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1 Wstęp
Problem periodyzacji przesunięć ku czerwieni ciał astronomicznych od
kilkudziesięciu lat przyciąga uwagę badaczy. Sytuacja jest nieco dziwna.
Wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli efekt ten jest realny, to ma on
zasadnicze znaczenie dla przyszłych badań. Mimo tej wiedzy tematyka ta jest
traktowana jako boczny kierunek aktualnych zagadnień i jako coś w zasadzie
wstydliwego. Chyba najlepiej opisano aktualny stan[43] pisząc:
”Zwykle krytycyzm podnoszony z tego typu studiami jest związany
z faktem raczej małych próbek wybranych w niejednorodny sposób, co
powoduje trudności z ustaleniem statystycznej istotności wyników. Bardziej
cyniczni krytycy wskazują również, że te wyniki pochodzą od względnie
małej grupy astronomów, którzy są silnie stronniczy w odkrywaniu takich
zjawisk. Ta mała grupa astronomów odpowie, nie bez racji wskazując, że
zwolennicy konwencjonalnych paradygmatów kosmologicznych mają tak samo
silne uprzedzenia w nie przyjmowaniu ich wyników.”
Taki stan rzeczy oczywiście uniemożliwia jakąkolwiek dyskusję naukową.
Mając to na uwadze i biorąc pod uwagę zarówno wagę, jak też aktualność
zagadnienia postawiono zbadać, jak problem periodyzacji wygląda w
rzeczywistości, bez otoczki osobistych animozji, które czasami można zauważyć
w tych pracach. Dlatego też postanowiono prześledzić rozwój poglądów
związanych z periodycznością redshiftów obiektów astronomicznych. Dlatego
też przedstawiam trzy historyczne rozdziały pokazujące jakie wyniki i na
jakich próbkach otrzymano. Ponadto przedstawia się też krytykę tych wyników
i odpowiedzi. Ze względu na różne metody badania osobno omówione są
wyniki badań periodyczności przesunięć ku czerwieni kwazarów i galaktyk. W
przypadku tych drugich obiektów wyodrębnione są wyniki badań i interpretacje
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tzw. wielkoskalowej okresowości o okresie około 128Mpc. Jest to związane z
faktem innego traktowania wyników tych obserwacji, tzn. nie podważa się
prawdziwości tych wyników.
Badanie przesunięć ku czerwieni galaktyk jest jednym z podstawowych
sposobów wyznaczania odległości galaktyk. Istnieje ścisła zależność między
odległością galaktyki a jej przesunięciem ku czerwieni. Można ją zapisać
następująco:

z=

λ − λ1
v1 − v
R(t0 )
=
=
−1
λ1
v
R(t1 )

(1.1)

Zaobserwowane przesunięcie ku czerwieni obiektu jest zależne od trzech
zasadniczych czynników. Są nimi: ogólna ekspansja wszechświata opisana
prawem Hubble’a, lokalne osobliwości (pecularities) związane z rozkładem
materii (jak np. wielkoskalowy ruch galaktyk i problem Wielkiego Atraktora),
czy też z małoskalowymi ruchami materii we wnętrzu galaktyki. Jest regułą, że
przesunięcie ku czerwieni jest interpretowane jako efekt Dopplera. Przyjmuje
się, że przesunięcie ku czerwieni obiektu jest niezależne od własności galaktyk
emitujących promieniowanie.
Przez dyskretyzację można rozumieć kilka różnych efektów. Już na początku
rozważań chcę pokazać jakie zjawiska są tutaj spotykane.
Jeżeli mamy rozkład prędkości galaktyk, to rozkład ten może być opisany
przy pomocy funkcji ciągłej lub dyskretnej. W pierwszym przypadku oznacza
to, że przesunięcie ku czerwieni galaktyki może przyjmować dowolną wartość. W
tym wypadku można znaleźć w rozkładzie istotne minima i maksima. Oznacza
to, że pewne wartości redshiftu są bardziej prawdopodobne niż inne. Mamy
więc maksima w rozkładzie prędkości radialnych galaktyki. Niezbyt prawidłowo
taki rozkład nazywa się dyskretyzacją redshiftów. Co więcej maksima w tym
rozkładzie prędkości galaktyk nie są związane z wielkoskalowym rozkładem
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struktur. (Te maksima nie są wynikiem przechodzenia od jednej struktury
do drugiej, więc tam gdzie jest struktura, jest więcej galaktyk, a więc i
obiektów o danym przesunięciu ku czerwieni.) Drugi przypadek to ścisły rozkład
dyskretny. Prędkości radialne galaktyk przyjmują tylko wartości dyskretne. Jest
to ścisła kwantyzacja prędkości radialnych, a jeżeli czasem zaobserwuje się jakiś
obiekt, którego prędkość radialna nie jest ściśle wielokrotnością danej wartości
periodyzacji to jest to efekt błędów obserwacyjnych.
Obie możliwości wymiennie nazywane będą dalej periodyzacją lub
dyskretyzacją, w przypadkach gdzie może to prowadzić do niezrozumienia tekstu
będę starać się stosować precyzyjną terminologię.
Bardzo szybko okazało się, że efekty dyskretyzacji są obserwowane
nie wtedy, gdy prędkości radialne galaktyk redukowane są na pozycje
i ruch Słońca, czyli tzw. prędkości heliocentryczne. Okazało się, że
przy prędkościach heliocentrycznych efektów periodyzacji nie udało się
zaobserwować. Obserwowane były one wtedy, gdy prędkości radialne galaktyk
były redukowane na centrum naszej Galaktyki. Niektórzy autorzy starali się brać
pod uwagę także ewentualny ruch Lokalnej Grupy Galaktyk. W późniejszym
okresie okazało się, że redukcja na układ odniesienia związany z mikrofalowym
promieniowaniem tła (CBR) również daje efekty dyskretyzacji redshiftów.
Dlatego też omawiam redukcję prędkości radialnych.
W ramach sprawdzenia hipotezy istnienia okresowości w przesunięciach
ku czerwieni wybrałam dwie, całkiem różne grupy obiektów. Pierwszym
obiektem jest znajdującą się bardzo blisko nas Lokalna Grupa Galaktyk. Jest
to struktura to której należy i nasza Galaktyka. Wiadomo, że w naszym
sąsiedztwie znajduje się kilkadziesiąt galaktyk. Ponieważ według różnych
kryteriów galaktyki są zaliczane, bądź nie, jako członkowie Lokalnej Grupy,
postanowiono przeanalizować różne próbki galaktyk. Pozwala to ewentualne
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zbadanie wpływu wyboru próbki na wyniki. Pełna, wyjściowa próbka galaktyk
liczy 55 obiektów. Nie jest to liczba duża, ale są to wszystkie obiekty, które
mogą być uważane za członków Grupy Lokalnej. Zaletą tych danych jest fakt
dokładnej znajomości przesunięć ku czerwieni, tzn. błędy pomiarowe są tutaj
bardzo małe. Zakres przesunięć ku czerwieni jest nieduży, tzn. |Vr | < 400km/s
(z wyjątkiem jednego obiektu). Rudnicki i in.[78] sprawdzali czy wartość
36km/s jest wartością odpowiadającą dyskretyzacji redshiftów. Dysponuję
większą próbką i jako metodę analizy używam ogólnie stosowanej w takich
badaniach metody analizy mocy. Co więcej zastosowano ją w dwu wariantach,
a mianowicie, klasycznym i z użyciem funkcji ważącej, co jest pierwszym
przypadkiem stosowania tej wersji metody dla studiowania periodyczności w
układzie galaktyk. Druga grupa danych to galaktyki należące do supergromady
Herkulesa. Jest to zupełnie inna próbka. Obejmuje ona znaczną część nieba,
bo obszar rektascensji od 14h do 18h i deklinacje od −2.5o do 50o . Zakres
przesunięć ku czerwieni jest zasadniczo różny od poprzedniej próbki, gdyż
za galaktyki należące do supergromady przyjmuje się obiekty o prędkościach
radialnych z zakresu Vr ∈ (7500, 15000)km/s. Próbka oparta jest na złożeniu
dwu zasadniczych katalogów, to znaczy katalogu Zwicky’ego i Nilsona, liczy
5379 obiektów, zaś redshifty w interesującym mnie przedziale są znane dla 2523
obiektów. Próbka ta charakteryzuje się tym, że wszystkie obiekty leżą w jednym,
zbliżonym do siebie obszarze nieba i próbka ta jest duża. W tym obszarze
nieba nigdy nie testowano periodyczności przesunięć ku czerwieni, tak więc to
badanie jest pierwsze. Ponieważ są to obiekty dalekie, dokładność pomiarów
jest niezbyt duża, znacznie mniejsza niż w próbce pierwszej. Na obecnym etapie
badań, w przeciwieństwie do innych badaczy, nie wybieram galaktyk, których
przesunięcia ku czerwieni są wyznaczone z małymi błędami. Uważam, że jeżeli
nie ma błędów systematycznych, a analizy przesunięć ku czerwieni wyznaczane
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przez różnych autorów porównujących różne dane eksperymentalne zdają się na
to wskazywać, oraz jeżeli rozkład błędów pomiarowych jest gaussowski, to nie
powinno to zamazać hipotetycznej periodyzacji przesunięć ku czerwieni.
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2 Dyskretyzacja przesunięć ku czerwieni kwazarów
Czy rozkład znanych widmowych linii emisyjnych i absorpcyjnych przesunięć
ku czerwieni dla kwazarów i obiektów podobnych wykazuje periodyczną
strukturę? Pytanie to było i jest przyczyną wielu kontrowersji wśród
astronomów z obserwacyjnego punktu widzenia. Natomiast istnienie takiego
efektu i niemożność jego wytłumaczenia przez ﬁzykę interpretowane było
niejednokrotnie jako obserwacyjna podstawa dla utworzenia tzw. nowej ﬁzyki.
Pierwszą osobliwością uderzającą kosmologów szukających wyjaśnienia dla
redshiftów kwazarów była przewaga kwazarów z z < 2. Głównym zagadnieniem,
które ich interesowało była kosmologiczna, albo też nie, interpretacja redshiftów.
Były trzy tendencje w tej materii: przesunięcia ku czerwieni są ściśle
dopplerowskie (stanowisko zwane ortodoksyjnym), część przesunięć ku czerwieni
jest dopplerowska, albo też istnieje dodatkowy człon niedopplerowski. Trzecia
interpretacja przesunięć ku czerwieni była niedopplerowska, np. hipoteza
”zmęczenia fotonów”.
Debata na temat istnienia periodyczności w rozkładzie przesunięć ku
czerwieni kwazarów toczy się w astronomicznej literaturze już od jakiegoś czasu.
Zaczęła się zaraz po odkryciu kwazarów, kiedy to G. Burbidge[16, 17], w oparciu
o swój katalog, badając kwestię zgodności redshiftów linii absorpcyjnych i
emisyjnych stwierdził istnienie ostrych pików w tym rozkładzie dla z = 1, 95 oraz
z = 0, 06. Małżonkowie Burbidge[17] zasugerowali również możliwość istnienia
periodyczności redshiftu wokół wielokrotności liczby 0, 06.
Wynik ten został poddany krytyce przez Roedera[75], który przeanalizował
w jaki sposób mierzono przesunięcia ku czerwieni dla obiektów z listy
Burbidge i Burbidge. Stwierdził, że niektóre pomiary są wątpliwe co wynikało
z problematycznych identyﬁkacji linii widmowych w spektrach kwazarów,
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Rysunek 1: Histogram przedstawiający rozkład redshiftu z. Próbka liczyła 73
obiekty[16].

jak też z nieprecyzyjnego uwzględniania dubletów i linii nakładających się
(blend). To niejednolite traktowanie linii widmowych doprowadziło do istnienia
pięciu przedziałów o szerokości ∆z = 0.1, w których obserwowanych było
zaledwie sześć obiektów. Jest rzeczą oczywistą, że w tych przedziałach nie
można wyznaczać wartości średniej, co uniemożliwia stosowanie wielu statystyk.
Otrzymany rozkład jest wyraźnie nielosowy a więc stosowanie dotychczasowych
metod do jego analizy, w celu znalezienia periodyczności, jest nieuzasadnione
gdyż przyjmowano losowość rozkładu. Ten wynik Roedera wskazywał na
trudności związane ze statystyczną analizą wyników, która to analiza później
wielokrotnie będzie dyskutowana przez różnych autorów. Ponadto Roeder
wykluczył z analizy te kwazary, dla których była obserwowana tylko jedna
linia w widmie emisyjnym. Okazało się, że mierzone linie widmowe nie są
w sposób jednostajny rozłożone po długościach fal w spektrum. Oznacza to,
że niektóre długości fal są łatwiej mierzalne niż inne, co może prowadzić do
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nieobserwowania kwazarów w pewnych z. Ten efekt obserwacyjny prowadzi
do sztucznej selekcji danych obserwacyjnych dającej w efekcie zastosowanych
jeszcze nieodpowiednich dla takich danych statystyk pozorną okresowość w
odległościach kwazarów od obserwatora. Linia widmowa MgII używana do
wyznaczania przesunięć ku czerwieni w kwazarach przy z = 1, 25 jest
przesunięta poza obszar obserwacji obiektu, co daje minimum lokalne w
rozkładzie redshiftów. Przy z = 1, 8 zaczynają być obserwowane w niebieskiej
części widma przesunięte linie widma Ly α. Te dwa efekty powodują minimum
i maksimum obserwowane na rysunku 1.
Wykrywanie kwazarów nie jest prostą sprawą ponieważ są to obiekty
punktowe o małej jasności obserwowanej. Jedną z metod aby tego dokonać
(tzn. wykryć kwazar) jest przeglądanie nieba w kilku barwach. Pozwala to
wyselekcjonować obiekty o nietypowych jak na gwiazdy wskaźnikach barwy.
Następnie bada się widma tych obiektów. Dzięki temu można rozstrzygnąć, czy
są one kwazarami czy też nie. Jednak w opisany powyżej sposób nie można
wykryć kwazarów mających duże przesunięcie ku czerwieni.

Rysunek 2: Przepuszczalność ﬁltrów systemu fotometrycznego UBV.
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Przy z = 2.1 silna linia emisyjna Ly α traﬁa w zakres ﬁltra B.
Zmniejsza to obserwowaną nadwyżkę nadﬁoletu i nie pozwala wyselekcjonować
obiektu na podstawie wskaźnika barwy. Ten sposób selekcji sprawia, że próbki
sięgające coraz słabszych obiektów są coraz bardziej niekompletne. Inną metodą
pozwalającą na wykrycie kwazarów jest używanie spektrometru o niskiej
zdolności rozdzielczej. Można fotografować niebo poprzez pryzmat obiektywowy,
otrzymując widma wszystkich obiektów w polu widzenia jednocześnie. Metoda
ta jest mniej czuła (w porównaniu z poprzednią), ale dzięki niej można
obserwować kwazary o większych przesunięciach ku czerwieni. Metod selekcji
kwazarów jest wiele. Aby otrzymać statystycznie jednorodne próbki kwazarów
można np. dokonywać rentgenowskich lub radiowych przeglądów nieba.
Jednak, aby wiedzieć, że na pewno mamy do czynienia z kwazarem trzeba
dodatkowo prowadzić optyczne obserwacje kandydatów. Pozwala to wykryć
silne linie emisyjne, które decydują o przynależności badanego obiektu do grupy
kwazarów.
Analizę tę potwierdza praca Basu[5].
Na podstawie 116 wartości redshiftów stosując analizę widma Cowan[27]
doszedł do wniosku, że pojawia się silny pik o okresie 0, 1666 ∗ z (lub z/6).
Rok później[28] rozszerzając próbkę do 178 obiektów potwierdził istnienie
okresowości między innymi w z/6 i z/16.
W 1969 roku Deeming[32] przeanalizował dane używane przez Cowana[28]
i pokazał brak znaczącego odchylenia rozkładu od oczekiwanego przy losowym
rozkładzie punktów. Jak pisze ”oczywiście, jak każdy statystyczny test istotności
jest to jednokierunkowe rozumowanie; pozwala zaakceptować hipotezę, że
oryginalne dane są losowe, ale niekoniecznie pozwala na odrzucenie hipotezy,
że są nielosowe”.
W 1970r Karitskaya i Komberg[52] jakościowo wytłumaczyli istnienie
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maksimów i minimów w rozkładzie redshiftów emisyjnych linii kwazarów
rozważając położenie czterech silnych linii emisyjnych MgII, CIII, CIV i Ly
α w widmie kwazara. Byli oni pierwszymi, którzy zwrócili uwagę na efekt
obserwacyjny związany z przesunięciem tych linii aż do używanego ﬁltra B
systemu fotometrycznego UBV.
Karlsson[53] zwrócił uwagę na okresowość redshiftów kwazarów. Zauważył
istnienie pięciu szerokich pików w ich rozkładzie. Mogą być one opisane przez
okres 0.089 w log(1 + z). Piki te występują w z = 0.30, 0.60, 0.96, 1.41, 1.96
natomiast są przewidywalne w z = 2.63 i 3.46. Dla sprawdzenia statystycznej
istotności tych pików stosował test autokorelacji.
Podobnie Barnothy i Barnothy[4] znaleźli okres 0.085 dla log(1 + z).
Roeder i Dyer[76] konkludują, że globalny rozkład redshiftów nie może być
używany do celów statystycznych ze względu na efekty selekcji.
Obserwowany rozkład (rysunek 4) porównywano z rozkładem jednorodnym
oraz z rozkładem, który gładko spada dla z > 0.4 dla tej samej liczby obiektów.
Stwierdzono, że na poziomie istotności α = 0.01 zarówno rozkład jednorodny
jak też gładko spadający różnią się od rozkładu obserwowanego, co oznacza
realność obserwowanych maksimów i minimów w spektrum.
Efekt selekcji polegać może na wpływie atmosfery ziemskiej na widmo
kwazarów. Linie świecenia nocnego nieba mogą pokrywać się z liniami w widmie
kwazarów co powoduje, że przesunięcie ku czerwieni nie jest wielkością dobrze
wyznaczoną. Obserwuje się korelację między długością fal świecenia nocnego
nieba a maksimum w rozkładzie redshiftów.
Karlsson[54] pokazał, że obserwowany rozkład redshiftów kwazarów nie może
być wyjaśniony przez efekty takie jak podawali Roeder, Roeder i Dyer jak i Basu,
gdyż efekty te zasadniczo zależą od założenia, że rozkład redshiftów kwazarów
jest jednorodny.
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Rysunek 3: Rozkład przesunięć ku czerwieni dla próbki Karlssona (rys z pracy
P. Kjaergaard[57].

