
Δμσγαιαμηαθά ζπζηήκαηα 
 
Έηζη νλνκάδνπκε ηα αζηξηθά ζπζηήκαηα εθηφο ηνπ Γαιαμία καο. Όζν αθνξά ηηο απνζηάζεηο ηνπο 
απφ εκάο, απηέο εμαξηψληαη απφ ηελ ζηαζεξά ηνπ Hubble (ζπκπαληηθή δηαζηνιή).Έρνπκε 2 ηηκέο 
ηεο, γηα ηα θνληηλά, κέρξη 200 Mpc απφζηαζε ζπζηήκαηα 73 km/s/Mpc (κέηξεζε κε βάζε εθξήμεηο 
ζνππεξλφβα Ια)θαη 74km/s/Mpc (κέηξεζε δνξπθφξνπ Planck, θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ). 
Η ηειεπηαία ηηκή απφ ηνλ δνξπθφξν Planck είλαη 68 km/sec/Mpc, πνπ είλαη ζχκθσλε κε άιιεο 
κεζφδνπο κέηξεζήο ηεο (φπσο ηα βαξπηηθά θχκαηα). 
 

Γαιαμίεο 
 
Οη πνιχ ιακπξνί νλνκάδνληαη απφ ηνλ αζηεξηζκφ πνπ βξίζθνληαη, νη ιηγφηεξν ιακπξνί 
Απφ αξηζκνχο ζε θάπνηνλ θαηάινγν θαη νη πην ακπδξνί απφ ηηο ζπληεηακέλεο ηνπο. 
Οη θαηάινγνη γαιαμηψλ είλαη 
M (Messier), NGC (New General Catalogue of Nebulae and Clusters), IC Ι (Index catalogue), IC II 
(Second Index  ...) 
 

Η θαηλφκελεθαηαλνκή ηνπο ζηνλ νπξαλφ. 
 
α) Καηαλνκή ρσξίο επεμεξγαζία. Δίλαη ηειείσο αθαλφληζηε, κε κηα δψλε ρσξίο <λεθειψκαηα> 
(γαιαμίεο) θαηά κήθνο ηνπ Γαιαμία, κε πιάηνο 10-40 κνίξεο (zone off avoidance).Τπάξρεη θαη κηα 
δψλε κε ιίγα <λεθειψκαηα>, θαη ν αξηζκφο ηνπο απμάλεηαη κε ην γαιαμηαθφ πιάηνο. 
Ο ιφγνο ηεο εκθάληζεο ησλ 2 δσλψλ απηψλ είλαη ε κεζναζηξηθή απνξξφθεζε ηνπ θσηφο. Απηφ 
ζεκαίλεη φηη ε θαηαλνκή δελ ππάξρεη πξαγκαηηθά ,αιιά δελ κπνξνχκε λα δνχκε ηνπο γαιαμίεο ζε 
απηέο ηηο δψλεο. 
β) Καηαλνκή ζηνλ νπξαλφ κε δηφξζσζε ιφγσ κεζναζηξηθήο απνξξφθεζεο. 
ε κηθξή θιίκαθα ε θαηαλνκή είλαη αθαλφληζηε (κεκνλσκέλα ζπζηήκαηα, ζκήλε γαιαμηψλ), 
αιιά ζε κεγαιχηεξε (>4 κνίξεο) είλαη νκαιή, ρσξίο ζπζηεκαηηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ην  
γαιαμηαθφ κήθνο ή πιάηνο. Αξα δελ έρνπκε ζην ζχκπαλ δηαθνξνπνηήζεηο ππθλφηεηαο ή 
γαιαμηαθά ππεξ- ζπζηήκαηα. ε ελδηάκεζε θιίκαθα (κέρξη 4 κνίξεο) ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε 
καο δείρλεη φηη ππάξρεη κηα ηζρπξή ηάζε γηα δεκηνπξγία γαιαμηαθψλ ζκελψλ.  
 

Καηεγνξηνπνίεζε, γεληθή πεξηγξαθή ηχπσλ. 

 

Α) Καηεγνξηνπνίεζε θαηά Hubble-Sandage. 

 
-Οκαιά ζπζηήκαηα (κε πεξηζηξνθηθή ζπκκεηξία) 
Δ ειιεηπηηθνί, S θαλνληθνί ζπεηξνεηδείο, SB ζπεηξνεηδείο κε ξάβδν 
- Ir Αλψκαια ζπζηήκαηα. 
Οη γαιαμίεο E ραξαθηεξίδνληαη σο πξνγελέζηεξνη θαη νη S σο κεηαγελέζηεξνη, αιιά απηή ε δηάθξηζε 
δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ ρξνληθή ηνπο εμέιημε! 

 
Διιεηπηηθά ζπζηήκαηα E0-E7 
Η ιακπξφηεηα κεηψλεηαη πνιχ απφ ην θέληξν ηνπ γαιαμία πξνο ηηο άθξεο ηνπ, ρσξίο άιιε εκθαλήο 
δνκή. Οη ππνθαηεγνξίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην κέγεζνο ηεο πεπιάηπλζεο. Η θαηλφκελε 
πεπιάηπλζε έρεη λα θάλεη κε ηελ νπηηθή γσλία καο. Έλα ζχζηεκα E0 κπνξεί λα είλαη ζθαηξηθφ αλ ην 
βιέπνπκε θάζεηα ζηνλ άμνλά ηνπ ή πνιχ πεπιαηπζκέλν αλ ην βιέπνπκε θαηά κήθνο ηνπ άμνλα. 
Απηφο ν δηαρσξηζκφο είλαη κφλν ζηαηηζηηθά εθηθηφο. Με ηελ παξαδνρή ηεο ηπραίαο θαηαλνκήο ησλ 
αμφλσλ ζηνλ ρψξν κπνξνχκε, απφ ηε θαηλφκελε πεπιάηπλζε, λα ππνινγίζνπκε ηελ αιεζηλή 
ειιεηπηηθφηεηα. Σα ζθαηξηθά θαη ηα πνιχ πεπιαηπζκέλα ζπζηήκαηα είλαη ζπάληα. ηνπο 
ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο θπξηαξρεί ε θνηιηά, πνπ ιφγσ κεγάιεο ιακπξφηεηαο δελ καο επηηξέπεη λα 
παξαηεξήζνπκε ηνλ ακπδξφ γαιαμηαθφ δίζθν. 

 



Καλνληθά ζπεηξνεηδείο ζπζηήκαηα Sa-Sc 
Έρνπλ ιακπξή θαη κφλν αζζελψο πεπιαηπζκέλε θεληξηθή πεξηνρή (θνηιηά,bulge), φκνηα κε απηή 
ζηνπο ειιεηπηηθνχο. Οη βξαρίνλεο βξίζθνληαη ζηνλ δίζθν θαη εθαξκφδνπλ θάζεηα ζηελ θνηιηά 
(ζπλήζσο ν έλαο απέλαληη ζηνλ άιινλ). Η θνηιηά θαη ν δίζθνο έρνπλ γχξσ ηνπο ηελ άισ κε ηα 
θαηξσηά λέθε θαη ηα παιαηά άζηξα. Οη βξαρίνλεο δελ είλαη φινη ίδηνη, έρνπκε 2 κεγάινπο 
ζπκκεηξηθνχο, ή/ θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ κηθξφηεξσλ, πην θνληψλ βξαρηφλσλ ζε πην ππθλή 
δηάηαμε (ζρήκα ξνδέηαο). παλίσο δελ έρνπκε εθηεηακέλνπο βξαρίνλεο, αιιά κφλν θνληά 
ηκήκαηα. 
Οη ππνθαηεγνξίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε δηαδνρηθή ππνρψξεζε ηεο θνηιίαο θαη ην άλνηγκα 
ησλ βξαρηφλσλ. ηνπο Sa ε θνηιηά θπξηαξρεί ζε ζρεδφλ φιν ην ζχζηεκα, ελψ ζηνπο Sc ζρεδφλ 
εμαθαλίδεηαη. ε ζέα απφ πάλσ έρνπκε ραξαθηεξηζηηθφ ζπεηξνεηδέο ζχζηεκα, ζε ηδαληθή 
πεξίπησζε κε 2 ζπκκεηξηθνχο βξαρίνλεο. ε ζέα ζηελ θφςε έρνπκε κηα άηξαθην κε ζθνηεηλέο 
ισξίδεο απνξξφθεζεο. 
 

πεηξνεηδείο κε ξάβδν SBa- SBc. 
Οη βξαρίνλεο είλαη αξρηθά αθηηλσηνί, κεηά-πνιιέο θνξέο απφηνκα- θιείλνπλ πξνο ηηο ζπείξεο, 
ή έρνπκε κηα ξαβδφκνξθε θνηιηά (ζηε κέζε πην ιακπξή θαη ρνληξή) θαη ζην ηέινο ηεο εθάπηνληαη 
νη βξαρίνλεο. Οη ππνθαηεγνξίεο δειψλνπλ δηαδνρηθή ππνρψξεζε ηεο θνηιηάο θαη άλνηγκα ησλ  
βξαρηφλσλ. Οη SBa κνηάδνπλ νπηηθά κε Θ, κε απφηνκε θιίζε κεηαμχ ξάβδνπ θαη βξαρηφλσλ, ελψ νη 
SBc ζαλ κεγάιν S, κε ηελ ξάβδν θαη ηνπο βξαρίνλεο λα ζπλδένληαη ρσξίο θιίζε. Γεληθά έρνπλ 
Μεγαιχηεξε ζπκκεηξία απφ ηνπο θαλνληθνχο ζπεηξνεηδείο. Ο βξαρίνλαο είλαη ζπλήζσο επίπεδνο 
ζαλ δίζθνο, αιιηψο ζα βιέπακε ζηηο ζπείξεο, ζε πιεπξηθή νπηηθή γσληά πξνο ην θέληξν, κηα 
πάρπλζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  
 

πζηήκαηα κε κνξθή άηξαθηνο ή θαθνεηδείο S0. 

Πξφθεηηαη γηα κεηαβαηηθφ ζηάδην απφ S ζε E. Η θνηιηά θαη ην εμσηεξηθφ ζρήκα είλαη φπσο ζηνπο 
ζπεηξνεηδείο, αιιά ρσξίο βξαρίνλεο. Απφ ηνπο E κέρξη ηνπο Sc έρνπκε αχμεζε ηεο κεζναζηξηθήο 
χιεο θαη ησλ λεαξψλ αληηθεηκέλσλ (κεγαιχηεξε αζηξνγέλλεζε). Έρνπκε κεηάβαζε απφ αζηξηθφ 
πιεζπζκφ Ι ζε ΙΙ.  

 
Αλψκαια ζπζηήκαηαIr. 
α) Δπέθηαζε ησλ ηχπσλ ζε Sdm, Sm, Im (m είλαη ν ηχπνο ησλ Μαγγειαληθψλ λεθψλ). 
Υσξίο θνηιηά θαη ζπκκεηξία πεξηζηξνθήο, ην πεξηερφκελν ζε άζηξα είλαη φκνην κε απηφ ησλ  
κεηαγελέζηεξσλ ζπεηξψλ, κε ζπεηξνεηδείο δνκέο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο. Με πνιχ ζθφλε θαη 
αέξην, θαη κε κηθξή ιακπξφηεηα επηθάλεηαο. 
β) Γαιαμίεο κε κηθξή ιακπξφηεηα επηθάλεηαο (low surface-brightness galaxies,LSB). 
Δίλαη ζπλήζσο γαιαμίεο κε κηθξή απφιπηε ιακπξφηεηα, θαη κε πνιχ νπδέηεξν πδξνγφλν. 
γ) Ιδηφξξπζκα αληηθείκελα. 
Έρνπλ άκνξθε θαηαλνκή ηεο ιακπξφηεηαο, δελ ηαηξηάδνπλ ζηνπο παξαπάλσ ηχπνπο ησλ 
γαιαμηψλ θαη δηαθέξνπλ απφ ηνπο γαιαμίεο ζε αιιειεπίδξαζε. 
Γεληθά έρνπκε ηνπο Sd,SBd λα είλαη κε κηθξή θνηιηά θαη θνκβηθνχο, αλψκαινπο βξαρίνλεο. 
Οη Im,Sm είλαη νη αλψκαινη ηχπνπ Μαγγειαληθψλ λεθψλ θαη dE νη ειιεηπηηθνί λάλνη γαιαμίεο. 
 

Η θαηαλνκή ζπρλφηεηαο ησλ ηχπσλ ζην ζχκπαλ 
 
α) Φαηλνκεληθή θαηάηαμε (Revised Shapley-Ames catalog) 
Καλνληθνί                                               Με βξαρίνλεο 
E+E/S0       173                                SB0+ SB0/SBa      48 
S0+S0/a      142                                SBa+ SBab          42 
Sa+Sab       123                                SBb+ SBbc          96 
Sb+Sbc       187                                SBc                  77 
Sc            293                                SBcd+ SBd            8   
Scd+Sd        26                                SBm+ IBm             9   
Sm+Im         13                                SB                     5 
S               16 
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β) Απφιπηε θαηάηαμε. 
Δίλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή, αθνχ νη ζπεηξνεηδείο είλαη γεληθά κεγαιχηεξνη θαη ιακπξφηεξνη 
απφ ηνπο ειιεηπηηθνχο. Ιδίσο νη πνιπάξηζκνη λάλνη είλαη ζρεδφλ πάληα ηχπνπ E ή Ir. Έηζη  
έρνπκε  
ηχπν    αλαινγία       mag 
E-S0    30%          -19,8 
IrI       17            -17, 5 
Ir II       7            -19 
Sa-Sb   12            -20 
Sc       34           -19, 2 
 

Β) Καηεγνξηνπνίεζε θαηά deVaucouleurs. 

 
Δίλαη κηα απφπεηξα λα θαηαρσξεζεί ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηά Hubble ζε κηα ζπλέρεηα 
E- SO+- SO -SO--Sa- Sb- Sc- Sd- Sm- Irr 
κε παξακέηξνπο ζε ζρέζε κε ηηο ζπείξεο SA (θαλνληθφο), SB (ξαβδνεηδήο), SAB 
(ελδηάκεζνο), θαη ζε ζρέζε κε ηνπο βξαρίνλεο s (γαιαμίαο κε μεθάζαξεο ζπείξεο), rs (ελδηάκεζνο), 
R (πην θπθιηθφο). Αθφκα κπνξεί λα κπεη ν αξηζκφο ησλ βξαρηφλσλ(π.ρ. 2+1 ζεκαίλεη 2 
θπξίσο θαη έλαλ δεπηεξεχνλ βξαρίνλα). Γηα παξάδεηγκα, ν Μ33 είλαη ηχπνπ SA (s) 2 cm, κε 
θαλνληθέο, κεηαγελέζηεξεο κνξθήο ζπείξεο κε 2 ζπκπαγείο θπξίσο βξαρίνλεο. 
 

