
Σα γαιαμηαθά ζκήλε 
 

ηαηηζηηθή θαη παξαηήξεζε. 

 
Αθόκα θαη κηα ρνλδξηθή αλάιπζε ηεο δηαζπνξάο ησλ γαιαμηώλ ζηνλ νπξαλό καο δείρλεη 
ηελ ηάζε δεκηνπξγίαο ζκελώλ πνπ επηθξαηεί. 
Από ηνπο 35 ιακπξνύο γαιαμίεο ηνπ θαηαιόγνπ Messier νη 16 βξίζθνληαη ζε έλα κηθξό 
πεδίν (ην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ). Οη γαιαμίεο κέρξη θαηλόκελν κέγεζνο 13mag ζηνλ 
θαηάινγν Shapley- Aimes βξίζθνληαη ζην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ θαη ζε εθηεηακέλεο 
νκάδεο ζηνλ Νόηην νπξαλό. Οη γαιαμίεο κέρξη 18,3mag καο δείρλνπλ όηη ε ζύζηαζε 
ζκελώλ είλαη πνιύ θπζηνινγηθή. Οη γαιαμίεο κέρξη 21mag (δνκή Abell) βξίζθνληαη ζε 
4000 ζκήλε, κε 1-2 ζκήλε θάζε 10 θπβηθέο κνίξεο θαη ζε κεηαηόπηζε πξνο ην εξπζξό 
κέρξη z =0,15. 
 

Καηεγνξηνπνίεζε ησλ ζκελώλ. 
 
Καηά Zwicky 
Γαιαμηαθά ζκήλε νλνκάδνληαη νη ηζρπξέο ζπγθεληξώζεηο γαιαμηώλ κε ρηιηάδεο κέιε θαη 
ζηαηηζηηθή θαλνληθόηεηα. Γαιαμηαθά λέθε είλαη νη κεγάιεο, αλώκαιεο νκάδεο, ρσξίο 
επδηάθξηηε ζπγθέληξσζε. Οκάδεο γαιαμηώλ είλαη νη ραιαξέο ζπλαζξνίζεηο κεξηθώλ 
γαιαμηώλ , ρσξίο επδηάθξηηε ζπγθέληξσζε. 
ρεηηθά κε ηελ δνκή (πεξηερόκελν ζε γαιαμίεο), έρνπκε 3 θαηεγνξηνπνηήζεηο, πνπ όκσο 
ιεηηνπξγνύλ ζε κεγάιν βαζκό παξάιιεια. 
 

Σύπνη Rood- Sastry θαη νη αλαινγίεο ηνπο ζην ζύλνιν ησλ ζκελώλ.  

cD 21% (supergiant). Σν ζκήλνο θπξηαξρείηαη από έλαλ πνιύ ιακπξό ππεξ-γαιαμία (cD). 
B 9% (binary). Σν ζκήλνο θπξηαξρείηαη από 2 πνιύ ιακπξνύο γίγαληεο γαιαμίεο. 
L 9% (line). Σξεηο ή πεξηζζόηεξνη από ηνπο 10 ιακπξόηεξνπο γαιαμίεο ηνπ ζκήλνο 
βξίζθνληαη ζε ζπγθξίζηκεο απνζηάζεηο, ζρεδόλ ζε κηα επζεία. 
F 18% (Flat). Μεξηθνί από ηνπο ιακπξόηεξνπο θαη πνιινί από ηνπο αζζελέζηεξνπο 
ζρεκαηίδνπλ έλα επίπεδν. 
C 14% (core- halo). Σέζζεξηο ή πεξηζζόηεξνη από ηνπο 10 ιακπξόηεξνπο κε ζπγθξίζηκεο 
απνζηάζεηο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ θέληξνπ ηνπ ζκήλνπο, πεξηηξηγπξηζκέλνη από 
πνιινύο ακπδξόηεξνπο γαιαμίεο. 
I 29% (Irregular). κήλνο ρσξίο θαιά θαζνξηζκέλν θέληξν. 
 

Σύπνη Bautz- Morgan.  

Βαζίδνληαη ζην θνληξάζη ιακπξόηεηαο ησλ ιακπξόηεξσλ κειώλ ελόο ζκήλνο. 
BMI Κπξηαξρείηαη από έλαλ θεληξηθό cD γαιαμία. 
BMII Πεξηέρεη πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ιακπξνύο γαιαμίεο ηύπνπ κεηαμύ cD θαη cE (giant 
ellipse) 
BMIII Υσξίο θπξίαξρνπο γαιαμίεο. 
 

