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Właściwości Właściwości 

● Zagęszczenie centralne (sferoida, bulge) + dysk +halo

● Dysk ~2D, ruch obiegowy w płaszczyźnie

● Sferoida 3D, orbity losowo zorientowane w przestrzeni

● Rozkład jasności powierzchniowej w dysku wykładniczy 
(patrz niżej)

● Sferoida podobna galaktykom eliptycznym (później...)



Właściwości dyskówWłaściwości dysków

● Jasność powierzchniowa dysku zanika wykładniczo:

● Pył, obfitszy bliżej centrum czyni obserwowaną zależność 
łagodniejszą

● Bardziej szczegółowy model uwzględnia cienki dysk złożony z 
najmłodszej populacji oraz gruby dysk  zawierający starsze lub 
dołączone później gwiazdy 



Struktura ,,wertykalna''Struktura ,,wertykalna''

● Gęstość w dysku zanika wykładniczo z odległością od 
płaszczyzny symetrii:

● Np w Galaktyce:





Centralne jasności powierzchnioweCentralne jasności powierzchniowe
(różnych galaktyk spiralnych)(różnych galaktyk spiralnych)



MetalicznośćMetaliczność

Oey & Kennicutt (1993), Garnett & Schields (1987) Skillman (1989)



Krzywe rotacji Krzywe rotacji 
galaktyk spiralnychgalaktyk spiralnych

Pomiar prędkości materii w galaktyce - schemat



W szczelinie spektrografu 
znajduje się materia z 
wąskiego wydłużonego 
obszaru.
Maksymalne przesunięcie 
linii widmowych 
odpowiada prędkości 
materii znajdującej się na 
wielkiej półosi





Obłoki HI

    Struktura nadsubtelna atomu wodoru →  możliwe promieniowanie na fali 21 cm



Obłoki HI

Promieniowanie neutralnego wodoru (HI) wydaje się słabe, ale 
radioteleskopy są czułe... Linia 21cm może być mierzona kilka 
razy dalej od centrów galaktyk niż linie optyczne.



Obłoki HI



Mapy prędkości Mapy prędkości 

Radiowe (21 cm) mapy prędkości  
neutralnego wodoru (HI) w galaktykach  
NGC4321, NGC4414, NGC4501, NGC5055(Wong i in. astro-ph/0401187)



Krzywe rotacji Krzywe rotacji 
galaktyk spiralnychgalaktyk spiralnych





      Rubin et al. (1985) ApJ, 289, 81



Użyteczny parametr Użyteczny parametr M/LM/L

 Naturalne mieszaniny 
gwiazd mają niewielkie 
wartości parametru M/L



Krzywe rotacji - interpretacjaKrzywe rotacji - interpretacja
● Używamy mech. Newtona 

● Symetria – drugorzędna

● Rozkład masy nie jest skoncentrowany; 
 M/L = 50

● →  na peryferiach galaktyk spiralnych 
jest dużo czegoś, co jest źródłem pola 
grawitacyjnego, a nie świeci (nie 
zasłania, nie odbija światła etc)

● To        CIEMNA MATERIA



Historia: Fritz ZwickyHistoria: Fritz Zwicky  

Ruch materii w galaktykach wg 
Zwicky'ego (1937) ApJ, 86, 217.

● Ocena masy galaktyk na podstawie 
prędkości rotacji

● Ocena masy gromady w Warkoczu 
Bereniki z twe. o wiriale: b. duże M/L 
(także Zwicky, 1933 ale gdzie?)

● Przewidzenie możliwości obserwacji 
efektu soczewkowania grawitacyjnego 
(1937)









Relacja Tully'ego i FisheraRelacja Tully'ego i Fishera

[Oryginalnie: jasność absolutna proporcjonalna do potęgi  ,,a” 
całkowitej szerokości linii neutralnego wodoru.]

Istnieje silna korelacja pomiędzy jasnością galaktyk spiralnych a 
prędkością rotacji dysku. Wykładnik w prawie potęgowym zależy 
od pasma, w jakim jasność jest mierzona i zmienia się od a=2.9 w 
B do a=3.5 w IR



Relacja Tully'ego i FisheraRelacja Tully'ego i Fishera



Czy dysk zawiera DM?Czy dysk zawiera DM?