C) Καηεγνξηνπνίεζε θαηά van deBergh. 

 
Δίλαη ε θαηεγνξηνπνίεζε θαηάHubble κε θξηηήξηα ιακπξφηεηαο. 
 

D) Καηεγνξηνπνίεζε θαηά Morgan 
 
Δίλαη κηα θαηεγνξηνπνίεζε αλάινγα κε ηελ ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν ηνπ θάζε ηχπνπ 
γαιαμία (πφζν πην ιακπξφ είλαη ην θέληξν ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν γαιαμία). 
1) Παξάκεηξνη ζρήκαηνο, φπσο ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε Hubble, κε αξηζκνχο γηα ηνλ βαζκφ 
πεπιάηπλζεο.E (έιιεηςε), S (ζπείξα), B (ξάβδνο), Ι (αλψκαινο), L (κηθξήο επηθαλεηαθήο 
ιακπξφηεηαο), N (ιακπξφο ππξήλαο), D (ζπκκεηξία πεξηζηξνθήο ρσξίο ζπείξεο). 
2) Παξάκεηξνη ζπγθέληξσζεο, ζρεηηθά κε ηνλ βαζκφ ηεο ζπγθέληξσζεο ηνπ θσηφο ζην 
θέληξν ηνπ γαιαμία (a–f–g-k). Σν a ζεκαίλεη ζρεηηθά ίζε θαηαλνκή θσηφο ζηνλ γαιαμία πνπ 
κεηψλεηαη κέρξη ην k, ε θαηεγνξία κε κεγάιε θεληξηθή ζπγθέληξσζε θσηφο. ηνπο a ππεξηζρχνπλ νη 
γαιαμίεο πξνγελέζηεξνπ ηχπνπ ελψ ζηνπο k νη κεηαγελέζηεξνπ, βάζεη θαζκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, 
kE6 ζεκαίλεη πνιχ πεπιαηπζκέλνο ειιεηπηηθφο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν, θαη 
afS1 ζπεηξνεηδήο πνπ παξαηεξνχκε ζρεδφλ απφ πάλσ κε κηθξή ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν. 
 

Αλάιπζε ησλ γαιαμηψλ ζηα αληηθείκελα πνπ πεξηέρνπλ. 
 
Με ηα κεγάια ηειεζθφπηα κπνξνχκε λα αλαιχζνπκε ηα θνληηλά καο εμσγαιαμηαθά ζπζηήκαηα 
(κέρξη κεξηθά Mpc απφζηαζε θαη κε ην HST γαιαμίεο κέρξη ην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ (15 Mpc)) ζε 
κεκνλσκέλα αληηθείκελα, αιιά κφλν ηα πην ιακπξά απφ απηά. Σν απνηέιεζκα απηψλ ησλ 
παξαηεξήζεσλ είλαη φκνην κε φηη ηζρχεη γηα ηνλ Γαιαμία καο. Σα αληηθείκελα πνπ μερσξίδνπλ είλαη 
1) Καλνληθά άζηξα (ΟΒ), θφθθηλνη ππεξγίγαληεο. Σν πξφβιεκα είλαη λα ηα μερσξίζνπκε 
απφ πεξηνρέο (ΗΙΙ), πνπ επίζεο θαίλνληαη ζεκεηαθέο, ιφγσ απφζηαζεο. Σα ιακπξφηεξα άζηξα 
είλαη -9Μ, κε φξην γηα ηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο ηα -1,4Μ. 
2) Μεηαβιεηνί. 
- Κεθείδεο. Πνιχ ζπλεζηζκέλνη ζε κεηαγελέζηεξνπο ηχπνπο γαιαμηψλ. Μφλν ζηα Μαγγειαληθά 
λέθε παξαηεξνχκε πάλσ απφ 3000. Λφγσ ηεο ζρέζεο πεξηφδνπ- ιακπξφηεηαο καο ρξεζηκεχνπλ 
σο θεξηά απνζηάζεσλ. 



-RR-Λχξαο. Δίλαη παξαηεξήζηκνη κφλν ζηα θνληηλά ζπζηήκαηα. Η αδπλακία εχξεζήο ηνπο ζηνλ 
γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο νδήγεζε ζηελ επαλεθηίκεζε ησλ γαιαμηαθψλ απνζηάζεσλ. 
-Μεηαβιεηνί κεγάιεο πεξηφδνπ (Μίξα). ηα Μαγγειαληθά λέθε εκθαλίδνληαη λα είλαη ιακπξφηεξνη 
απφ αληίζηνηρνπο ίδηαο πεξηφδνπ ηνπ Γαιαμία καο. Παξνπζηάδνπλ ζπρλά κεγάιεο πεξηφδνπο, κέρξη 
θαη 740 εκέξεο. 
-Αλψκαινη κεηαβιεηνί. ηα Μαγγειαληθά λέθε παξαηεξνχκε πάλσ απφ 100 κεηαβιεηνχο 
θφθθηλνπο γίγαληεο. 
3) Νφβα. Έρνπκε παξαηεξήζεη κεξηθέο 100αδεο εμσγαιαμηαθνχο λφβα. ηελ Αλδξνκέδα 
αλαθαιχπηνπκε θαηά κέζν φξν 25-30 ηνλ ρξφλν, ελψ ζηα Μαγγειαληθά λέθε 1 ην ρξφλν. 
4) νππεξλφβα. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθά αληηθείκελα, αθνχ ηα παξαηεξνχκε ζε κεγάιεοαπνζηάζεηο. 
Φηάλνπλ ηε ζπλνιηθή ιακπξφηεηα ηνπ γαιαμία ηνπο. Η ιακπξφηεηα ηεο ζνππεξλφβα Ια απνηειεί 
θεξί απνζηάζεσλ, πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε θνζκνινγία (κε ζρεδφλ ζηαζεξή απφιπηε ιακπξφηεηα 
-19,2 mag. Οη ηχπνη ζνππεξλφβα ΙΙ,Ιb,Ic δελ εκθαλίδνληαη ζηνπο ειιεηπηηθνχο, άξα ζε απηνχο ε 
αζηξνγέλλεζε είλαη ππνβαζκηζκέλε. 
5) Πιαλεηηθά λεθειψκαηα. Δίλαη ρξήζηκα σο θεξηά ιακπξφηεηαο, θαη είλαη αξθεηά ηα γλσζηά καο ζε 
απφζηαζε κέρξη ηα κεξηθά Mpc. 
6) Αζηξηθά ζκήλε. Δίλαη δχζθνιν λα ηα μερσξίζνπκε ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, φπνπ εκθαλίδνληαη 
ζεκεηαθά, κε κηθξή δηάρπζε. Γλσξίδνπκε εθαηνληάδεο ζηα Μαγγειαληθά λέθε θαη ζηελ Αλδξνκέδα 
θαη αξθεηά ζε άιια ζπζηήκαηα. Ο αξηζκφο ησλ ζθαηξσηψλ είλαη αλάινγνο ηεο κάδαο ηεο 
θνηιηάο ηνπ γαιαμία ηνπο. Ο Μ87, έλα κεγάιν ζχζηεκα Δ0 ζηελ παξζέλν, έρεη ζηελ ζθαηξηθή ηνπ 
άισ πάλσ απφ 3000 ζθαηξσηά. 
 

Γεληθέο ηδηφηεηεο ησλ γαιαμηψλ. 
 

Γηάκεηξνη 
 
Α) Φαηλφκελε δηάκεηξνο 
Η κέηξεζε ελφο γαιαμία ζην νπηηθφ θάζκα έρεη σο απνηέιεζκα λα κεηξάκε κεγαιχηεξε δηάκεηξν 
θαη αλαινγηθά κηθξφηεξε πεπιάηπλζε. Γηα παξάδεηγκα ζηνλ Μ31 ζηελ νπηηθή παξαηήξεζε έρνπκε 
160'Υ40', ελψ ζηελ κεγάιεο δηάξθεηαο έθζεζε ζην CCD (πνπ θαηαγξάθεη θαη ιίγν ππέξπζξν) 
270'Υ230'. 
 
Β) Πξαγκαηηθή δηάκεηξνο 
Η δηαζπνξά ησλ δηακέηξσλ είλαη κεγάιε, αθφκα θαη γηα γαιαμίεο ηνπ ηδίνπ ηχπνπ. Οη γαιαμίεο έρνπλ 
δηάκεηξν απφ 0,3 σο 50 kpc. Απηφ νθείιεηαη ζηνπο πνιινχο λάλνπο- γαιαμίεο. Οη 
πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο είλαη ηχπνπ dE. Τπάξρνπλ θαη γαιαμίεο cD κε εθηεηακέλε άισ, 
πάλσ απφ 100 kpc (NGC4881, θφκε Βεξελίθεο). 
 

Φσηεηλφηεηα, ιακπξφηεηα, ρξψκα. 

 
Α) Φαηλφκελε ιακπξφηεηα. 
Η πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο κέηξεζεο είλαη νη νινθιεξσκέλεο Β-ιακπξφηεηεο (UBV-system) πνπ  
πξνέξρνληαη απφ θσηνειεθηξηθέο παξαηεξήζεηο. Δδψ έρνπκε ην πξφβιεκα ησλ  
αληηθεηκέλσλ κε επηθάλεηα, δειαδή ε ιακπξφηεηα πνπ παξαηεξνχκε (φρη ε πξαγκαηηθή) κεηψλεηαη 
πξνο ηηο άθξεο ησλ αληηθεηκέλσλ. Έηζη δελ κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε ζαθή φξηα γηα θάπνηνλ 
γαιαμία. 
 
Β) Απφιπηε ιακπξφηεηα 
Οη ζχλεζεο γαιαμίεο είλαη ιακπξφηεηαο κεηαμχ -15 θαη -20 Mag. Αθξαίεο ηηκέο είλαη ηα -8,5 Μ 
(ακπδξνί δνξπθφξνη ηεο Αλδξνκέδαο) θαη  -23 Μ (γαιαμίεο cD κέζα ζε γαιαμηαθά ζκήλε). Οη 
γαιαμίεο κε απφιπηε ιακπξφηεηα θάησ απφ 18 Μ πεξηγξάθνληαη σο λάλνη θαη απηνί κε Μ>-22 
σο γίγαληεο (ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ειιεηπηηθνί γαιαμίεο). 
 
Γ) Δπηθαλεηαθή ιακπξφηεηα 
Δίλαη αλεμάξηεηε απφ ηελ απφζηαζε. Οη ηηκέο είλαη απφ 14Μ σο 21,7Μ, ηηκή κφιηο πάλσ απφ 



ην ζπκπαληηθφ ππφβαζξν (22,5 Μ). Οη ηηκέο απηέο δελ είλαη ζπκπησκαηηθέο. Η ζπλνιηθή 
ιακπξφηεηα ησλ γαιαμηψλ είλαη αλαγλσξίζηκε κφλν ζε απηφ ην παξάζπξν. Αλ ε ηηκή είλαη ελφο 
γαιαμία είλαη κηθξφηεξε (ιακπξφηεξνο) δελ μερσξίδεη απφ ηα ιακπξά κεκνλσκέλα αζηέξηα ηνπ 
πεδίνπ, ελψ αλ είλαη κεγαιχηεξε δελ μερσξίδεη απφ ην ππφβαζξν.   
 
Γ) Υξψκα 
Όζν πην θφθθηλνη, ηφζν πην πξνγελέζηεξνη γαιαμίεο.  
 
Δ) Οινθιεξσκέλνο θαζκαηηθφο ηχπνο. 
Η θαζκαηηθή δηαθνξά ησλ γαιαμηψλ κε ηα άζηξα ηνπ πεδίνπ είλαη φηη  
α) Οη γαιαμίεο εκθαλίδνληαη σο εθηεηακέλα ζπζηήκαηα. Ο θαζκαηηθφο ηχπνο πεξηιακβάλεη φιν ην 
ζχζηεκα αλ δελ έρνπκε θεληξηθή ζπγθέληξσζε θσηφο(ηχπνη B-A) , θαη κφλν ηελ θνηιηά αλ απηή 
θπξηαξρεί ζηελ ιακπξφηεηα (ηχπνηG-K).  
β) Δίλαη ζχλζεηα ζπζηήκαηα. Η θαηάηαμε πξέπεη λα πεξηνξηζηεί ζε κηα θαζκαηηθή πεξηνρή. Έηζη ν 
νινθιεξσκέλνο ηχπνο γίλεηαη πην πξνγελέζηεξνο (ηζρπξφηεξε επίδξαζε απφ ηα κεγάιεο κάδαο 
θαπηά άζηξα, πνπ ην ελεξγεηαθφ ηνπο κέγηζην (εθπνκπή) είλαη ζην κπιε). Οη θαζκαηηθνί ηχπνη είλαη 
Α  Κχξηα ζπκκεηνρή απφ άζηξα AV. Η θαηάηαμε είλαη ζαθήο, ε ηζρπξή απνξξφθεζε ζην  
πδξνγφλν δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κε αλάκεημε απφ άζηξα B, F. Πξφθεηηαη γηα κεηαγελέζηεξα 
ζπζηήκαηα ζπεηξψλ S(B)c, Sc,Ir. 
AF Φαζκαηηθφο ηχπνοF0...F2. Η ζπκκεηνρή αζηέξσλ AV είλαη κηθξφηεξε. Δίλαη θπξίσο 
ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο Sc κε κηθξή ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν. 
F  Λίγν πην κεηαγελέζηεξνο ηχπνο απφ ηνλ AF. Πξφθεηηαη γηα Sb θαη Sc γαιαμίεο κε ηζρπξφηεξε 
ζπγθέληξσζε ζην γαιαμηαθφ θέληξν. 
FG Φαζκαηηθφο ηχπνο κεηαμχ F θαη G, κε απμαλφκελε ζπκκεηνρή απφ άζηξα F, G. Μεζαίνη 
ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο Sb. 
K  Κπξίσο άζηξα K-γίγαληεο. Μεγάιε ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν. Πξνγελέζηεξνη 
ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο. 
S (B) 0 θαη E.  
 
