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III.A PUBLIKACJE WCHODZĄCE W SKŁAD OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO

(uporządkowane zgodnie z kolejnością omówienia w tekście)

[h01] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA
Is dark matter present in NGC4736? An iterative spectral method for
finding mass distribution in spiral galaxies
2008 ApJ 679 373J

Pragnę zaznaczyć, że odkrycie iż model dyskowy właściwie zastosowany może
satysfakcjonująco wyjaśniać rotację galaktyk bez zakładania masywnego halo
ciemnej materii niebarionowej i dawać jednocześnie niskie ich masy, jest moim
samodzielnym dokonaniem. Bez tego nie powstałaby żadna z niżej wymienio-
nych prac.

Jeśli chodzi o szczegóły, moim wkładem do tej publikacji jest analiza dostęp-
nych danych pomiarowych, w szczególności krzywej rotacji (zaproponowanie
i wykonanie testu sferyczności), pomysł użycia rozkładów wodoru neutralnego
do zlikwidowania zaniżania masy, które daje model dyskowy. Ponadto, zasto-
sowałam model dyskowy do uzyskania gęstości powierzchniowej wykorzystu-
jąc znaleziony przeze mnie związek pomiędzy prędkością rotacji, a gęstością
powierzchniową, przy użyciu szeregu funkcji Bessela (te wyliczenia stały się
bazą późniejszych prac) oraz uzyskanie stosunków masa-jasność zależnych od
promienia. Mój wkład polegał również na dominującym udziale w spisywaniu
wyników i konkluzji oraz na dyskusji z recenzentami.

Mój wkład oceniam na 50%.
IF w roku publikacji 6.331, IF obecny 6.28

[h02] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, P. SKINDZIER
Global disc models for galaxies NGC 1365, 6946, 7793 and UGC 6446
2010 MNRAS.406.2805J

Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych w literaturze
danych pomiarowych, niezależnym znalezieniu rozkładów gęstości powierzch-
niowej na podstawie dostępnych krzywych rotacji oraz wyliczeniu stosunków
masa-jasność na ich podstawie jako funkcji promienia. Jest to postępowanie
inne niż powszechnie przyjęte przy modelowaniu galaktyk spiralnych, gdzie za-
zwyczaj z góry zakłada się stosunek masa-jasność. Mój wkład polegał również
na dominującym udziale w spisywaniu wyników i konkluzji oraz na dyskusji z
recenzentami.

Wkład własny oceniam na 55%.
IF w roku publikacji 4.888, IF obecny 5.226

[h03] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, P. SKINDZIER
Transverse gradients of azimuthal velocity in a global disc model of
the Milky Way
2010 MNRAS.407.1689J
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Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych w literatu-
rze danych pomiarowych dotyczących krzywej rotacji dla Drogi Mlecznej oraz
wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej. Policzyłam na podstawie krzy-
wej rotacji gęstość powierzchniową dla Galaktyki, a ją z kolei wykorzystałam
do obliczenia wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej. Wprowadziłam
i wykorzystałam dwie metody wyliczania gradientu. Wyliczyłam gradient dla
Drogi Mlecznej również w przypadku modeli trójkomponentowych. Miałam
też dominujący udział w spisywaniu wyników i konkluzji oraz w dyskusji z
recenzentami.

Wkład własny oceniam na 50 %.
IF w roku publikacji 4.888, IF obecny 5.226

[h04] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, P. SKINDZIER
Vertical gradients of azimuthal velocity in a global thin disk model of
spiral galaxies NGC 2403, NGC 4559, NGC 4302 and NGC 5775
2011 MNRAS 412: 331-336

Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych w literaturze
danych pomiarowych dotyczących galaktyk NGC 2403, NGC 4559, NGC 4302
i NGC 5775. Na podstawie krzywych rotacji wyliczyłam niezależnie gęstości
powierzchniowe oraz wertykalne gradienty prędkości azymutalnej. Zostały tu
wykorzystane wprowadzone wcześniej przeze mnie metody. Mój wkład polegał
również na dominującym udziale w spisywaniu wyników i konkluzji oraz na
dyskusji z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 60%.
IF w roku publikacji 4.9, IF obecny 5.226

[h05] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, J. PĘKALA
The role of large-scale magnetic fields in galaxy NGC 891: can ma-
gnetic fields help to reduce the local mass-to-light ratio in the galactic
outskirts?
2012 MNRAS 421 2155J (Erratum: 2014MNRAS.443.2436J)

Mój wkład do publikacji polegał na analizie dostępnych w literaturze danych po-
miarowych, na dostrzeżeniu możliwości, jak przy pomocy pola magnetycznego
próbować wytłumaczyć zarówno zachowanie stosunku masa-jasność na brzegu
galaktyki (a konkretnie jego wzrost), jak i anomalne zachowanie wertykalnego
gradientu prędkości azymutalnej. Wykonałam również większość obliczeń (za-
równo analitycznych - np. wyprowadzenie równań równowagi cieczy w polu
magnetycznym oraz grawitacyjnym, jak i numerycznych), miałam też dominu-
jący wkład w spisywaniu wyników i konkluzji oraz w dyskusji z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 60%.
IF w roku publikacji 5.521, IF obecny 5.226

[h06] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, J. PĘKALA
A possible influence of magnetic fields on the rotation of gas in NGC
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253
2012 MNRAS 427 393J (Erratum: 2014MNRAS.441.3502J)

Mój wkład do publikacji polegał na analizie dostępnych w literaturze danych po-
miarowych, na zaproponowaniu jak przy pomocy pola magnetycznego można
próbować obniżyć stosunek masa-jasność na brzegu galaktyki (to pomysł no-
watorski, do tej pory nie stosowany). Wykonałam również większość obliczeń
(zarówno analitycznych jak i numerycznych), miałam też dominujący wkład w
spisywaniu wyników i konkluzji oraz w dyskusji z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 65%.
IF w roku publikacji 5.521, IF obecny 5.226

[h07] J. JAŁOCHA, SZ. SIKORA Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA
Constraining the vertical structure of the Milky Way rotation by mi-
crolensing in a finite-width global disk model
2014 A&A. 566A 87J

Mój wkład do publikacji polegał na analizie dostępnych w literaturze danych
pomiarowych dotyczacych krzywej rotacji naszej Galaktyki. Miałam dominu-
jący wkład w obliczeniu gestości w modelu grubego dysk, oraz obliczeniu na
jej podstawie wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej. Miałam też duży
wkład w powstawaniu kluczowych fragmentów publikacji oraz w dyskusji z
recenzentami.

Wkład własny oceniam na 40%.
IF w roku publikacji 4.479

III.B TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO

BADANIA MOŻLIWOŚCI OPISU GALAKTYK SPIRALNYCH PRZY UŻY-
CIU MODELI DYSKÓW NIESKOŃCZENIE CIENKICH ORAZ O SKOŃ-
CZONEJ GRUBOŚCI.

III.C OMÓWIENIE CELU, ZNACZENIA ORAZ EWENTUALNEGO
WYKORZYSTANIA WYŻEJ WYMIENIONYCH PRAC.

Wstęp

Zaczęłam zajmować się astrofizyką na czwartym roku studiów magisterskich.
Studiowałam fizykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, jako specjalizację wybrałam
astrofizykę. Pracę magisterską napisałam pod kierunkiem prof. Marka Kutschery,
była ona poświęcona gwiazdom kwarkowym. Natomiast w swojej pracy doktor-
skiej, której promotorem był również prof. Kutschera, zajęłam się galaktykami
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spiralnymi, a dokładniej badaniem rozkładu materii w tych galaktykach. Szcze-
gólnie interesowało mnie pytanie czy posiadają one masywne, sferycznie syme-
tryczne halo z ciemnej materii niebarionowej (CDM), czy też może są dyskopo-
dobnymi obiektami. Po obronieniu doktoratu nadal zajmowałam się galaktykami
spiralnymi, ponieważ ten temat jest moim zdaniem bardzo ważny i obiecujący.
Co więcej, udało mi się (wspólnie z prof. Kutscherą) zainteresować i zachęcić do
współpracy kilka innych osób. Przez ok. 6 lat powstało kilkanaście prac, z których
znakomita większość opublikowana została w uznanych czasopismach, a 7 z nich
stanowi niniejszą rozprawę. Oprócz tego, w naszej grupie badawczej powstały dwie
prace doktorskie i dwie magisterskie.

Ciemna materia niebarionowa to dziś podstawowe pojęcie w wielu dziedzinach
nauki, w tym w astrofizyce. Początki pojęcia ciemnej materii należy łączyć z ba-
daniem gromad galaktyk oraz osobą Fritza Zwicky’ego. Ruchy własne galaktyk
w gromadach wskazywały na wyższe masy tych gromad, niż masy szacowane na
podstawie ich jasności. Oczywiście, wtedy nikt nie używał pojęcia materii nieba-
rionowej, a pod pojęciem ciemnej materii rozumiano po prostu materię trudną
do wykrycia, niewidoczną w dostępnym obserwacjom zakresie widma. Kolejnymi
obiektami astrofizycznymi, ważnymi dla dyskusji o ciemnej materii niebariono-
wej, są galaktyki spiralne. Mierząc krzywe rotacji galaktyk spiralnych, a następnie
próbując odtworzyć je w oparciu o obserwowaną jasność tychże galaktyk, stwier-
dzono nadwyżkę masy dynamicznej nad jasnościową. Ciemna materia, tworząca
sferycznie symetryczne halo wokół galaktyk spiralnych okazała się również bar-
dzo przydatna w stabilizowaniu tychże galaktyk. Jak się wydaje, dziś dziedziną wie-
dzy, która najbardziej potrzebuje ciemnej materii niebarionowej, jest kosmologia.
Współczesny model kosmologiczny, będąc konsystentnym połączeniem teoretycz-
nych założeń oraz obserwacji, orzeka że materia barionowa to niewielki dodatek
do materii-energii Wszechświata, który zbudowany jest zasadniczo z ciemnej ener-
gii oraz ciemnej materii niebarionowej o naturze których właściwie nic nie wia-
domo, a miarą tej niewiedzy jest to, iż przewidywana wartość stałej kosmologicznej
jest o dziesiątki rzędów wielkości większa niż obserwowana. Jest to poważny pro-
blem poznawczy. Wedle obowiązującego dziś paradygmatu, ciemna materia nieba-
rionowa stanowi przeważającą część masy gromad galaktyk oraz poszczególnych
galaktyk spiralnych (a także np. karłowatych galaktyk eliptycznych, które wydają
się zawierać jej szczególnie dużo). Obecność ciemnej materii to również czynnik
stabilizujący galaktyki spiralne i umożliwiający powstanie struktur we Wszech-
świecie. Słowem, ciemna materia niebarionowa to dziś jedno z podstawowych i
niezbędnych pojęć i bytów.
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Model cienkiego dysku

Jeszcze parę lat temu zarówno ja sama, jak i moi współpracownicy należeliśmy
do ludzi przekonanych o powszechności ciemnej materii niebarionowej w ogóle
oraz jej niezbywalnej roli w rozwiązywaniu problemu rotacji galaktyk spiralnych w
szczególności. Jednak te poglądy na przestrzeni ostatnich kilku lat uległy zmianie.
Do tej zmiany stanowiska przyczyniły się badania, które biorą swój początek w
mojej pracy doktorskiej, a teraz są przedmiotem niniejszego opracowania.
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Rysunek 1 – Obserwowana krzywa rotacji galaktyki NGC 4736
/okręgi/ oraz krzywa rotacji uzyskana w naszym modelu (ciągła gruba
linia v4 odpowiadająca gęstości powierzchniowej σ4 znalezionej w
czwartej iteracji na podstawie równania (6)). Cienka, ciągła linia vk to
krzywa keplerowska

√

GMTOT /ρ gdzie MTOT ≈ 3.4 × 1010M⊙ jest cał-
kowitą masą galaktyki uzyskaną z gęstości σ4. Cienka ciągła linia vm

to prędkość rotacji uzyskana dla sferycznie symetrycznego rozkładu
materii o tej samej funkcji masy jak dla σ4.

Pierwsza praca, która wchodzi w
jego skład, poświęcona temu za-
gadnieniu, ukazała się w roku
2008. Jest to praca poświęcona
galaktyce NGC 4736 (M94) [h01].
Galaktyka ta była wstępnie ba-
dana przeze mnie już w trak-
cie przygotowywania doktoratu.
Uznałam ją wtedy za szczegól-
nie podejrzaną o nieposiadanie
dużej ilości CDM. Taka opinia
spowodowana była kilkoma fak-
tami. Po pierwsze, jej krzywa ro-
tacji opada wraz z promieniem
dla dużych odległości od cen-
trum (Rys.1) Ten fakt wskazuje
na to, że funkcja masy tej galak-
tyki szybko się wysyca wraz z od-
ległością od centrum, inaczej niż
można by oczekiwać, gdyby ga-
laktyka posiadała masywne, sfe-
rycznie symetryczne halo (jak
przewidują modele ewolucji ga-
laktyk), dla którego funkcja masy rosłaby nadal, niemalże liniowo z odległością,
dominując wkład do całkowitej masy galaktyki. Co więcej, krzywa rotacji tej ga-
laktyki łamie zasugerowany przeze mnie bardzo prosty test sferyczności (Rys.2):

v2(ρ1)ρ1 ≤ v2(ρ2)ρ2, jeśli ρ1 ≤ ρ2,

Oznacza to tyle, że aby materia rozłożona sferycznie-symetrycznie wyjaśniała ro-
tację tej galaktyki, trzeba by założyć jej nad wyraz osobliwe właściwości, to jest
ujemną masę.
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Rysunek 2 – Negatywny wynik testu sferyczności dla galaktyki spiralnej
NGC 4736. Rysunek pokazuje obserwacyjnie wyznaczoną krzywą rotacji
(ciągła linia) i odpowiadającą jej keplerowską funkcję masy zdefiniowaną
jako MK(ρ) = G−1ρ v2(ρ) (linia przerywana). Keplerowska funkcja masy
nie jest funkcją rosnącą dla wszystkich odległości od centrum galaktyki,
co wyklucza dominację masywnej składowej sferycznej i świadczy o dysko-
wym rozkładzie materii, do którego opisu lepiej pasuje model globalnego
dysku niż model sferyczny.