Σύπνη Oemler. 
Καηάηαμε κε ην πνζνζηό ησλ γαιαμηώλ ζε ηύπνπο ηεο θαηάηαμεο Hubble 
                                                   E        SO        S 
κήλνο cD                                        35        45        20 
Φησρό ζε ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο ζκήλνο           20        50        30 
Πινύζην ζε ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο ζκήλνο          15       35        50 



Γαιαμίεο πεδίνπ                                   10        20        70 
 
Όζν πην πινύζην θαη ζπκππθλσκέλν είλαη έλα ζκήλνο, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη ην κεξίδην 
ζε ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο ζε ζρέζε κε ηνπο γαιαμίεο πεδίνπ. Σα πινύζηα ζε ζπεηξνεηδείο 
γαιαμίεο ζκήλε μερσξίδνπλ από ην πεδίν επεηδή πεξηέρνπλ κεγάιε πνζόηεηα ζε SO 
γαιαμίεο. 
 

Παξαδείγκαηα γαιαμηαθώλ ζκελώλ. 
 
Σν ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ. 
Δίλαη ην θνληηλόηεξν ζε εκάο. Η θεληξηθή πεξηνρή ηνπ έρεη δηάκεηξν 7 κνίξεο, θαη ην θύξην 
κέξνο ηνπ 15 ρ 40 κνίξεο. Οη γαιαμίεο ζηηο παξπθέο ηνπ εθηείλνληαη ζε όιν ην λόηην 
γαιαμηαθό πιάηνο. Μάιινλ ε ηνπηθή νκάδα θαη ν Γαιαμίαο καο αλήθνπλ ζηηο παξπθέο ηνπ 
ζκήλνο. Σα γλσζηά κέιε ηνπ είλαη 3000. Σν θέληξν ηνπ είλαη ζηα 15 Mpc απόζηαζε από 
εκάο. Ο ξαδηνγαιαμίαο Μ87 είλαη θαη απηόο κέινο ηνπ. 
 

Σν ζκήλνο ηνπ Πεξζέα. 

Κνληηλό καο ζκήλνο, κε πεξηζζόηεξα από 1000 κέιε, ζε απόζηαζε 75 Mpc. Ο γαιαμίαο 
Seyfert NGC 1275, ην θέληξν ηνπ νπνίνπ παξνπζηάδεη ζεκάδηα ηεξάζηηαο εθξνήο ύιεο, 
είλαη έλα κέινο ηνπ. 
 

Σν ζκήλνο ηεο Κόκεο Abell1656. 

πκκεηξηθό ππθλό ζκήλνο κε 2 ιακπξνύο γαιαμίεο E ζην θέληξν, ηύπνπ BMII. Έρεη 11000 
κέιε κέζα ζε πεδίν 6 κνίξεο από ην θέληξν. Δίλαη ζε απόζηαζε 70 Mpc. 
 

Σα ζκήλε ηνπ Ηξαθιή.     

Αλώκαια ζκήλε ηύπνπBMIII, κε z= 0,037. 
Abell 2218. Πινύζην ζκήλνο κε ηζρπξά βαξπηηθά ηόμα, κε z= 0,176. 
 

Η αλαηνκία ελόο ζκήλνο. 
 
Αξηζκόο κειώλ, εμάπισζε θαη θαηαλνκή γαιαμηώλ. 

Οη πην ακπδξνί γαιαμίεο ζηα ζκήλε δελ είλαη παξαηεξήζηκνη, αιιά ζίγνπξα νη λάλνη- 
γαιαμίεο έρνπλ ζεκαληηθό κεξίδην ζηα ζκήλε. Έηζη ηα κεγέζε ησλ ζκελώλ πνπ κεηξάκε 
είλαη κόλν ηα ειάρηζηα. Η δηαζπνξά ππθλόηεηαο ζε έλα ζκήλνο εμαξηάηαη από ηελ 
απόζηαζε ησλ γαιαμηώλ από ην θέληξν ηνπ ζκήλνο θαη ηελ ππθλόηεηα ηνπ ζκήλνο ζε 
γαιαμίεο. ε ζθαηξσηό γαιαμηαθό ζκήλνο κε κεγάιε ζπγθέληξσζε ζην θέληξν ε 
δηαζπνξά ππθλόηεηαο κνηάδεη κε απηήλ ελόο πεξηνξηζκέλνπ ηζόζεξκνπ αεξίνπ.  

