
 

3 D Μελζτθ των γαλαξιϊν 1 

Ειςαγωγι- κοντινοί γαλαξίεσ 

 

Θ αςτρονομία δζχεται τθν κρθτικι ότι δεν είναι κετικι επιςτιμθ, επειδι δεν μπορεί 

κάποιοσ να επαναλάβει ζνα πείραμα, αλλάηοντασ μια παράμετρο κάκε φορά. Μποροφμε 

όμωσ να μελετιςουμε αςτζρια που να διαφζρουν κατά τθν θλικία τουσ, ι τθν 

μεταλλικότθτα, τθν ταχφτθτα περιςτροφισ, ι το μαγνθτικό πεδίο τουσ. Ζτςι μποροφμε να 

ζχουμε μια ςυνολικι εικόνα, κάτι που μπορεί να εφαρμοςτεί ςτα αςτζρια, επειδι είναι 

ςχεδόν ςφαιρικά (δεν ζχει ςθμαςία από ποια οπτικι γωνία τα παρατθροφμε). Πμωσ δεν 

ιςχφει το ίδιο για πολλοφσ τφπουσ γαλαξιϊν. Σε αυτοφσ είναι απαραίτθτοσ ο κακοριςμόσ τθσ 

τριςδιάςτατθσ δομισ τουσ. Ρρζπει να μποροφμε να μετράμε τισ ελλείψεισ ςτα ςχιματα των 

γαλαξιϊν, ανεξάρτθτα από τον προςανατολιςμό τουσ. Θ πολφπλοκθ δομι των γαλαξιϊν 

(δίςκοσ, ράβδοσ, ςκοτεινι άλω) δυςκολεφει αυτιν τθν προςπάκεια. Θ ςυμβολομετρία 

ενιςχφει τθν γωνιακι και φαςματικι ανάλυςθ. Σιμερα χρθςιμοποιοφμε πολλά 

προγράμματα ςυμβολομετρίασ, και ζχουμε μια καλφτερθ εικόνα των γαλαξιϊν. 

Ωσ επιπλζον <διαςτάςεισ> ςτθν μζκοδο παρατιρθςισ μασ λαμβάνουμε υπ’ όψιν 

ςυμβολομετρικζσ μετριςεισ ιδιοτιτων όπωσ θ αςτρογζννθςθ, το μαγνθτικό πεδίο κ.α. 

Τα τελευταία 9 χρόνια οι κφριεσ ζρευνεσ τθσ 3διαςτατθσ φαςματοςκοπίασ είναι ςτα εξισ 

κζματα. 

.Διπολικζσ εκροζσ από γαλαξιακά κζντρα και ενδείξεισ τουσ. 

.Ρροςανατολιςμόσ των πιδάκων και ενιαίο μοντζλο των ενεργϊν γαλαξιακϊν 

κζντρων(AGN). 

.Ρολλοί από τουσ πίδακεσ είναι υπερφωτεινοί (παρουςιάηονται να ζχουν ταχφτθτεσ 

μεγαλφτερεσ από αυτι του φωτόσ, ζνα ςχετικιςτικό φαινόμενο), αλλά όχι όλοι. 

.Μερικοί δίςκοι αζριων περιςτρζφονται αντίκετα με τθν φορά του γαλαξία. 

.Ρολλαπλοί κυρίαρχοι βραχίονεσ ςε ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. 

.Γαλαξίεσ με 1, 2, 3, ι 4 βραχίονεσ (δεν ζχει εξακριβωκεί ακόμα ο αρικμόσ για τον Γαλαξία 

μασ). 

.Θ δομι του αερίου ςτον Γαλαξία μασ, με δυο πίδακεσ και ςπείρα 3 βραχιόνων. 

.Θ ςχζςθ ι μθ των λαμπρϊν ςθμείων που παρατθροφμε ςτουσ πίδακεσ ςτα ραδιοκφματα με 

αυτά ςτο ορατό, που δεν ζχει ακόμα διευκρινιςτεί (ζνα πρόβλθμα κατθγοριοποίθςθσ, 

μερικισ ςθμαςίασ για τθν κατανόθςθ τθσ επαφξθςθσ μζςω κρουςτικϊν μετϊπων 

ςχετικιςτικϊν θλεκτρονίων) .  

.Αναλφςεισ δομϊν μζςω βαρυτικϊν φακϊν. 

.Ρολικότθτα των παράλλθλων πιδάκων και το μικοσ τουσ. 



.οζσ αζριων τφπου Μαγγελάνου ςε άλλουσ γαλαξίεσ. 

 .Διπλοί ράβδοι ςε γαλαξίεσ. 

.Χάρτεσ τθσ μθ ςφαιρικισ ςυςςϊρευςθσ μζςω δομϊν του κοςμικοφ δικτφου. 

Hector survey 

Από αυτό το πρόγραμμα ζχουμε κάποια πρϊτα ςυμπεράςματα. Οι διαδικαςίεσ 

ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν αφινουν ζνα αποτφπωμα ςε αυτοφσ, ςτο αζριο και ςτθν 

κινθτικι των αςτζρων τουσ, που παρατθροφμε ςιμερα. Οι εποχζσ όπου κυριαρχοφςε θ 

απϊλεια αερίου (λόγω κατάρρευςθσ και αςτρογζννθςθσ) είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν 

δθμιουργία των δίςκων, με τθν υποςτιριξθ τθσ περιςτροφισ. Κατά τθν διάρκεια τθσ εποχισ 

των γαλαξιακϊν ςυγχωνεφςεων οι γαλαξίεσ διαταράχτθκαν βίαια με αποτζλεςμα να 

κατευκφνκθκε ψυχρό αζριο προσ τισ κεντρικζσ περιοχζσ, ςθμαίνοντασ τθν εκεί ζναρξθ 

αςτρογζννθςθσ. Επίςθσ το αζριο αυτό ζγινε θ τροφι για τθν δθμιουργία των μαφρων 

τρυπϊν μεγάλθσ μάηασ ςτα γαλαξιακά κζντρα, και μζροσ του εκτοξεφτθκε ωσ γαλαξιακόσ 

άνεμοσ. Αυτόσ με τθν ςειρά του διαταράςςει τθν διαςπορά του ψυχροφ αερίου και τθν 

κινθτικι των νζων αςτεριϊν ςτον γαλαξία του. 

Θ απϊλεια αερίου και οι ςυγχωνεφςεισ αποτελοφν υπογραφζσ αςτρογζννθςθσ. Θ απϊλεια 

αερίου ενιςχφει τθν δθμιουργία ςυςτθμάτων με μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ. Οι 

ςπειροειδείσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μικρισ μάηασ ευνοοφνται ςε περιβάλλοντα μικρισ 

πυκνότθτασ, και μεγαλϊνουν από τθν επαφξθςθ αερίου και από τον ςχθματιςμό των 

αςτεριϊν. Ζτςι ζχουν επθρεαςτεί από το αςτρικό τουσ υπόβακρο. Οι προγενζςτερου τφπου 

γαλαξίεσ μεγαλφτερθσ μάηασ ςχθματίηονται ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ πυκνότθτασ (μάλλον 

από το υπόβακρο τθσ προςαφξθςθσ μιασ πολφ μεγάλθσ μαφρθσ τρφπασ) και ςυγχωνεφονται 

με άλλουσ γαλαξίεσ.  

Θ προζλευςθ τθσ ςτροφορμισ. 

Θ εξζλιξθ τθσ ςτροφορμισ ςτουσ γαλαξίεσ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα ζχει να κάνει με 

τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ και του αερίου, κατά τθν προςαφξθςθ ςτουσ 

γαλαξίεσ. Το αζριο και θ ςκοτεινι φλθ ξεχωρίηουν όταν ςχθματίηονται δομζσ ανάμεςα ςε 

διαςτελλόμενα <κενά> διαφορετικϊν μεγεκϊν. Υπάρχει ροι φλθσ από τα κενά, που είναι 

ανάλογθ του μεγζκουσ του κενοφ. Θ ςκοτεινι φλθ καταρρζει ςε αςφμμετρεσ δομζσ, αλλά 

όχι και το αζριο. Αυτό δζχεται ζνα κρουςτικό μζτωπο και ςυμπιζηεται. Το μεγαλφτερο 

μζροσ του κα αποτελζςει το πρωτονζφοσ. Αυτό ταλαντεφεται αργά ςτο βαρυτικό πεδίο τθσ 

δομισ τθσ ςκοτεινισ φλθσ και κατευκφνεται (καταρρζει) προσ το κζντρο, όπου ςχθματίηει 

γαλαξίεσ, ωσ ψυχρι ι κερμι ροι. Πςο πιο εκτεταμζνοσ είναι ο διαχωριςμόσ τθσ ςκοτεινισ 

φλθσ με το αζριο, τόςο κακυςτερεί θ προςαφξθςθ του εξωτερικοφ δίςκου. Ζτςι 

ςχθματίηονται γαλαξίεσ με διαφορετικζσ ιδιότθτεσ περιςτροφισ και ιςτορικοφ 

αςτρογζννθςθσ. Οι γαλαξίεσ προςαφξθςθσ αερίου μικρισ μάηασ αναπτφςςουν περιςτροφι 

που ευκυγραμμίηεται ςφμφωνα με τισ δομζσ, ενϊ οι μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ χάνουν τθν 

ευκυγράμμιςθ, μζςω των ςυγκροφςεων.  

 

 

Ο Νόμοσ του Schmidt. 



Ο Schmidt διατφπωςε το 1959 τθν κεωρία τθσ ςφνδεςθσ τθσ πυκνότθτασ του μεςοαςτρικοφ 

αερίου και ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ (rate of star formation, SFR) ςε ζναν γαλαξία. Οι 

τελευταίεσ παρατθριςεισ δείχνουν ότι ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία θ ποςότθτα πυκνοφ αερίου 

ςτα μεγάλα μοριακά νζφθ (giant molecular clouds, GMC). Θ ςχζςθ του Schmidt 

επιβεβαιϊκθκε μζςα ςτα GMC, αλλά όχι ανάμεςα ςτα διαφορετικά GMC.  

Θ ςχζςθ Schmidt ςε κλίμακεσ GMC και μζςα ςε αυτά. 

Τα τελευταία χρόνια είναι δυνατό να μετριςουμε τθν ποςότθτα τθσ μάηασ των GMC και 

τουσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ μζςω των νεαρϊν αςτεριϊν (young stellar objects, YSO), που 

περιζχονται ςε αυτά. Οι θλικίεσ και οι μάηεσ των YSO προκφπτουν από τισ κζςεισ τουσ ςτο 

διάγραμμα H/R. Σε νζφθ μζχρι 500 pc από τον Ιλιο μασ, οι παρατθριςεισ μασ περιζχουν 

δείγματα όλθσ τθσ γκάμασ, από ΟΒ αςτζρια μζχρι μικρά αςτζρια ςτα όρια τθσ δυνατότθτασ 

καφςθσ υδρογόνου. Επίςθσ είναι ξεκάκαρο ότι θ ςχζςθ αυτι δεν ιςχφει ςτον χϊρο ανάμεςα 

ςτισ τοπικζσ GMC. Θ δομι του ψυχροφ αερίου ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτον ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ. Δφο νζφθ με ίδια μάηα και διαςτάςεισ μπορεί να ζχουν διαφορετικό 

ιςτορικό αςτρογζννθςθσ.  

Οι πρωτοαςτζρεσ παρουςιάηουν μεγάλθ ορατι εξάλειψθ, που οφείλεται ςτθν πυκνι 

περιοχι γζννθςισ τουσ. Θ ςχζςθ αςτρογζννθςθσ - αδιαφάνειασ ενόσ νζφουσ είναι 

γραμμικι, αντίκετα με τθν ςχζςθ Schmidt (θ αδιαφάνεια (opacity) ενόσ νζφουσ αποτελεί 

δείκτθ πυκνότθτασ τθσ φλθσ). Ζτςι γνωρίηουμε ότι θ αδιαφάνεια ενόσ νζφουσ κακορίηει τθν 

αςτρογζννθςθ. Οι λαμπρότθτεσ των γαλαξιϊν ςτο υπζρυκρο ζχουν γραμμικι ςχζςθ με τθν 

λαμπρότθτα τθσ εκπομπισ των μοριακϊν νεφϊν. Και ςτον Γαλαξία μασ υπάρχει αυτι θ 

γραμμικι ςχζςθ λαμπρότθτασ (ςτο υπζρυκρο) και GMC. Θ γραμμικότθτα ιςχφει 

περιςςότερο για κανονικοφσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ παρά για γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, 

λόγω ακόμα μεγαλφτερου κλάςματοσ πυκνοφ αερίου ςε αυτοφσ. Αρα θ γραμμικότθτα 

ιςχφει για ςυςτιματα με τθν ίδια αναλογία πυκνοφ αερίου. Τα παραπάνω ιςχφουν και για 

γαλαξίεσ μεγάλου z. Επίςθσ ζχει ςθμαςία θ αναλογία μοριακοφ- ατομικοφ αερίου και θ 

μεταλλικότθτα. Τα GMC κεωροφνται να ζχουν πυκνότθτα ςτιλθσ (θ ικανότθτα 

απορρόφθςθσ μιασ ςτιλθσ υλικοφ (αερίου) τουσ) τθσ τάξθσ των 40-50 θλιακϊν μαηϊν /pc-2, 

και πάντωσ όχι μικρότερθ από 16 θλ. μάηεσ/pc-2, γιατί ςε αυτι τθν περίπτωςθ θ υπεριϊδθσ 

αςτρικι ακτινοβολία κα μποροφςε να διαλφςει το νζφοσ.  

