
Kosmografia
 czyli rozkład obiektów w przestrzeni

Oparte na materiałach z licznych, trudnych do 
wyliczenia i zapamiętania źródeł

Jednostki odległości: rok św. = 9.5*10^{12} km
                                  1AU=150 mln km = 500 s.św.

      1pc=206265 AU =3.09*10^{13} km = 3.26 r.św.



Droga Mleczna (czyli „nasza” Galaktyka)



Nasze miejsce w Galaktyce



Grupa Lokalna

Galaktyki Grupy Lokalnej zmieściłyby 
się w kuli o D=2 Mpc



Gromada galaktyk (Coma)

• Gromady galaktyk 
zawierają setki obiektów

• Nie zawsze łatwo 
rozpoznać gromadę 
patrząc na rozkład 
galaktyk – bardziej 
niezawodne okazują się 
komputery

• Gromady mają rozmiary 
kilku Mpc
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Mapa rozkładu masy

Mapa obejmuje 

Supergromadę 

Lokalną



Ta mapa wycinka przestrzeni sięga odległości ok. 200 Mpce

Katalog prędkości galaktyk CfA



Ta mapa przedstawia obszar ,,grubszy’’.

Katalog prędkości galaktyk CfA - cd

Tutaj dodano jeszcze obiekty z sąsiednich warstw.



Włókna, wąsy, pustki

Rozkład przestrzenny to ~stykające się komórki, na których krawędziach (włóknach) 
znajdują się grupy galaktyk. Galaktyki nie należące do grup, ale ich bliskie są 
dołączane do włókien. Ale są też “wąsy” (jak służące roślinom pnącym do 
umocowania) – liniowe struktury wystające poza włókna oraz galaktyki w pustkach. 
Galaktyki w wąsach tworzą liniowe struktury, to co poza nimi, to galaktyki w pustkach. 
(Dalej/blizej ma swoje definicje)

Katalog prędkości galaktyk CfA - cd

              [Alpaslan et al. ArXiv:1401.7331]



Uśredniając rozkład gęstości w wielu ,,pustych'' obszarach o różnych rozmiarach 
otrzymujemy powyższy obraz.  To wyniki symulacji a nie obserwacji!

W pustkach nie ma próżni. Gęstość materii w centrum pustek stanowi 1/20 – 1/2 
gęstości średniej w zależności od ich rozmiarów. Dawno temu pustki były ,,płytsze''.

     Pustki w symulacjach N-ciałowych

              [Hamaus et al.  ArXiv:1403.5499]



                        Różne algorytmy określające gęstość galaktyk w przestrzeni.

     Kosmiczna pajęczyna

              [Libeskind et al.  ArXiv:1705.03021]





(2dF ,,widzi’’ galaktyki do 800 Mpc)



Przegląd 2dF: rozmieszczenie QSO

Kwazary widać nawet w 
odległości >10 mld. l. św. 
Występują tam i galaktyki, ale 
tylko niektóre obserwujemy.



Hubble Deep 
Field (fragm.)

Efekt długiej 
ekspozycji 
Teleskopu 
Kosmicznego 





Charlier (1922): rozkład mgławic na niebie



Galaktyki IRAS

         Powyżej obiekty najbliższe,  V < 3 000 km/s



Galaktyki IRAS - cd 

Powyżej obiekty o prędkościach  6 000 km/s < V < 20 000 km/s



Ta mapa 
nieba 
uwzględnia 
położenia 
ponad 
30000  
dostatecznie 
jasnych 
źródeł 
radiowych.



                 Odchyłki indeksu x od średniej

 (<x>~1, a nie 1.5 jak dla bliskich, jasnych obiektów)

                [Ghosh & Jain arXiv:1701.03533] 

Zliczenia słabych radioźródeł



Błyski gamma: rozkład na niebie 



Mikrofalowe promieniowanie tła: widmo

Rezultaty pomiarów natężenia promieniowania w różnych częstościach 
dokonanych przez satelitę COBE w pierwszym roku pomiarów.

2.73K



COBE -WMAP

● WMAP –(Wilkinson 
Microwave Anisotropy 
Probe) ma wielokrotnie 
wyższą czułość i zdolność 
rozdzielczą w porównaniu 
z satelitą COBE (Cosmic 
Background Explorer)

• Różnice temperatury w 
różnych kierunkach są 
bardzo małe (<1/10000)



2013: Planck!

