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Jak daleko 
sięgają galaktyki E?

To nie jest pojedyncza gal E !
To nałożone („dodane”) mapy wielu czerwonych galaktyk o dużych masach. Obrazy 
poszczególnych obiektów pochodzą z SDSS (Sloan Digital Sky Survey,  przedsięwzięcie 
konsorcjum wielu astronomów). Oczywiście mapy rozkładu jasności powierzchniowej 
poszczególnych obiektów są skalowane, tak by ich rozmiary liniowe (a nie kątowe) się 
„zgadzały”, tzn mapy obiektów dalszych trzeba rozciągnąć bardziej.



 Daleko !

Mierząc ilość światła z koncentrycznych pierścieni wokół środka mapy z poprzedniej strony, 
potrafimy określić ich średnią jasność powierzchniową w funkcji promienia. Czerwony 
kropkowany wykres to rezultat takiego pomiaru wyrażony w jednostkach 
„astronomicznych” [mag/arcsec^2]. (Obiekt astronomiczny zajmujący kąt bryłowy (1 
arcsec)^2 o tej samej jasności powierzchniowej miałby wielkość gwiazdową „mag”.)
(O parametrze n i dopasowaniu Sersica mówiliśmy na I wykładzie- patrz też niżej.)



Parametry galaktykParametry galaktyk

Nawet używając paru parametrów można wśród galaktyk zdominowanych przez 
podukład sferoidalny znaleźć kilka klas obiektów…
L_tot: dopasowujemy I(R) do danych (tam gdzie istnieją). O ile I(R) jest całkowalne 
do \infty, otrzymujemy wynik. Przejście do M_T, to już reguły fotometrii
I_0 to centralna jasność powierzchniowa, a \mu_0 – odpowiadająca jej wartość w 
wielkościach gwiazdowych (na arcsec^2). Znowu: I_0 to wielkość z dopasowania 
raczej niż bezośrednio z pomiaru, bo nie sposób zmierzyć jasność w „zerowym” kącie 
bryłowym (PSF, seeing).
Promień efektywny R_e: promień okręgu wokół centrum obiektu, z którego pochodzi 
połowa światła. Znając I(R) można to policzyć. Bardziej interesujące byłoby, gdyby 
R_e można było ,,rozpoznać’’ np. jako char. punkt na wykresie I(R).



Parametry galaktykParametry galaktyk

Korelacje pomiędzy całkowitą jasnością (rośnie w lewo) a centralną 
jasnością powierzchniową (rośnie w górę). Dla typowych galaktyk E mamy 
antykorelację: jaśniejsze mają niższą jasność powierzchniową. Największą 
jasność powierzchniową mają stosunkowo słabe zwarte obiekty typu M32. 
Dla galaktyk sferoidalnych i gromad kulistych mamy pozytywne korelacje 
(jaśniejsze są ,,jaskrawsze’’), ale są to obiekty (dużo) mniejszych jasności.



Rozkład jasności powierzchniowejRozkład jasności powierzchniowej

Hubble i długo po nim: izofoty gal E (linie łączące punkty o tej samej 
jasności powierzchniowej) są podobnymi elipsami. 

Część astronomów widzi i w tym możliwe odstępstwa...



Rozkład jasności powierzchniowejRozkład jasności powierzchniowej
Lepszy wgląd daje ilościowe badanie rozkładu jasności powierzchniowej.  
Rozkład de Vaucouleursa (raczej skomplikowany) pozwalał (~1960) na 
sensowne dopasowania i jest całkowalny.
Promień efektywny: wewnątrz niego emitowana jest  połowa  L



Rozkład jasności powierzchniowejRozkład jasności powierzchniowej

------   rozkład de'Vaucouleursa

Rozkład de’Vaucouleursa nie zawsze daje najlepsze dopasowanie
Czasem lepiej funkcjonuje pokrewny mu rozkład Sersica (ramka)



Rdzeń (core)Rdzeń (core)

Zachowanie I(R) w centralnych częściach galaktyki. Rozkład Sersica, w średnim zakresie 
promieni bardzo dobrze pasuje do obserwacji, ale w centrum wyraźnie odstaje.

