soarelui, deci 
avem r < Rs. Vom găsi: 

 
 
 
 

Unde M < Ms, este masa cuprinsă în interiorul sferei 
cu raza r < Rs, desenată haşurat în Fig. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deoarece M < Ms, pe măsură ce distanţa r scade, 

scade şi M, sfera haşurată devenind din ce în ce mai 
mică şi, ca urmare scade, şi viteza de rotaţie, astfel 
încât pentru r = 0 găsim şi vrot = 0, graficul           
vrot  = f(r) având următorul aspect (Fig. 5):  

Dacă aplicăm aceeaşi teorie la studiul galaxiilor, 
ar trebui ca pe măsură ce ne îndepărtăm de centrul 
galactic, viteza stelelor să scadă, dar în realitate s-a 
constatat că viteza stelelor rămâne constantă. 
Observaţia  a fost făcută de Vera Rubin, care  studia 
stelele din galaxia Andromeda - M31, o galaxie 
spirală asemănătoare cu Calea Lactee. Astronomul a 
determinat, folosind efectul Doppler vitezele de 
rotaţie pentru un număr mare de stele de la 
marginea galaxiei, constatând că graficul vitezei de 
rotaţie în funcţie de distanţa până la centrul galaxiei 
este plat, deoarece vitezele stelelor sunt constante 
(Fig. 6): 

Revenim pentru moment la relaţia de calcul a 
vitezei de rotaţie scrisă de această dată pentru 
rotaţia stelelor în jurul centrului galactic: 

 
 
 
 
 

 Deoarece în urma observaţiilor astronomice s-a 
constatat că vrot  = const, înseamnă că obligatoriu şi 
raportul M/r = const, deci pe măsură ce ne 
îndepărtăm de centrul galaxiei masa pe care trebuie 
să o luăm în calcul creşte, aceasta fiind masa 
cuprinsă în interiorul sferei haşurate cu raza egală 
cu distanţa r la care se află steaua analizată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La prima vedere este foarte corect, fiind normal 
ca într-o sferă cu rază din ce în ce  mai mare să fie  
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cuprinse stele tot mai multe, deci masa totală creşte 
cu distanţa la care se află steaua, astfel încât 
raportul M/r = const. şi ca urmare să avem şi  vrot = 
const. 

Dar ce se întâmlpă cu stelele care sunt în jurul 
galaxiei, la limita exterioară a acesteia şi care se 
rotesc în jurul centrului galactic? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conform celor discutate anterior, 

deoarece sunt în afara galaxiei, M = Mgalaxie = 
const., şi deoarece creşte distanţa r faţă de centrul 
galactic, ar trebui ca viteza acestora să scadă, dar 
spre surpriza astronomilor s-a constatat că rămîne şi 
în acest caz constantă. Această viteză este foarte 
mare, ceea ce face ca forţa centrifugă să nu mai 
poată fi compensată de către atracţia gravitaţională 
şi, ca urmare, ar trebui ca stelele aflate la limita 
exterioară a galaxiei să fie aruncate în exterior, 
ceea ce nu   s-a constatat  în observaţiile 
astronomice. 

Cum se poate explica totuşi viteza cu care se 
deplasează stelele aflate la limita exterioară a 
galaxiilor? Răspunsul nu este decît unul singur: 
creşte masa materiei aflate în interiorul sferei luate 
în calcul la determinarea vitezei. 

Dar oare cum este posibil? Pentru moment nu 
răspundem încă la acestă întrebare şi vom explica 
cum se poate determina masa unei galaxii. Există 
mai multe posibilităţi, pe care le vom analiza în cele 
ce urmează: 

 Determinarea masei folosind relaţia masă 
luminozitate; 

 Determinare masei din viteza de rotaţie a 
galaxiei. 

Odată determinate vitezele stelelor de la 
marginea galaxiei se putea determina şi masa 
galaxiei, folosind formula vitezei de rotaţie a unei 

stele în jurul centrului galactic:  
 
 
 
 

de unde se găseşte: 

 
 
 

 Determinarea masei folosind efectul de lentilă 
gravitaţională şi doar câteva noţiuni de Teoria 
Relativităţii (T.R.); 

La trecerea unui foton care se deplasează cu 

viteza c   m/s pe lângă o stea, conform 
Teoriei Relativităţii, traiectoria acestuia este 
curbată, acesta fiind deviat de la traiectoria iniţială 
rectilinie cu un unghi α (Fig. 9):  

Pentru a simplifica studiul nostru, vom utiliza 
cunoştinţe simple de mecanică newtoniană. La 
trecerea pe lângă stea, fotonului i  se imprimă o 
acceleraţie a, pe care o putem deduce astfel: 

 
 

 
 

 
 

Datorită acestei acceleraţii avem o variaţie de 

viteză: v = at 
unde Δt este intervalul de timp în care are loc 
trecerea fotonului pe lângă stea străbătând o distanţă 

d = 2Rs: t = 2Rs/c 
astfel găsim variaţia vitezei:   

 
 
 
 
 
 
 

Din Fig. 10 observăm că tg = v/c , dar 

deoarece unghiul α este foarte mic, tg  , astfel 
încât putem găsi: 

 
 
 
 

Dacă se aplică noţiuni de teoria relativităţi, se 
găseşte pentru unghiul de deviaţie o relaţie 
asemănătoare: 

Fig. 8 
Fig. 9 

Fig. 10 
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Relaţia se aplică şi în cazul luminii care trece pe 
lângă o galaxie şi odată determinate unghiul de 
deviaţie α şi raza galaxiei, se poate stabili şi cât este 
masa galaxiei: 

După efectuarea calculelor de către astronomi, 
surpriza a fost de proporţii: masa galaxiei calculată 
folosind ultimele două metode era mult mai mare 
decât cea determinată prin prima metodă, astfel 
apărând încă un semn de întrebare! 

Ce nu am luat în calcul la prima metodă de 
apare o astfel de diferenţă foarte mare a masei? 
Ce lipseşte? 

Au fost propuse mai multe elemente „lipsă” la 
masa totală a galaxiei: 

1. aşa numitele M.A.C.H.O.S. – Massive
Compact Halo Objects – care cuprind stelele 
neutronice, piticele roşii, piticele brune şi găurile 
negre – care ar reprezenta aproximativ 20% din 
materia „lipsă”, care a fost denumită întunecată; 

2. neutrino – particule elementare foarte uşoare
emise în timpul reacţiilor nucleare care au loc în 
Univers; 

3. particulele denumite pe scurt W.I.M.P.s -
Weakly Interacting Massive Particles – particule 
subatomice cu masa foarte mare – acestea fiind 
particulele de materie întunecată propriuzisă. 

În final este momentul să răspundem în sfârşit la 
întrebarea: 

Cum se poate explica totuşi viteza cu care se 
deplasează stelele aflate la limita exterioară a 
galaxiilor? 

Pentru a exlica de ce aceste stele au ceeaşi viteză 
ca şi cele aflate în interiorul galaxiei, singura soluţie 

este existenţa materiei “întunecate”, care formează 
un halou în jurul galaxiei (Fig. 11). 
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The Mystery of Dark Matter - Teacher’s Guide - © 
2008 Perimeter Institute for Theoretical Physics. 

http://ircamera.as.arizona.edu/NatSci102/NatSci102/
lectures/darkmatter.htm 

http://www.astro.cornell.edu/academics/courses/
astro201/rotation_curves.htm 
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