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ÖNSÖZ 

Bu çalışmada SO türü olan NGC 4762 ve Sc türü olan NGC6574 galaksileri ile ilgili daha önce 

yapılan araştırmalar ve yayınlanan makaleler internet aracılığı ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler 

aracılığı ile galaksilere ait dönme eğrileri çizilmiştir. Eğriler üzerinden gerekli olan veriler alınarak radyal 

hız analizi yapılmış ve böylece galaksilerin kütleleri hesaplanmıştır. Elde edilen tüm sonuçlar önceden 

bulunmuş olan değerlerle karşılaştırmalı olarak verilmiştir.  

Çalışmalarım süresince zamanını ve emeğini esirgemeden bana yardımcı olan değerli hocamız 

Sayın Yrd. Doç. Dr. Fehmi Ekmekçi’ye katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım. 
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1. GİRİŞ 

SO galaksisi NGC 4762' nin çekirdekten 5 kpc uzaklığa varan yerlerde soğurma çizgileri CaII , H 

ve K ' nın ölçümlerinden elde edilen dönme eğrisi sunulmaktadır. Bu eğri orta bir merkezi gradyent  ve 

dönüş hızına ulaşıldığını gösteren hiçbir açık belirti olmaksızın 165 km/s değerindeki hızlara kadar sabit 

bir şekilde artış olduğunu  gösterir. Basit bir model kullanarak en son gözlenen noktaya kadar kütlenin 

3.5•10¹º M 'e vardığını kestiriyoruz. Karşılık gelen  ortalama kütle-parlaklık oranı M/LB = 4 'tür. SO ve 

sarmal  galaksilerin benzer  açısal momentuma sahip oldukları gösterilmiştir. 

Erken tür bir galaksi olan  NGC  4762  Sandage  (1961)  tarafından  SO1 ve de Vaucouleurs (1964) 

tarafından S(r)BO olarak sınıflandırılmıştır. Van den Bergh (1976) ise, son sınıflandırma şemasında bu 

galaksiyi SOb sınıfına yerleştirilmiştir; yani disk/karın yarıçap oranı 3 ile 10 arasında olan bir SO ’dur.  

Hubble atlasında (Sandage 1961) yayınlanan fotoğrafı , galaksinin parlak olan çekirdeğinin sönük küresel 

bir bileşen tarafından çevrelendiğini ve aynı zamanda oldukça ince , sınırları keskin şekilde belirgin bir 

disk yapıya sahip olduğunu  açıkça göstermektedir. Diskin uçlarındaki sönük dış bölgelerin uzun pozda 

eğrisel olduğu görülmektedir. 

Gökyüzündeki konumu ve 907 km/sn'lik düzeltilmiş sistem hızı, NGC 4762'nin Başak kümesine 

ait olduğunu göstermektedir. Bu nedenle Bertola ve Capaccioli (1975,Makale1)'de NGC 4697 için 

belirtilen uzaklık modülleri kullanılarak NGC 4762'nin de uzaklığının 14.8 Mpc  ( H = 75 km s-¹ Mpc -¹ ) 

olduğu kabul edilecektir. 

Van Houten (1961)bu galaksinin fotografik fotometrisinde disk bileşenini karın bölgesinde 

çıkıntıyı nicel olarak ayırmaya çalışmıştır. Strom ve arkadaşları (1976) tarafından yayınlanan düşük 

çözünürlüklü fotoelektirik fotometride renk değişimleri ile ilgili bilgi de mevcuttur. De Vaucauleurs ve 

Corwin (1976,RC2 )'ye göre NGC 4762'nin toplam görünen parlaklığı m B = 11m.125'dir. Buna karşılık 

gelen  mutlak parlaklık, galaktik soğurma için yapılan 0.25 'lik düzeltme ile MB = - 19m .98' dir.  

Hubble Atlası, Sandage (1961) 'de yayınlanan fotoğrafa göre NGC 4762 tüm galaksiler arasında en 

yassı şekilli olanıdır.  

NGC 6574, yüksek yüzey parlaklığına sahip olan Sc türü bir galaksidir. Tayflar, galaksinin 

merkezi bölgelerinde süreksiz olan salma çizgilerini göstermektedirler. Dönme eğrisi 640 pc lik bir 

yarıçap civarında aşırı bir eğime sahipken, 1900 pc’ in üzerindeki uzaklıklarda hemen hemen düz bir hal 

alır. NGC 6574’ ün  kütlesi 4*1010 M  olup, M/L oranı 1.6 dır. Bu değerler, diğer Sc tipi sistemler için 

bulunan değerlerle uyuşmaktadır ama NGC 6574, diğer Sc galaksilerine göre, göreli olarak  daha büyük 

ve parlaktır. Çekirdek hızı ile sistem hızı arasında 85 km sn-1 ’lik bir farka ilişkin bazı belirteçler olabilir. 
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NGC 6574, yüksek yüzey parlaklıklı sarmal  bir galaksidir. Galaksi, 2”.5 çapında bir çekirdeğe 

sahiptir. Çekirdekten 2” uzaklığında birtakım parlak salma bölgelerinin bulunduğu alanın iç sınırı 

bulunur. Bu salma bölgeleri, merkezden 20” uzaklığa kadar uzanan kalın sarmal kol sisteminin 

oluşmasını sağlayan yapılardır. Kolların ötesinde daha düşük  yüzey parlaklıklı maddeler bulunur ve bu 

maddeler sayesinde düzgün olan sınırlar elde edilebilmektedir. Çekirdeğin küçük boyutlu, sarmal kolların  

ise çok açık  olması  Sc  türü bir galaksinin özelliklerini göstermektedir.                                                                             

NGC 6574’ün kırmızıya kaymasının ilk belirlemeleri Humason, Mayall ve Sandage (1956) 

tarafından yayınlanmıştır. Humason, Güneş’e göre hızın 2355 km sn-1 olduğunu saptarken,  Mayall bu 

hızın 2387 km sn-1 olduğunu bulmuş ve tayfın çok sönük, geniş salma özellikleri Hγ ve Hβ çizgileri ile 

birlikte erken tür süreklilik gösterdiğini belirtmiştir. 

  NGC 6574 bizden hayli uzaktadır. Onun uzaklığı Virgo Kümesi’nin uzaklığının  2.5 katı 

kadardır. Ama galaksinin gökyüzü düzlemine göre eğimi çok yüksek olmadığı için yarığın taradığı 

bölgeler kolayca belirlenebilmektedir. 
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2. GÖZLEMLER 

NGC4762 'nin dönme eğrisini elde etmek için  5 m  Palomar  teleskobu ile 4 adet tayf alınmıştır. 