W tych (jasnych) galaktykach część centralna (rdzeń) ma rozkład spłaszczony.

                  [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216]



        Nadwyżka światłaNadwyżka światła

Te (słabsze) galaktyki można w szerokim zakresie opisać 
rozkładem Sersica. Ale część centralna ma nadwyżkę światła.

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 



                  SferoidalneSferoidalne

Galaktyki sferoidalne mają niższe wartości indeksu Sersica. 
Opisany w ten sposób rozkład miałby niską jasność w centrum, ale 
pojawia się tu składnik jaśniejszy powierzchniowo o 4-5 mag. 

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 



                  SoczewkowateSoczewkowate

Galaktyki soczewkowate: zagęszczenie centralne (jak galaktyka 
eliptyczna) + dysk (cześci zewnętrzne) 

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 



                  PorównaniePorównanie

Rozkład Sersica pasuje do eliptycznych w szerokim zakresie
Nie rozumiemy fizycznych powodów: dyssypacja, relaksacja i tempo 
tworzenia gwiazd są skomplikowane i różne w różnych obiektach

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 



                  PorównaniePorównanie

Galaktyki eliptyczne (i te z rdzeniem i te z nadwyżką) oraz sferoidalny 
składnik galaktyk S0 tworzą sekwencje na powyższych diagramach. 
Galaktyki sferoidalne to osobne rozkłady mniej skoncentrowanych i 
słabiej świecących obiektów

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 



                  Interpretacja (?)Interpretacja (?)

                          [Kormendy et al. (2009) ApJS, 182, 216] 

● Najjaśniejsze, najstarsze eliptyczne z rdzeniem powstały w 
drodze wielu ,,małych połączeń'' bez dysypacji. Ich gaz 
rozgrzał się i promieniuje w X, ale nie tworzy gwiazd 

● Słabsze i typowo młodsze eliptyczne z nadwyżką powstały 
wskutek ,,niedawnego dużego połączenia''. Gaz z 
wcześniejszych galaktyk opadł ku centrum i wytworzył 
dodatkowe gwiazdy

● Galaktyki sferoidalne są fizycznie odmienne od eliptycznych, o 
czym świadczą korelacje ich globalnych parametrów

● Czy produkcja gwiazd w obiektach małej masy jest 
kontrolowana (zatrzymywana?) przez supernowe (odrzucenie 
gazu), a w dużych przez aktywne jądro (wydzielenie energii)?   

 



                  Ruch w galaktykach wczesnych typów     Ruch w galaktykach wczesnych typów     
                 (Integral field spectroscopy                 (Integral field spectroscopy) ) 

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

● Rozwój spektroskopii pozwolił z czasem na otrzymywanie 
map prędkości z rozsądną zdolnością rozdzielczą. To idealne 
narzędzie do badania ruchu materii w galaktykach

● Artykuł w AnnRev opiera się na próbce 540 galaktyk 
wczesnych typów morfologicznych

● Obok informacji o rozkładzie źródeł światła (gwiazd) w 2D 
mamy jeszcze ich uśrednioną wzdłuż linii widzenia składową 
prędkości. Nie pozwala to na jednoznaczne określenie 
rozkładu masy i prędkości w 3D. Przy upraszczających 
założeniach można otrzymać niesprzeczne z obserwacjami 
modele



 Rotacja 
nie jest ważna (?)

Obrazek pokazuje stosunek max prędkości ruchu 
systematycznego do dyspersji prędkości ruchów 
nieregularnych 

Tradycyjny obraz: 
W gal. E rotacja nieważna
W zagęszczeniach centralnych  gal. S ruchy 
systematyczne odgrywają większą rolę, 
zwłaszcza jeśli zagęszczenie jest ~trójosiową 
elipsoidą



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

Powyżej modele nawiązujące do 2 konkretnych galaktyk. Obrazki 
pokazują rozkłady jasności powierzchniowej i składowej prędkości 
wzdłuz linii widzenia. 