Σ) Γξακκέο εθπνκπήο 
Η αλαινγία ηνπο ζην θάζκα είλαη ζε πάλσ απφ 50% ζε φινπο ηνπο γαιαμίεο, απφ 20% ζηνπο Δ σο 
100% ζηνπο Sm/Im. Οη θπξηφηεξεο γξακκέο είλαη νη Balmer N1 (499,5nm), N2 (500,7nm) ηνπ (OIIΙ), 
ι 386,9 ηνπ(NeIII), ι 372, 7 ηνπ (OII). Μεξηθά ζπζηήκαηα έρνπλ κεγάιεο θαη πιαηηέο γξακκέο, απηνί 
είλαη νη ελεξγνί γαιαμίεο.  
 

Καηαλνκή ηεο ιακπξφηεηαο.  

 Γεληθά ηζρχεη ν θαλφλαο Tully- Fisher (αλαινγία ιακπξφηεηαο- δηαζπνξάο ηαρπηήησλ ζηνλ 
γαιαμία) 
 

ηνπο ειιεηπηηθνχογαιαμίεο. 

Οη ειιεηπηηθνί θαιχπηνπλ κεγάιν εχξνο ιακπξφηεηαο, απφ 1 εθαηνκκχξην σο100 δηο ειηαθέο. Η 
ιακπξφηεηα γεληθά θαζνξίδεη ηηο ππφινηπεο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ γαιαμία. Οη ειιεηπηηθνί γαιαμίεο 
αθνινπζνχλ έλαλ θνηλφ λφκν ιακπξφηεηαο, άξα έρνπλ αλαπηπρζεί κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
Η θεληξηθή ιακπξφηεηά ηνπο είλαη αλάινγε κε ηελ νιηθή ηνπο ιακπξφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 
ζπεηξνεηδείο. Οη πην ιακπξνί ειιεηπηηθνί έρνπλ κηθξφηεξε θεληξηθή ιακπξφηεηα.  
Παξαηεξήζεηο ηνπ HST έδεημαλ φηη νη ιακπξνί ειιεηπηηθνί έρνπλ έλα θέληξν (core) κε ζηαζεξή 
ιακπξφηεηα, ελψ νη πην ακπδξνί κηα θνξπθή ιακπξφηεηαο ζην γαιαμηαθφ θέληξν(cusp). ε 
ζχγθξηζε κε ηνπο ζπεηξνεηδείο δείρλνπλ πην ιακπξφ ππξήλα. Μεξηθνί ειιεηπηηθνί έρνπλ θειχθε θαη 
ηφμα ζηελ άισ. Πξφθεηηαη κάιινλ γηα απνκεηλάξηα ζπγρσλεχζεσλ κε κηθξφηεξνπο γαιαμίεο. Σα 
ηζφθσηα (γξακκέο ζηνλ ράξηε ηνπ γαιαμία πνπ νξηνζεηνχλ ηελ ιακπξφηεηα, φπσο νη πςνκεηξηθέο 
δηαθνξέο ζε γήηλνπο ράξηεο) δελ είλαη αθξηβψο έθθεληξεο ειιείςεηο. Αξρηθά ε πεπιάηπλζε 
απμάλεηαη πξνο ηα έμσ, θηάλεη ελα κέγηζην θαη πνιχ έμσ μαλακεηψλεηαη. Σν θαηλφκελν ζρήκα έρεη 
λα θάλεη κε ηελ γσλία πνπ βιέπνπκε ηνλ γαιαμία. 
Απφ ηελ παξαηήξεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη νη πην ιακπξνί γαιαμίεο είλαη πην ζθαηξηθνί, αιιά 
φρη κε πνιχ κηθξή πεπιάηπλζε. Άξα ην πξαγκαηηθφ ηνπο ζρήκα είλαη ηξηαμνληθφ. 



Η πεπιάηπλζε γεληθά δελ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ πεξηζηξνθή. Ο άμνλαο ησλ ηζφθσησλ κπνξεί 
λα πεξηζηξέθεηαη απφ κέζα πξνο ηα έμσ. Η κεηαβνιή ζηελ εθθεληξηθφηεηα απφ κέζα πξνο ηα  
έμσ (ηξηαμνληθή κνξθή) κπνξεί λα πξνθαιέζεη ηελ πξνβνιή ηεο πεξηζηξνθήο. 
Οη ζπεηξφκνξθεο ηζφθσηεο έρνπλ επηπιένλ θσο θαηά κήθνο ηνπ θπξίσο άμνλα, κεζαία 
ιακπξφηεηα θαη γξήγνξε πεξηζηξνθή, κε ιηγφηεξν θαπηφ πιάζκα. Οη ηεηξαγσληζκέλεο 
ηζφθσηεο είλαη πην ιακπξέο κε πεξηζηξνθή ηζφθσησλ (ηξηαμνληθά), κε πην δπλαηέο 
εθπνκπέο ζηα ξαδηνθχκαηα θαη ζηηο αθηίλεο Υ, θαη πην αξγή πεξηζηξνθή. 
(βιέπε ζεκείσζε 1) 
 

ηνπο ζπεηξνεηδείογαιαμίεο. 

 
Τπάξρεη κεγάιε δηαθχκαλζε ιακπξφηεηαο ζηηο δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Γελ ππάξρεη γεληθφο 
ηχπνο 

 
Ο δίζθνο.  

Υσξίο λα ππνινγίδνπκε ηελ απνξξφθεζε, ζηνλ δίζθν έρνπκε ειιεηπηηθέο ηζφθσηεο κε άμνλα. Η  
ιακπξφηεηα απμάλεηαη φηαλ βιέπνπκε ηνλ γαιαμία απφ πάλσ (θάζεηα). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε 
έρνπκε 20% αχμεζε ιακπξφηεηαο ζην κπιε θάζκα (λεαξά αζηέξηα κεγάιεο κάδαο) απφ φηη ζην 
ππέξπζξν, επεηδή νη εμσηεξηθέο πεξηνρέο ησλ δίζθσλ είλαη θαη πην θησρέο ζε κέηαιια, άξα έρνπλ 
ιηγφηεξε ζθφλε, πνπ λα ιάκπεη πξνο ην εξπζξφ. Όηαλ παξαηεξνχκε έλαλ δίζθν ζηελ θφςε ηνπ ε 
ζθφλε ηνλ θνθθηλίδεη. Μεξηθνί γαιαμίεο πνπ έρνπλ ρνληξφ δίζθν, φπσο ν δηθφο καο, έρνπλ 
κηθξφηεξε πηψζε ιακπξφηεηαο ηνπ δίζθνπ πξνο ηα έμσ. 

 
Η θνηιηά.  

Γηα γαιαμίεο κε κηθξή δηάκεηξν έρνπκε κεγαιχηεξε αχμεζε ιακπξφηεηαο πξνο ηελ θνηιηά. Η 
θαηαλνκή είλαη φπσο ζηνπο ειιεηπηηθνχο. Οη S0 έρνπλ ηελ ιακπξφηεξε θνηιηά, κε κείσζε πξνο 
ηνπο κεηαγελέζηεξνπο (later) γαιαμηαθνχο ηχπνπο. Όζν πην κεηαγελέζηεξνο ν ηχπνο, ηφζν πην 
πνιχ πξνο ην γαιαμηαθφ θέληξν γίλεηαη ε κεηάβαζε απφ ηνλ δίζθν ζηελ θνηιηά (ππνρψξεζε ηεο 
θνηιηάο). Η απφζηαζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην θέληξν είλαη έλα κέηξν ηνπ κεξηδίνπ ηεο ιακπξφηεηαο 
πνπ νθείιεηαη ζηελ θνηιηά. 
Οη βξαρίνλεο έρνπλ απμαλφκελε ιακπξφηεηα απφ Sa ζε Sc, δειαδή κεηαγελέζηεξνπο ηχπνπο, θαη  
κε ηε κείσζε ηνπ κήθνοθχκαηνο (θφθθηλν-κπιε-ππεξηψδεηο). Δλψ ζην κάηη δηαθξίλνληαη εχθνια, 
ιφγσ ησλ λνεηψλ ηνπο γξακκψλ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηεινχλ κφιηο ην 10% ηεο ιακπξφηεηαο 
ηνπ γαιαμία, αλάινγα ην κήθνο θχκαηνο πνπ παξαηεξνχκε. 
Σν θέληξν ησλ ζπεηξνεηδψλ είλαη θφθθηλν (παιηφο πιεζπζκφο αζηέξσλ), φπσο θαη ζηνπο  
ειιεηπηηθνχο. Οη εμσηεξηθέο πεξηνρέο ηνπο είλαη πην κπιε, θάηη πνπ νθείιεηαη ζηνπο βξαρίνλεο, ελψ 
ην ππφβαζξν δείρλεη ην ρξψκα ηεο θνηιηάο. Πην κπιε είλαη νη ιακπξνί θφκβνη ζηνπο βξαρίνλεο, κε 
άζηξα ΟΒ θαη γξακκέο εθπνκπήο. Τπάξρεη αζπκκεηξία ηεο θαηαλνκήο ηεο ιακπξφηεηαο θαηά 
κήθνο ηνπ κηθξνχ άμνλα. Η εμήγεζε είλαη ε απνξξφθεζε θσηφο ζην θπξίσο επίπεδν. Σα άζηξα 
πίζσ απφ απηφ ην επίπεδν δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιακπξφηεηα. Η πιεπξά πνπ είλαη πην θνληά ζε 
καο, φπσο βιέπνπκε ηνλ δίζθν, είλαη πην ακπδξή, θαη πην θφθθηλε. 
 

Γηαζπνξά ελέξγεηαο ζην θάζκα. 
 
Οη γαιαμίεο κε έληνλε αζηξνγέλλεζε(starburst galaxies) δείρλνπλ ζην θάζκα ηελ ππνγξαθή λέσλ  
θαπηψλ αζηέξσλ, θαη ηηο πεξηνρέο ηνπο ζην (ΗΙΙ) ( αχμεζε ξνήο ζην ππεξηψδεο, ηζρπξέο γξακκέο 
εθπνκπήο). Δλψ νη γαιαμίεο Sc εθπέκπνπλ πεξηζζφηεξν ζην κπιε θαη ζην θνληηλφ 
ππεξηψδεο, ιφγσ ηνπ θσηφο απφ ηα θαπηά λεαξά αζηέξηα θαη ηα εξεζηζκέλα λεθειψκαηα, 
νη S0 γαιαμίεο έρνπλ θάζκα φκνην κε απηφ ησλ ειιεηπηηθψλ, κε αχμεζε ζην θφθθηλν θαη γξακκέο 
απνξξφθεζεο κέζσ ςπρξψλ αζηέξσλ. 
Σα νινθιεξσκέλα θάζκαηα ησλ ειιεηπηηθψλ γαιαμηψλ παξνπζηάδνπλ ηζρπξή αχμεζε ζην εξπζξφ 
(ζπλερέο ησλ ςπρξψλ αζηέξσλ)θαη δείρλνπλ ηζρπξέο γξακκέο απνξξφθεζεο ησλ βαξέσλ 
ζηνηρείσλ. Μφλν κηα κηθξή αλαινγία ηεο ζπλνιηθήο αθηηλνβνιίαο έρεη κήθνο θχκαηνο κηθξφηεξν απφ 
ηα 350 nm, αθνχ έρνπκε ειάρηζηα λέα αζηέξηα. Οη πην ιακπξνί ειιεηπηηθνί έρνπλ ηζρπξφηεξεο 



γξακκέο απνξξφθεζεο θαη είλαη πην θφθθηλνη. 
 

χλζεζε αζηξηθνχ πιεζπζκνχ. 

 
Δδψ ην πξφβιεκα είλαη φηη ζηνπο καθξηλνχο γαιαμίεο δελ κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε κεκνλνκέλα 
άζηξα. Σα θάζκαηα πνπ παίξλνπκε είλαη γεληθά γηα φινλ ηνλ αζηξηθφ πιεζπζκφ ελφο καθξηλνχ 
γαιαμία. ηφρνο ηεο παξαηήξεζεο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ρξνληθήο εμέιημεο ηνπ θάζκαηνο ηνπ 
γαιαμία, δειαδή έλα δηάγξακκα ρξψκαηνο-ιακπξφηεηαο ελφο πιεζπζκνχ, πνπ ζα καο δψζεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ρξνληθή εμέιημε ηεο αζηξνγέλλεζεο θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ζε κέηαιια. 
Πξέπεη λα θάλνπκε ηηο παξαθάησ παξαδνρέο. 
Να νξίζνπκε ηελ αξρηθή θαηαλνκή (ζπληζηψζα) κάδαο ησλ αζηέξσλ, δειαδή ηελ αλαινγία 
δεκηνπξγίαο κεγάισλ κε κηθξά αζηέξηα (initial mass function), ηελ αχμεζε ηεο κάδαο ελφο γαιαμία  
θαηά ηελ εμέιημή ηνπ, ηελ ρξνληθή εμέιημε ηνπ βαζκνχ αζηξνγέλλεζεο (ζπλερήο κείσζε ή 
μέζπαζκα ηεο αζηξνγέλλεζεο), ηελ αλαλέσζε πιηθνχ ζηελ κεζναζηξηθή χιε κέζσ ησλ αζηξηθψλ 
αλέκσλ θαη ησλ ζνππεξλφβα , ηελ ρξνληθή εμέιημε ησλ αζηξηθψλ θαζκάησλ απφ ηελ ζεσξία ηεο 
δεκηνπξγίαο ησλ αζηέξσλ, ηελ εμέιημε ζην H/R, θαη ηηο ηζφρξνλεο. 
Δπίζεο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ νη γξακκέο εθπνκπήο απφ ηηο πεξηνρέο(ΗΙΙ) (εξεζηζκέλεο απφ 
ηνπο αλέκνπο ησλ λεαξψλ αζηεξηψλ). 

 
Βαζηθά ζπκπεξάζκαηα. 