Ölçülebilen özellikler  CaII 'nin H ve K soğurma çizgileridir. Radyal hızlar, yüzey parlaklığının µTg = 20m 

.9 arcsec–2 ( ")–2  (Van Houten 1961) olduğu, galaksinin çekirdeğinden her iki tarafa yaklaşık 70" 'yi bulan 

uzaklıklara kadar  elde edilmiştir. İki çizgiden(H ve K çizgileri) elde edilen ortalama  hızlar,  Çizelge 1' 

de  verilmiş  ve  Şekil 1'de her tayf  için  çizilmiştir.  

Her ölçümde hata  ±14 km s–¹'lik  bir mertebededir. Bir iç sapmayla H ve K çizgilerinden elde 

edilen radyal hızlarında ortalama 8 km s–¹ 'lik fark bulunmuştur. Çekirdeğe 8".4 'den daha yakın olan tüm 

noktaların hızlarının ortalamaları alınarak elde edilen, sistemin helyosantrik  hızı 970±20 km s–¹ (galaktik 

dönme hesaba katılırsa 907 km s–¹ ) 'dir. Bu değer, daha önceki 933 km s–¹ 'lik ölçümlerle ( Humason, 

Mayal ve Sandage 1956 dan ortalama Mount  Wilson ve Lick ) ve 21 cm çizgisinden elde edilen 935 km 

s–¹  ( Krumm ve Salpeter 1976 ) değerleri ile iyi bir uyum içindedir. 

Şekil 2 de çizilen ortalama noktalar Çizelge 1’deki radyal hızlardan, galaksinin çekirdeğine ve 

sistemin hızına göre indirgeme yapıldıktan sonra elde edilmiştir. Sürekli  çizgi, bunlar arasında yapılan 

düzgün bir polinomal interpolasyondur ve merkezden 70" uzaklığa kadar NGC 4762 'nin büyük ekseni 

boyunca gözlenen dönme eğrisini gösterir. Çekirdekten 10" uzaklığa kadar merkezi eğim  7.5 km s–¹(")–

¹'dir. Oldukça küçük olan bu değer ölçüm aletinin (8") tarama yarığı tarafından belirlenen  daha büyük 

radyal uzaklıklardan ileri gelen ortalama etkiyi yansıtabilir. Şekil 2 'den gözlenen dönme eğrisinin dışta 

yaklaşık 30"den dışarıya doğru 165 km s–¹ değerine kadar yavaşça artma eğiliminde  olduğu 

görülmektedir. Bu şekil, merkezden 100" uzaklığa kadar ki gaz elemanının maksimum radyal hızını 

tahmin etmemize yardımcı olan hidrojen profilinin (Krumm ve Salpeter 1976) yarı genişliğiyle 

uyumludur. Bununla birlikte tersine dönüş  hızına ulasıldığı sonucunu çıkaramıyoruz. Tıpkı NGC 128  

(Bertola ve Capaccioli 1977,Makale 2 ) 'de gözlenmiş olduğu gibi , merkezden 70" 'nın ötesindeki 

uzaklıklarda dahi radyal hız eğrisinin artıyor olması mümkündür.                                     

NGC 6574’ ün beş tayfı alınmıştır. İlk tayf, 1958 yılında McDonald Gözlemevi’nde Hα’da 
alınmıştır. Diğer dört tayf, 1967 yılında Lick spektrografı ile sarı filtre kullanılarak alınmıştır. İki tayf için 
yarık büyük eksen boyunca yönlendirilirken, diğer iki tayf için büyük eksenin her iki tarafında 25°’lik bir 
eğimle yönlendirilmiştir. Diğer bir tayf ise küçük eksen boyunca alınmıştır. Tayflar, konum açıları ve poz 
süreleri ile birlikte Çizelge 2’de listelenmiştir. 

Çizelge 1. NGC 4762 Galaksisi için ölçülmüş radyal hız değerleri 

Vr (Km/s) Vr (Km/s)  Vr (Km/s)  Vr (Km/s) Çekirdekten olan 
uzaklık değerleri 
ρ(“)  
 

 
Q1916 

 
Q1917 

 
Q1918 

 
Q1944 

SW 67,2......  ... 811 ... ... 
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63,0...... ... 793 ... ... 

58,8...... ... 830 ... ... 

54,6...... ... 872 ... ... 

50,4...... ... 850 ... ... 

46,2...... ... 830 ... ... 

42,0...... ... 815 ... ... 

37,8...... ... 840 ...  

33,6...... ... 872 ... ... 

29,4...... ... 859 ... ... 

25,2...... ... 830 ... ... 

21,0...... ... 851 880 ... 

16,8...... ... 862 901 841 

12,6...... 938 882 913 904 

8,4...... 923 898 918 917 

4,2...... 914 898 931 921 

0,0...... 970 968 959 954 

4,2...... 1004 1046 1002 1001 

8,4...... 1039 1039 1038 1057 

12,6...... 1060 ... 1076 1065 

16,8...... 1073 ... 1085 1083 

21,0...... 1099 ... 1068 1080 

25,2...... 1118 ... 1076 1088 

29,4...... 1142 ... ... 1105 

33,6...... 1161 ... ... 1113 

37,8...... 1114 ... ... 1096 

42,0...... 1092 ... ... 1088 

46,2...... 1113 ... ... 1175 

50,4...... 1105 ... ... 1122 

54,6...... 1136 ... ... 1196 

58,8...... 1160 ... ... 1194 

NE  63,0...... 1149 ... ... ... 
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Çizelge 2. NGC6574 ’e ait tayflar, konum açıları ve poz süreleri . 

TAYF NO TARİH P.A. (Derece) Poz Süresi (sa) 

Lick:    

ES 1491 May 8, 1967 159 3 

ES 1497 June 3, 1967 184 2 

ES 1498 June 3, 1967 134 2 

ES 1510 July 4, 1967 66 2,5 

McDonald:    

B 498 April 17, 1958 0 1,2 

 

Her tayfta Hα ve [NII]’nin λ=6548, λ=6584 çizgileri şiddetlidir. [SII]’nin λ=6716, λ=6731 çizgileri 

ise sadece ES 1491 de ve çok sönük olarak görünürler. Çizgilerin görünümü alışılmışın dışındadır. 

Çizgiler merkezde tamamen kırık durumdadırlar. Çekirdekten gelen salma, kollardaki HII bölgelerinden 

gelen salmadan yalıtılmış durumdadır. ES 1491, 1497  ve 1498’ deki  kollara karşılık gelen salma 

çizgileri çok küçük bir eğim gösterirler, fakat bunların hepsi birbirleriyle aynı çizgi üzerinde değildirler; 

her salma çizgisinin bir yarısı diğer yarısına göre yaklaşık 40µ kadar kaymış durumdadır. Küçük eksen 

boyunca alınan ES 1510 da çizgiler kesilmişlerdir ama hiç bir kayma göstermezler; bu da, bu galaksideki 

tek büyük ölçekli hareketin dönme hareketi olduğunu göstermektedir. Çok iyi görüşle alınan ES 1498 ve 

1510 da çizgiler, yarık tarafından taranan  salma bölgelerinin farklı guruplarına  karşılık gelen birçok 

parçaya ayrılmışlardır.  