Inne ważne fakty to istnie-
nie pomiarów jasności po-
wierzchniowej dla kilku fil-
trów (I, V, B) oraz pomiar
rozkładu wodoru neutralnego,
sięgający dalej niż krzywa ro-
tacji. Jak okaże się poniżej, te
fakty są kluczowe dla dokład-
nego przebadania galaktyki. W
moim podejściu galaktyka spi-
ralna (konkretnie M94) jest
modelowana jako nieskończe-
nie cienki dysk. W takim mo-
delu najpierw należy rozwią-
zać równanie Poissona, przy
założeniu, że poza płaszczy-
zną dysku nie ma materii (w
tym przybliżeniu cała materia
galaktyki zgromadzona jest w
płaszczyźnie z = 0).

Rozwiązania można szukać
w postaci szeregu funkcji Bessela na skończonym dysku, albo w postaci całkowej:

Φ(ρ, z)=−2πv2
R

∞
∫

0

σ̂ (ω) J0

(

ω
ρ

R

)

e−ω
|z|
R dω. (1)

Stałe charakterystyczne R i vR wprowadzam tu ze względów wymiarowych na
zasadzie konwencji: R – to promień odcięcia, czyli ostatni punkt mierzonej krzywej
rotacji galaktyki, a vR = v(R) to prędkość w tym punkcie. Nieciągłość potencjału w
kierunku prostopadłym do płaszczyzny dysku jest źródłem masy dysku, co wobec
twierdzenia Gaussa daje wyrażenie na gęstość powierzchniową w dysku (bliską
gęstości kolumnowej pewnego spłaszczonego rozkładu materii, który ten model
przybliża):

σ (ρ) =
v2

R

GR

∞
∫

0

ω σ̂ (ω) J0

(

ω
ρ

R

)

dω, (2)

Przy czym σ̂ (ω) jest rozkładem spektralnym gęstości :

σ̂ (ω) =
GR

v2
R

∞
∫

0

x σ (Rx) J0(ωx)dx. (3)
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Aby znaleźć rozkład gęstości powierzchniowej, korzystamy z krzywej rotacji (szu-
kamy takiego rozkładu gęstości w płaszczyźnie dysku, który dokładnie odtworzy
krzywą rotacji) v2(ρ)

∣

∣

z=0
= ρ ∂ρΦ(ρ, 0). Dostajemy wobec tego:

u2(x) = 2π x

∞
∫

0

ω σ̂ (ω)J1(ωx)dω, (4)

a stąd łatwo już widać związek odwrotny wynikający z teorii transformat Fouriera-
Bessela

σ̂ (ω) =
1

2π

∞
∫

0

u2(x) J1(ωx)dx, (5)

przy czym stosujemy oznaczenia: u(x) ≡ v(xR)/vR, x ≡ ρ/R.
Powyższe wzory są analogiczne do znanych z podręczników omawiających

astrofizykę dysków galaktycznych (np.[19]). Co ciekawe, po podstawieniu (3) do
(4) oraz (5) do (2) otrzymujemy wyrażenia dające się scałkować względem ω. Wy-
nikiem tego rachunku są następujące całki wyrażające związki między prędkością
rotacji a gęstością powierzchniową dysku, będące wzajemnie odwrotnymi trans-
formatami:

v2(ρ) = 4 G ρ · V.p.

(

ρ
∫

0

σ (χ)
χE( χ

ρ )
ρ2−χ2 dχ −

∞
∫

ρ

σ (χ)

[

χ2E( ρ
χ )

ρ(χ2−ρ2)
−

K( ρ
χ )

ρ

]

dχ

)

, (6)

σ (ρ) = 1
π2G

V.p.

(

∞
∫

ρ

v2(χ)
E( ρ

χ )
χ2−ρ2 dχ +

ρ
∫

0

v2(χ)

[

K( χ
ρ )

ρ χ
− ρ

χ

E( χ
ρ )

ρ2−χ2

]

dχ

)

, (7)

gdzie V.p. oznacza wartość główną całki, a funkcje K oraz E to funkcje eliptyczne.
Jako ciekawostkę nadmienię, że wzór (7), i jego prostsza wersja podana później,
prawdopodobnie nie jest znany. Za sprawą podręcznika [7] (BT), w literaturze spo-
pularyzowany jest wzór zawierający pochodną prędkości. Dziwi fakt, że związek
(5) jest przez wszystkich całkowany przez części, w wyniku czego pojawia się po-
chodna prędkości w końcowym wzorze analogicznym do (7) (co można tylko wy-
tłumaczyć faktem, że autorzy nie zadają sobie trudu rachunkowego i kopiują ory-
ginalne wzory Toomre’a, który tak zrobił z innych przyczyn). Pochodne rotacji
trudno wyznaczyć obserwacyjnie, co w podręczniku BT podane jest jako istotna
wada modelu dyskowego. Jak widać nasza formuła nie zawiera pochodnych pręd-
kości! W tym kontekście interesujące jest, że w nowym wydaniu podręcznika BT
po 2010 w ogóle nie dyskutuje się już tego problemu, ale też nie podaje wzoru (7),
którego problem ten nie dotyczy.

Powyższe związki między prędkością rotacji, a rozkładem masy posiadają ce-
chę jakościowo odróżniającą od sferycznego rozkładu materii, a mianowicie - roz-
wiązania dyskowe na rozkład masy, inaczej niż sferycznie symetryczne, zależą w
dowolnym punkcie od całej krzywej rotacji, w całej przestrzeni, a nie tylko poniżej
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Rysunek 3 – Fragment rozkładu gęstości powierzchniowej dla
galaktyki NGC 4736 uzyskany w wyniku zastosowania metody
iteracyjnej (ciągłe linie σ1 , σ2 , σ3 , σ4) oraz obserwowana gęstość
powierzchniowa gazu (punkty)

promienia wyznaczającego obszar
w którym szukamy rozwiązania.
A oczywiste jest, że każda mierzona
krzywa rotacji gdzieś sie kończy.
Taka własność dysku (i w ogóle roz-
kładów spłaszczonych, których nie
dotyczy tw. Newtona o eoipsach), za-
wsze powoduje, że jego masa zo-
staje w sposób niekontrolowany za-
fałszowana w wyniku obcięcia prze-
działu całkowania, co jest rzeczywi-
stym problemem, którego podręcz-
niki nie zauważają, być może dlatego,
że w modelowaniu krzywych rotacji
zakładało się znane profile rozkła-
dów materii, np. wykładniczy, gaus-
sowski, dla których globalny związek
daje się wyznaczyć analitycznie. Jednak próba odtworzenia obserwowanego kształ-
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Rysunek 4 – v1, v2, v3, v4 to prędkości rotacji galaktyki NGC 4736
wyliczone na podstawie równania (6) odpowiadające globalnej gęsto-
ści powierzchniowej uzyskanej w wyniku zastosowania metody itera-
cyjnej. Linia v4 została przedłużona poza zakres pomiarowy (punkty
pomiarowe są reprezentowane przez okręgi).

tu krzywej rotacji, bez przyjmo-
wania znanych profili rozkładu
masy, staje się problemem trud-
nym. Aby tę trudność pokonać
można wykorzystać fakt, że dla
niektórych galaktyk spiralnych
(w tym w M94) znany jest roz-
kład wodoru neutralnego sięga-
jący dalej niż krzywa rotacji. Ko-
rzystając z tego faktu szukamy
takiego rozkładu gęstości po-
wierzchniowej który da krzywą
rotacji zgodną z pomiarem, ale
ponadto powyżej promienia wy-
znaczającego kres krzywej ro-
tacji przejdzie w rozkład gazu.
Praktycznie osiąga sie ten cel sto-
sując metodę iteracyjną, zapropo-
nowaną w naszym modelowaniu
krzywych rotacji.
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Rysunek 5 – Przewidywany na podstawie wyliczonej gęsto-
ści powierzchniowej stosunek masa-jasność dla galaktyki NGC
4736. Uwzględniono korektę jasności związana z ekstynkcją. filtr
B (trójkąty), filtr V (kwadraty), filtr I (okręgi) oraz z dodatkowo
(filtr I) uwzględnioną poprawką związaną z ekstynkcja wewnętrzną
(gwiazdki)

Metoda ta polega na tym, że
najpierw, używając wyprowadzo-
nych powyżej związków pomię-
dzy prędkością rotacji, a gęstością
powierzchniową, znajduje się, wy-
chodząc od mierzonej krzywej ro-
tacji, zerowe przybliżenie gęsto-
ści powierzchniowej w dysku. Na-
stępnie, w oparciu o tę gęstość od-
twarza się rotację. Widać wtedy,
że rotacja jest niższa niż ta od
której wystartowaliśmy, co ozna-
cza, że masa dysku jest zaniżona.
Szukamy teraz różnicy pomiędzy
kwadratami prędkości wyjściowej
i otrzymanej jako zerowe przybli-
żenie, a następnie znajdujemy od-
powiadającą tej różnicy poprawkę
do gęstości powierzchniowej. Tak
postępujemy aż do uzyskania za-

dowalającej zgodności pomiędzy mierzoną, a otrzymaną w danym kroku pręd-
kością rotacji. Ilustracje tej procedury przedstawiają Rys.3 oraz Rys.4. Następ-
nie, wykorzystując obliczoną gęstość powierzchniową oraz zmierzone jasności po-
wierzchniowe, wyznaczamy zależny od promienia stosunek masa-jasność przed-
stawiony na Rys.5.

Niski stosunek masa-jasność (rzędu kilku) wskazuje na brak ciemnej mate-
rii niebarionowej w galaktyce lub jej niewielkie ilości, ponieważ pokazuje, że do
wyjaśnienia rotacji galaktyki wystarczy materia zawarta w gwiazdach. W takim
przypadku stosunek masa-jasność powinien opadać dla większych promieni, gdyż
na ogół przyjmuje się, że w centralnych obszarach galaktyk dominują gwiazdy o
niewielkich masach, dla których stosunek masa-jasność jest wyższy. Gdyby nato-
miast stosunek masa-jasność był wysoki, zwłaszcza dla kilku różnych filtrów, to
wskazywałoby to na możliwą obecność CDM.

W „klasycznym” modelowaniu galaktyk spiralnych postępowanie zazwyczaj jest
odwrotne - opierając się na zmierzonej krzywej blasku, na ogół zakłada się stały
stosunek masa - jasność (choć zazwyczaj inny dla zgrubienia centralnego, a inny
dla dysku) i na tej podstawie odtwarza rozkład gęstości [20]. Gdy taki rozkład
gęstości nie daje dobrych, zgodnych z pomiarami przewidywań co do rotacji ga-
laktyki, brakującą dynamicznie masę uzyskuje się wprowadzając ciemne halo. Ja
natomiast wychodzę od krzywej rotacji, a stosunek masa-jasność uzyskuję jako
wynik modelowania, i jeśli jest on niski, stwierdzam, że dyskowy model galaktyki
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bardzo dobrze tłumaczy jej własności. Muszę tu podkreślić, że kilka lat temu rezy-
gnacja z zakładania stałego stosunku masa-jasność w modelowaniu galaktyk była
podejściem niestandardowym. Dziś natomiast i inni autorzy częściej odchodzą od
tego, zbyt sztywnego, założenia [10]. Nasze podejście, jak widać, charakteryzuje się
minimalną ilością założeń: wykorzystuję ustalenia obserwacyjne takie jak krzywa
rotacji, rozkłady gęstości i gazu oraz założenie o dyskowym rozkładzie materii.
Następnie analizuję wyniki i oceniam, czy dają one konsystentny obraz galaktyki
(jeśli jest dyskowa, nie posiada masywnego sferycznie symetrycznego halo z CDM,
wtedy powinniśmy otrzymać niskie stosunki masa-jasność). Najważniejszymi wnio-
skami wynikającymi z moich badań nad NGC 4736 jest fakt, że krzywą rotacji tej
galaktyki można doskonale wyjaśnić rozkładem dyskowym materii bez uciekania
się do założeń o ciemnym halo z materii niebarionowej. Można wręcz powiedzieć,
że rozkład dyskowy jest tu preferowany gdyż, jak już wspominałam, krzywa rotacji
M94 łamie test sferyczności. Dodatkowo, uzyskany naszą metodą rozkład gęstości
powierzchniowej w modelu dyskowym przechodzi gładko w rozkład gazu (Rys.6).
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Rysunek 6 – Globalny rozkład gęstości powierzchniowej dla NGC 4736
znaleziony w czwartej iteracji (gruba ciągła linia σ4). Ten rozkład materii
odtwarza w sposób idealny obserwowaną krzywą rotacji. Dla porówna-
nia, pokazujemy gęstość powierzchniową (cienka linia s) uzyskaną w
pracy innych autorów [30]. Rozkład gazu (neutralnego wodoru) przed-
stawiają punkty. Profile jasności λ(ρ) (z kątem inklinacji 35◦) w filtrze B
(trójkąty), filtrze V (kwadraty) i filtrze I (koła) z uwzględnioną korektą
dla galaktycznej ekstynkcji [25]. Jasność w filtrze I dodatkowo uwzględ-
nia jeszcze poprawkę na ekstynkcję wewnętrzną (gwiazdki).

Co bardzo ważne, jako efekt mo-
delowania uzyskane zostały ni-
skie lokalne i globalne stosunki
(rzędu 0.5-4.5) masa-jasność w
tej galaktyce dla trzech filtrów:
niebieskiego, widzialnego oraz
bliskiej podczerwieni, które do-
datkowo dla dużych odległości
od dysku maleją wraz z pro-
mieniem. Nasza praca o galak-
tyce M94 wywołała pewien od-
dźwięk [5]. Trudno się temu dzi-
wić, gdyż jest to modelowy przy-
kład galaktyki, w której wpro-
wadzenie ciemnego halo materii
niebarionowej nie tylko nie jest
konieczne, ale wręcz powodowa-
łoby trudności.

Do galaktyki M94 wróciłam
w kolejnej pracy która jest czę-
ścią niniejszej rozprawy, gdyż
pojawiły się nowe dane doty-
czące jej rotacji oraz pomiary ja-
sności w filtrze 3.6 mikrometra.

Jednak konkluzja, że jest ona galaktyką bez ciemnej materii nie uległa zmianie, a
wręcz wzmocnieniu.
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Rysunek 7 – Porównanie stosunków masa-jasność dla ga-
laktyk NGC 4736, NGC 6946 i NGC 7793. [linia kropkowana]
– stosunek masa-jasność wyliczony na podstawie gęstości po-
wierzchniowej uzyskanej w oparciu o krzywą rotacji THINGS
i jasność powierzchniową w filtrze 3.6µm [10]; [gruba ciągła li-
nia] to samo, ale po odjęciu od masy składowej gazowej HI+He
dla porównania – [cienka ciągła linia] – stosunek masa-jasność
uzyskany w pracy [10] na podstawie różnicy kolorów J-K.