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

Ta morfologiczna klasyfikacja rozkładów prędkości to nie jest coś powszechnie 
przyjętego/stosowanego. Jest to raczej ilustracja mnogości możliwości. Istnieją 
galaktyki wczesnych typów morfologicznych zawierające gwiazdowe dyski, których 
rotacja jest zgodna z momentem pędu całości (e). Ale (d) to już dysk o przeciwnym 
momencie pędu w stosunku do otoczenia.  (a-c) przedstawiają jeszcze trudniejsze 
przypadki.



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

 Modele Jeansa z anizotropowym rozkładem prędkości w zastosowaniu do 
„regularnych rotatorów”. Kolejne wiersze pokazują na zmianę dane i 

dopasowania.



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

To, że ruch i rozkład jasności powierzchniowej mają wspólne osie symetrii 
świadczy o tym, że galaktyki rotujące są osiowo symetryczne do ~3 R_e. (W 
przypadku rozkładu gęstości typu trójosiowej elipsoidy oś obrotu może leżeć 
gdziekolwiek w płaszczyźnie wielkiej/małej półosi).
Jest to przyczynek do (dużo wcześniejszych) dyskusji o 3D kształcie galaktyk 
E: wśród nich są trójosiowe. Fotometrycznie przejawem tego jest zmieniający 
się kierunek wielkich półosi izofot (inny w centrum inny na peryferiach)



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

Regularne rotatory mają wyższe wartości \lambda, chyba oczywiste



                  

                                   [Cappellari, 2016, ARAA, 54, 597] 

Ten wykres sugeruje, że ,,ważność rotacji’’ zależy od sumarycznej 
masy gwiazd danego obiektu. Duże obiekty, efekt wielu małych 
połączeń, mają średnio mniejszy moment pędu na jednostkę masy i 
praktycznie nie rotują. Mniejsze, niedawno sklejone z dwóch 
podobnych sobie  mogą mieć znaczący moment pędu (moment 
orbitalny sprzed połączenia  moment pędu utworzonego obiektu).→



Zależność Faber - JacksonZależność Faber - Jackson

Galaktyki o większej dyspersji prędkości są jaśniejsze. Faber i Jackson 
(1976) opisali ten związek jako

z \gamma=4. Tego typu korelacje mają duży rozrzut

Nowy wątek: korelacje pomiędzy parametrami gal wczesnych typów. 
(Dla spiral mamy związek Tully’ego i Fishera wiążący szerokość linii 
21 cm z mocą promieniowania – wykład 2)



Płaszczyzna fundamentalnaPłaszczyzna fundamentalna

Twe o wiriale + homologiczność + zał. o M/L=const sugeruje, że 2 
(spośród 3) parametry określają galaktykę E. Obserwacje potwierdzają 
istnienie płaszczyzny fundamentalnej choć jest ona określona inną 
zależnością. Istnienie tej relacji pokazuje, że tworzenie galaktyk 
eliptycznych podlega jakimś regułom.



Płaszczyzna fundamentalnaPłaszczyzna fundamentalna

Korelacje jasności i dyspersji prędkości (po lewej) są luźne. Dodanie jasności 
powierzchniowej pozwala na otrzymanie związków ilościowych o znacznie mniejszym 
rozrzucie (po prawej). 

