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Sferoidalne galaktyki 

karłowate  

Grupy Lokalnej 
Leo I 

Fornax 

Carina 

„Klasyczne” sferoidalne galaktyki karłowate, 

satelity Drogi Mlecznej, o stosunku masy do 

światła M/L = 10-300 M


/L


 



Przykładowe dane 

• Liczne próbki 

kinematyczne z 

Walker et al. (2008) 

• Próbki zostały 

oczyszczone z 

gwiazd 

niezwiązanych 

grawitacyjnie z 

ramion pływowych 

lub Drogi Mlecznej 

Łokas 2009 



Dopasowane momenty prędkości 

Po oczyszczeniu próbek profile dyspersji  

prędkości spadają z promieniem 



Ograniczenia na M i β 

• Kontury 

odpowiadają 

obszarom 1,2,3 σ 

wynikającym z 

błędów 

próbkowania 

• Błędy te są 

porównywalne z 

błędami 

wynikającymi z 

zanieczyszczeń i 

niesferyczności 



Dopasowane parametry 

 

galaktyka 

Masa  

[107 M


] 

β M/LV 

[M


/L


] 

χ2/N 

Carina 2.3 ± 0.2   0.01 66 ± 31 12.1/18 

Fornax 15.7 ± 0.7  -0.32 8.8 ± 3.8 17.7/22 

Sculptor 3.1 ± 0.2 -0.18 15.4 ± 7.0 23.5/22 

Sextans 4.2 ± 0.6   0.04 97 ± 51 23.9/18 



Problem rozkładu gęstości 

• Symulacje uwzględniające tylko ciemną materię 

przewidują strome rozkłady gęstości w centrum 

• Obserwacje sugerują jednak, że profile ciemnej 

materii w galaktykach typu LSB mają płaski 

rozkład w środku 

• Problem zwykle dotyczy galaktyk karłowatych 

? 

halo ciemnej materii                                         galaktyka 



Proponowane rozwiązania 

• Gęstość rośnie w kierunku środka ale nie potrafimy 

tego wykryć ze względu na błędy obserwacyjne: 

rozdzielczość danych, niepewność co do środka, 

obecność ruchów przypadkowych gwiazd, 

odstępstwa od sferyczności halo  

• Gęstość ulega modyfikacji w centrum w wyniku 

szeregu procesów barionowych: zmian potencjału 

w wyniku wypływu materii w procesach 

gwiazdotwórczych, w wybuchach supernowych etc. 

• Gęstość ulega modyfikacji ponieważ ciemna 

materia ma inne własności, np. składa się z 

cząstek samooddziałujących 



Galaktyka karłowata 

Governato et al. 2010 

Rozkład gęstości gazu  

w różnych chwilach  

(4.3 i 8.6 mld lat 

Po Wielkim Wybuchu)  

 

Rozkład jasności  

gwiazd w  

podczerwieni w chwili  

obecnej (z=0) 

 

 

  



Rozkład ciemnej materii w dSph 

• Wyznaczenie rozkładu ciemnej materii w galaktykach 

sferoidalnych jest trudniejsze ze względu na 

degenerację między parametrami (Łokas 2002), 

istnieją jednak przesłanki, że również te galaktyki 

posiadają płaskie jądra 

• Goerdt et al. 2006: gromady kuliste w Fornaxie 

znalazłyby się w środku w halo o stromym profilu w 

ciągu 5 mld lat, a przetrwały do chwili obecnej 

• Walker & Penarrubia (2011): dwie populacje gwiazd 

w Fornaxie -> nachylenie profilu ciemnej materii 

• Jardel & Gebhardt (2011) modelowali strukturę 

orbitalną Fornaxa i płaskie jądro pasuje lepiej 



Efekty sił pływowych 

Składnik gwiazdowy galaktyki karłowatej po 10 mld lat  

ewolucji na typowej orbicie Kazantzidis et al. 2011 

Łokas et al. 2011 



Mniej strome profile gęstości 

Profile gęstości halo 

 ρ ~ (r/rs)
-α (1+r/rs)

α-3 

o początkowych  

nachyleniach w  

centrum:  

α=1, α=0.6, α=0.2 

na takiej samej orbicie  

o parametrach: 

rapo / rperi = 

85 kpc/17 kpc = 5  

 

 

  

Łokas et al. 2012 



Ewolucja w zależności od α 

α=1 α=0.6 α=0.2 

10 mld lat 4 mld lat 6 mld lat 
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Wyznaczanie profilu gęstości 

• Profil gęstości można 

wyznaczyć mierząc masę 

na dwóch różnych 

skalach z własności 

dwóch populacji 

gwiazdowych  

• Wynik pomiaru zależy od 

orientacji karła względem 

linii obserwacji 



Ewolucja pływowa populacji 

Różne rozkłady gęstości populacji zachowują się w  

trakcie ewolucji pływowej 



Zmierzone nachylenie 

Kowalczyk, Łokas et al. 2012 

Dla obserwacji wzdłuż najdłuższej osi nachylenie profilu  

masy jest zawyżane, a więc profilu gęstości zaniżane 



Podsumowanie 

• Problem rozkładu gęstości ciemnej materii w 

galaktykach karłowatych wydaje się rozwiązany 

dzięki uwzględnieniu procesów barionowych  

• Nowe symulacje są w stanie odtworzyć galaktyki 

typu dIrr o płaskich profilach gęstości ciemnej materii 

w centrum 

• Powstające z dIrr na drodze ewolucji pływowej 

sferoidalne galaktyki karłowate są na ogół 

niesferyczne 

• Odstępstwa od kształtu sferycznego prowadzą do 

błędów systematycznych przy wyznaczaniu rozkładu 

gęstości 