Historycznie: Oort (pewnie ~1940 i później), J. Bahcall (jeszcze po 
1990) uważali, że dysk Drogi Mlecznej (  inne też)  zawierają DM.→
Problem trudny: potrzebny potencjał grawitacyjny w otoczeniu dysku, 
pomiary dyspersji prędkości gwiazd i zliczenia gwiazd. Trzeba 
sprawdzić, czy wyznaczone dynamicznie (prędkości  potencjał  → →
gęstość) i ze zliczeń gwiazd gęstości powierzchniowe zgadzają się, czy 
nie. W uproszczeniu:

Wydaje się, iż poniższa praca rozstrzyga problem. 



Czy dysk zawiera DM?Czy dysk zawiera DM?

Trywializując: różne populacje gwiazdowe (definiowane na podstawie 
dwóch parametrów metaliczności) mają różne skale wysokości w dysku i 
różne dyspersje prędkości radialnej i wertykalnej. Każda z nich może być 
użyta do pomiaru pola grawitacyjnego. Bovy i Rix ,,mierzą” siłę 
grawitacji 1.1 kpc od płaszczyzny dysku niezależnie dla kilku promieni. 
Daje to powierzchniową gęstość masy  wewnątrz warstwy +/-1.1 kpc.



Czy dysk zawiera DM?Czy dysk zawiera DM?

Zmierzona dynamicznie skala długości w dysku zgadza się z oceną na 
podstawie rozkładu gwiazd. Pomiary gęstości powierzchniowej masy 
dwiema metodami (dynamiczna,  zliczenia gwiazd) dają zgodne 
wartości. Można przyjąć, iż nie ma specyficznej dyskowej składowej 
DM. (Chociaz niektóre współczesne symulacje powstawania dysków 
sugerują odmienną konkluzję.)  



Model Drogi MlecznejModel Drogi Mlecznej

                              Halo zaczyna dominować przy R>10 kpc.



Rozkład ciemnej materiiRozkład ciemnej materii

Dysk o wykładniczym rozkładzie gęstości daje krzywe rotacji jak 
na rysunku (wg Binney & Tremaine, 1987,  Galactic Dynamics). 
Skoro dysk nie zawiera ciemnej materii, a wykładniczy rozkład 
daje niezgodny z obserwacjami kształt krzywych rotacji, ciemna 
materia jest rozłożona sferycznie z potęgowym rozkładem 
gęstości.



MACHOs czy WIMPsMACHOs czy WIMPs
Jeśli ciemna materia na peryferiach 
Drogi Mlecznej ma postać MACHOs 
(MAssive Compact Halo Objects), to 
obserwując gwiazdy w Obłokach 
Magellana można (dzięki efektowi 
mikrosoczewkowania grawitacyjnego) 
obecność takich ciał wykryć. 
Prawdopodobieństwo efektu jest 
proporcjonalne do gęstośći masy w 
postaci MACHOs.

Natomiast WIMPs (Weakly Interacting Massive Particles), efektu 
tego nie spowodują.

Pomiar jest trudny. Nawet jeśli całe halo Galaktyki składa 
się z MACHOs, szansa iż obserwacje gwiazdy w LMC/SMC 
wykażą efekt soczewkowania,  jest mała: 1:10 000 000 
(Paczyński, 1986)



MACHOs or WIMPs?
Lensing probability: theory and estimates

Only MACHO’s

density = concentration*mass

is important

[Paczyński (1986) ApJ, 304, 1]



MACHO, OGLE, EROS....MACHO, OGLE, EROS....

Alcock (+MACHO team) 2000: 
typowe masy mikrosoczewek i ich 
wkład do masy Halo Galaktyki

Ograniczenia zawartości MACHOs w 
halo w funkcji masy (Gould +)

Raczej więc WIMPs ?



Wyrzykowski et al. (2011) MNRAS, 413, 493
(based on OGLE observations 2001 – 2010)

                                 DM does not consist of MACHOs

MACHOs: fraction of halo mass



Ramiona spiralne

Ramiona spiralne nie mogą być tworem materialnym – to pewien wolno 
zmienny kształt obszaru, w którym widzimy więcej [coraz to innych] gwiazd



Fale gęstości

Wewnątrz promienia korotacji materia 
porusza się szybciej od konturów potencjału 
grawitacyjnego



Fale gęstości

Symulacje: zimna materia międzygwiazdowa jest zagęszczana przy 
przejściach przez minima spiralnego potencjału grawitacyjnego