Karlsson[55] powtórzył swoje wcześniejsze badania rozszerzając próbkę do
574 obiektów. Zastosował analizę widma mocy dla rozkładu log(1+z). Stwierdził
istnienie periodyczności w rozkładzie redshiftów kwazarów. Wartości pików są
związane poprzez ciąg geometryczny w (1 + z) ze stosunkiem między kolejnymi
pikami równym 1.227.
Problem analizy rozkładu przesunięć ku czerwieni kwazarów został ponownie
przedyskutowany przez Lake’a i Roedera[58]. Zastosowali oni jednowymiarową
analizę widma mocy. Otrzymali efekt periodyczności z okresem 0.007 jak też
niewykluczony jest okres 0.0264 w z. Jak zwykle analiza ta dotyczyła kwazarów
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Rysunek 4: Rozkład przesunięć ku czerwieni 178 kwazarów. Linia ciągła
przedstawia hipotetyczny rozkład gładko malejący dla z > 0.4[76].

i obiektów z liniami emisyjnymi. Ograniczając badanie tylko do kwazarów
analiza widma mocy pokazała istnienie kilku wyraźnych maksimów. Chociaż
indywidualnie nie są one statystycznie istotne to porównanie z symulacjami
wskazuje na wyraźnie nielosowy rozkład redshiftów. Prawdopodobieństwo
uzyskania trzech tak dużych pików w rozkładzie losowym wynosi zaledwie
6 ∗ 10−4 .
Głównym celem Plagemanna et al.[71] było badanie okresowości w rozkładzie
kwazarów z punktu widzenia możliwości istnienia dwóch populacji kwazarów.
Wydaje się, że to właśnie przykuwało uwagę ówczesnych badaczy, gdyż hipoteza
kosmologicznych i lokalnych redshiftów kwazarów budziła duże zainteresowanie.
Plagemann et al. udoskonalili metodę analizy widma mocy stosowaną przez
Cowana. Nie znaleźli periodyczności w rozkładzie wartości redshiftów dla próbki
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186 kwazarów.
Burbidge i O’Dell[18] wykonali analizę podobną do Lake’a i Roedera dla
większej liczby obiektów. Rozważali trzy niezależne próbki: redshifty otrzymane
z linii emisyjnych, redshifty uzyskane z linii absorpcyjnych i kombinacja tych
dwóch. Według nich okresowość wynosi 0.031 co jest związane z pikiem wokół
z = 0.03, gdy wzięto pod uwagę nowe dane. Piki wokół 0.06 i 1.95 nie są
obecne w tych danych. W konkluzjach, po zacytowaniu wyników jednej z
prób, gdzie dla pogrupowanych danych z szerokością przedziału ∆z = 0.01
nie znaleziono nadwyżki redshiftów w żadnym przedziale, autorzy piszą, że
”jeden taki przykład niczego nie dowodzi; jednakże pokazuje on trudność w
wyznaczeniu rzeczywistych lub pozornych małoskalowych cech, gdy używana
jest statystyka małych liczb”.
Bell i Fort[9] założyli, że redshift kwazara składa się z dwóch składowych
zc i zx gdzie: zc - redshift kosmologiczny, zx - redshift o nieznanej genezie
występujący w źródle i obserwowany redshift z wynosi:

1 + z = (1 + zc ) ∗ (1 + zx )

(2.2)

Badano rozkład zx ze względu na istnienie osobliwości. Znaleźli oni, że
rozkład zx dla radiokwazarów jest związany z ich jasnością absolutną i można
napisać formułę podającą skwantowanie (skwantowanie jasności absolutnej
poprzez zx ):

Mv = −20, 4 + 1, 06 ∗ zx

(2.3)

Ze względu na brak informacji czym jest kwazar, co jest źródłem jego
energii, wszystkie te prace miały charakter fenomenologiczny, czyli szukano
zależności i korelacji pomiędzy poszczególnymi parametrami, co jest bardzo
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charakterystyczną właściwością badań astroﬁzycznych na wczesnym ich etapie.
Wills i Ricklefs[102] w oparciu o 540 kwazarów z liniami emisyjnymi
przeegzaminowali wcześniejszą sugestię o istnieniu okresowości w wartościach
redshiftów, używając PSA. Nie znaleziono statystycznie istotnej okresowości, a
przy użyciu dwukrotnie większej liczby obiektów piki w PSA okazywały się mało
znaczącymi, a ponadto większość z nich zniknęła. Podobną konkluzję uzyskali
Corso i Barnothy[26] używając PSA dla około 400 obiektów. (Wykazują też, że
nie ma anizotropii północ - południe dla radiokwazarów (Wills 1971).)
Komentując stwierdzenia poprzedników, że obserwowana okresowość nie jest
wynikiem efektów selekcji Kjaegaard[57] zaznacza, że statystyczna istotność jest
wyznaczona poprawnie tylko gdy efekty selekcji są włączone w rozważany model
statystyczny.
Rysunek 5 przedstawia zależność pomiędzy obserwowanymi długościami
fal silnych linii emisyjnych i redshiftem. Z rysunku tego wynika, że odległość
między sąsiednimi wartościami logarytmu spoczynkowej długości fali Λrest
wynosi 0.0905 ± 0.007. Zależność ta nie bierze pod uwagę linii Hβ i [OIII].
Ta sama okresowość jest znajdowana w log(Λrest ) i w log(1 + z) jeżeli
wszystkie linie emisyjne są obserwowane dla ustalonej długości fali systemu
fotometrycznego obserwatora. Ścisła zależność okresu znalezionego przez
Karlssona odpowiadająca czynnikowi 1.227 i czynnik 1.232 między sąsiednimi
długościami fal (w układzie spoczynkowym) jest oczywiście tak podejrzana, że
należy dokonać dokładniejszego przeanalizowania możliwych efektów selekcji.
W związku z powyższym Kjaegaard dyskutuje możliwości efektów selekcji przy
znajdywaniu obiektów, które mogą być kwazarami. Konstruuje zależność U − B
dla typowego kwazara w zależności od redshiftu. Pokazuje, że rozkład redshiftów
(histogram) dla kwazarów wykrytych przy pomocy nadwyżki ultraﬁoletowej jest
bardzo podobny do zależności indeksu U − B od przesunięcia ku czerwieni.
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Rysunek 5: Zależność pomiędzy redshiftem a obserwowaną długością fali
dla silnych linii emisyjnych. Wartości redshiftów Karlssona są oznaczone
przerywanymi liniami.

Dyskutując różne sposoby selekcji Kjaegaard zasugerował, że obserwowane piki
są wynikiem sposobu znajdowania kwazarów.
Fang et al.[37] przeanalizowali przy pomocy PSA 1491 kwazarów i 58
obiektów typu BL Lac leżących w zakresie 1.17 ¬ z ¬ 3. Potwierdzili wynik
Karlssona[55].
Tę samą próbkę analizowali Box i Roeder[13]. Stwierdzili istnienie
okresowości 0.85 w z na formalnym poziomie istotności 97%. Stwierdzili również,
że wynik ten może być efektem selekcji, co wynikało z porównania różnych
podpróbek. Podkreślają, że okresowość 0.205 w log(1 + z) wynika ze sposobu
obcięcia próbki dla dużych z i jest związana z niekompletnością próbki dla takich
obiektów.Nowa analiza tych podpróbek pokazała małą statystyczną istotność
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wyników, bo zaledwie 81%.
Depaquit et al.[34] podkreślają fakt, że okresowość rozkładu kwazarów
może być wynikiem jednego z podanych poniżej efektów lub ich kombinacją.
Są to: 1) obecność efektów selekcji w próbkowaniu obserwowanych danych,
2) nielosowość przestrzennego rozkładu kwazarów, 3) obecność dopplerowskiej
i niedopplerowskiej części redshiftów. Stwierdzają oni, że efekty selekcji
spektroskopowej mogą mieć wpływ na obserwowaną kwantyzację, ale oczywiście
tylko dla optycznie wykrytych kwazarów, a nie dla radiokwazarów, w których
także obserwuje się periodyzację.
Arp et al.[1] badali okresowość dla dziewięciu różnych podgrup kwazarów
w różnych kierunkach jak też sprawdzali czy efekty selekcji mogą wpływać
na obserwowaną periodyczność. Przyjmują oni, że przesunięcia ku czerwieni
są periodyczne jeśli z może być wyrażone w postaci funkcji:

f (z) = ln(1 + z)

(2.4)

Konkludują, że w prawie każdej podgrupie znaleziono okresowość w
rozkładzie, która może być wyrażona znaną formułą:

∆ ln(1 + z) = 0.206

(2.5)

Wykazują, że efekty selekcji nie są w stanie wytłumaczyć obserwowanej
okresowości. Drobne odstępstwa od ogólnej zależności 2.4 w różnych kierunkach
na niebie są związane z koncentracjami galaktyk tworzącymi liczne grupy i
gromady galaktyk a z tymi obiektami czasami mogą być związane kwazary.
W związku z pojawiającymi się twierdzeniami, że periodyczność przesunięć
ku czerwieni kwazarów winna być tłumaczona niedopplerowskimi efektami czyli,
że redshifty kwazarów nie są kosmologiczne, Holba et al.[46] wykazują, że efekty
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okresowości można otrzymywać w standardowej kosmologii, tzn. standardowym
modelu kosmologicznym FLRW. Warunkiem zasadniczym jest, aby okresowość
była znacznie mniejsza od analizowanej skali odległości.
Burbidge i Napier[19] skonstruowali nową próbkę kwazarów. Wybrali obiekty
położone blisko galaktyk o małych redshiftach. W ten sposób skonstruowano
próbkę par galaktyka-kwazar oraz próbkę galaktyka-kwazary także blisko
położone na sferze niebieskiej. Stwierdzono istnienie zależności w log(1 + z)
potwierdzając istnienie maksimów takich jak w próbkach wcześniejszych, oraz
dla dużych redshiftów znaleziono dodatkowe piki dla z = 2.63, 3.45 i 4.47.
2dF QSO Redshift Survey[43] z ponad 10000 obiektów posłużył do
szukania periodyczności dla par kwazar-galaktyka. Praca ta, na znacznie
większym materiale obserwacyjnym, była sprawdzeniem poprzedniej pracy.
Została ona podjęta na prośbę B. Napiera. Ten duży materiał obserwacyjny
pozwolił na stwierdzenie, że nie istnieje statystycznie istotna okresowość w
rozkładzie przesunięć ku czerwieni kwazarów. Wynik ten dotyczy oczywiście
tylko i wyłącznie poszukiwania zależności dla par kwazar-galaktyka. Może
to oznaczać, że dotychczas znajdowane zależności w rozkładzie redshiftów
kwazarów były wynikiem rozpatrywania małych próbek. Jak wielokrotnie
wykazywano ewentualne istnienie zależności nie są wynikiem efektów selekcji.
Wynik ten[43] oznacza także, iż nie ma potrzeby tworzenia i stosowania żadnej
nowej ﬁzyki.
Jedną z ostatnich prac jest praca Bella[10], w której rozważa on dwie próbki
kwazarów: o małych redshiftach czyli 0.02 − 0.2 (rysunek 7) (są one wzięte z
katalogu Burbidge i Hewitt z 1993) oraz o dużych redshiftach 2.4 − 4.8 (rysunek
8) (katalog SDSS). Okazało się, że rozkład jest wyraźnie nielosowy co sugeruje
istnienie periodyczności.
Jedną z najnowszych prac dotyczących periodyczności przesunięć ku
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Rysunek 6: Rozkład przesunięć ku czerwieni kwazarów dla próbki w pracy
Hawkinsa i in[43].

czerwieni jest praca Basu[6]. Oprócz badania kwazarów zajmuje się on również
ekstragalaktycznymi obiektami o wysokich redshiftach, które utożsamiono
otycznie z gamma-ray bursts (GRB). Jego próbka zawierała 33 obiekty
(23 GRB, 9 kwazarów i 1 aktywną galaktykę), dla których Burbidge[20]
stwierdził istnienie periodyczności. Basu pokazał, że piki i dołki występujące w
rozkładzie przesunięć ku czerwieni tych obiektów są wynikiem obserwacyjnych
i analitycznych efektów selekcji. Okazuje się więc, że nie ma periodyczności w
rozkładzie redshiftów.
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Rysunek 7: Rozkład przesunięć ku czerwieni kwazarów (linia pogrubiona) z z ∈
(0.02, 0.2)[10]. Trzy pogrubione krzywe odpowiadają preferowanym wartościom
redshiftów.
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Rysunek 8: Rozkład około 5000 kwazarów z z ∈ (2.4, 4.8) (pogrubiony
histogram). Pionowe, przerywane linie pokazują położenia preferowanych
redshiftów. Krzywe przerywane oddają przebieg histogramu[10].
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3 Periodyzacja przesunięć ku czerwieni galaktyk
3.1

Zależność

prędkości

radialnej

galaktyki

od

jej

wielkości

gwiazdowej
Pierwsze studia nad zależnością redshiftu, typu morfologicznego oraz
wielkości gwiazdowej jądra galaktyk zostały przeprowadzone w 1972 przez
Tiﬀta[86, 87] w Gromadzie Coma. Wykazały one, że galaktyki leżą w wąskich
pasmach na diagramie przesunięcie ku czerwieni względem wielkości gwiazdowej,
nachylającym się w stronę słabszych magnitud oraz większych redshiftów. Rok
później Tiﬀt[88] analizował około 100 galaktyk znajdujących się w centrum
gromady Coma. Podzielono je na eliptyczne i nie-eliptyczne. Wykres m-r został
przeanalizowany w kierunku maksymalnej separacji i pokazuje silną pasmową
strukturę, która nie występuje w żadnym innym kierunku. Diagram ten zawierał
70 punktów z których 57 znajdowało się w obrębie trzech pierwszych pasm
w stosunku 21 : 18 : 18. Pokazano również, że typ morfologiczny jest
zależny od pozycji jaką zajmuje galaktyka wzdłuż pasma. Zaobserwowany
efekt został porównany z oddaloną, odrębną grupą galaktyk w gromadzie
Coma, która wykazuje prawie identyczne własności ale trochę przesunięte
w redshifcie. Przepowiedziano, że na diagramie (m, log z) dla galaktyk pola
występuje podobny efekt. Testowanie struktury pasmowej przeprowadzono za
pomocą metody χ2 . W 1972r nie znano żadnych ﬁzycznych mechanizmów
odpowiedzialnych za zależność pomiędzy redshiftem a wielkością gwiazdową lub
redshiftem a morfologią. Podejście do problemu było całkowicie empiryczne.
Kontynuując badania gromady Coma Tiﬀt rozszerzył próbkę galaktyk o
słabsze obiekty oraz leżące na większym obszarze nieba. W ten sposób otrzymał
próbkę 108 galaktyk, które rozważał razem (nie dzieląc jej na podpróbki). Na
otrzymanym diagramie znajdowało się 89 punktów umieszczonych na trzech
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pierwszych pasmach w stosunku 29 : 30 : 30; bardzo dobrze widoczna jest
struktura pasmowa. Zbieżność pasm sugeruje, że są one pomniejszoną wersją
jednego i powinny być równoległe na wykresie m − log V0 . Druga nowa cecha
zjawiska pasm dotyczy dotyczy struktur znajdujących się wzdłuż długości pasm.
Diagram ten sugeruje, że galaktyki leżą w podgrupach wzdłuż linii, które
przecinają w poprzek pasma. Na paśmie o najmniejszych redshiftach znajduje
się cztery grupy, na tych o średnich redshiftach - trzy i przynajmniej jedna grupa
na paśmie o największym redshifcie. Wszystkie podgrupy leżą pod tym samym
lub podobnym kątem. W pracy tej dla analizy statystycznej po raz pierwszy
użyto metody analizy widma mocy.
Istnienie struktury pasmowej i interpretacja jej charakterystycznych detali
niesie ze sobą ogromne implikacje. Na początku najlepiej zsumować argumenty
za oraz przeciw jej istnieniu. Na podstawie dwóch artykułów Tiﬀta[86, 88]
istnienie struktury pasmowej zostało wykazane dla próbki 108 galaktyk w
gromadzie Coma. Próbki 33 galaktyk w gromadzie A2199 jak też próbka 90
galaktyk z gromady Perseusza wykazują ten sam efekt. Idea zbieżności pasm
została rozważona tylko dla gromady Coma. Struktura pasmowa jest zgodna ze
zjawiskiem redshiftu w galaktykach.
W następnej pracy Tiﬀt[89] deﬁniuje pojęcie redshift-magnitude band.
Pasma widoczne na tym rysunku podobne do przedstawionych na rysunku
9 są dość wyraźne, jednak jest to dość proste przybliżenie ich znaczenia
statystycznego. Będą one nazywane T-bands.
Zależność pomiędzy pasmami wielkości gwiazdowych a redshiftem została
ponownie przebadana przez Nanni[64] et al. w 1981 r. Ich bazę obserwacyjną
stanowiły klisze fotograﬁczne centrum gromady w Coma uzyskane przy pomocy
1,5 m teleskopu na Uniwersytecie Bolońskim w Loiano (Włochy). Używali
oni wielkości mB uzyskanej z okrągłą diafragmą o średnicy 4II .8. Wartości
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przesunięć ku czerwieni wzięto z pracy Tiﬀta[88]. Potwierdzili oni istnienie
efektu jeżeli patrzeć się z punktu zbiegania się pasm. Natomiast nie ma efektu
jeżeli patrzeć się w kierunku prostopadłym (rysunek 9).

Rysunek 9: Struktura pasmowa według pomiarów Nanni’ego i in. [64].