W pracy [h02] wspólnie ze współau-
torami porównałam przewidywania co
do stosunku masa-jasność dla filtra 3.6
mikrometra uzyskanych w wyniku ba-
dania różnicy kolorów J-K w tej galak-
tyce [10] z naszymi przewidywaniami i
uzyskaliśmy zadowalającą zgodność (
Rys.7).

Ta praca, oprócz galaktyki NGC
4736, poświęcona jest czterem innym
galaktykom spiralnym: NGC 7793,
NGC 6946, NGC 1365 oraz UGC 6446.
Do modelowania tych galaktyk zo-
stał zastosowany model nieskończenie
cienkiego dysku omówiony powyżej,
a konkluzje o niekonieczności CDM
były oparte o uzyskane niskie sto-
sunki masa-jasność, ewentualną zgod-
ność tych stosunków z przewidywa-
niami opartymi na różnicy kolorów
oraz gładkim zbieganiu się uzyskanej
w modelu gęstości powierzchniowej z
mierzonym rozkładem wodoru i helu.

W przypadku wszystkich galak-
tyk prócz UGC 6446 analiza oparta
była o więcej niż jedną krzywą ro-
tacji dla danej galaktyki, przy czym
te krzywe były uzyskane niezależnie.
Krzywe rotacji tych galaktyk charak-
teryzuje duża różnorodność, galaktyki
NGC 4736, NGC 7793 mają krzywe
rotacji zdecydowanie opadające oraz
łamiące test sferyczności (dotyczy to
wszystkich pomiarów). W przypadku
galaktyk NGC 1365 oraz NGC 6946
wyniki nie są jednoznaczne i różnią się
w zależności od użytej krzywej rota-
cji: NGC 1365 ma również lekko opa-
dającą krzywą rotacji (to widać we
wszystkich pomiarach), a łamanie te-
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stu sferyczności zależy od tego, jaką konkretnie krzywą badamy. Galaktyka NGC
6946 ma krzywą rotacji w przeważającym zakresie promienia R płaską, ale nie-
które z analizowanych krzywych łamały lokalnie test sferyczności. Natomiast ga-
laktyka UGC 6446 ma raczej płaską krzywą rotacji która nie łamie testu sferyczno-
ści. Dla galaktyk NGC 4736, NGC 6946 oraz NGC 7793 wykorzystaliśmy dodatkowo
przewidywania co do stosunku masa-jasność w filtrze 3.6 mikrometra w oparciu
o zmierzone różnice koloru J-K. W przypadku galaktyk NGC 4736, NGC 1365
oraz NGC 7793 stwierdziliśmy, że galaktyki te dają się dobrze modelować jako
cienkie dyski bez ciemnej materii niebarionowej: uzyskaliśmy rozkłady gęstości
powierzchniowych gładko zbiegające się do rozkładu gazu (wodoru i helu) oraz
małe stosunki masa-jasność. Dodatkowo sam charakter krzywych rotacji wska-
zuje tu na niemożność dominacji składowej sferycznej. W przypadku NGC 4736,
jak to zostało już wspomniane, dostaliśmy dobrą zgodność pomiędzy przewidy-
wanym w oparciu o różnice kolorów, a uzyskanym w oparciu o model dyskowy
stosunkiem masa-jasność dla filtra 3.6 mikrometra (Rys.7). Większa rozbieżność
pomiędzy tym przewidywaniem, a naszymi wynikami wystąpiła w przypadku ga-
laktyki NGC 7793 (Rys.7), jednak ponieważ galaktyka ta spełnia każde inne kryte-
rium „ galaktyki bez CDM” w sposób perfekcyjny, uznaliśmy ten fakt raczej za jej
anomalię w tym względzie. W przypadku NGC 6946 problemem były rozbieżności
pomiędzy krzywymi rotacji, a co za tym idzie, niejednoznaczne wyniki dotyczące
stosunków masa-jasność. Warto jednak podkreślić, że nawet najwyższa wartość
nie przekroczyła 7. Jednocześnie uzyskaliśmy bardzo ładną zbieżność pomiędzy
naszymi wynikami, a modelowanym przewidywaniem stosunku masa-jasność dla
filtra 3.6 mikrometra (Rys.7).

Ostatecznie wywnioskowaliśmy, że NGC 6946 jest dobrym przykładem ga-
laktyki nie potrzebującej CDM, przynajmniej w dużych ilościach. Najciekawsza
okazała się jednak galaktyka UGC 6446. W tej galaktyce stosunek masa-jasność
(dla filtra niebieskiego) osiąga na brzegu dysku wartość aż 30, co wskazywałoby
na obecność ciemnej materii niebarionowej. Jednocześnie rozkład gęstości po-
wierzchniowej gładko przechodzi w mierzony rozkład gazu (wodoru i helu), a
globalny stosunek masa-jasność jest niski i wynosi 4.89 (filtr niebieski). To argu-
menty przeciw dużej ilości CDM. Warto też podkreślić, że galaktyka ta jest bardzo
bogata w gaz, zmierzona zawartość wodoru neutralnego oraz odpowiadająca jej
zawartość helu dają prawie 1/3 masy galaktyki, którą dostajemy w modelu dys-
kowym. Ostatecznie więc skłanialiśmy się do konkluzji, że za wzrost stosunku
masa-jasność odpowiada jakiś barionowy, być może gazowy, a może związany np.
ze zwartymi obiektami, niewidoczny do tej pory składnik tej galaktyki.
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Wertykalny gradient prędkości azymutalnej

W galaktykach spiralnych materia rotuje nie tylko w płaszczyźnie dysku, ale także
powyżej niego. Jeśli galaktyka jest odpowiednio ustawiona względem obserwatora
(ma duży kąt inklinacji) to wówczas można mierzyć prędkość rotacji zarówno w
dysku, jak i nawet na wysokości kilku kpc nad jego płaszczyzną. Prędkość rotacji
maleje liniowo wraz z wysokością nad dyskiem, a wertykalny gradient prędko-
ści azymutalnej osiąga wartości od kilku do ok. -30 km/s/kpc, w zależności od
galaktyki. Kolejną cechą tego gradientu jest jego słaba zależność od promienia r.

– 3 –

Praca [h03] poświęcona jest w przeważającej części wertykalnemu gradientowi
prędkości azymutalnej w Drodze Mlecznej, znalazło się w niej również miejsce
dla omówienia gradientu w galaktyce NGC 891. Wertykalny gradient w naszej
galaktyce ma wysokie wartości wynoszące -22 +/-6 km/s/kpc oraz jest mierzony
bardzo nisko (poniżej wysokości 100 pc nad płaszczyzna dysku), w zakresie pro-
mienia Galaktyki od 3 do 8 kpc [21]. Punktem wyjścia do wyliczenia gradientu
jest założenie, że materia powyżej płaszczyzny dysku porusza sie po orbitach po-
zwalających skorzystać ze związku pomiędzy radialną składową przyspieszenia
grawitacyjnego, a prędkością rotacji:

v2
φ(r, z)

r
≈ −gr(r, z), (8)

gdzie, gr(r, z) jest radialna składową przyśpieszenia grawitacyjnego. Jeśli tak jest
(a przybliżenie orbit kołowych jest bardzo rozsądne i powszechnie stosowane), to
związek pomiędzy prędkością rotacji jako funkcji promienia r i wysokości z nad
dyskiem, a gęstością powierzchniową σ (r) w dysku ma postać:

v2
φ(r, z) =

∞
∫

0

2 Gσ (χ) χdχ
√

(r − χ)2 + z2

(

K [X] −
χ2 − r2 + z2

(r + χ)2 + z2
E [X]

)

,

X = −

√

4rχ

(r − χ)2 + z2
< 0. (9)

gdzie E i K to funkcje eliptyczne. Gęstość powierzchniową otrzymujemy korzysta-
jąc z krzywej rotacji metodą taką jaka została opisana w poprzednim paragrafie.
Kluczową rolę pełni tu więc znajomość krzywej rotacji.

W przypadku naszej Galaktyki, ze względu na to, że pomiar krzywej rotacji
robiony jest z wnętrza Galaktyki, krzywa rotacji w zakresie promieni od centrum
Galaktyki do położenia Słońca poznana jest bardzo dobrze, natomiast znacznie
trudniej wyznaczyć ją dla promieni większych. Ilustruje to dobrze Rys.8, na którym
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Rysunek 8 – Rotacja naszej Galaktyki. Punkty pomiarowe i dwie do-
pasowane do nich krzywe rotacji A) [linia ciągła] [28] i B) [linia prze-
rywana] [29] wynikające z różnych założeń modelowych.

mamy zaznaczone zarówno punkty
pomiarowe, jak i dwie krzywe ro-
tacji (obie pasujące do danych
pomiarowych), które są zgodne
dla małych promieni, gdzie ro-
tacja jest dobrze poznana, a
dla większych występują między
nimi rozbieżności.
Trudno stwierdzić, która krzywa
rotacji jest tą właściwą. W tej
pracy obliczyliśmy gęstość na
podstawie krzywej A. Pragnę też
zauważyć, że ze względu na to, iż
gradient w Drodze Mlecznej mie-
rzony jest w jej wewnętrznych
obszarach (dla R poniżej promie-
nia Słońca), wybór krzywej rota-
cji nie ma aż tak dużego znacze-

nia, jako że różnice między nimi dotyczą obszarów zewnętrznych. Znając krzywą
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Rysunek 9 – Prędkość azymutalna na quasi-kołowych orbitach jako
funkcja wysokości nad dyskiem uzyskana w modelu dyskowym dla
Drogi Mlecznej. Punkty reprezentują wartość średnią prędkości w
przedziale odległości od centrum galaktyki r ∈ (3, 8) kpc uzyskaną na
podstawie wzoru (9). Przerywane linie reprezentują odchylenie stan-

dardowe, regresja liniowa daje wynik −21.3 ± 4.2
[

km
s·kpc

]

.

rotacji oraz związek pomiędzy
prędkością rotacji oraz gęstością
powierzchniową, gradient możemy
obliczyć na dwa sposoby.

W metodzie I obliczamy naj-
pierw prędkości rotacji na da-
nej wysokości nad płaszczyzną
dysku dla różnych promieni r,
a następnie uśredniamy warto-
ści, dostając średnią prędkość
dla danego z. Mając te dane,
wyznaczamy zależność prędkości
rotacji od wysokości nad dys-
kiem w danym zakresie pro-
mienia r i metodą regresji li-
niowej liczymy gradient (Rys.9).
Oczywiście ta metoda sprawdza
się najlepiej gdy w interesują-
cym nas zakresie promienia r
krzywa rotacji jest w dobrym
przybliżeniu płaska. Metoda II po-
lega na policzeniu gradientu dla
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kilku różnych promieni r, a następnie uśrednieniu go. Możemy też oczy-
wiście policzyć gradient różniczkując po z formułę opisującą związek rota-
cji i gęstości powierzchniowej (9). Wynik tej procedury przedstawia Rys.10.
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Rysunek 10 – Wertykalny gradient prędkości azymutalnej dla quasi-
kołowych orbit obliczony w modelu cienkiego dysku dla Galaktyki (gruba
linia), w modelu trójkomponentowym z lekkim ciemnym halo (linia prze-
rywana) oraz masywnym ciemnym halo (kropkowana linia). Model mak-
symalnego halo - linia cienka ciągła. Zakres promienia r ∈ (3, 8) kpc z
krokiem ∆r = 0.5 kpc

Oprócz tych metod praca za-
wiera wyniki symulacji nume-
rycznej modelującej ruch ma-
terii nad płaszczyzną dysku.
Cząstki próbne poruszały się
w potencjale cienkiego dysku
o gęstości odpowiadającej ob-
serwowanej krzywej rotacji.
Sprawdziliśmy następnie, jak
w takiej symulacji wygląda
zależność składowej azymu-
talnej prędkości od wysoko-
ści nad dyskiem. Stosując te
metody za każdym razem ja
oraz moi koledzy, dostawa-
liśmy wysokie wartości gra-
dientu, zgodne w granicach
błędu z pomiarem. Dodat-
kowo stwierdziliśmy, że gra-
dient jest w bardzo dobrym
przybliżeniu stały w z i słabo
zależy od promienia r.

Model Drogi Mlecznej jako cienkiego dysku bez halo CDM odtworzył zarówno
mierzone wartości jak i pozostałe własności wertykalnego gradientu prędkości
azymutalnej. Dodatkowo, w tej pracy zostały przebadane modele Drogi Mlecznej
gdzie występowały trzy komponenty: zgrubienie centralne, dysk oraz halo CDM
odpowiednio o małej i dużej masie w stosunku do dysku. Na koniec zbadaliśmy
jednokomponentowy model Galaktyki, w którym cała materia miała sferycznie
symetryczny rozkład. Konkluzja jest taka, że im większy jest udział komponenty
sferycznej, tym niższe wartości gradientu dostajemy (Rys.10). Szczególnie jest to
widoczne dla małych wysokości nad płaszczyzną dysku, gdyż tylko w modelu cien-
kiego dysku gradient może być wysoki dla dowolnie małych z. Dlatego wysokie
wartości gradientu uzyskane w pomiarze tak nisko nad dyskiem są silną prze-
słanką przemawiającą za modelem dyskowym Galaktyki.

Końcowa część pracy została poświęcona galaktyce spiralnej NGC 891. W za-
sadzie wyniki te mogły stanowić materiał na osobną pracę, ale stwierdziliśmy, że
nie jest zasadna taka nadprodukcja publikacji i podobne badania dla różnych ga-
laktyk można zamieścić w jednej pracy. W galaktyce NGC 891 pomiary gradientu
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również dają wysokie wartości: -15km/s/kpc [26] oraz -17.5+/-5.9 km/s/kpc w za-
kresie r od 4.02 kpc do 7.03 kpc oraz z w zakresie 1.2 kpc do 4.8 kpc [14]. Jak
widać, w przypadku tej galaktyki pomiar jest robiony wysoko nad dyskiem. Cie-
kawostką jest, że wysokie wartości gradientu dotyczą tylko jednego ramienia tej
galaktyki (północno-wschodniego), w drugim ramieniu gradient wynosi 0 (wyja-
śnieniem tej ciekawostki zajęłam się w jednej z kolejnych publikacji, poświęconej
polom magnetycznym i ich możliwemu wpływowi na krzywe rotacji galaktyk). W
przypadku galaktyki NGC 891 model dyskowy również doskonale odtwarza za-
równo wartości jak i własności gradientu ( uzyskane wartości gradientu wynosiły
-19.9+/-3 km/s/kpc oraz -19.7+/-1.7 km/s/kpc odpowiednio dla I i II metody).