Galaksi çekirdeğinin sürekliliği çok kuvvetli ve dardır; Lick plaklarındaki  genişliği 30µ yöresinde  

olup, bu değer direk fotoğraflar üzerinde görülen 2”.5 lik çapa karşılık gelir. Sürekliliğin ortası, dönme 

eğrisi diyagramındaki x-ekseninin başlangıç noktası olarak alınmıştır.  

 

3. ÖLÇÜMLER VE DEĞERLENDİRME 

Van Houten (1961) çalışmasında NGC 4762'nin karın ve disk bölgesi  için ayrı ayrı fotometre vermiştir. 

Çekirdekten  10" 'lik bir uzaklıkta büyük eksen boyunca her iki  elemanında katkısı eşittir; daha sonra 

disk karın bölgesine  hakim olur. Bu sebepten dolayı 10" 'nin dışında gözlenen dönme eğrisi yassı disk 

bileşenle  yakından ilgilidir. Eğer yassı diskteki rastgele hareketlerin ihmal edilebileceği farz edilirse, 

gözlenen dönme hızı dairesel hızın  bakış doğrultusundaki izdüşümü olur. Bununla birlikte karın 

bölgesinin hakim olduğu iç bölgede herhangi bir dinamik tartışmanın hız dispersiyonunda  göz önüne 
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alınması gerektiği açıktır. Makale 2 'deki prosedür izlenerek sadece yassı bileşenden ileri gelen kısmının 

analizini yapabiliriz. Şekil 2 'nin üst sürekli  çizgisi NGC 4762 diskindeki 20" 'nin dışındaki dairesel hız 

değişimini göstermektedir. Bu hız değerleri Makale 1’de  listelenmiş olan varsayımlar doğrultusunda 

verilen  formül (1) kullanılarak gözlenen dönme eğrisinden hesaplanmıştır. NGC 4762 için  bakış 

doğrultusu ile galaksi düzlemi çakışık olduğundan  yani kenar doğrultusunda gözlendiğinden  eğim için 

hiçbir düzeltmeye gerek olmamıştır. Ağırlık fonksiyonu Van Houten  (1961) tarafından verilen lüminosite  

profilidir. Bu profil 100" 'de hızla düştüğü için, formül (1) için gereken son gözlenen noktanın dışındaki 

gözlenen dönme eğrisine ekstrapolasyon uygulama tekniğinin en son elde edilen sonuç üzerinde önemli  

bir etkisi yoktur.  

Bu şekilde elde edilen kısmi dairesel hız eğrisi, son gözlenen noktaya göre NGC 4762’nin 

kütlesinin belirlenmesine yardımcı olur. Son gözlenen nokta,örnek olarak büyük eksen boyunca 

çekirdekten 5 kpc uzaklıkta bulunabilir. Verilere, Van Houten (1961)'in fotometresinde belirtildiği gibi, 

0.15 'lik sabit bir eksen oranıyla, küresel model (Burbidge ve Prendergast 1959) uygulamaktayız. 

Hesaplamaların yapılması için, Şekil 2'de kesikli çizgilerle gösterildiği  gibi, hız eğrisi  keyfi bir şekilde 

merkeze doğru genişletilmiştir. Bununla birlikte, dairesel hız eğrisinin merkeze doğru farklı uygun 

ekstrapolasyonlarından ileri gelen belirsizlik  kütlenin % 10 'dan daha az bir miktarda bulunmasına neden 

olacaktır. Merkezden ilk birkaç açı saniyesi uzaklığa kadar eksen oranın artışına izin verilmemiştir. 

Varsayılan 14.8 Mpc'lik uzaklık ile NGC 4762'nin merkezden 70" 'lik bölgedeki kütlesini 3.5*10¹º M  

olarak buluyoruz. Kütle/Işık oranını elde etmek için Van Houten (1961) tarafından verilen lüminosite 

profilini aynı alan içerisinde integre ettik. Galaktik soğurma düzeltmesinden sonra LB = 9*109 L  elde 

ediyoruz. Bu değerle  Kütle/ Mavi ışık oranını  M / LB = 4 olarak elde ediyoruz. 

Hα çizgisi ve NII’ nin iki çizgisi hız ölçümlerinde kullanılmış ve bu ölçümler Çizelge 3’te 

listelenmiştir. ES 1491, ES 1497 ve ES 1498 tayfları tek bir dönme eğrisinin elde edilmesinde 

kullanılmışlardır. Büyük eksenin konum açısı 159° olarak alınmıştır. Galaksinin normali ile bakış  

doğrultusu arasındaki açı, düşük yüzey parlaklığına sahip maddenin düzgün eş parlaklık eğrileri  

sayesinde saptanmıştır. Bu tip bir hesaplama sonucunda 50° sonucu elde edilmiştir ki bu açı kalın kollu 

sistem yardımıyla 40° olarak belirlenmiş açıdır. 

Bu üç tayftan elde edilen ve Güneş’e indirgenmiş olan hızlar  büyük eksenin doğrultusuna göre 

azimut açısı için ve galaksinin gökyüzü düzlemine göre eğimi için düzeltilmiştir. Düzeltilmiş bu hızlar  

Şekil 3’te noktalanmıştır. Çekirdek tarafından salınan sürekliliğin ortası, diyagramdaki x-ekseninin 

başlangıç noktası olarak alınmıştır. McDonald tayfından alınan hızlar bu eğriyle iyi bir şekilde 

uyuşmaktadırlar ama bu tayf, Lick tayfları  kadar iyi kalitede olmadığı için hız eğrisinin bir polinom ile 

temsil edilmesinde  ve galaksinin kütlesinin hesaplanmasında kullanılmamıştır.  

Şekil 3’te, dönme eğrisinin kollara karşılık gelen  iki kısmı, (0”, 2270 km sn-1) noktasına göre  çok 

iyi derecede bir simetri gösterirler. 
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Galaksinin çekirdeğinde yapılan hız ölçümleri geniş bir dağılım gösterirler; bu ölçümler çok  

büyük poz süreli merkezi süreklilikten oldukları için çok kesin sonuçlar değildir. Çekirdeğin güney-doğu 

bölgesinde yapılan ölçümlerin ortalaması, 1”. 4’lik  koordinata karşılık gelen 2345 km sn-1’dir ve bu 

nokta, kollarda yapılan ölçümler boyunca çizilen simetrik dönme eğrisi üzerine düşer. Tersine, çekirdeğin 

kuzey-batı bölgesinde yapılan ölçümlerin ortalaması, -1”.0’lik noktaya karşılık gelen  2395 km    sn-1’dir. 