Σε ζναν κανονικό ςπειροειδι γαλαξία,  μάηα του μοριακοφ αερίου ςε ζναν πυρινα 

αςτρογζννθςθσ μπορεί να είναι ίςθ ι μεγαλφτερθ από αυτιν ςτον υπόλοιπο δίςκο (όπου 

παρουςιάηεται θ αςτρογζννθςθ), αλλά περιοριςμζνθ ςε χϊρο μόνο 1 pc. Αρα θ αφξθςθ τθσ 

πυκνότθτασ κα φζρει και αφξθςθ τθσ αςτρογζννθςθσ. Το μοριακό αζριο ςτουσ γαλαξίεσ 

αςτρογζννθςθσ(starbursts) δεν είναι οργανωμζνο ςε γιγάντια μοριακά νζφθ, όπωσ ςτον 

Γαλαξία μασ. Ζτςι οι φυςικζσ διαδικαςίεσ εκεί είναι πιο πολφπλοκεσ.  

Ο χρόνοσ εξάντλθςθσ ενόσ τοπικοφ GMC (250 Myrs) διαφζρει από αυτόν (ςε κλίμακα1 kpc) 

των νεφϊν ςε ςπειροειδείσ γαλαξίεσ (2-3 Gyrs). Θ αντοχι των γαλαξιακϊν αυτϊν νεφϊν 

ςθμαίνει ότι ι υποτιμιςαμε τον ρυκμό τθσ εκεί αςτρογζννθςθσ, ι μεγάλο μζροσ των νεφϊν 

αυτϊν είναι διάχυτο αζριο που δεν λαμβάνει μζροσ ςτθν αςτρογζννθςθ.  

Συμπεράςματα. 

Θ ιςχφ τθσ ςχζςθσ του Schmidt ςε GMC δεν αποτελεί από μόνθ τθσ πλιρθσ περιγραφι τθσ 

αςτρογζννθςθσ ςε ζνα νζφοσ. Θ δομι ενόσ νζφουσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία. Δεν ιςχφει αυτι θ 

ςχζςθ για τθν αςτρογζννθςθ και τθν μάηα του ςυνολικοφ αερίου. Θ γραμμικότθτα τθσ 



ςχζςθσ αυτισ, που παρατθροφμε ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ και το πυκνό αζριο, δείχνει 

ότι το τελευταίο κακορίηει τθν αςτρογζννθςθ.  

 

Ο ςπειροειδισ γαλαξίασ Μ83 

Το κζλυφοσ από (ΘΛ) ςτον Μ83 είναι πολφ πιο εκτεταμζνο από τον αςτρικό του δίςκο. Οι 

βραχίονζσ του εκτείνονται προσ τουσ νάνουσ γαλαξίεσ- δορυφόρουσ του, ωσ αποτζλεςμα 

βαρυτικισ αλλθλεπίδραςθσ, ενϊ ςτο δυτικό άκρο του το αζριο εμφανίηεται ςυμπιεςμζνο. Θ 

ταχφτθτα του (ΘΛ) μασ δείχνει τθν περιςτροφι και τθν αλλαγι διεφκυνςθσ του δίςκου 

αερίου. Θ μοντελοποίθςθ του δίςκου μασ δίνει τισ τριςδιάςτατεσ λεπτομζρειεσ του γαλαξία.  

Οι μετριςεισ με ςυμβολομετρικζσ παρατθριςεισ ςτα ραδιοκφματα μασ ζδειξαν ότι ο δίςκοσ 

είναι διαμζτρου 80 kpc, πολλζσ φορζσ τθν διάμετρο του γαλαξία ςτο ορατό. Θ απόςταςθ 

του γαλαξία από εμάσ είναι 4,5 Mpc. Ενϊ ο εςωτερικόσ του δίςκοσ περιςτρζφεται 

εντυπωςιακά ομαλά, θ δυναμικι του (HI) φαίνεται να αυξάνεται προσ τισ εξωτερικζσ 

περιοχζσ, δείχνοντασ ςθμάδια παλιρροϊκισ διαταραχισ. Οι πιο εμφανείσ παλιρροϊκζσ δομζσ 

του Μ83 είναι ο μονομερισ εξωτερικόσ βραχίονασ (ΘΛ), που ανιχνεφεται ςε ζκταςθ πάνω 

από 180 μοίρεσ από τα δυτικά προσ τα ανατολικά του γαλαξία, και θ εντυπωςιακι αςτρικι 

ροι προσ τον νότο που περιλαμβάνει κυρίωσ παλαιά αςτζρια. Ο Μ83 είναι περικυκλωμζνοσ 

από πολλοφσ νάνουσ γαλαξίεσ, και με τθν δυναμικι μάηα του (5Χ (10ςτθ11) θλιακζσ μάηεσ) 

τουσ ζλκει και τουσ ςυςςωρεφει κατά τακτικά διαςτιματα. 

Μια βακιάσ απεικόνιςθσ οπτικι εικόνα του Μ83 μασ κάνει να εκτιμιςουμε τθν αςτρικι 

διάμετρό του ςε 22Χ19 λεπτά τθσ μοίρασ. Ρίςω από τον αχνό αςτρικό δίςκο του βρικαμε 3 

δομζσ. Μια βορειοδυτικι αςτρικι ροι ςε απόςταςθ 18 λεπτϊν τθσ μοίρασ από το κζντρο 

του, μια μικρι αψίδα προσ τα βορειοανατολικά ςε απόςταςθ 11 λεπτϊν από το κζντρο και 

μια νότια κορυφογραμμι. Οι δυο τελευταίεσ περιοχζσ παρουςίαςαν ξεκάκαρθ εκπομπι 

μακρινοφ υπεριϊδεσ. Θ περιοχι που καλφπτει θ αςτρικι ροι καταλαμβάνει 10 τετραγωνικά 

λεπτά τθσ μοίρασ, ι 17 kpc2. Θ διαςπορά του (ΘΛ) ςτον Μ83 είναι εντυπωςιακι. Μόνο 

κανονικόσ και ατάραχοσ ςπειροειδισ γαλαξίασ δεν είναι. Οι χάρτεσ του (ΘΛ) δείχνουν ροζσ, 

ανϊμαλεσ περιοχζσ εμπλουτιςμοφ, ζναν αςφμμετρο παλιρροϊκό βραχίονα, διάχυτθ 

εκπομπι και πολφ παραμορφωμζνο πεδίο ςχετικϊν ταχυτιτων, αντίκετα με τθν εικόνα ςε 

οπτικζσ φωτογραφίεσ μικρισ ζκκεςθσ. Θ μάηα του (ΘΛ) ςτον Μ83 (80 δισ θλιακζσ μάηεσ) 

είναι θ διπλι από τθν ςυνικθ. Αυτό δείχνει ότι υπιρξε και υπάρχει αλλθλεπίδραςθ με τουσ 

γειτονικοφσ νάνουσ γαλαξίεσ.  

Θ ανατολικι κυρίωσ εκπομπι του (ΘΛ) που ςχθματίηει τον εξωτερικό βραχίονα απζχει 45 kpc 

από το κζντρο του γαλαξία. Ο ανϊμαλοσ νάνοσ γαλαξίασ NGC 5264 με μάηα 60 εκ. θλιακζσ 

απζχει μόλισ 33 kpc από το ανατολικό άκρο του (ΘΛ). Στα νότια του Μ83 υπάρχει ο 

ανϊμαλοσ νάνοσ γαλαξίασ UGCA 365 με μάηα 150 εκ. θλιακζσ, μόλισ ζξω από το μεγάλο 

κζλυφοσ από (ΘΛ).     



 

 

 Θ πρόςφατθ εξζλιξθ των γαλαξιϊν προγενζςτερου (early) 

τφπου, όπωσ μασ παρουςιάηεται από το ψυχρό αζριό τουσ. 

Δφο μεγάλεσ προκλιςεισ ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν είναι 

να βροφμε τθν βαςικι προζλευςθ τθσ ακολουκίασ Hubble (από ςπειροειδείσ ςε 

ελλειπτικοφσ και φακοειδείσ γαλαξίεσ) και τθν ςθμερινι διχοτόμθςθ ςε γαλαξιακά χρϊματα  

(κόκκινθ ακολουκία και μπλε νζφοσ, ι ακολουκία αςτρογζννθςθσ). Ρολλοί προγενζςτερου 

τφπου γαλαξίεσ (ελλειπτικοί και φακοειδείσ) είναι φτωχοί ςε ψυχρό αζριο. Τα αςτζρια τουσ 

ζχουν ιδθ ςχθματιςτεί πριν από πολφ καιρό, ςε περιβάλλον που ιταν μπλε και πλοφςιο ςε 

αζρια. Ζτςι, το τι απζγινε το ψυχρό (πυκνό) αζριό τουσ είναι μια κρίςιμθ παράμετροσ ςτθν 

γαλαξιακι εξζλιξθ. Θ ςθμερινι περιεκτικότθτα των προγενζςτερου τφπου γαλαξιϊν ςε 

αζρια μπορεί να μασ δϊςει τισ πλθροφορίεσ για τθν επίτευξθ πιςτισ προςομοίωςθσ τθσ 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ. 

Οι γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου πικανϊσ μπικαν ςτθν κόκκινθ ακολουκία όταν ζχαςαν 

το ψυχρό αζριό τουσ από τθν αςτρογζννθςθ, τουσ AGN και τα υπόβακρα αςτρογζννθςθσ 

(εκριξεισ ςουπερνόβα), κακϊσ και από τισ διεργαςίεσ (αλλθλεπιδράςεισ) ςτισ ομάδεσ και 

ςτα ςμινθ των γαλαξιϊν οποφ ανικουν. Από τθν άλλθ, μπορεί να απζκτθςαν ψυχρό αζριο 

από τθν ψφξθ του κερμοφ μεςογαλαξιακοφ αερίου και από ςυγχωνεφςεισ. Το ψυχρό αζριο 

που ζχουν τϊρα υποςτθρίηει κάποια αςτρογζννθςθ. Ο ρυκμόσ και θ αποτελεςματικότθτα 

τθσ αςτρογζννθςθσ ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ (ςε ςχζςθ με αυτιν ςτουσ ςπειροειδείσ 

γαλαξίεσ) μασ δίνει πλθροφορίεσ για μια καλφτερθ εικόνα αςτρογζννθςθ γενικά ςτο 

ςφμπαν.  



 

Το πρόγραμμα ATLAS 3D είναι μια ςυλλογι 260 γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου, μζχρι 42 

Mpc απόςταςθ από τον Γαλαξία μασ και λαμπρότεροι από -21,5 mag. Χρθςιμοποιικθκαν οι 

γραμμζσ εκπομπισ (OIII), (Hβ) και άλλεσ, και λάβαμε υπόψθ τθν ευαιςκθςία των γραμμϊν 

ςτθν θλικία, ςτθν μεταλλικότθτα και ςτον εμπλουτιςμό ςτοιχείων α (με πολλαπλάςιο 

πυρινα του ςτοιχείου ιλιον). Αυτά τα δεδομζνα είναι χριςιμα για τθν ζρευνα τθσ 

αςτρογζννθςθσ και τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν, ςε ςυνδυαςμό με τθ διζγερςθ του 

ιονιςμζνου αερίου και τθσ κινθματικισ. 