Autorzy nie przeprowadzali analizy periodyczności struktur pasmowych, ale
stwierdzili ich statystyczna istotność. Twierdzili, że efekt może być związany
z systematycznymi błędami w wyznaczaniu przesunięć ku czerwieni albo
przyczynami ﬁzycznymi. Mogą nimi być istnienie niekosmologicznego członu
redshiftu co sugeruje Tiﬀt albo tez jest to związane z dynamiką gromady. W
tym ostatnim przypadku ma to duże znaczenie kosmologiczne że względu na
istnienie ciemnej materii.
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3.2

Pierwsze obserwacyjne ewidencje dyskretyzacji przesunięć ku
czerwieni w galaktykach
Materia dysku galaktyki spiralnej rotuje różniczkowo; płaskiej krzywej

rotacji odpowiada prędkość odwrotnie proporcjonalna do odległości od
centrum. Ten prosty model rotującej galaktyki jest zaburzany poprzez
wszystkie tak zwane ”ruchy niekołowe” i inne zjawiska (obłoki HI z
dużą prędkością poruszające się, wielokrotne piki krzywej rotacji, czy też
wyraźnie niekeplerowski rozkład punktów w dużych odległościach od centrum).
Tiﬀt[90, 91] przeprowadził dyskusje wpływu wyżej wymienionych efektów na
obserwowane prędkości radialne galaktyk. Głównym problemem w wykonanych
uprzednio obserwacjach prędkości radialnych galaktyk była ich dokładność.
Była ona zbyt mała dla badania tak subtelnych efektów jakie postulował Tiﬀt.
Tiﬀt[90] zaczął analizę danych od nieskomplikowanego przypadku galaktyki
spiralnej NGC 2903, wykorzystując precyzyjne obserwacje i ich analizę
wykonane przez Burbidge’ów i Prendergasta oraz przez Simkin. Uważał, że
obserwowana w jądrze dyspersja prędkości jest związana z istnieniem dwóch
niezależnych krzywych rotacji odległych od siebie o około 70 − 75km/s. Tę
zależność można wytłumaczyć poprzez przyjęcie istnienia dwóch strumieni
materii wypływających w przeciwnych kierunkach z jądra i nawijających się
miedzy spiralami. Nie jest wykluczone istnienie innych par strumieni tego
typu, również odległych od siebie o około 70km/s. Następnie Tiﬀt przeszedł
do bardziej skomplikowanego obiektu: M51=NGC 5194. Połączenie danych
Burbigde’ów (część wewnętrzna) i Tully’ego (części zewnętrzne) pozwoliło na
przeprowadzenie interesujących badań, gdyż jeśli model podwójnych redshiftów
jest poprawny to jedne i drugie dane powinny wykazywać te same cechy.
Po zastosowaniu metody analizy widma mocy do danych Burbidge’ów na
histogramie są doskonale widoczne dwa wyraźne piki oraz ogon wyprodukowany
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przez duży redshift (rysunek 10), co wskazuje na istnienie dwóch składowych
redshiftu w jądrze galaktyki M51.

Rysunek 10: Rozkład redshiftów dla galaktyki M51 po zastosowaniu poprawek
związanych z rotacją[90].

Używając próbki Tully’ego Tiﬀt wykazał, że większość obserwowanych
prędkości radialnych odpowiada redshiftom 430km/s oraz 500km/s (niezależnie
w obu ramionach). Interesującym jest, ze różnica redshiftów w jądrowej części u
towarzysza M51 (NGC 5195) wykazuje również różnicę prędkości około 60km/s,
potwierdzając hipotezę podwójnych redshiftów. Reasumując dokładne badanie
M51 i jej towarzysza wskazuje na istnienie wyraźnych obszarów różniących się o
około 75km/s. Ten wynik pozwala na wysunięcie koncepcji, iż różnice redshiftów
między galaktykami, przynajmniej w grupach, wydają się być wielokrotnościami
liczb 70 − 75. Następnie analizuje galaktykę M31. Materiał obserwacyjny to
dane spektroskopowe dla obszarów zewnętrznych, wewnętrznych oraz dysku,
uzyskane w dziedzinie optycznej, jak też dla obszarów HI i HII. Autor
twierdzi, że podobnie do M51 również w M31 obserwuje się separację krzywych
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rotacji dla sześciu różnych przesunięć ku czerwieni. Również Mały i Duży
Obłok Magellana wskazuje na istnienie separacji około 75km/s między dwoma
głównymi koncentracjami obszarów HI. Wyniki te potwierdzić mają hipotezę
dwu przesunięć ku czerwieni jako podstawowego elementu struktury budowy
galaktyki.
Rzeczą oczywistą było, że pary galaktyk są idealnym obiektem do szukania
stałych różnic w prędkościach Vr galaktyk.
Zapoczątkowane pracą[91] badanie redshiftów w układach podwójnych dało
początek całej serii prac. Ich ideą było rozważanie coraz to nowych i lepszych
katalogów par galaktyk. Zasadniczy postęp w dziedzinie obserwacyjnej polegał
na zwiększaniu dokładności pomiarów prędkości.
Jedną z zasadniczych spraw było wyszukiwanie jak najlepszych danych
obserwacyjnych co powodowało, że ze stosunkowo małej liczby danych
występującej w katalogach zostawała jeszcze mniejsza liczba danych do analizy.
Przykładowo kiedy Tiﬀt[93] dyskutuje 48 par galaktyk z katalogu Petersona
przyjmuje następujące kryteria: 1.dokładność wyznaczenia różnicy prędkości
∆V składników ma być duża (σ∆ < 25km/s), 2. pary muszą być blisko
siebie w przestrzeni, 3.jeden ze składników może być układem podwójnym oraz
4.zgodność różnych wyznaczeń redshiftów. Zastosowanie wyżej wymienionych
kryteriów spowodowało ograniczenie zbioru 48 par do zaledwie 40.
Druga praca[91] dotyczyła par i systemów galaktyk. Z katalogu
Karachentseva (1974) (603 pary) wybrano 101 obiektów, dla których różnice
prędkości składników wynosiły 600 km/s. Ponadto wybrano podpróbkę z
niepewnościami ¬ 100km/s. Dla pełnej próbki 47% miało ∆V < 90km/s a
25% < 50km/s. Średnia niepewność ∆V , podana przez Karachentseva, dla
całej próbki wynosiła 108km/s a dla podpróbki 66km/s. Po przedstawieniu
graﬁcznym różnicy prędkości pomiędzy dwoma galaktykami, otrzymano
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wyraźny pik wokół zera dla obu próbek, który nie mógł być wynikiem
błędów pomiarowych. Pojawia się także seria pików będąca wielokrotnościami
70 − 75km/s. Jako wytłumaczenie efektu dyskretyzacji Tiﬀt powtórzył swoją
teorię wielokrotnego redshiftu strumieni. Twierdził, że jest ona prawdziwa, a
potwierdzają ją wyniki analiz ∆V . Równocześnie przyjmuje, że centra mas
galaktyk nie oddziaływują grawitacyjnie ze sobą. Dowodząc periodyczności
przesunięć ku czerwieni Tiﬀt przeanalizował podpróbkę Karachentseva za
pomocą analizy widma mocy.
W 1976 Turner opublikował nowy katalog danych uzyskanych w sposób
optyczny. Na jego podstawie przeprowadzono nową analizę[91] wszystkich
par których redshifty obu składników miały niepewności σ < 100km/s.
Jednak dokładności pomiarowe w tej próbce również nie były wystarczające
do przeprowadzenia konkluzywnych testów, aczkolwiek uzyskany rezultat
jest statystycznie istotny: otrzymano wyraźną periodyczność w rozkładzie
przesunięć ku czerwieni o okresie 72, 144 oraz 216km/s. W 1979r pojawiły
się nowe dane dotyczące redshiftów podwójnych galaktyk. Mowa tu o katalogu
Petersena. Prawie wszystkie z przesunięć ku czerwieni uzyskanych za pomocą
pomiarów radiowych miały niepewności rzędu 20km/s. Katalog Petersena
zawierał 62 obiekty, dla których średni błąd różnicy redshiftów był mniejszy
niż 50km/s. Tiﬀt[92] rozważał pary galaktyk z różnicą redshiftu mniejszą niż
250km/s oraz σ < 50km/s. Otrzymał silną periodyczność o okresie 72n dla
całej próbki.
W 1982 roku pojawiła się kolejna praca Tiﬀta[93] dotycząca podwójnych
galaktyk. Dane, na których pracował Tiﬀt są wzięte z jego poprzedniej
pracy. Po wprowadzeniu kilku dodatkowych kryteriów i wyeliminowaniu
niektórych danych Tiﬀt otrzymał próbkę 40 podwójnych galaktyk z dokładnie
wyznaczonymi wartościami przesunięć ku czerwieni przy użyciu metod
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radiowych. Autor przetestował okresowość przesunięć ku czerwieni stwierdzając,
że w przedziale wielokrotności 72km/s ± 18km/s jest trzy razy więcej par
niż poza nim. Taki wynik jest statystycznie istotny na poziomie 99.8% przy
użyciu testu χ2 . Niektóre galaktyki podwójne wykazywały znaczące odchylenia
od głównych pików i pojawiały się populacje małych pików dookoła 36km/s.
Okazało się również, że ”zerowy” pik nie występuje w zerze, ale prawdopodobnie
jest przesunięty do około 12km/s. Duże wartości σ∆ rozmazują ewentualną
okresowość 72km/s. Niestety grupowanie było liczone w przedziałach o
szerokości 36km/s, co jest połową szukanej periodyczności.
W 1982 roku Tiﬀt ukończył katalog podwójnych galaktyk (dane zebrano
w sposób optyczny), który posłużył do wyznaczenia różnic prędkości
składników[94]. Różnice prędkości ∆V

testowano szukając okresowości.

Wykryto periodyczność dla 200 par na poziomie ufności 99% lub wyższym.
Rozpatrzono również wpływ piku zerowego na dyskretyzację. W 1982 Rood[77]
twierdził, że pik ten może przyczyniać się do nadmiernej periodyczności.
Okazało się jednak, że otrzymana okresowość nie zależy od piku zerowego.
Tiﬀt[96] kontynuował poszukiwania prowadząc liczne porównania różnych
danych. Nowe dane z pomiarów HI i optycznych dla izolowanych par z błędem
obserwacyjnym poniżej 5km/s dały pik zerowy przesunięty do 24km/s (72/3),
co w świetle wcześniejszych badań nie było zaskoczeniem oraz okresowość około
72km/s dla par o małej ∆Vr < 300km/s różnicy prędkości składników.
3.3

Dalsze badanie periodyzacji rozkładu prędkości radialnych
W latach osiemdziesiątych nastąpił szybki i dynamiczny rozwój technik

obserwacyjnych. Prowadziło to do zasadniczego zwiększenia liczby galaktyk
ze znanymi prędkościami radialnymi i znacznego zwiększenia dokładności w
wyznaczaniu tego parametru.
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Fakt ten został wykorzystany oczywiście przez ludzi zajmujących się
badaniem występowania okresowości w rozkładzie przesunięć ku czerwieni.
Z wcześniejszych prac wiadomym było, że efekt grupowania się prędkości
radialnych występuje w pobliżu wartości 72km/s bądź też wielokrotności tej
wartości, jak też ewentualnie ułamka (1/2 lub 1/3) tej wartości.
Z punktu widzenia analizy danych okres ten nie jest zbyt interesujący w
tym sensie, że ustalono, że metoda PSA jest najlepszym narzędziem do badania
okresowości. Zarzuty jakie tej metodzie postawili Newman, Haynes i Terzian[68]
znalazły swoją odpowiedź w pracy Cocke’a i Tiﬀta[24]. Drobne poprawki w
sposobie liczenia pozwalały na uniknięcie efektów wskazywanych przez Newman
et al.[68]. Drugą powszechnie stosowaną metodą był test Bernoulliego. Stało się
więc rzeczą jasną i oczywistą, że ewentualne wykrywanie istnienia występowania
okresowości nie jest wynikiem stosowanej metody. Dlatego też większość prac
koncentrowała się na na analizie danych obserwacyjnych.
Ponadto wykryto fakt, że efekt dyskretyzacji redshiftów występuje nie
tylko w układzie związanym z centrum naszej Galaktyki, ale także z układem
odniesienia związanym z mikrofalowym promieniowaniem tła. To związanie
efektu dyskretyzacji przesunięć ku czerwieni z tym układem odniesienia zaczęło
mieć już inny charakter niż poprzednio. Stawało się jakby globalną cechą
przesunięcia ku czerwieni galaktyk.
W okresie tym badacze mieli dostęp do kilku źródeł danych: katalogu par
Petersona, próbki Haynes (1981) oraz Helou, Salpeter i Terzian (1982), (w
których zawarte są wysokiej jakości dane 21 cm redshiftów dla galaktyk w
małych grupach). Zaczęto stosować poprawki prędkości radialnych ze względu
na ruch Słońca[95, 31]. Do znanej już metody PSA dołączyły symulacje Monte
Carlo i test Kolmogorova - Smirnova[82]. Szukano periodyczności wewnątrz
całych próbek[23], jak też dzielono je na podpróbki[31] w zależności od różnic
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prędkości składników[23] lub niepewności pomiarowych. Tak np. Croasdale[31]
rozpatrywał dwie podpróbki: galaktyki z niepewnościami pomiarowymi ¬
5.66km/s oraz ¬ 6km/s.
W

rezultacie

stwierdzono

istnienie

periodyczności

wokół

wartości

24.15km/s[95, 97], 36.3km/s[23, 31, 97], 72km/s[23], 144km/s[23], 90km/s[23].
Stwierdzono, że okresowość 72km/s jest silną własnością małych grup galaktyk
tak samo jak par.
W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto badania istnienia
periodyczności w galaktykach należących do struktur. W swojej pracy Guthrie i
Napier[40, 67] rozważali dwie próbki galaktyk znajdujących się w odległości
kątowej 10o od galaktyki M87 będącej centrum Gromady Virgo. Wybrano
galaktyki spiralne i karłowate z Vr mierzoną z dokładnością rzędu 10km/s lub
lepszą. Pierwsza próbka zawiera dane dla 112 galaktyk spiralnych z redshiftem
< 3000km/s. Druga próbka to 77 nieregularnych galaktyk karłowatych.
Nie potwierdzono istnienia okresowości przesunięć ku czerwieni dla galaktyk
karłowatych. Jednakże dla całej próbki galaktyk spiralnych Gromady Virgo
znaleziono możliwą periodyczność rzędu 71.1km/s i hipoteza Tiﬀta o istnieniu
okresowości została potwierdzona na poziomie ufności 0.99 przy założeniu, że
virgocentryczna prędkość Lokalnej Grupy wynosi 100 − 400km/s. Następnie
próbka galaktyk spiralnych została podzielona ze względu na położenie w mniej
lub bardziej gęstych regionach. Wśród galaktyk leżących w regionach o większej
gęstości nie znaleziono efektu, natomiast dosyć silną periodyczność 71km/s na
poziomie ufności 0.996 ¬ α ¬ 0.999 odkryto wśród tych leżących w regionach o
mniejszej gęstości.
Następnie analizowano[41, 67] próbkę 89 bliskich galaktyk spiralnych
leżących na peryferiach gromady tzn. nie należących do gromady Virgo.
Znaleziono silną periodyczność wokół wartości 37.2km/s, która pojawia się tylko
30

wtedy, gdy dane są poprawione na ruch Słońca dookoła centrum Galaktyki.
Badano[65] również istnienie okresowości przesunięć ku czerwieni galaktyk
położonych na peryferiach Lokalnej Supergromady Galaktyk, czyli w przedziale
prędkości 1000 − 2600km/s. Po wyeliminowaniu z próbki członków gromady
Virgo otrzymano próbkę składającą się z 247 galaktyk, wśród których 97
należało do grupy ”bardziej dokładnych” (δ ¬ 3km/s). Redshifty wykazują silną
periodyczność (P ∼ 37, 5km/s), obserwowaną wewnątrz całej Supergromady.
Stwierdzono, że na wysokim poziomie ufności obserwowane w PSA piki nie
mogą naśladować przypadkowego rozkładu redshiftów.
Następnie korzystając z dodatkowych danych uzyskanych w Green Bank
analiza próbki 117 galaktyk spiralnych wykazała[42, 67], istnienie takiej samej
periodyczności ale o wiele słabszej.
Autorzy[65] rozpatrują kilka hipotez na temat wprowadzania nowej ﬁzyki.
W zasadzie periodyczność przesunięć ku czerwieni może wywodzić się z
regularności w strukturze LSC lub z modelu oscylacji parametrów ﬁzycznych.
Jeśli redshifty są brane wprost jako prędkość wtedy można przypuszczać,
że galaktyki są ułożone w regularną strukturę, mają bardzo małe lub nie
mają wcale ruchów własnych oraz, że cała ta sztywna struktura bierze udział
w ekspansji Wszechświata. Ten model ma tę zaletę, że przewiduje poprawne
przedziały kwantyzacji Q do czynnika 2 lub 3. Jest dany wzorem: Q = H0 d, gdzie
H0 jest lokalną stałą Hubble’a, zaś d jest przewidywaną skalą długości komórki.
Dla H0 = 75kms−1 Mpc−1 i d = 0.5Mpc (przy założeniu, że średnia odległość
między galaktykami w grupie odpowiada skali odległości komórki) wtedy Q =
37.5km/s. Nie jest jasne czy hipoteza o strukturze komórkowej może wyjaśnić
obserwowane ruchy strumieniowe, oraz z powodu przypadkowej projekcji nie
może wyjaśnić periodyczności wokół wartości 72km/s obserwowanej przez Tiﬀta
dla par galaktyk.
31