● Planck: rozdzielczość ~5'
● Stary obraz + nowe detale → dużo 

większe możliwości

[Planck 2013: I,  arxiv:1303.5062]



Obserwujemy obiekty w podobnej od nas odległości (podobnym czasie wysłania 
do nas fotonów, podobnym przesunięciu ku czerwieni). Ich rozkład jest 
izotropowy, tzn statystyczne charakterystyki obiektów w zielonych obszarach sa 
takie same. Jeśli nie jesteśmy wyróżnieni (zasada Kopernika) to ,,oni’’ też 
obserwują izotropię i ,,ich’’ zielone obszary sa takie same jak nasze (2 są 
wspólne). Umieszczając ,,ich’’ w różnych miejscach moglibyśmy stwierdzić, że 
wszystkie zielone obszary w przestrzeni w czasie t były takie same, tzn rozkład 
obiektów w przestrzeni jest jednorodny w sensie statystycznym, jeśli 
porównywać dostatecznie duże obszary. 



Statystyczna miara grupowania:
funkcja autokorelacji



(Rysunki przedstawiają 3D bryły – warstwy sferyczne – w przekroju)
Jeśli obiekty ,,grupują się’’, to wokół dowolnego z nich możemy oczekiwać istnienia 
nadwyżki sąsiadów, reprezentowanej tu przez \xi(r). (,,Oczekiwać’’ w sensie rach. 
p-stwa, tzn ,,< >’’ oznacza uśrednienie po wszystkich obiektach traktowanych jako 
ten wokół którego zliczamy sąsiadów.) Z kolei wybierając losowo położenie wokół 
którego badamy liczbę sąsiadów powinniśmy oczekiwać liczby odpowiadającej 
średniej gęstości obiektów w przestrzeni.



Kątowa funkcja autokorelacji
w dwóch wymiarach

Wyniki pomiarów APM. Im wieksza m_lim, 
tym glebiej siegamy i tym mniejsze 
korelacje.



Zliczamy obiekty pomiędzy dwoma powierzchniami stożkowymi o wspólnym 
wierzchołku i osi i zbliżonych kątach rozwarcia. Na osi znajduje się obiekt. 
Rysunek obrazuje położenie obiektów w 3D; zliczenia dokonywane są de facto na 
mapie nieba w 2D, gdzie zrzutowany obszar jest kołowym pierścieniem. Proste: 
nie wymaga znajomości odległości do obiektów, a jedynie ich położeń na niebie. 
Trzeba też określić graniczną obserwowaną wielkość gwiazdową I brać pod 
uwagę tylko obiekty jaśniejsze, m<m_lim.



Związek 3D i 2D korelacji



,,Patrzymy’’ w dwa infinitezymalne stożki wokół osi r_1, r_2. Zakładamy, że 3D 
funkcja autokorelacji \xi(r) jest różna od zera tylko dla r<<D (,,głębokość 
katalogu’’) podczas gdy typowe odległości od obserwatora są rzędu D.



Związek 3D i 2D korelacji



Związek 3D i 2D korelacji



Pomiary 3D korelacji

Współczesne katalogi zawierają miliony obiektów o znanych 3 współrzędnych (dwie 
składowe pozycji na niebie i przesunięcie ku czerwieni). Odleglosc (z przesuniecia) 
jest najmniej dokladna, gdyz ruch wlasny galaktyki (~500 km/s) moze jej odleglosc 
“zmienic” o 5/h Mpc. Dwa bliskie obiekty moga sie wydawac odleglymi lub na odwrót. 
Zaawansowane metody redukcji danych pozwalają te problemy pokonać.



Pomiary korelacji 
2012

(duży zasięg)

Duże 3D katalogi pozwalają wyznaczyć funkcję autokorelacji w funkcji prostopadłej do linii 
widzenia składowej odległości s.W ten sposób niepewność odległości wzdłuż linii widzenia 
związana z prędkościami swoistymi zostaje wyeliminowana. Metoda pomiaru opiera się na 
porównaniu rzeczywistego katalogu (D) z otrzymanym przez przypadkowe rozrzucenie 
obiektów w obszarze o tym samym kształcie (R), a następnie na rzutowaniu.
[Sanchez et al. (2012) arXiv:1203.6616 – SDSS III/BOSS (Baryon Oscillations Spectrum Survey)]