Bu nokta simetrik bir eğri için beklenen konumdan uzaktır. Çekirdeğin her iki tarafında yapılan tüm 

ölçümlerin ortalaması ise merkez için 2355 km sn-1’lik bir hız değeri verir. ES 1510 da, küçük eksen  

boyunca,  çekirdekte hiçbir ölçüm yapılamamıştır, ama  kollardaki  hız sabittir ve 20 km sn-1’lik bir hata  

dahilinde          2270 km sn-1  ’e eşittir. 
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Çizelge 3. Hα ve Nıı’nin iki çizgisine ait radyal hız değerleri. 

ρ(″) Vr(km/s) ρ(″) Vr(km/s) ρ(″) Vr(km/s) 
ES 1491. P.A. 159* ES 1497. P.A. 184* (con’d) ES 1498, P.A. 134* (con’d) 

[Nıı]λ6548:  Hα (cont’d):  [Nıı]λ6548 (cont’d)  
     NW.     - 12 7 2097            N. -   8 7 2120 NW. -   1 1*.. 2261 
 - 10 6 2101  -   6 6 2133  +  1 0* 2266 
 -   8 5 2083  -   4 5 2129  +  3 1. 2169 
 -   6 4 2084  +  0 8* 2421  +  5 2 2129 
 +  6 2 2499  +  5 5 2461  +  7 3 2107 
 +  8 3 2508  +  7 6 2448  +  9 4 2107 
 +10 4 2485  +  9 7. 2452  +11 5 2108 
 +12 5 2476  +11 8. 2421  +13 6. 2081 
     SE.        +14 6. 2476             S. +13 9. 2390 SE.   
Hα:  [Nıı]α6583:  
    NW. - 12 4.. 2112 N. -  13 2. 2115 ES 1310. P.A. 66* 

 - 10 3 2130  -  11 1 2098 [Nıı]λ6548:  
 -   8 2 2126  -   9 0. 2098 NE. -  9 4 2284 
 -   6 1.. 2117  -   6 9. 2142  -  7 3. 2280 
 -   4 0. 2121  -   4 8. 2138  + 9 9. 2293 
 -   0 4* 2391  +  1 0*. 2293 SW. +12 0. 2288 
 +  1 7* 2391  +  3 2 2420 Hα:   
 +  3 8 2417  +  5 3. 2447 NE. - 13 5 2286 
 +  5 9  2430  +  7 4. 2451  - 11 4. 2286 
 +  8 0.. 2430  +   9 5 2460  -   9 3. 2268 
 +10 1 2434  + 11 6 2434  -   7 2 2246 
 +12 2. 2434 S. + 13 7. 2434  -   5 1 2251 
 +14 1 2447    +  5 8 2295 
    SE +16 4 2442    +  7 9 2290 
[Nıı]λ 6583:   +10 0. 2286 
    NW. - 12 3. 2143 ES 1498. P.A. 134* SW. +12 1. 2285 
 - 10 2 2157 Hα:     
 -   8.1. 2430 NW. - 16 1. 2412 [Nıı]λ 6583:  
 -   6 0 2091  - 14 0 2399 NE. - 15 0 2280 
 -   0 9* 2364  - 11 9 2381  - 12 9. 2294 
 +  1 1* 2359  -   9 8 2395  - 10 8. 2285 
 -   3 2 2430  -   7 7. 2373  -   8 7. 2281 
 +  5 3 2430  -   5 6 2365  +  9 6 2259 
 +  7 4 2434  -   3 5 2392 SW +11 7. 2241 
 +  9 5 2451  +  7 4 2123   
 +11 6 2411  +  9 5 2101 
 +13 7 2446  +11 6 2096 B 498, P A. 0* 

    SE. +15.8 2455  +13 7. 2092   

SE. +15 8. 2087   ES 1497. PA. 184* [Nıı] λ 6583:  Hα:  
Hα:  NW. -15 4 2396 S.  +13 0. 2481 
    N. -15 0... 2132  -13 3. 2370  + 8 7. 2466 
 -12 9 2124  -11 2. 2370  + 4 3. 2406 
 -10 8.   . 2124  -  9 1. 2375      0 .. 2375 
     2336  -  4 3 2269 
     2336 N. -  8 7. 2246 
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Dönme eğrisinin, kollar tarafından belirlenen yüksek dereceli simetrisi, küçük eksendeki hızların 

simetri merkezinin hızıyla mükemmel uyumu ve merkezi süreklilikteki ölçümlerin doğruluktan uzak 

olması nedeniyle, sistemin Güneş’e göre hızının 2270 km/sn olduğu sonucuna varılmıştır. (Demoulin ve 

Chan,1969) Humason ve arkadaşları (1956), Mount Wilson Gözlemevi’nde yaptıkları ölçümlere 

dayanarak 2355 km sn-1 lik bir hız ve Crossley teleskobuyla Lick Gözlemevi’nde yaptıkları ölçümlere 

dayanarak da 2387 km sn-1’ lik bir hız vermişlerdir. Bu iki ölçüm seti, mavi bölgede dalgaboyu ayırma 

gücü ve dispersiyonu bizimkinden daha küçük olan ayırma gücü ve dispersiyon ile dispersiyona dik bir 

şekilde yapılmıştır. Ayrıca, soğurma çizgileri gibi salma çizgilerinin de, Crossley plakları üzerindeki 

geniş ve sönük  özellikler olduklarından bahsedilmiştir. Yine de, bu ölçümlerden elde edilen hızlar, 

yukarıda sözü edilen çekirdeğin hız ölçümüyle uyuşmaktadırlar. Humason ve arkadaşlarının yayınladığı 

hızların galaksinin bütünü için mi, yoksa asıl olarak çekirdek için mi olduklarını anlamak güçtür. İlk 

durumda, bu ölçümlerle elde edilen sistem hızlarıyla yukarıda elde edilenler arasında açık bir uyumsuzluk 

olacaktır;ikinci durumda bu ölçümler çekirdekteki hız ölçümlerimizi doğrulayacaktır ve böylece 

galakside çekirdek ile sistem hızları arasında farklılık ortaya çıkacaktır. Gözlemsel bakış açısına göre, bu 

ikinci durum mümkün olabilir çünkü galaksi sönük olduğundan, orta büyüklükteki bir teleskopla sadece  

merkezden gelen salma kaydedilebilir. Öte yandan, bu durum yorumda büyük zorluklara yol açabilir. 

Kısacası, galaksinin çekirdeğinde yapılan tüm ölçümler sarmal  kollarda emin bir şekilde yapılan 

ölçümlere göre daha az ağırlığa sahiptirler. Çünkü onların ortalaması, kollarda yapılan kesin ölçümlerden 

elde edilen sistem hızından yaklaşık 85 km sn-1 daha büyük olan bir merkezi hız verecektir. Çekirdekteki 

ölçümler, dönme eğrisi ve kütle hesaplanmalarında hesaba katılmamıştır. 