Periodyczne oscylacje stałej struktury subtelnej α i masy elektronu me
mogłyby w zasadzie doprowadzić do periodyczności przesunięć ku czerwieni.
Model oscylującej ﬁzyki wskazuje na pewną trudność, a mianowicie własne
ruchy mogą zamazać okresowość wynikającą ze zmian stałych ﬁzycznych.
Inną z prób wytłumaczenia sposobu powstawania redshiftów oraz ich
kwantyzacji przedstawił w swojej pracy Holmlid[47]. Skoro na Ziemi
obserwujemy kwantyzację redshiftów dopiero po zastosowaniu odpowiednich
redukcji na ruch Słońca, to przesunięcia ku czerwieni muszą ulec kwantyzacji
zanim światło dotrze na Ziemię. Zatem sam proces periodyzacji musi zajść w
przestrzeni międzygalaktycznej stosunkowo blisko obserwowanej galaktyki lub
pomiędzy naszą Galaktyką a galaktyką emitującą promieniowanie. Przestrzeń
międzygalaktyczna najprawdopodobniej nie jest pusta, lecz wypełniona jest
wielkimi ilościami tzw. ciemnej materii. Tę brakującą masę Holmlid nazwał
materią Rydberga. W laboratorium, gdy materia Rydberga (RM) została
wzbudzona poprzez promieniowanie laserowe, zaobserwowano przesunięcie
ku niebieskiej części widma. Przesunięcie to zmienia się w redshift jako
rozpraszanie Stokesa w zimnej materii Rydberga znajdującej się w przestrzeni
międzygwiazdowej. Redshift promieniowania odległej galaktyki jest wynikiem
oddziaływania promieniowania z zimną materią Rydberga. Holmlid twierdzi, że
obserwowane wartości periodyzacji przesunięć ku czerwieni 36km/s, 72km/s
oraz 144km/s są naturalną konsekwencją struktury obłoku zbudowanego z
materii Rydberga.
W 1996 Napier i Guthrie[66] przeegzaminowali rozkład redshiftów galaktyk,
mierzonych za pomocą HI, leżących niedaleko gromady Virgo. Sprawdzano
istnienie periodyczności gdzieś w przedziale 70−75km/s. Dla żadnej z próbek nie
znaleziono znaczącej okresowości w tym przedziale. Jednakże, gdy indywidualne
redshifty zostały poprawione na przypuszczalny ruch Słońca względem centrum
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Lokalnej Grupy Galaktyk, pojawiła się okresowość ∼ 71, 3km/s dla próbki 112
galaktyk spiralnych. Okresowość ta wydaje się być silniejsza dla 56 zewnętrznych
galaktyk spiralnych. Biorąc pod uwagę liczbę niezależnych prób wymaganych
przy badaniu przedziału 70−75km/s i liczbę prób użytych w selekcji najbardziej
optymalnego kryterium dla małych gęstości, znaleziona okresowość 71, 1km/s
jest na poziomie ufności 0.997 ¬ α ¬ 0.999.
Galaktykami karłowatymi w Gromadzie Virgo zajmował się również Tiﬀt[98].
Jego próbka danych pochodziła z obserwacji w Arecibo i zawierała 137 galaktyk
z redshiftami ¬ 3500km/s. W trakcie analizy próbka została podzielona ze
względu na szerokość proﬁlu. Znaleziono okresowość 73km/s i 36km/s. Jest
ona bardziej widoczna gdy przechodzimy do układu odniesienia związanego z
CBR, co potwierdza jej istotność.
Podczas badania periodyczności przesunięć ku czerwieni bardzo często
pada pytanie, czy ma to jakiś związek z kosmicznym promieniowaniem
tła? Odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Kiedy przesunięcia ku czerwieni
zostaną przekształcone do układu odniesienia związanego z kosmicznym
promieniowaniem tła, widoczna jest powszechna kwantyzacja wokół wartości
72km/s. Pierwsze dowody na istnienie tej kwantyzacji przedstawione przez
Tiﬀta i Cocke’a w 1994r wykorzystywały trzy niezależne zbiory danych.
Periodyczne grupowanie przesunięć ku czerwieni jest znacznie lepiej widoczne
kiedy rozpatrujemy układ odniesienia związany z kosmicznym promieniowaniem
tła. Niektóre z najsilniejszych okresowości zostały ponownie przestudiowane,
aby wyznaczyć najlepsze transformacje do nowego układu odniesienia, oraz
zweryﬁkować ich zgodność z COBE dipole vertex. Były to okresowości wokół
18km/s oraz 72km/s. Okazało się, że optymalne transformacje są bardzo blisko
anizotropii wykrytej przez satelitę COBE.
W galaktocentrycznym układzie odniesienia periodyczność wykazują tylko
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pewne klasy galaktyk, zwłaszcza lokalne galaktyki spiralne. Bardziej ogólna
i spójna periodyczność jest widoczna w układzie odniesienia związanym z
kosmicznym promieniowaniem tła.
Kontrowersje wokół redshiftów sprawiły, że całą sprawą zainteresował się
Lehto. On to rozwinął model teoretyczny, który mógł przewidywać okresy
redshiftów. Połączenie tych okresów z nowym układem odniesienia kompletnie
zmieniło studia nad okresowością przesunięć ku czerwieni.
We wcześniejszych pracach Tiﬀt i Cocke brali galaktocentryczny układ
odniesienia, w którym ruch Słońca: (232.4, −36.6, 0.9)km/s. Nowy ruch (z
uwzględnieniem CBR) wynosi (−243, −31, 275)km/s (Tiﬀt 1996).
Tiﬀt[98] rozpatrywał próbki znane z jego wcześniejszych prac: próbka
Fisher - Tully i Tiﬀt - Cocke (249 zwykłych galaktyk spiralnych), gromada
Virgo, gromada Raka oraz supergromada Perseusza (154 obiekty). Otrzymał
następującą periodyczność: 18.3km/s i 36.6km/s (FT i TC), 36.6km/s (Virgo
i Cancer) oraz 18.3km/s (Perseusz). Próbka pochodząca z gromady Raka
wykazuje periodyczność zarówno względem układu galaktocentrycznego jak i
związanego z mikrofalowym promieniowaniem tła.
Cocke, Devito i Pituccio[25] sprawdzili dokładność statystyk prób
Bernoulliego, których używał Tiﬀt[98] za pomocą symulacji Monte Carlo.
Wybrali trzy zbiory danych: Pannę, Perseusza i próbkę nazwaną TC. We
wszystkich przypadkach, za wyjątkiem jednego, symulacje Monte Carlo
wykazały zgodność z wynikami uzyskanymi przez Tiﬀa. W jednym przypadku
analiza Tiﬀta jest osłabiona z powodu zastosowania przez niego nieodpowiedniej
statystyki Bernoulliego. Po zastosowaniu odpowiedniej statystyki również i ta
próbka wykazuje identyczną okresowość jak pozostałe. Dla próbki TC Tiﬀt nie
stosował testu Bernoulliego. Dla danych z Perseusza symulacje te dały rezultat
blisko uzyskanego z przybliżeń Bernoulliego. Jednakże dla Panny rezultat Monte
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Carlo jest o czynnik 3 większy niż dla prób Bernoulliego i o wiele większy niż
ten uzyskany przez Tiﬀta. Dla próbki TC symulacje Monte Carlo są o czynnik
8 większe niż dla próby Bernoulliego. Warto nadmienić, że rachunki wykonane
metodą Monte Carlo są bardziej poprawne.
3.3.1

Kwantyzacja czasu

Okazało się, że dla Tiﬀta najlepszą interpretacją teoretyczną jest opracowana
przez Lehto[60] w 1990 roku koncepcja kwatyzacji czasu. Opisał on
podstawowe własności materii używając ”periodycznego”, trójwymiarowego
czasu i zakładając, że czas jest skwantowany. Jednostką kwantu czasu jest czas
Plancka. (Jednostkę czasu autor nazwał chrononem).
Czas Plancka jest dany jako:

t0 = 1/ν0 =

s

hG
= 1.3506 · 10−43 s
c5

(3.6)

gdzie h - stała Plancka, G - stała grawitacyjna, c - prędkość światła, ν0 jest częstością, która deﬁniuje maksymalną jednostkę energii i masy.
Założenie minimum przedziału czasowego eliminuje nieskończoność energii.
Maksymalną jednostkę energii można zapisać jako:

E0 = hν0 =

h
= 4.905 · 1016 erg
t0

(3.7)

zaś maksymalną masę:

m0 =

E0
= 5.458 · 10−5 g
c2

(3.8)

Kwantyzacja przesunięć ku czerwieni może być otrzymana przy założeniu,
że odległości są skwantowane w jednostkach długości Plancka:

r0 = ct0 = 4.049 · 10−33 cm
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(3.9)

Ostatnie prace na temat kwantowej grawitacji sugerują, że ten skończony
minimalny przedział przestrzenny może być własnością przestrzeni. Wtedy
prędkość wynosi:

v0 =

r0
= c.
t0

(3.10)

Przestrzenna kwantyzacja nie jest wymagana dla kwantyzacji przesunięć
ku czerwieni nawet jeśli nie jest w stanie poprawnie wyjaśnić kwantyzacji
obserwowanych prędkości, które są projekcją prędkości całkowitych.
Podając podstawową jednostkę czasu i związane z nią wielkości, Lehto
zaproponował schemat dublowania okresów. Obserwowane wartości zależą od
podstawowych poprzez czynnik 2±D , gdzie D jest liczbą dublowań. Jeśli ten
schemat będzie działał, obserwowane podstawowe masy, energie itd. powinny
być zależne od całkowitych potęg liczby 2. Lehto znalazł doświadczalnie,
że wykładniki potęgi wydają się grupować wokół 1/3 wartości całkowitych.
Zinterpretował to jako wskazanie, że czas może być trójwymiarowy, zaś
jego widzialna część wywodzi się z trójwymiarowej objętości w czasowej
trój-przestrzeni, która ewoluuje przez dublowanie okresów. Pojedynczy
wymiar dostrzeganego czasu jest pierwiastkiem sześciennym objętości. Idea
trójwymiarowego czasu nie jest pomysłem nowym, gdyż już w 1977 Cole oraz
w 1990 Cole i Starr rozważali szczegółowo relatywistyczne implikacje tego
faktu. Te prace przedstawiały całkowity czas jako pierwiastek kwadratowy sumy
kwadratów składowych, czas ten miał własności wektorowe, zaś pojedyncze,
indywidualne składowe i oddziaływania są widoczne dla obserwatorów
przestrzeni. Jesteśmy nieświadomi wcześniejszego użycia ”objętości” czasu gdzie
dostrzegany czas pojawia się jako skalar mający tylko znak i wielkość. Formuła
Lehto daje:
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t = t0 2L/3 = t0 2(Nx +Ny +Nz )/3 = t0 2(3D+F )/3

(3.11)

gdzie wartości N - indywidualne, pojedyncze dublowanie osi, D - liczba
dublowań, F - ułamek czasowy 0, 1 lub 2. Notacja D, F rozróżnia dublowanie
rodzin; wartości ze stałą F zależą od potęg liczby 2. Są trzy takie sekwencje,
które Lehto oznacza jako ”sześcienne”, ”g” i ”elektroniczne” używając
pojedynczej liczby całkowitej 3D + F = L oznaczającej wszystkie poziomy.
To są rodziny bazowe i pierwiastków sześciennych.
Równania (3.11), (3.7) i (3.8) pozwalają na wyliczenie mas cząstek oraz
energii par cząstek. Lehto wykazał, że masa odpowiadająca liczbie L = 227
jest równoważna masie elektronu w granicach niepewności wartości stałych
ﬁzycznych użytych do wyznaczenia t0 . Nie jest jasne dlaczego wybrana jest
akurat ta szczególna wartość L, ale zauważono, że jeśli L byłoby inne to mogłaby
być możliwa kwantyzacja przesunięć ku czerwieni poprzez zmianę mas cząstek,
a w związku z tym stałej Rydberga.
Równanie (3.11) zakłada, że czasowa objętość stosuje się do reguły
dublowania gdy wszystkie 3 osie są skalowane jednocześnie przez czynnik 21/3 .
Jeśli zrezygnuje się z jednoczesności skalowania to interwały czasowe rosną jak
21/9 :

t = t0 2(9D+T )/9

(3.12)

T - ułamek skali czasowej zmienia się od 0 to 8. T = 3 i T = 6 odpowiada
stanom F = 1 i F = 2. W tej interpretacji jest 9 serii dublowania okresu,
podstawowy T = 0, dwa zbiory pierwiastków sześciennych T = 3, 6 i 6 zbiorów
z pierwiastkiem 9 stopnia T = 1, 2, 4, 5, 7, 8.
Przesunięcie ku czerwieni w jednostkach prędkości jest teraz dane jako:
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v = P = c2−(9D+T )/9 .

(3.13)

Ponieważ dla różnych wartości D i T mamy różne wartości prędkości zatem
powyższe równanie przedstawia również wszystkie różnice prędkości pierwszego
rzędu, a w związku z tym możliwe okresy przesunięć ku czerwieni P .

Rysunek 11: Okresy redshiftów przepowiedziane przez Lehto.

Dysponując taką interpretacją ﬁzyczną (rysunek 11) Tiﬀt był teraz w
stanie wytłumaczyć teoretycznie prawie każdą obserwowaną przez siebie wartość
periodyzacji przesunięć ku czerwieni.

38

4 Wielkoskalowa okresowość w rozkładzie prędkości
radialnych
W astronomii wyróżnia się dwa typy przeglądów. Są to albo płytkie przeglądy,
w których obserwuje się w szerokim kącie, czyli na dość dużym obszarze nieba,
albo głębokie przeglądy obejmujące swoim zasięgiem obszary położone daleko
od obserwatora ale w małym (wąskim) kącie bryłowym.
W 1990r Broadhurst i in.[14] opublikowali wyniki analizy obszarów
położonych w okolicy obu biegunów galaktycznych. Były to pola pokrywające
obszar o promieniu kilku minut łuku. Przy analizie danych wykryto zaskakująco
regularne rozłożenie maksimów w rozkładzie prędkości radialnych.

Rysunek 12: Rozkład redshiftów w kierunku na bieguny galaktyczne[14].

Rysunek 12 pokazuje rozkład liczby galaktyk w zależności od przesunięcia
ku czerwieni. Okazało się, że rozkład pików jest okresowy z okresem 128h−1 Mpc
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dla q0 = 0.5. Wynik ten został poddany krytyce, z powodu możliwych błędów
obserwacyjnych i źle użytej statystyki, między innymi przez Kaisera i Peacocka
oraz Dekela i in.[50, 33]. Dodatkowe obserwacje autorów odkrycia szybko
potwierdziły prawdziwość otrzymanego wyniku (Szalay i in.[84]).
Wynik ten uzyskał też obserwacyjne poparcie ze strony innych autorów
(Willmer et al.[101]).
Broadhurst et al.[14] podkreślili, że wynik ich jest jeszcze niepewny i dlatego
też niezbyt interesujący z punktu widzenia standardowej kosmologii. Podkreślili
jednak, że może to być wynikiem rozkładu struktur we Wszechświecie. Oznaczać
by to mogło, że galaktyki są rozłożone wzdłuż struktur przypominających
budowę komórek, tzn. mamy obszary gęste na obrzeżach, które to obszary
gęsto spopulowane otaczają obszary puste, pozbawione galaktyk. Taki rozkład
materii we Wszechświecie proponował w oparciu o teorię Zeldowicza, Einasto
i in[35]. Pierwszy duży obszar pusty odkryli w 1981 roku Kirshner i in.[56] w
gwiazdozbiorze Wolarza.
Dalsze obserwacje pokazały, że organizacja gromad galaktyk i supergromad
jest taka, że tworzą one trójwymiarową sieć z rozmiarem komórki około
120h−1 Mpc.[35]
W zasadzie wynik ten, to znaczy istnienie preferowanej skali we
Wszechświecie wokół wartości około 100h−1 Mpc jest obecnie akceptowany, a
wszystkie wcześniejsze prace, które zaprzeczały istnieniu tej periodyczności były
wynikiem mało licznych próbek.
Przegląd przesunięć ku czerwieni wykonany w Las Campanos również
wskazuje na istnienie periodyczności w gromadzeniu się galaktyk o skali około
100h−1 Mpc[59].
Jedną z metod sprawdzenia regularności rozkładu gromad jest liczenie
funkcji korelacji i widma mocy dla gromad galaktyk. Funkcja korelacji opisuje
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rozkład struktur w rzeczywistej przestrzeni, zaś widmo mocy w przestrzeni
Fouriera fal gęstościowych.
Różne modele geometryczne pokazały, że jeżeli supergromady tworzą kwazi
regularną kratkę z prawie stałym rozmiarem między ściankami to funkcja
korelacji jest oscylująca i ma wtórne maksima i minima oddzielone od siebie
o wartość połowy okresu oscylacji. Okres przestrzennych oscylacji jest równy
rozmiarowi odstępu w rozkładzie.
Amplituda widma mocy dla długości fali odpowiadającej okresowi jest
wzmocniona w porównaniu z innymi długościami fali. To wzmocnienie oznacza
istnienie maksimum, czyli piku. Jeżeli supergromady są rozłożone losowo w
przestrzeni, to funkcja korelacji zbliża się do zera na dużych odległościach
i widmo mocy przechodzi gładko od regionów z dodatnim wskaźnikiem
widmowym dla dużych długości fali do ujemnych wskaźników dla małych
długości fali. Analiza widma mocy przedstawiona jest na rysunku 13[35]
Widoczne jest jedno dobrze zdeﬁniowane maksimum dla liczby falowej k0 =
0.052hMpc−1 . Odpowiadająca temu maksimum długość fali jest λ0 = 2Π/k0 =
120±15h−1 Mpc. Widać wyraźną nadwyżkę amplitudy w porównaniu z modelem
CDM (Cold Dark Matter).
Widmo mocy jest często używane do porównywania rozkładu materii
we Wszechświecie z teoretycznymi przewidywaniami. Popularna teoria
powstawania struktur oparta na dynamice Wszechświata zdominowanego przez
CDM jest przedstawiona na rysunku 13. jako linia ciągła. Widmo wzrasta dla
dużych długości fal λ (małych wartości liczby falowej k = 2Π/λ) i opada
(maleje) dla krótkich (małych) długości fal (dużych wartości k). Przejście
między obszarami długich i krótkich długości fal jest w widmie CDM gładkie.
Potwierdzają to między innymi dalsze badania rozkładu galaktyk. Sieć
supergromady - obszary puste wykazuje dużą regularność. Efekt ten jest dobrze
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Rysunek 13: Analiza widma mocy dla struktur[35].

zbadany do odległości około 350h−1Mpc na całym niebie[79].
Przeprowadzono też analizę rozkładu Abellowskich gromad galaktyk i
gromad wykrytych w promieniowaniu rentgenowskim. Okazało się, że funkcja
korelacji oscyluje z okresem około 115h−1 Mpc, wskazując na istnienie
maksimum w rozkładzie widma mocy z efektywną liczbą falową k