 
Γηαρσξηζκόο. 

Σα πινύζηα ζκήλε δείρλνπλ ηζρπξόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ιακπξώλ (κεγάιεο κάδαο) 
γαιαμηώλ έλαληη ησλ ακπδξώλ. Θεσξεηηθά απηό ηζρύεη γηα ζπζηήκαηα ζε εξεκία, αιιά 
απηό είλαη δύζθνιν λα απνδεηρηεί από ηηο παξαηεξήζεηο. Η δηαζπνξά ηεο ηαρύηεηαο ησλ 
γαιαμηώλ κεγαιώλεη όζν πην κεγάιν θαη πινύζην είλαη ην ζκήλνο, θαη πνηθίιεη κέζα ζε 
απηό. Γηα παξάδεηγκα, ζην θέληξν ηνπ ζκήλνο ηεο Κόκεο ε δηαζπνξά ηαρύηεηαο είλαη 
1300 km/sec, ελώ ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο 600 km/sec.Οη κηθξέο νκάδεο θαη ηα θησρά ζε 
γαιαμίεο ζκήλε έρνπλ δηαζπνξά 100 -500 km/sec, ελώ ηα κεγάια ζκήλε παξνπζηάδνπλ 
δηαζπνξά ηαρύηεηαο 400 -1400 km/sec.  

 
Υαξαθηεξηζηηθνί ρξόλνη ζηα ζκήλε. 



Υξόλνο δηάζρηζεο (crossing time) ελόο γαιαμία γηα ην ζκήλνο ηνπ. 

Ιζνύηαη κε 1 δηο έηε γηα κηα αθηίλα Abell γηα ηαρύηεηα ηνπ γαιαμία 1000 km/sec. Γειαδή γηα 
κηα ηππηθή δηάκεηξν ελόο ζκήλνο (10 Mpc) ν ρξόλνο δηάζρηζεο είλαη θνληά ζηνλ ρξόλν 
Hubble (ειηθία ηνπ ζύκπαληνο). 
 

Υξόλνο εξεκίαο (relaxation time). 
Δίλαη ν ρξόλνο ζηνλ νπνίν ε ηππηθή δηαζπνξά ηαρύηεηαο ζε έλα ζκήλνο αιιάδεη αηζζεηά 
ιόγσ ζύγθξνπζεο γαιαμηώλ. ην θέληξν πινπζίσλ ζκελώλ ν ρξόλνο εξεκίαο είλαη 
πεξίπνπ 1 δηο έηε γηα ηνπο κεγάιεο κάδαο γαιαμίεο. Μόλν ζε απηνύο είλαη δπλαηή ε 
ύπαξμε θάζεο εξεκίαο, όρη γηα ηνπο γαιαμίεο κηθξήο κάδαο. 
 

Υξόλνο ζύγθξνπζεο (collision time). 

Ο κέζνο ρξόλνο κεηαμύ ζπγθξνύζεσλ ελόο γαιαμία κε άιιν κέινο ηνπ ζκήλνο.  
 

Υξόλνο ςύμεο (cooling time). 
Σν κεζνγαιαμηαθό πιάζκα ςύρεηαη κέζσ αθηηλνβνιίαο επηβξάδπλζεο. Γηα ηππηθέο 
ππθλόηεηεο γαιαμηαθώλ ζκελώλ ν ρξόλνο ςύμεο είλαη 10-100 δηο έηε. 
 

Μνξθνινγία –ζρέζε ππθλόηεηαο- ηύπνπ. 
Τπάξρεη ζπζρέηηζε αλάκεζα ζηελ επηθαλεηαθή ππθλόηεηα ησλ γαιαμηώλ θαη ηνλ ηύπν 
ηνπο. Με κεγάιε επηθαλεηαθή ππθλόηεηα είλαη νη πξνγελέζηεξνη ηύπνη (E, S0), ελώ κε 
κηθξόηεξε νη κεηαγελέζηεξνη (ζπεηξνεηδείο). Οη ηειεπηαίνη θπξηαξρνύλ ζηηο εμσηεξηθέο 
πεξηνρέο ησλ ζκελώλ. 
 