– 4 –

Ponieważ pierwsze wyniki dotyczące badania wartości i zachowania wertykalnego
gradientu prędkości azymutalnej w modelu dyskowym w przypadku Drogi Mlecz-
nej oraz galaktyki NGC 891 były bardzo zachęcające, następna praca [h04] wcho-
dząca w skład niniejszej rozprawy poświęcona została czterem kolejnym galak-
tykom spiralnym w których został zmierzony ten gradient. Te galaktyki to NGC
5775, NGC 4559, NGC 2403, NGC 4302.

Warto odnotować, że galaktyka NGC 4302 ma rekordowo wysoki zmierzony
gradient, wynosi on -31+/-19.8 km/s/kpc [15], natomiast galaktyka NGC 5775 ma
gradient o niskiej wartości -8+/-4 km/s/kpc [13]. Wertykalne gradienty prędkości
azymutalnej wyznaczałam opisanymi powyżej metodami I i II oraz przez różnicz-
kowanie formuły opisującej związek prędkości rotacji i gęstości powierzchniowej
(9). Symulacje nie były tu przeprowadzane, gdyż pokazaliśmy już, na przykładzie
Drogi Mlecznej, że metody analityczne są skuteczne i dają wyniki zgodne z symu-
lacją. W przypadku każdej z tych galaktyk spiralnych i niezależnie od stosowanej
metody otrzymane wartości gradientu były zgodne w granicach błędu z pomiarem,
a także odtwarzały obserwowane własności gradientu, takie jak słaba zależność od
promienia oraz stałość wraz ze wzrostem wysokości nad dyskiem.

Szczególnie warte podkreślenia moim zdaniem jest to, że w modelu dyskowym
otrzymaliśmy wysoką wartość gradientu dla galaktyki NGC 4302 - uzyskane przez
nas wartości to -22.7+/-8.4 km/s/kpc oraz -22.3+/-4 km/s/kpc odpowiednio dla
I i II metody. Jest to bardzo ważne, bo alternatywne modelowania zachowania i
wartości gradientu, zakładające istnienie masywnego, sferycznego halo (np. model
balistyczny [15]) mają problemy z odtwarzaniem wysokich wartości gradientu. Ten
fakt uważam więc za spory sukces.

Dla porównania policzyłam również wertykalny gradient prędkości azymutal-
nej w galaktyce NGC 4302 w modelu zawierającym dwie komponenty: dysk oraz
sferyczne halo. Uzyskana wartość -14.8+/-4.1 km/s/kpc (przy zastosowaniu metody
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II) jest znacznie niższa niż dla modelu ”maksymalnego” cienkiego dysku. Jeśli zaś
przesuniemy obszar w którym liczymy gradient o 1 kpc w kierunku brzegu galak-
tyki, to gradient w modelu „dysk+halośpadnie do -10.4+/-4.2 km/s/kpc (czyli o ok.
30%) podczas gdy gradient w modelu dyskowym wciąż będzie wysoki, przy takiej
zmianie promienia galaktyki R spadnie jedynie o ok. 5% (do -21.1+/-6 km/s/kpc).
To doskonale ilustruje fakt, że wraz z dodawaniem komponenty sferycznej rośnie
zależność wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej od promienia R (podkre-
ślam, że pomiary wskazują, iż obserwowany gradient słabo zależy od promienia
R). Dodatkowo widać, że różnica pomiędzy modelem maksymalnego, cienkiego
dysku, a modelem „dysk+halo” jest tym bardziej widoczna, im bardziej oddalamy
się od centrum galaktyki. Jest to zrozumiałe, dla małych odległości od centrum
galaktyki wkład dysku w modelu „dysk+halo” jest istotny, im bardziej zaś zbli-
żamy się do brzegu galaktyki (krawędzi dysku), tym silniej uwidacznia się wpływ
składowej sferycznej, związanej z halo. Dlatego warto, jeśli to tylko możliwe, objąć
pomiarami jak najszerszy obszar galaktyki.

Podsumowując, można wobec tego wyciągnąć wniosek, że w modelu dysko-
wym, wychodząc od najprostszych i najbardziej naturalnych założeń, jesteśmy w
stanie z łatwością otrzymać wszelkie obserwowane własności wertykalnego gra-
dientu prędkości azymutalnej. W modelu cienkiego dysku dostajemy zarówno ni-
skie, jak i wysokie wartości gradientu. Natomiast trójkomponentowe modele ga-
laktyk spiralnych mają problemy w odtworzeniem wysokich wartości gradientu,
tym większe, im cięższe jest sferycznie symetryczne halo z CDM. Ten fakt, znany
oczywiście wcześniej (np. [15]) znalazł potwierdzenie w badaniach moich i moich
kolegów.
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Wielkoskalowe pola magnetyczne w galaktykach spiralnych
a rotacja materii.

Na krzywe rotacji galaktyk spiralnych może mieć wpływ ich pole magnetyczne.
Taki pomysł po raz pierwszy pojawił się w pracy [4]. Oczywiście, pole magnetyczne
może wpływać tylko na ruch gazu i to takiego, który jest choćby częściowo zjoni-
zowany. Jednak krzywe rotacji powstają min. w oparciu o pomiary rotacji takich
właśnie obłoków, a czasem (np. w zewnętrznych obszarach galaktyk) są to czasem
pomiary jedyne.

– 5 –
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Rysunek 11 – Lokalny stosunek masa-jasność (odjęty został H i He) dla
NGC 891. Kwadrant NE - linia przerywana. Kwadrant SW - linia kropko-
wana. Średnia wartość - linia ciągła.

W pracy [h05] wspólnie z kole-
gami przedstawiłam wyniki ba-
dań nad możliwym wpływem
wielkoskalowego pola magne-
tycznego na ruch gazu w galak-
tyce spiralnej NGC 891. Wyko-
rzystaliśmy tu fakt, że są bar-
dzo dobre dane pomiarowe do-
tyczące tej galaktyki, obejmu-
jące krzywą rotacji, jasność po-
wierzchniową w filtrze 3.6 mi-
krometra [12] oraz rozkład wo-
doru neutralnego [26]. Stosując
model dyskowy, na podstawie
krzywej rotacji uzyskałam roz-
kład gęstości powierzchniowej i
zauważyłam, że stosunek masa
- jasność, choć w przeważającej
części galaktyki jest niski (w za-
kresie 1-2), to jednak w jej ze-
wnętrznych obszarach rośnie, osiągając maksymalną wartość 8 (Rys.11).

Takie zachowanie może wskazywać, że w zewnętrznych obszarach tej galak-
tyki znajduje się ciemna materia, być może niebarionowa. Postanowiłam jednak
sprawdzić, czy inne czynniki nie mogą odpowiadać za to zachowanie.

Pierwsza obserwacja, podkreślona w publikacji [h05], to fakt, że nawet nie-
wielka zmiana krzywej rotacji w zewnętrznych obszarach galaktyki (w granicach
błędów pomiarowych), jest w stanie wyraźnie obniżyć stosunek masa-jasność na
brzegu galaktyki. Następnie sprawdziliśmy, o ile niższa musiałaby być prędkość
rotacji, aby stosunek masa-jasność przestał rosnąć, a wręcz opadał na brzegu ga-
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laktyki (rysunki Rys.12 oraz Rys.13).
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Rysunek 12 – Zmierzona krzywa rotacji galaktyki NGC 891 [12] (punkty)
oraz krzywa rotacji zmodyfikowana tak, aby lokalny stosunek masa-jasność
był nierosnącą funkcją promienia galaktyki R (linia ciągła).

Następnie postanowiłam
sprawdzić, co stanie się,

jeśli założymy, że grawitacja
w tej galaktyce jest odpowie-
dzialna właśnie za takie niższe
wartości rotacji, natomiast za
jej podwyższenie w zewnętrz-
nych obszarach galaktyki od-
powiada pole magnetyczne.
Chciałam sprawdzić, jakie na-
tężenie i charakter musi mieć
takie pole oraz jak się mają te
ustalenia do faktów obserwa-
cyjnych ([18],[11],[2]).

Punktem wyjścia dla ob-
liczeń jest równanie Naviera-
Stokesa, stacjonarne, przy za-
niedbaniu lepkości i ciśnienia:

(ÊÏv ▽)ÊÏv = − ▽ Φ +
1

4πρ
((▽ ×

ÊÏ
B ) ×

ÊÏ
B ) (10)

Gęstość objętościowa gazu ρ w równaniu (10) to gęstość wodoru którą można
uzyskać ze zmierzonej gęstości powierzchniowej.
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Rysunek 13 – Nierosnący lokalny stosunek masa-jasność odpowiada-
jący zmodyfikowanej krzywej rotacji przedstawionej na Rys.12.

Jeśli interesować nas będzie
tylko składowa azymutalna pola
magnetycznego, to wówczas z
równania Naviera-Stokesa do-
stajemy następującą zależność
łączącą pole magnetyczne i
prędkość rotacji materii którą
to pole powoduje:

(δvφ)2 =
1

4πρ
Bφ

∂

∂r
(rBφ) (11)

Korzystając z równania (11)
znajdujemy numeryczną war-
tość pola magnetycznego i osta-
tecznie możemy stwierdzić, że
aby spowodować zakładaną przez
nas nadwyżkę prędkości wy-
starczy pole magnetyczne rzędu
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kilku mikrogausów, a więc typowe dla galaktyk spiralnych i takie, jakie jest rów-
nież mierzone w galaktyce NGC 891! Zależność tego pola od promienia przedsta-
wia Rys.14.
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Rysunek 14 – Pole magnetyczne konieczne do zmniejszenia rotacji galak-
tyki NGC 891 tak, aby lokalny stosunek masa-jasność był nierosnącą funkcją
promienia R: składowa wertykalna Bz to linia kropkowana, składowa azy-
mutalna Bφ to linia ciągła.

Na tym rysunku przedsta-
wiłam dwie składowe pola
magnetycznego - azymutalną
i wertykalną, jednak naj-
prawdopodobniej składowa
wertykalna w płaszczyźnie
dysku znika (z powodu sy-
metrii pola magnetycznego
względem płaszczyzny z = 0)
i dlatego rolę odgrywa jedy-
nie składowa azymutalna.

Jak już zostało wcześniej
wspomniane, galaktyka NGC
891 wykazuje pewną ano-
malię w zachowaniu werty-
kalnego gradientu prędko-
ści azymutalnej, gradient ten,
wysoki w kwadrancie NE
znika w kwadrancie SW. W
galaktyce NGC 891 wielko-
skalowe pole magnetyczne mierzone jest zarówno w dysku jak i powyżej niego.
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Rysunek 15 – Pole magnetyczne konieczne do zredukowania do zera
wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej w galaktyce NGC 891 po-
kazane dla r = 4.0kpc (linia ciągła) oraz dla r = 7.0kpc (linia kropkowana).

Postanowiłam sprawdzić, ja-
kie musiałoby być natężenie
pola, aby na wysokości od 1.2
kpc do 4.8 kpc oraz w zakre-
sie promienia galaktyki od 4.02
kpc do 7.03 kpc tak wpłynęło
ono na rotacje gazu, aby werty-
kalny gradient prędkości azy-
mutalnej był zerowy.

Założyłam przy tym, że gę-
stość gazu spada eksponencjal-
nie wraz z wysokością nad dys-
kiem. Otrzymałam wartości do
13 mikrogausów ( Rys.15).

To dość wysokie warto-
ści, jednak obserwacje ([18],[2])
wskazują, że pole magnetyczne

21



w galaktyce NGC 891 jest niesymetryczne, a w kwadrancie SW może być szcze-
gólnie uporządkowane i osiągać wysokie natężenie.

Muszę zaznaczyć, że do publikacji wkradł się błąd w numerycznym całkowaniu,
co sprawiło, że dołączona została do niego errata. Błąd nie miał jednak żadnego
znaczenia dla ostatecznej konkluzji pracy, a jego korekta wprowadziła tylko nie-
wielką zmianę w wartościach i zależności od promienia galaktyki i natężenia pola
magnetycznego.

– 6 –
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Rysunek 16 – Krzywa rotacji galaktyki NGC 253. Punkty z belkami błę-
dów to punkty pomiarowe z [17]. Ciągła linia (krzywa 1) to odpowiada-
jąca im krzywa rotacji w modelu dyskowym. Linia kropkowana (krzywa
2) przedstawia małą zmianę krzywej rotacji (użytą do pokazania, że małe
zmiany krzywej rotacji mogą istotnie wpłynąć na zmianę stosunku masa-
jasność). Przerywana linia (krzywa 3) przedstawia taką modyfikację krzy-
wej rotacji, aby stosunek masa-jasność był niski i był malejąca funkcją R
dla dużych promieni.

Kolejną galaktyką w której ba-
dałam wspólnie z kolegami
możliwy wpływ pola magne-
tycznego na ruch gazu, była
galaktyka spiralne NGC 253,
jest ona tematem pracy [h06].
Profesor Reiner Beck z Max
Planck Institut für Radioastro-
nomie sugerował, aby się za-
jąć tą galaktyką, ponieważ
charakteryzuje się ona wyjąt-
kowo silnym polem magne-
tycznym (np.[16]), którego na-
tężenie wynosi od 7 do 18 mi-
krogausów, a w centralnej czę-
ści galaktyki może być jeszcze
silniejsze.

Kolejnym powodem, dla
którego warto było zająć się
właśnie tą galaktyką, były po-
miary rotacji obłoków zjoni-
zowanego gazu sięgające dużo

dalej niż wcześniejsze pomiary rotacji [17]. Pomiary te potwierdziły, że krzywa
rotacji tej galaktyki dla dużych odległości od centrum jest opadająca, co samo
już czyni tę galaktykę ”podejrzaną” o niezawieranie dużych ilości ciemnej materii
niebarionowej (Rys.16).

Dodatkowo fakt, że pomiary dotyczyły gazu zjonizowanego, sugerował, że pole
magnetyczne mogło mieć wpływ na jego ruch, zwłaszcza że jak już wspomniałam,
jest ono wyjątkowo silne w tej galaktyce. Stosując model dyskowy oraz jasność
w filtrze K otrzymaliśmy stosunek masa-jasność, który, jak należy podkreślić, był
niski, nie przekraczał wartości 3.5 (krzywa 1 na Rys.17).
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Rysunek 17 – Linia ciągła (krzywa 1) to stosunek masa-jasność dla NGC
253. Linia kropkowana (krzywa 2) przedstawia zmianę stosunku masa-
jasność wywołaną małą modyfikacją krzywej rotacji. Linia przerywana
(krzywa 3) to stosunek masa-jasność odpowiadający krzywej rotacji 3 na
Rys.16

Jednak zależność stosunku
masa-jasność od promienia
była w dużym obszarze ga-
laktyki rosnąca, co z ko-
lei mogłoby sugerować obec-
ność ciemnej materii. Wobec
tego, podobnie jak w przy-
padku galaktyki NGC 891, zo-
stała zrobiona niewielka ko-
rekta krzywej rotacji (krzywa
2 na Rys.16), która jednak
zmieniła zależność stosunku
masa-jasność w ten sposób, że
na brzegu galaktyki stał się
on malejący wraz z promie-
niem (krzywa 2 na Rys.17).