Fale gęstości



Fale gęstości
● Spiralne zaburzenie potencjału sprzyja zagęszczaniu się gazu 

i pyłu w okolicach jego minimów

● W ,,gigantycznych obłokach molekularnych'', wskutek 
niestabilności grawitacyjnej powstają gwiazdy

● Najjaśniejsze, posiadające największe masy i świecące niebieskim 
światłem gwiazdy kończą ewolucję w ciągu kilku milionów lat nie 
oddalając się od miejsca powstania

● Ramiona spiralne są więc miejscem powstawania wszystkich 
gwiazd dysku i miejscem gdzie można spotkać gwiazdy 
największych mas. Gwiazdy małych mas (jak Słońce) ewoluują 
przez miliardy lat dokonując wielu obiegów Galaktyki i można je 
znaleźć w dowolnym położeniu. Słońce (nie po raz pierwszy) 
przechodzi obecnie przez ramię spiralne 



Pochodzenie gwiazdowego halo

● Współczesne idee: budowa większych obiektów przez ,,sklejanie'' 
mniejszych

● Ciemna materia tworzy duży obiekt. Gwiazdy tworza konfigurację 
3D – gwiazdowe halo

● Badając populacje halo Galaktyki można (przez porównanie) 
domyślać się z jakich obiektów powstała 

                     [Deason i in.  arXiv:1501.02806]



Pochodzenie gwiazdowego halo

Stosunek liczby gwiazd blue stragglers (BS) do  blue horizontal branch 
(BHB) zależy od wielkości galaktyki karłowatej. W Galaktyce BS/BHB~5-6, 
więc powstawała ze stosunkowo dużych fragmentów

        [Deason i in.  arXiv:1501.02806]



Pochodzenie dysków

● Stara hipoteza: obłok gazu o znaczącym momencie pędu --> 
gromadzenie w płaszczyźnie równikowej, dysypacja prostopadłej 
składowej prędkości

● Współczesne idee: budowa większych obiektów przez ,,sklejanie'' 
mniejszych

● Ciemna materia tworzy duży obiekt, a gaz i pył (w końcu) 
gromadzą się w płaszczyźnie prostopadłej do wypadkowego 
momentu pędu

● O takim scenariuszu ,,porzadkowania'' rozkładu materii 
barionowej w polu grawitacyjnym pochodzącym głównie od 
ciemnego halo, może świadczyć następujący diagram





                                 [Hammer et al. (2010)AIPC 1241, 23]



                                         [Hammer et al. (2010)AIPC 1241, 23]

Galaktyka osobliwa J033224.60-274428.1 z=0.54 i jej symulacja



Inna symulacja [Guedes et al. (2011) ApJ, 742, 76] pokazująca powstanie
~Galaktyki. Z większej symulacji CDM wybrano obiecujące halo, cofnięto 
czas, zamieniono cząstki N-body na dużo więcej cząstek zimnych, gazu i 
gwiazd, śledzono ewolucję gwiazd, metali etc. 

światło gaz



 [Guedes et al. (2011) ApJ, 742, 76] 
 Symulacja przewiduje znaczącą na 
peryferiach frakcję gorącego gazu.

[Bogdan et al. arXiv:1212.0541] 
zaobserwowali promieniowanie X w 
koronach  2 jasnych galaktyk spiralnych.
Takie gorące otoczki znane były dotąd szerzej 
w galaktykach eliptycznych. 



                          [Bogdan et al (2013) arXiv:1306.0643]



Pochodzenie dysków

● Łączenie się 2 ,,dużych'', bogatych w gaz galaktyk prowadzi do 
powstania galaktyki osobliwej

● Po kilku mld lat gaz utworzy w takiej galaktyce dysk

● [Stare] gwiazdy sprzed połączenia utworzą rozkład 3D

● Dołączanie małych satelitów doda ich gaz do dysku, a gwiazdy 
będą powoli ,,rozchodzić się'' wśród starych gwiazd rozkładu 3D

● Gruby dysk może zawierać gwiazdy wyrwane z cienkiego lub 
dołączone spoza

● Zderzenia, oddziaływanie, łączenie się galaktyk jest we 
współczesnych teoriach powszechnie używane do wyjaśniania 
różnych trudnych aspektów. ALE: Zjawiska takie są na tyle 
skomplikowane, że ich modelowanie nie osiągnęło jeszcze 
stadium finalnego. 
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