Η κεζνγαιαμηαθή ύιε ζηα ζκήλε. 
 
Οξαηή ύιε. 
Οη γαιαμίεο cD έρνπλ εθηεηακέλε άισ, θαη ζπκπεξαίλνληαο από ην ρξώκα ηεο απηή 
κάιινλ απνηειείηαη από αζηέξηα (όρη από αέξην). ηνλ κεζνγαιαμηαθό ρώξν ησλ θνληηλώλ 
ζκελώλ (Παξζέλνο, Κόκε) έρνπκε αληρλεύζεη ηελ ύπαξμε πιεζπζκνύ πιαλεηηθώλ 
λεθεισκάησλ. Η κάδα ησλ κεζνγαιαμηαθώλ αζηεξηώλ αληηπξνζσπεύεη ην 10- 20% ηεο 
ζπλνιηθήο ιακπξόηεηαο ησλ ζκελώλ. Δίλαη δύζθνιν λα κεηξήζνπκε ηελ δηαρένπζα 
αθηηλνβνιία, ώζηε λα νξίζνπκε ην ππόβαζξν. Σα κέρξη ηώξα απνηειέζκαηα δείρλνπλ 
ρξώκα πνπ αληηπξνζσπεύεη θσο πνπ εθπέκπεηαη από αζηέξηα.  
 

Η αθηηλνβνιία Υ. 

Πξνθαιείηαη από ηελ επηβξάδπλζε ηνπ θαπηνύ κεζνγαιαμηαθνύ πιάζκαηνο, δειαδή ην 
αέξην ηνπ ζκήλνο (intra- cluster medium, ICM). Η κάδα ηνπ αεξίνπ είλαη 1 σο 7 θνξέο ηελ 
αζηξηθή κάδα ησλ γαιαμηώλ ηνπ ζκήλνο, εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ πιάζκαηνο. 
Απηή θπκαίλεηαη από 20 εθ σο 100 εθ βαζκνύο. Η ππθλόηεηα ησλ ειεθηξόλησλ ζε έλα 
πινύζην ζκήλνο είλαη 3000 αλά m3. Οη γξακκέο εθπνκπήο ησλ κεγάινπ ηνληζκνύ ηόλησλ 
ζηηο αθηίλεο Υ δείρλνπλ όηη ππάξρνπλ κέηαιια (ζηνηρεία πέξα ηνπ ήιηνλ), πνπ 
δεκηνπξγήζεθαλ ζε αζηέξηα. Αξα ε πξνέιεπζε ηνπ αεξίνπ είλαη νη γαιαμηαθνί άλεκνη, 
θηλνύκελνη από ηηο εθξήμεηο ζνππεξλόβα. 
Ο νξηζκόο ξεύκα ςύμεο (cooling flow) ραξαθηεξίδεη ηα θέληξα ησλ ζκελώλ ζηα νπνία ε 
ςύμε κέζσ ηεο αθηηλνβνιίαο Υ είλαη κηθξόηεξε από ηνλ ρξόλν Hubble. Έηζη ην αέξην 
πξέπεη λα ςύρηεθε ζην θέληξν ηνπ ζκήλνο, θαη ιόγσ πηώζεο ηεο πίεζεο ςπρξό πιένλ 
αέξην λα θηλήζεθε πξνο ην θέληξν ηνπ ζκήλνο.  
Δμαίξεζε απνηεινύλ ηα AGN (ελεξγά γαιαμηαθά θέληξα), πνπ κπνξεί λα εκπνδίδνπλ ηε 
ςύμε ιόγσ αιιειεπίδξαζήο ηνπο κε ην κεζνγαιαμηαθό αέξην.  



 

Σν θαηλόκελν Sunjajew- Seldowitsch. 