Teraz przyszła kolej na
włączenie do rozważań pola
magnetycznego. Dokonałam
takiej modyfikacji krzywej rotacji (krzywa 3 na Rys.16), aby stosunek masa-jasność
nie przekraczał wartości 2 oraz w przeważającym obszarze galaktyki był malejący
(krzywa 3 na Rys.17), a następnie sprawdziłam, jakie własności musi mieć pole ma-
gnetyczne aby wywołać taką zmianę rotacji. Badałam jedynie składową azymutalną
pola (korzystając z równania (11)), składowa wertykalna pola w dysku powinna
znikać ( z argumentu symetrii pola magnetycznego względem płaszczyzny z=0).
Okazało się, że wymagane pole powinno mieć natężenie ok. 11 mikrogausów, a
wiemy, że pole o takim natężeniu występuje w tej galaktyce (Rys.18).

Podobnie jak w przypadku publikacji dotyczącej NGC 891 i do tej wkradł się
błąd w numerycznym całkowaniu (obie publikacje wykorzystywały te same pro-
gramy), co sprawiło, że dołączona została do niego errata. Błąd nie miał jednak
żadnego znaczenia dla ostatecznej konkluzji pracy, a jego korekta wprowadziła
tylko niewielką zmianę w wartościach i zależności od promienia galaktyki natęże-
nia pola magnetycznego.

Podsumowując obie te prace poświęcone zagadnieniom pola magnetycznego
w galaktykach spiralnych pragnę przede wszystkim podkreślić, iż pokazały one,
że pola magnetyczne mogą wpływać na rotację materii w galaktykach spiralnych,
a więc i na ich krzywe rotacji oraz stosunek masa-jasność. Aby ten wpływ był, gaz
musi być choćby częściowo zjonizowany, dodatkowo wpływ będzie tym wyraźniej-
szy, im rzadszy będzie gaz i im większe natężenie będzie mieć pole magnetyczne.
Dlatego też wpływu pola magnetycznego należy oczekiwać albo na brzegach ga-
laktyk, gdzie materia jest rzadka (wówczas pole magnetyczne będzie istotnie wpły-
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wało na wartość stosunku masa-jasność), lub też wysoko nad dyskiem, gdyż oczy-
wiście gęstość materii również maleje wraz ze wzrostem odległości od płaszczyzny
dysku (wówczas pole magnetyczne może wpływać na zachowanie wertykalnego
gradientu prędkości azymutalnej).
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Rysunek 18 – Składowa azymutalna pola magnetycznego potrzebna do
takiej zmiany rotacji galaktyki NGC 253, aby stosunek masa-jasność był
mały i zmniejszał się wraz z promieniem dla dużych odległości od centrum
galaktyki.

Dodatkowy fakt, który bar-
dzo wyraźnie ilustrują dwie
omawiane w tym rozdziale
prace, to bardzo duża wraż-
liwość stosunku masa-jasność
na brzegach galaktyk na nie-
wielkie nawet zmiany krzy-
wych rotacji w pobliżu krańca
galaktyki. Oczywiście, nasze
prace należy traktować jako
pokazanie pewnych możliwo-
ści. Nie wiemy naturalnie, czy
pola magnetyczne zarówno w
galaktyce NGC 891, jak i w
galaktyce NGC 253 mają taki
charakter (zależność natężenia
od promienia R), aby powodo-
wać takie efekty jak postulo-
waliśmy. Nasze prace pokazują
jednak, że jest to możliwe, a
więc pola magnetyczne muszą być brane pod uwagę jako te czynniki które zwięk-
szając stosunek masa-jasność mogą powodować zawyżanie postulowanych ilości
ciemnej materii niebarionowej w galaktykach spiralnych.
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Model dysku o skończonej grubości

– 7 –

Ostatnia praca wchodząca w skład niniejszej rozprawy ukazała się w roku 2014 i
w niej dokonane zostało istotne rozszerzenie modelu dyskowego [h07]. W pracy
tej znów zajęłam się (wspólnie z kolegami) Drogą Mleczną, jednak zmienił się
sposób jej modelowania. We wcześniejszych pracach galaktyki były modelowane
jako obiekty nieskończenie cienkie. To oczywiście bardzo przyspiesza wszelkie
obliczenia, taki model też dobrze pracuje, ale teraz chciałam się przekonać, ja-
kie zmiany przyniesie uwzględnienie grubości dysku. W naszym modelu gęstość
grubego dysku zależy zarówno od odległości od centrum galaktyki, jak i od wyso-
kości nad dyskiem i dana jest zależnością: ρ(r, z) = σ (r)f (z), gdzie σ (r) to gęstość
powierzchniowa, a funkcja f(z) opisuje wertykalny spadek gęstości wraz z wyso-
kością nad dyskiem. W naszej pracy rozważyliśmy dwa wertykalne profile:

f (z) =
1

2h′
exp

(

−
|z|

h′

)

, f (z) =
1

2h
sech2

( z

h

)

. (12)

Spadek eksponencjalny jest najprostszym jaki się narzuca, natomiast drugi profil
tzw. meksykański kapelusz znajduje poparcie w obserwacjach dotyczących roz-
kładu gwiazd i materii w naszej Galaktyce w pobliżu Słońca (jest również rozwią-
zaniem równań Jeansa przy odpowiedniej symetrii).

Jak widzimy, kluczowe dla skonstruowania modelu grubego dysku jest zna-
lezienie gęstości powierzchniowej w tym modelu. Naszą metodą, która pozwoliła
znaleźć tę gęstość było stosowanie iteracji. W zerowym kroku znajdujemy w opar-
ciu o krzywą rotacji gęstość powierzchniową w modelu nieskończenie cienkiego
dysku. Tym razem korzystamy z krzywej rotacji B widocznej na Rys.8. Mając
gęstość powierzchniową i zadany profil wertykalnego spadku gęstości możemy
policzyć prędkość rotacji w dowolnym punkcie nad dyskiem korzystając z nastę-
pującego związku pomiędzy prędkością rotacji, a gęstością:

v2
φ(R, Z) = 2G

∞
∫

0

dr

∞
∫

0

dz ρ(r, z) ·

· [J(r, R, z − Z) + J(r, R, z + Z)] , (13)

gdzie

J(r, R, ζ) =
r ·
(

K(κ) − r2−R2+ζ2

(r−R)2+ζ2 E(κ)
)

√

(R + r)2 + ζ2
, κ =

√

4rR

(R + r)2 + ζ2
.

Jeśli policzyć prędkość rotacji w płaszczyźnie z = 0 w modelu grubego dysku, w
oparciu o gęstość powierzchniową uzyskaną w modelu nieskończenie cienkiego
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dysku, to okaże się, że ta prędkość rotacji będzie zaniżona i tym samym będzie
odbiegać od zmierzonej prędkości rotacji. Należy teraz obliczyć poprawkę do gę-
stości powierzchniowej odpowiadającej różnicy kwadratów prędkości pomiędzy
obliczoną i zmierzoną krzywą rotacji. Procedurę powtarzamy aż do uzyskania ro-
tacji w płaszczyźnie z = 0 zgodnej z krzywą rotacji. Metoda iteracyjna pozwala
znaleźć gęstość powierzchniową w modelu grubego dysku, która wraz z założo-
nym profilem wertykalnym (oraz zadanym parametrem skali) pozwoli odtworzyć
gęstość objętościową. Można teraz przystąpić do wykorzystania obserwacyjnych
faktów, aby sprawdzić, jak pracuje model dysku o skończonej grubości, jakie są
różnice pomiędzy przewidywaniami dokonanymi w oparciu o ten model w sto-
sunku do modelu dysku o infinitezymalnej grubości i wreszcie, czy w oparciu o
ten model oraz obserwacje można coś powiedzieć o pewnych parametrach Ga-
laktyki, np. grubości dysku. Najpierw wykorzystane zostały obserwacje dotyczące
mikrosoczewkowania w naszej Galaktyce. Temu zagadnieniu została poświęcona
wcześniejsza praca, której jestem współautorem, a która dotyczyła mikrosoczew-
kowania w modelu infinitezymalnie cienkiego dysku [P14]. Kluczowym pojęciem
z którym mamy do czynienia przy rozważaniu mikrosoczewkowania, jest pojęcie
głębokości optycznej - jest to prawdopodobieństwo znalezienia soczewki grawita-
cyjnej pomiędzy obserwatorem, a obiektem którego obraz ulega odkształceniu w
wyniku przejścia światła w pobliżu soczewki. Co bardzo ważne, soczewką może
być tylko obiekt zwarty (gwiazda, planeta), wobec czego mikrosoczewkowanie jest
czułe jedynie na materię barionową. Ciemna materia niebarionowa nie jest wi-
dziana przez ten fenomen. Głębokość optyczna jest wyznaczana na podstawie ob-
serwacji mikrosoczewkowania w Drodze Mlecznej (obserwuje się pojaśnienia i
pociemnienia obiektów związane z przechodzeniem między nami, a obiektem so-
czewek), ale można ją również wyliczyć teoretycznie jeśli założymy, że znamy
gęstość materii w Galaktyce przynajmniej w zakresie promieni od centrum Ga-
laktyki do Słońca. Wobec tego, wyliczyliśmy głębokości optyczne odpowiadające
gęstościom materii w modelu grubego dysku, zarówno dla eksponencjalnego wer-
tykalnego profilu gęstości, jak i dla profilu typu meksykański kapelusz.

Pierwszy ważny fakt, który chce podkreślić, to ten, że obliczona teoretycznie
gęstość optyczna dla obu profili gęstości, w zakresie parametrów grubości h 117pc-
180 pc dla profilu kapeluszowego oraz h′ 88 pc-325 pc dla profilu eksponencjal-
nego dobrze koresponduje z głębokością optyczną wyznaczoną na podstawie ob-
serwacji. To niezwykle istotny fakt, gdyż pokazuje on, że cała materia która jest
potrzebna do wyjaśnienia rotacji Galaktyki od centrum do Słońca jest widziana
w mikrosoczewkowaniu grawitacyjnym, wobec czego jest to materia barionowa!
Następnie, dla obu profili gęstości został znaleziony taki parametr grubości h oraz
h′ przy którym teoretycznie wyliczona głębokość optyczna najlepiej pasuje do
głębokości optycznej wyznaczonej na postawie obserwacji mikrosoczewkowania.
Okazało się, że dla profilu kapeluszowego ten parametr to h=117 pc, a dla profilu
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eksponencjalnego parametr ma wartość h′ = 88 pc. Teraz przyszła pora na wyko-
rzystanie pomiarów wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej. Jak podkre-
ślałam już wcześniej w tym autoreferacie, zmierzony gradient w naszej Galaktyce
jest po pierwsze wysoki (-22+/-6 km/s/kpc) i mierzony jest bardzo nisko (do wy-
sokości 100 pc ponad dyskiem) w zakresie promieni r od 3 kpc do 8 kpc [21]. Jak
się okazuje, zarówno własności gradientu, jak i to jaki obszar Galaktyki objęty był
pomiarem, są bardzo istotne. Jak to podkreślałam w rozdziale dotyczącym pola
magnetycznego, pole takie może mieć wpływ na rotacje materii w galaktykach.
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Rysunek 19 – Wertykalny gradient prędkości azymutalnej dla Drogi Mlecz-
nej wyliczony w modelu dysku o skończonej grubości, jako funkcja wyso-
kości nad płaszczyzną z = 0, pokazany dla różnych promieni r: linia cia-
gła – gradient dla modelu z profilem gęstości typu kapelusz meksykański
(h = 117pc), przerywana linia – gradient dla modelu z eksponencjalnym
spadkiem gęstości (h′ = 88pc). Dla porównania pokazano gradient w mo-
delu infinitezymalnie cienkiego dysku o takiej samej masie jak dysk gruby
(z profilem "kapeluszowym") – linia kropkowana

Jednak, ponieważ gradient
w Drodze Mlecznej mie-
rzony jest tak nisko nad
płaszczyzną dysku, czyli tam,
gdzie gęstość materii jest
duża, możemy mieć pew-
ność, że wpływ pola magne-
tycznego można tu z całą
pewnością zaniedbać. Jak się
również okazało, to, że gra-
dient osiąga wysokie war-
tości choć jest mierzony
tak nisko, pozwala wycią-
gnąć wnioski odnośnie pa-
rametru grubości naszej Ga-
laktyki. Wertykalny gradient
prędkości azymutalnej został
wyliczony w oparciu o wzór
(13). Okazało się, że dla wyso-
kości nad dyskiem przekra-
czającej ok. 0.4 kpc nie ma
różnicy w zachowaniu gra-
dientu, ani pomiędzy mode-

lami grubego dysku różniącymi się profilem gęstości oraz parametrami grubości,
ani nawet pomiędzy tymi modelami, a modelem infinitezymalnie cienkiego dysku
co ilustruje Rys.19.

Obliczenia zostały wykonane dla różnych promieni r, dla różnych parametrów
grubości dysku zarówno dla eksponencjalnego jak i kapeluszowego profilu gęsto-
ści. To ważny wniosek, ponieważ pokazuje on, że model infinitezymalnie cienkiego
dysku jest bardzo dobrym przybliżeniem, a przy tym jest prosty, w związku z tym
w szeregu przypadków może być bezpiecznie używany.

Natomiast wraz ze zmniejszaniem wysokości nad płaszczyzną dysku ujawniały
się istotne różnice pomiędzy modelem dysku o skończonej grubości, a mode-
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lem cienkiego dysku. O ile bowiem w przypadku dysku cienkiego, gradient może
osiągać wysokie wartości dowolnie nisko nad dyskiem, to w przypadku dysku o
skończonej grubości gradient dąży do wartości 0 przy wysokości nad płaszczyzną
dysku dążącej do zera. Wraz ze zwiększaniem wysokości nad płaszczyzną z = 0
wartość gradientu szybko rośnie, aż w końcu ustala się i dalej słabo zależy od
wysokości, podobnie jak dla dysku cienkiego. Przy czym, im niższą wartość przyj-
muje parametr grubości h lub h′ tym niżej nad dyskiem gradient osiąga wysokie
wartości (Rys.20).
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Rysunek 20 – Wertykalny gradient prędkości azymutalnej dla Galaktyki
wyliczony w modelu dysku o skończonej grubości z wertykalnym spadkiem
gęstości typu kapelusz meksykański, jako funkcja wysokości nad płaszczy-
zną z = 0, pokazany dla promienia r = 4 kpc i dla różnych parametrów h.
Dla porównania, kropkowana linia pokazuje zachowanie gradientu w modelu
infinitezymalnie cienkiego dysku.