Οι γαλαξίεσ αυτοί ανικουν, όπωσ αναμζναμε, ςτθν κόκκινθ ακολουκία, εκτόσ από λίγουσ 

που είναι μπλε, ιδίωσ αυτοί με μάηα <10 δισ θλιακζσ. Βαςικά θ πλειοψθφία τουσ ζχουν 

δίςκο, γριγορθ περιςτροφι και είναι πεπλατυςμζνοι. Μερικοί, ιδίωσ αυτοί με μεγάλθ μάηα, 

είναι ςφαιρικοί, τριαξονικι και με αργι περιςτροφι. Τα πλθροφοριακά δεδομζνα τθσ 

διςδιάςτατθσ κινθματικισ μασ τονίηουν τθν φπαρξθ πολλαπλϊν κινθματικϊν δομϊν, όπωσ 

αποδεςμευμζνοι, ι ακόμα και περιςτρεφόμενοι αντίκετα με τον γαλαξία πυρινεσ, και 

κινθματικζσ ςυςτροφζσ με τουσ γαλαξίεσ. 

Θ αφκονία ψυχροφ αερίου ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου. 

Από τισ παραπάνω παρατθριςεισ προκφπτει ότι θ αναλογία του ανιχνεφςιμου μοριακοφ 

αερίου (H2) ςτουσ μεγάλθσ μάηασ προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ είναι 22%. Για τθν ςωςτι 

εκτίμθςθ αυτισ τθσ μζτρθςθσ είναι ςθμαντικό να αναφζρουμε ότι θ δειγματολθψία δεν 

βαςίςτθκε ςε παρατθριςεισ ςτο μακρινό υπζρυκρο ι ςτθν ςυλλογι ςτθν φαςματικι ηϊνθ 

B, όπωσ ζγινε ςε παλαιότερεσ μελζτεσ. Με αυτιν τθν μζκοδο οι μάηεσ του (H2) 

περιορίηονται ςτο εφροσ (10ςτθ7,1) ωσ (10ςτθ9,3) θλ. μάηεσ. Στουσ γαλαξίεσ για τουσ 

οποίουσ ζχουμε χάρτθ (CO), το μοριακό αζριο είναι ςυνικωσ ςυγκεντρωμζνο ςτο κεντρικό 

kpc ςε δίςκουσ, δαχτυλίδια, μπάρεσ και ανϊμαλουσ ςχθματιςμοφσ. Οι μάηεσ του (HI) είναι 

από (10ςτθ6,3) ωσ (10ςτθ10) θλιακζσ και το ατομικό αζριο βρίςκεται ςε απομονωμζνα 

νζφθ, κανονικοφσ δίςκουσ (με μζχρι πολλζσ δεκάδεσ kpc πάχοσ) και διαταραγμζνουσ 

ςχθματιςμοφσ. Το πρόγραμμα ATLAS παρουςιάηει τον μεγαλφτερο χάρτθ ψυχροφ αερίου 

για προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ. Ροςότθτεσ ατομικοφ και/ ι μοριακοφ αερίου τθσ τάξθσ 

των 100 εκατομμυρίων μζχρι 1 δισ θλιακϊν μαηϊν είναι προσ ζκπλθξι μασ ςυνικεισ ςε 

αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ, τισ μετριςαμε ςτο 50% αυτϊν των γαλαξιϊν.   

Ροια είδθ γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου ζχουν ψυχρό αζριο. 

Το διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ (παραπλιςιο του H/R των αςτεριϊν) των γαλαξιϊν 

του προγράμματοσ μασ δείχνει ότι θ παρουςία μοριακοφ αερίου είναι ςθμαντικι ςτουσ 



γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ, ιδίωσ ςε μεγάλεσ αςτρικζσ μάηεσ όπου θ αςτρογζννθςθ 

δεν είναι αρκετά ζντονθ ϊςτε να μετατοπίςει τουσ γαλαξίεσ εκτόσ κόκκινθσ ακολουκίασ. 

Ενϊ θ μάηα μοριακισ φλθσ ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου δεν ςυνδζεται με τθν αςτρικι 

μάηα, ςυνδζεται με παραμζτρουσ τθσ δομισ των γαλαξιϊν. Για κακοριςμζνθ αςτρικι μάηα, 

οι προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ με μικρι διαςπορά αςτρικϊν ταχυτιτων και μεγάλθ 

ενεργι ακτίνα (με πιο κυρίαρχα τα αςτρικά ςυςτατικά του δίςκου, παρά το ςφαιροειδζσ 

ςχιμα) ζχουν μεγαλφτερεσ μάηεσ μοριακοφ αερίου. Αυτό μπορεί να ςυμβαίνει επειδι οι 

δίςκοι μοριακοφ αερίου δθμιουργοφν νζουσ αςτρικοφσ δίςκουσ. Ενϊ αυτό ιςχφει, θ 

ςυνικωσ παρατθριςιμθ μοριακι μάηα αποτελεί μόλισ το 1% τθσ αςτρικισ. Ζτςι οι νεαροί 

αςτρικοί δίςκοι είναι πολφ μικροί ϊςτε να ρυκμίηουν τθν αναλογία τθσ γαλαξιακισ ράβδου 

με τον δίςκο. Αυτι πρζπει να ρυκμίηεται από παλαιότερουσ αςτρικοφσ δίςκουσ. Μεγάλο 

μζροσ του μοριακοφ αερίου δεν είναι κινθτικά ευκυγραμμιςμζνο ςε ςχζςθ με τα αςτζρια. 

Υπάρχουν κάποιεσ ενδιαφζρουςεσ διαφορζσ ςτα μοριακά μζρθ των γαλαξιϊν 

προγενζςτερου τφπου, ςε ςχζςθ με τα ατομικά. Το 86% των γαλαξιϊν αυτϊν είναι 

κακιερωμζνοι ωσ γριγορα περιςτρεφόμενοι. Αυτοί μπορεί να αυξιςουν μάηα μζςω 

ςυγχωνεφςεων μικρότερων γαλαξιϊν με πολφ αζριο, κάτι που ςυνδυάηεται με 

αςτρογζννθςθ. Ι μπορεί να αυξιςουν τθ μάηα τουσ μζςω μεγάλων ςυγχωνεφςεων, ζτςι 

ϊςτε με τθν κατάλλθλθ γεωμετρία να αποκτιςουν μεγάλθ ςτροφορμι. Οι μετριςεισ ςτισ 

γραμμζσ (CO) και (HI) είναι ςφμφωνεσ για αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ.  

Ριο ςπάνιοι είναι οι αργά περιςτρεφόμενοι, που μπορεί να ςχθματίςτθκαν από πρόςφατεσ 

ςυγχωνεφςεισ με γεωμετρία που ςχεδόν εκμθδζνιςε τθν ςτροφορμι, και οι ςφαιρικοί μθ 

περιςτρεφόμενοι, που μάλλον αυξάνουν τθν μάηα τουσ μζςω μεγάλου αρικμοφ ιςοτροπικά 

προςανατολιςμζνων μικρϊν ςυγχωνεφςεων. Οι αργοί και μθ περιςτρεφόμενοι 

ανιχνεφονται ςπάνια ςτο (CO), αλλά ςτο (HI) ανιχνεφονται ςχεδόν ςτον ίδιο βακμό με τουσ 

γριγορα περιςτρεφόμενουσ. Αυτι θ πλθροφορία μασ λζει ότι τουλάχιςτον ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ θ προζλευςθ του ατομικοφ αερίου διαφζρει από αυτιν του μοριακοφ αερίου, 

ι ότι ίςωσ θ δομι του γαλαξία επιδράει ςτθν δθμιουργία ι διατιρθςθ του μοριακοφ 

αερίου.  

Συμπεραίνουμε ότι θ απόςβεςθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςε ζναν γαλαξία και θ προςζγγιςθ τθσ 

κόκκινθσ ακολουκίασ δεν ςθμαίνει πάντα τθν απϊλεια όλου, ι ακόμα και του περιςςοτζρου 

από το ψυχρό αζριο. Εναλλακτικά, ίςωσ κάποιο από το ψυχρό αζριο επανακτάται κατά τθ 

διάρκεια ι μετά τθν προςζγγιςθ ςτθν κόκκινθ ακολουκία. Θ παρουςία του μοριακοφ 

αερίου ςε ζναν γαλαξία προγενζςτερου τφπου ζχει ιςχυρι ςφνδεςθ με τθν παρουςία ενόσ 

δυναμικοφ αςτρικοφ δίςκου. Θ ςχζςθ του δίςκου με το (H2) μπορεί να ορίηεται μερικϊσ (όχι 

όμωσ τελείωσ) μζςω του ςχθματιςμοφ νζου αςτρικοφ δίςκου ζξω από το μοριακό αζριο. 

Αντίκετα με αυτό, το ατομικό αζριο κάνει λιγότερεσ διακρίςεισ και το βρίςκουμε ςε 

περίπου ίδιεσ αναλογίεσ ςτουσ δίςκουσ γριγορα περιςτρεφόμενων γαλαξιϊν και ςτουσ 

αργά περιςτρεφόμενουσ που κυριαρχοφνται από γαλαξιακι κοιλιά. Επίςθσ πολλζσ φορζσ το 

ατομικό αζριο δεν ςυςχετίηεται με αςτρογζννθςθ. 

Θ ςτροφορμι ωσ ςτοιχείο του ιςτορικοφ του αερίου. 

Οι προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ ζχουν πολφ περιςςότερο ενδιαφζρουςα και ποικίλθ 

κινθματικι ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ τουσ από τουσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. Θ ςφγκριςθ 

ανάμεςα ςτθν κινθματικι του αερίου και αυτι των αςτζρων είναι ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο 

για τθν εξζλιξθ αυτϊν των γαλαξιϊν. Θ γωνία μθ ευκυγράμμιςθσ μεταξφ τθσ κινθματικισ 

των αςτζρων και του ιονιςμζνου ι μοριακοφ αερίου δείχνει ότι θ διαςπορά κορυφϊνεται 



ςτισ Ο μοίρεσ, αλλά ζχει μια μακριά επίπεδθ <ουρά> ςτισ 180 μοίρεσ. Θ μθ ευκυγράμμιςθ 

αυτι είναι ςυνθκιςμζνθ και εμφανίηεται ςτο 35% των ταχζωσ περιςτρεφόμενων 

προγενζςτερου τφπου. Ομοίωσ, οι μιςοί από τουσ ανιχνευμζνουσ ςτο (HI) γριγορα 

περιςτρεφόμενουσ δείχνουν ότι θ κινθματικι του (HI) δεν είναι ευκυγραμμιςμζνθ με αυτι 

των αςτεριϊν τουσ. Θ μελζτθ αυτι τονίηει ότι το αζριο ςε μθ ευκυγράμμιςθ >30 μοιρϊν δεν 

μπορεί να είναι απλά ανακυκλωμζνθ φλθ από απϊλεια αςτρικισ μάηασ, γιατί θ κινθματικι 

είναι λάκοσ για κάτι τζτοιο. Μςωσ το αζριο αυτό να ειςάγεται από ζναν ςυγχωνευμζνο 

γαλαξία δορυφόρο ι να πρόκειται για ψφξθ καυτοφ αερίου ςε μεγάλο εφροσ τθσ άλωσ, 

όπου το καυτό αζριο είναι εκτεκειμζνο ςε πολλοφσ εξωτερικοφσ του γαλαξία παράγοντεσ. 

Αν αυτι θ κεωρία ιςχφει για όλο το μθ ευκυγραμμιςμζνο αζριο ςυν κάποιο μζροσ του 

ευκυγραμμιςμζνου αερίου, τότε ιςχφει για τουλάχιςτον το 50% του ψυχροφ αερίου ςτουσ 

γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου. 

Αποδείξεισ απορρόφθςθσ εξωτερικοφ αερίου ζχουμε και μζςω τθσ μζτρθςθσ τθσ 

μεταλλικότθτασ. Το πρόγραμμα ATLAS 3D περιζχει δείγμα γαλαξιϊν με καλά εκτιμϊμενθ 

αναλογία αςτρικισ μάηασ- μεταλλικότθτασ που περιζχουν μερικζσ ιδιαίτερεσ περιπτϊςεισ 

αςτεριϊν πολφ χαμθλισ μεταλλικότθτασ (αλλά με ενίςχυςθ των ςτοιχείων α). Αυτοί οι 

γαλαξίεσ τείνουν ςτο μπλε και ζχουν πλοφςιο μοριακό αζριο. Ρρόκειται για περιπτϊςεισ 

ςτισ οποίεσ αζριο μικρισ μεταλλικότθτασ απορροφικθκε από ζναν γαλαξία και ο 

πλθκυςμόσ των νζων αςτεριϊν με μικρι μεταλλικότθτα πολϊνει τον μζςο όρο τθσ 

εκτιμϊμενθσ μεταλλικότθτασ. 