Σα θσηόληα ηεο κηθξνθπκαηηθήο αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ ππόθεηληαη ζηελ δηαζπνξά 
Compton ζηα γαιαμηαθά ζκήλε. Απηή πξνθαιείηαη από ειεθηξόληα ηνπ θαπηνύ 
κεζνγαιαμηαθνύ αεξίνπ πνπ δηαζπείξνληαη ζε αλώηεξεο ελέξγεηεο. ηελ παξαηήξεζε ηεο 
πιεπξάο ηνπ κεγάινπ κήθνπο θύκαηνο ηνπ κέγηζηνπ από ην θάζκα ηνπ κειαλνύ ζώκαηνο, 
δεκηνπξγείηαη κηα ζθηά, θαη ζην κηθξό κήθνο θύκαηνο αληίζηνηρα κηα αλαιακπή. Άξα 
έρνπκε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο αθηηλνβνιίαο ππνβάζξνπ ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ 
ζκήλνο. Σν κεζνγαιαμηαθό πιάζκα πξνέξρεηαη από γαιαμηαθνύο αλέκνπο θαη  
ζπγθξνύζεηο από ζαξσκέλε κεζνγαιαμηαθή ύιε. 
 

Ραδηναθηηλνβνιία. 
α) Μεκνλσκέλνη ξαδηνγαιαμίεο, γηα παξάδεηγκα ν Μ87 ζην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ θαη ν  
NGC 1275 ζην ζκήλνο ηνπ Πεξζέα.  
Γαιαμίεο θεθαιήο- νπξάο (Head- tail galaxies). Σν ζρήκα ηεο δηαζπνξάο ησλ 
ξαδηνθπκάησλ θηλείηαη ζην θνληηλό κέζν (ε νπξά ιπγίδεη πξνο ηα πίζσ από ηελ πίεζε ηεο 
ζθόλεο). 
β) Γηαρένπζα εθπνκπή. 
Γελ ζπζρεηίδεηαη κε κεκνλσκέλνπο γαιαμίεο θαη πξνέξρεηαη από ην κεζνγαιαμηαθό 
πιάζκα.  
- Ράδην- άισο. Έρνπλ κηθξή επηθαλεηαθή ιακπξόηεηα, <απόηνκν> θάζκα, δελ είλαη 
πνισκέλεο θαη δηαζρίδνπλ όιν ην θεληξηθό πεδίν ηνπ ζκήλνο. Τπνςηαδόκαζηε ηελ ύπαξμή 
ηνπο ζε όια ηα ζκήλε ζε ζπρλόηεηα < 10 MHz, αιιά δελ έρνπλ παξαηεξεζεί ζε κεγάιν 
βαζκό. Η ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο (πνπ έρνπκε παξαηεξήζεη) είλαη 5%, ελώ ζε ζκήλε 
κε έληνλε εθπνκπή αθηίλσλ Υ 35%. Η πξνέιεπζή ηνπο είλαη κάιινλ από ζπγθξνύζεηο θαη 
ζπγρσλεύζεηο ζκελώλ. 
-Ράδην- θεηκήιηα (radio- relics). 
Μεγάιεο εθπνκπέο, όκνηεο ζε επηθαλεηαθή ιακπξόηεηα θαη θάζκα κε ηηο εθπνκπέο από 
ηηο ξάδην- άισο. Βξίζθνληαη θπξίσο ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο ησλ ζκελώλ, κε κεγάιε 
πνιηθόηεηα (20%). Οη κεγαιύηεξεο θαη ιακπξόηεξεο είλαη ζε ζκήλε κε θεληξηθή ξάδην- 
άισ. Η ζπρλόηεηα εκθάληζήο ηνπο είλαη 6%. Μάιινλ πξνέξρνληαη από θξνπζηηθά θύκαηα 
ζε ζπγρσλεύζεηο ζκελώλ. 
-Μίλη- άισο. Μηθξέο (500 kpc), δηάρπηεο ξαδηνπεγέο κε απόηνκν θάζκα ζην θέληξν ησλ  
ζκελώλ, πνπ έρνπλ ηζρπξή έλδεημε ξεύκαηνο ςύμεο ζην θέληξν ηνπο. Μέρξη ηώξα δελ έρεη 
παξαηεξεζεί κεζνγαιαμηαθό ςπρξό λέθνο (ΗΙ). 
 

Οη βαξπηηθνη θαθνί. 
 
