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1 Organizacja pracy i warunki pomiarowe

Dane zostaªy opracowane w trzech niezale»nych dwuosobowych grupach. Ka»da
z grup wykonaªa zadanie wykorzystuj¡c materiaªy zgromadzone przez teleskop
RT3 w dniu 14.08.2012. Pomiar zostaª wykonany z krokiem 2o poczynaj¡c
od 11o ko«cz¡c na 89o dªugo±ci galaktycznej. Zdolno±¢ rozdzielcza teleskopu
przy dªugo±ci fali 21 cm wynosi 5o , dlatego ka»da z grup badaªa widma z
krokiem 6o zaczynaj¡c innej dªugo±ci pocz¡tkowej.

1.1 Podziaª na grupy z warto±ci¡ pocz¡tkow¡ dªugo±ci

galaktycznej

1. 11°

� Olech Dajana

� Winiarski Maciej

2. 13 °

� Grubecka Michalina

� Obrzud Ewelina

3. 15 °

� Dziaªa Tomasz

� Litwicki Michaª
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2 Metody opracowania danych

2.1 Wst¦p

Otrzymano wyniki obserwacji w postaci pliku tekstowego zawieraj¡cego u±red-
nione widma w pa±mie o cz¦stotliwo±ci 1420 Mhz czyli w pa±mie zawiera-
j¡cym przesuni¦te linie wodoru neutralnego H1. Przesuni¦cia linii wodoru
wynikaj¡ce z efektu Dopplera s¡ skutkiem ró»nych pr¦dko±ci obªoków materii
w Galaktyce wzgl¦dem Sªo«ca. Podstawowym zaªo»eniem podczas obróbki ze-
branego materiaªu byªo przyj¦cie »e najwy»sz¡ pr¦dko±¢ wzgl¦dem Sªo«ca, a
wi¦c i najbardziej przesuni¦t¡ lini¦ H1 posiada obªok poruszaj¡cy si¦ z pr¦d-
ko±ci¡ w kierunku Sªo«ca równ¡ jego pr¦dko±ci radialnej na danej dªugo±ci
galaktycznej. Uwzgl¦dniono tak»e poprawk¦ na ruch obiegowy Ziemii.

Zanim przyst¡piono do analizowania widma nale»aªo przeliczy¢ otrzymane
widmo w funkcji cz¦stotliwo±ci na funkcj¦ pr¦dko±ci radlialnych, korzystaj¡c
z przybli»onego wzoru na efekt Dopplera.
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2.2 Dwie metody wyboru najwy»szej pr¦dko±ci obªoku

1. Metoda obwiedni - polegaj¡ca na wyznaczeniu granicy widma po stronie
najwy»szych pr¦dko±ci

2. Metoda ostaniego piku - polegaj¡ca na okre±leniu ostatniego znacz¡cego
piku pochodz¡cego od najbardziej przesuni¦tej linii

Dane zostaªy opracowane obiema metodami dla zbadania jako±ci otrzymy-
wanych wyników oraz ustalenia, która z nich jest lepsza.

2.3 Wyznaczanie krzywej

Maj¡c przypisane pr¦dko±ci radialne do konkretnych dªugo±ci galaktycznych
nale»aªo wyliczy¢ odpowiadaj¡ce im pr¦dko±ci przestrzenne oraz odlegªo±ci
od ±rodka Galaktyki bior¡c pod uwag¦ odlegªo±¢ Sªo«ca od ±rodka oraz jego
pr¦dko±¢ przestrzenn¡.

R = R0 sin l V = Vr + V0 sin l

2



3 Dyskusja wyników

Rysunek 1: Wyniki uzyskane przez wszystkie grupy

3.1 Ró»nica wyników otrzymanych przez ka»d¡ z grup

Ró»nice w krzywych otrzymanych przez ka»d¡ z grup wynikaj¡ z wielu czyn-
ników, najcz¦±ciej subiektywnych. Do najwa»niejszych nale»¡:

� Wybór odpowieniego piku lub granicy widma nie zawsze byª oczywisty,
najcz¦±ciej zale»aª od subiektynych odczu¢.

� Sªaba zdolno±¢ rozdzielcza teleskopu sprawiaªa »e w aperturze znaj-
dowaªy si¦ obªoki z ró»nych dªugo±ci galaktycznych, pomiar z krokiem
dwóch stopni miaª ukaza¢ na jakiej dªugo±ci teleskop tra�aª pomi¦dzy
obªoki.

� Bª¦dy systematyczne wynikaj¡ce z indywidualnych ocen widma przez
ka»d¡ z grup

3.2 Porównanie obu metod redukcji danych

Dokonano porównania wyników uzyskanych przez ka»dy zespóª w danej metodzie
grupuj¡c je w dwa wykresy. Ka»da z grup zauwa»yªa, »e wyniki uzyskane
metod¡ obwiedni tworz¡ bardziej gªadk¡ krzyw¡ nie mniej jednak ksztaªt jest
mniej dynamiczny (brak szybkiego wzrostu i charakterystycznej �górki�) i tym
samym jest mniej podobny do teoretycznych przewidywa«. Mimo tego faktu
metoda obwiedni sprawiaªa mniejsze problemy w odczytywaniu pr¦dko±ci z
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widma. W wielu sytuacjach okazywaªo si¦, »e wybór ostatniego piku nie byª
oczywisty (st¡d bardzo poszarpana krzywa). Warto±ci uzyskane dzi¦ki obu
metodom s¡ porównywalne.

(a) metoda obwiedni

(b) metoda pików

Rysunek 2: Wyniki pomiarów opracowane przez trzy grupy dwiema metodami
wyoboru makismum pr¦dko±ci.
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3.3 Porównanie wyników z danymi pochodz¡cymi z LAB

survey

(a) LAB

(b) wyniki

Rysunek 3: Wyniki pomiarów porównane z danymi pochodz¡cymi z LAB
survey rozdzielczo±¢ 5°
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(a) LAB

(b) wyniki

Rysunek 4: Wyniki pomiarów porównane z danymi pochodz¡cymi z LAB
survey rozdzielczo±¢ 0.266°
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(a) Rozdzielczo±¢ 0.266°

(b) Rozdzielczo±¢ 5°

Rysunek 5: Zbiorcze wyniki z LAB Sourvey

4 Wnioski i uwagi

� Wyniki obserwacji okazaªy si¦ zgodne z oczekiwaniami. Uzyskana krzywa
rotacji wskazuje na istnienie w Galaktyce ciemnej materii (pr¦dko±ci nie
malej¡ wraz z odlegªo±ci¡ od centrum Galaktyki).

� Wyniki uzyskane dla dªugo±ci galaktycznej powy»ej 45°s¡ bardziej zbli»one
do oczekiwanych i warto±ci s¡ mniej chaotycznie rozrzucone na wykresie.
Zaobserwowane widma dla tych wspóªrz¦dnych miaªy prost¡ interpre-
tacj¦ - wyra¹ny pik o du»ej warto±ci sygnaªu, ªatwy w odczycie.

� Obie metody przyniosªy podobne wyniki, jednak w subiektywnym od-
czuciu wszystkich trzech grup metoda obwiedni okazaªa si¦ mniej kªopotliwa.
Odczyt pr¦dko±ci z wykresów byª bardziej jednoznaczny, przez co linia
wykresu jest gªadsza.
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