Θ ςφγκριςθ με προςομοιϊςεισ. 

Οι προςομοιϊςεισ του περιεχομζνου των γαλαξιϊν (λCDM) ςε ψυχρό αζριο 

επικεντρωκικαν κυρίωσ ςε πλοφςιουσ ςε αζριο ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. Οι προςομοιϊςεισ 

των γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου αποτελοφν μεγαλφτερθ πρόκλθςθ και μόνο επειδι οι 

ποςότθτεσ του ψυχροφ αερίου είναι γενικά μικρότερεσ. Ζχουμε πλζον επανα- 

προςομοιϊςεισ μεγάλθσ ανάλυςθσ τθσ άλω ςκοτεινισ μάηασ με εφαρμογζσ τθσ ψφξθσ του 

αερίου, τθσ αςτρογζννθςθ και του υπόβακρου των ςουπερνόβα. Γενικά θ ψφξθ δεν φτάνει 

τισ κερμοκραςίεσ του μοριακοφ αερίου, αλλά το (HI) ζχει ςχθματίςει (H2) ςε επιφανειακζσ 

πυκνότθτεσ των 10 θλιακϊν μαηϊν ανά pc-2. Δεν μασ ξαφνιάηει ότι οι λεπτομζρειεσ τθσ 

περιγραφισ του υπόβακρου ζχουν επθρεάςει πολφ τθν τελικι διαςπορά του αερίου και τθσ 

κινθματικισ του, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ ακόμα και τθν κινθματικι των αςτζρων. Υπάρχει 

διαφοροποίθςθ ανάμεςα ςε αυτζσ τισ προςομοιϊςεισ και τισ παρατθριςεισ, με τθν ζννοια 

ότι οι προςομοιϊςεισ <παράγουν> υπερβολικά πολφ ευκυγραμμιςμζνο και πολφ λίγο μθ 

ευκυγραμμιςμζνο ψυχρό αζριο. 

Υπάρχει ζνα πρόςφατο θμι- αναλυτικό μοντζλο που ακολουκεί τισ ποςότθτεσ αερίου από 

τθν καυτι άλω που ψφχκθκε και ζγινε αιτία ςυγχωνεφςεων. Αυτό επζςτρεψε ςτθν 

μεςοαςτρικι φλθ και καταναλϊκθκε ςτθν αςτρογζννθςθ. Ζτςι θ ςυν- εξζλιξθ του ψυχροφ 

με το καυτό αζριο μασ δείχνει ότι είναι απαραίτθτθ μια απαλι πίεςθ εμβολισ που 

απογυμνϊνει τθν καυτι άλω, ϊςτε να αναδθμιουργιςει το παρατθριςιμο ψυχρό αζριο των 

γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου. Επίςθσ προκφπτει θ μθ ευκυγράμμιςθ τθσ κινθματικισ του 

ψυχροφ αερίου ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ. Δεν υπάρχουν αρκετζσ μικρζσ ςυγχωνεφςεισ να 

δικαιολογιςουν όλθ τθν ποςότθτα του μθ ευκυγραμμιςμζνου αερίου, αλλά θ ψφξθ αερίου 

από τθν άλω μπορεί να ενιςχφςει τθν μθ ευκυγράμμιςθ αν θ άλω ζχει δεχτεί επιδράςεισ 

που τθν κάνουν επίςθσ να χάςει τθν ευκυγράμμιςι τθσ με το ςϊμα του γαλαξία. 

Αςτρογζννθςθ και δυναμικι των γαλαξιϊν. 



Για πολλά ζτθ είχαμε τθν υποψία ότι οι εμπειρικοί νόμοι αςτρογζννθςθσ (που ορίηουν τον 

ρυκμό αςτρογζννθςθσ ςε μια ςυγκεκριμζνθ ποςότθτα ψυχροφ αερίου) μπορεί να 

διαφζρουν ςτουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου από αυτοφσ ςτουσ ςπειροειδείσ, λόγω 

ςυςτθματικϊν βαρυτικϊν ιδιοτιτων. Οι υδροδυναμικζσ προςομοιϊςεισ δείχνουν ότι το 

μοριακό αζριο ςε ςφαιρικοφσ γαλαξίεσ δεν φτάνει τθν ίδια τοπικι πυκνότθτα με αυτιν του 

μοριακοφ αερίου ςτουσ ςπειροειδείσ. Ζτςι παράγονται κατά παράγοντα δφο λιγότερα 

αςτζρια ςτουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου (και καταναλϊνεται πιο αργά το αζριο). 

Αυτό είναι ςθμαντικό κζμα για τθν εξζλιξθ τουσ.  

Είναι ενδιαφζρον ότι παρατθριςαμε πωσ θ αςτρογζννθςθ των γαλαξιϊν αυτϊν ςχετίηεται 

με τθν μζτρθςθ του ότι αν το περιςςότερο από το αζριο είναι ςτο ανερχόμενο ι ςτο 

επίπεδο μζροσ τθσ γωνίασ περιςτροφισ. Ειδικά όταν το περιςςότερο από το μοριακό αζριο 

είναι ςτο ανερχόμενο μζροσ θ αποτελεςματικότθτα τθσ αςτρογζννθςθσ είναι μερικζσ φορζσ 

μικρότερθ. Αυτζσ οι παρατθριςεισ μασ δίνουν τθν ευκαιρία να κάνουμε βαςικζσ δοκιμζσ 

των κανόνων αςτρογζννθςθσ εκτόσ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, για τουσ οποίουσ αυτοί 

εξελίχτθκαν. Ζτςι εμπλουτίηουμε με περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ τισ προςομοιϊςεισ. 

Ανακεφαλαίωςθ. 

Υπάρχει περιςςότερο ψυχρό αζριο ςτουσ προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ από ότι 

αναμζναμε. Ρερίπου το 50% των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου (>10 δισ 

θλιακζσ μάηεσ) περιζχουν 10 εκ. με 1 δισ θλιακζσ μάηεσ (HI) και / ι (H2). Οι μοριακζσ και 

ατομικζσ φάςεισ δεν ανιχνεφονται πάντα μαηί. Για παράδειγμα, τα μζλθ του ςμινοσ τθσ 

Ραρκζνου ανιχνεφονται πικανότερα ςτο (H2) και όχι ςτο (HI). 

Επειδι πολλοί από αυτοφσ τουσ πλοφςιουσ ςε ψυχρό αζριο γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου 

βρίςκονται ςτθν κόκκινθ ακολουκία, και το κόκκινο χρϊμα δεν είναι μόνο από τθν 

επίδραςθ τθσ ςκόνθσ που ςχετίηεται με το ψυχρό αζριο, ςυμπεραίνουμε ότι οι όροι κόκκινθ 

ακολουκία και ψυχρό αζριο δεν είναι αντίκετοι. Θ προςζγγιςθ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ δεν 

ςθμαίνει πάντα τθν απϊλεια όλου του ψυχροφ αερίου. Εναλλακτικά, μερικοί γαλαξίεσ τθσ 

κόκκινθσ ακολουκίασ ανακτοφν αζριο μετά από τθν μετάβαςι τουσ ςε αυτιν. 

Αρκετό από το ψυχρό αζριο ςτουσ προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ είναι κινθματικά μθ 

ευκυγραμμιςμζνο ςε ςχζςθ με τα αςτζρια. Ζτςι δεν πρόκειται για αζριο που προζρχεται 

από εςωτερικζσ του γαλαξία διαδικαςίεσ, όπωσ οι αςτρικζσ διεργαςίεσ, και που να 

επανζρχεται ςτθν ψυχρι κατάςταςθ. Ρρζπει να δοφμε το πϊσ το ψυχρό αζριο 

ευκυγραμμίηεται (ι όχι) ςχετικά με το καυτό αζριο τθσ άλωσ, αφοφ ζγινε ςαφζσ ότι οι 

ψυχρζσ και οι καυτζσ φάςεισ του αερίου αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ. Είδαμε ότι μια 

ςθμαντικι ποςότθτα του ψυχροφ αερίου ςτουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου ειςζρχεται 

ι από γαλαξίεσ -δορυφόρουσ μετά από μικρζσ ςυγχωνεφςεισ, ι ψφχεται από τθν 

μεςογαλαξιακι φλθ ι τθν άλω του γαλαξία και πζφτει ςε αυτόν.  

Θ αναλογία ψυχροφ αερίου και θ κινθματικι του ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξθ των 

γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου. Θ ποικιλία τθσ αςτρικισ κινθματικισ, τθσ ςφςταςθσ του 

αερίου και τθσ κινθτικισ του αερίου κακορίηει τθν ποικιλία εξζλιξθσ αυτϊν των γαλαξιϊν. 

Ακόμα και θ ποικιλία των ιδιοτιτων τθσ αςτρογζννθςθσ μπορεί να βοθκιςει ςτθν 

κατανόθςθ των διαδικαςιϊν τθσ αςτρογζννθςθσ.  

 



Οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι ιονιςμζνου αερίου και οι 

ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν που τουσ περιζχουν. 

Σε ζνα δείγμα ςχεδόν φακοειδϊν (S0) γαλαξιϊν αναλφςαμε τα πεδία ςτθν γραμμι κζαςθσ 

ςε μζρθ αςτρικισ μάηασ και ιονιςμζνου αερίου, με τθν χριςθ των δεδομζνων του 

προγράμματοσ ATLAS 3D. Στουσ περίπου 200 φακοειδείσ γαλαξίεσ διαπιςτϊςαμε 20 

περιπτϊςεισ ςχεδόν ορκογϊνιασ περιςτροφισ του εςωτερικοφ ιονιςμζνου αερίου που να 

ςυνδυάηεται με τα αςτζρια ςτθν κεντρικι περιοχι. Ζτςι εκτιμιςαμε μια ςυχνότθτα 10% 

παρουςίασ εςωτερικοφ πολικοφ δίςκου ςε ςχεδόν S0 γαλαξίεσ. Οι ιδιότθτεσ του κεντρικοφ 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ (θλικίεσ, μεταλλικότθτεσ, αναλογίεσ μαγνθςίου με ςίδθρο) 

προζρχονται από τον δείκτθ μάηασ Lick. Οι τυπικζσ ιδιότθτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ του 

εςωτερικοφ δίςκου των γαλαξιϊν είναι ακριβϊσ οι ίδιεσ με αυτζσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ 

όλου του δείγματοσ τθσ ζρευνασ. 

Τι είναι εςωτερικόσ πολικόσ δίςκοσ. 

Γνωρίηουμε ότι ςτουσ γαλαξίεσ υπάρχει το ςπάνιο αλλά εντυπωςιακό φαινόμενο των 

μεγάλθσ κλίμακασ πολικϊν δίςκων, όταν το εξωτερικό αζριο και κάποια νεαρά αςτζρια 

περιςτρζφονται ςε ζνα επίπεδο με μεγάλθ κλίςθ προσ τον κυρίωσ γαλαξιακό δίςκο. Πμωσ 

τα τελευταία 20 χρόνια ανακαλφπτουμε εςωτερικοφσ δίςκουσ ανάλογουσ των πολικϊν 

δίςκων μεγάλθσ κλίμακασ. Οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι αντιπροςωπεφουν το κανονικά 

περιςτρεφόμενο ιονιςμζνο αζριο, με τον άξονα περιςτροφισ να ζχει μεγάλθ κλίςθ ςε αυτόν 

τθσ κφριασ αςτρικισ μάηασ, μεγαλφτερθ των 50 μοιρϊν. Από τθν ςτατιςτικι 47 γαλαξιϊν 

φαίνεται κακαρά ότι οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι είναι πράγματι πολικοί. Αυτό δεν 

αποτελεί ζκπλθξθ, επειδι από το δυναμικό ςθμείο παρατιρθςθσ το πολικό επίπεδο είναι 

ςτακερό απζναντι ςτθν προπόρευςθ. Θ τυπικι ακτίνα του πολικοφ δίςκου είναι 0,2 -2 kpc. 

Το εξωτερικό όριο είναι αυτό που παρατθροφμε, αλλά θ ακρίβεια παρατιρθςθσ του 

εςωτερικοφ εξαρτάται από τθν χωρικι ανάλυςθ των παρατθριςεϊν μασ. Οι εςωτερικοί 

πολικοί δίςκοι βρίςκονται κυρίωσ ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου, S0s- Sbs, αλλά μερικοί 

ζχουν βρεκεί και ςε νάνουσ πολφ μεταγενζςτερου τφπου. 