Σα ηόμα πνπ εκθαλίδνληαη ζηηο απεηθνλίζεηο ηνπο είλαη πξνβνιέο γαιαμηώλ ζην ππόβαζξν 
κέζσ ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ βαξπηηθώλ θαθώλ. Η ζεκαζία ηνπο είλαη όηη καο επηηξέπνπλ 
ηνλ θαζνξηζκό ηεο δηαζπνξάο κάδαο θαη ηεο κέηξεζεο ηεο ζπλνιηθήο κάδαο ηνπ ζκήλνο, 
από κνληέια ηεο βαξπηηθήο απεηθόληζεο. Η ελίζρπζε ηνπ θσηόο καο επηηξέπεη ηελ 
παξαηήξεζε πνιύ καθξηλώλ ακπδξώλ γαιαμηώλ πνπ ρσξίο ηνπο βαξπηηθνύο θαθνύο δελ 
ζα ήηαλ παξαηεξήζηκνη. Μεηξήζεθε όηη ε ιακπξόηεηα κηαο ζνππεξλόβα Ia εληζρύζεθε 52 
θνξέο από βαξπηηθό θαθό! 

 
Ο θαζνξηζκόοκάδαο ησλ ζκελώλ. 

 
Δίλαη από ηελ θύζε ηνπ πξνβιεκαηηθόο επεηδή δελ γίλεηαη άκεζα, αιιά κέζα από 
ζεσξεηηθά κνληέια. Οη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη 



1) Από ηελ ζρέζε κάδαο- ιακπξόηεηαο πνπ γλσξίδνπκε γηα θνληηλνύο γαιαμίεο. 
2) Από ηελ δηαζπνξά ηαρύηεηαο θαη ην ζεώξεκα ηνπ virial (ηζνξξνπία). Πξνϋπνζέηεη ην 
ζκήλνο λα ηζνξξνπεί, λα είλαη ζηαζεξό θαη ε απόζηαζή ηνπ λα καο είλαη γλσζηή. 
3) Από κνληεινπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ βαξπηηθώλ θαθώλ. Έρνπκε ηελ ηζρπξή 
επίδξαζε ησλ θαθώλ, δειαδή κε ηελ αλνηθνδόκεζε ηνπ βαξπηηθνύ δπλακηθνύ, πνπ 
δεκηνπξγεί κεγάια ηόμα, θαη ηελ αζζελή επίδξαζε, δειαδή ηελ αλάιπζε ηεο ζπζηεκαηηθήο 
παξακόξθσζεο ηεο εηθόλαο ησλ γαιαμηώλ ηνπ ππνβάζξνπ ιόγσ ηνπ βαξπηηθνύ 
δπλακηθνύ ηνπ ζκήλνο πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά. 
4) Από ηελ αθηηλνβνιία Υ ηνπ θαπηνύ πιάζκαηνο ζην ζκήλνο. Σν πιάζκα καο βνεζάεη λα 
κεηξήζνπκε ηελ ζπλνιηθή βαξπηηθή κάδα ηνπ ζκήλνο. Η κάδα είλαη αλάινγε ηεο 
δηαζπνξάο ηεο ππθλόηεηαο ηνπ αεξίνπ θαη ηεο δηαζπνξάο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα 
παξάδεηγκα, από ηέηνηεο κεηξήζεηο ζπκπεξαίλνπκε όηη ην ζκήλνο ηνπ Πεξζέα έρεη κάδα 
10 ζηε 15 ειηαθέο. 
Οη ππνινγηζκνί καδώλ κε ηηο κεζόδνπο 2, 3, 4 δίλνπλ αηζζεηά κεγαιύηεξεο κεηξήζεηο από 
απηέο κε ηελ κέζνδν 1. Τπάξρεη ην πξόβιεκα ηεο ειιείπνπζαο κάδαο (missing mass), 
πνπ είλαη ην70% ηεο ζπλνιηθήο κάδαο θαη είλαη άγλσζηεο θύζεο (ζθνηεηλή ύιε). Μηα ιύζε 
ζην πξόβιεκα ζα ήηαλ λα κελ ηζρύεη ε ζρέζε ιακπξόηεηαο- κάδαο πνπ γλσξίδνπκε ζηνπο 
θνληηλνύο γαιαμίεο θαη ζηα ζκήλε, αιιά θάηη ηέηνην είλαη απίζαλν, γηαηί ζε όιεο ηηο άιιεο 
παξακέηξνπο νη γαιαμίεο ζηα ζκήλε ζπκπεξηθέξνληαη όπσο θαη νη θνληηλνί καο. Μηα άιιε 
ιύζε είλαη λα εθηείλνληαη ηα ζκήλε θαηά πνιύ, αιιά ζε απηή ηελ πεξίπησζε ζα είρακε 
παξαηεξήζεη ζκήλε λα δηαιύνληαη. Έηζη επηθξαηεί ε ιύζε ηεο ζθνηεηλήο ύιεο, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη κε ηηο κεζόδνπο 2, 3, 4, αιιά όρη κε ηελ κέζνδν 1 (κόλν ε νξαηή ύιε).  
 