 
1) Η γεληθή ιακπξφηεηα ηνπ αζηξηθνχ πιεζπζκνχ κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. 
2) ε απμαλφκελε κεηαιιηθφηεηα ν πιεζπζκφο γίλεηαη πην ακπδξφο ζε κηθξφ κήθνο 
θχκαηνο (1κm), θαη πην ιακπξφο ζηα κεγαιχηεξα κήθε. 
3) Γεληθά ην ρξψκα γίλεηαη πην θφθθηλν κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο κεηαιιηθφηεηαο (θφθθηλε 
αθνινπζία ησλ γαιαμηψλ, red sequence). 
4) Οη γξακκέο ησλ νπδέηεξσλ κεηάιισλ εληζρχνληαη κε ηελ αχμεζε ηεο ειηθίαο θαη ηεο  
κεηαιιηθφηεηαο, θαη νη γξακκέο Balmer εμαζζελνχλ κεηά απφ 100 εθ. έηε. 
Μεξηθά πξνβιήκαηα ζηηο παξαηεξήζεηο καο είλαη φηη ηα θάζκαηα πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή καο δελ 
θαιχπηνπλ φιεο ηηο παξακέηξνπο. Η εθπνκπή ηεο ζθφλεο ζηα κεγάια κήθε θχκαηνο είλαη αβέβαηε, 
φπσο θαη ε εμέιημε ησλ δηπιψλ αζηέξσλ. Γηα παξάδεηγκα, αο πάξνπκε ηελ εμέιημε ηνπ θάζκαηνο 
ελφο πιεζπζκνχ κε βάζε ηε ζχλζεζή ηνπ. Δθηφο απφ έλα ζχληνκν μέζπαζκα αζηξνγέλλεζεο, ν 
αζηξηθφο πιεζπζκφο γεληθά γεξλάεη. Μεηά απφ 1 δηο έηε ζα έρνπκε έληνλε θπξηαξρία ησλ παιαηψλ, 
ςπρξψλ αζηέξσλ. 
 

Γαιαμηαθέο κάδεο 
 
Οη κέζνδνη κέηξεζεο ηεο κάδαο είλαη 
α) Η θακπχιε πεξηζηξνθήο (κφλν αμηνπνηήζηκε φηαλ είλαη γλσζηή ε ηαρχηεηεο πεξηζηξνθήο ζε 
κεγάιν πιάηνο ηνπ γαιαμία) 
β) Σα δηπιά ζπζηήκαηα (γαιαμηψλ), ζπλνδνί (φκσο ε θιίζε ησλ ηξνρηψλ ηνπο καο είλαη άγλσζηε). 
γ) Η δηαθνξά ηαρπηήησλ ησλ αζηέξσλ ελφο γαιαμία ή ησλ γαιαμηψλ ζε έλα ζκήλνο. 
δ) Η ζρέζε κάδαο- ιακπξφηεηαο (ηζρχεη γεληθά?). 
ε) Οη γξακκέο εθπνκπήο ησλ 21 εθαηνζηψλ (απφ ην πιάηνο ηεο γξακκήο απηήο ζπκπεξαίλνπκε ηελ 
ζπλνιηθή γαιαμηαθή κάδα, θαη απφ ηελ έληαζή ηεο ηελ κάδα ζε (ΗΙ)) 
ζη) Η θαηαλνκή ησλ αθηίλσλ Υ (είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο εμέιημεο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνπ 
θάζκαηνο ζηηο αθηίλεο Υ) 
ε) Η επίδξαζε ελφο βαξπηηθνχ θαθνχ. 
Πην αλαιπηηθά, 
 

α) Απφ ηελ πεξηζηξνθή (γηα ζπεηξνεηδείογαιαμίεο) παίξλνπκε ζπκπεξάζκαηα γηα  
1) Σελ ζεκεηαθή κάδα, απφ ηελ θίλεζε ηνπ Kepler (λφκνο βαξχηεηαο). Καηά θαλφλα εθαξκφδεηαη ζε 
εμσηεξηθέο γαιαμηαθέο πεξηνρέο, φπνπ ε θακπχιε πεξηζηξνθήο αθνινπζάεη απηήλ ηελ θίλεζε. Γελ 
παξαηεξείηαη γεληθά ζε φινπο ηνπο γαιαμίεο. Μαο δίλεη ελα θαηψηεξν φξην ηεο κάδαο.  
2) Σελ θαηαλνκή ηεο κάδαο. Με ηελ παξαδνρή κνληέισλ γηα ηελ γαιαμηαθή πξνέιεπζε θαη ηελ 



θαηαλνκή ηεο ππθλφηεηαο, έρνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πνξείαο ησλ δπλάκεσλ θαη ηειηθά ηεο 
γσληαθήο ηαρχηεηαο. Δπίζεο, έρνπκε ηηο παξαδνρέοWyse- Mayal, ελφο ιεπηνχ δίζθνπ θαη 
δηαθφξσλ θαηαλνκψλ ππθλφηεηαο, Perek , κηαο πεπιαηπζκέλεο ζθαίξαο, θαη Schwarzschild, κηαο 
ζηαζεξήο ζρέζεο κάδαο- ιακπξφηεηαο ζε φιν ην ζχζηεκα (ε ππθλφηεηα ηζνχηαη κε ηελ  
επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα).  
πγθξηηηθά, γηα ηνλ Μ31( ζε παξέλζεζε γηα ηνλ Μ33) έρνπκε εθηηκήζεη ηελ κάδα ηνπ (νη ηηκέο είλαη 
ζε δηο ειηαθέο) κε ηηο αθφινπζεο κεηξήζεηο. 
Μέζνδνο θεληξηθήο κάδαο =170 (3.5),Wyse- Mayal =190 (3,5) , Perek =( 4), Schwarzschild 
=140 (5), Πξνθίι NFW =820 (κε ηελ άισ ζθνηεηλήο χιεο), γξακκή 21cm =210. 
 

β) Απφ ηα δηπιά ζπζηήκαηα. 

Πξνυπφζεζε εδψ είλαη νη γαιαμίεο λα δηαγξάθνπλ θπθιηθέο ηξνρηέο. Σν πξφβιεκα είλαη πσο 
αληίζεηα απφ φηη ηζρχεη ζε δηπιά άζηξα, φπνπ ζηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα έρνπκε παξαηεξήζεη 
κηα πιήξε πεξηθνξά ηνπ ελφο γχξσ απφ ηνλ άιιν, ζηνπο γαιαμίεο δελ είλαη κφλν ε θιίζε ησλ 
ηξνρηψλ ηνπο άγλσζηε, αιιά θαη ε γσλία κεηαμχ ηεο γξακκήο ζχλδεζήο ηνπο θαη εκάο ηνπο 
παξαηεξεηέο. Απηή ε κέζνδνο καο δίλεη κηα κέζε ηηκή γαιαμηαθήο κάδαο 80 δηο ειηαθέο κάδεο. Μηα 
πην θαιή εθηίκεζε είλαη φηη νη κηζνί γαιαμίεο έρνπλ πεξίπνπ 150 δηο ει. κάδεο θαη νη άιινη κηζνί 
κφλν 5 δηο ει. κάδεο. Οη ζπεηξνεηδείο θαη νη αλψκαινη θαίλεηαη λα έρνπλ 20 δηο ει. κάδεο, ελψ νη 
ειιεηπηηθνί θαη νη S0 600 δηο ειηαθέο κάδεο. 
Έλα κεηνλέθηεκα ηεο κεζφδνπ είλαη φηη ιφγσ ηεο πξνβνιήο ράλνπκε πνιχ πιεξνθνξία. ε απηήλ 
ηελ κέζνδν νη γαιαμίεο ραξαθηεξίδνληαη σο ζεκεηαθέο κάδεο θαη νη ηξνρηέο ηνπο είλαη θαηά εθηίκεζε. 
 

γ) Απφ ηε δηαζπνξά ηαρπηήησλ . 

Παίξλνπκε ηελ ζπλνιηθή κάδα ελφο ζκήλνπο θαη ηελ δηαηξνχκε ζηα κέιε ηνπ (κέζε κάδα). Σν 
απνηέιεζκα είλαη λα έρνπκε αθξαία κεγάιεο ηηκέο γηα ηηο κάδεο ησλ γαιαμηψλ. 
 

δ) Απφ ηελ ζρέζε κάδαο- ιακπξφηεηαο 

Αλ θάλνπλε ιάζνο ζηελ απφζηαζε επεξεάδνπκε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο απφιπηεο ιακπξφηεηαο. 
Έρνπκε ζρέζεηο κάδαο- ιακπξφηεηαο γηα δηάθνξνπο γαιαμηαθνχο ηχπνπο. Αληηθαηνπηξίδνπλ 
δηαθνξεηηθή πνζφηεηα ζθνηεηλήο χιεο, 50% ζε Sa, Sb θαη 80-90% ζε Sd,Sm, θαη 
δηαθνξεηηθή αλάκεημε ησλ αζηξηθψλ πιεζπζκψλ. Ο πιεζπζκφο αζηέξσλ Ι επεξεάδεη πην πνιχ ηε 
ιακπξφηεηα, ελψ ν πιεζπζκφο ΙΙ ηελ γαιαμηαθή κάδα. 
 

ε ) Οη γξακκέο εθπνκπήο ησλ 21 εθ.  

Με ηελ βνήζεηα ηεο γξακκήο απηήο παξαηεξνχκε ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο λα καο δίλεη ηελ κάδα 
ελφο γαιαμία, θαη απφ ηελ έληαζε ηεο αθηηλνβνιίαο ζπκπεξαίλνπκε ηελ κάδα ηνπ κεζναζηξηθνχ 
νπδέηεξνπ πδξνγφλνπ. 
 

ζη) Απφ ηε θαηαλνκή ησλ αθηίλσλ Υ.  
Σν θαπηφ πιάζκα ζηνπο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο είλαη δείθηεο ηεο κάδαο ηνπο.  
 

ε) Απφ ηελ επίδξαζε ηνπ βαξπηηθνχ θαθνχ.  

Η εηθφλα ησλ καθξπλψλ γαιαμηψλ ζε πξνβνιή καο δίλεη ηελ κάδα ηνπ γαιαμία- θαθνχ. 
 

ζ) Απφ ηελ αζηξηθή πιεζπζκηαθή ζχλζεζε.  

Μέζσ ηεο πιεζπζκηαθήο ζχλζεζεο βξίζθνπκε ηνλ ηχπν ηνπ γαιαμία, άξα θαη ηελ θαηάηαμή ηνπ ζε 
έλα κνληέιν αζηξηθψλ πιεζπζκψλ, πνπ καο δίλεη ηελ ζχλζεζή ηνπ. Η επεμεξγαζία ηεο  
ιακπξφηεηαο καο επηηξέπεη ηελ κέηξεζε ηεο αζηξηθήο κάδαο, αλ γλσξίδνπκε ηελ απφζηαζε. 
Απηή ε κέζνδνο καο δίλεη κφλν ηελ κάδα ησλ αζηεξηψλ, φρη ην αέξην θαη φρη ηελ ζθνηεηλή πιε! 
 

Οη γαιαμίεο ζηα ξαδηνθχκαηα θαη ζηηο ππέξπζξεο. 

 

Ραδηνθχκαηα (εδψ εμεηάδνπκε κνλφ ηελ αθηηλνβνιία ησλ θαλνληθψλ γαιαμηψλ, φρη ηνπο 

ξαδηνγαιαμίεο θαη ηα Κβάδαξ). 



 
Α) πλερήο αθηηλνβνιία 
Σελ παξαηεξνχκε ζε φινπο ηνπο ζπεηξνεηδείο, θαη ζε αλψκαινπο λάλνπο γαιαμίεο. ηνπο 
ειιεηπηηθνχο (E/ S0) ηελ παξαηεξνχκε κφλν, φηαλ έρνπκε έζησ θαη ίρλε ειάρηζηεο αζηξνγέλλεζεο. 
 
Β) Θεξκηθή αθηηλνβνιία. 
Παξαηεξνχκε ειεχζεξε- ειεχζεξε αθηηλνβνιία ζε πεξηνρέο (ΗΙΙ) γχξσ απφ λέα, θαπηά 
Μεγάιεο κάδαο άζηξα, ζηελ πεξηνρή ησλ εθαηνζηφκεηξσλ. Η έληαζή ηεο εμαξηάηαη κφλν ιίγν απφ 
ηελ ζπρλφηεηα. πλδέεηαη κε αζηξηθφ πιεζπζκφ Ι (πεξηνρέο (ΗΙΙ), λεαξά αληηθείκελα ζε βξαρίνλεο), 
άξα απνηειεί έλδεημε γαιαμία κεηαγελέζηεξνπ ηχπνπ. 
 
Γ) Με ζεξκηθή αθηηλνβνιία.  
Πξφθεηηαη γηα ηελ ζρεηηθηζηηθή αθηηλνβνιία ηεο θνζκηθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ κάιινλ 
πξνέξρεηαη απφ εθξήμεηο ζνππεξλφβα, ζε κεζναζηξηθφ καγλεηηθφ πεδίν. Η έληαζή ηεο εμαξηάηαη 
πνιχ απφ ηελ ζπρλφηεηα. Η θαηαλνκή ηεο είλαη ζρεηηθά νκαιή ζηνλ δίζθν, κε κείσζε πξνο ηα 
έμσ. Η κέηξεζε κεξηθψλ ζπρλνηήησλ καο επηηξέπεη λα θαζνξίζνπκε ηελ δηάηαμε ηνπ 
καγλεηηθνχ πεδίνπ (θπξίσο ζε γαιαμίεο πνπ βιέπνπκε απφ  πάλσ). ρεηηθηζηηθά 
ζσκαηίδηα δηαρένληαη, κέρξη κεξηθά kpc χςνο, απφ ηνλ δίζθν. ε γαιαμίεο πνπ βιέπνπκε 
απφ ην πιάη ε θαηαλνκή ηεο αθηηλνβνιίαο είλαη πνιχ πην εθηεηακέλε απφ φηη παξαηεξνχκε ζην 
νξαηφ θσο. 
Τπάξρεη ηζρπξή ζρέζε ηεο ιακπξφηεηαο ζην ππέξπζξν θαη ηεο έληαζεο ζηα ξαδηνθχκαηα, 
ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ε ππέξπζξε αθηηλνβνιία πξνέξρεηαη απφ ζθφλε πνπ ζεξκάλζεθε 
κέζσ ππεξηψδεο αθηηλνβνιίαο απφ κεγάια αζηέξηα, ελψ ηα ξαδηνθχκαηα έρνπλ σο πεγή ηα 
ππνιείκκαηα ησλ ζνππεξλφβα. Καη νη 2 πεξηπηψζεηο απηέο είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ ξπζκφ 
δεκηνπξγίαο λέσλ κεγάιεο κάδαο αζηεξηψλ, άξα ηεο αζηξνγέλλεζεο. 
Η αθηηλνβνιία ησλ 21 εθ. είλαη ε εθπνκπή ηνπ νπδέηεξνπ πδξνγφλνπ. Σν κέγηζηφ ηεο παξαηεξείηαη  
ζηνπο βξαρίνλεο. Σελ έρνπκε αλαθαιχςεη φκσο θαη καθξηά απφ ην νπηηθφ φξην ελφογαιαμία. 
 

