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Kaj so galaksije? 

•   gravitacijsko vezan sistem zvezd, plina in 
prahu ter temne snovi; 

•   1011 galaksij; 
•   107 do 1012 zvezd; 
•   10.000 do nekaj 100.000 sv. let velike; 
•   običajno milijone sv. let narazen 
•   eliptične, spiralne, lečaste, nepravilne 



Summer Milky Way, Larry Landolfi 

Klavdij Ptolomej (83-161):”... 
trak, bel kot mleko...” 

“galaxias”= mlečen: Milky 
way  

v slovenščini: Rimska cesta  

Galileo Galilei (1564 – 1642)  
 l. 1610 s teleskopom videl  
 posamezne zvezde 



     Velika debata  

•  Washington, 1920 - o velikosti Galaksije 

Heber Doust Curtis (1872-1942) Harlow Shapley 

“Island universe 
hypothesis”: 

•  kako daleč so spiralne 
meglice? 

•  ali so iz zvezd ali iz 
plina? 

•  zakaj se izogibajo 
ravnini Galaksije? 

“druge galaksije” “le bližnji oblaki plina” 



Edwin Powell Hubble (1889-1953)  

1924 – uporabil kefeide in določil razdaljo 

Andromeda – 2 milijona svetlobnih let druge galaksije! 



spektri galaksij 

€ 

λobs
λem

=
λem + Δλ
λem

=1+
Δλ
λem

=1+ z

z =
Δλ
λem



Hubblov zakon 

€ 

z ∝ d

z =
H0

c
d

širjenje vesolja 

prapok 



vrste galaksij 

eliptične 

lečaste 

spiralne brez prečke 

spiralne s prečko 

nepravilne 

Hubblova klasifikacija NE kaže razvoja galaksij! 



Spiralne galaksije –  
s prečko in brez prečke 

-  spiralni rokavi in središčna odebelitev 
-  poimenovanje: iz razmerja med izsevom iz odebelitve  
in diska: 
Sa, SBa – izrazita središčna odebelitev, tesni spiralni rokavi 
Sb, SBb - ... 
Sc, SBc – manj izrazita središčna odebelitev, široko naviti  

  spiralni rokavi; 
<30 % spiralnih (60% s prečko) 



spiralne 

vsebujejo:  
-  plin in prah v disku,  
-  v spiralnih rokavih nastajajo nove zvezde 
-  osrednja odebelitev je rdečkaste barve – iz 

starih zvezd 
-  temna snov 

Gibanje zvezd: urejeno v disku, v vse smeri 
(neurejeno) pa v središčni odebelitvi in haloju 



primer: naša Galaksija 

•  spiralna galaksija s prečko 
•  premer: 100.000 svetlobnih let 
•  Sonce: 26.000 sv. let od središča 

Masa sestavnih delov: 
•  zvezde: 1011 Sončevih mas 
•  plin: 10% mase zvezd 
•  prah: 0.1% mase zvezd 
•  temna snov: 1012 Sončevih mas 

B. Kambič: Ozvezdja, 2007 





Galaksija - halo in odebelitev  



masa spiralnih galaksij 

•  rotacijska krivulja v(r): 
•  halo temne snovi: 90% mase  
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izvor spiralnih rokavov 

•  gostotni valovi 
•  vpliv motenj drugih (majhnih) galaksij 





Purcell et al. 2011, Nature 



pogled od zgoraj pogled od strani 

simulacija 
kanibalističnega 
nastanka Galaksije 
– 
običajna snov 
(barioni) 
temna snov nujna! 



Eliptične galaksije 

Oblika: sploščena elipsa (E0 – okrogla, E7 – sploščena): 
posledica dejanske oblike in orientacije 

Vsebujejo: 
- izredno malo plina in prahu, torej ni nastanka 
novih zvezd.  
-  so rdečkaste barve zaradi prisotnosti rdečih orjakinj  
 - stare zvezde 
- temna snov 



eliptične 

Gibanje zvezd:  
•  v vse smeri (neurejeno) 

Mase:  
poznamo pritlikave (20x 

manjše od Galaksije) 
do  

cD galaksij (z 10x več 
zvezdami). 

>60% eliptičnih (največ 
pritlikavih eliptičnih) 



Lečaste galaksije 
Oblika: galaksije z diskom, brez 
spiralnih rokavov 

Vsebujejo:  
-  nekaj plina in precej prahu,  
-  nastaja zelo malo novih zvezd, 
pretežno stare (rdeče)  
zvezde. 

Lastnosti: večino lastnosti delijo z 
eliptičnimi galaksijami,  
čeprav imajo lahko tudi prečko 
in disk prahu. 



Nepravilne galaksije 

IC5152 

Magellanova oblaka 

<15% nepravilnih 



trki galaksij 



razvoj? 

•  bottom-up 
•  ob trku nastane: 

eliptična 
•  med trki: 

 spiralna 

•  več E, S0 in SB0 v gostih 
delih 

•  v najgostejših S, SB in Irr 
skorajda ni 

•  bias! 



jate galaksij 

Coma cluster – jata v Berenikinih kodrih 



jata v Devici 





jata Mušketna krogla (Musket Ball cluster) 



kaj se skriva v središčih galaksij? 





črna luknja 



črne luknje v središčih (vseh?) 
galaksij 

•  v M31, ... 
in drugih 

•  od milijon 
do nekaj 
milijard 
Sončevih 
mas 



v nekaterih aktivne 

•  jedro galaksije oddaja 100-
krat več energije kot ostali 
deli galaksije  

•  aktivne galaksije 



galaksije na večjih skalah 





0.5 Mlyr 



5 Mlyr 



lokalna nadjata 



velika okrog 30 Mpc ali 100 Mlyr 



1 Glyr 



3D 

SDSS 





Hubblovo globoko polje 



Hubblovo ultra globoko polje 



Hubblovo ekstremno globoko polje - 
2012 