Η δηαζπνξά ησλ ζκελώλ ζηνλ ρώξν. 
 
Η ζπζρέηηζε ζπλάξηεζεο 2 ζεκείσλ είλαη ιίγν πην απόηνκε γηα ζκήλε από όηη γηα 
γαιαμίεο ζε κηθξόηεξε θιίκαθα. Η ππθλόηεηα ηνπ ρώξνπ ζε ζκήλε εμαξηάηαη από ην πόζν 
πινύζηα ζε γαιαμίεο είλαη ηα ζκήλε. 
 

Σα ππεξζκήλε. 
 
Σα γαιαμηαθά ζκήλε ηείλνπλ λα ζρεκαηίζνπλ ππεξζκήλε, αιιά ν ρξόλνο πνπ απαηηείηαη 
γηα απηό είλαη κεγαιύηεξνο από ηνλ ρξόλν Hubble (ειηθία ηνπ ζύκπαληνο), άξα δελ έρεη 
νινθιεξσζεί θάηη ηέηνην αθόκα. Σα ππεξζκήλε απνηεινύλ ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο 
ηεξαξρηθήο δεκηνπξγίαο δνκήο ζην ζύκπαλ. Σν κέγεζνο ησλ λεκαηνεηδώλ απηώλ δνκώλ 
είλαη 150 Mpc, κε 2- 15 ζκήλε ζε θάζε ππεξζκήλνο. Σν πνζνζηό ησλ ζκελώλ πνπ είλαη 
κέιε ηέηνησλ ζρεκαηηζκώλ είλαη 54%, θαη ην πνζνζηό από ηελ ζπλνιηθή κάδα ζην ζύκπαλ 
πνπ θαηαιακβάλνπλ είλαη 3%. 
 

Σν ηνπηθό ππεξζκήλνο. 
Τπάξρνπλ ελδείμεηο (δηαζπνξά ιακπξώλ γαιαμηώλ θαη ζκελώλ) όηη νη εμσηεξηθνί γαιαμίεο 
ηνπ ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ εθηείλνληαη σο ηελ ηνπηθή νκάδα καο. Σόηε ε ηνπηθή νκάδα 
πξέπεη λα απνηειεί ην αθξαίν κέινο ελόο ππεξζκήλνπο. Λόγσ ηεο ζπγθέληξσζεο κάδαο 
ζην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ, είλαη αλακελόκελε κηα θίλεζε ηεο ηνπηθήο νκάδαο πξνο απηήλ 
ηελ θαηεύζπλζε. Γηάθνξεο παξαηεξήζεηο (ζύγθξηζε κε ην ζκήλνο ηεο Κόκεο, κε γαιαμίεο 
ηνπ θαηαιόγνπ Shapley- Aimes, θαη κε ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο) καο δίλνπλ ηελ ηαρύηεηα 
απηήο ηεο θίλεζεο ζε 220+- 50 km/sec. Η ηηκή απηή δειώλεη ηελ θίλεζε ηνπ θέληξνπ ηεο 
ηνπηθήο νκάδαο πξνο ην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ. Απηή ε ηηκή πξνζηίζεηαη ζηελ 
παξαηεξήζηκε κεηαηόπηζε ζην εξπζξό,ώζηε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ θνζκνινγηθή 
κεηαηόπηζε ζην εξπζξό ηνπ ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ. 



 

Ο κεγάινο ειθπζηήο (Great Attractor). 
Τπάξρεη κηα θίλεζε ηεο ηνπηθήο νκάδαο πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεύζπλζε, ζε ζρέζε κε 
έλα δίθηπν από 289 γαιαμίεο E 9ηνπο ζεσξνύκε ζηαζεξά ζεκεία),θάηη πνπ θαίλεηαη θαη 
ζηελ κηθξνθπκαηηθή αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ (δηπνιηθόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο θαηά ην 
COBE). Έλαο κεγάινο όγθνο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη ηελ ηνπηθή νκάδα θαη ην ζκήλνο ηεο 
Παξζέλνπ θηλείηαη πξνο ηα εθεί. Αηηία θαίλεηαη λα είλαη κηα ηνπηθή κεγάιε ζπγθέληξσζε 
κάδαο.   
 