Τπέξπζξε αθηηλνβνιία. 

 
ηνπο ειιεηπηηθνχο πξνέξρεηαη απφ γεξαζκέλνπο πιεζπζκνχο, θπξίσο κεηαγελέζηεξσλ ηχπσλ, κε 
κέζε ιακπξφηεηα ζην ππέξπζξν (1 δηο ειηαθέο). ηνπο ζπεηξνεηδείο Sb, Sc είλαη 10-100 
δηο, φπνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ ξπζκφ αζηξνγέλλεζεο. 
Οη ιακπξφηεξνη ππέξπζξνη γαιαμίεο είλαη νη LIRG(luminous infrared galaxies) κε 100 δηο θνξέο ηελ 
ειηαθή ππέξπζξε αθηηλνβνιία θαη νη ULIRG κε 1 ηξηο θνξέο. Πξφθεηηαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά γηα 
γαιαμίεο ζε αιιειεπίδξαζε (γαιαμίεο αζηξνγέλλεζεο κε πνιχ ζθφλε, πνπ εθπέκπεη ζην 
ππέξπζξν). Με ηελ κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ κεγαιψλεη θαη ε αλαινγία ησλ θαλνληθψλ ζπεηξνεηδψλ 
ζηνπο ULIRG. Δίλαη πνιχ ζπάληνη, έρνπκε παξαηεξήζεη κφιηο έλαλ ζε z = 0.033. 

 
Η κεζναζηξηθή χιε ησλ γαιαμηψλ. 

 

Σα ζπζηαηηθά ηεο. 
 
α) Λακπξά λέθε (εθπνκπήο). Σα παξαηεξνχκε ζε κεγάινπο αξηζκνχο, ζηνλ Μ33 έρνπκε πάλσ 
απφ 700 θφθθηλα λέθε εθπνκπήο. Σα πην ιακπξά λέθε εθπνκπήο ζηα Μαγγειαληθά λέθε είλαη 
ηάμεηο κεγέζνπο ιακπξφηεξα απφ απηφ ηνπ Ωξίσλα. Σν 30 Doradus (Tarantula nebular) έρεη 
απφιπηε ιακπξφηεηα -10mag, κε δηάκεηξν 300pc,ελψ ηνπ Ωξίσλα είλαη -3mag, κε δηάκεηξν 10pc. 
Οη γξακκέο εθπνκπήο ζην ζπλερέο καο απνδεηθλχνπλ έκκεζα ηελ χπαξμε ηέηνησλ λεθψλ. 
β) θνηεηλή ζθφλε. Δίλαη θαιά νξαηή ζηα μερσξηζηά λέθε, επίζεο ηελ παξαηεξνχκε σο ισξίδεο 
ζηνπο βξαρίνλεο θαη σο δπλακηθέο ισξίδεο απνξξφθεζεο φηαλ βιέπνπκε ηνπο γαιαμίεο ζηελ θφςε 
(ραξαθηεξηζηηθφο είλαη ν Μ104 Sombrero). Οη άκνξθνη γαιαμίεο S0 έρνπλ κεξηθέο θνξέο έλαλ 
δαθηχιην ζθφλεο / αεξίσλ. 
Γεληθά παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο κεζναζηξηθήο κάδαο απφ Δ ζε S, θαη ζε Ir ζπζηήκαηα 
(κεηάβαζε απφ αζηξηθφ πιεζπζκφ ΙΙ ζε Ι). 
γ) Οπδέηεξν πδξνγφλν (ΗΙ). 



Σν παξαηεξνχκε κέζσ ηεο γξακκήο ησλ 21 εθ. Η δηαζπνξά είλαη ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ ην 
νπηηθφ φξην ηνπ γαιαμία, κε δηαθνπέο ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο θαη ειάρηζην ζηα θέληξα ησλ  
ζπεηξνεηδψλ. 
δ) Αθηηλνβνιία Υ 
ε ζπεηξνεηδείο θαη αλψκαινπο γαιαμίεο απηή νθείιεηαη ζε ππνιείκκαηα ζνππεξλφβα θαη 
κεκνλσκέλεο πεγέο φπσο νη δηπινί αζηέξεο αθηίλσλ Υ, ελψ ζηνπο ειιεηπηηθνχο θαη S0 ζε θαπηφ 
πιάζκα ηεο κεζναζηξηθήο χιεο θαη παιηφηεξνπο δηπινχο αθηίλσλ Υ. 
 

Η κεζναζηξηθή χιε ζηνπο ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο. 

 
.Σν ςπρξφ αέξην 
Απνηειείηαη θπξίσο απφ νπδέηεξν (ΗΙ) θαη ηνληζκέλν (ΗΙΙ) πδξνγφλν πνπ παξαηεξνχκε ζηηο 
γξακκέο επαλαζχλδεζεο Lyman, Balmer ή αλψηεξεο ζεηξέο αλάινγα ην εχξνο κήθνπο θχκαηνο θαη 
ηεο κεηαηφπηζεο ζην εξπζξφ, θαη κέζσ ειεχζεξεο- ειεχζεξεο αθηηλνβνιίαο (ζπλερέο  
ξαδηνθπκάησλ). 
Η θαηαλνκή ηνπ (ΗΙ). Γεληθά είλαη αδχλακν νπηηθά ζηελ γξακκή ησλ 21 εθ, κε δηαζπνξά πέξα ηνπ 
νξαηνχ κέξνο ηνπ δίζθνπ. Η κέζε ππθλφηεηά ηνπ είλαη φκνηα ζε φινπο ηνπο ζπεηξνεηδείο. Οη S0 δελ 
παξνπζηάδνπλ (ΗΙ) ζηνλ δίζθν, θαη κεξηθνί δείρλνπλ (HI) κφλν έμσ απφ ηνλ δίζθν ζε δαθηπιίνπο. 
.Σν κνξηαθφ αέξην. 
Σν (Η2) παξαηεξείηαη δχζθνια, αθνχ ην ςπρξφ (Η2) δελ αθηηλνβνιεί. Σν (CO) είλαη ζεκαληηθφ σο   
δείθηεο ηνπ (Η2), απφ ηελ παξαδνρή ηεο αλαινγίαο (CO)/(H) = -100000. Απηή ε αλαινγία δελ είλαη 
θαζνιηθή γηα φινπο ηνπο γαιαμίεο, εμαξηάηαη απφ ηελ κεηαιιηθφηεηα θαη ηηο γεληθέο ζπλζήθεο θάζε 
γαιαμία. ην θέληξν ελφο γαιαμία, ε αλαινγία ηνπ (CO) απμάλεηαη (ην αέξην εθεί είλαη θπξίσο 
κνξηαθφ). ε αληίζεζε κε ην (ΗΙ), ε δηαζπνξά ηνπ κνξηαθνχ αεξίνπ δελ εθηείλεηαη πέξα απφ ηνλ 
νξαηφ (κε άζηξα) γαιαμηαθφ δίζθν. 
.Ο ξπζκφο αζηξνγέλλεζεο. 
Οη παξαηεξήζεηο ηεο κεζναζηξηθήο χιεο καο επηηξέπνπλ λα βγάινπκε ζπκπεξάζκαηα γηα ηνλ 
ξπζκφ αζηξνγέλλεζεο (star formation rate)ελφο γαιαμία, ζε ειηαθέο κάδεο. Η θαηάζηαζε 
ηνληζκνχ ησλ λεθψλ απνηειεί ζπλέπεηα ηεο ππθλφηεηαο ηεο ηνληζκέλεο αθηηλνβνιίαο, πνπ 
εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ λέσλ, θαπηψλ αζηεξηψλ. Σελ κεηξάκε απφ ηηο γξακκέο 
επαλαζχλδεζεο θαη ηηο <απαγνξεπκέλεο> γξακκέο (απηέο πνπ δελ ππάξρνπλ ζηηο ζπλζήθεο ζηελ 
Γε), πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ κεηαιιηθφηεηα θαη ηελ ξνή ηεο αθηηλνβνιίαο ζην καθξηλφ ππέξπζξν. 
Απηή πξνέξρεηαη απφ ζθφλε πνπ έρεη απνξξνθήζεη ππεξηψδεο αθηηλνβνιία απφ λεαξά άζηξα θαη 
εθπέκπεη ζην ππέξπζξν. 
 

Η κεζναζηξηθή χιε ζηνπο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο. 

 
Απηνί πεξηέρνπλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ζε ςπρξφ αέξην θαη ζθφλε. Σελ έρνπκε κεηξήζεη κφλν ζην 
5-10% ησλ ειιεηπηηθψλ γαιαμηψλ. Πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ζπγρσλεχζεηο κε ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο. 
Τπάξρεη θαπηφ αέξην ζην θέιπθνο (>30kpc) ησλ ειιεηπηηθψλ γαιαμηψλ, κε ζεξκνθξαζία 10 εθ. 
βαζκνί θαη κάδα1- 100 δηο ειηαθέο, θαη κεηαιιηθφηεηα 0,5 απηήο ηνπ Ηιίνπ. Πξνέξρεηαη απφ 
αζηξηθνχο αλέκνπο γηγάλησλ θαη αζηέξσλ ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν, θαζψο θαη εθξήμεηο 
ζνππεξλφβα. 
 

Η θίλεζε ηεο χιεο. 

 
Παξαηεξνχκε ηελ πεξηζηξνθή ελφο γαιαμία θαη δηαπηζηψλνπκε φηη απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 
θιίζε ησλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ ζε ζρέζε κε γξακκέο ζχγθξηζεο (κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ ή ζην 
θπαλφ αλάινγα ην κέξνο ηνπ γαιαμία πνπ καο πιεζηάδεη ή απνκαθξχλεηαη φπσο απηφο 
πεξηζηξέθεηαη), ελψ κηα αθαλφληζηε θίλεζε ζα καο έδηλε κφλν κηα πεπιάηπλζε ησλ γξακκψλ. 
 

ηνπο ζπεηξνεηδείογαιαμίεο.  

 
Οη δίζθνη καο δείρλνπλ πεξηζηξνθή κε θαλνληθφηεηα. Σν αέξην θαη ηα αζηέξηα θηλνχληαη ζε ζρεδφλ 
θπθιηθέο ηξνρηέο. Η κέηξεζε ηεο πεξηζηξνθήο γίλεηαη κέζσ ηεο κεηαηφπηζεο Νηφπιεξ ηεο γξακκήο 



ησλ 21 εθ, ή ησλ νπηηθψλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ απφ πεξηνρέο (ΗΙΙ). 
Μπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε πνηα πιεπξά ηνπ γαιαμία θηλείηαη πξνο εκάο θαη πνηα 
απνκαθξχλεηαη, αιιά φρη ην πνηα είλαη κπξνζηά θαη πνηα πίζσ, φπσο βιέπνπκε ηνλ γαιαμία.  
Η γσληαθή ηαρχηεηα, σο δείθηεο ηεο απφζηαζεο απφ ην θέληξν ελφο γαιαμία, καο ηνλ αλαιχεη ζε 3 
πεξηνρέο ηνπ. 
.Η θεληξηθή πεξηνρή. Λφγσ κηθξήο ρσξηθήο αλάιπζεο έρεη κειεηεζεί κφλν ζε ιίγνπο γαιαμίεο. Οη  
κεγάιεο ηηκέο γσληαθήο ηαρχηεηαο θνληά ζην θέληξν είλαη απνηέιεζκα ηεο πεξηζηξνθήο γχξσ απφ 
ηελ θεληξηθή καχξε ηξχπα. Έρνπκε γξήγνξε πηψζε ηαρχηεηαο πξνο ηα έμσ, ζχκθσλα κε ηνπο 
λφκνπο ηνπ Κεπιεξ.   
.Ο δίζθνο. Η γσληαθή ηαρχηεηα απμάλεηαη σο ζην κέγηζην ζε απφζηαζε 5-6 kpc, ζε γαιαμίεο 
κεγάιεο κάδαο ηχπνπ Sb. Η κνξθή ηεο θακπχιεο πεξηζηξνθήο καο δίλεη ηε θαηαλνκή ηεο κάδαο 
ζηνλ δίζθν, θαη γεληθά εμαξηάηαη απφ ηελ ζπλνιηθή γαιαμηαθή ιακπξφηεηα. Οη πην ιακπξνί 
γαιαμίεο έρνπλ κηθξή πηψζε ιακπξφηεηαο πξνο ηα έμσ (ε ιακπξφηεηα ησλ θεληξηθψλ πεξηνρψλ 
θαη ηνπ δίζθνπ είλαη πην φκνηεο). Η θακπχιε απηή γίλεηαη επίπεδε ζε κεζαίαο ιακπξφηεηαο γαιαμίεο 
θαη αλεβαίλεη κνλφηνλα πξνο ηα έμσ ζε ιηγφηεξν ιακπξνχο γαιαμίεο. 
.Η άισο. Οη θακπχιεο πεξηζηξνθήο ηεο είλαη επίπεδεο, θαη κφλν ζε ιίγεο πεξηπηψζεηο αθνινπζνχλ 
ηνπο λφκνπο ηνπ Κεπιεξ. Η επίπεδεο θακπχιεο θαλεξψλνπλ ηελ θπξηαξρία ηεο κεγάιεο κάδαο 
ζθνηεηλήο χιεο. Η κέγηζηε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο κεηψλεηαη απφ 300 ζε 175 km/s,απφ γαιαμίεο Sa 
ζε Sb. Ο ιφγνο είλαη ε κείσζε ηεο γαιαμηαθήο κάδαο θαη ηεο ζπγθέληξσζήο ηεο. ε αληίζεζε κε 
ηνπο κεγάινπο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο, ζηνπο ζπεηξνεηδείο νη θνηιηέο πεξηζηξέθνληαη κε ηε κέγηζηε 
δπλαηή, βάζεη θπζηθψλ λφκσλ, ηαρχηεηα.  
Η ξάβδνο δελ είλαη ζηαηηθή, αιιά πεξηζηξέθεηαη. Γελ απνηειεί θχκα ζπκπχθλσζεο φπσο νη 
ζπείξεο, έηζη ηα πην πνιιά αζηέξηα παξακέλνπλ ζε απηήλ θαηά ηελ γαιαμηαθή πεξηζηξνθή.   
 

Η ζπεηξνεηδήο δνκή. 