Ο NGC 2926 είναι ζνασ γαλαξίασ με εςωτερικό πολικό δίςκο. 

 

 



Οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι ςτουσ γαλαξίεσ S0s του ATLAS 3D survey. 

Θ ζρευνα ςτουσ παραπάνω γαλαξίεσ ζδειξε ότι ζχουμε να κάνουμε με αεριϊδεισ δίςκουσ 

που βλζπουμε ςτθν κόψθ, ςε πλιρθ ςυμφωνία με τον προςανατολιςμό τθσ κινθματικισ του 

αερίου ςτον κφριο άξονα. Οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι που βρζκθκαν ςτον απομονωμζνο 

γαλαξία S0 UGC 9519 από τθν διαςπορά τθσ ςκόνθσ ςτο κζντρο, μζςω τθσ ταχφτθτασ του 

ιονιςμζνου αερίου, είναι μάλλον ανϊμαλοι και ςτον NGC 4684, που τον βλζπουμε ςτθν 

κόψθ του, βρζκθκε ο βαςικόσ κινθτικόσ άξονασ αςτεριϊν / ιονιςμζνου αερίου να είναι μθ 

ευκυγραμμιςμζνοσ κατά 90 μοίρεσ. Σε άλλεσ 6 περιπτϊςεισ ζχουμε πολικοφσ δίςκουσ 

ιονιςμζνου αερίου με γωνία >50 μοίρεσ (NGC 2962, 3499, 3648, 4690,1121, 5507). Οι  

γαλαξίεσ του ATLAS 3D βρίςκονται ςε περιοχι <42 Mpc και ζχουν απόλυτθ λαμπρότθτα       

> -21,5 mag. Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι το φαινόμενο των εςωτερικϊν πολικϊν δίςκων είναι 

πολφ πιο ςφνθκεσ από αυτό των πολικϊν δίςκων μεγάλθσ κλίμακασ.  

Είναι ξεχωριςτοί οι γαλαξίεσ S0 που περιζχουν εςωτερικό πολικό δίςκο? 

Ζχουμε αναλφςει τισ ιδιότθτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςτουσ πυρινεσ και ςτισ κοιλίεσ ςε 

149 τφπου S0 γαλαξίεσ του ATLAS 3D. Με τα δεδομζνα που ςυλλζξαμε μποροφμε να ζχουμε 

μια εικόνα τθσ διαςποράσ των θλικιϊν και τθσ μεταλλικότθτασ, και για τουσ πυρινεσ και για 

τισ κοιλιζσ γφρω από αυτοφσ. Ρροςπακοφμε να βροφμε τα μονοπάτια εξζλιξθσ τθσ 

ςφνκεςθσ των γαλαξιϊν με εςωτερικό πολικό δίςκο. Θ ςφγκριςθ των διαςπορϊν για όλο το 

δείγμα του προγράμματοσ με τουσ γαλαξίεσ που περιζχουν εςωτερικοφσ πολικοφσ δίςκουσ 

δείχνει ότι αυτοί δεν διαφζρουν ςε τίποτα από τουσ άλλουσ φακοειδείσ. Ακόμα ζχουμε μια 

μάλλον εξωτικι διαςπορά τθσ θλικίασ των άςτρων των πυρινων, θ πλειοψθφία των οποίων 

είναι νεαρά αςτζρια 2-5 εκ. ετϊν, αλλά υπάρχει και ςθμαντικόσ πλθκυςμόσ πολφ μεγάλθσ 

θλικίασ αςτζρων, που αναπαράγεται ςτουσ γαλαξίεσ με εςωτερικό πολικό δίςκο. 

Ενδιαφζρον ζχει ότι θ καλά γνωςτι ςχζςθ για τουσ γαλαξιακοφσ πυρινεσ, τθσ θλικίασ του 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ με τθν διαςπορά αςτρικισ ταχφτθτασ, ιςχφει μόνο για τουσ μάλλον 

νεότερουσ πυρινεσ, ενϊ ςτουσ γθραιότερουσ πυρινεσ ςε γαλαξίεσ με ςθμαντικι μάηα 

υπάρχει ομοιογενι διαςπορά.  

Συμπεράςματα. 

Από τθν ανάλυςθ των κινθματικϊν χαρτϊν για τουσ φακοειδείσ γαλαξίεσ του δείγματοσ του 

ATLAS 3D βρικαμε νζεσ περιπτϊςεισ ςχεδόν πολικισ περιςτροφισ του περικεντρικοφ 

ιονιςμζνου αερίου και εκτιμιςαμε τθν ςυχνότθτα παρουςίασ εςωτερικοφ πολικοφ δίςκου 

ςε 10% των γαλαξιϊν. Οι εςωτερικοί πολικοί δίςκοι μποροφν να βρεκοφν ςε φακοειδείσ 

γαλαξίεσ όλων των μαηϊν και με περιβάλλοντα όλων των πυκνοτιτων, περιλαμβάνοντασ 

και μερικζσ περιπτϊςεισ ςε τελείωσ απομονωμζνουσ γαλαξίεσ. Οι ςυνκικεσ των αςτρικϊν 

πλθκυςμϊν των πυρινων και των περί- πυρθνικϊν κοιλιϊν που προκφπτουν από τουσ 

πίνακεσ του μοντζλου Lick εμφανίηονται και ςτουσ γαλαξίεσ που περιζχουν εςωτερικό 

πολικό δίςκο, και ςε όλο το δείγμα που περιλαμβάνει μεγάλο αρικμό νεαρϊν αςτζρων 

θλικίασ 2-5 δισ ετϊν ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. 

 

Οι ανάλυςθ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν και θ χωρικι ανάλυςθ 

του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ του δίςκου του Μ31. 



Θ παγχρωματικι παρακατακικθ του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ από το Hubble (Panchromatic 

Hubble Andromeda Treasury, PHAT) είναι ζνα πολυκυκλικό πρόγραμμα καταγραφισ του 

HST, που χαρτογράφθςε τουσ αναλυμζνουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ από το 1/3 του δίςκου 

του Μ31, από τισ υπεριϊδεισ ωσ το κοντινοφ υπζρυκρο. Μασ προςφζρει το χρϊμα και τθν 

λαμπρότθτα για περιςςότερα από 150 εκατομμφρια αςτζρια. Χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα 

αςτρικισ εξζλιξθσ μοντελοποιιςαμε το οπτικό διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ ϊςτε να 

αποκομίςουμε τθν χωρικι ανάλυςθ ςτα ιςτορικά ςχθματιςμοφ αςτζρων (star formation 

histories, SFHs) μεγάλου μζρουσ του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ, με ανάλυςθ 100 pc. Αυτό το 

πεδίο περιλαμβάνει περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και μζρθ του δίςκου. Με αυτζσ τισ SFH 

δθμιουργιςαμε ςενάρια τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ, ϊςτε να μελετιςουμε τθν 

εξζλιξθ των γεγονότων ιδιαίτερθσ αςτρογζννθςθσ ςτον δίςκο. Αναλφςαμε τθν δομι τθσ 

αςτρογζννθςθσ και αποκομίςαμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ και το αζριο μζςα 

ςτον δίςκο, και ιδιαίτερα ςτο δακτυλίδι αςτρογζννθςθσ των 10 kpc. Βρικαμε ότι το 

δακτυλίδι δθμιουργοφςε αςτζρια για τουλάχιςτον 500 εκατομμφρια ςυνεχόμενα ζτθ. Ωσ ο 

μόνοσ τόςο κοντινόσ μεγάλοσ γαλαξιακόσ δίςκοσ ϊςτε να ζχουμε τθν απαραίτθτθ 

φωτομετρία για αυτόν τον τφπο χωρικισ ανάλυςθσ τθσ SFH χαρτογράφθςθσ, ο Μ31 ζχει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατανόθςι μασ για τθν εξζλιξθ των μεγάλων γαλαξιϊν. 

Το ιςτορικό ςχθματιςμοφ αςτζρων (SFH) ενόσ γαλαξία περιζχει πολφ από τθν φυςικι τθσ 

εξζλιξισ του. Μασ πλθροφορεί για τθν εξζλιξθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ (star formation 

rate, SFR) για όλο το διάςτθμα τθσ ηωισ του γαλαξία, και για τθν εξζλιξθ τθσ μάηασ και τισ 

διαςπορζσ τθσ μεταλλικότθτασ. Το SFH τεκμθριϊνεται για τουσ πλθκυςμοφσ τθσ κοιλιάσ 

μζςω προςαρμογισ τθσ φαςματικισ ενεργειακισ διαςποράσ (spectral energy distribution, 

SED) των γαλαξιϊν. Θ εξζλιξθ μεγάλου δείγματοσ γαλαξιϊν μπορεί να μελετθκεί 

ςυνδζοντασ τουσ τοπικοφσ γαλαξίεσ (που τουσ βλζπουμε ςτο πρόςφατο παρελκόν τουσ) με 

τουσ όμοιοφσ τουσ γαλαξίεσ με μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ (μακρινό παρελκόν), και 

εξετάηοντασ τθν εξζλιξθ των φυςικϊν περιβαλλόντων των γαλαξιϊν μζςα ςτον χρόνο. Αυτι 

θ τεχνικι ζχει το πλεονζκτθμα ότι επιτρζπει μια ςτατιςτικά ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ τθσ 

εξζλιξθσ των γαλαξιϊν ςε ζνα μεγάλο δείγμα τουσ. Πμωσ οι αλλαγζσ προςεγγίςεων (τθν SFR 

ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου, το μοντζλο τθσ ςκόνθσ κ.α.) μπορεί να ζχουν ςθμαντικι 

επίδραςθ ςτισ θλικίεσ που προκφπτουν, και ςτα ιςτορικά ςχθματιςμοφ αςτζρων SHF. 

Μποροφμε να κερδίςουμε περιςςότερθ ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ δομισ και των 

πλθκυςμϊν των τοπικϊν γαλαξιϊν χρθςιμοποιϊντασ το διάγραμμα χρϊματοσ- 

λαμπρότθτασ (color- magnitude diagram, CMD). Αυτό το διάγραμμα περιζχει το ιςτορικό 

τθσ δθμιουργίασ αςτζρων και τθν διαςπορά μεταλλικότθτασ του γαλαξία. Αν 

χρθςιμοποιιςουμε το διάγραμμα μεμονωμζνων αςτζρων (ανάλυςθσ ςε ζνα - ζνα αςτζρι) 

μποροφμε να ζχουμε μια αυτοςυνεπισ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου γαλαξία, 

που να βαςίηεται ςτον αςτρικό πλθκυςμό του. Με αυτιν τθν μζκοδο μποροφμε να 

μελετιςουμε όμωσ μόνο το τοπικό ςφμπαν. Αυτό κάναμε και για τον γαλαξία τθσ 

Ανδρομζδασ. 

Τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ. 

Συνδυάςαμε τισ μεμονωμζνα SFH που ταιριάηουν καλφτερα ςε κάκε περιοχι. Ζτςι 

δθμιουργιςαμε χάρτεσ των SFR ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου. Αυτοί αποκαλφπτουν το 

πρόςφατο ιςτορικό αςτρογζννθςθσ του Μ31 για τα τελευταία 630 εκ. ζτθ. Οι SFH 

αποκαλφπτουν δομζσ μεγάλθσ κλίμακασ και διάρκειασ ςτον δίςκο του γαλαξία. Υπάρχουν 3 

δακτυλίδια αςτρογζννθςθσ. Ζνα εςωτερικό δακτυλίδι ςτα 5 kpc, το πολφ γνωςτό δακτυλίδι 



των 10 kpc και ζνα εξωτερικό χαμθλισ πυκνότθτασ δακτυλίδι ςτα 15 kpc. Το τελευταίο 

φαίνεται να ςυγχωνεφεται μερικϊσ με το δεφτερο μζςω ςυνδυαςμοφ επιδράςεων τθσ 

προβολισ του ςε εμάσ και ενόσ πικανοφ ςτθμονιοφ- παραμόρφωςθσ (Warp), ορατοφ ςτο 

(HI). Το δακτυλίδι ςτα 10 kpc είναι ορατό, και τα τελευταία 600 εκ. ζτθ παρουςιάηει 

αςτρογζννθςθ. Το δακτυλίδι ςτα 5 kpc κορφφωςε τθν αςτρογζννθςι του πριν 100 εκ. ζτθ 

αλλά ςιμερα ζχει διαςκορπιςτεί κατά πολφ. Θ αςτρογζννθςθ ςτθν δομι ςτα 15 kpc ζχει 

αυξθκεί τθν ςθμερινι εποχι. 