Dwuparametrowa korelacja istnieje, ale w przestrzeni 3 parametrów można wyznaczyć 
płaszczyznę (fundamentalną), w okolicy której skupiają się wszystkie gal wczesnych 
typów morfologicznych. (3 parametry to komplet, np. jasność całkowita jest ich funkcją, 
por poprzednią stronę



Płaszczyzna fundamentalnaPłaszczyzna fundamentalna

Relacje opisujące płaszczyznę fundamentalną pozwalają określić promień 
efektywny R_e na podstawie pomiarów dyspersji prędkości \sigma_0 i 
jasności powierzchniowej I_e. 
Na obrazie obiektu można znaleźć obszar centralny będący źródłem 
połowy światła i zmierzyć jego promień kątowy \Theta_e. Pozwala to 
wyznaczyć odległość d do obiektu.
(Zastosowanie praktyczne relacji.)

Czyli mamy metodę określania odległości do gal E. Niestety niezbyt 
precyzyjną.



Teoretyczne krzywe rotacjiTeoretyczne krzywe rotacji

Pomiary dyspersji prędkości 
pozwalają ocenić potencjał 
grawitacyjny; cząstka próbna 
umieszczona w takim 
potencjale na orbicie kołowej 
miałaby wyliczoną prędkość 
jak obok

Gdyby w gal E rotacja była 
częstym zjawiskiem, 
moglibyśmy mierzyć ich 
krzywe rotacji. W większości 
przypadków byłyby płaskie co 
oznaczałoby obecność ciemnej 
materii na peryferiach. 
Pomiary dyspersji prędkości 
prowadzą do tego samego 
wniosku. W przeciwieństwie 
do spiral tego typu 
konkluzje możliwe są tylko 
dla nielicznych E.



Promieniowanie X gal. eliptycznychPromieniowanie X gal. eliptycznych

Niektóre gal eliptyczne wysyłają [słabe] 
promieniowanie w dziedzinie rentgenowskiej

Nowy wątek: rozkład masy w gal E na 
podstawie obserwacji X



Promieniowanie X gal. eliptycznychPromieniowanie X gal. eliptycznych

NGC 4555
Przykład: mapa natężenia promieniowania X 
dla konkretnego obiektu. Rozkład jest 
regularny w centrum i ,,prawie’’ osiowo 
symetryczny. Badając natężenie promienio-
wania w kolejnych koncentrycznych 
pierścieniach otrzymamy I(R). Rysunki po 
prawej to już efekt modelowania przy 
założeniu sferycznej symetrii źródła.



Promieniowanie X gal. eliptycznychPromieniowanie X gal. eliptycznych

Kolejne przykłady map rentgenowskich (izofoty) nałożonych na optyczny obraz nieba



Promieniowanie X gal. eliptycznychPromieniowanie X gal. eliptycznych

---- DM     ...... gwiazdy     -...-...-... gaz

Te wykresy przypominają te dla spiral: ocena całkowitej masy w funkcji promienia oparta 
jest na interpretacji obserwacji X.  Rozkład masy gazu i gwiazd też opiera się na 
obserwacjach, natomiast rozkład ciemnej materii to dedukcja: rozkład brakującej masy.



Gazowe otoczki gal. EGazowe otoczki gal. E

● Prom. hamowania z cienkiego opt. 
ośrodka

● Temperatura ~stała

● Potęgowy rozkł. natężenia prom. X 
===> potęgowy profil gęstości

● Typowo:       M/L=70

Jak na ćwiczeniach: w oparciu o równanie równowagi 
hydrostatycznej dla gorącego gazu (traktowanego jak 
ciało próbne w zewnętrznym, sferycznym polu 
grawitacyjnym) otrzymujemy wzór na masę w kuli o 
promieniu r.