Na podstawie mikroso-
czewkowania wytypowane zo-
stały dwie wartości parame-
tru h= 117 pc dla profilu typu
kapelusz meksykański oraz
h′= 88 pc dla profilu ekspo-
nencjalnego. Bardzo istotne
było pytanie, czy przy takich
parametrach gradient osią-
gnie wysokie, zgodne z po-
miarem wartości dla wyso-
kości nad dyskiem nie prze-
kraczającej 100 pc. Okazało
się, że tak właśnie jest. To ko-
lejny bardzo ważny fakt, gdyż
pokazuje on, że model dysku
o skończonej grubości, ale
bez masywnego, sferycznie
symetrycznego halo, prze-
chodzi pomyślnie dwa testy
oparte na obserwacjach, przy
czym oba te testy dają tą samA wartość istotnego parametru opisującego własności
dysku jakim jest parametr grubości. Warto też odnotować, że nie było istotnych
różnic pomiędzy modelami z eksponencjalnym profilem gęstości oraz typu kape-
lusz meksykański.

Ważną część pracy [h07] stanowi dyskusja nad czynnikami które mogły mieć
wpływ na uzyskane przez nas wyniki. I tak, można stwierdzić, że na wyznaczenie
parametru grubości dysku znaczny wpływ może mieć założona prędkość rotacji
Słońca. Prędkość rotacji Słońca (a także jego położenie) jest parametrem koniecz-
nym do wyznaczenia krzywej rotacji naszej Galaktyki i zależy od niej zarówno jej
wartość jak i kształt. W pracy przyjęta została wartość 200 km/s jako prędkość ro-
tacji Słońca. Jednak ta wartość może być większa (np. praca [8] podaje wartość 239
km/s). Podwyższenie krzywej rotacji spowoduje zwiększenie obliczonej na jej pod-
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stawie masy dysku, a co za tym i wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej.
To z kolei pociągnie za sobą zwiększenie parametru grubości dysku.

Kolejną poruszoną w pracy kwestią było porównanie uzyskanej w modelu gru-
bego dysku gęstości powierzchniowej w okolicy Słońca (140 M⊙/pc2) z wartością
uzyskaną w wyniku pomiarów (ok.70 M⊙/pc2). Jak widać, pojawia się tu rozbież-
ność która domaga się wyjaśnienia. Pierwsza możliwość opiera się na wspomina-
nym już powyżej fakcie, że o ile można powiedzieć, że kształt krzywej rotacji naszej
Galaktyki jest dobrze poznany w obszarze od jej centrum do Słońca, to znacznie
gorzej jest dla większych promieni, gdzie niepewność co do tego jak wygląda
krzywa rotacji jest znaczna. Taka sytuacja jest spowodowana specyfiką pomiaru
rotacji. Zrobiliśmy więc mały eksperyment: pokazaliśmy, że można tak zmodyfi-
kować krzywą rotacji Drogi Mlecznej dla promieni większych niż promień wyzna-
czający położenie Słońca, aby zachować prędkość rotacji Słońca równą 200 km/s,
oraz aby krzywa rotacji dobrze pasowała do danych pomiarowych, a jednocześnie,
aby gęstość powierzchniowa w okolicach Słońca zmniejszyła się do 70 M⊙/pc2.
Dodatkowo, taka modyfikacja nie wpływa znacząco na zachowanie wertykalnego
gradientu prędkości azymutalnej (ponieważ modyfikacja dotyczyła obszarów leżą-
cych poza promieniem wyznaczającym położenie Słońca, natomiast gradient jest
mierzony i wyliczany do promienia wyznaczającego położenie Słońca). Jest jesz-
cze inny sposób wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy modelową, a obserwowaną
gęstością materii w okolicach Słońca: musimy pamiętać o tym, że krzywa rotacji
oraz uzyskana na jej podstawie gęstość materii w funkcji promienia r to pewna
średnia, globalne spojrzenie na Galaktykę. Natomiast pomiar gęstości o którym
mowa, to pomiar lokalny, odpowiada obszarowi o promieniu ok. 1 kpc. Nie można
się więc dziwić, że uzyskano niższe gęstości niż uzyskane w wyniku użycia global-
nego modelu. Jest oczywiste, że nawet dla tego samego promienia r w Galaktyce
muszą istnieć obszary o większej i mniejszej gęstości, a model globalnego dysku
daje nam uśrednioną wartość gęstości dla danego promienia.

Praca [h07] była więc kolejną pracą poświęconą naszej Galaktyce, która wpro-
wadziła istotną modyfikację do modelu dyskowego - uwzględnienie skończonej
grubości dysku. Praca pokazała, że model grubego dysku dobrze modeluje naszą
Galaktykę (a przynajmniej jej wewnętrzną część), co pokazały dwa testy-oparty
na mikrosoczewkowaniu oraz na wertykalnym gradiencie prędkości azymutalnej.
Praca dała również ograniczenie na parametr grubości dysku. Uzyskana wartość
jest mała, wskazuje na cienki dysk (przy rozważanej przez nas krzywej rotacji
parametr grubości nie powinien przekraczać 150 pc). Przedyskutowaliśmy rów-
nież możliwe czynniki które mogą wpływać na wielkość parametru grubości. W
pracy znalazła się również dyskusja nad lokalną gęstością materii w okolicach
Słońca. Mogę powiedzieć, że dzięki pracy nad tą publikacją, zamykającą niniejszą
rozprawę, zarówno ja, jak i moi koledzy zrozumieliśmy wiele istotnych kwestii
związanych z modelem dyskowym w ogóle (na które dotychczas nie zwracano
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uwagi), oraz z naszą Galaktyką w szczególności.

Podsumowanie

Wyniki badań przedstawione w wyżej omówionych publikacjach sprawiły, że obec-
nie wątpliwości co do tego, czy wszystkie galaktyki spiralne posiadają masywne
halo zbudowane z CDM (a w szczególności nasza Galaktyka), wydają mi się bar-
dziej niż uzasadnione. Oprócz publikacji wchodzących w skład osiągnięcia na-
ukowego stanowiącego podstawę wniosku habilitacyjnego, muszę tu wspomnieć o
innych pracach poświęconych galaktykom spiralnym oraz modelowi dyskowemu,
które są efektem pracy grupy badawczej której jestem członkiem. Prace te stano-
wią dodatkowe potwierdzenie zasadności stosowania modelu dyskowego w opisie
galaktyk spiralnych.

Praca [P12] z roku 2008 to bardziej teoretyczne opracowanie, poświęcone za-
gadnieniu dyskowych rozkładów materii. Bo choć oczywiście takie rozkłady były
wielokrotnie wcześniej rozważane (np.[7]), to zawarte w tej pracy ujęcie pozbywa
się niektórych trapiących to podejście problemów, jak choćby wspomnianego już
problemu “brzegowego” skutkującego niedoszacowaniem lub przeszacowaniem
masy. Dodatkowo w pracy [P12] przebadaliśmy galaktykę M101, która okazała się
modelowym przykładem galaktyki nie potrzebującej ciemnej materii - modelowa-
nie jej jako cienkiego dysku dało rozkład gęstości gładko przechodzący w rozkład
gazu, a stosunki masa-jasność (w filtrach B oraz K) okazały się niskie i malejące
wraz z promieniem.

We wspominanej już pracy [P14] wykorzystana została metoda mikrosoczew-
kowania grawitacyjnego do zbadania ilości i rozkładu materii w obszarze od cen-
trum galaktyki do Słońca. Porównywaliśmy głębokość optyczną uzyskaną w wy-
niku obserwacji z wyliczoną teoretycznie na podstawie gęstości powierzchniowej
uzyskanej przy założeniu, że nasza Galaktyka ma dyskopodobną geometrie (i
można ją modelować jako infinitezymalnie cienki dysk) i otrzymaliśmy ich zgod-
ność. Mówiąc inaczej, pokazaliśmy, że cała materia, która jest potrzebna aby wyja-
śnić rotację w Drodze Mlecznej w obszarze od jej centrum do Słońca jest widziana
przez mikrosoczewkowanie grawitacyjne, a więc jest to z pewnością materia ba-
rionowa.

Za jedną z ważniejszych prac dotyczących zagadnienia ciemnej materii w ga-
laktykach uważam prace [P15], w której zajmujemy się ruchem obiektów halo ba-
rionowego wokół Drogi Mlecznej. Obiekty, które wchodzą w skład takiego halo
to min. galaktyki karłowate, gromady kuliste, gwiazdy. Standardem jest analiza
ruchu tych obiektów w potencjale ciemnej materii i była ona wielokrotnie wyko-
rzystywana do szacowania masy Galaktyki (np. w [4]). Jednak my zastosowaliśmy
inną, niż powszechnie przyjętą metodę: jej nowatorskość polegała min. na "uwol-
nieniu"więzów nakładanych na przestrzeń fazową oraz na rozważeniu potencjału
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o zwartej masie, odpowiadającym zatem Galaktyce bez dominacji ciemnej materii.
Więzy powstają poprzez warunki nakładane przez z góry założone profile wielko-
ści pochodnych funkcji rozkładu w przestrzeni fazowej, takich jak choćby spłasz-
czenie elipsoidy dyspersji prędkości. Przyjmowane jest ono standardowo jako nie-
zależny od położenia parametr anizotropii, co znacznie usztywnia modelowanie
ruchu obiektów halo. W przypadku potencjału masy centralnej, który dobrze po-
winien przybliżać na dużych odległościach potencjał od masy zwartej, oznacza to
model przestrzeni fazowej równoważnej układowi współogniskowych orbit elip-
tycznych o dowolnym rozkładzie liczby orbit w przestrzeni energii i mimośrodu.
Co za tym idzie, możemy modelować anizotropię dyspersji jako niemalże dowolną
funkcję odległości. W wyniku tego wartość oczekiwana eliptyczności orbit prze-
cinających sferę o zadanym promieniu może w skomplikowany sposób zależeć
od odległości. Pomimo złożoności problemu, udało nam się stworzyć ogólną me-
todę odtwarzającą postać funkcji rozkładu w przestrzeni fazowej, konsystentną z
obserwowanym profilem dyspersji prędkości radialnej. Ostatecznie pokazaliśmy,
że obserwowany ruch obiektów halo jest w pełni zgodny z założeniem, iż nasza
Galaktyka ma masę niską (rzędu 2.4 × 1011 M⊙), taką jakiej należałoby oczeki-
wać na podstawie krzywej rotacji dysku galaktycznego, jeśli masa Galaktyki nie
jest zdominowana ciemną materią niebarionową. Wówczas zaledwie kilka obser-
wowanych obiektów halo jest niezwiązanych z Galaktyką. Sam profil dyspersji
radialnej dla ruchu obiektów barionowego halo nie daje górnego ograniczenia
na masę Galaktyki. Jednak podejście pozwala oszacować daleko ważniejsze dolne
ograniczenie na masę Galaktyki, konsystentne z obserwowanym ruchem obiek-
tów halo.

Zagadnienie ruchu obiektów halo to również temat jednej z naszych ostatnich
prac, która została właśnie zaakceptowana do druku [P17]. Przeprowadzamy w
niej numeryczne symulacje ruchów obiektów halo w potencjale Drogi Mlecznej,
modelowanej jako układ złożony z cienkiego dysku zanurzonego w sferycznie-
symetrycznej powłoce gorącego gazu obserwowanego wokół naszej Galaktyki
([23]). Gaz ten może mieć masę 6 × 1010 M⊙ licząc do promienia 200 kpc. Symula-
cje nasze były przeprowadzone w potencjale odpowiadającym masie minimalnej
1.8×1011 M⊙, ale ostatecznie przeskalowanej tak, by wysymulowany profil dysper-
sji prędkości radialnej był jak najlepiej dopasowany do profilu obserwowanego,
co daje masę około 2.4×1011 M⊙. Nasz model przestrzeni fazowej z pracy [P15] zo-
stał użyty do wyznaczenia warunków początkowych symulacji. Symulacje pokazały
dwa bardzo ważne fakty: model przestrzeni fazowej z masą centralną znaleziony w
pracy [P15] jest stabilny (symulowana dyspersja nieco oscyluje, jednak wciąż pozo-
staje wysoka, konsystentnie z profilem dyspersji) oraz zastosowane w pracy [P15]
przybliżenie potencjału Galaktyki potencjałem punktowym jest wystarczające dla
badania ruchów obiektów barionowego halo. Jest więc ten model strukturalnie sta-
bilny tzn. zmieniając nieco potencjał otrzymuje się wyniki podobne. Praca [P17]
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potwierdziła, że obserwowane ruchy obiektów halo są konsystentne z założeniem,
iż nasza Galaktyka to dyskopodobny obiekt o niewielkiej masie.

W recenzji znajduje się praca [R24], natomiast praca [P16] została właśnie zaak-
ceptowana. Pierwsza jest matematyczną pracą poświęconą zagadnieniom transfor-
mat używanych przy obliczeniach w modelu dyskowym - jej wyniki mają istotne
praktyczne znaczenie - pozwalają uprościć i skrócić numeryczne obliczenia. Druga
z wymienionych prac poświęcona jest wertykalnemu gradientowi prędkości azy-
mutalnej w galaktyce NGC 4244. Jest to kolejna praca potwierdzająca skuteczność
modelu dyskowego w modelowaniu wartości i zachowania tego gradientu. Wyniki
uzyskane w modelu cienkiego dysku zgadzają się z tymi uzyskanymi w oparciu o
pomiary rotacji w tej galaktyce.

Ja oraz moi współpracownicy nie jesteśmy jedynymi, którzy poddają w wątpli-
wość obowiązujący paradygmat co do obecności CDM w galaktykach spiralnych .
Możemy tu wspomnieć np. pracę [24], która proponuje, aby problemy z krzywymi
rotacji galaktyk spiralnych wyjaśniać nie przy pomocy założeń o halo z ciem-
nej materii niebarionowej, ale modyfikując teorie grawitacji. Warto nadmienić
prace Kroupy (szczególnie [9]), który m.in. pokazuje, jak można rozwiązać pro-
blem nadwyżki masy dynamicznej nad jasnościową w karłowatych galaktykach
eliptycznych. Praca [1] wskazuje na brak sygnału ciemnej materii niebarionowej
w centrum Galaktyki. Niedawno ukazała się praca [6] w której autorzy przedsta-
wiają argumenty za brakiem CDM w obszarach naszej Galaktyki do promienia
Słońca.