Η θπξίαξρε δνκή ησλ ζπεηξνεηδψλ γαιαμηψλ είλαη νη βξαρίνλεο, πνπ επηθαιχπηνπλ ηνλ δίζθν θαη 
απνηεινχληαη απφ λέα αζηέξηα κε πεξηνρέο (ΗΙΙ), ζθφλε θαη ηζρπξή εθπνκπή(ΗΙ). Οη βξαρίνλεο 
είλαη πεξηνρέο εληαηηθήο αζηξνγέλλεζεο. ηε θιίκαθα ηνπ Hubble νη βξαρίνλεο αλνίγνπλ (νη Sa 
έρνπλ ηνπο πην θιεηζηνχο). Απφ φζν γλσξίδνπκε, θηλνχληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξηζηξνθή, άξα ε  
θαηεχζπλζε είλαη απφ ηελ άθξε πξνο ηελ ξάβδν. Απνηεινχλ θχκαηα ππθλφηεηαο, έηζη δελ είλαη 
ζπκπαγείο, άξα δελ ηπιίγνληαη ιφγσ δηαθνξηθήο ηαρχηεηαο πεξηζηξνθήο, φπσο ζα πεξηκέλακε λα 
γίλεη αλ ήηαλ ζπκπαγείο.  
Η κεζναζηξηθή χιε ζπκππθλψλεηαη ιφγσ κεγαιχηεξεο πίεζεο ηεο πεξηνρήο, κε απνηέιεζκα λα 
θαηαξξένπλ ηα λεθειψκαηα θαη λα έρνπκε αζηξνγέλλεζε. Η γξακκή απνξξφθεζεο (ΗΙ) θαη απηή 
ηεο ζθφλεο δηαθφπηεηαη απφ ην κέγηζην ηεο ππθλφηεηαο λέσλ αζηέξσλ (πεξηνρέο (ΗΙΙ)).  
Η κνξθή ησλ βξαρηφλσλ είλαη ζπλήζσο ζπκκεηξηθή πξνο ηελ ξάβδν, θαη δελ ηπιίγνληαη πάλσ 
απφ1,5 θνξέο γχξσ απφ ην γαιαμηαθφ θέληξν. ε γαιαμίεο κε πνιινχο βξαρίνλεο είλαη πνιιέο 
θνξέο αδχλαην λα παξαθνινπζήζνπκε έλαλ βξαρίνλα ζε φιε ηελ έθηαζή ηνπ. Λφγσ κεζναζηξηθήο 
εμάιεηςεο (πεξηνρέο αζηξνγέλλεζεο) έρνπκε θαιχηεξε εηθφλα ηέηνησλ γαιαμηψλ ζην ππέξπζξν.  
 

Η δπλακηθή ησλ ειιεηπηηθψλ γαιαμηψλ. 
 
Σν θάζκα ηνπο επηθαιχπηεηαη απφ θάζκαηα κεκνλσκέλσλ αζηέξσλ κε δηαθνξεηηθέο γσληαθέο 
ηαρχηεηεο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε θηλεηηθή ελέξγεηα ησλ αζηέξσλ ζηνπο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο 
θπξηαξρείηαη απφ ηπραίεο θηλήζεηο θαη φρη απφ ηελ πεξηζηξνθή ηνπ γαιαμία. Η αηηία ηεο 
πεπιάηπλζεο είλαη νη αληζνξξνπίεο ησλ ηαρπηήησλ.  
Η πεξηζηξνθή θπξηαξρεί κφλν ζε κηθξήο ιακπξφηεηαο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο. Οη κεγάιεο 
ιακπξφηεηαο ειιεηπηηθνί γαιαμίεο έρνπλ θαη κεγαιχηεξε δηαζπνξά ηαρπηήησλ.               
 

Νάλνη γαιαμίεο. 

 
Οη λάλνη γαιαμίεο δελ ηαηξηάδνπλ ζηελ θιαζηθή θαηεγνξηνπνίεζε. Θεσξνχληαη νη ζεκέιηνη ιίζνη  
ησλ κεγάισλ γαιαμηψλ. Η απφιπηε ιακπξφηεηά ηνπο θηάλεη ηα -18mag. Μφλν ζηελ ηνπηθή νκάδα 
γαιαμηψλ έρνπκε αλαιπηηθή θαζκαηνζθφπηζε. Με ην HSTκπνξνχκε λα εμεηάζνπκε θσηνκεηξηθέο 
ιεπηνκέξεηεο ζε θνληηλέο νκάδεο. Οη πεξηνρέο εθπνκπήο(ΗΙΙ) θαη ηα πιαλεηηθά λεθειψκαηα ζηνπο 



λάλνπο κπνξνχλ λα καο δψζνπλ ιεπηνκεξέο θάζκα θαη ζε κεγαιχηεξεο απνζηάζεηο, ράξε ζηηο 
ηζρπξέο γξακκέο εθπνκπήο ηνπο. 
 

Διιεηπηηθνί λάλνη(dE). 
Η εηθφλα ηνπο είλαη ζθαηξηθή ή ειιεηπηηθή, θαη ε ιακπξφηεηά ηνπο θηάλεη κέρξη -17mag. Έρνπλ 
κηθξή επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα σο θαλνληθέο ειιείςεηο θαη ζπρλά κεγάιε αζηξηθή ππθλφηεηα ζην  
θέληξν, ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη ην 20% ηεο ζπλνιηθήο ιακπξφηεηαο. Η κάδα ηνπο είλαη ζηα 
1-10 δηο ειηαθέο, κε ηα 100 εθ. ειηαθέο κάδεο λα είλαη ζε κνξθή (ΗΙ), κε κηθξή, αιιά αθφκα ελεξγή 
αζηξνγέλλεζε. πλήζσο δελ παξνπζηάδνπλ πεξηζηξνθή, παξνπζηάδνπλ αζηξνγέλλεζε εδψ θαη 
πνιιά δηο έηε, θαη έρνπλ ζεκαληηθφ εκπινπηηζκφ ζε κέηαιια. πλήζσο βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο 
κεγάιεο ππθλφηεηαο απφ γαιαμίεο, θπξίσο σο δνξπθφξνη κεγάισλ γαιαμηψλ θαη ζε γαιαμηαθά 
ζκήλε. Η ιακπξφηεηά ηνπο θαη ε κεηαιιηθφηεηά ηνπο είλαη ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο. 
 

Αλψκαινη λάλνη (dIrr). 
Έρνπλ αθαλφληζην νπηηθφ ζρήκα θαη θπξηαξρνχληαη απφ πεξηνρέο (ΗΙΙ). ε απηνχο ηα αζηέξηα 
παιαηψλ πιεζπζκψλ είλαη πην νκαιά θαηαλεκεκέλα. Έρνπλ κεγαιχηεξε επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα, 
ε κάδα ηνπο θηάλεη κέρξη ηα 10 δηο ειηαθέο, κε ην 1 δηο ειηαθέο λα είλαη ζε κνξθή (ΗΙ) θαηαλεκεκέλν 
ζε ζπκππθλψζεηο, θαη λα εθηείλεηαη πέξα ηνπ απνηεινχκελνπ απφ αζηέξηα κέξνο ηνπ λάλνπ. Η 
πεξηζηξνθή είλαη άθακπηε ζε κεγάιεο κάδαο λάλνπο dIrr, θαη δελ έρνπκε αζηξηθά θχκαηα 
ζπκπχθλσζεο. Η αζηξνγέλλεζε πνηθίιιεη ζε έληαζε ζρεηηθά κε ηελ εμέιημή ηνπο. Σνπο βξίζθνπκε 
πεξηζζφηεξν ζε πην αξαηέο πεξηνρέο (πεδίν, γαιαμηαθή νκάδα). Η απφιπηε ιακπξφηεηα, ε 
επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα θαη ε κεηαιιηθφηεηά ηνπο είλαη ζρεηηθέο κεηαμχ ηνπο, θαη δελ έρνπκε βξεη 
δηαβαζκίζεηο κεηαιιηθφηεηαο, φπσο ζπκβαίλεη ζηνπο ζπεηξνεηδείο. Φαίλεηαη λα απνηεινχλ ηνπο 
ζεκέιηνπο ιίζνπο ηνπ Γαιαμία καο. 
 

θαηξηθνί λάλνη(dSph). 

Η εκθάληζή ηνπο είλαη δηθνξνχκελε, κε κηθξή ζπγθέληξσζε ζην θέληξν (εθηφο απν ηνπο λένπο 
πιεζπζκνχο). Η γσληαθή ιακπξφηεηα είλαη κηθξή θαη είλαη νη πην ακπδξνί γαιαμίεο (κέρξη-14mag). 
Η ιακπξφηεηά ηνπο είλαη εθζεηηθή θαη ε κάδα ηνπο θηάλεη κφιηο ηα 10 εθ. ειηαθέο, θάλνληάο ηνπο λα 
είλαη γαιαμίεο κε ηελ κηθξφηεξε κάδα πνπ γλσξίδνπκε. Κπξηαξρνχληαη απφ ζθνηεηλή χιε θαη δελ 
παξαηεξνχκε αέξην, νχηε αζηξνγέλλεζε, παξά κφλν ζεκάδηα έληνλεο αζηξνγέλλεζεο πνπ έγηλε 
ζην παξειζφλ. 
Η κεηαιιηθφηεηά ηνπο είλαη ρακειή κε κεγάιεο δηαθπκάλζεηο. Γελ πεξηζηξέθνληαη θαη ηνπο 
ζπλαληάκε ζε πεξηνρέο κεγάιεο ππθλφηεηαο, θπξίσο σο δνξπθφξνπο. 
 

Νάλνη ζπεηξνεηδείο. 

Δίλαη νη S0-,Sa-,Sb-,Sc-,Sd-γαιαμίεο κε ιακπξφηεηα κέρξη -18mag, ζηνπο νπνίνπο νη πιεζπζκνί 
κεγάιεο ειηθίαο είλαη πην νκαιά θαηαλεκεκέλνη. Έρνπλ κεγάιε ζρέζε κάδαο- ιακπξφηεηαο θαη ε 
κεηαιιηθφηεηά ηνπο θπκαίλεηαη πνιιέο θνξέο αξθεηά, φπσο θαη ζηνπο κεγάινπο ζπεηξνεηδείο, ιφγσ 
πνηθηιίαο αζηξηθψλ πιεζπζκψλ. Η αζηξνγέλλεζε ζε απηνχο είλαη ζπλερήο. Οη πξνγελέζηεξνπ 
ηχπνπ (early) έρνπλ δίζθνπο πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηελ πεξηζηξνθή κε εθζεηηθή ιακπξφηεηα, 
ελψ νη κεηαγελέζηεξνπ ηχπνπ (late) άθακπηε πεξηζηξνθή. 
Οη  κεηαγελέζηεξνπ ηχπνπ έρνπλ κηθξφηεξε κεηαιιηθφηεηα θαη ιηγφηεξν κέξνο ζε κνξθή (ΗΙ). Η 
δνκή ησλ ζπεηξψλ πνηθίιιεη, απφ θαιά αλνηγκέλεο ζπείξεο κέρξη αθαλφληζηα ζρήκαηα, θαη δελ 
ηνπο βξίζθνπκε ζε πεξηνρέο κέγηζηεο γαιαμηαθήο ππθλφηεηαο. 
 

Μπιε ζπκπαγείο λάλνη (BCD). 

Δίλαη κπιε, άκνξθνη γαιαμίεο πνπ θπξηαξρνχληαη απφ ην (ΗΙΙ). ην νπηηθφ θάζκα έρνπλ ζηελέο 
γξακκέο εθπνκπήο ζε κπιε ζπλερέο. Σα αζηέξηα, ην αέξην θαη ε αζηξνγέλλεζε έρνπλ 
ζπγθέληξσζε πξνο ην θέληξν. Παξνπζηάδνπλ κηθξή επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα, κε αλάκεηθην 
πξνθίι ιακπξφηεηαο. Η κάδα ηνπο είλαη 100 εθ -10 δηο ειηαθέο, κε 1 δηο ζε κνξθή (ΗΙ). Όζνη έρνπλ 
πνιχ (ΗΙ) παξνπζηάδνπλ ρακειή κεηαιιηθφηεηα θαη είλαη πην ζπκπαγείο. Η πεξηζηξνθή ηνπο είλαη 
θπξίσο άθακπηε, αιιά ππάξρνπλ θαη ραψδεηο θηλήζεηο, φπνπ ην αέξην ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο 
ηνπο θηλείηαη αλεμάξηεηα. Έρνπκε ελδείμεηο χπαξμεο ζθνηεηλήο χιεο. ηνπο BCD αλήθνπλ νη 
θησρφηεξνη ζε κέηαιια γαιαμίεο αζηξνγέλλεζεο, θαη θαίλνληαη σο δείγκαηα λεαξψλ ηνπηθψλ 



γαιαμηψλ. 
Όκσο ε κειέηε ηνπο καο δείρλεη φηη έρνπλ παιαηνχο αζηξηθνχο πιεζπζκνχο. Μεξηθνί έρνπλ 
ζεκάδηα αιιειεπίδξαζεο πνπ κπνξεί λα πξνμέλεζε αζηξνγέλλεζε, θαη ηνπο ζπλαληάκε ζε 
πεξηνρέο κηθξήο γαιαμηαθήο ππθλφηεηαο. 
 

Τπεξ- ζπκπαγείο λάλνη(UCD). 

Δίλαη πνιχ ζπκπαγείο ιακπξνί λάλνη, πνπ κνηάδνπλ κε ζθαηξσηά ζκήλε. Η θχζε ηνπο είλαη 
άγλσζηε, θαη ζπδεηείηαη αλ έρνπλ ζθνηεηλή χιε, αλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο κάδαο ζθαηξσηά ή αλ 
ήηαλ ππξήλεο κεγάισλ γαιαμηψλ πνπ απνγπκλσζήθαλ απφ ηα εμσηεξηθά άζηξα ηνπο. Η απφιπηε 
ιακπξφηεηά ηνπο είλαη απφ -11mag σο -14mag. Φηάλνπλ ζε δηάκεηξν ηα 10 - 30 pc. Μεξηθέο θνξέο 
πεξηβάιινληαη απφ θέιπθνο κηθξήο ππθλφηεηαο, κεγέζνπο 80- 120 pc. Η κάδα ηνπο είλαη 20 - 90 εθ. 
ειηαθέο. Έρνπλ ηππηθή ειηθία 8 δηο έηε θαη ππάξρνπλ θπξίσο ζε γαιαμηαθά ζκήλε. 
 

Γαιαμηαθά θέληξα. 

