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Krótka historiia astronomii 
pozagalaktycznej



  

Od idei do obserwacji:

◉ Kant i Wright, skończone rozmiary Drogii Mlecznej

◉ Immanuel Kant, “wyspowe wszechświaty” (1755 r.)

◉ William Parson, struktura spiralna (1845 r.) 

◉ Vesto M. Slipher, mgławice spiralne rotuja (1912 r.)

◉ Początek “Wielkiej debaty” Shapley-Curtis (1920 r.)



  

“Wielka debata”

Shapley

Hipoteza wewnątrzgalaktyczna

zał. D=100kpc
Obserwacje nowej w M31, jeżeli 
Andromeda jest tak duża jak nasza 
galaktyka, to przy rozpiętości 3^0 x 1^0
Nova  ta musiałaby mieć dużo większą 
jasność niż obserwowane w naszej 
galaktyce

Curtis

Pozagalaktyczna hipoteza:

Aby nowa w M31 miała jasność 
porównywalną z obserwowanymi w 
naszej galaktyce d=150 kpc
Mgławice spiralne się nie poruszają

Edwin Hubble (1923 r.)  obserwacja cefeid w M31 (100” teleskop Mount Willson)

Szacowana odległość do M31 ~ 285 kpc (obecnie 770 kpc)



  

Ale galaktyki katalogowano już wczesniej!!!

Charles Messier (1771 r.) katalog nie-komet. 

William i John Herschel (XIX w.)  baza pod New Genal Catalogue (NGC) 

NGC278, NASA/ESA Hubble 
Space Telescope



  

Klasyfikacja Hubble “The Realm of the nebulae” E.Hubble (1936 r.)

Galaktyczne zoo- klasyfikacja Hubble'a



  

Galaktyki eliptyczne

- sferyczna symetria

-klasyfikacja: 

-gwiazdy późnej populacji

- serca gromad

-może czarna dziura?

-jak powstają?

Cyg A, Kanadyjsko-
Francuzko-Hawajski 

teleskop



  

Galaktyki spiralne

stanowią 77% obserwowanych galaktyk, dlaczego?

bogate w gaz i pył

gwiazdy wczesnej populacji

nasza Galaktyka też jest  spirlana (SB 2005 r.)

na poczatku galaktyki były spiralne?
 (BX442,  10.7 by)



  

Krzywe rotacji:

Forum akademickie

MoND (zmodyfikowana  dynamika Newtonowska)  
vs. Ciemna materiia

MoND
Czy zmodyfikowane 
prawo dynamiczne 
może tłumaczyć 
wszystkie obserwacje?
Czy da się znaleźć 
odpowiednik teorii 
MOND opisujacy 
również efekty 
relatywistyczne?

Ciemna materia
Czy w ogóle istnieje?
Czy ciemnia materia 
może uzupelniać teorię 
MOND?
Czemu rozbieżność 
masy ujawnia się tylko 
w pewnych skalach 
przyspieszeń



  

Wiecej o MoND...

Zaproponowana przez Mordehai Milgrom 
(Weizmann Institute Izrael) 1983 r.

Mond over matter, Stacy McGaugh,Astronomy Now/ 
Jan 2002

a0 ≈ 10^{−10} m/s2



  

Galaktyki to nie samotne wyspy!!!!



  

 

 

      

Odległości „astronomiczne” 
 

 

Ziemia

Nasza Galaktyka, widziana z boku: jest w 
niej ~200 miliardów gwiazd

Centauri
Najbliższa
 gwiazda

Słońce

          Andromeda: 
najbliższa galaktyka podobna do naszej

10  tysięcy lat świetlnych

4,3 lat świetlnych

8 minut świetlnych

2.9 milionów lat świetlnych

jestesmy tu



  

 
Wszechświat w promieniu 500 tysięcy lat świetlnych

 

galaktyki satelickie



  

 

 

      

Wszechświat w promieniu 3 milionow lat świetlnych 

 

grupa Lokalna galaktyk



  

 

 

      

Wszechświat w promieniu 100 milionów lat świetlnych

 

Lokalna supergromada galaktyk



  

 

 

      

Wszechświat w odległości 1 miliarda lat świetlnych

 

sasiednie 
supergromady



  

 

 

      

Wszechświat w pomieniu ~15 miliardów lat świetlnych

 

Widzialny 
Wszechswiat



  

Jak fantastycznie być w gromadzie... :)

-Zderzenia 
motorem 
postępu!!!

-Od 
galaktyki 
spiralnej do 
eliptycznej 
(sym)



  



  

Dołącz do drużyny!!!
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