Böylece, galaksinin Güneş’e göre sistem hızı 2270 km sn-1 olarak alınmıştır; bizim galaksimizin 

dönmesi  için yapılan düzeltmeden (θ =250 km sn-1) sonra bu değer 2444 km sn-1 olur. 75 km sn-1 Mpc-1 

lik bir Hubble sabitiyle, galaksinin uzaklığı 33 Mpc dir; burada 1”= 160 pc dir. Bu ölçekle, dönme 

eğrimiz merkezden 2720 pc lik bir uzaklığa uzanır (17”). Bu uzaklık aynı zamanda kalın sarmal kollar 

sisteminin de dış yarıçapıdır ve bunun ötesinde ise sadece düşük yüzey parlaklıklı maddeler bulunur. 

McDonald plaklarından görüldüğü kadarıyla, galaksinin en büyük boyutu, yaklaşık 52” veya 8000 pc olan 

çapıdır.   

15” veya 2400 pc lik bir yarıçap içerisindeki kütlenin, tüm farklı değerlerinin ortalaması olarak 

1.8*1010 M  bulunmuştur. Galaksinin kütlesinin yaklaşık yarısının 5020 pc’lik uzaklık içerisinde olduğu 

düşünülürse, tüm sistemin toplam kütlesinin 4*1010 M  veya daha az olduğu bulunur.  

Görünen B-parlaklığı 12.m9 dur. (de Vaucouleurs and de Vaucouleurs 1964) Galaktik soğurma için 

alınan düzeltme 0.18*cosec bII dir ve bu düzeltmeden sonra B-parlaklığı 12m, L lüminositesi ise 2.5*1010 

L  olur. Böylece M/L oranı da 1.6’ya eşit olur. Tabi ki, galaktik soğurma için yapılan düzeltmedeki bir 

belirsizlik L’ nin değerini de etkiler. M ve M/L nin bu değerleri, Burbidge (1961) ve Roberts’ in (1963) 

özetledikleri değerlerle  karşılaştırılabilirler. (Robert’ ın verileri H=100 km sn-1 Mpc-1 içindir). NGC 

6574’ ün kütlesi, ortalama Sc tipi bir sisteme göre daha büyük görünmektedir, M/L değeri de ortalamanın 

 11



üzerindedir; fakat NGC 6574 ile ortalama bir Sc tipi galaksinin M ve M/L değerleri arasındaki farklar 

küçüktür ve morfolojik bir türün ortalama değerleri yöresinde verilen bir ayrıklık hakkında bilinenlerle 

uyuşmaktadır.  

3.1. Radyal Hız Analizi 

Galaksilerin dönme eğrilerini elde edebilmek için önce Çizelge 1 ve Çizelge 3’te verilen Vr (km/s) 

radyal hız değerlerine karşılık, ρ(″) galaksi merkezinden olan açısal uzaklık değerleri grafik kağıdı 

üzerinde noktalanır. Bu noktalardan geçen düzgün bir eğri elde edilir. Her iki galaksi için elde edilen bu 

eğriler Grafik 1 ve Grafik 4’te gösterilmiştir. Eğriler üzerinde ρ=0 değerlerine karşılık gelen Vo değerleri 

belirlenir. Bulunan Vo değerleri tüm sistemin hızını temsil etmektedir. NGC4762 için Vo = 970 km/s, 

NGC6574 için Vo = 2270 km/s değerleri grafikler üzerinden okunmuştur. 

Bulunan Vo sistem hızı değerleri, Çizelge 1 ve Çizelge 3’te verilen her bir radyal hız değerlerinden 

çıkartılır. Bu işlem sonucunda  verilen herhangi bir bölgenin galaksi çekirdeğine göre  hız değerleri 

bulunmuş olur. Her iki galaksi için bulunan bu değerleri Çizelge 4 ve Çizelge 5’te listelenmiştir. 

rV′

rV′

Hesaplanan bu  değerleri de, ρ çekirdekten olan uzaklık değerlerine karşılık grafik kağıdı 

üzerinde her iki galaksi için noktalanır. Bu noktalardan geçecek şeklide ideal eğriler elde edilir. Bu eğriler 

Grafik 2 ve Grafik 5’te gösterilmiştir. Elde edilen bu grafiklerden dönme eğrisinin dıştaki bölgelerinden 

noktalar seçilir. Bu noktaların koordinatları eğrilerin üzerinden okunarak belirlenmiştir. 

rV′

Seçilen nokta ile çekirdek arasındaki a lineer (çizgisel) uzaklık aşağıda verilen bağıntıdan 

hesaplanır.  

a = 
206265

.r ρ ′′
 (A.B.)............... (1) 

Hesaplama yapılırken a uzaklığının birimi A.B. olarak alınmıştır. Bu bağıntıda verilen r değeri 

galaksinin uzaklık değeridir. NGC4762 için r = 14,8 Mpc, NGC 6574 ram de  r = 33 Mpc olarak 

verilmiştir.  

P dönemi ise aşağıda verilen bağıntıdan gerekli birim çevirmeleri yapıldıktan sonra yıl biriminde 

bulunur. 

P = 
rV

a..2
′

π
(yıl).................. (2) 
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Seçilmiş olan tüm noktalar için a ve P değerleri bağıntılardan hesaplanır. Buradan a3 ve P2 

değerleri bulunarak P2’ye karşılık a3 değerleri grafik üzerinde her iki galaksi için de noktalanır. Bu 

noktalardan geçen birer doğru elde edilir. Bulunan doğrular Grafik 3 ve Grafik 6’da verilmiştir. Her iki 

galaksi için elde edilen doğruların eğimi bize galaksilerin kütlelerini vermektedir.  
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Çizelge 4. NGC4762 Galaksisinin çekirdeğine göre olan radyal hız değerleri 

 Q1916 Q1917 Q1918 Q1944 
ρ (″) rV′  (km/s) rV′  (km/s) rV′  (km/s) rV′  (km/s) 

67,2  -159,0   
63,0  -177,0   
58,8  -140,0   
54,6  -98,0   
50,4  -120,0   
46,2  -140,0   
42,0  -155,0   
37,8  -130,0   
33,6  -98,0   

2,4  -111,0   
25,2  -140,0   
21,0  -119,0 -90,0  
16,8  -108,0 -69,0 -129,0 
12,6 -32,0 -88,0 -57,0 -66,0 

8,4 -47,0 -72,0 -52,0 -53,0 
4,2 -56,0 -72,0 -39,0 -49,0 
0,0 0,0 -2,0 -11,0 -16,0 
4,2 34,0 76,0 32,0 31,0 
8,4 69,0 69,0 68,0 87,0 

12,6 90,0  106,0 95,0 
16,8 103,0  115,0 113,0 
21,0 129,0  98,0 110,0 
25,2 148,0  106,0 118,0 
29,4 172,0   135,0 
33,6 191,0   143,0 
37,8 144,0   126,0 
42,0 122,0   118,0 
46,2 143,0   205,0 
50,4 135,0   152,0 
54,6 166,0   226,0 
58,8 190,0   224,0 
63,0 179,0    

