
  

Wpływ pól magnetycznych na rotację materii w 
galaktykach spiralnych.  
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Czy pola magnetyczne  mogą wpływać na kształt 
                    krzywych rotacji?

              

• W galaktykach spiralnych występuje wielkoskalowe, 
  uporządkowane pole magnetyczne. 
  Ma ono dwie składowe – poloidalną i azymutalną.
  Poloidalna powstaje w wyniku działania mechanizmu
  magnetycznego dynamo, a azymutalna jest produkowana   
  z poloidalnej na skutek rotacji.

• Typowe natężenie pola – rzędu mikrogausów.



 Podstawą do opisu oddziaływania pola magnetycznego z     
    materią jest równanie Naviera-Stokesa:

Natężenie pola grawitacyjnego jest oczywiście odwrotnie 
proporcjonalne do kwadratu odległości, natomiast siła związana 
z polem magnetycznym jest odwrotnie  proporcjonalna 
do  odległości.



 Prosty test:

Chcemy, aby prędkość azymutalna obłoku gazu (zjonizowanego)
 była stała, pomimo działającej na niego grawitacji od punktowego
 źródła. Jakie musi być pole magnetyczne (dla uproszczenia
zakładamy, że mamy tylko składową azymutalną)?
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A tale of two galaxies: light and mass in NGC891 
and NGC7814
Filippo Fraternali1,2 Renzo Sancisi2,3 and Peter Kamphuis2,4

„In NGC 891 bulge and disk can 
explain the rotation curve without any 
need for dark matter out to ∼15 kpc.”



  

Galaktyka NGC 891 w modelu dyskowym 

Krzywa rotacji galaktyki NGC 891. Koła reprezentują punkty pomiarowe, a linia 
ciągła to krzywa uzyskana w modelu dyskowym 



  

Rozkład gęstości w modelu dyskowym 

Rozkład gęstości uzyskany w modelu dyskowym w oparciu o krzywą rotacji 
dla NGC 891 (linia ciągła). Jasność powierzchniowa dla filtra 3,6 mikrometra 
dla kwadrantu N-E (pełne koła) oraz S-W (puste koła). Kwadraty to 
powierzchniowa gęstość H+He 



  

Stosunek masa - jasność

Stosunek M/L zależny od promienia z odjętą zawartością HI+He. Linia 
przerywana-kwadrant N-E, linia kropkowana S-W, linia ciągła to wartość 
średnia. 



  

Stosunek M/L jest czuły na 
niewielkie zmiany rotacji dla 
dużych promieni.

Mała modyfikacja prędkości rotacji (linia ciągła). 
Zaznaczone zostały punkty pomiarowe z 
belkami błędów . 

Zmiana stosunku M/L spowodowana małą zmiana 
prędkości rotacji (linia ciągła), w porównaniu z 
oryginalnym stosunkiem M/L . 
Tylko kwadrant  N-E.



  

Stosunek M/L a pole magnetyczne

  Zmierzona krzywa rotacji (punkty) oraz rotacja  
  zmniejszona tak, aby stosunek M/L był              
  nierosnącą funkcją promienia (linia ciągła). 

       Nierosnący stosunek M/L odpowiadający     
       krzywej rotacji z rysunku obok. 



  

W galaktyce NGC 891 
występuje wielkoskalowe 
pole magnetyczne, zarówno 
w dysku, jak i ponad nim. 
Różne źródła podają wartość 
tego pola w zakresie 2-11 μG



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



  

Pomiar gradientu w N-E kwadrancie daje wartość  -17.5+/-5.9 km/(s kpc) 

Nasz model: -19.6+/-2.9 km/(s kpc)

W kwadrancie S-W anomalia – gradient znika – może winnym jest pole 
magnetyczne??  

Prędkość azymutalna jako funkcja odległości od 
płaszczyzny dysku. Punkty to średnia wartość 
prędkości w przedziale r (4.02, 7.03) kpc wraz z 
zaznaczonym odchyleniem standardowym



  

„In the south-western part of NGC 891 the polarization percentage is 
between 20 and 30%, implying very ordered B-field” (Hummel et al. 1991) 

Pole magnetyczne potrzebne do wyzerowania wertykalnego 
gradientu prędkości azymutalnej w NGC 891. Tylko składowa 
azymutalna, linia ciągła – odległość od centrum galaktyki 4kpc, 
linia kropkowana 7kpc . 
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Krzywa rotacji galaktyki NGC 253 

Pomiary rotacji z lat 1991, 
1995 pokazywały 
wznoszącą się krzywą 
rotacji.

Jednak kolejne pomiary z 
lat 1997 oraz 2011, 
sięgające dalej, pokazują, 
że krzywa rotacji opada!



  

NGC 253
Rozkład gęstości w modelu dyskowym 

H+He

jasność filtr K



  

NGC 253. Stosunek masa - jasność

Stosunek M/L jest niski (1.42 dla filtra K) oraz czuły na niewielkie 
zmiany rotacji dla dużych promieni.



  

Stosunek M/L a pole magnetyczne

W galaktyce NGC 253 
występuje wyjątkowo 
silne wielkoskalowe pole 
magnetyczne. Jeszcze 
przy promieniu 9 kpc 
natężenie pola 
magnetycznego wynosi 
ok 10μG.



  

                                  Podsumowanie

Wysokie wartości gradientu w N-E kwadrancie NGC 891, 
niska wartość stosunku M/L są argumentami 
przemawiającymi za tym, iż ta galaktyka jest 
dyskopodobnym obiektem bez masywnego halo z ciemnej 
materii niebarionowej.

Opadająca krzywa rotacji NGC 253 oraz niska wartość 
stosunku M/L są argumentami przemawiającymi za tym, że  
również ona jest dyskopodobnym obiektem bez masywnego 
halo z ciemnej materii niebarionowej.

Pola magnetyczne obserwowane w tych galaktykach mogą 
mieć istotny wpływ na ruch zjonizowanego gazu, a co za 
tym idzie, na krzywą rotacji i stosunek M/L.
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