=

0.055hMpc−1 [36, 85].
Fakt wystąpienia okresowości w rozkładzie przesunięć ku czerwieni z
maksimum dla około 120h−1 Mpc wymaga oczywiście jakiegoś teoretycznego
uzasadnienia. Uzasadnienia te mają na celu wyjaśnienie, dlaczego dla pewnej
wartości długości fali obserwuje się w widmie mocy nadwyżkę? Jedną z
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takich możliwości podniesioną przez różnych autorów od razu po odkryciu
jest możliwość tzw. nowej ﬁzyki. Mogłaby ona zaburzyć widmo perturbacji
powstających w okresie inﬂacji. Inni twierdzą, że akustyczne fale we wczesnym
Wszechświecie zostawiają swoje ślady na CMB.
Pierwszy

nasuwający

się

na

myśl

model

geometryczny,

który

zaproponowano, to współśrodkowe strefy odległe od siebie o 128h−1 Mpc.
Model ten oczywiście prawidłowo opisuje okresowość, ale jego wadą jest fakt
umieszczenia obserwatora w środku. Przyjęcie takiego modelu oznaczałoby,
że istnieje we Wszechświecie wyróżniony punkt, a to jest sprzeczne z zasadą
kosmologiczną.
Ale i na to teoretycy znaleźli wytłumaczenie proponując scenariusz,
w którym powstanie koncentrycznych powłok wynika ze ”spontanicznego
złamania zasady kosmologicznej” poprzez mechanizm prowadzący do powstania
sferycznych, koncentrycznych plastrów[15].
Jedyny znany sposób eliminacji tego typu scenariuszy to przyjęcie, że
obserwowana, widoma, przestrzenna okresowość jest wynikiem prawdziwej,
rzeczywistej, czasowej okresowości w przeszłości, która pokazuje się w naszych
obserwacjach odległych punktów Wszechświata i jest błędnie interpretowana
jako periodyczność przestrzenna[44].
Rozkład liczby galaktyk o danej mocy promieniowania NL z odległością r
jest opisany wzorem:
dNL dr
dN dNL dr
dNL
=
=
dz
dr dz
dr dN dz

(4.14)

gdzie r - to tzw. odległość współporuszająca się, z - redshift (przesunięcie
ku czerwieni), dz/dr - jest opisana standardową reakcja Hubble’a redshift odległość, dN/dr - rozkład wszystkich galaktyk.
Jeżeli dNL (z)/dN (moc promieniowania jasnych źródeł) lub dz/dr (redshift 43

odległość czyli zależność Hubble’a) są periodycznie modulowane relacją to wtedy
w wyniku odbierze się okresowość w rozkładzie odległości galaktyk dN/dr.
Jeżeli to się obserwuje we wszystkich kierunkach, to mamy regularne, sferyczne
warstwy wokół obserwatora[30].
Aby osiągnąć tę czasową okresowość (temporalną periodyczność) wprowadza
się oscylacje stałej sprzężenia oddziaływania. Dokonuje się tego poprzez
rozważenie wkładu pewnego pola skalarnego, które obecnie oscyluje koherentnie
z czasem kosmicznym.
Poszczególne modele, które proponowano różniły się głównie stałymi
ﬁzycznymi, które oscylowały.
Morikawa[63] zaproponował model Wszechświata oscylującego. Oscyluje
parametr Hubble’a czyli stała Hubble’a z okresem rzędu 108 − 109 lat co
powoduje widoczne ﬂuktuacje gęstości bez naruszania izotropii CMB.
Rozpatrzono model oscylującego Wszechświata polegający na wprowadzeniu
pola skalarnego φ(t) z masą rzędu 10−31 eV . Model ten dawał prawidłową
zależność gęstości, jak też obserwowaną dla kwazarów periodyczność w
rozkładzie ich przesunięć ku czerwieni. Pole skalarne pełniło rolę ciemnej
materii. Uzyskany wiek Wszechświata 6.4(±0.2)·109 h−1 lat jest jednak za mały.
Hill, Steinhardt i Turner[44] zaproponowali nieco inne rozwiązanie,
mianowicie rozważali 3 modele, w których występowały:
1. oscylacje stałej grawitacyjnej
2. oscylacje linii atomów spowodowane czasowymi zmianami stałej struktury
subtelnej
3. oscylacje mocy promieniowania galaktyk.
Testowanie dopuszczalności któregoś z modeli polega na sprawdzeniu czy
proponowana zmienność stałej jest mniejsza od obserwowanej dokładności
pomiaru. Pokazali oni, że oscylacje stałej Rydberga r i oscylacje gęstości
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ciemnej materii nie spełniają tego kryterium, podczas gdy postulowana wielkość
oscylacji stałej grawitacyjnej jest mniejsza niż znana dokładność pomiaru.
Model drugi został wyeliminowany, gdyż jest sprzeczny z wynikami Bragińskiego
- Panowa (Suderski[83]).
Sprawa z oscylacjami mocy promieniowania galaktyk jest bardzo
skomplikowana. Moc promieniowania galaktyk zależy od liczby i typów gwiazd
i ich mocy promieniowania. A to jest związane z całą astroﬁzyką poprzez
prędkość reakcji termojądrowych, jak też mechanizmy transportu energii, a te
są również określone poprzez standardowe ﬁzyczne stałe sprzężenia, Dlatego
też należy wprowadzić nowe cząstki takie jak axiony i masywne neutrina dla
wyjaśnienia mechanizmu transportu. Ponadto, koniecznym jest wprowadzenie
dodatkowego mechanizmu, który produkowałby oscylacje. To z kolei wymaga
sprzężenia tych hipotetycznych cząstek z hipotetycznym kosmologicznym polem
skalarnym. Okazało się też, że oscylacje ładunku elektrycznego bądź też masy
elektronu są w konﬂikcie z zasadą równoważności.
Inną propozycją było rozważenie koherentnego pola osobliwych prędkości o
małej amplitudzie δc /c ≃ 3·10−3 i okresie 128h−1Mpc (Hill i in.[45]). Amplituda
ta jest zbliżona do wartości prędkości wynikających z przyciągania galaktyk
przez Wielkiego Atraktora i występująca w wielkoskalowym ruchu galaktyk
niedaleko od nas (Vr < 10000km/s).
Poprawieniem rozważań dotyczących oscylacji stałych było wprowadzenie
oscylacji aharmonicznych. W poprzednich modelach stała ﬁzyczna była
zamieniana przez funkcję pola skalarnego φ, a wartość oczekiwana tej funkcji
odpowiadała mierzonej wartości stałej ﬁzycznej. Funkcja φ oscylowała wokół
ustalonej wartości w potencjale V φ = m2 φ2 . Okres oscylacji był ustalony
poprzez wartość 1/m. Dla L = 128h−1 Mpc jest wymagana bardzo mała masa
rzędu 10−31 eV .
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Pokazano[30], że przyjęcie oscylacji aharmonicznych daje również maksima
zliczeń galaktyk w koncentrycznych sferach, ale pozwala na znaczną asferyczność
i nieregularność.

Rysunek 14: Rysunek pokazuje: a) potencjał harmoniczny, b) potencjał
aharmoniczny z liniowym gradientem początkowym w oscylującym polu, c)
aharmoniczny potencjał z małą przypadkową ﬂuktuacją[30].

Ponadto potwierdzono, że z dotychczas rozpatrywanych modeli tylko
oscylacje stałej grawitacyjnej i model zmiany mocy promieniowania galaktyk
są godne dalszego rozpatrywania.
Dalsze próby tłumaczenia wielkoskalowej okresowości bazowały głównie na
oscylacji stałej grawitacji[80, 73, 38].
Były to na ogół rozważania związane z wprowadzaniem pola skalarnego
nie - minimalnie związanego z grawitacją, co prowadzi do wypadkowej stałej
grawitacji oscylującej w czasie kosmicznym.
Inną próbę tłumaczenia podjęli Chizhov i Kirilova[21]. Rozwinęli oni
mechanizm opisujący powstawanie perturbacji gęstości barionów, który może
być odpowiedzialny za powstawanie struktur wielkoskalowych i okresowy
rozkład materii widzialnej we Wszechświecie. Mechanizm ten, podany
przez A.D. Dolgova i współpracowników opierał się na spontanicznym lub
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stochastycznym łamaniu symetrii i był powiązany z bariogenezą. Pokazali oni,
że ten mechanizm genezy barionów, przy pewnych dodatkowych założeniach,
może doprowadzić do powstania obserwowanej wielkoskalowej okresowości w
rozkładzie widzialnej materii.
Oprócz opisanych uprzednio prac, w których dyskutuje się zmienność stałych
ﬁzycznych jako przyczynę wielkoskalowej okresowości były również prace nie
odwołujące się do nowej ﬁzyki.
Należą tutaj głównie te prace, które w oparciu o analizę danych
obserwacyjnych pokazują, iż z faktu istnienia gromad i supergromad galaktyk
można wyciągnąć wnioski dotyczące wielkoskalowego rozkładu materii. Do tej
grupy prac należą prace omówione uprzednio, pokazujące, że w rozkładzie
galaktyk można znaleźć skalę charakterystyczną dla rozkładu nieco większą niż
100h−1 Mpc. Wyniki obserwacji potwierdziły również symulacje komputerowe.
Pokazano, że istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo (10−8), że obserwowany
rozkład jest przypadkowy. Wskazuje to na związek z wielkoskalowym rozkładem
galaktyk[39].
Inna propozycja wytłumaczenia tej periodyczności to rozważanie równania
ruchu cząstki o zerowej energii, poruszającej się w jednorodnym ekspandującym
wszechświecie [3, 12] o czym obszerniej piszę w następnym podrozdziale tej
dysertacji.
4.1

Możliwość wytłumaczenia wielkoskalowej periodyczności
Poniżej przedstawiono teoretyczną możliwość otrzymania wielkoskalowej

periodyczności używając modelu - zabawki. Rozwiązano problem Keplera, czyli
równanie ruchu cząstki o zerowej energii poruszającej się w jednorodnym,
ekspandującym Wszechświecie, opisanym za pomocą metryki FLRW.
Rozpatrzono

newtonowski

ruch

cząstki
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w

polu

grawitacyjnym

w

czasoprzestrzeni z metryką Friedmanna -Lemaitre’a - Robertsona - Walkera
(FLRW):

(ds2 ) = (dt)2 −

X

a2 (t)(dxi )2

(4.15)

i

Obserwowane współrzędne X i w ekspandującym Wszechświecie mogą być
zapisane jako

X i = a(t)xi ,
dX i = a(t)dxi + xi da(t)

(4.16)

i zamiast różniczki przestrzeni Euklidesowej dX i użyliśmy kowariantną
różniczkę we współrzędnych przestrzennych FLRW

a(t)dxi = d[a(t)xi ] − xi da(t) = dX i − X i

da(t)
a(t)

(4.17)

Łatwo można sprawdzić, że interwał 4.15 w zmiennnych 4.1 daje:

(ds2 ) − (dt)2 −

X
i

(dX i − H(t)X i dt)2

(4.18)

gdzie H(t) = ȧ(t)/a(t) jest parametrem Hubble’a. Zakładamy następującą
postać klasycznego ruchu w przestrzeni o interwale 4.18 i kowariantnej
pochodnej Ẋ i − H(t)X i zapisanej jako całka działania:
SA =

Z

t0

tI

X

dt[

i

(Pi (Ẋ i − H(t)X i ) −

Pi2
α
)+ √
]
2mI
Xi X i

(4.19)

gdzie α = M mI G jest stałą newtonowskiego oddziaływania galaktyki o
masie mI znajdującej się w grawitacyjnym polu centralnej masy M .
W terminach czasu konforemnego dη = dt/a w jednostkach efektywnych
√
r = xi xi = R/a, Pr = PR a działanie 4.19 przyjmuje postać:
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SA =

Z

η0

ηI

dη[Pr

dθ Pr2 + Pθ2 /r 2 α
dr
+ Pθ
−
− ]
dη
dη
2m
r

(4.20)

gdzie m = a(η)mI .
Następnie rozważono ruch cząstki na płaszczyźnie we współrzędnych
cylindrycznych:

X 1 = R cos Θ,
X 2 = RsinΘ

(4.21)

w polu grawitacyjnym z metryką Schwarzschilda:

ds2 = (1 −

2α 2
dr 2
)dt −
− r 2 sin(θ)2 dθ2
mr
1 − 2α/(mr)

(4.22)

Rozważono przypadek stałego stanu, kiedy to gęstość energii jest równa
ciśnieniu. Wtedy a(η) =

q

1 + 2HI (η − ηI ), gdzie HI jest początkową wartością

prędkości Hubble’a[11]. Wtedy całkę działania można zapisać jako:

Sschw =

Z

η0

ηI

q
dr
dθ
dη[Pr
+ Pθ
− Qschw Pr2 Q2schw + Pθ2/r 2 + m2 + m]
dη
dη

gdzie Qschw = (1 −

rg mI 1/2
) ,
rm

(4.23)

rg = M G oraz Pr , P0 są kanonicznie

sprzężonymi pędami do odpowiednich współrzędnych.
Tor takiej przykładowej cząstki jest przedstawiony na rysunku 15.
Użyto całkowitej energii systemu zdeﬁniowanego za pomocą 4.23:

q

E = Qschw Pr2 Q2schw + P02 /r 2 + m2 − m

(4.24)

w początkowym punkcie η = ηI równym zero. Trajektoria zaczyna się w
punkcie (1, 0). Widać, że znalezienie się cząstki w niektórych obszarach jest
bardziej prawdopodobne niż w innych. Zatem korzystając z metryki FLRW
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Rysunek 15: Prawdopodobny ruch cząstki o zerowej energii w ekspandującym
polu grawitacyjnym[12].

w ekspandującym Wszechświecie i zakładając stały stan materii, w którym
gęstość równa się ciśnieniu, można otrzymać formacje gromad z jednorodnego
rozkładu cząstek z zerową energią. Można uznać ten mechanizm jako główny
powód komórkowego rozkładu struktur we Wszechświecie. Można dostrojenie
przeprowadzić tak, że najbardziej prawdopodobne zgęszczenia cząstek będą
odległe o około 130Mpc.
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5 Poprawki na ruch Słońca
5.1

Prędkość radialna geocentryczna
Prędkość radialna jakiegoś ciała to składowa prędkości tego ciała w

kierunku łączącym to ciało z obserwatorem na Ziemi. Składową tę wyznaczamy
za pomocą obserwacji położeń linii w widmie danego ciała. W tym celu
posługujemy się zasadą Dopplera:
λ − λ0
∆λ
Vr
=
=
λ0
λ0
c

(5.25)

gdzie: c - prędkość ciała w próżni, λ - obserwowane położenie linii w widmie
ciała badanego, λ0 - położenie linii w widmie porównawczym, Vr - prędkość
radialna danego ciała (wyrażona w jednostkach c).
Obserwacji dokonujemy z pewnego miejsca na Ziemi. Układ związany z tym
miejscem jest układem ruchomym, dlatego chcąc obliczyć jaką prędkość miałoby
badane ciało, gdyby obserwator znajdował się w środku Ziemi, musimy przejść
od układu związanego z miejscem obserwacji do układu geocentrycznego. W
tym celu należy znać szerokość geograﬁczną ϕ i długość geograﬁczną λ miejsca
obserwacji oraz współrzędne równikowe α i δ badanego ciała.
Aby otrzymać prędkość radialną geocentryczną należy do prędkości
obserwowanej dodać vd czyli rzut prędkości obserwatora na kierunek do gwiazdy
zgodnie ze wzorem:

vd = −0.465 · cos ϕ cos δ sin t
gdzie t - kąt godzinny danego ciała niebieskiego.
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(5.26)

Rysunek 16: Rysunki pomocnicze: układy współrzędnych dla wyznaczania
redukcji prędkości: a) geocentrycznej b) heliocentrycznej[106].

5.2

Prędkość radialna heliocentryczna i jej redukcja na centrum
naszej Galaktyki
Aby pozbyć się wpływu ruchu orbitalnego Ziemi należy dokonać przejścia z

układu geocentrycznego do heliocentrycznego. Aby otrzymać prędkość radialną
heliocentryczną należy do obserwowanej prędkości w układzie geocentrycznym
dodać va czyli rzut prędkości Ziemi na kierunek Ziemia - ciało. Wynosi ona:

va = −Va cos b sin(ls − l + i)

(5.27)

gdzie: Va - prędkość Ziemi na orbicie (rzędu 30km/s), ls , l - odpowiednio
długości ekliptyczne Słońca i badanego ciała. Przy bardzo dokładnych
obserwacjach musimy uwzględnić eliptyczność orbity Ziemi oraz perturbacje
związane z wpływem Księżyca i większych planet na ruch Ziemi.
Poprawki heliocentrycznej prędkości radialnej Vhel dla apexu słonecznego w
kierunku (la , ba ) z amplitudą Va w dowolnym układzie odniesienia wyraża się
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jako:

Vcorr = Vhel + Va [cos b cos ba cos(l − la ) + sin b sin ba ]

(5.28)

gdzie l, b - współrzędne galaktyczne obserwowanej galaktyki.
W lokalnym układzie odniesienia własny ruch Słońca wynosi 16.5km/s w
kierunku o współrzędnych l = 53o i b = 25o (co można też zapisać jako X =
9, Y = 12, Z = 7)[29]. Dlatego też:

VLSR = Vhel + 9 cos l cos b + 12 sin l cos b + 7 sin b

(5.29)

gdzie VLSR - ruch Słońca względem najbliższych gwiazd zdeﬁniowanych jako
lokalny układ odniesienia. Inne możliwości redukcji przedstawione są w rozdziale
7 tabela 1.
Obrót Galaktyki ma amplitudę Y = 220 ± 20km/s, X = 0, Z = 0 wzdłuż
l = 90o , b = 0o . Zatem poprawiona radialna prędkość w galaktycznym układzie
odniesienia wynosi:

VGSR = Vhel + 9 cos l cos b + 232 sin l cos b + 7 sin b
5.3

(5.30)

Redukcja prędkości na centrum Lokalnej Grupy Galaktyk
Ruch Słońca względem innych członków LG był analizowany od wielu lat.

Coutreau i Van den Bergh[29], w świetle ostatnich odkryć nowych kandydatów
na członków LG, oraz skreślenia niektórych starych członków LG, poprawili
rozwiązanie ruchu Słońca względem centrum LG, oszacowali ilość członków
Grupy oraz policzyli nową wartość masy LG.
Używając prędkości wzdłuż linii widzenia i położeń prawdopodobnych
członków LG autorzy ci policzyli nowe rozwiązanie dla całkowitego ruchu Słońca
względem centroidu LG. Wyliczenie całkowitego ruchu v B jest niezależne od
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oszacowanych odległości do jakiejkolwiek galaktyki lub dokładnego kształtu ich
orbit, pod warunkiem, że rozkłady przestrzenny i prędkości są niezależne.
Rozwiązanie mające równą wagę dla wszystkich 26 obiektów ze zmierzoną
heliocentryczną prędkością radialną daje ruch Słońca z VJ = 306 ± 18km/s w
kierunku apexu l = 99o ± 5o i b = −3o ± 4o .