Çizelge 5. NGC6574 Galaksisinin çekirdeğine göre olan hız değerleri 

Hα Hα Hα Hα λ6583 λ6583 
ρ (″) rV′  (km/s) ρ (″) rV′  (km/s) ρ (″) rV′  (km/s) 

-16,1 -99,0 10,1 164,0 -8,1 -140,0 
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-15,0 -138,0 11,6 59,0 -7,0 -168,0 
-14,0 -111,0 11,8 151,0 -6,9 -128,0 
-12,9 -146,0 12,2 164,0 -6,0 -179,0 
-12,4 -158,0 13,0 211,0 -4,9 -168,0 
-11,9 -127,0 13,7 54,0 -4,8 -132,0 
-10,8 -146,0 13,9 120,0 -1,1 -9,0 
-10,3 -140,0 14,1 177,0 -0,9 94,0 

-9,8 -114,0 15,8 49,0 1,0 -4,0 
-8,7 -150,0 16,4 172,0 1,0 23,0 
-8,2 -144,0 λ6548 λ6548 1,1 89,0 
-7,7 -134,0 ρ (″) rV′  (km/s) 3,1 140,0 

-6,6 -137,0 -12,7 -173,0 3,2 150,0 
-6,1 -153,0 -10,6 -169,0 3,2 160,0 
-5,6 -141,0 -8,5 -187,0 5,2 96,0 
-4,5 -141,0 -6,4 -186,0 5,3 177,0 
-4,0 -149,0 6,2 229,0 5,3 160,0 
-3,5 -117,0 8,3 238,0 7,3 71,0 
-0,4 121,0 10,4 215,0 7,4 181,0 
0,0 105,0 12,5 206,0 7,4 164,0 
0,8 151,0 14,6 206,0 9,4 71,0 
1,7 121,0 λ6583 λ6583 9,5 190,0 
3,8 147,0 ρ (″) rV′  (km/s) 9,5 181,0 

4,3 136,0 -15,4 -114,0 11,5 72,0 
5,5 191,0 -13,3 -137,0 11,6 164,0 
5,9 160,0 -13,2 -155,0 11,6 141,0 
7,4 89,0 -12,3 -127,0 11,7 220,0 
7,6 178,0 -11,2 -137,0 13,6 42,0 
8,0 160,0 -11,1 -172,0 13,7 164,0 
8,7 196,0 -10,2 -113,0 13,7 176,0 
9,5 64,0 -9,1 -132,0 15,8 185,0 
9,7 182,0 -9,0 -172,0   
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Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda gerekli olan tüm hesaplamalar şu şekildedir:  

NGC 4762 için r = 14,8 Mpc           1 pc                 206265 A.B. ise 

  14,8 Mpc X A.B. 

 r = 14,8 × 106 . 206265 

 r = 3,053 × 1012 A.B. 

a = .)B.A(
520626

.r
′′

ρ ′′
............ (1)                  P = 

rV
a..2

′
π

 (yıl) ............ (2) 

Dönme eğrisinin dıştaki bölgelerinden seçilen noktalara karşılık gelen hız değerleri aşağıda verilmiştir. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ρ(″) -40 -45 -50 -55 -60 40 45 50 55 60 

rV′ (Km/sn) -142,5 -145,0 -147,5 -150,0 -147,5 165,0 170,0 172,5 175,0 172,5 

a1 = 
520626

04..B.A10053,3 12

′′
′′×

 ⇒ a1 = 04.
520626
10053,3 12

′′
′′

×
 

  a1 = 1,48 × 107 . 40 

  a1 = 5,92 × 108 A.B. = 2,075 × 103
1a 26 A.B.3 

olarak bulunur. Yukarıda verilen (1) formülü kullanılarak diğer çizgisel uzaklık değerleri de hesaplanır. 

a2 = 1,48 × 107 . 45  a3 = 1,48 × 107 . 50 a4 = 1,48 × 107 . 55 

a2 = 6,66 × 108 A.B.  a3 = 7,40 × 108 A.B. a4 = 8,14 × 108 A.B. 

3
2a = 2,954 × 1026 A.B.3  a 3

3 = 4,052 × 1026 A.B.3 3
4a = 5,393 × 1026 A.B.3 

 

a5 = 1,48 × 107 . 60  a6 = 1,48 × 107 . 40 a7 = 1,48 × 107 . 45 

a5 = 8,88 × 108 A.B.  a6 = 5,92 × 108 A.B. a7 = 6,66 × 108 A.B. 

3
5a = 7,00 × 1026 A.B.3  a = 2,07× 103

6
26 A.B.3 = 2,95 × 103

7a 26 A.B.3 

 

a8 = 1,48 × 107 . 50  a9 = 1,48 × 107 . 55 a10 = 1,48 × 107 . 60 

a8 = 7,40 × 108 A.B.  a9 = 8,14 × 108 A.B. a10 = 8,88 × 108 A.B. 

3
8a = 4,05 × 1026 A.B.3  a = 5,393 × 103

9
26 A.B.3 = 7,00 × 103

10a 26 A.B.3 
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a = ... × 108 A.B. a3 = ... × 1026 A.B.3 
a1 = 5,92 

a2 = 6,66 

a3 = 7,40 

a4 = 8,14 

a5 = 8,88 

a6 = 5,92 

a7 = 6,66 

a8 = 7,40 

a9 = 8,14 

a10 = 8,88 

3
1a  = 2,07 
3
2a  = 2,95 
3
3a  = 4,05 
3
4a  = 5,39 
3
5a  = 7,00 

3
6a  = 2,07 
3
7a  = 2,95 
3
8a  = 4,05 
3
9a  = 5,39 

3
10a  = 7,00 

P dönemi ise aşağıda verilen (2) formülü kullanılarak gereken birim çevirmeleri yapıldıktan sonra yıl 
biriminde bulunur. 