Karłowate galaktyki sferoidalneKarłowate galaktyki sferoidalne

● Metoda: badanie ruchów gwiazd

● ===> duże M/L 

Carina dwarf galaxy

W tych pięciu klasycznych (znanych od dawna) galaktykach karłowatych znajdujących 
się w pobliżu Drogi Mlecznej można mierzyć składowe prędkości wzdłuż linii widzenia 
dla kilku – kilkudziesięciu gwiazd. Pozwala to zmierzyć dyspersję prędkości i, w oparciu 
o TWE o wiriale, ocenić masę potrzebną do grawitacyjnego związania układu. 
Niezależne pomiary jasności dają M/L



Pary galaktykPary galaktyk

● Do indywidualnych wyznaczeń nadaje się ~200 par galaktyk. W 
wyniku mamy

                                      M/L ~ 100 
Jak na ćwiczeniach, chociaż tam oznaczenia były inne. W każdym razie 
efekty projekcji zaniżają naiwną ocenę masy 32/(3\pi) ~ 3.4 raza. Po 
uwzględnieniu tej poprawki i przy założeniu, że obserwowane układy 
znajdują się w losowej fazie ruchu orbitalnego oraz że ich płaszczyzny 
orbitalne mają losową orientację otrzymujemy M/L.



Averaged tangential shear around 19-
22 mag galaxies

==> an L* galaxy M~2*10^12
Halo radius ~250 kpc

(which gives M/L~200
<==> Omega_M~0.2

(Preliminary results, no redshifts, 
foreground/ background based on 
apparent luminosities)

Mniejsza o szczegóły techniczne. 
Promienie świetlne są zakrzywiane w 
pobliżu mas, co deformuje obrazy 
odległych obiektów.  Teoria prze-
widuje, że obrazy odległych źródeł 
będą rozciągnięte w 
kierunku ,,wokół’’  soczewki. 
Porównując rozmiary obrazów w tym 
i prosto-padłym kierunku 
spodziewamy się statystycznej 
nadwyżki (\gamma_t), a po zmianie 
tych kierunków o 45 deg (\gamma_x) 
– już nie.  Związki ilościowe 
pozwalają ocenić masy.

Weak galaxy-galaxy lensing

   Parker et.al. (2007) ApJ, 669, 21 (CFHTLS)



Weak galaxy-galaxy lensing (2013)

 Averaged density profiles of 
DM halos, mass to light ratios

   Brimioulle et al. (2013) arXiv:1303.6287 (CFHTLS - Wide)

Metoda działa. Ocena M/L daje 100 – 200 zaleznie od jasnosci obiektu



Grupy galaktykGrupy galaktyk
● Kilka – kilkanaście 

grawitacyjnie związanych 
galaktyk

● Brak jakichkolwiek 
symetrii w rozkładzie 

● Prawie wszystkie 
galaktyki należą do 
jakichś układów – 
najczęściej do grup

Powyżej: Hickson Compact Group 
HCG 87

Grupy galaktyk to na tyle 
różnorodne byty, że 
wykorzystamy je tylko do 
oceny M/L



Grupy galaktykGrupy galaktyk

Dyspersję prędkości i efektywną 
odległość w 2D można zmierzyć 
dla każdej grupy. Uśrednienie daje

             M/L ~ 200
Grupy liczą kilka – kilkanaście 
obiektów, więc trudno zakładać 
sferyczność dla każdej z nich. Ale 
uśredniając po wielu grupach 
możemy przyjąć, że każda z nich 
jest zorientowana losowo w 
stosunku do nas, więc (mierzona) 
wariancja prędkości wzdłuż linii 
widzenia jest taka sama jak dla 
pozostałych składowych – stąd 
czynnik 3.
Podobnie otrzymujemy związek 
pomiędzy odległością między 2 
galaktykami w 3D a jej rzutem do 
2D, co pozwala poprawić 
występujące w TWE o wiriale 
zmienne i dokonać poprawki 
2D → 3D. 