Autorzy podają również poprawkę na ruch Słońca względem centroidu LG:

VLG = Vhel − 79 cos l cos b + 296 sin l cos b − 36 sin b
5.4

(5.31)

Redukcja na anizotropię CMB
Ruch Słońca względem CMR (cosmic microwave background) może być

rozłożony na sumę lokalnych i wewnętrznych składowych:

VSun→CM B = VSun→LSR + VLSR→GSR + VGSR→LG + VLG→CM B

(5.32)

gdzie: VLSR→GSR - kołowa rotacja LSR wokół centrum Galaktyki, skierowana
blisko l = 90o i b = 0o , VGSR→LG - ruch centrum Galaktyki względem
centroidu LG, VLG→CM B - pekularna prędkość LG w Układzie odniesienia CMB
spowodowana perturbacjami grawitacyjnymi we Wszechświecie.
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6 Metoda analizy
Do analizy danych użyto metody analizy widma mocy (PSA)[104, 100, 40]
oraz testu Rayleigha[62, 7]. Pokazano[69], że metoda ta jest bardzo pomocna
w szukaniu periodyczności wśród punktów rozmieszczonych nieregularnie.
Test Rayleigha[62, 7] jest prostym testem jednorodności, który pozwala
wykrywać okresowości wśród nieregularnie rozmieszczonych punktów. Dla danej
częstotliwości widmo mocy Rayleigha odpowiada zarówno widmu mocy Fouriera
jak i mierzy prawdopodobieństwo istnienia składowej sinusoidalnej.
Załóżmy, że m punktów jest rozmieszczonych wzdłuż skończonej linii o
współrzędnych xi , gdzie i= 1 . . . m. Możemy zdeﬁniować fazę w związku z
okresem P :

Φi = 2πxi /P

(6.33)

Faza Φi , odpowiadająca i-tej współrzędnej x jednoznacznie opisuje promień
wodzący Ii .
Długość wektora R, jest sumą wszystkich składowych Ii i może być użyta
do sprawdzenia izotropowości rozkładu punktów xi w odniesieniu do okresu P :

R(P ) =

N
X

Ii (P )

(6.34)

i=1

Z formalnego punktu widzenia wektor R opisuje losowy krok na płaszczyźnie
po m krokach (tzw. random walk).
Użyto statystyki R2 zdeﬁniowanej jako:

R2 (P ) =

N
X
i=1

cos Φi

!2

+

N
X
i=1

sin Φi

!2

(6.35)

Prawdopodobieństwo rozkładu R2 może być wyliczone z hipotezy zerowej:
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pi dΦ = dΦ/2π

Φ ∈ (0, 2π)

(6.36)

gdzie pi (Φ)dΦ jest prawdopodobieństwem, że faza Φi odpowiadająca
punktom xi jest umieszczona w przedziale Φ and Φ+dΦ. Rozkład R2 odpowiada
widmu mocy Fouriera dla funkcji f (Φ) =
Wiadomo, że zmienna:

P

δ(Φ − Φi ).

s(P ) = 2R2 /m

(6.37)

ma rozkład [100]:

p(s, m)ds = ds(m/4)

Z

0

∞

q

Jom (ω)Jo (ω ms/2)ωdω,

(6.38)

gdzie Jo jest funkcją Bessela.
Rozkład p(s, m) jest wyliczony numerycznie przez całkowanie przybliżone
funkcji Bessela z użyciem metody Romberga [72].
Słupki błędów dla s(P ) mogą być przybliżone poprzez użycie techniki
”jackknife” rysując wszystkie możliwe próbki wartości N − 1 z N punktowej
bazy danych, powtarzając PSA na tych próbkach. Taka procedura pozwoliła
na wyliczenie odchylenia standardowego wyprowadzonych wartości s σj (P ).
Najlepszym przybliżeniem dla błędów standardowych wartości s jest zatem
√
N − 1σj [43].
Symulacja widma mocy dla przypadkowo, jednorodnie rozmieszczonych
danych jest przedstawiona na rysunku 17.
Wykresy pokazujące wartości statystyki s względem 1/P przedstawiają
wynik PSA. Na każdym wykresie znajduje się kilka pików. Pozwalają one
na znalezienie każdego możliwego okresu, zarówno jak badanie statystycznej
istotności każdego szczególnego piku w widmie mocy. Prawdopodobieństwo
otrzymania choć jednego piku z S  S0 jest dane przez wartość C = (1 −
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Rysunek 17: Symulacja PSA dla przypadkowego, jednorodnego rozkładu dla
próbki II (28 galaktyk). Linia przerywana oznacza błędy uzyskane poprzez
zastosowanie obcięcia ”jackknife”.

p)nt , gdzie nt jest liczbą niezależnych pików wewnątrz analizowanego zakresu
częstości [41, 58]. Wartość ta powinna być mała, jeżeli pik ma być statystycznie
istotny.
Dodatkowy test podwyższa skuteczność testu dla słabego grupowania,
następny[100, 81] opiera się na sumowaniu po całym widmie mocy. Suma dająca
wartość SI =

P

si , gdzie sumowanie odbywa się po n niezależnych pikach

[] ma rozkład χ2 z 2nt stopniami swobody. Wtedy wzór 6.33 przechodzi w
φi =

2Πnxi
,
L

gdzie L - długość przedziału, a n = 1, 2, 3.... Zatem wartość

oczekiwana statystyki SI wynosi 2nt . Test SI może być używany do sprawdzenia
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przypadkowości rozkładu. Wartość statystyki Q jest równa wartości statystyki
SI podzielonej przez wartość oczekiwaną statystyki SI.
Wartość oczekiwana statystyki SI w przypadku losowego kroku wynosi 2nt .
√
Zatem wartość oczekiwana Q jest równa 1, z błędem: σ(Q) = 1/ nt [100].
Sprawdzano hipotezę, że wartość Q jest większa niż 1 zamiast równa tej wartości.
Zdecydowano się rozpatrywać pierwsze 50 pików. Na poziomie ufności 0.05
wartość krytyczna statystyki SI wynosi 124.3, zaś σ (Q) = 0.14.
Wiadomo[69], że wersja PSA stosowana przez Yu i Peeblesa może być
poprawnie zastosowana tylko wtedy, gdy rozpatrujemy jednorodny rozkład
funkcji. Takie przybliżenie może być przyjęte dla danych pierwotnych, ale nie
wtedy kiedy włączamy redukcję na ruch Słońca.
Hawkins i in.[43] dyskutowali metodę PSA dla danych niejednorodnych.
Zaproponowali użycie funkcji wagowej i pokazali, że PSA pracuje dobrze w tym
przypadku. Teraz moc s jako okres P jest dana za pomocą wzoru:

s(P ) = 2R2 /

N
X

wi2

(6.39)

i=1

gdzie:
N
X

R2 (P ) = (

N
X

wi cos Φi )2 + (

i=1

wi sin Φi )2

(6.40)

i=1

Następnie powtórzono analizę używając do ważenia funkcji Hanna:
1
2πxi
wi =
1 − cos
2
L






(6.41)

gdzie L wybrano tak, aby pokryć przedział, z którego wyselekcjonowano
dane.
Zaznaczam, że teraz wartość oczekiwana statystyki grupowania Q nie jest
koniecznie równa 1 szczególnie dla małej ilości punktów. Wykonano prawie 1000
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symulacji dla normalnie rozłożonych danych z wariancją wziętą z rzeczywistych
danych i redukcją a prędkości heliocentrycznych na galaktocentryczne. Przykład
symulacji widma mocy dla danych rozłożonych normalnie ważonych z użyciem
funkcji Hanna przedstawia rysunek 18.

Rysunek 18: Symulacja PSA dla rozkładu normalnego dla danych ważonych
funkcją Hanna dla próbki II (28 galaktyk). Przerywana linia oznacza błędy
uzyskane po zastosowaniu obcięcia ”jackknife”.
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7 Badanie periodyczności przesunięć ku czerwieni w
Lokalnej Grupie Galaktyk
W niniejszym rozdziale opiszę poszukiwania dyskretyzacji w przesunięciach ku
czerwieni galaktyk należących do Lokalnej Grupy, czyli struktury do której
należy i nasza Galaktyka. Już w 1977 roku Tiﬀt[91] rozważał rozkład prędkości
radialnych kilkunastu obiektów z Lokalnej Grupy. Stwierdził, że tworzą one 4
grupy rozseparowane od siebie o około 70 − 75km/s, co widać na rysunku 19.

Rysunek 19: Prędkości radialne 12 galaktyk LG badanych przez Tiﬀta [91].

W pracy K. Rudnickiego, W. Godłowskiego i A. Magdziarz[78] została
sprawdzona hipoteza kwantyzacji redshiftów dla obiektów należących do tzw.
linii Iwanowskiej połączonych z nasza Galaktyką i z galaktyką M31. Autorzy
rozważali 46 galaktyk: wszystkie galaktyki z oryginalnej pracy Iwanowskiej plus
6 dodatkowych członków Grupy Lokalnej. Stosując metodę analizy średnich
błędów i po uwzględnieniu poprawki na ruch Słońca względem centrum
Galaktyki wykazano, że wszystkie galaktyki brane razem wykazują efekt
okresowości na poziomie ufności 0, 96. Po dodaniu galaktyk należących do
Grupy Lokalnej, ale nie połączonych z liniami Iwanowskiej nie zaobserwowano
efektu okresowości. Dla innych linii i dla próbki gromad kulistych branych
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osobno nie znaleziono żadnego efektu. Nie zaobserwowano również żadnego
całkowitego efektu kwantyzacji. Autorzy szukali także możliwej korelacji
pomiędzy położeniem obiektów na danej linii a wartością ich redshiftów, ale
takowej nie znaleźli.
Już na wstępie badań pojawia się zasadniczy problem, które galaktyki należą
do dynamicznej całości nazywanej Grupą Lokalną Galaktyk (LG).
Rozważam 55 obiektów w naszym sąsiedztwie wziętych z listy Irwina[48]
(bazującej na[61]) razem z 7 galaktykami z grupy Maﬀei, które mogą także
być traktowane jak członkowie LG[49]. W ten sposób otrzymano pierwszy
zestaw danych obserwacyjnych. W artykule[11] autorzy rozważając rozmaite
parametry doszli do wniosku, że tylko 32 obiekty mogą być członkami LG
podczas gdy 3 dalsze mogą być traktowane jako przypuszczalni członkowie tej
grupy. Zdecydowano się wykonać wszystkie obliczenia używając tych dwóch
zbiorów danych. Nadmieniam, że na liście Van den Bergha znajduje się 7
galaktyk (nie włączając Phoenix) bez danych przesunięć ku czerwieni, podczas
gdy na liście Irwina są dwa takie obiekty więcej (Cetus i Cam A). W ten sposób
do analizy zostaje 46 i 28 galaktyk odpowiednio w każdej próbce. Oznaczamy
je jako próbka I i II. Osobno analizowano podstawowe dane Irwina (39 galaktyk
w próbce III).
Szukanie czy w rozkładzie przesunięć ku czerwieni występują jakieś
systematyczne efekty wymaga precyzyjnej wiedzy na temat redshiftu.
Występują różnice pomiędzy wyznaczeniami redshiftów dokonanymi przez
różnych autorów. Aby uniknąć wpływu tych czynników na wyniki analizujemy
próbki I i II oddzielnie. Kiedy dla próbki I dane nie były dostępne bezpośrednio,
użyto danych z RC3[99].
Najnowsze dane pozwoliły na uzupełnienie próbki, gdyż wyznaczono
przesunięcia ku czerwieni dla 8 spośród 9 galaktyk o nieznanym dotychczas
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redshiftcie. Wartości przesunięć ku czerwieni dla 7 z nich są przedstawione w
pracy[51].
Powtórzono więc analizę włączając te obiekty. Zdecydowano się wyrzucić z
analizy galaktykę Tucana ponieważ pomiar jej prędkości radialnej był niepewny.
W nowej wersji listy Irwina zostały uwzględnione redshifty pozostałych 6
galaktyk. Ostatecznie, po dodaniu owych 6 galaktyk z listy Irwina oraz van den
Bergha otrzymano próbki liczące 45 oraz 34 galaktyki, oznaczone jako próbki
IV i V.
Zatem otrzymany materiał obserwacyjny to pięć próbek.
Heliocentryczne prędkości radialne galaktyk powinny zostać poprawione ze
względu na ruch Słońca względem centrum Galaktyki lub też, jak chcą niektórzy,
względem centrum LG. Zwykle robi się to poprzez zastosowanie redukcji na
centrum naszej Galaktyki. Można to zrobić na kilka sposobów. Zastosowano
kilka różnych redukcji na centrum Galaktyki, zgodnie z tym, co podają różni
autorzy. Analizowano następujący ruch Słońca:
a) prędkość v = 232km/s w kierunku l = 88o , b = 2o proponowana przez[41]
oznaczona jako redukcja a,
b) lub v = 233 ± 7km/s w kierunku l = 93o ± 10o , b = 2o ± 5o również
zaproponowaną przez[29] oznaczoną jako redukcja b,
c) i v = 213 ±10km/s w kierunku l = 93o ±3o , b = 2o ±5o według[42] oznaczoną
jako redukcja c.
Sugerowano, że lokalny układ odniesienia ma dodatkową składową
skierowaną radialnie na zewnątrz naszej Galaktyki[29]. Zdecydowano się dodać
tę składową do poprawki a. W ten sposób otrzymano nową poprawkę oznaczoną
d o wartości:
d) v = 234km/s, w kierunku l = 98o, b = 2o [41].
Przeanalizowano również niepoprawione dane heliocentryczne (nazwane
62

Rysunek 20: Rozkład redshiftów dla niepoprawionych danych (po lewej) oraz po
zastosowaniu redukcji a (prawa strona).

redukcją e).
Ponadto po włączeniu poprawek na ruch Słońca względem centroidu LG[29]
otrzymano prędkość ruchu Słońca względem LG jako:
f) v = 306 ± 18km/s w kierunku apexu l = 99o ± 5o i b = −3.5o ± 4o .
Wzięto pod uwagę również dwie dodatkowe poprawki na ruch Słońca
względem LG:
redukcja g) v = 305 ± 136km/s w kierunku l = 94o ± 48o , b = −34o ± 29,
które zostały policzone[74] z dwóch podgrup LG (nasza i M31)
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Tabela 1: Redukcje na ruch Słońca
Próbka Va
l
b
a
232
88
2
b
233
93
2
c
213
93
2
d
234
98
2
e
0
0
0
f
306
99 −3.5
g
305
94 −34
h
308
105
−7
i
224
109
65
j
316
93
−4
k
369 264.7 48.2

redukcja h) ”historyczna” redukcja[103] prędkość v = 308 ± 23km/s w
kierunku l = 105o ± 5 i b = −7o ± 4o .
Warto zauważyć, że przestrzenna struktura Galaktyki jest płaska. Zatem
galaktocentryczne poprawki prędkości radialnej leżą w płaszczyźnie Galaktyki.
Dlatego też sprawdzono jak zmienia się sytuacja gdy rozpatrujemy ﬁkcyjną,
prostopadłą składową wektora prędkości Słońca. Rozważono prędkość
i) v = 224km/s w kierunku l = 109o i b = 65o .
Rozpatrzona została jeszcze jedna, nowa redukcja na ruch Słońca względem
LG zaproponowaną przez[51]:
j) v = 316km/s w kierunku l = 93o i b = −4o
Ostatnią rozważaną redukcją jest redukcja kosmocentryczna czyli na
anizotropię dipola COBE:
k) v = 369km/s w kierunku l = 264.7o i b = 48.2o
Wszystkie wyżej wymienione redukcje przedstawione są w tabeli 1. Dane te
służą do uzyskania wzorów analogicznych do wzorów (5.28) - (5.30).
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7.1

Rezultaty
Analizowano dwie podstawowe próbki galaktyk zawierające odpowiednio 46

i 28 obiektów za pomocą klasycznej analizy widma mocy, opisanej w rozdziale 6
tej pracy. Dla każdej z nich zastosowano 11 różnych redukcji z heliocentrycznych
na galaktocentryczne prędkości radialne lub redukcje na centroid LG oraz
redukcję kosmocentryczną (tabela 1).
Rysunki 24 i 26 przedstawiają widmo mocy dla każdej analizowanej próbki.
Na rysunkach przedstawiona jest zależność parametru s względem 1/P dla
przedziału 1/P ∈ (0.0025, 0.05). Niektóre, wyraźnie rozróżniane piki skupione są
dookoła pewnych szczególnych wartości okresu. Wartości te leżą blisko 36km/s,
i 24km/s. Rysunek 21 przedstawia rozkład prędkości radialnych dla 46 galaktyk.
Widać wyraźne grupowanie się obiektów. Dla unaocznienia rozkładu obiekty są
ponumerowane (od wartości najmniejszej) i przesunięte na osi pionowej, gdyż
przedstawienie ich na linii poziomej rozmywa obraz.
Jednakże wrażenie to nie zostało potwierdzone przez statystyczną analizę.
Piki te nie są statystycznie istotne (poziom ufności 0.95%). Prowadzi to do
wniosku, że w rozkładzie losowym również mogą występować takie piki. W taki
sposób analiza widma mocy pokazuje, że piki obserwowane w rozkładzie okresów
są zgodne z założeniem przypadkowości.
Następnym celem analizy widma mocy było sprawdzenie możliwości słabego
grupowania używając statystyk SI i Q. Wyniki naszej analizy podaje tabela 2.
Pierwsza kolumna opisuje analizowaną próbkę, następne dwie podają
wartości V , w których były obserwowane najlepiej widoczne piki razem z
prawdopodobieństwem P (s) że pik jest generowany przez rozkład losowy (gdy
ograniczano okres P ∈ (20, 100)km/s ). Ostatnie dwie kolumny zawierają
wartości statystyk SI i Q. W przypadku galaktocentrycznych redukcji a, b i
c w obu statystykach SI i Q rozkład przesunięć ku czerwieni jest nielosowy.
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Tabela 2: Analiza
Próbka
V
1a
23.8
1b
25.7
1c
31.2
1d
25.6
1e
26.8
1f
37.0
1g
37.2
1h
56.5
1i
36.2
1j
41.5
1k
37.8
2a
33.3
2b
36.8
2c
20.6
2d
37.5
2e
51.8
2f
56.3
2g
43.3
2h
55.7
2i
31.2
2j
20.0
2k
25.2

statystyczna próbki I i II
P (s)
SI
Q
0.232 139.4 1.394
0.151 135.9 1.359
0.351 131.2 1.312
0.477 113.8 1.138
0.081 110.3 1.103
0.350 88.6 0.886
0.561 108.1 1.081
0.922 101.1 1.011
0.439 113.6 1.136
0.809 109.9 1.099
0.217 100.7 1.007
0.219 143.1 1.431
0.229 142.2 1.422
0.508 115.3 1.153
0.907 99.8 0.998
0.363 98.7 0.987
0.595 103.8 1.038
0.125 95.5 0.955
0.595 96.4 0.964
0.235 115.4 1.154
0.482 95.7 0.957
0.313 123.8 1.238
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Rysunek 21: Lokalna Grupa - rozkład redhiftów.