 
Γεληθά ζηα θέληξα ησλ γαιαμηψλ ππάξρεη κηα κεγάιεο κάδαο καχξε ηξχπα, θαη ε δξάζε ησλ 
ελεξγψλ γαιαμηψλ νθείιεηαη ζηνλ δίζθν πξνζαχμεζεο ηεο γαιαμηαθήο θεληξηθήο καχξεο ηξχπαο. 
Οη ηεξάζηηεοζε κάδα απηέο κ. ηξχπεο είλαη παξφια απηά ρσξηθά πνιχ κηθξέο γηα λα ηηο δνχκε, έηζη 
ηηο ζπκπεξαίλνπκε έκκεζα, απφ ηελ κεγάιε αχμεζε ηεο δηαζπνξάο ηεο ηαρχηεηαο πξνο ην θέληξν, 
θαη ζε πεγέο Mazer απφ ηελ θηλεκαηηθή αζπκθσλία ζηελ θακπχιε πεξηζηξνθήο. Έρνπκε κεηξήζεη 
ηηο κάδεο ησλ κ. ηξππψλ ζε 49 γαιαμίεο. Η κάδα ηνπο είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηελ δηαζπνξά ζε 
ηαρχηεηα βάζεη ιακπξφηεηαο ησλ αζηέξσλ ζηελ θνηιηά. 
 

ηαηηζηηθέοηδηφηεηεο. 
 
Γηα ζηαηηζηηθέο κειέηεο ρξεηάδνληαη κεγάια δείγκαηα απφ γαιαμίεο κε γλσζηέο απνζηάζεηο 
(απφ ηελ κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ). Απηφ ην πεηπραίλνπκε κφλν κε θαζκαηνγξάθνπο ζε κεγάινπο 
ρξφλνπο ρξήζεο ηειεζθνπίσλ. 
 

Φσηνκεηξηθή εξπζξνιίζζεζε. 

 
Παίξλνπκε ιήςεηο κε ρξήζε πνιιψλ θίιηξσλ, πνπ θαιχπηνπλ φιν ην νξαηφ θάζκα, θαη ζε z>1 
ην θνληηλφ ππέξπζξν. πγθξίλνπκε ηα απνηειέζκαηα κε θάζκαηα απφ αξρεία πνπ  
πεξηιακβάλνπλ άζηξα, AGN θαη γαιαμίεο δηαθφξσλ ηχπσλ, γηα παξάδεηγκα ζην ρξψκα ηνπο. Με 
απηφλ ηνλ ηξφπν θάζε έμσ-γαιαμηαθφ αληηθείκελν καο δίλεη ηελ θσηνκεηξηθή εξπζξνιίζζεζε θαη 
ηνλ γαιαμηαθφ ηνπ ηχπν. 
 

πληζηψζα ιακπξφηεηαο. 

 
Η ζπληζηψζα ιακπξφηεηαο καο δίλεη ηνλ αξηζκφησλ γαιαμηψλ πξνο ην δηάζηεκα ιακπξφηεηαο. 
Μαο δίλεη ηελ κέζε ππθλφηεηα ζε γαιαμίεο θαη ηελ κέζε ιακπξφηεηα ησλ γαιαμηψλ. 
 

Η εμέιημε κε ηελ εξπζξνιίζζεζε. 
 
Σν πξφβιεκα είλαη φηη φζν απμάλεηαη ε κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ αλεβαίλεη ην φξην ιακπξφηεηαο πνπ 
ρξεηάδεηαη λα έρνπλ νη γαιαμίεο, γηα λα είλαη νξαηνί. ε z =1 δελ έρνπκε εμεηάζεη γαιαμίεο ιηγφηεξν 
ιακπξνχο απφ ηνλ δηθφ καο. Απφ ηελ ρξσκαηηθή εμέιημε θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εμέιημεο ζηε ζρέζε 
κάδαο- ιακπξφηεηαο, θαζψο θαη ηελ αζηξνγέλλεζε ζπκπεξαίλνπκε φηη νη θφθθηλνη γαιαμίεο έρνπλ 
παζεηηθή εμέιημε ρσξίο ζεκαληηθή αζηξνγέλλεζε κεηά απφ ηελ ειηθία z=1. Γίλνληαη πην θφθθηλνη θαη 
ακπδξφηεξνη, αθνχ κε ηνλ ρξφλν ν πιεζπζκφο ησλ άζηξσλ ηεο θπξίαο αθνινπζίαο ζε απηνχο 
πεξηνξίδεηαη ζε πην ςπρξά θαη ακπδξά άζηξα, πνπ είλαη κηθξφηεξεο κάδαο θαη καθξνβηφηεξα. Όιν 
θαη πεξηζζφηεξνη γαιαμίεο κπαίλνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ θφθθηλσλ. ηνπο κπιε γαιαμίεο (κπιε 
ζχλλεθν), ε αξρηθά έληνλε αζηξνγέλλεζε κεηψλεηαη αξγά, θαη απηνί γίλνληαη ιηγφηεξν κπιε θαη 
ακπδξφηεξνη. Η θαηαλνκή ζπρλφηεηαο δελ δηαθνξνπνηείηαη. 



Δηθφλα ζπξξίθλσζεο (downsizing). 

 
Οη ζεκεξηλνί γαιαμίεο κεγάιεο κάδαο δεκηνπξγήζεθαλ πξψηνη θαη ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 
Όζν κηθξφηεξε κάδα έρεη ν γαιαμίαο, ηφζν πην κεηαγελέζηεξα θαη ζε αξγφ ξπζκφ έγηλε ε δεκηνπξγία 
ηνπ. Απηφ εμεγεί ηελ ζεκεξηλή ζρέζε ζηνπο γαιαμίεο κεηαμχ κάδαο, ειηθίαο θαη αζηξνγέλλεζεο θαη 
ηελ κείσζε ηεο αζηξνγέλλεζεο ηα ηειεπηαία 10 δηο έηε. 
 

Κφθθηλε αθνινπζία θαη κπιε ζχλλεθν. 

 
Σα δείγκαηα ησλ γαιαμηψλ κε εξπζξνιίζζεζε καο δίλνπλ κηα λέα θαηάηαμή ηνπο. Οη παξαδνζηαθνί 
δηαρσξηζκνί πξνγελέζηεξσλ θαη κεηαγελέζηεξσλ γαιαμηαθψλ πιεζπζκψλ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο 
γαιαμίεο ζε απηνχο πνπ βξίζθνληαη ζηελ θφθθηλε δηαδνρή (πξνγελέζηεξνη) θαη απηνχο ζην κπιε 
ζχλλεθν (κεηαγελέζηεξνη), ζηελ θαηαλνκή ηνπο ζην δηάγξακκα ρξψκαηνο- ιακπξφηεηαο. Η 
θφθθηλε δηαδνρή πεξηιακβάλεη γαιαμίεο ρσξίο αζηξνγέλλεζε θαη κε κεγάιε κάδα, ελψ ην κπιε 
ζχλλεθν γαιαμίεο κε ζπλερήο αζηξνγέλλεζε θαη κηθξφηεξε κάδα, θπξίσο ζπεηξνεηδείο. Οη πξψηνη 
έρνπλ θπξίαξρε ηελ γαιαμηαθή θνηιηά, κε γεξαηνχο θφθθηλνπο αζηξηθνχο πιεζπζκνχο, ειάρηζηε πηα 
αζηξνγέλλεζε θαη κεγάιε ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν, ελψ νη δεχηεξνη έρνπλ θπξίαξρν ηνλ 
γαιαμηαθφ δίζθν, κε λένπο κπιε αζηξηθνχο πιεζπζκνχο κε ελεξγή αζηξνγέλλεζε θαη κηθξή 
ζπγθέληξσζε θσηφο ζην θέληξν.   

 
Πσο εμειίζζνληαη νη γαιαμίεο 
 
Η ζπλνιηθή κάδα ησλ γαιαμηψλ ζηελ θφθθηλε αθνινπζία έρεη δηπιαζηαζηεί απφ ηελ επνρή z=1. Οη 
γαιαμίεο δεκηνπξγνχληαη ζην κπιε ζχλλεθν θαη κεηαλαζηεχνπλ απφ εθεί ζηελ θφθθηλε δηαδνρή, κε 
ηελ αζηξνγέλλεζε λα εμαιείθεηαη ζε απηήλ ηελ εμέιημε. 
Έλα ζελάξην εμέιημεο είλαη φηη πξψηα έγηλε ε κεηάβαζε (δειαδή, απφ λσξίο ππνβαζκίζηεθε ε 
αζηξνγέλλεζε) θαη κεηά ζπγρσλεπηήθαλ νη γαιαμίεο πνπ δελ είραλ ή είραλ πνιχ ιίγν αέξην (dry 
mergers). 
Έλα άιιν είλαη φηη νη ζπγρσλεχζεηο έγηλαλ αθφκα κέζα ζην κπιε ζχλλεθν (wet mergers) θαη κεηά 
έγηλε ε κεηάβαζε ζηελ θφθθηλε δηαδνρή, άξα ε ππνβάζκηζε ηεο αζηξνγέλλεζεο έγηλε αξγφηεξα. 
Η ππνβάζκηζε ηεο αζηξνγέλλεζεο κπνξεί λα ζπκβεί κε ηελ εμάληιεζε ησλ αεξίσλ κεηά απφ ηελ  
ζπγρψλεπζε 2 γαιαμηψλ ή κε ηελ επίδξαζε ηνπ πεξηβάιινληνο ελφο γαιαμία. 
 

Κιηκαθσηέο ζρέζεηο ζηνπο γαιαμίεο. 

 
ηνπο ειιεηπηηθνχο θιηκαθψλεηαη κε ηελ ιακπξφηεηα ε δηαζπνξά ηαρχηεηαο ζην θέληξν, ελψ ζηνπο 
ζπεηξνεηδείο ζρεηίδεηαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο κε ηε ιακπξφηεηα.            
Η παξαηεξεζηαθή ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ δηάκεηξν θαη ηελ κέζε ιακπξφηεηα αλά επηθάλεηα 
καο δίλεη έλα βαζηθφ κέγεζνο ηνπ γαιαμία. Η δηάρπζε κεδελίδεηαη φηαλ παξαηεξνχκε ηελ πξνβνιή 
ηνπ γαιαμία ζην επίπεδν (ηνλ γαιαμία απφ πάλσ). 
Με κεηξήζεηο πνπ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηελ απφζηαζε κπνξνχκε λα βξνχκε ηελ ιακπξφηεηα ελφο 
γαιαμία κέζσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ. Η ζρέζε απηή ππάξρεη γηα ηνπο ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο θαη ηηο 
θνηιηέο ησλ ζπεηξνεηδψλ. Η κέηξεζε δελ εμαξηάηαη απφ ην θνζκηθφ πεξηβάιινλ, ε θνζκηθή δηάρπζε 
κπνξεί λα επεξεάζεη κφλν θαηά κεξηθά πνζνζηά ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο.  



Καηαλνκή ζηνλ ρψξν. 

 
Τπάξρνπλ νη ζπκππθλψζεηο γαιαμηαθψλ ζκελψλ, αιιά ζε κεγάιε θιίκαθα απηέο κεηψλνληαη, άξα 
ην ζχκπαλ είλαη ηζφηξνπν ζε κεγάιεο θιίκαθεο. 
 

Γαιαμίεο ζε κεγάιεκεηαηφπηζε ζην εξπζξφ. 

 
Λφγσ ησλ ακέηξεησλ γαιαμηψλ ζε έλα πεδίν, κε δηαθνξεηηθή ιακπξφηεηα θαη κεηαηφπηζε ζην 
εξπζξφ (απφζηαζε), ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ηερληθέο δηαρσξηζκνχ γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ 
καθξηλφηεξσλ γαιαμηψλ.  
 

Ακπδξνί κπιε γαιαμίεο (faint blue galaxies).   

 
Δίλαη ν πιεζπζκφο γαιαμηψλ ηνπ πεδίνπ κε κεγάιε αλάιπζε, κέρξη z=1 (ζην βαζχ πεδίν ηνπ 
Hubble κέρξη z=3). Απφ ηελ κειέηε απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αζηξνγέλλεζε 
απμάλεηαη δπλακηθά κέρξη z= 1 θαη κεηά κεηψλεηαη κε κηθξφηεξν ξπζκφ. 

 
Κακπή Lyman 
 
Η θαζκαηηθή θαηαλνκή ελέξγεηαο ησλ γαιαμηψλ κε κεγάιε αζηξνγέλλεζε (starburst) καο δείρλεη 
κηα εθηεηακέλε θακπή Lyman (θακπή ηνληζκνχ ηνπ πδξνγφλνπ ζηηο αηκφζθαηξεο ησλ κεγάιεο 
κάδαο αζηέξσλ). Η ηζρχ ηεο θακπήο κπνξεί λα εληζρπζεί απφ ηελ απνξξφθεζε ηνπ αεξίνπ (ΗΙ) 
κέζα ή κπξνζηά απφ ηνλ γαιαμία. Οη ιήςεηο ελφο πεδίνπ κε θίιηξν ζε κήθνο θχκαηνο εξεκίαο 
κηθξφηεξν απφ απηφ ηεο θακπήο θαη άιισλ θίιηξσλ ζε κήθνο θχκαηνο εξεκίαο πάλσ απφ ηελ 
θακπή καο επηηξέπεη ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ γαιαμηψλ ζε νξηζκέλν πεδίν κεηαηφπηζεο ζην εξπζξφ, 
βάζεη δηαιείςεσλ (dropout). 
 

Γαιαμίεο Lyman- α. 

 
Οη γαιαμίεο κε εθηεηακέλε αζηξνγέλλεζε δείρλνπλ ηελ γξακκή εθπνκπήο πδξνγφλνπ Lyman- α κε 
πςειφ ηζνδχλακν πιάηνο. Σν ζπλερέο ζηελ πιεπξά ηνπ κηθξνχ κήθνο θχκαηνο απηήο ηεο γξακκήο 
(αλάινγα ηελ κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ) ράλεηαη απφ κεζνγαιαμηαθή απνξξφθεζε, έηζη έρνπκε κηα 
αζπλέρεηα ζε απηήλ ηελ γξακκή. 
 

Οη βαξπηηθνί θαθνί ζηελ εχξεζε καθξηλψλ γαιαμηψλ. 