P = 
rV

a..2
′

π
(yıl) 1 A.B. = 1,496 × 108 km 

 1 yıl = 365,25 × 24 × 60 × 60 = 3,156 × 107 sn 

P1 = 
)sn(10156,3)s/km(V
)km(10496,1a14,32

7
r

8
1

1
××′
××××

  ⇒ P1 = 
1r

7
1

8

V.10156,3
a.10496,1.14,3.2

′×

×
 

P1 = 
1r

7
1

8

V.10156,3
a.10395,9

′×

×
   ⇒ P1 = 

50,142
1092,5768,29

8×
 ⇒ P1 = 1,24 × 108 yıl 

    P = 1,53 × 102
1

16 yıl2 

P2 = 
0,145
1066,6768,29

8×
 ⇒ P2 = 1,36 × 108 yıl  P = 1,8 × 1016 yıl2 2

2

P3 = 
50,147
1040,7768,29

8×
 ⇒ P3 = 1,49 × 108 yıl  P = 2,2 × 102

3
16 yıl2 

P4 = 
0,150
1014,8768,29

8×
 ⇒ P4 = 1,60 × 108 yıl  P = 2,6 × 102

4
16 yıl2 

P5 = 
50,147
1088,8768,29

8×
 ⇒ P5 = 1,8 × 108 yıl  P = 3,2 × 102

5
16 yıl2 

P6 = 
0,165
1092,5768,29

8×
 ⇒ P6 = 1,07 × 108 yıl  P = 1,14 × 102

6
16 yıl2 

P7 = 
0,170
1066,6768,29

8×
 ⇒ P7 = 1,16 × 108 yıl  P = 1,36 × 102

7
16 yıl2 

P8 = 
5,172
1040,7768,29

8×
 ⇒ P8 = 1,27 × 108 yıl  P = 1,63 × 102

8
16 yıl2 

P9 = 
0,175
1014,8768,29

8×
 ⇒ P9 = 1,38 × 108 yıl  P = 1,92 × 102

9
16 yıl2 

P10 = 
5,172
1088,8768,

8×29  ⇒ P10 = 1,53 × 108 yıl  P = 2,35 × 102
10

16 yıl2 

P = ... × 108 yıl P2 = ... × 1016 yıl2 
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P1 = 1,24 

P2 = 1,36 

P3 = 1,49 

P4 = 1,60 

P5 = 1,80 

P6 = 1,07 

P7 = 1,16 

P8 = 1,27 

P9 = 1,38 

P10 = 1,53 

2
1P  = 1,5 
2
2P  = 1,8 
2
3P  = 2,2 
2
4P  = 2,6 
2
5P  = 3,2 

2
6P  = 1,1 
2
7P  = 1,4 
2
8P  = 1,6 
2
9P  = 1,9 
2

10P  = 2,4 
NGC6574 için: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

ρ(″) -10 -12 -14 -16 10 12 14 16 

rV′ (Km/sn) -140 -131,25 -122,50 -111,25 181,25 180,0 173,75 165,0 

 NGC6574 için r; 

a = .)B.A(
520626

.r
′′

ρ ′′
............. (1) r = 33 Mpc = 33 × 106 pc 

 r = 33 × 106 . 206265 A.B. 

 r = 6,81 × 1012 A.B. 

a = ρ′′× .
206265

1081,6 12

 ⇒ a = 3,3 × 107 . ρ″ 

a1 = 
520626

04..B.A10053,3 12

′′
′′×

 ⇒ a1 = 04.
520626
10053,3 12

′′
′′

×
 

a1 = 3,3 × 107 . 10 ⇒ a1 = 3,3 × 108 A.B. = 3,6 × 103
1a 25 A.B.3 olarak 

bulunur. Yukarıdaki (1) formülü kullanılarak diğer çizgisel uzaklık değerleri de hesaplanır. 

a2 = 3,3 × 107 . 12 ⇒ a2 = 3,96 × 108 A.B. = 6,2 × 103
2a 25 A.B.3 

a3 = 3,3 × 107 . 14 ⇒ a3 = 4,62 × 108 A.B. = 9,9 × 103
3a 25 A.B.3 

a4 = 3,3 × 107 . 16 ⇒ a4 = 5,28 × 108 A.B. = 14,7 × 103
4a 25 A.B.3 

a5 = 3,3 × 107 . 10 ⇒ a5 = 3,3 × 108 A.B. = 3,59 × 103
5a 25 A.B.3 

a6 = 3,3 × 107 . 12 ⇒ a6 = 3,96 × 108 A.B. = 6,21 × 103
6a 25 A.B.3 

a7 = 3,3 × 107 . 14 ⇒ a7 = 4,62 × 108 A.B. = 9,86 × 103
7a 25 A.B.3 

a8 = 3,3 × 107 . 16 ⇒ a8 = 5,28 × 108 A.B. = 14,72 × 103
8a 25 A.B.3 

 18



a1 = a5 = 3,30 × 108 A.B. 

a2 = a6 = 3,96 × 108 A.B. 

a3 = a7 = 4,62 × 108 A.B. 

a4 = a8 = 5,28 × 108 A.B. 

3
1a  = a  = 3,59 × 103

5
25 A.B.3 

3
2a  = a  = 6,21 × 103

6
25 A.B.3 

3
3a  = a  = 9,86 × 103

7
25 A.B.3 

3
4a  = a  = 14,72 × 1025 A.B.3 3

8

P dönemi ise aşağıda verilen (2) bağıntısından gerekli çevirmeler yapıldıktan sonra yıl biriminde bulunur. 

P = 
rV

a..2
′

π
(yıl) ......... (2)  

P = 
r

7

8

V.10156,3
a.10496,1.14,3.2

′×

×
 ⇒ P = 

rV
a768,29
′

 

P1 = 
rV

a.768,29
′

   ⇒ P1 = 
140

103,3768,29
8×

  

 ⇒ P1 = 7,02 × 107 yıl  P = 4,92× 102
1

15 yıl2 

P2 = 
25,131
1096,3768,29

8×
 ⇒ P2 = 8,98 × 107 yıl  P = 8,06 × 102

2
15 yıl2 

P3 = 
50,122
1062,4768,29

8×
 ⇒ P3 = 11,23 × 107 yıl  P = 12,60 × 102

3
15 yıl2 

P4 = 
25,111
1028,5768,29

8×
 ⇒ P4 = 14,13 × 107 yıl  P = 19,96 × 102

4
15 yıl2 

P5 = 
25,181
1030,3768,29

8×
 ⇒ P5 = 5,42 × 107 yıl  P = 2,94 × 102

5
15 yıl2 

P6 = 
0,180
1096,3768,29

8×
 ⇒ P6 = 6,55 × 107 yıl  P = 4,28 × 102

6
15 yıl2 

P7 = 
75,173
1062,4768,29

8×
 ⇒ P7 = 7,91 × 107 yıl  P = 6,26 × 102

7
15 yıl2 

P8 = 
0,165
1028,5768,29

8×
 ⇒ P8 = 9,52 × 107 yıl  P = 9,07 × 102

8
15 yıl2 
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P1 = 7,02 × 107 yıl 

P2 = 8,98 × 107 yıl 

P3 = 11,23 × 107 yıl 

P4 = 14,13 × 107 yıl 

P5 = 5,42 × 107 yıl 

P6 = 6,55 × 107 yıl 

P7 = 7,91 × 107 yıl 

P8 = 9,52 × 107 yıl 

2
1P  = 4,92 × 1015 yıl2 

2
2P  = 8,06 × 1015 yıl2 

2
3P  = 12,60 × 1015 yıl2 

2
4P  = 19,96 × 1015 yıl2 

2
5P  = 2,94 × 1015 yıl2 

2
6P  = 4,28 × 1015 yıl2 

2
7P  = 6,26 × 1015 yıl2 

2
8P  = 9,07 × 1015 yıl2 

Grafik 3’ten NGC4762 için elde edilen doğrunun eğimine göre;  

tgα = 2162
1

2
2

3263
1

3
2

lyı10)PP(
B.A10)aa(

×−

×−
 

tgα = 216

326

ıly10)5,10,2(
B.A10)75,250,4(

×−

×−
  tgα = 3,5 ×1010 M  bulunur. 