Piki z redukcji kosmocentrycznej nie są statystycznie istotne.
W przypadku d nie znaleziono żadnego odstępstwa od izotropii. Redukcja na
centroid LG, używając dowolnego z wektorów, nie ujawniła żadnej statystycznej
istotności, preferowanych wartości prędkości i także pokazała, że rozkłady są
losowe.
Wysoka wartość s dawana przez PSA jest oczekiwana w skali większej
niż skala grupowania[104, 81]. Zajmowano się tylko jedną strukturą (Grupa
Lokalna), więc nie ma powodu, aby zaobserwować nielosowość. Pomimo to
zauważono, że z teoretycznego punktu widzenia rozkład nielosowy wykryty
za pomocą PSA może być spowodowany włączeniem jakichś zewnętrznych
obiektów. Żeby sprawdzić tę możliwość zaproponowano trzy sposoby:
i) rozpatrzono próbkę II, z której wykluczono wszystkie obiekty z
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nietypowymi wartościami redshiftu[11],
ii) powtórzono analizę dla próbki I bez galaktyki Argo, która jest najbardziej
wyraźnym zewnętrznym członkiem LG,
iii) ponieważ sztucznie wysokie wartości s dawane przez PSA są obserwowane
głównie w pierwszym modzie[100], wykonano analizę PSA także dla przedziału
i = 2, . . . , 51 zamiast pierwszych 50 pików (jest to powód, dla którego
ograniczono analizę P ∈ (20, 100) km · s−1 ).
Wszystkie te zmiany zmieniają wartości statystyk, ale dla przypadków a i b
rozkłady PSA pozostają nielosowe.
Pokazano[51], że dla galaktyk przynależnych do Grupy Lokalnej błędy
heliocentrycznych prędkości są generalnie ±5km/s lub mniejsze. Jest to prawdą
dla galaktyk należących do próbki II. Jednakże niektóre galaktyki należące
do grupy I mają większe błędy niż prędkości radialne. Tak jest w przypadku
7 galaktyk zaznaczonych w tabeli 7 jako M, z których 3 są zaznaczone[49]
jako prawdopodobni członkowie LG, chociaż nadal jest to kwestionowane. Duże
błędy w danych mogą zamaskować istniejącą periodyzację. Powtórzono analizę
dla niepoprawionych danych Irwina, bez tych 7 galaktyk (próbka III). Wynik
(tabela 3 rysunek 28) jest podobny do tych uzyskanych dla próbki I, a dla
wartości statystyki SI dla poprawek a b i c jest nawet większy niż dla próbki I.
To potwierdza, że te 7 galaktyk, oznaczonych jako M w tabeli I i II, powinno
zostać odrzucone z dalszej analizy.
Po dodaniu 6 nowych galaktyk (zaznaczonych w tabeli 7 jako N) otrzymano
rozkład PSA wyraźnie nielosowy dla przypadku a, jednakże słaby efekt istnieje
tylko dla przypadków b i c.
Jednakże aby być pewnym, że otrzymany efekt jest prawdziwy powinno
się wziąć pod uwagę, że dane nie są jednolite. W tym przypadku[43] trzeba w
metodzie PSA uwzględnić funkcję wagową. Zatem powtórzono analizę używając
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Tabela 3: Analiza
Próbka
V
3a
23.6
3b
36.8
3c
23.2
3d
25.4
3e
26.9
3f
48.0
3g
37.3
3h
52.5
3i
29.7
3j
25.6
4a
28.4
4b
28.4
4c
31.3
4d
20.1
4e
27.2
4f
37.2
4g
37.8
4h
52.6
4i
29.6
4j
25.7

PSA dla próbki III i IV
P (s)
SI
Q
0.156 147.4 1.474
0.241 135.7 1.357
0.203 145.3 1.453
0.697 106.5 1.065
0.100 88.5 .885
0.135 103.0 1.030
0.370 104.9 1.049
0.885 107.1 1.071
0.075 116.8 1.168
0.809 108.5 1.085
0.054 141.9 1.419
0.076 118.2 1.182
0.323 126.9 1.269
0.584 105.0 1.050
0.154 95.0 .950
0.354 107.9 1.079
0.472 114.3 1.143
0.996 104.2 1.042
0.053 114.3 1.143
0.217 115.4 1.154

funkcji Hanna do ważenia [43]. Dla próbki II wyraźnie widać, że rozkład PSA
pozostaje nielosowy dla redukcji a (tabela 4, statystyka Q). Rysunek 30 także
pokazuje, że dla przypadków a i c otrzymany pik jest znaczący na poziomie
2σ. Podobną sytuację widać na rysunku 32 dla próbki V. W pozostałych
przypadkach PSA z funkcją Hanna użytą do ważenia nie pokazuje żadnych oznak
periodyczności.
Trzeba zaznaczyć, że używając funkcji wagowej zmienia się nie tylko wartość
oczekiwana statystyki grupowania Q ale także oczekiwana wysokość piku.
W rezultacie, prawdopodobieństwo P (s) otrzymane na podstawie równania 6
(przedstawione w tabeli 4) nie jest już aktualne. Wykonano 1000 symulacji
dla normalnie rozłożonych danych z wariancją wziętą z rzeczywistych danych.
Histogram dla rozkładu wysokości najbardziej znaczących pików z danymi
ważonymi przy użyciu funkcji Hanna, dla próbki II (28 galaktyk) z wariancja
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Tabela 4: Analiza z użyciem funkcji Hanna jako funkcji ważącej.
Próbka
V P (s)
SI
Q
2a
32.9 0.353 138.1 1.381
2b
36.9 0.367 98.3 .983
2c
20.6 0.195 116.7 1.167
2d
33.5 0.802 75.9 .759
2e
51.9 0.230 96.4 .964
2f
30.5 0.985 67.7 .677
2g
43.4 0.341 70.2 .702
2h
77.8 0.913 90.8 .908
2i
31.8 0.551 86.9 .869
2j
35.1 0.943 66.4 .664
3a
81.3 0.697 73.9 .739
3b
100.0 0.990 67.5 .675
3c
84.7 0.968 75.1 .751
3d
23.1 0.492 85.3 .853
4a
28.5 0.639 80.9 .809
4b
20.4 0.768 68.3 .683
4c
20.1 0.816 75.8 .758
4d
22.9 0.733 71.6 .716
5a
27.4 0.257 107.3 1.073
5b
36.5 0.729 87.3 .873
5c
20.4 0.219 101.5 1.015
5d
21.3 0.834 82.0 .820
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wziętą z rzeczywistych danych przy użyciu redukcji ruchu Słońca a, jest
przedstawiony na rysunku 22 podczas gdy łączny rozkład jest przedstawiony
na rysunku 23. Można zobaczyć, że przynajmniej dla redukcji c dla próbek
II i V najbardziej wyraźne piki są znaczące na poziomie 95%. Podobna
sytuacja występuje dla próbki V w przypadku a. To jest różnica z poprzednimi
przypadkami (bez użycia funkcji wagowej), gdzie wszystkie piki nie były
statystycznie istotne.

Rysunek 22: Histogram rozkładu najbardziej znaczącego piku dla danych
ważonych funkcja Hanna (próbka II).

Osobno przedstawiono analizę przy zastosowaniu redukcji kosmocentrycznej
k dla wszystkich pięciu próbek. Tabela 5 przedstawia ”zwykłą” analizę widma
mocy, zaś tabela 6 - PSA z funkcja wagową w postaci funkcji Hanna i obcięciem
jackknife.
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Rysunek 23: Kumulatywny rozkład wysokości najbardziej znaczących pików dla
danych ważonych funkcją Hanna (próbka II).

W tabeli 6 trzecia kolumna to wartości zmiennej S(p) = 2R2 /m, czyli
wartość wysokości piku. Aby ich znaczenie było przynajmniej 2σ to wartość
ta powinna w tym przypadku wynosić 14.2. Ani jeden pik z kosmocentrycznej
redukcji nie jest statystycznie istotny. Może być tak, że pik nie jest statystycznie
istotny, ale cały rozkład jest nielosowy. To sprawdza wartość funkcji Q. Dla
przypadku z funkcją ważącą i obcięciem dla symulacji w rozkładzie losowym
winno być Q = 2.46. Ale rozpatrywany rozkład jest zdeterminowany przez dwa
pierwsze piki (tzn. dla n = 1, 2 przy liczeniu statystyki SI), więc zostały one
wyrzucone i analiza została zrobiona od trzeciego piku. Wtedy Q = 1.04 ± 0.05.
(Przypominam, P to wartość prawdopodobieństwa, że otrzymana wartość V
piku (kolumna druga) jest losowa). Wniosek: wszystkie piki nie są statystycznie
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Tabela 5: Analiza PSA przy zastosowaniu redukcji kosmocentrycznej.
Próbka
V P (s)
SI
Q
1k
37.8 0.217 100.7 1.007
2k
25.2 0.313 123.8 1.238
3k
41.4 0.303 105.2 1.052
4k
22.8 0.338 102.5 1.025
5k
24.5 0.257 102.4 1.024

Tabela 6: Analiza PSA przy zastosowaniu redukcji kosmocentrycznej z funkcją
Hanna jako funkcją ważącą.
Próbka
V
P (s)
SI
Q
1k
22.8 4.95 0.992 87.2 0.872
2k
47.1 6.49 0.861 113.0 1.130
3k
20 7.19 0.786 93.3 0.933
4k
22.8 6.21 0.928 93.4 0.934
5k
24.4 7.16 0.780 96.6 0.966

istotne.
7.2

Konkluzje
Rozważano bliskie galaktyki, które są uważane za członków Lokalnej Grupy.

Poza tym zdeﬁniowano próbkę galaktyk zgodnie z kilkoma własnościami
ﬁzycznymi,

a

nie

tylko

z

rozkładem

przestrzennym

jako

kryterium

przynależności do LG. Brano pod uwagę kilka możliwych sposobów redukcji
heliocentrycznej prędkości na prędkość galaktocentryczną. Rozważane były
również redukcje ze względu na centroid LG jak i redukcja kosmocentryczna.
Wstępne statystyczne analizy[78] wykluczyły możliwość ścisłej kwantyzacji
przesunięć ku czerwieni w Lokalnej Grupie Galaktyk. Brak ścisłej wielokrotności
wartości 36km/s bazującej na dobrych danych nie potwierdza twierdzenia
Zabierowskiego[105] o istnieniu efektu. Jednak w niektórych przypadkach
istnieje periodyczność niedaleko 36km/s, zaś w innych niedaleko 24km/s. Efekt
ten jest jednakże statystycznie słaby. Wartości ∼ 24km/s odnotowane przez
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Tabela 7: Lista galaktyk należących do Lokalnej Grupy.
1
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

2
PGC
1305
2004
2121
2329
2555
2429
2557
2666
3085
3589
3792
3844
4126
4601
5818
9892
10093
10217
15345
15488
15439
17223
19441
21600
28868
28913
29128
29488
29653
34176
35286
39346
44491
50961
54074
60095
63287
63613
65367
67908

71538
143

3
name
IC 10
Cetus
DDO 3
And III
M32
M31
And I
SMC
Scl
LGS 3
IC 1613
AND V
And II
M33
Phoenix
Maffei 1
Fornax
Maffei 2
UGCA 92
Cam A
LMC
Carina
ARGO
DDO 47
Leo A
Sextans B
DDO 236
Antlia
Leo I
Sextans A
Sextans
Leo II
UGC 6456
Gr 8
DDO 187
UMi
Draco
Galaxy
Sagittar
Sgr
DDO 209
Aqr
IC 5152
Tucana
UKS2323AND VII
Peg Ir
AND VI
WLM

4
morf.
Ir IV
dE4
dE5
Dsph
dE3p
E2
E6p
Sb I-II
Dsph
Ir IV-V
Dsph
DIr
Ir V
S0
dE
Dsph
Sc II-III
Ir
E
Dsph
Sbc
Ir
Sd
Ir
Ir
Ir III-IV
Dsph
Ir
Ir
Ir V
Ir
Ir
dE3
Dsph
Ir
dE4
Dsph
P
Sdm
Ir
Ir
Dsph
Dsph
Sbc
dE7
Ir
Ir IV-V
Ir
Ir IV
dE5
Ir
dE3
Ir V
dE3
Ir IV-V

5
α1950.0
001742
002336
003027
003242
003612
003658
003739
004000
004248
005053
005747
010112
010220
010639
010718
011336
013102
014900
023236
023755
023808
042606
042708
042724
043130
052400
064024
070430
073900
095624
095723
100049
100148
100547
100830
101042
111050
112436
121422
125606
141336
150812
171924
174224
185154
192706
194208
204406
215926
223830
232348
232412
232603
234912
235923

6
δ1950.0
+590052
−111900
+481356
+361400
+480350
+403529
+412444
+405943
+374600
−730418
−335842
+213700
+015156
+352706
+472200
+331100
+302415
−444200
+592600
−343948
+592324
+644418
+714629
+633000
+712500
−694800
−505500
−582700
+165500
+305900
+053422
−255500
−270500
+123310
−042800
−012400
+222532
+791600
+694436
+142900
+231700
+672300
+575750
−285550
−303000
−174700
−145529
−130200
−513218
−644100
−324000
+302500
+142816
+241800
−154343
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7
l
118.97
101.40
119.82
119.34
120.79
121.15
120.72
121.17
121.65
302.81
287.53
126.75
129.79
127.03
126.20
128.89
133.61
272.19
135.83
237.10
136.50
143.68
138.37
144.71
138.88
280.47
260.11
268.96
203.10
196.90
233.20
262.10
263.10
225.98
246.17
243.55
220.17
127.84
127.43
310.72
25.57
104.97
86.37
0.00
5.65
21.06
25.34
34.05
343.92
322.90
11.86
109.50
94.77
106.00
75.87

8
b
−03.34
−72.80
−14.25
−26.25
−14.48
−21.98
−21.14
−21.57
−24.82
−44.33
−83.16
−40.89
−60.56
−27.01
−15.10
−29.14
−31.33
−68.95
−00.57
−65.65
−00.33
+11.24
+16.02
+10.51
+16.04
−32.89
−22.22
−21.15
+18.54
+52.41
+43.78
+23.07
+22.32
+49.11
+39.86
+42.27
+67.23
+37.33
+47.36
+76.98
+70.47
+44.84
+34.72
+00.00
−14.08
−16.29
−18.40
−31.35
−50.19
−47.37
−70.86
−09.90
−43.55
−36.30
−73.61

9
vI
−344 ± 4

10
vB
−344 ± 5

−193 ± 3
−355 ± 10
−208 ± 7
−205 ± 3
−239 ± 3
−299 ± 1
−380 ± 2
163 ± 4
107 ± 3
−277 ± 5
−236 ± 1
−45 ± 9
−403 ± 4
−188 ± 3
−180 ± 1
56 ± 3
2 ± 72
53 ± 3
−1 ± 6
−77 ± 6
−40 ± 7
−105 ± 5
−127±? :
272 ± 8
223 ± 3
554 ± 10
270 ± 4
26 ± 2
301 ± 2
403 ± 1
361 ± 2
285 ± 2
325 ± 3
224 ± 2
76 ± 2
−92 ± 5
0±4
216 ± 3
154 ± 4
−250 ± 2
−289 ± 2
0 ± 10
140 ± 5
−79 ± 2
−49 ± 6
−131 ± 5
121 ± 4
130 ± 2
62 ± 6
−307 ± 2
−181 ± 2
−354 ± 3
−116 ± 2

−193 ± 3
−355 ± 10
−202 ± 7
−205 ± 3
−244 ± 3
−301 ± 1
−380 ± 2
148 ± 4
110 ± 3
−286 ± 5
−232 ± 1
−403 ± 4
−188 ± 3
−181 ± 1
56 ± 6
53 ± 2