Oczywiście, argumenty za występowaniem CDM w galaktykach spiralnych
(oraz generalnie we Wszechświecie) są bardzo ważkie – a najpoważniejszy z nich
pochodzi z modelu kosmologicznego. Jednak musimy pamiętać, że model kosmo-
logiczny to efekt wzajemnej zgodności założeń modelowych oraz faktów obser-
wacyjnych, które przecież nie są niezależne, ale muszą zostać zinterpretowane w
oparciu o model który mają potwierdzić. Nie wykluczone, że istnieje inny mo-
del kosmologiczny, który również dałby taką zgodność. To, że go nie znaleźliśmy,
może wynikać z tego, że jest on o wiele bardziej skomplikowany od obecnie obo-
wiązującego, bo być może wymaga np. z rezygnacji z założeń o jednorodności i
izotropowości Wszechświata, co nastręcza istotne problemy natury obliczeniowej
w ogólnej teorii wzgledności. Warto też nadmienić, że natura grawitacji w więk-
szych skalach jest nadal otwarta. Równania pola grawitacyjnego i jego granica
newtonowska oparte są o lagranżjan Einsteina-Hilberta ze stałą kosmologiczną,
ale nie jest to jedyna obecnie rozważana możliwość.

Inne ważkie argumenty pochodzą z obserwacji gromad galaktyk - przede wszyst-
kim z faktu, iż masa gromad szacowana na podstawie obserwacji ruchów galaktyk
wchodzących w skład gromady jest wyższa niż szacowana na podstawie jasności.
Jednak musimy pamiętać, że ten pierwszy sposób szacowania masy możliwy jest
jedynie wtedy, gdy gromada jest zwirializowana, a to założenia wcale nie musi być
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spełnione.
Kolejny ważki argument to kwestia stabilności galaktyk spiralnych - masywne

halo CDM ma stabilizować galaktykę [27]. Tu mogę przywołać przykład galak-
tyki NGC 4736, której dużo uwagi poświęciłam już powyżej. Jak pisałam, zarówno
krzywa rotacji, jej obserwowana jasność jak i przewidywania co do stosunku masa-
jasność na podstawie różnicy kolorów nie pozwalają na wprowadzenie sferycznie
symetrycznego halo o dużej masie. Takie halo daje się wprowadzić, ale jego masa
musi być mniejsza niż ta związana ze składową dyskową (zobacz [10]), a wtedy
takie halo nie wystarcza do ustabilizowania galaktyki. Jeśli wobec tego mamy ga-
laktykę spiralną, co do której panuje obecnie raczej zgodność, iż jest uboga w
CDM (kontrowersje dotyczą tego, czy słowo ”uboga” nie należy zastąpić słowem
”wolna od”), a jednocześnie jest ona stabilna (nie posiada nawet takiego przejawu
niestabilności jakim jest poprzeczka), to wskazuje to na działanie innych niż halo
mechanizmów stabilizujących.

Jak się więc wydaje, choć argumenty za powszechnym występowaniem ciemnej
materii niebarionowej są wprawdzie mocne, to nie są one niepodważalne. Oczy-
wiście w fizyce, jak i w ogóle każdej dziedzinie nauki, rozstrzyga argument empi-
ryczny - i tu muszę podkreślić najważniejszy moim zdaniem fakt przemawiający
za poważnym potraktowaniem argumentów „przeciw” ciemnej materii - pomimo
intensywnych eksperymentalnych poszukiwań ciemna materia nie została znale-
ziona, a ostatnie doniesienia z eksperymentu LUX [22] bardzo mocno ograniczyły
obszar w którym warto jeszcze szukać oraz nie potwierdziły wcześniejszych donie-
sień. W standardowym modelu cząstek – ostatnio tak spektakularnie potwierdzo-
nym obserwacją bozonu Higgsa – brak naturalnych kandydatów o oczekiwanych
parametrach, a neutrina okazały się niewystarczające. Dopiero model rozszerzony,
przewidujące nowe rodziny cząstek daje nadzieję na ewentualne nośniki niebario-
nowej ciemnej materii.

Moje (oraz moich współpracowników) badania dotyczą kwestii absolutnie fun-
damentalnych dla zrozumienia tego jak powstał i jak zbudowany jest nasz Wszech-
świat. Gdyby okazało się, że ilość ciemnej materii niebarionowej w rzeczywistości
znacznie odbiega od ilości której wymaga model kosmologiczny, to oznaczałoby
to poważny cios dla tego modelu. Nie waham się powiedzieć, że oznaczałoby to
prawdziwą rewolucję w nauce, gdyż podważyłoby naszą dotychczasową wiedzę o
Wszechświecie jako całości. Oczywiście, nawet wykazanie, że galaktyki spiralne są
generalnie ubogie w ciemną materię niebarionową nie oznacza automatycznie, że
taka materia nie występuje w dużych ilościach w Kosmosie. Od początku naszych
badań powtarzamy, że inną możliwością jest większa skala klasteryzacji ciemnej
materii - może być to skala nie pojedynczych galaktyk, a gromad galaktyk. Jednak
i taki scenariusz miałby głębokie konsekwencje. Obecnie CDM jest potrzebna do
wytworzenia pojedynczych galaktyk. Wykazanie, że galaktyki spiralne nie posia-
dają dużej ilości CDM (wszystkie lub tylko niektóre) zmusza do rewizji takiego
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scenariusza formowania galaktyk. Z kolei wykazanie, że Droga Mleczna nie po-
siada dużych ilości ciemnej materii (choćby tylko w części centralnej, do promienia
wyznaczającego położenie Słońca) wyjaśnia dotychczasowe fiasko poszukiwań tej
materii przez detektory, a także stawia pod znakiem zapytania sensowność prze-
dłużania tych eksperymentów.

Oczywiście może okazać się, że nasz model dyskowych galaktyk nie odpowiada
rzeczywistości, ciemna materia niebarionowa może być jeszcze odkryta na drodze
detekcji eksperyment LUX daje jeszcze takie szanse, dane sa zbierane. Jednak, co
muszę podkreślić, prace które weszły w skład niniejszej rozprawy mają znacze-
nie niezależnie od kwestii ciemnej materii niebarionowej: rozwinęły one wiedzę
o obiektach dyskowych, pokazały jak można wykorzystać pomiary mikrosoczew-
kowania czy wertykalnego gradientu prędkości azymutalnej w badaniu galaktyk.
Podobnie prace dotyczące wpływu pól magnetycznych na rotację materii w galak-
tykach mają znaczenie uniwersalne, niekoniecznie powiązane z ciemną materią.
W szukaniu prawdy o otaczającej nas rzeczywistości zawsze ważne jest aby eks-
plorować nie tylko ścieżki należące do głównego nurtu badań, ale czasem warto
ten główny nurt porzucić.

Na zakończenie pragnę podkreślić, że gdy 8 lat temu, pod koniec studiów dok-
toranckich, zaczynałam zajmować się galaktykami spiralnymi pod kątem występo-
wania w nich CDM, był to temat nowy nie tylko dla mnie, ale również dla mojego
promotora i wszystkich, z którymi pracowałam. W dodatku moje i kolegów wyniki
i opinie były w opozycji do głównego nurtu badań i obowiązującego paradygmatu.
Nasza grupa badawcza jest niewielka. Pomimo tego udało nam się opublikować
szereg prac w najlepszych czasopismach astrofizycznych, co zawsze było wyni-
kiem długiej, w przypadku pracy o halo wielomiesięcznej, obszernej dyskusji z
wieloma recenzentami. Uważam, że świadczy to o dojrzałości i dużych możliwo-
ściach twórczych grupy badawczej, której jestem członkiem i jednym z filarów.

Plany na przyszłość. Tematyka związana z obecnością ciemnej materii nieba-
rionowej w galaktykach spiralnych jest bardzo ważna, dlatego moje plany badaw-
cze na najbliższy czas związane są z tymi zagadnieniami. Zamierzam wspólnie z
kolegami zmierzyć sie z problemem stabilności galaktyk spiralnych modelowa-
nych jako dyski bez masywnego, sferycznie symetrycznego halo. Mamy kilka po-
mysłów jak rozwiązać ten problem, w zasadzie rozpoczęliśmy już badania. Myślę,
że temu tematowi poświęcę się w najbliższej przyszłości.
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IV Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze:

IV.A Omówienie

W czasie ponad 8 lat które minęły od obrony mojego doktoratu koncen-
trowałam się na badaniu galaktyk. Jednak ukazały się również prace nie
dotyczące bezpośrednio tego tematu, których jestem współautorem.

• Praca [P09] była odpowiedzią na pracę F. Cooperstock i S. Tieu ”General
Relativity Resolves Galactic Rotation Without Exotic Dark Matter” przedsta-
wiającą relatywistyczny model galaktyk spiralnych, rozwiązujący jakoby pro-
blem ich rotacji bez odwoływania się do ciemnej materii niebarionowej. Ten
model okazał się wadliwy jako model galaktyk, ale dzięki temu zbadaliśmy
stacjonarne, osiowosymetryczne i asymptotycznie płaskie czasoprzestrzenie
z materią pyłową, której czasoprzestrzennymi trajektoriami są krzywe cał-
kowe czasowego wektora Killinga. Materia rotuje sztywno, a jednocześnie
rotacja ta jest różnicowa. Taka sytuacja jest niemożliwa w grawitacji newto-
nowskiej, gdzie wirowanie sztywne nie może być różnicowe, a więc rozwa-
żany ruch materii jest efektem relatywistycznym pomimo iż ruch ten odbywa
się z prędkościami podświetlnymi, które mogą być dowolnie małe. Rotacja ta
związana jest z efektem wleczenia układów inercjalnych w czasoprzestrzeni
wypełnionej materią obdarzoną krętem. Choć z punktu widzenia odległych
układów odniesienia związanych z ”gwiazdami stałymi” prędkość kątowa ma-
terii jest równa zero (ruch sztywny), wektor wiru nie znika. Materia w takim
ruchu jest jakby sztywno zawieszona w próżni, ale na skutek efektu unoszenia
układów inercjalnych, ruch materii po orbitach kołowych nadal występuje. W
naszej pracy pokazaliśmy, że takie czasoprzestrzenie mają szereg osobliwo-
ści i patologii (poza brakiem granicy newtonowskiej, występują osobliwości o
mierze zero i o ujemnej masie, dokładnie neutralizujące regularny rozkład
masy dodatniej, tak, że masa wypadkowa czasoprzestrzeni asympotycznie
płaskich jest zerowa). Czasoprzestrzenie te nazwaliśmy czasoprzestrzeniami
van Stockuma-Bonnora, gdyż znaleźliśmy ogólne klasy rozwiązań, których
elementami są znane już wcześniej rozwiązania szczególne znalezione przez
van Stockuma i Bonnora.

W wyniku tych badań stało dla nas jasne, że nie można ruchu różnicowego, o
którym mowa była powyżej, utożsamiać z krzywą rotacji galaktyki. Ciekawe
jest jednak, że takie utożsamienie daje rozsądne masy galaktyk. Przystępny
opis tego zagadnienia można znaleźć w pracy mojego współautorstwa [I21]
Metody użyte w tym modelu przypominają postępowanie w modelu dysku, i
właśnie te wyniki o niskiej masie dla galaktyk umotywowały mnie do zbada-
nia krzywych rotacji w newtonowskim modelu dysku globalnego.
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• Podobnej tematyki dotyczy praca [P10] Traktuje ona o innym typie czaso-
przestrzeni, w których rozważa się ruch pyłu związanego z trajektoriami ob-
serwatorów lokalnie niewirujących (lokalnie inercjalnych). W odróżnieniu od
czasoprzestrzeni van Stockuma-Bonnora, ruch ten nie jest sztywny, a wek-
tor wiru znika. Mamy tu do czynienia z różnicową rotacją materii względem
odległych gwiazd. Wadą i patologią tego typu modeli jest łamanie warun-
ków energetycznych w obszarach regularnego rozkładu mas. Na obszarach
o mierze zero skupione są osobliwości o dodatniej masie. Podobnie jak dla
czasoprzestrzeni van Stockuma-Bonnora, masa całkowita rozwiązań asymp-
totycznie płaskich jest równa zeru, a masa rozkładu regularnego kompen-
sowana jest masą o przeciwnym znaku, a zlokalizowaną w osobliwościach
krzywizny.

• W czasie ponad 8 lat, które upłynęły od mojego doktoratu wróciłam też na
chwile do tematyki związanej z gwiazdami zwartymi, a dokładniej - kwarko-
wymi. W efekcie tego powstała praca [I22] w której rozważamy hipotezę, że
planety Wolszczana mogą być miniaturowymi gwiazdami kwarkowymi. Jak
do tej pory praca ta nie została opublikowana w żadnym czasopiśmie.

IV.B Wykaz innych opublikowanych prac naukowych

Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Cita-
tion Reports (JRC) a niewchodzące w skład osiągnięcia wymienionego w pkt.
III

[P08] M.KUTSCHERA, J.JAŁOCHA
Rotation curves of spiral galaxies: influence of magnetic fields and energy
flows
Acta Phys.Pol.B 35 2004

Mój wkład polegał na idei, że pole magnetyczne może wpływać na rotacje materii
w galaktykach spiralnych oraz na obliczeniach dotyczących tego zagadnienia. To za-
początkowało moje zainteresowanie polami magnetycznymi w galaktykach. Muszę
zaznaczyć, że pomysł wykorzystania pól magnetycznych do wyjaśniania rotacji ga-
laktyk spiralnych, był moim oryginalnym pomysłem, dopiero później dowiedziałam
się, że wcześniej na taki pomysł wpadł Battaner, publikując swoją prace w Nature.
Ten sam autor cytuje jednak nasze późniejsze prace poświęcone temu zagadnieniu,
co świadczy o ich wadze.