NGC 4762 Galaksisinin kütlesi hesaplamalar sonucunda 3,5 ×1010 M  olarak bulunmuştur.  

Grafik 6’dan NGC 6574 için elde edilen doğrunun eğimine göre:  

tgα = 2152
1

2
2

3253
1

3
2

lyı10)PP(
B.A10)aa(

×−

×−
 

tgα = 215

325

lyı10)80,700,12(
B.A10)00,875,12(

×−

×−
         tgα = 1,13 × 1010 M   bulunur. 

NGC 6574 Galaksisinin kütlesi hesaplamalar sonucunda 1,13 × 1010 M  olarak bulunmuştur.  
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4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

      Şekil 2'de gösterildiği gibi NGC 4762,  gözlem sınırlarımız içerisinde bulunan bir dönme 

eğrisinin 165 km s–¹ 'lik bir maksimum değeri olduğunu göstermektedir. İzdüşüm için düzeltme 

yapıldığında, bu değer 200 km s–¹ olur. Genişlemiş bir dönme eğrisi için, şimdi sadece beş tane daha SO 

galaksisi vardır. Bunlar sırasıyla NGC 128 (Makale 2), NGC 3115 (Williams 1975), NGC 4111 (Van 

Houten ,1961 tarafından sunulmuştur.), NGC 5866 (Simkin 1972) ve NGC 7332 (Morton ve Chevalier  

1973). Bunların tümünün gözlenen radyal hız eğrilerinin maksimumları 160 ile 260 km s-1 arasında 

olmaktadır ve galaksinin ışınım gücü ile herhangi bir ilişki delili yoktur. Bunlar, sarmallerin dönme hızı 

eğrilerinin maksimumunun dağılımıyla karşılaştırıldığında  (Brosche 1971), SO galaksilerinin erken tür 

sarmallerle  karşılaştırılabilir mertebede olan dönme hızlarına sahip oldukları anlaşılır. Bu durum, NGC 

4473 (Morton ve Chevalier 1972), NGC 4621 ( C.J. Peterson,yayınlanmamış) ve NGC 4697 (Makale 1)  

gibi benzer ışınım gücüne sahip  gerçek eliptiklerde görülen durum değildir. Bu galaksiler SO'nunkinden  

en az 2'li bir faktörü kadar daha yavaş hareket ederler.  

NGC 4762 için elde edilen kütle/mavi parlaklık oranı çok düşüktür. Bu oran, Makale 2'de bulunan 

çok daha parlak  SO  NGC 128 'den hemen hemen  2'li  bir faktörü kadar daha azdır. Bu durum  M / LB  

ile eliptik galaksiler (Faber ve Jackson 1976) için bulunan benzer SO'ların mutlak ışınım gücü LB arasında 

muhtemel bir bağıntının bulunduğunu göstermektedir. SO galaksilerinin ortalama  M/LB  değerinin 

sarmallerinkine benzer olduğu da açıktır.( Örneğin de Vaucouleurs 1974) Eliptiklerin çekirdekleri içinde 

benzer değerler bulunmuş olduğundan, bu durum kendi içinde çok ilginçtir. (Faber ve Jackson 1976) 

Bundan başka  eğer bunu SO'ların ve (erken tür) sarmallerin kinematik özellikleri arasındaki 

benzerlikle  birleştirirsek Makale 2'de NGC 128  için belirtildiği gibi bir sonucu genelleştirmek mümkün 

gibi görünmektedir. Örneğin bu iki tür  galaksi benzer bir açısal  momentumu  paylaşırlar . 

Bu makalede, Sc galaksisi NGC 6574’ün dönme eğrisi belirlenmiş, kütlesi ve M/L oranı 

hesaplanmıştır. Kütle 4*1010 M  olup, M/L oranı 1.6 dır. NGC 6574, her ne kadar diğer Sc tipi sistemlere 

göre nispeten daha parlak ve büyük olarak görünse de, bu değerler daha önceden Sc galaksileri için 

bulunmuş olan değerlerle uyuşmaktadırlar. Çekirdeğin her iki tarafındaki salma çizgilerinde görülen 

süreksizlik, galaksinin bu kısmındaki 280 km sn-1 kpc-1 lik çok büyük hız gradyentinden ve çekirdekle 

yüksek yüzey parlaklıklı sarmal  kolların iç sınırı  arasındaki bölgedeki salma maddesi eksikliğinden 

kaynaklanmaktadır. Diğer taraftan, sarmal  kollar sistemi içerisinde, hız merkezden olan uzaklığa bağlı 

olarak çok yavaş bir biçimde değişir; merkezden 6” ila 8”, yani 1920 pc uzaklıklarında 20 km sn-1 

yöresinde sabit bir değerde kalır. 

Çekirdek ve kollar arasındaki orta bölge üzerine yapılan bir çalışma ilgi çekici olabilirdi. Çünkü 

böyle bir çalışma sonucunda çekirdeğin, hemen çevresinde bulunan maddeye dinamik olarak bağlı olan 
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yöntem hakkında ve  yıldızlararası gazın  uyartılma koşullarının nasıl ve nerede meydana geldiği 

hakkında bilgi edinmek mümkün  olurdu.   

Bu galaksi hakkındaki bir tuhaflık, çekirdekteki hızlarla ilgilidir. Çekirdeğin güney-doğu tarafında 

ölçülen hızların ortalaması, sarmal kollarda yapılan ölçümlerle elde edilen hız eğrisiyle uyuşmazlık içinde 

değildir. Öte yandan, kuzey-batı tarafında yapılan dört ölçümün ortalaması ise 170 km sn-1’ i bulur. 

Çekirdekte yapılan tüm ölçümlerin ortalaması, Güneş’e göre 2355 km sn-1 hızını verir ve bu değer, sarmal 

kollarda yapılan yüksek kaliteli ölçümlerden elde edilen sistem hızından 85 km sn-1 daha büyüktür.  

Çekirdekte yapılan ölçümler son derece şüpheli bir şekilde ele alınmalıdırlar, çünkü kuvvetli bir 

merkezi sürekliliğin içindeki veya kenarındaki salma çizgilerini ölçmek zordur. Ama çekirdekte yapılan 

kuzey-batı ve güney-doğu ölçümlerinin ortalamaları, burada sistem hızını belirlemede kullanılanlardan 

daha küçük uzaysal ayırma gücü ve dalgaboyu ile  belirlenen galaksi hızının önceki iki değeriyle 

(Humason ve arkadaşları 1956) uyuşur. Bu uyum, çekirdekteki hızların sistem hızından 85 km sn-1 daha 

büyük olması olasılığının, her ne kadar imkansız gibi görünse de, tamamen reddedilmemesi gerektiğini 

gösterir. 
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