11
N
N

N

M
N
N
M
M

N
275 ± 2
223 ± 3
M
24 ± 4
287 ± 5
226 ± 1
76 ± 1

M
M
M

−247 ± 1
−293 ± 1
16 ± 0
142 ± 1
−79 ± 4
−56 ± 2
−131 ± 5
130 ± 2

N

−307 ± 2
−182 ± 2
−354 ± 3
−116 ± 2

N
N

Tiﬀta[95] nie zostały potwierdzone przez inne, późniejsze badania. Statystyczna
istotność otrzymanych rezultatów jest raczej mała. Argumentem ujawniającym
możliwe statystyczne znaczenie tych rezultatów jest fakt, że są one praktycznie
niezależne od próbek. Jednakże najsilniejszy efekt otrzymano dla galaktyk z listy
van den Bergha. Wywnioskował on, że tylko 32 obiekty mogą być członkami
LG, podczas gdy 3 następne można uważać za prawdopodobnych członków
LG, natomiast lista Irwina zawiera więcej galaktyk dla których członkostwo
w Lokalnej Grupie jest wątpliwe. Najważniejsze jest jednak to, że rezultaty
przeżywają PSA, gdy bierzemy pod uwagę funkcję wagową. Jest to jasny dowód
na to, że znaleziony efekt istnieje. Jest on rzeczywisty, ale statystycznie mało
istotny.
Warto zauważyć, że przestrzenna struktura Galaktyki jest płaska. Zatem
poprawki na galaktocentryczną prędkość radialną są w płaszczyźnie galaktyki.
Sprawdziliśmy również jak zmienia się sytuacja kiedy założymy ﬁkcyjną
prostopadłą składową wektora prędkości Słońca. W tym przypadku nie ma
żadnej periodyzacji. Rezultat ten razem z przypadkiem e (niepoprawiona
prędkość heliocentryczna) pokazuje, że efekt jest osłabiony dla sztucznej
wartości tego wektora. Jest to zatem dowód że obserwowana słaba periodyzacja
nie jest sztucznym wynikiem poprawek galaktocentrycznych.
Najnowsze dane pozwalają na włączenie redshiftów dla 6 dalszych galaktyk
wskazanych w[51]. Po powtórzeniu analizy razem z tymi obiektami efekt
zmniejsza się. Obiekty te są połączone z galaktyką M31 (najprawdopodobniej są
jej satelitami). Zatem periodyzacja, silniejsza niż dla innych galaktyk, zostanie
zamaskowana przez lokalne oddziaływania.
Interpretacja uzyskanych rezultatów nie jest ani jednoznaczna ani jasna.
Trzeba zaznaczyć następujące możliwości:
1. Efekt okresowości może być kombinacją zastosowanych poprawek
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galaktocentrycznych i błędów danych obserwacyjnych, ale wspomniane powyżej
zmniejszenie się nielosowości gdy sztuczne wartości prędkości są używane wydaje
się nie popierać tej konkluzji.
2. Periodyzacja jest pozostałością kwantowych efektów we wczesnym
Wszechświecie[98]. Zatem, nie jest ona związana z Lokalną Grupą, która została
sformowana w znacznie późniejszej epoce.
3. Okresowość jest efektem realnym, związanym z LG, ale obecnie nie znamy
poprawnej struktury LG.
4. Znaleziono periodyzację tylko używając galaktocentrycznej prędkości i nie
jest to połączone z centroidem LG. Jest to możliwe gdy efekt jest globalny, jak
twierdzi Tiﬀt, ale wtedy efekt ten nie jest związany z Lokalną Grupą Galaktyk.
Dalsza analiza pokazała jednak, że dla kosmocentrycznej redukcji efekt nie
istnieje.
Głównym wynikiem analizy jest stwierdzenie nielosowości rozkładów,
ale wnioski dla indywidualnych, szczególnych wartości periodyczności są
statystycznie marginalne.
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Rysunek 24: Analiza widma mocy dla próbki I (46 galaktyk) i redukcji a, b, c,
d, e, f.
77

Rysunek 25: Analiza widma mocy dla próbki I (46 galaktyk) i redukcji g, h, i, j.
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Rysunek 26: Analiza widma mocy dla próbki II (28 galaktyk) oraz redukcji a - f.
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Rysunek 27: Analiza widma mocy dla próbki II (28 galaktyk) oraz redukcji g - j.
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Rysunek 28: Analiza widma mocy dla próbki III (39 galaktyk) oraz redukcji a f.
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Rysunek 29: Analiza widma mocy dla próbki III (39 galaktyk) oraz redukcji g j.
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Rysunek 30: Analiza widma mocy dla próbki II z użyciem funcji Hanna jako
funkcji ważącej.
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Rysunek 31: Analiza widma mocy dla próbki II z użyciem funcji Hanna jako
funkcji ważącej.
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Rysunek 32: Analiza widma mocy dla próbki III z użyciem funcji Hanna jako
funkcji ważącej.
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Rysunek 33: Analiza widma mocy dla próbki V z użyciem funcji Hanna jako
funkcji ważącej.
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8 Badanie periodyczności przesunięć ku czerwieni
galaktyk w Supergromadzie Herkulesa
8.1

Dane obserwacyjne
Supergromada Herkulesa, wraz ze swoim otoczeniem zajmuje duży obszar

na sferze niebieskiej. Jest to obszar między 14h a 18h i od −2.5o aż do 50o
w deklinacji. Za należące do supergromady przyjmuje się galaktyki mające
prędkości radialne między 7500km/s i 15000km/s. Jest to obszar znacznie
bardziej odległy i o wiele bardziej rozległy w porównaniu z dotychczas badanymi
obszarami w supergromadzie Perseusza, czy też supergromadzie Coma/A1377,
których ”grubość” widziana przez obserwatora z Ziemi wynosi około 2000km/s.
Rysunek 34[108] przedstawia położenie supergromady Herkulesa, zaś
rysunek 35[109] pokazuje położenie gromad Abella.
Supergromada ta składa się z dwu zasadniczych koncentracji. Na północy
tworzą ją gromady A2197 i A2199, zasadniczą zaś część tworzą gromady : A2147,
A2151 i A2152, wraz z A2063 i A2107[11]. W sumie do supergromady można
przypisać 10 gromad Abella. Rozpatrywany przez nas obszar to 3150 stopni
kwadratowych. Dwa podstawowe katalogi galaktyk, które posłużyły do wyboru
danych to Uppsala Catalog of Galaxies (UGC)[70] i General Catalog of Galaxies
and Clusters of Galaxies (CGCG)[107]. W oparciu o te katalogi powstały dwie
listy galaktyk, liczące 1650 i 5097 galaktyk odpowiednio. UGC jest kompletny
dla galaktyk jaśniejszych od 14.5m i galaktyk o rozmiarach większych od 1′ ,
zaś CGCG podaje informacje (współrzędne i jasności) dla galaktyk do 15.7m .
Jako źródło informacji o przesunięciach ku czerwieni używano baz danych
NED (Caltech) i LEDA (Lyon Observatory). Utworzono kompilację tych dwu
katalogów, zawierającą 5379 galaktyk, dla których 4255 galaktyk ma znane
prędkości radialne. Tę ostatnią próbkę galaktyk użyto następnie do analizy. Jest

87

Rysunek 34: Połozenie supergromady w Herkulesie[108].

ona kompletna w 79.1%.
Następnie

wybrano

galaktyki

w

zakresie

prędkości

radialnych

(7500, 15000km/s). Jest to zbiór liczący 2522 obiekty.
Rysunek 36 przedstawia zbiór analizowanych galaktyk, pokazujący położenie
wszystkich galaktyk, z zaznaczeniem tych galaktyk, dla których prędkości
radialne Vr są znane, zaś rysunek 37 prezentuje histogram prędkości radialnych.
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Tabela 8: Przykładowe dane supergromady w Herkulesie
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG

74-54
18-33
74-55
74-56
103-48
103-49
74-57
74-58
74-60
74-59
103-51
191-38
219-45
74-60
74-61
74-62
191-39
74-63

UGC

CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG
CGCG

46-41
74-64
74-65
219-46
18-34
74-66

UGC 8948
UGC 8949
UGC 8950
UGC
UGC
UGC
UGC

8951
8952
8953
8954

UGC 8955
UGC 8956
UGC 8957

UGC 8960

89

alf a
1400.0
1400.1
1400.1
1400.1
1400.1
1400.1
1400.2
1400.2
1400.3
1400.3
1400.3
1400.3
1400.3
1400.4
1400.4
1400.4
1400.4
1400.5
1400.5
1400.6
1400.6
1400.6
1400.6
1400.6
1400.7

delta
+1039
+0208
+0919
+0922
+1446
+1447
+0925
+0936
+0901
+0935
+1845
+3245
+3857
+0902
+0909
+0936
+3506
+0940
+2404
+0413
+0912
+0937
+3924
−0044
+0909

Vrad
10220
7237
6016
5684
4012
4015
5863
6241
5873
5938
7069
4354
5992
5873
6035
5750
3992
5951
4822
13831
6886
5745
5665
7383
5449

Rysunek 35: Położenie gromad Abella w Herkulesie[109].

8.2

Metoda analizy
Zbiór 2522 galaktyk poddano analizie statystycznej, tzn. analizie widma

mocy (rozdział 6). Zastosowano redukcje prędkości radialnych: a, c, e, j, k,
opisanych w rozdziale 7. Dla wygody przypominam poniżej te redukcje: a
redukcję galaktocentryczną (oznaczona w rozdziale 7 literą a) c, e redukcję
heliocentryczną, j oraz k redukcję kosmocentryczną (tzn. na układ odniesienia
związany z CMB) przyjmując kierunek anizotropii jako l = 264.7 , b = 48.2 i
prędkość 369km/s . Składowe prędkości to (−245, −23, 275)km/s.
Założono, że zgodnie z pracami porównującymi prędkości radialne galaktyk
wyznaczane przez różnych autorów i różnym metodami nie ma systematycznych
błędów. Dlatego też są one obarczone tylko błędami przypadkowymi.
Dokładność wyznaczeń jest różna, ale błędy niektórych obserwacji są małe
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Rysunek 36: Położenie wszystkich galaktyk. Czarne trójkąty oznaczają te
galaktyki ze znanymi prędkościami radialnymi, czerwone trójkąty - bez.

(zaledwie 4km/s), innych zaś większe, bo dochodzące do 30km/s.
8.3

Wyniki
Jak widać z przedstawionego na rysunku 38 rozkładu prędkości radialnych

rozkład ten nie jest równomierny.
Dlatego też zaczęto analizę od trzeciego piku czyli n = 3 przy liczeniu
statystyk SI i Q, gdyż pierwsze dwa mogą w sposób sztuczny wpływać na
wyniki. Uzyskane wyniki przedstawiam w tabeli 10.
Dla P = 500 i tym samym najbardziej prawdopodobnego piku o okresie
P ¬ 500 otrzymaną statystykę przedstawia tabelka 11:
Wyniki te pokazują, że na poziomie istotności nieco ponad 2σ (redukcja a i
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Tabela 9: Redukcja na ruch Słońca
Próbka Vh
l
b
a
232
88
2
c
213
93
2
e
0
0
0
j
316
93 −4
k
369 264.7 48.2

Tabela 10: PSA bez funkcji wagowej liczona dla okresu P = 1000
Redukcja
V wys.max.piku
P SI
Q
a
73
17.92 0.048 863 1.136
c
23
18, 17 0.045 882 1.161
e
833
19.2 0.026 811 1.06
j
869
14.01 0.296 791 1.04
k
800
19.16 0.270 822 1.08

Tabela 11: PSA bez funkcji wagowej liczona dla
Redukcja
V wys.max.piku
P
e
160
12.81 0.463
j
20.2
11.02 0.794
k
34.5
15.96 0.127
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okresu P = 500
SI
Q
811 1.06
791 1.04
822 1.08

Rysunek 37: Histogram dla 2522 obiektów z danymi prędkościami radialnymi.
Na osi x zaznaczono heliocentryczną prędkość radialną Vrad , na osi y - ilość
obiektów. Liczba przedziałów - 104.

c) piki dla wartości prędkości 73km/s i 24km/s są statystycznie istotne. Nie są
istotne wszystkie pozostałe, a w szczególności te, kiedy wprowadzono redukcję
prędkości radialnych na centrum Grupy Lokalnej i redukcję kosmocentryczną.
Jeśli szuka się periodyczności poprzez aprioryczne przyjęcie jakiejś szukanej
określonej wartości prędkości w rozkładzie, to jest rzeczą oczywistą, że można
otrzymać tę wartość .W tym przypadku, gdy stawiamy hipotezę statystyczną
Ho , że V = 72km/s to z wysokim prawdopodobieństwem uzyskujemy tę
wartość. Ale jeżeli bada się przy pomocy PSA okres po całym widmie,
a nie zakłada, że znamy a priori wartość, to musimy uwzględnić fakt, że
mamy n niezależnych pików i wtedy ta wartość spada do 2σ. Można też
sprawdzić, czy rozkład jest losowy. Rozpatrzono teraz tylko próbkę z redukcją
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Rysunek 38: Histogram rozkładu prędkości.

Tabela 12: Dodatkowe wyniki analizy statystycznej
Redukcja
V wys.max.piku
P
χ2
SI
Q
a
833.3
12.1 0.611 796 2.26 ± 0.51 1.04
galaktocentryczną a, w której słaby efekt periodyzacji jest obserwowany.
Całą próbkę poddano analizie PSA z funkcją wagową opisaną przy pomocy
funkcji Hanna i zastosowano obcięcie typu jackknife. Powtórzono tę operację
dwukrotnie raz biorąc P = 1000, a drugi raz P = 500.
Otrzymany wynik (tabela 12)oznacza, że rozkład jest nielosowy na 2σ,
natomiast pik zaobserwowany na V = 833km/s nie jest statystycznie istotny.
Jego wartość to 12.1, a symulacje komputerowe pokazują, że aby był istotny,
przynajmniej na poziomie 2σ, jego wartość powinna wynosić 14.8.
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8.4

Wnioski
Analiza danych supergromady w Herkulesie pokazała, że rozkład prędkości

radialnych galaktyk w przedziale (7500, 15000)km/s jest nielosowy na poziomie
istotności 2σ. Z rozpatrywanych pięciu sposobów redukcji prędkości radialnych
tylko przy redukcji galaktocentrycznej obserwuje się piki dla wartości 72km/s
i 23km/s, które są istotne na poziome istotności 2σ. Pozostałe dwa sposoby
redukcji, tzn. na centrum Lokalnej Grupy Galaktyk i kosmocentryczna dają
maksima, które nie są statystycznie istotne.
Histogram dla rozkładu wysokości najbardziej znaczących pików z danymi
ważonymi przy użyciu funkcji Hanna jest przedstawiony na rysunku 39 podczas
gdy łączny rozkład jest przedstawiony na rysunku 40.

Rysunek 39: Histogram rozkładu najbardziej znaczącej wysokości piku dla danych
ważonych funkcją Hanna.
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Rysunek 40: Kumulatywny rozkład wysokości najbardziej znaczącego piku dla
danych ważonych funkcją Hanna (próbka II).

Na rysunkach 41 i 42 przedstawiono analizę widma mocy odpowiednio bez i
z użyciem funkcji Hanna do ważenia bez pierwszych dwóch pików. Analogiczne
wykresy dla analizy z wszystkimi pikami są przedstawione na rysunkach 43 i 44.

96

Rysunek 41: Analiza PSA.

Rysunek 42: Analiza PSA z funcją Hanna do ważenia.
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Rysunek 43: Analiza PSA dla całej próbki.

Rysunek 44: Analiza PSA dla całej próbki z funkcją Hanna jako funkcją wagową.
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9 Konkluzje
Po raz pierwszy do analizy periodyczności w rozkładzie prędkości galaktyk
zastosowano analizę widma mocy z uwzględnieniem funkcji wagowej i obcięciem.
To statystyczne narzędzie pozwala na uwzględnienie błędów obserwacji i nie ma
potrzeby wybierania obserwacji o małych błędach. Analiza została zrobiona
dla wszystkich danych, zaś używany wariant metody power spektrum nie
wymaga explicite informacji o błędach pomiarowych. Ewentualne błędy danych
obserwacyjnych mogą jedynie rozmazać efekt periodyzacji, ale nie są w stanie
go wygenerować. Aby jednak oddać sprawiedliwość poprzednikom podkreślić
należy, że ogromny postęp w obserwacjach spowodował, iż indywidualne błędy
pomiarowe prędkości radialnych są małe, co nie wymaga wybierania obserwacji.
Zasadniczą konkluzją pracy jest stwierdzenie, że analiza widma mocy z funkcją
ważącą i obcięciem jest znakomitym i mocnym narzędziem pozwalającym
na szukanie okresowości w rozkładzie parametrów, takich jak np. prędkości
radialnych. Jako dane obserwacyjne użyto dwu całkowicie niezależnych od
siebie próbek. Jedna z nich to obiekty bliskie, należące do Grupy Lokalnej.
Jest to nieliczna próbka galaktyk, ale w grupie tej są wszystkie obiekty, które
obecnie uważa się za możliwych członków Grupy. Drugi zespół danych, to
2522 galaktyki należące do supergromady w Herkulesie. Przeanalizowano obszar
ponad 3000 stopni kwadratowych. Analiza danych w LG pokazała, że na
poziomie istotności 2σ jest możliwe istnienie okresowości w przesunięciach ku
czerwieni z okresem około 24km/s. W przypadku supergromady Herkulesa
również na poziomie istotności 2σ możliwym są okresy 24km/s i 73km/s.
Podkreślić należy, że te znalezione przeze mnie wartości okresów są zbliżone
do tych, które podawano wcześniej. Jednak ich istotność statystyczna jest
znacznie mniejsza, niż we wcześniejszych pracach bo tamte były robione na
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wyselekcjonowanych danych. Gdybyśmy przyjęli a priori konkretną wartość
periodyczności to okazałoby się, że te piki są znacząco nielosowe. Ale gdy
analizujemy całe widmo, to statystyczna analiza pokazuje małą istotność
statystyczną tych pików. Co więcej, występują zasadnicze różnice z wynikami
poprzedników. Guthrie i Napier twierdzą, że w Lokalnej Supergromadzie
galaktyki spiralne wykazują periodyczność w rozkładzie prędkości radialnych,
a galaktyki karłowate nie. Grupa Lokalna jest częścią Lokalnej Supergromady,
składającą się w znakomitej większości z galaktyk karłowatych. Zgodnie więc z
ich rezultatem należałoby oczekiwać zerowego sygnału. A tak nie jest. Co więcej,
za istnieniem tego sygnału przemawia fakt, że występuje on tylko dla galaktyk,
których przynależność do LG jest pewna. Oznaczałoby to, że periodyczność jest
cechą galaktyk Grupy Lokalnej. Za prawdziwością tej hipotezy przemawia brak
okresowości przy redukcji prędkości radialnych na dipol COBE. Podkreślana
przez Tiﬀta globalność periodyzacji związana z redukcją kosmocentryczną
nie jest obserwowana zarówno w LG, jak też wśród galaktyk należących do
supergromady Herkulesa. Jedynie dla redukcji galaktocentrycznej obserwuje
się słabe efekty periodyzacji. Dlatego też mój wynik wskazuje, że ten słaby
efekt, o ile zostanie potwierdzony, nie ma charakteru globalnego. Jeżeli efekt
nie jest globalny, to oznacza, ze jest albo wielkoskalowy, albo lokalny. Jeżeli jest
wielkoskalowy, to może zapewne być związany ze strukturą, w której galaktyki
się znajdują, a to oznacza, iż nie jest konieczna zmiana praw ﬁzyki, poszukiwania
kwantyzacji czasu czy też zmienności stałych, np. stałej grawitacyjnej. Takie
lokalne, bądź też wielkoskalowe zaburzenia prędkości są możliwe i mogą być
związane z nierównomiernością rozkładu materii we Wszechświecie (wielkie
atraktory), czy też wpływem ciemnej materii.
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