 
Πξφθεηηαη γηα ηελ ρξήζε κεγάιεο κάδαο γαιαμηαθψλ ζκελψλ σο θπζηθψλ <ηειεζθνπίσλ>, πνπ 
εληζρχνπλ ην θσο απφ γαιαμίεο πνπ βξίζθνληαη πίζσ ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα 
δνχκε πνιχ ακπδξνχο γαιαμίεο πνπ κε άκεζε παξαηήξεζε δελ είλαη αληρλεχζηκνη, θάηη πνιχ 
ζεκαληηθφ γηα ηελ εμέιημε ηεο ιακπξφηεηαο ησλ γαιαμηψλ. Αθφκα, κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε 
πηζηνχο ράξηεο ηεο ζθνηεηλήο χιεο ησλ ζκελψλ πνπ απνηεινχλ ηνπο βαξπηηθνχο θαθνχο επεηδή 
απηνί ρξεζηκνπνηνχλ ην βαξπηηθφ πεδίν ηνπο γηα ηα ιεηηνπξγήζνπλ σο βαξπηηθνί θαθνί. 
 

Γαιαμίεο ζηα ππφ- ρηιηνζηά ( sub- mm (SCUBA) galaxies). 

 
ηελ πεξηνρή ηνπ κήθνο θχκαηνο ησλ ππφ-ρηιηνζηψλ είλαη εθηθηή ε αλαγλψξηζε γαιαμηψλ κε 
κεγάιε αζηξνγέλλεζε απφ ηελ εθπνκπή ηεο ζθφλεο ηνπο. Η κέζνδνο απηή καο επηηξέπεη 
παξαηεξήζεηο ζε κεγάιε κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ. Με ηελ κεηαηφπηζε ζην εξπζξφ ην παξάζπξν 
παξαηήξεζεο κεηαθηλείηαη ζην κήθνο θχκαηνο φπνπ παξνπζηάδεηαη ην κέγηζην ηεο εθπνκπήο ηεο 
ζθφλεο. 
 

Απνκαθξπζκέλνη θφθθηλνη γαιαμίεο θαη πνιχ θφθθηλα αληηθείκελα (distant red 
galaxies and extremely red objects, ERO) 
 



Μεηά ηελ θακπή ηεο αζηξνγέλλεζεο ν αζηξηθφο πιεζπζκφο εμειίζζεηαη παζεηηθά θαη ην ρξψκα 
ελφο γαιαμία γίλεηαη πην θφθθηλν. Μπνξεί θαη λα εληζρχεηαη ην θφθθηλν ρξψκα απφ ηελ 
απνρξσκάηηζε ιφγσ ηεο ζθφλεο, έηζη νη νκάδα απηψλ ησλ γαιαμηψλ είλαη αλνκνηνγελήο. 
 

Γαιαμίεο κε απνζβεζκέλε γξακκήLyman -α (damped Lyman -α systems, DLA) 

 
Παξνπζηάδνπλ πνιχ ηζρπξέο γξακκέο απνξξφθεζεο πνπ παξαπέκπνπλ ζε αέξην πνπ 
απνξξνθάεη θαηά κήθνο ηεο γξακκήο ζέαζεο, θάηη ηππηθφ γηα δίζθνπο ζπεηξνεηδψλ γαιαμηψλ. 
 

εκείσζε 1  
Διιεηπηηθνί ζε ζπγρψλεπζε 
 
Κνληά ζην θέληξν ηνπ γαιαμηαθνχ ζκήλνο SDSSJ1531+3414 ζηε Νφηηα Κνξψλα, δχν ειιεηπηηθνί 
γαιαμίεο είλαη ζε θάζε ζπγρψλεπζεο. πλήζσο ζπγρσλεχνληαη ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο, κε 
απνηέιεζκα ηελ έληνλε αζηξνγέλλεζε. ηελ ζπάληα απηή ζπγρψλεπζε εκθαλίδεηαη κηα αθαλφληζηε 
κπιε ισξίδα κε κήθνο 100000 έηε θσηφο, θάηη πνπ απεηθνλίδεη ηελ ήδε ππάξρνπζα έληνλε 
αζηξνγέλλεζε. 
Η γέλλεζε κεγάισλ κπιε αζηέξσλ ζεκαίλεη φηη φιε ε δηαδηθαζία δελ γίλεηαη γηα πεξηζζφηεξν απφ 
10 εθ. έηε, ιφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο δσήο ηνπο θαη ηεο έληνλεο θαηαλάισζεο ηνπ δηαζέζηκνπ γηα 
ηελ αζηξνγέλλεζε αεξίνπ. Αξγφηεξα ε θσηεηλφηεηα ζα κεησζεί θαη ην θσο ζα γίλεη πην θφθθηλν. Η 
ισξίδα απηή πεξηέρεη ζθφλε θαη αέξην πνπ ιφγσ ησλ παιηξξντθψλ δπλάκεσλ ησλ 2 γαιαμηψλ 
απνκαθξχλζεθε απφ απηνχο. Καλνληθά δελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη δηαζέζηκν αέξην θαη ζθφλε ζε 
ειιεηπηηθνχο γαιαμίεο. Απηή ε παξαηήξεζε καο πιεξνθνξεί φηη ίζσο ηειηθά λα κελ είλαη ηφζν 
ζηείξνη νη ειιεηπηηθνί γαιαμίεο. Σέινο, ε ηεξάζηηα ζπλνιηθή κάδα ηνπο θάλεη ην θσο ησλ γαιαμηψλ 
πίζσ ηνπο λα θακππιψλεηαη έληνλα (θαηλφκελν βαξπηηθνχ θαθνχ).  
 

εκείσζε 2 
Σφποι γαλαξιϊν και τα φυςικά τουσ χαρακτθρθςτικά. Μια απλοποιθμζνθ κατάταξθ των 

γαλαξιϊν. 

Κανονικοί ςπειροειδείσ. Πολφ επίπεδοι δίςκοι που υποςτθρίηονται από τθν περιςτροφι τουσ, 

με ςπειροειδείσ βραχίονεσ (όπου ζχουμε αςτρογζννθςθ) και μια κεντρικι ράβδο (απαλλαγμζνθ 

από νεαρά άςτρα). Μάηα 1 δισ- 1 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 6-100 kpc, λαμπρότθτα 100 εκ.- 100 δισ 

θλιακζσ. 

Προγενζςτερου(early) τφπου. Με πολφ λίγθ ςκόνθ και αζριο, κυριαρχοφνται από μεγάλθσ 

θλικίασ αςτζρια. Μάηα 1 εκ- 100 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 1- 150 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1 τρισ 

θλιακζσ. 

Ραβδωτοί. πειροειδείσ με ςπείρεσ αερίων και ςκόνθσ που καταλιγουν ςε μπάρα που διαςχίηει 

τον πυρινα. Όμοιεσ μάηεσ και λαμπρότθτεσ με τουσ ςπειροειδείσ. 

Ανϊμαλοι. Δεν κυριαρχεί ζνασ δίςκοσ θ μια μπάρα, με το 10%- 20% τθσ μάηασ τουσ να είναι 

αζριο. Μάηα 1 εκ- 100 δισ θλιακζσ, διάμετροσ 1- 10 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1 δισ θλιακζσ. 

Αςτρογζννθςθσ. Μεγαλο απόκεμα αερίων και υψθλόσ βακμόσ αςτρογζννθςθσ. Μπορεί να 

είναι κανονικοί θ ακανόνιςτοι ςτο ςχιμα. Μάηα 1 εκ- 10 δισ θλιακζσ, μζγεκοσ 100-1000 kpc, 

λαμπρότθτα 1 δισ- 100 τρισ θλιακζσ. 

LIRG (Luminousinfraredgalaxies). Λαμπροί ςτο υπζρυκρο, χωρίσ ι με όχι ιςχυροφσ AGN. 



U(ultra)LIRG. Με πολφ ςκόνθ, πικανϊσ περιζχουν ιςχυροφσ AGN, μεγαλφτερθσ λαμπρότθτασ 

από 1 τρισ θλιακζσ. Μεγάλθ λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο. 

E(extreme)LIRG. Ακόμα πιο λαμπροί ςτο υπζρυκρο, με υπερμεγζκθ μ. τρφπα ςτο κζντρο. 

Νάνοι. Πολφ αμυδροί γαλαξίεσ, μάηασ 1 εκ. θλιακισ και ζκταςθσ 1000 pc.   

 

θμείωςθ 3 

Ο λαμπρότεροσ γαλαξίασ 

Ο γαλαξίασ WISEJ224607.57-052635.0 ζχει απόςταςθ z =4,6. Άρα το φωσ του μασ ζρχεται από 

πριν 12,5 δισ ζτθ. Η λαμπρότθτά του είναι 300 τρισ φορζσ αυτι του Ηλίου(λόγω μεγάλθσ 

ερυκρολίςκθςθσ θ λαμπρότθτά του κορυφϊνεται ςτο υπζρυκρο). Αυτόσ ο γαλαξίασ ανικει 

ςτθν νζα κατθγορία ELIRG (extreme luminous infrared galaxies), που είναι ακόμα πιο λαμπροί 

από τουσ U(ultra)LIRG. Οι τελευταίοι είναι κλαςςικοί γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ με πολφ ςκόνθ, 

όπωσ ο Μ82.  

Η μεγάλθ λαμπρότθτά του οφείλεται ςτθν υπερμεγζκθ μαφρθ τρφπα ςτο κζντρο του, που 

υπολογίηεται να ζχει διςεκατομμφρια θλιακζσ μάηεσ. Αυτι ακτινοβολεί ζντονα λόγω τθσ 

μεγάλθσ ςυςςϊρευςθσ αερίων ςτον ορίηοντα γεγονότων τθσ, και κερμαίνει τθν ςκόνθ γφρω 

τθσ, που ζτςι λάμπει ςτο υπζρυκρο. Η μάηα τθσ φαίνεται να ξεπερνάει τα όρια τθσ κεωρίασ 

εξζλιξθσ των κεντρικϊν μαφρων τρυπϊν, ίςωσ να είχε μεγάλθ αρχικι μάηα ι να περιςτρζφεται 

πολφ αργά, με ςυνζπεια τθν πιο αποτελεςματικι τροφοδοςία τθσ.   

θμείωςθ 4 

Μια μαφρθ τρφπα προγενζςτερου τφπου ανατρζπει τα δεδομζνα τθσ κεωρίασ 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ.  

Η υπερμεγζκθσ (7 δισ θλιακζσ μάηεσ) μαφρθ τρφπα του γαλαξία CID947 μασ ςτζλνει φωσ από 11 

δισ ζτθ πριν. Οι μεγαλφτερεσ μαφρεσ τρφπεσ που είχαμε ανακαλφψει μζχρι τϊρα είχαν το πολφ 

το 1% τθσ ςυνολικισ μάηασ του γαλαξία. Αυτι ζχει το 10%, και είναι εντυπωςιακό το πϊσ 

μεγάλωςε τόςο γριγορα (2 δισ ζτθ μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ). Η προςαφξθςι τθσ δεν είναι πια 

ςθμαντικι, άρα ζχει φτάςει ςτο τελικό τθσ μζγεκοσ. Δεν εμπόδιςε τθν αςτρογζννθςθ μζςω των 

ανζμων τθσ, και όςο και να μεγαλϊςει ο γαλαξίασ (που είναι ζνασ τυπικισ μάηασ γαλαξίασ), κα 

υπάρχει αυτι θ δυςαναλογία μάηασ ανάμεςα ςτθν μαφρθ τρφπα και ςτον γαλαξία τθσ. 

θμείωςθ 5 

Σο ALMA ανακαλφπτει ςυνζλευςθ γαλαξιϊν ςτο πολφ νεαρο ςφμπαν. 

Ανακαλφψαμε τθν εκπομπι του (CII) ςτον BDF3239, ςε θλικία του ςφμπαντοσ μόλισ 800 

εκατομμφρια ζτθ. Πρόκειται για κανονικό γαλαξία(όχι Κβαηαρ), και θ εκπομπι αυτι δεν 

προζρχεται από το κζντρο του. Σα κεντρικά νζφθ του διαταράχτθκαν από τθν κοντινι 

αςτρογζννθςθ (αςτρικοί άνεμοι και ςουπερνόβα). Σο ιονιςμζνο (CII) μασ δείχνει τισ περιοχζσ 

ψυχροφ αερίου, που ςυςςωρεφονται ςτον γαλαξία από τθν μεςογαλαξιακι φλθ. Για πρϊτθ 



φορά μποροφμε να υπολογίςουμε για ζναν τόςο μακρινό γαλαξία παραμζτρουσ όπωσ οι 

άνεμοι των αςτεριϊν, θ βιωςιμότθτα των μοριακϊν νεφϊν, θ διαφυγι τθσ ακτινοβολίασ 

ιονιςμοφ και θ πολφπλοκθ δομι τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. Ο γαλαξίασ αυτόσ αποτελεί τυπικό 

δείγμα ςυνειςφοράσ ςτον ςυμπαντικό επαναιονιςμό. 

θμείωςθ 6 

Ο τεράςτιοσ ελλειπτικόσ γαλαξίασ Μ87 ςυνεχίηει να μεγαλϊνει. 

Από τθν ανάλυςθ των κινιςεων 300 πλανθτικϊν νεφϊν του Μ87 (ελλειπτικόσ γαλαξίασ μάηασ 1 

τρισ θλιακζσ, τθν πενταπλάςια του δικοφ μασ Γαλαξία) βρζκθκε ότι πριν ζνα δισ ζτθ <κατάπιε> 

ζναν γαλαξία. Σα πλανθτικά νζφθ τθσ ζρευνασ βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του 

γαλαξία. Σα πλανθτικά ζχουν το πλεονζκτθμα ότι εκπζμπουν ςε αυςτθρά κακοριςμζνα μικθ 

κφματοσ (ορατό και υπζρυκρο). Αυτά τα πλανθτικά προιλκαν από τον γαλαξία που 

ςυγχωνεφτθκε με τον Μ87. Με αυτιν τθν πρόςφατθ ςυγχϊνευςθ (οι περιςςότερεσ ςτο ςφμπαν 

ζγιναν πολλά δισ ζτθ πριν) εξθγείται θ μεγάλθ λαμπρότθτα τθσ άλωσ του γαλαξία. Σα πλανθτικά 

νζφθ διαρκοφνε για μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ ζτθ, ζτςι δεν προχπιρχαν ςτον γαλαξία που 

ςυγχωνεφτθκε. Όμωσ ακολουκοφνε τθν κίνθςθ των (ςχετικά μικρισ μάηασ) αςτζρων, τϊρα 

λευκϊν νάνων, που είναι πολφ πικανό να ανικαν ςτον γαλαξία που ςυγχωνεφτθκε ςτον Μ87.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