Ο SFR ζχει μειωκεί τα τελευταία 600 εκ. ζτθ, αλλά βλζπουμε μια κορφφωςθ περίπου πριν 

50 εκ. ζτθ. Μετά από περιςςότερεσ αναλφςεισ είδαμε ότι αυτι θ κορφφωςθ δεν ςυμβαίνει 

ςε όλον τον γαλαξία. Ζχει να κάνει με τα αςτρικά ςμινθ και τισ ομάδεσ αςτεριϊν OB ςτουσ 

δακτυλίουσ. Είναι εμφανζσ ότι θ αςτρογζννθςθ ςτουσ δακτυλίουσ κακορίηει το ιςτορικό 

αςτρογζννθςθσ όλου του δίςκου. Οι περιοχζσ ζξω από τον δακτφλιο δείχνουν πολφ μικρό 

και κυρίωσ ςτακερό SFH τα τελευταία 500 εκ. ζτθ. 

 

 

Συμπεράςματα.  

Μετριςαμε το χωρικά αναλυμζνο SFH του 1/3 του δίςκου αςτρογζννθςθσ του Μ31 από τισ 

εικόνεσ του Hubble. Θ αςτρογζννθςθ ςτον γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ περιορίηεται κατά πολφ 

ςε 3 δακτυλίουσ. Σε αυτοφσ ανικει και ο καλά γνωςτόσ δακτφλιοσ των 10 kpc. Αυτζσ οι 

δομζσ παρουςιάηουν αυξθμζνα επίπεδα αςτρογζννθςθσ κατά όλθ τθν περίοδο του 

ιςτορικοφ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτον γαλαξία, δθλαδι περίπου 600 εκ. ζτθ. Ο δακτφλιοσ των 

10 kpc είναι μακρόβιοσ και ςτακερόσ, και παράγει αςτζρια τουλάχιςτον τα τελευταία 600 

εκ. ζτθ. Ζχει δείξει ελάχιςτθ ι αςιμαντθ μεταβολι (propagation) κατά τθν ολικι διάρκεια 



αυτοφ του SFH. Σε αυτιν τθν διάρκεια θ αςτρογζννθςθ ςτον δακτφλιο αυξικθκε ςχετικά με 

τισ γφρω του περιοχζσ, με αποτζλεςμα ο δακτφλιοσ να ορίηει όλο το SFH. Βρικαμε επίςθσ 

ότι το SFH τα τελευταία 500 εκ. ζτθ είναι ςχετικά ςτακερό, δείχνοντασ ςιμερα μια μικρι 

αλλά ςτακερι μείωςθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, με μια μικρι ζξαρςθ πριν 50 εκ. ζτθ.   

 

Θ ζρευνα του ALMA για το κερμό πυκνό μοριακό αζριο ςτουσ 

κοντινοφσ LIRG (luminous infrared galaxies, γαλαξίεσ λαμπροί 

ςτο υπζρυκρο). 

Κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα των παρατθριςεων του ALMA (ςυμβολομετρία ςτα 

υπό- εκατοςτά) τθσ γραμμισ εκπομπισ (CO6-5) και του ςυνεχζσ ςτα 435 μm για δφο 

κοντινοφσ LIRG, του NGC 34 (ιςχυρόσ <ςυγχωνευτισ> (merger), δθλαδι γαλαξίασ που 

ςυγχϊνευςε άλλον ςυγκρίςιμθσ μάηασ, με ενεργό πυρινα) και του NGC 1614 (μικρόσ 

<ςυγχωνευτισ> με αςτρογζννθςθ γφρω από τον πυρινα). Χρθςιμοποιϊντασ τθ μεγαλφτερθ 

ςυχνότθτα του ALMA (band 9) είχαμε τθν καλφτερθ δυνατι γωνιακι ανάλυςθ. Ζτςι 

αναλφςαμε για πρϊτθ φορά τισ διαςπορζσ του κερμοφ πυκνοφ μοριακοφ αερίου με 

πυκνότθτα >(10ςτθ5) ανά cm3 και κερμοκραςία >100 Κζλβιν ςε LIRG με χωρικι ανάλυςθ 

καλφτερθ των 100 pc. Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν μια πολφ ςτενι ςχζςθ μεταξφ τθσ 

γραμμισ εκπομπισ (CO6-5) και του ςυνεχζσ τθσ εκπομπισ τθσ ςκόνθσ ςτα 435 μm.  Άρα το 

κερμό πυκνό μοριακό αζριο κυριαρχεί ςτθν μεςοαςτρικι φλθ του κεντρικοφ kpc των LIRG, 

και θ κζρμανςθ του αερίου είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν κζρμανςθ τθσ ςκόνθσ ςτουσ κερμοφσ 

πυκνοφσ πυρινεσ. Από τθν άλλθ είδαμε πολφ διαφορετικζσ χωρικζσ διαςπορζσ και 

κινθματικά περιβάλλοντα των κερμϊν πυκνϊν αερίων ςτουσ 2 γαλαξίεσ, κάτι που ςθμαίνει 

ότι οι φυςικζσ ςυνκικεσ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ μπορεί να διαφζρουν ςτουσ LIRG. 

Οι LIRG με λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο (8-100 μm) >(10ςτθν11,5) θλιακζσ (οι ULIRG, ultra 

luminous infrared galaxies ζχουν >(10ςτθ12) θλιακζσ λαμπρότθτεσ ςτο υπζρυκρο) είναι 

κυρίωσ ιςχυροί <ςυγχωνευτζσ>. Εκτεταμζνεσ ζρευνεσ των γραμμϊν περιςτροφισ του (CO)  

ςε μεταβάςεισ χαμθλοφ J, όπωσ θ (CO1-0) ςτα 2,6 χιλιοςτά και του (CO2-1) ςτα 1,3 χιλιοςτά, 

μασ δείχνουν μεγάλα ποςά μοριακοφ αερίου (πολλζσ δεκάδεσ δισ θλιακζσ μάηεσ) ςτο 

κεντρικό kpc των (U)LIRG. Αυτό το αζριο που οδθγικθκε ςτθν κεντρικι γαλαξιακι περιοχι 

μζςω βαρυτικισ επίδραςθσ λόγω ςυγχϊνευςθσ, παρζχει καφςιμα για αςτρογζννθςθ και/ ι 

δθμιουργία ενεργοφ γαλαξιακοφ πυρινα. Λόγω μεγάλθσ εξάλειψθσ των παρατθριςεων ςτο 

υπεριϊδθσ, ορατό και κοντινό υπζρυκρο από τθν ςκόνθ και τθσ ζλλειψθσ μεγάλθσ γωνιακισ 

ανάλυςθσ παρατθριςεων ςτο μακρινό υπζρυκρο/ υπό- χιλιοςτά/ χιλιοςτά, δεν είναι 

ξεκάκαρο το πϊσ τα διαφορετικά μζρθ (αζριο, ςκόνθ, αςτζρια και μ. τρφπεσ) 

αλλθλεπιδροφν ςτουσ πυρινεσ αυτϊν των γαλαξιϊν. Μεμονωμζνεσ παρατθριςεισ 

ςυμβολομετρίασ ςτα χιλιοςτά και ςτα υπό- χιλιοςτά ζδειξαν ότι οι ρυκμοί και οι χωρικζσ 

διαςπορζσ τθσ αςτρογζννθςθσ ςχετίηονται ςθμαντικά πιο πολφ με αυτζσ ςτισ γραμμζσ 

μεγάλου J ( με ανϊτερο όριο J>3), που ςθμαίνουν κερμότερο και πυκνότερο αζριο από 

αυτζσ των γραμμϊν χαμθλοφ J(CO). 

Τα ιςτορικά δφο LIRG, NGC 1614 και NGC 34 

Στθ μελζτθ του κερμοφ πυκνοφ αερίου ςτισ περιοχζσ των πυρινων αυτϊν των γαλαξιϊν 

παρατθριςαμε τθν γραμμι εκπομπισ (CO6-5) και τθν ςχετικι ςυνεχισ εκπομπι τθσ ςκόνθσ, 

μζςω του Band 9 λιπτθ του Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Και οι δυο γαλαξίεσ 



επιλζχτθκαν από ζνα δείγμα 202 LIRG, λόγω εγγφτθτασ και λαμπρισ ροισ τθσ γραμμισ 

(CO6-5) από παρατθριςεισ του τθλεςκοπίου Herschel. Αυτό μασ ζδωςε μετριςεισ με πολφ 

λίγο κόρυβο και χωρικι ανάλυςθ 100 pc για δεδομζνθ γωνιακι ανάλυςθ 0,25 δεφτερα. Και 

οι δφο LIRG ζχουν γωνίεσ κλίςθσ κοντά ςτο πλάτοσ τθσ κζςθσ του ALMA, ζτςι οι 

παρατθριςεισ είχαν ελάχιςτθ επίδραςθ από ατμοςφαιρικι απορρόφθςθ. 

.Και ςτουσ 2 γαλαξίεσ θ γραμμι εκπομπισ (CO6-5) και θ ςυνεχισ εκπομπι τθσ ςκόνθσ ζχουν 

μεγάλθ ςχζςθ μεταξφ τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το κερμό πυκνό μοριακό αζριο κυριαρχεί τθσ 

μεςοαςτρικισ φλθσ ςτα κεντρικά kpc των LIRG, και θ κζρμανςθ του αερίου και τθσ ςκόνθσ 

ζχουν μεγάλθ ςφνδεςθ. 

.Θ γραμμι εκπομπισ (CO6-5) δείχνει πολφ διαφορετικζσ μορφολογίεσ ςτα κεντρικά kpc των 

δφο γαλαξιϊν. Στον NGC 34, ζναν μεγάλο ςυγχωνευτι με ζνα αδφναμο AGN (ενεργό 

γαλαξιακό πυρινα), το (CO6-5) είναι ςυγκεντρωμζνο ςε ζναν δίςκο ςτον πυρινα με ακτίνα 

100 pc. Αυτόσ είναι 6 φορζσ μικρότεροσ από τον δίςκο με (CO1-0). Στον NGC1614, ζναν 

μικρό ςυγχωνευτι χωρίσ ανιχνεφςιμο AGN, θ γραμμι εκπομπισ (CO6-5) βρίςκεται ςε ζναν 

περικεντρικό δίςκο με ακτίνα μεταξφ 100 και 350 pc, που ζχει μια κεντρικι τρφπα. 

.Στο προφίλ τθσ γραμμισ (CO6-5) του NGC34 ανιχνεφτθκε μια ςθμαντικι δομι εκπομπισ 

ςτθν πλευρά τθσ ερυκρολίςκθςθσ, που ςυμπίπτει με τθν ςυχνότθτα τθσ γραμμισ εκπομπισ 

του H13CN (8-7). Αυτι είναι μια πολφ κρίςιμθ, υψθλισ πυκνότθτασ ιςότοπθ μοριακι 

γραμμι. Δεν μπορεί να αποκλειςτεί ότι αυτι θ δομι ζχει να κάνει με εκροι κερμοφ πυκνοφ 

αερίου με μζγιςτθ ταχφτθτα τα 400 km/s. 

.Θ μθ ανακάλυψθ του πυρινα ςτον γαλαξία NGC 1614 ςτισ γραμμζσ (CO6-5) και ςτο 

ςυνεχζσ ςτα 435 μm μασ δείχνει με μεγάλθ ςιγουριά ότι ζχουμε εκεί ζνα, με αρκετό πάχοσ 

ςτο φαινόμενο Κόμπτον, AGN. 

.Συγκρίςεισ ανάμεςα ςτουσ χάρτεσ του ALMA και του μεγάλθσ ανάλυςθσ ςυνεχζσ ςτα 

ραδιοκφματα με άλλουσ χάρτεσ του NGC 1614 μασ δείχνουν ότι θ τοπικι (ςε κλίμακα 100 

pc) αναλογία μεταξφ μάηασ αερίου και ςυνολικισ μεςοαςτρικισ μάηασ ζχει διαταραχτεί 

πολλαπλά. Ο πυρινασ ζχει ζνα κατϊτερο όριο αυτι τθσ αναλογίασ σ, που είναι ζνα μζγεκοσ 

πάνω από το κανονικά ςτάνταρ του νόμου Kennicutt- Schmidt. 

 

Λονιςμζνο και ουδζτερο αζριο ςτουσ δίςκουσ ακτίνων XUV των 

κοντινϊν ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. 