Wkład własny oceniam na 30%.
IF w roku publikacji 0.687, IF obecny 0.998

[P09] Ł. BRATEK, J. JAŁOCHA, AND M. KUTSCHERA
Van Stockum-Bonnor spacetimes of rigidly rotating dust
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Phys Rev D, 75(10):107502, May 2007

Mój wkład do pracy polegał na współudziale w obliczeniach analitycznych jak rów-
nież w refleksji, jaka powinna być prawidłowa interpretacja otrzymanych wyników.
Brałam również udział w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 30%.
IF w roku publikacji 4.7, IF obecny 4.864

[P10] Ł. BRATEK, J. JAŁOCHA, AND M. KUTSCHERA
A Class of Spacetimes of Non-Rigidly Rotating Dust
Acta Physica Polonica B, 38:2513, August 2007

Mój wkład do pracy polegał na współudziale w obliczeniach analitycznych jak rów-
nież w refleksji, jaka powinna być prawidłowa interpretacja otrzymanych wyników.

Wkład własny oceniam na 20%.
IF w roku publikacji 0.664, IF obecny 0.998

[P11] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, M. KUTSCHERA, AND M. KOLONKO
Clustering Scale of Dark Matter.
Acta Physica Polonica B, 38:3859, December 2007.

Mój wkład do publikacji polegał na analizie dostępnych w literaturze danych po-
miarowych. Miałam dominujący wkład w obliczeniową część publikacji (wyliczenie
gęstości powierzchniowych w modelu dyskowym, stosunków masa-jasność), a także
w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 60%.
IF w roku publikacji 0.664, IF obecny 0.998

[P12] Ł. BRATEK, J. JAŁOCHA, AND M. KUTSCHERA.
On the axisymmetric thin disc model of flattened galaxies.
Month. Not. Royal Astron. Soc., 391:1373–1383, December 2008.

Mój udział w powstawaniu tej publikacji polegał na udziale w analitycznych i nume-
rycznych obliczeniach dotyczących modelu cienkiego dysku, jak również przykła-
dowej galaktyki M101 (w jej przypadku wykonałam większość obliczeń), a także na
udziale w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 40%.
IF w roku publikacji 5.185, IF obecny 5.226

[P13] J. JAŁOCHA, Ł. BRATEK, AND M. KUTSCHERA.
Disk Model with Central Bulge for Galaxy M94.
Acta Physica Polonica B, 41:1383, June 2010.

W tej publikacji wykonałam większość obliczeń (znalezienie gęstości objętościowej
zgrubienia centralnego w Galaktyce oraz gęstości powierzchniowej całej Galaktyki),
miałam też dominujący wkład w spisywaniu wyników i konkluzji.
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Wkład własny oceniam na 75%.
IF w roku publikacji 0.671, IF obecny 0.998

[P14] S. SIKORA,Ł. BRATEK, J. JAŁOCHA, M. KUTSCHERA
Gravitational microlensing as a test of a finite-width disk model of the Ga-
laxy
2012, A&A, 546, A126

W tej publikacji wykonałam obliczenia prowadzące do znalezienia gęstości po-
wierzchniowej naszej Galaktyki (w różnych modelach, z samym dyskiem oraz z
dyskiem i zgrubieniem centralnym). Wyliczyłam również lokalny stosunek masa-
jasność w otoczeniu Słońca i porównałam go z pomiarami. Brałam również udział w
spisywaniu wyników i konkluzji oraz w dyskusji z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 20%.
IF w roku publikacji 5.084, IF obecny 4.479

[P15] Ł. BRATEK, S. SIKORA, J. JAŁOCHA, M. KUTSCHERA
A lower bound on the Milky Way mass from general distribution function
models,
2014 A&A 62A.134B

Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych danych pomia-
rowych i przygotowaniu tych danych tak, aby były użyteczne dla dalszych obliczeń.
Wyliczyłam również masę Drogi Mlecznej w modelu dyskowym, brałam również
udział w spisywaniu wyników i konkluzji oraz w dyskusji z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 20%.
IF 4.479

[P16] JOANNA JAŁOCHA, ŁUKASZ BRATEK,SZYMON SIKORA, MAREK KUTSCHERA
Modeling vertical structure in circular velocity of spiral galaxy NGC 4244
2015arXiv150405903J, ref. MN-15-1165-MJ.R1 MNRAS Accepted 2015
May 18

Byłam pomysłodawcą tej pracy, wykonałam większość obliczeń oraz miałam domi-
nujący wkład w spisywaniu wyników i dyskusję z recenzentami.

Wkład własny oceniam na 50%.
IF 5.226

[P17] SZYMON SIKORA, ŁUKASZ BRATEK, JOANNA JAŁOCHA, MAREK KUTSCHERA
Motion of halo compact objects in the gravitational potential of a low-mass
model of the Galaxy
2014arXiv1410.1051S zaakceptowane do druku w A&A 26/05/2015 nr ref.
AA/2015/26189

W tej pracy byłam jednym z autorów pomysłu symulacji, wyliczyłam rozkład gęstości
dla Galaktyki, która jest źródłem potencjału w którym odbywa się ruch obiektów
halo, brałam udział w dyskusji i spisywaniu wyników.
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Wkład własny oceniam na 20%.
IF 4.479

Artykuły konferencyjne

[K18] P.SKINDZIER, J.JAŁOCHA-BRATEK, Ł.BRATEK, AND M.KUTSCHERA.
Do Spiral Galaxies Need So Much Dark Matter?
in V. Y. Choliy and G. Ivashchenko, editors, Young Scientists 15th Pro-
ceedings, pages 25–28, December 2008.

Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych w literaturze da-
nych pomiarowych, niezależnym znalezieniu rozkładów gęstości powierzchniowej na
podstawie dostępnych krzywych rotacji oraz wyliczeniu stosunków masa-jasność na
ich podstawie.

Wkład własny oceniam na 30%.

[K19] Ł.BRATEK, J.JAŁOCHA, M.KUTSCHERA, AND P.SKINDZIER.
Spiral galaxies without CDM halo?
in „Very High Energy Phenomena in the Universe” XLIV Rencontres de
Moriond, La Thuile, Italy, February 2009.

Mój wkład do publikacji polegał na udziale w analizie dostępnych w literaturze da-
nych pomiarowych, znalezieniu rozkładów gęstości powierzchniowej na podstawie
dostępnych krzywych rotacji oraz wyliczeniu stosunków masa-jasność na ich podsta-
wie. Brałam również udział w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 40%.

[K20] Ł.BRATEK, J.JAŁOCHA, AND M.KUTSCHERA.
Mass distribution in flattened galaxies,
in „The Role of Disk-Halo Interaction in Galaxy Evolution: Outflow vs
Infall?”, ed. M. A. de Avillez, European Astron. Society Publications Se-
ries, 2009

Mój wkład do publikacji polegał na analizie dostępnych w literaturze danych pomia-
rowych, znalezieniu rozkładów gęstości powierzchniowej na podstawie dostępnych
krzywych rotacji oraz wyliczeniu stosunku masa-jasność na ich podstawie. Uczestni-
czyłam również w spisywaniu wyników i wniosków.

Wkład własny oceniam na 40%.

Inne publikacje

[I21] Ł.BRATEK, J.JAŁOCHA, AND M.KUTSCHERA.
Relatywistyczny model galaktyk spiralnych.
Prace Komisji Astrofizyki PAU, 11:79, 2007.
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Mój wkład polegał na współudziale w analitycznych i numerycznych obliczeniach,
które wykazały wady relatywistycznego modelu galaktyk spiralnych. Dokonałam
również porównania modelu relatywistycznego i nierelatywistycznego. Brałam rów-
nież udział w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 45%.

[I22] M.KUTSCHERA, J.JAŁOCHA, S.KUBIS, AND Ł.BRATEK.
SQM stars around pulsar PSR B1257+12.
ArXiv e-prints astro-ph 1010.2056, October 2010.

Mój wkład do publikacji polegał na wyliczeniu mas, promieni i gęstości gwiazd kwar-
kowych które mogłyby być kandydatami na planety Wolszczana. Brałam również
udział w spisywaniu wyników i konkluzji.

Wkład własny oceniam na 30 %.

[I23] J.JAŁOCHA

Poszukiwanie życia we Wszechświecie,
Foton 111 Zima 2010

Jest to popularnonaukowy artykuł traktujący o możliwości występowania życia we
Wszechświecie poza Ziemią oraz o poszukiwaniach tego życia.

Publikacje w recenzji

[R24] ŁUKASZ BRATEK,SZYMON SIKORA, JOANNA JAŁOCHA, MAREK KUTSCHERA
Velocity-density twin transforms in thin disk model
2014arXiv1411.0197B

Mój udział polegał na dyskusji nad pomysłem i wynikami, a także na współudziale
w obliczeniach.

Wkład własny oceniam na 20%.
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V Wskaźniki dokonań naukowych:

• Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR)
– zgodnie z rokiem opublikowania: 68.367
– zgodnie ze stanem obecnym: 69.634

• Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS)
– całkowita: 65
– bez autocytowań: 29

• Indeks Hirscha według bazy Web of Science (WoS)
H=5

VI Wystąpienia na konferencjach naukowych

1. IX 2007 Kielce XXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego Re-
ferat: Rozkadmateriiwgalaktykachspiralnych.

2. październik 2007 Konferencja: Perspektywy Astrofizyki Cząstek, Kraków re-
ferat: Ciemnamateria : skalaklasteryzacji

3. VIII 2008 poster konferencyjny (razem z Ł.Bratkiem) Ascertaining the mass
distribution in spiral galaxies, The Role of Disk-Halo Interaction in Galaxy
Evolution: Outflow vs. Infall?, Espinho, Portugal, Aug 18-22, 2008

VII Praca dydaktyczna oraz popularyzacja nauki

⋆ W ramach studiów doktoranckich prowadziłam:

- ćwiczenia rachunkowe do wykładu ”podstawy fizyki: mechanika”,

- zajęcia w ramach I pracowni fizycznej.

⋆Byłam konsultantem dwóch prac magisterskich oraz jednej doktorskiej.

• Praca magisterskia: Badanie wpływu masy wodoru molekularnego na
kształt krzywych rotacji galaktyk spiralnych,
Alicja Grochowalska, Uniwersytet Jagielloński 2008 rok

• Praca magisterskia: Badanie krzywych rotacji galaktyk spiralnych,
Piotr Skindzier, Uniwersytet Jagielloński 2007 rok

• praca doktorska: Badanie dynamiki galaktyk spiralnych,
Piotr Skindzier 2014 rok

⋆ W roku 2013 opiekowałam się studentem w ramach praktyk studenckich.
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⋆ Popularyzację nauki uważam za przywilej i obowiązek uczonego, dlatego staram
się mocno angażować w tego typu działalność. Dla grup odwiedzających In-
stytut Fizyki Jądrowej wielokrotnie wygłaszałam wykłady (najpierw wspólnie
z Marcinem Kolonką, później sama) dotyczące zagadnień związanych z astro-
fizyką (najczęściej wykład dotyczył ewolucji gwiazd). Brałam również czynny
udział w otwartych dniach Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie oraz kilka-
krotnie w Dniach Nauki organizowanych w Krakowie oraz w Warszawie.

Wybrane wykłady w ramach działalności popularyzatorskiej:

• IV 2008 wykład w Osiecznej (w ramach konferencji lekarskiej) ”Skale
odległości we Wszechświecie”

• IX 2008 wykład w Żywcu (wspólnie z Marcinem Kolonką) ”Skale odle-
głości we Wszechświecie”

• IV 2013 wykład dla towarzystwa dyskusyjnego w pewnej przemiłej wio-
sce niedaleko Cieszyna ”Ewolucja gwiazd”.

⋆ Seminaria

1. styczeń 2000
Ewolucja gwiazd masywnych: gwiazdy Wolfa-Rayeta
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

2. styczeń 2001
Czy gwiazdy dziwne istnieją we Wszechświecie?
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

3. grudzień 2001
Zjawiska milisekundowe w rentgenowskich układach podwójnych o
małej masie.
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

4. grudzień 2002
Jak ważyć zwarte gwiazdy – kHz QPO
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

5. kwiecień 2003
Nierelatywistyczna akrecja
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki

6. marzec 2004
Magnetohydrodynamika
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki

7. grudzień 2004
Akrecja na czarną dziurę — model kwazara Arpa S
seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ
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8. maj 2005
Lepkość Wszechświata
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki

9. listopad 2005
Ogólnierelatywistyczny model galaktyk spiralnych
Seminarium Zakładu Teorii Względności i Astrofizyki

10. marzec 2006
Modele galaktyk spiralnych bez ciemnej materii
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

11. październik 2006
O czym mówią krzywe rotacji galaktyk spiralnych
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

12. październik 2006
Rozkład materii w galaktykach spiralnych
Seminarium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

13. grudzień 2006
Krzywe rotacji galaktyk spiralnych, a problem ciemnej materii
Seminaria Piątkowe Obserwatorium Astronomicznego UJ

14. listopad 2007
Czym zastąpić ciemną materię w galaktykach spiralnych?
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

15. kwiecień 2008
Condensation scale of Dark Matter
Centrum astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN

16. październik 2008
Życie we Wszechświecie
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

17. listopad 2008
Gwiazdy kwarkowe
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

18. marzec 2009
Rencontres de Moriond luty 2009, La Thuile: Very High Energy Phe-
nomena in the Universe
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

19. październik 2009
Testy na nieobecność masywnego, sferycznie symetrycznego halo CDM
w galaktykach spiralnych
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ
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20. grudzień 2009
Argentyna — dobre miejsce do uprawiania nauki?
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

21. maj 2010
Po co galaktykom spiralnym Ciemna Materia Niebarionowa?
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

22. październik 2010
Tajemniczy wpływ Słońca na rozpady promieniotwórcze w ziemskich
laboratoriach
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

23. grudzień 2010
Ciemna materia w galaktykach
Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach

24. grudzień 2010
Czy wszystkie galaktyki spiralne potrzebują Ciemnej Materii Nieba-
rionowej?
Seminaria Piątkowe Obserwatorium Astronomicznego UJ

25. marzec 2011
Odchudzanie Drogi Mlecznej
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

26. grudzień 2011
Rola wielkoskalowego pola magnetycznego w galaktyce NGC 891
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

27. kwiecień 2012
Metody wyznaczania masy naszej Galaktyki
Seminarium Instytutu Fizyki Jądrowej PAN

28. kwiecień 2012
Wyznaczanie masy Drogi Mlecznej
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

29. październik 2012
Rola wielkoskalowego pola magnetycznego w galaktykach spiralnych.
Galaktyka NGC 253
Seminarium astrofizyczne PAU, IFJ, UJ

30. listopad 2012
Wielkoskalowe pola magnetyczne w galaktykach spiralnych a ich krzywe
rotacji
Seminaria Piątkowe Obserwatorium Astronomicznego UJ

31. maj 2013
Do czego astrofizyce potrzebna jest ciemna materia niebarionowa i
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