 

εκείσζε 1 
Σν δάζνο Lyman-α. 
Μηα παξαηήξεζε ελόο αζηξνλόκνπ από ην 1965 ήηαλ όηη ηα καθξηλά Κβάδαξ εκθαλίδνληαη 
1000 θνξέο πην ιακπξά από όηη ζα έπξεπε. Σα λέθε κνξηαθνύ πδξνγόλνπ πνπ ζπλαληάεη 
ε αθηηλνβνιία ησλ Κβάδαξ ζηνλ δξόκν ηεο πξνο εκάο έπξεπε λα απνξξνθνύλ ην 
κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο κέζσ ηεο κεηάβαζεο Lyman- α. Γειαδή ηα θσηόληα κε ελέξγεηα 
10,2 ev, πνπ αληηζηνηρεί ζηα 121,6 λαλόκεηξα κήθνο θύκαηνο, ζα έπξεπε λα 
απνξξνθώληαη από ηα άηνκα πδξνγόλνπ (πνπ απνηεινύλ ην 94% ησλ αηόκσλ ζην 
ζύκπαλ), δηεγείξνληαο ηα ειεθηξόληά ηνπο ζε ηξνρηέο κεγαιύηεξεο ελέξγεηαο. Σν θσο από 
ηα Κβάδαξ, πνπ μεθηλάεη ην ηαμίδη ηνπ ζην ππεξηώδεο, θηάλεη κε ηελ κεηαηόπηζε ζην 
εξπζξό ζηα θξίζηκα 121,6 λκ. Απηό γίλεηαη ζηαδηαθά, αλάινγα ην αξρηθό κήθνο θύκαηνο. 
Έηζη δεκηνπξγείηαη έλα <δάζνο> θαζκαηηθώλ γξακκώλ απνξξόθεζεο, ην δάζνο Lyman- 
α. Η απνξξόθεζε απηή γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ηελ πεγή γηα θάζε κέζν 
πνπ ζπλαληάεη ε αθηηλνβνιία. 
Σν όηη θαίλνληαη ηόζν ιακπξά ηα Κβάδαξ ζε εκάο νθείιεηαη ζηνλ ηνληζκό ηνπ πδξνγόλνπ 
από ππεξηώδεηο αθηηλνβνιίεο, από ηα αζηέξηα θαη ηνπο γαιαμίεο. Σν ηνληζκέλν πδξνγόλν 
δελ κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηελ αθηηλνβνιία ,ιόγσ ηνπ όηη δελ έρεη δεζκεπκέλα 
ειεθηξόληα. 
Έηζη ην δάζνο είλαη <δηαπεξαηό>, θαη ην πόζν θσο ιακβάλνπκε καο δείρλεη πόζν 
πδξνγόλν είλαη νπδέηεξν (κε ηνληζκέλν), θαζώο θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ. Μπνξνύκε λα 
θαηαλνήζνπκε ηελ δηαδξνκή ηεο αθηηλνβνιίαο από ην Κβάδαξ έσο ην ηειεζθόπην. Σν 
δάζνο έρεη ζήκεξα ηελησζεί πιένλ ζην νξαηό θάζκα από ην ππεξηώδεο.  
Οη γαιαμίεο κόλν δελ θηάλνπλ λα δηθαηνινγήζνπλ ηελ πνζόηεηα ηνπ νπδέηεξνπ κνξηαθνύ 
πδξνγόλνπ πνπ κεηξάκε. Έηζη πξέπεη λα ππάξρνπλ κεγάια κεζνγαιαμηαθά λέθε. Απηά 
όκσο κπνξνύλ λα ζπγθξαηεζνύλ βαξπηηθά κόλν από ηελ ζθνηεηλή ύιε, αιιηώο ζα είραλ 
δηαιπζεί. Απηό επηβεβαηώζεθε θαη από εμνκνηώζεηο ζε ππνινγηζηέο. Δηζη θάλεθε θαη ε 
θαηαλνκή ηεο ζθνηεηλήο ύιεο κέζα από ην θαζκαηηθό δάζνο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


