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Dla poznania masy Galaktyki, kluczową sprawą jest 
wyznaczenie jej  krzywej rotacji.

Dla wyznaczenia krzywej rotacji Galaktyki niezbędne jest 
jak najdokładniejsze wyznaczenie prędkości i położenia 
Słońca.

Położenie Słońca: 7.5kpc-8.5kpc

Prędkość azymutalna Słońca: 184km/s-272km/s

Najczęściej przyjmowane wartości: R=8.5kpc, V=220km/s 



(1)

(2)

Rotacja Drogi Mlecznej

Punkty na rysunku to punkty pomiarowe z lat 1978-2007.
Możemy powiedzieć, że w obszarze od centrum Galaktyki do położenia Słońca 
kształt krzywej rotacji jest dobrze poznany. 



  

Znając krzywą rotacji możemy w oparciu o model 
dyskowy wyznaczyć masę Galaktyki. W tym modelu 
rozkład materii w Galaktyce przybliżamy cienkim 
dyskiem. W tym modelu nie ma komponenty sferycznej.

Otrzymujemy masy:

Krzywa (1): 1.45 × 1011M⊙

Krzywa (2): 1.14 × 1011M⊙ 

To wyniki około 10 razy mniejsze niż powszechnie 
przyjmowane.
Czy mają coś wspólnego z rzeczywistością?

Wydaje nam się, że tak...



  

Argumenty przemawiające za tym, że Droga 
Mleczna jest dyskowym obiektem o niskiej 
masie:

Wertykalny gradient prędkość azymutalnej.

Mikrosoczewkowanie grawitacyjne.

Ruch obiektów halo.



Wertykalny gradient 
prędkości  azymutalnej.

 -mierzony gdy galaktyka 
  ustawiona profilem

 -jest stały w z

 -słabo zależy od R

 -mierzony w szerokim 
  zakresie od -8 km/s/kpc 
  do -30 km/s/kpc

NGC 891



Porównujemy wartość gradientu obliczoną dla danej galaktyki w 
modelu dyskowym z wynikami uzyskanymi w wyniku pomiarów. W 
ten sposób przebadaliśmy 10 galaktyk spiralnych – we wszystkich 
wyniki przez nas uzyskane pokrywają się w granicach błędu z 
pomiarem.

Pomiar tego gradientu dla Drogi Mlecznej jest mierzony w zakresach 
R: 3-8 kpc, oraz z: 20-100pc.

To bardzo nisko nad dyskiem, co jest dla nas ważne, gdyż:

-pozwala wykluczyć ewentualny wpływ pola magnetycznego (w 
naszym modelu ruch materii nad płaszczyzną dysku odbywa się 
jedynie pod wpływem pola grawitacyjnego w potencjale 
pochodzącym od cienkiego dysku) 

-pozwala wykluczyć obecność masywnej składowej sferycznej 



Wertykalny gradient prędkości 
azymutalnej obliczony dla Naszej
 Galaktyki wynosi :
-21.3+/-4.2  km/s/kpc
 
Pomiar daje:
 -22+/-6  km/s/kpc



Mikrosoczewkowanie w naszej 
Galaktyce.

Głębokość optyczna – 
prawdopodobieństwo znalezienia 
zwartego obiektu (soczewki) 
pomiędzy obserwowaną gwiazdą, a 
obserwatorem.

Praktycznie cała masa potrzebna do 
wyjaśnienia centralnej części krzywej 
rotacji Drogi Mlecznej, jest widziana 
w mikrosoczewkowaniu 
grawitacyjnym. Nie może być to 
ciemna materia niebarionowa, to 
muszą być zwarte obiekty.



Mv =2.4 (±0.2)×1012M⊙

Mv =1.2 (±0.1)×1012M⊙

Mv =2.2 (±0.2)×1012M⊙

Mv =1.5 (±0.2)×1012M⊙

Mv =9.4 (+1.4/-0.9)×1011M⊙

Mv =5 (+2.5/-1.7)×1011M⊙

Ruch obiektów halo, a masa Drogi Mlecznej.

Szacowanie tej masy na podstawie analizy ruchu obiektów halo u różnych
autorów. Przy założeniu, iż Galaktyka posiada masywne, ciemne halo:

My sprawdzamy, czy ruch obiektów halo może być konsystentny z modelem
dyskopodobnej galaktyki o masie rzędu 2× 1011M⊙

W tym celu przeanalizujemy ruch 3919 obiektów halo: gromad 
kulistych, gwiazd, galaktyk karłowatych.



Wielkość v2 r/G mówi o masie, ale nie wiadomo jaki jest związek tej 
wielkości z rzeczywistą masa związaną z potencjałem, w którym odbywa 
się ruch. Czynnik mnożący zależy od stosunku prędkości radialnej do 
pozostałych składowych.

 
v2 r/2G 

Masa Galaktyki a 
prędkość ucieczki 



  Z analizy wyrzucamy 4 obiekty o największych wartościach v2 r.
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Znajdujemy funkcję rozkładu, która mówi o tym ile mamy orbit o określonej 
energii i eliptyczności. Funkcja ma taką postać, aby policzona przy jej 
użyciu  średnia <v² r>  zależała od r w taki sposób, na jaki wskazują 
pomiary prędkości radialnych. 

M=2.37 +/-0.3 × 1011M⊙M=2.37 +/-0.3 × 1011M⊙

Założona prędkość azymutalna Słońca 221 km/s, odległość 
Słońca od centrum galaktyki 8.4 kpc.



Ważną wielkością jest eliptyczność (mimośród) orbit.

Zależność masy Galaktyki od prędkości i położenia Słońca: 
M=2.18 × 1011M⊙            gdy prędkość azymutalna Słońca 236 km/s,

  odległość Słońca od centrum galaktyki 8.2 kpc

M=2.07 × 1011M⊙    prędkość azymutalna Słońca 208 km/s,odległość
    Słońca od centrum galaktyki 7.62 kpc, 1335 obiektów



Wnioski:

●Ruch obiektów halo jest konsystentny z założeniem, iż 
Droga Mleczna jest dyskopodobną galaktyką o masie 
ok. 2 × 1011M⊙

 
●Ten fakt, w połączeniu z innymi przesłankami, stanowi silny 
 argument za tym, że Nasza Galaktyka nie posiada zbyt dużo
 ciemnej materii niebarionowej.

●Co z kolei tłumaczy problemy z jej wykryciem.
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