Διεξάγεται μια μελζτθ ςε πολλαπλά μικθ κφματοσ των XUV δίςκων κοντινϊν πλουςίων ςε 

αζρια ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, ςυνδυάηοντασ τισ παρατθριςεισ ςτο υπεριϊδθσ από τον 

δορυφόρο GALEX για τα δεδομζνα του (HI) και τθν φαςματοςκοπία πολλϊν αντικειμζνων 

από το 2df/AA Omega όργανο ςτο 3,9 μζτρων AAT. Εδϊ κα περιγράψουμε τα 

αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ ςε πολλαπλά μικθ κφματοσ του ηευγαριοφ γαλαξιϊν 

NGC1512/1510. Θ διαςπορά του (HI) ςτον NGC1512 είναι πολφ εκτεταμζνθ, με δυο ςπείρεσ 

ι παλιρροιακοφσ βραχίονεσ. Εκατοντάδεσ λαμπρζσ ςτο υπεριϊδεσ μεμονωμζνεσ περιοχζσ 

ςχετίηονται με πυκνά νζφθ (HI) ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του γαλαξία. Επιβεβαιϊςαμε τθν 

ανίχνευςθ ιονιςμζνου αερίου ςτθν πλειοψθφία τουσ, που χαρακτθρίηει τισ φυςικζσ 

ςυνκικεσ, τισ χθμικζσ αφκονίεσ και τισ κινθματικζσ τουσ. Θ διαςπορά του αερίου και αυτι 

των περιοχϊν αςτρογζννθςθσ επθρεάηονται από βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ με τον 



γειτονικό μπλε πυκνό νάνο γαλαξία NGC1510. Θ ανάλυςθ ςε πολλά μικθ κφματοσ 

προςφζρει νζεσ ιδζεσ για τισ διαδικαςίεσ τθσ αςτρογζννθςθσ, τθν ανακατανομι των 

μετάλλων ςτουσ εξωτερικοφσ αζριουσ δίςκουσ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, τθν 

ςθμαντικότθτα των αλλθλεπιδράςεων μεταξφ των γαλαξιϊν, τθν ποςότθτα του ουδζτερου  

αερίου και τθν χθμικι εξζλιξθ ςε κοντινοφσ μασ γαλαξίεσ.     

Θ μελζτθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν μασ δίνει βαςικζσ 

κατευκφνςεισ για τον ςχθματιςμό και τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Αυτό ςυμβαίνει όχι μόνο 

επειδι αυτζσ οι περιοχζσ ζχουν φυςικζσ ςυνκικεσ όμοιεσ με αυτζσ που επικρατοφςαν ςτο 

νεαρό ςφμπαν, αλλά και επειδι δοκιμάηουν το ςενάριο του από μζςα προσ τα ζξω (inside- 

out scenario) ςχθματιςμοφ του γαλαξιακοφ δίςκου. Θ ανακάλυψθ των λαμπρϊν ςε UV 

ςυμπλεγμάτων ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των κοντινϊν ςπειροειδϊν γαλαξιϊν μασ ζδωςε 

μια εξαιρετικι δυνατότθτα να ερευνιςουμε το πϊσ δθμιουργοφνται αςτζρια ςε περιοχζσ 

χαμθλισ πυκνότθτασ αερίου και τον χθμικό εμπλουτιςμό των εξωτερικϊν περιοχϊν των 

γαλαξιϊν. Συνδυάηοντασ τα δεδομζνα ςτο υπεριϊδεσ με οπτικι φαςματογραφία και τισ 

παρατθριςεισ του ατομικοφ υδρογόνου ςτα 21 εκατοςτά παρατθριςαμε ςθμαντικά 

χαρακτθρθςτικά τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ και του ιςτορικοφ τθσ δθμιουργίασ 

αςτζρων των γαλαξιϊν, τθν αναλογία ανάμεςα ςτο αζριο και ςτα αςτζρια, αλλά και τθν 

φυςικι που κρφβουν.  

Σε απόςταςθ 9,5 Mpc μακριά μασ ζχουμε ζνα ςφςτθμα γαλαξιϊν με τον NGC 1512, που 

περιζχει εκατοντάδεσ ανεξάρτθτεσ λαμπρζσ ςτισ UV πθγζσ, που ςυνδζονται με πυκνά 

νζφθ(HI) ςτισ εξωτερικζσ του περιοχζσ, τον NGC 1510, ζναν μπλε πυκνό νάνο γαλαξία (blue 

compact dwarf galaxy, BCDG), που απζχει από το κζντρο του NGC1512 μόλισ 13,8 kpc, ζναν 

κεντρικό δακτφλιο αςτρογζννθςθσ, και δυο υποψιφιουσ παλιρροϊκοφσ νάνουσ γαλαξίεσ 

(tidal dwarf galaxies, TDG) ςε πολφ μεγάλθ απόςταςθ (83 kpc), που τουσ ανακαλφψαμε από 

τισ εκπομπζσ (HI) τουσ. 

 

Θ διαςπορά του ουδζτερου αερίου ςτουσ NGC 1512/1510. 

Ραρατθροφμε μια πολφ εκτεταμζνθ διαςπορά του (HI) ςε ζκταςθ 110 kpc. Ζχουμε δφο 

βραχίονεσ (HI) που παρουςιάηουν ςτθμόνι (παραμόρφωςθ) κατά περίπου 1,5 φορά. Θ 



λαμπρότθτα και το πάχοσ τουσ κυμαίνεται ανάλογα τθν ακτίνα από το κζντρο. Ο νότιοσ 

βραχίονασ χωρίηεται ςε 3 παρακλάδια. Τα ακολουκεί μια περιοχι (HI) με μικρι ςυνοχι 

προσ τα δυτικά, πριν ςυνεχίςουν ωσ μια δομι προσ τα βόρεια. Αυτζσ οι παραμορφϊςεισ 

ςτον εξωτερικό δίςκο του NGC 1512 προζρχονται από παλιρροϊκζσ δυνάμεισ από τον νάνο 

γαλαξία NGC1510. Ανακαλφψαμε ανεξάρτθτα νζφθ (HI) ςτα 83 kpc. Οι ταχφτθτεσ που 

μετριςαμε ςτισ εκτεταμζνεσ ςυμπυκνϊςεισ ςυμφωνοφν με αυτζσ των  γειτονικϊν 

βραχιόνων, άρα αυτά τα νζφθ είναι μζςα ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των δίςκων. 

Ανακαλφψαμε αςτρογζννθςθ ςτισ πιο μακρινζσ ςυμπυκνϊςεισ (HI) (υποψιφιοιTDG). Θ 

πλειοψθφία των δομϊν που ανιχνεφςαμε ςτισ υπεριϊδεισ βρίςκονται ςε περιοχζσ με 

πυκνότθτα ςτιλθσ του (HI) 2Χ10ςτθ21 άτομα /cm-2. Φαίνεται οι δίςκοι XUV να είναι 

εμβαπτιςμζνοι ςε μεγαλφτερεσ <φοφςκεσ> (HI), που προμθκεφουν τθν περιοχι με το υλικό 

για τθν αςτρογζννθςθ.  

Το ιονιςμζνο αζριο ςτισ περιοχζσ XUV των NGC 1512/1510. 

Οι παρατθριςεισ μασ (2dF/AA Omega) μασ ζδωςαν μια ςε βάκοσ μεςαίασ ανάλυςθσ οπτικι 

φαςματογραφία των 136 λαμπρϊν ςτισ UV περιοχϊν που βρίςκονται ςτισ ςπείρεσ και ςτουσ 

δίςκουσ του ςυςτιματοσ. Ανιχνεφςαμε ιονιςμζνο αζριο ςτθν ςυντριπτικι πλειοψθφία τουσ 

και επιβεβαιϊςαμε πωσ ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, εκτόσ τθσ κεντρικισ περιοχισ του NGC 

1512, ο φωτοιονιςμόσ από μεγάλθσ μάηασ αςτζρια είναι ο κφριοσ μθχανιςμόσ ερεκιςμοφ 

του αερίου (και παράγοντασ δθμιουργίασ χθμικϊν αντιδράςεων). Στισ δομζσ XUV αυτό το 

πετυχαίνουν 1-5 μόνο αςτζρια O7V. Διαπιςτϊςαμε με μετριςεισ των γραμμϊν εκπομπισ 

των (OII), (OIII),(Hα),(NII) τθν αφκονία του οξυγόνου και τθν ςχζςθ (N)/(O) για τισ 

περιςςότερεσ τζτοιεσ περιοχζσ. Βρικαμε μεγάλεσ διαφορζσ μεταξφ περιοχϊν ςτον πρϊτο 

βραχίονα ςτα ανατολικά και ςτουσ κόμπουσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του βραχίονα 2. Σε 

γενικι εικόνα είναι δφςκολο να δοφμε γωνιακι μείωςθ τθσ μεταλλικότθτασ από το κζντρο 

προσ τα ζξω. Κεωρϊντασ όμωσ ζναν γωνιακό και ζναν αηυμουκιακό βακμό που ακολουκάει 

τουσ βραχίονεσ, μποροφμε να ποφμε ότι ο βραχίονασ 1 ζχει ςχεδόν επίπεδθ ακφονία 

οξυγόνου και ςχζςθ οξυγόνου/αηϊτου. Ο βραχίονασ 2 ζχει βιϊςει ζναν εμπλουτιςμό τθσ 

αςτρογζννθςθσ λόγω αλλθλεπίδραςθσ με τον NGC1510, κάνοντασ επίπεδθ τθν γωνιακι 

μεταλλικότθτα, ενϊ ο βραχίονασ 1 δείχνει ακόμα τθν αυκεντικι του, με μικρι διαταραχι, 

γωνιακι διαςπορά. 

Χρθςιμοποιόντασ το προφιλ τθσ γραμμισ εκπομπισ (Hα), ανιχνεφςαμε τισ κινθματικζσ του 

ςυςτιματοσ μζχρι τα 78kpc, που ταιριάηουν γενικά καλά με τισ κινθματικζσ του (HI) 

(διαφορζσ ταχυτιτων κάτω από 15 km/s). Βρικαμε κάποιεσ λίγο αυξθμζνεσ διαφορζσ 

ταχυτιτων ςε μερικά νζφθ των εξωτερικϊν περιοχϊν και κατά τόπουσ ςτον βραχίονα 1. Σε 

μια περιοχι του βραχίονα με μεγάλθ διαφορά ταχφτθτασ του (Ha) με το (HI) ( 136 km/s) 

βρικαμε 0,4 dex χαμθλότερθ μεταλλικότθτα από ότι ςτισ γειτονικζσ δομζσ. Αυτι θ περιοχι 

είναι μάλλον ζνασ ανεξάρτθτοσ νάνοσ γαλαξίασ ι το υπόλειμμά του.  

Επειδι οι δομζσ XUV λαμβάνουν πολφ λίγο μζροσ ςτισ αλλθλεπιδράςεισ των NGC 

1512/1510, δεν μποροφν να κακοριςτοφν αυςτθρά ωσ TDG, αφοφ δεν ζχουν ςχθματιςτεί 

από υλικό που αφαιρζκθκε από τουσ γαλαξίεσ, αλλά από διάχυτο αζριο που υπιρχε ιδθ ςε 

μεγάλθ απόςταςθ από το κζντρο του ςυςτιματοσ. Ρροτείνουμε να ονομάςουμε αυτζσ τισ 

λαμπρζσ ςτισ υπεριϊδεισ νεαρζσ και με ςχετικά μικρι μεταλλικότθτα και πλοφςιεσ ςε αζρια 

δομζσ <παλλιροικά επαγϊμενα νζφθ αςτρογζννθςθσ> (tidally- induced star- forming 

clusters, TSFC), ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. 

Συμπεράςματα. 



Τα δεδομζνα μασ δείχνουν ότι οι εξωτερικζσ περιοχζσ του NGC1512 είχαν ιδθ 

μεταλλικότθτα 12+log(O/H)=8.1 πριν 400 εκ. ζτθ, πριν τθν αλλθλεπίδραςθ με τον 1510. Τα 

μζταλλα ςτο διάχυτο (HI) μάλλον δεν προζρχονται από εςωτερικζσ περιοχζσ του NGC1512, 

αλλά από υλικό που προςαυξικθκε μετά από μικρζσ ςυγχωνεφςεισ κατά τθ ηωι του 

γαλαξία. Ανακαλφψαμε ζνα πικανό απομεινάρι ενόσ ανεξάρτθτου νάνου γαλαξία και 3 

κόμπουσ, που επίςθσ μπορεί να είναι ανεξάρτθτα ςυςτιματα, όλα με 12+log(O/H)<8,1. 

