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Galaktyczne ZOO
Galaktyczne ZOO to projekt adresowany do wszystkich internautów, zainteresowanych
astronomią. Program został zaplanowany jako czynnik aktywizujący uczniów szkół średnich
poprzez moŜliwość włączenia się w prawdziwe badania naukowe. Za pomocą komputera mogą
włączyć się do akcji klasyfikowania milionów obrazów galaktyk zarejestrowanych przez przegląd
nieba SDSS. Tak uzyskany statystyczny opis morfologii galaktyk ma pełną wartość naukową.
Serwis jest przetłumaczony na język polski, a zespół ekspertów (polskich astronomów)
odpowiada na wszelkie pytania i problemy drogą poczty elektronicznej.

Wybierz opcję opisująca galaktykę:
gładka, widać strukturę, to nie galaktyka

dysk z boku?, spiralna?, z poprzeczką?

Jak zwinięte są ramiona? ciasno, średnio, luźno

Jądro galaktyki:
niewidoczne, słabe, wyraźne, dominujące

Ilość ramion: 1, 2, 3, 4, >4,

trudno określić

COŚ JUś WIEMY, czegoś nadal nie rozumiemy ...
na przykład: Kierunek spirali
Jednym z pierwszych projektów Galaktycznego Zoo,
było sprawdzenie, w jaki sposób rotuje większość
galaktyk. Gdyby okazało się Ŝe istnieje preferowany
kierunek obrotu, byłoby to powaŜnym ciosem dla
aktualnych teorii i zmusiłoby naukowców do
ponownego przemyślenia naszego zrozumienia
czasu i przestrzeni. Wiemy, Ŝe galaktyki spiralne nie
mają specjalnej skłonności do rotacji w prawo lub
lewo i przynajmniej w tym zakresie nasze teorie jak
działa Wszechświat są wciąŜ prawidłowe.
Być moŜe było to czymś w rodzaju rozczarowania,
ale w innym artykule moglibyśmy opisać jak rotują
sąsiadujące galaktyki. Okazuje się, Ŝe dwie
galaktyki, które są blisko siebie częściej rotują w tym
samym kierunku niŜ w przeciwnych kierunkach — a
to z kolei mówi nam jak zaczęły się kręcić na samym
początku.

Spodziewaj się
Niespodziewanego
Jednym z najbardziej ekscytujących
odkryć Galaktycznego Zoo było coś,
czego nie oczekiwaliśmy. Hanny
Van Arkel, holenderska nauczycielka
i klasyfikator w Galaktycznym Zoo,
wysłała zdjęcie na forum
Galaktycznego Zoo i zapytała: "Co
to za niebieska rzecz?" Nikt nie
wiedział. Obiekt stał się znany jako
"Voorwerp" — po holendersku po
prostu "obiekt". Oryginalne obrazy
ze Sloan Digital Sky Survey nie
mogły nam powiedzieć, co to było,
więc kontynuowaliśmy obserwacje
teleskopem w świetle optycznym i
ultrafioletowym a takŜe pomiary z
satelity Swift
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