Gromady galaktykGromady galaktyk
● Kilkaset – tysiące  

grawitacyjnie związanych 
galaktyk

● Abell:                            
1)>50 galaktyk o 
wielkości m<m_3+2          
2)w kole 1.72/z arcmin      
3)0.02<z<0.2

● 2712 gromad (1958) 
+1361 na półkuli S (1989)

● Wielość form; największe 
i najbardziej 
skoncentrowane 
~sferyczne

Powyżej: gromada Abella A1689



Gromady Gromady 
galaktykgalaktyk

● Dla najbogatszych (==>skoncentrowanych, regularnych) gromad 
twe o wiriale ma zastosowanie do pojedynczych obiektów; wynik:       

                                 M/L ~ 400   
● Skoncentrowane gromady mają 70% E+S0 +30% S; w mniej 

skoncentrowanych odsetek S jest wyższy

● Gorący gaz (patrz niżej) ma metaliczność ~1/2 słonecznej jest więc 
produktem ewolucji gwiazd ==> pochodzi z galaktyk

● Gaz wyrzucony/wyrwany z różnych galaktyk rozgrzewa się wskutek 
zderzeń pomiędzy obłokami z różnych obiektów ==> prędkość 
dźwięku staje się porównywalna ze względnymi prędkościami 
galaktyk



Gromady galaktyk- gorący gazGromady galaktyk- gorący gaz

<----Obrazy rentgenowskie

X (kontury) 
+obraz opt. --------->

Gromady z reguły są źródłami X. (Łatwiej je zaobserwować na niebie 
rentgenowskim niż poszukując zagęszczeń  gal na niebie optycznym. Tym 
bardziej przy dużych z). Są najjaśniejszymi stacjonarnymi żródłami X. 
Powyższe obrazy rentgenowskie mają wiele wspólnego z opisanymi 
wcześniej obrazami gorących otoczek gal E.



Gromady - cdGromady - cd

Typowy profil rozkładu natężenia 
promieniowania X --->



Gromady - „cooling flows”Gromady - „cooling flows”
W części centralnej zależność przestaje być potęgowa. 
Gaz jest tu na tyle gęsty, że czasowa skala chłodzenia 
jest krótsza od ~10 mld lat (,,wiek Wszechświata”). 
Można się spodziewać procesów gwiazdotwórczych.
Daleko gaz zachowuje stałą temperaturę i pozostaje w 
równowadze hydrostatycznej. W pobliżu centrum 
chłodzi się efektywnie → spływa („cooling flow”)

Poniżej 30 M_sun/rok brak wpływu na 
SFR (inne źródła gazu ?)
Powyżej 30 M_sun/rok jest korelacja z 
SFR,  SFR/(dM/dt) rośnie z dM/dt, ale 
stosunek to typowo kilka %
Na rysunku obok tempo spływu jest 
policzone, a tempo powstawania gwiazd 
(Star Formation Rate) ocenione na 
podstawie  obserwacji

[McDonald i in (2018) arXiv:1803.04972]



Gromady - cdGromady - cd

● Gaz ←→  Mtot ; Mgas : Mtot = 1:7

● Ruch galaktyk, twe o wiriale →  
takaż  Mtot

● M/L=400

Rozkład przestrzenny gorącego gazu i jego temperatura pozwalają ocenić 
rozkład masy całkowitej M(r)  ; niezależnie można ocenić masę samego gazu 
(obserwacje X). Sumaryczna masa gwiazd w gromadzie jest kilkukrotnie 
niższa, więc stosunek masy gazu do całkowitej to w przybliżeniu stosunek 
masy barionów do całkowitej. (Wybiegając wprzód: badanie tzw nukleo-
syntezy pierwotnej daje ocenę średniej gęstości barionów we Wszechświecie.  
Jeśli stosunek 1:7 obowiązuje również we Wszechświecie, jest tam 6 razy 
więcej ciemnej materii niż materii barionowej) 



Gromady i efekt silnego ugięcia promieniGromady i efekt silnego ugięcia promieni

X→  ← opt.

W centralnych obszarach gromad ugięcie promieni świetlnych może być ,,silne’’ to 
znaczy może prowadzić do powstawania wielokrotnych obrazów tego samego 
(odległego) źródła. Przykładem takiego efektu w gromadach są tzw jasne łuki (widoczne 
po prawej). Mają typowy promień ~ 20’’. Ich światło ma z>z_gromada. Interpretacja: 
efekt ,,sklejenia’’ 3 obrazów źródła (galaktyki), która znajduje się w pewnym b 
szczególnym położeniu. Obecność łuków pozwala określić masę gromady wewnątrz koła 
o promieniu obserwowanego łuku.