2019 
(z=2.34)

[de Sainte Agathe et al. (2019) arXiv:1904.03400]



Pomiary 3D korelacji

Współczesne katalogi pozwalają dopasować funkcje autokorelacji w formie 
potęgowej do obserwacji. W tabeli zamieszczono wyniki takich dopasowań dla kilku 
przeglądów nieba. (Hawkins et al. (2003) MNRAS 346, 78)



Rozkład prędkości własnych

Ubocznym produktem przetwarzania danych w celu otrzymania jak najlepszego 
dopasowania dla przestrzennej funkcji autokorelacji dla galaktyk jest rozkład 
przędkości własnych. Dla rzeczywistych galaktyk ich korelacje wzdluz linii widzenia i 
w kierunku prostopadłym powinny być takie same. Porównanie takich dwóch 
zależności pozwala określić rozbieżność i tym samym czynnik je wywołujący – 
rozrzut radialnych prędkości galaktyk.



Rozkład przestrzenny 
obiektów astronomicznych

● Hierarchia grupowania kończy się na supergromadach 
– pustkach (~100/h Mpc)

● Statystyczna miara grupowania galaktyk – funkcja 
autokorelacji – pozwala ocenić skalę tego efektu na 
~5/h Mpc

● Wszechświat jest jednorodny w sensie 
statystycznym: ,,duże'' obszary zawierają podobne 
obiekty w podobnej liczbie itd

● Wszechświat jest izotropowy: jeśli pominąć lokalne 
niejednorodności, żaden kierunek nie jest wyróżniony
(najsilniejszym argumentem jest izotropia 
mikrofalowego promieniowania tła)



Właściwości Wszechświata

● Jednorodny
● Izotropowy
● Ekspanduje (rozszerza się) zgodnie z 

prawem Hubble'a
● Zawiera mikrofalowe promieniowanie tła
● W fazie rozproszonej (obłoki gazu) hel 

stanowi ~25% masy



Kosmologiczna skala odległości

                   RR Lyr  oraz klasyczne cefeidy w SMC (Soszyński +OGLE)



Kosmologiczna skala odległości: LMC

Kalibracja cefeid: jaka jest odległość do LMC?  Różne metody dają nieco różne 
odpowiedzi. (Hist: AU “red clump” ==>18.2; teraz G.Pietrzyński +Araucaria ~ 18.5) 



Kosmologiczna skala odległości: LMC

[Pietrzyński i in. (2013) Nature, 495, 76]  



Kosmologiczna skala odległości: LMC

[Pietrzyński i in. (2013) Nature, 495, 76]  



Kosmologiczna skala odległości

HST Key Project. HST widzi cefeidy do ~30 Mpc. Pozwala to określić odległości do 
kilkudziesięciu bliskich galaktyk. W 7 miały miejsce SN Ia, są spiralne (→ TF) i 
eliptyczne (→ pł. fund.)



Kosmologiczna skala odległości

HST Key Project. Wtórne standardy (SN Ia, TF, FP, SN II, …) pozwalają sięgnąć do 
dużych odległości, gdzie prędkości własne galaktyk tracą znaczenie.



Kosmologiczna skala odległości

HST Key Project. Wartości stałej Hubble'a wyznaczone przy pomocy różnych 
wtórnych standardów. (Araucaria: [G.Pietrzyński] w drodze do uściślenia)



 



Data 
accumulation: 
(>1000 HST 
orbits)
42 SN Ia 
in 37 host galaxies
with Cepheids 
observed



Examples (“new” in red):



Normalization

Cepheids:

SN Ia: 

Hubble constant:

Anchors:               MW:            8 (HST) +  75 (Gaia)
                              NGC 4258: 143 (masers)
                              LMC:           70 (Pietrzyński et al. Binary systems)

                              SMC:           for P-L metallicity dependence
                              M31:            for the slope of P-L period dependence



Normalization



Normalization





Finally ...



Kosmologiczna 
skala odległości

[PLANCK 2013: XVI, Ade et al. ArXiv:1303.5076]

Pomiar H_0 w oparciu o dopasowania (licznych) parametrów modeli 
kosmologicznych daje wynik, który zawsze wymaga omówienia: jakie dane 
wykorzystano, czy ograniczono się tylko do pewnych typów modeli (np: płaskich) itp. 
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