Silne ugięcie...Silne ugięcie...

Tu i na następnej stronie inne przykłady łuków.



Silne ugięcie...Silne ugięcie...



Słabe ugięcie: działanieSłabe ugięcie: działanie

Rozkład masy 
zakrzywiającej 
promienie

Niejednorodny rozkład 
materii działa na promienie 
świetlne jak niedoskonała 
szyba – patrząc przez nią na 
regularną kratę  potrafili-
byśmy na podstawie defor-
macji obrazu odtworzyć 
defekty szyby. W astronomii 
patrzymy na tylko statys-
tycznie regularny przedmiot 
– źródło i metodami statys-
tycznymi możemy odtwo-
rzyć rozkład masy zakrzy-
wiającej promienie



Gromady - rozkład masyGromady - rozkład masy

● 3 niezależne metody dają zgodne oceny całkowitej 
masy gromad galaktyk

● Rozkład masy nie jest skoncentrowany

● Ciemna materia jest obecna,    M/L = 400



DM haloes

 

-Astronomical objects: a result of gravitational instability
-Simulations: mostly N-body, collision-less  
-Navarro, Frenk & White (1996, ApJ, 462, 563): typical density 
profile of a gravitationally bound halo: 

NFW based models give sensible fits to observations (of rotation curves, sources of light 
etc) in many cases
The “very centres” are unresolved – NFW: hypothetical profile of the core

Profil NFW (White z przodu) to rezultat dopasowania do wielu symulacji N-ciałowych. 
Pozwala modelować rozkład gęstości ze zmianą nachylenia. Nie jest całkowalny do 
nieskończoności, gdzie daje logarytmiczną rozbieżność. W r=0 nie ma rozbieżności M(r)  
Czasem potęgi w mianowniku zamienia się innymi wartościami.



(R_vir, R_200 synonimy. Wewnątrz tego promienia srednia gestosc jest 200 
razy wyzsza od „krytycznej” we Wszechswiecie)

Arytmetyka NFW. Wyrażenia nie są poręczne do analizy, ale są explicite 
więc dla komputerów OK. Koncentracja c jest parametrem zależnym od 
natury (typu) modelowanego obiektu – patrz niżej.



max[f(x)/x] = 0.2162 przy x~2.14 
(przy x=15 f(x)/x=0.12, co odpowiada spadkowi V o czynnik 1.33)

Zależność V^2(r) (zielona) w potencjale NFW. Nie jest płaska , ale jej 
spadek jest powolny.



Symulacje pozwalają otrzymać związane grawitacyjnie konfiguracje o różnych 
masach. Wynik zależy od użytego modelu kosmologicznego (Planck, WMAP1,...) 
Niezależnie od modelu jest silna korelacja pomiędzy koncentracją „c” a masą 
konfiguracji. (Tutaj z=0)
                      [Dutton & Maccio arXiv:1402.7073] 

Obiekty dużej masy mają niższe wartości parametru koncentracji czyli stosunku 
R_vir/R_s, który ma wartość ~16 dla M=10^10 i spada do ~6 dla M=10^15



Koncentracja zależy od epoki, w której dana konfiguracja powstała. 
Dla każdej istnieje ścisły związek c  M_vir; niestabilność wybiera 2D ←→
podprzestrzeń w 3D przestrzeni modeli.  (  płaszczyzna fundamentalna?)→
                      [Dutton & Maccio arXiv:1402.7073]

Obiekty powstałe we wcześniejszych epokach były mniej skoncentrowane i 
koncentracja słabiej zależała od masy
(To wszystko dotyczy wyników symulacji. ) 
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