Αυτι θ υπόκεςθ ςυμφωνεί τόςο με ευριματα ςε άλλουσ κοντινοφσ μεγάλουσ γαλαξίεσ, όςο 

και με τουσ περιοριςμοφσ τθσ χθμικισ και δυναμικισ γαλαξιακισ εξζλιξθσ, βάςει των 

μοντζλων μασ.   

 

Θ επιςκόπθςθ Wrst Halogas (Hydrogen Accretion in Local 

Galaxies). Επικάκθςθ υδρογόνου ςτουσ τοπικοφ γαλαξίεσ 

Ρρόκειται για τθν πιο ςυςτθματικι και ςε βάκοσ ζρευνα τθσ επικάκθςθσ του ψυχροφ 

αερίου ςε κοντινοφσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. Με τθν χριςθ των πλοφςιων δεδομζνων 

φαςματοςκοπίασ του (HI) μποροφμε να ανιχνεφςουμε μοριακό υδρογόνο μζχρι τθν τυπικι 

πυκνότθτα ςτιλθσ των 10ςτθ19 cm-2. Ακόμα ανακαλφπτουμε τα χαρακτθρθςτικά τθσ μθ 

ομαλισ και μικρισ λαμπρότθτασ, αλλά και τθσ ανϊμαλθσ ταχφτθτασ του ουδζτερου 

υδρογόνου ςτουσ κοντινοφσ γαλαξίεσ, με εξαιρετικι χωρικι και κινθματικι ανάλυςθ. 

Επίςθσ, θ επιςκόπθςθ αυτι μασ επιτρζπει να ερευνιςουμε τθν δομι του δίςκου και τθν 

δυναμικι του με μοναδικι ακρίβεια. Τα αποτελζςματα μασ δίνουν νζεσ πλθροφορίεσ για 

τθν ςφνδεςθ των περιβαλλόντων αςτρογζννθςθσ των γαλαξιϊν και το εκτεταμζνο αζριό 

τουσ. Ο κατάλογοσ νεφϊν ψυχροφ αερίου και ροϊν HALOGAS μασ παρζχει πολφτιμεσ 

πλθροφορίεσ για τα ιςτορικά τθσ επικάκθςθσ των κοντινϊν ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. 

Οι ςπειροειδείσ γαλαξίεσ χρειάηονται ςυνεχισ τροφοδοςία αερίου με αποτζλεςμα να 

παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ για μεγάλα χρονικά διαςτιματα, και να ςυνεχίηουν τθν 

διαςπορά των μετάλλων και τθν εξζλιξι τουσ. Δεν ζχει ακόμα εκτιμθκεί παρατθρθςιακά το 

πϊσ γίνεται αυτι θ τροφοδοςία αερίου, αλλά μάλλον θ κυρίαρχθ μορφι τθσ είναι θ 

επικάκθςθ ψυχροφ αερίου. Στον Γαλαξία μασ και ςτουσ κοντινότερουσ γαλαξίεσ 

παρατθροφμε νζφθ μεγάλθσ ταχφτθτασ (high velocity clouds, HVC), κάποια από αυτά με 

μικρι μεταλλικότθτα. Αυτά μπορεί να ςυμβάλλουν ζνα μικρό μζροσ του καυςίμου που 

είναι απαραίτθτο για τθν αςτρογζννθςθ, αλλά χρειάηεται μια πιο ολοκλθρωμζνθ 

απογραφι, για να ζχουμε γενικά ςυμπεράςματα. Ενϊ τα νζφθ (HI) (που ζχουμε τθν 

δυνατότθτα να διακρίνουμε) αυτισ τθσ φφςθσ δεν ανακαλφπτονται ςυνικωσ ςτισ 

εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν, μια άλλθ μορφολογία δομισ, οι παχιοί δίςκοι αερίων, 

αναγνωρίηονται αυξανόμενα ωσ τυπικζσ δομζσ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. Αυτοί οι δίςκοι 

μπορεί να περιζχουν το 10-20%  τθσ ςυνολικισ μάηασ (HI) του γαλαξία και ζχουν διακριτζσ 

κινθματικζσ. Αυτοί οι αργά περιςτρεφόμενοι δίςκοι μπορεί να ςυνδζονται με το ιςτορικό 

τθσ επικάκθςθσ και να προςφζρουν ζνα ανιχνεφςιμο ίχνοσ τθσ φλθσ του ςτζμματοσ, που 

τροφοδοτεί τον δίςκο. 

Στθν ζρευνα για νζφθ και για παχιοφσ δίςκουσ (HI) χρειαηόμαςτε ειδικζσ και ςε βάκοσ 

παρατθριςεισ. Θ επιςκόπθςθ αυτι ανζλαβε να προμθκεφςει τθν αναγκαία ποςότθτα 

δείγματοσ ϊςτε να ζχουμε ςτατιςτικά ςυμπεράςματα. Θ καρδιά τθσ επιςκόπθςθσ είναι οι 

παρατθριςεισ με το Westerbork Synthesis Radio Telescope (Wsrt) 22 ςτθν κόψθ (edge- on) 

και μετρίου κεκλιμζνου κοντινϊν γαλαξιϊν. Ο κάκε ζνασ τουσ παρατθρικθκε για 120 ϊρεσ 



ςτθν γραμμι(HI) των 21 cm. Θ ευαιςκθςία πυκνότθτασ ςτιλθσ που πετφχαμε μασ πρόςφερε 

τθ πιο ςε βάκοσ επιςκόπθςθ (HI) ςυμβολομετρίασ γαλαξϊν. 

Οι κυρίωσ παρατθριςεισ ολοκλθρϊκθκαν το 2013. Ζνα πλικοσ βοθκθτικϊν δεδομζνων από 

άλλα τθλεςκόπια ςυγκεντρϊκθκε ϊςτε να υποςτθριξει τθν παρατιρθςθ. Μαηί με τισ 

παρατθριςεισ τθσ γραμμισ (HI) είναι διακζςιμα και δεδομζνα ςυνεχϊν εκπομπϊν πλιρθσ 

πολικότθτασ για πολλοφσ από τουσ παραπάνω γαλαξίεσ, επιτρζποντασ τθν λεπτομερι 

ζρευνα των μαγνθτικϊν πεδίων και τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ ςε αυτοφσ. Θ 

ςυμβολομετρία τθσ επιςκόπθςθσ υποςτθριχτικε από δεδομζνα μεμονομζνων τθλεςκοπίων 

(Effelsberg, Green Bank Telescope), κάτι που είναι ςθμαντικό όχι μόνο για τθν πλιρωςθ των 

κενϊν, αλλά και τον εμπλουτιςμό τθσ εφρεςθσ νεφϊν και ροϊν ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ 

των γαλαξιϊν. 

 Μια ματιά ςτα αποτελζςματα HALOGAS. 

Στον γαλαξία UGC 7774 ζχουμε ζντονθ παραμόρφωςθ (ςτιμόνθ, warp), που ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κάκετθ πλάτυνςθ. Στον NGC1003 θ δομι του δίςκου δείχνει μια 

ουςιαςτικι παραμόρφωςθ (warp) κατά τθν γραμμι κζαςθσ που κάνει τον δίςκο να 

φαίνεται πιο παχφσ ςτθν προβολι παρά από τθν πραγματικι κάκετθ διαςπορά του 

υποβάκρου (HI). Ζνα άλλο ενδιαφζρον παράδειγμα, ο NGC5023, παρουςιάηει μια ακραία 

περίπτωςθ, τθν ανάκτθςθ τθσ ςπειροειδισ δομισ ςε ζναν δίςκο ςτθν κόψθ. Οι γαλαξίεσ τθσ 

επιςκόπθςθσ ζχουν παχιοφσ δίςκουσ (HI) και μόνο λίγο (HI) ζξω από το γαλαξιακό επίπεδο. 

Αςτρογζννθςθ και προζλευςθ των παχζων δίςκων (HI). 

Πλο το δείγμα ζχει επικεωρθκεί με ςκοπό τθν εφρεςθ τθσ παρουςίασ και των 

χαρακτθρθςτικϊν του εκτόσ γαλαξιακοφ επιπζδου (HI). Ψάξαμε για μια κοινι προζλευςθ 

του εκτόσ επιπζδου (HI), ςυγκρίνωντάσ το με τισ γενικζσ ςυνκικεσ του δείγματοσ των 

γαλαξιϊν. Βρικαμε μια <αδφναμθ> ςχζςθ ανάμεςα ςτον ρυκμό αςτρογζννθςθσ και ςτθν 

παρουςία παχζων δίςκων (HI). Οι τελευταίοι φαίνεται να είναι παρϊν ςε γαλαξίεσ με πάνω 

από ζνα οριςμζνο κατϊφλι ενζργειασ αςτρογζννθςθσ. Σθμειϊςαμε μια παρόμοια ςχζςθ για 

τα ςυνεχζσ των άλεων ςτα ραδιοκφματα. Στθν περίπτωςθ του (ΘΛ) υπάρχει μεγάλθ 

εξάρτθςθ από τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ, αλλά αςκενζςτερθ από τθν εξάρτθςθ από τθν 

πυκνότθτα αςτρικισ μάηασ. 

Επικάκιςθ ψυχροφ αερίου ςτουσ γαλαξίεσ. 

Ζνα ςθμαντικό αποτζλεςμα τθσ επιςκόπθςθσ είναι θ αναγνϊριςθ των νεφϊν και ροϊν (HI) 

κοντά ςτουσ γαλαξίεσ, που μπορεί να προζρχονται από τθν διαδικαςία επικάκιςθσ ψυχροφ 

αερίου, και να κακορίηουν το ιςτορικό τθσ αςτρογζννθςθσ του δείγματοσ. Υπάρχει μια 

μικρι πρόπτωςθ νεφϊν και ροϊν. Θ ςυνειςφορά τθσ επικάκιςθσ του ορατοφ (HI) ςτθν 

τροφοδοςία τθσ αςτρογζννθςθσ φαίνεται να είναι ελάχιςτθ ςτουσ γειτονικοφσ μασ γαλαξίεσ. 

Σαν παράδειγμα ζχουμε τον NGC1003. Σε αυτόν βρικαμε ζναν μικρό αρικμό μορφολογικά 

και κινθματικά διακριτϊν δομϊν αερίων . Αυτζσ οι δομζσ δεν φαίνονται να ζχουν αςτρικοφσ 

ομολόγουσ, οφτε ςτισ ςε βάκοσ οπτικζσ εικόνεσ μασ. Οι μάηεσ του (HI) και οι αποςτάςεισ 

αυτϊν των νεφϊν από τον γαλαξία είναι παρόμοιεσ με αυτζσ των HVC γφρω από τον δικό 

μασ Γαλαξία. Οι μάηεσ αυτϊν των HVC είναι μόνο τθσ τάξθσ των 4 εκ. θλιακϊν, που ςθμαίνει 

ότι ςε δυναμικό χρόνο 500 εκ. ζτθ ςυνειςφζρουν μόνο ςτο 2% τθσ αςτρογζννθςθσ του 

NGC1003. Εναλλακτικά, αν είχε χρθςθμοποιθκεί μόνο το αζριο που περιζχουν αυτά τα 

νζφθ για τθν τροφοδοςία τθσ αςτρογζννθςθσ, αυτι κα είχε τελειϊςει ςε 10 εκ. ζτθ. Αυτζσ 



οι τιμζσ μασ οδθγοφνε ςτθν φπαρξθ μιασ άλλθσ πικανισ πθγισ ιονιςμζνου αερίου που δεν 

ζχουμε ακόμθ παρατθριςει.    

 

Εκροζσ ιονιςμζνου αερίου και κακολικι κινθματικι των 

λαμπρϊν γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ μικροφ z.   

Μελετιςαμε τισ κινθματικζσ ιδιότθτεσ του ιονιςμζνου αερίου εκροϊν και τθν περιβάλλων 

μεςοαςτρικι φλθ ςε ζνα μεγάλο δείγμα τοπικϊν U/LIRG (58 ςυςτιματα, 75 γαλαξίεσ), ςε 

γαλαξιακι και υπό- γαλαξιακι κλίμακα. 

Ο ρόλοσ των εκροϊν ςτθν εξζλιξθ ενόσ γαλαξία είναι ςθμαντικόσ. Μπορεί να ρυκμίηει τθν 

αςτρογζννθςθ και τθν δράςθ τθσ κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ και να αποτελζςει τον βαςικό 

μθχανιςμό με τον οποίο διαςκορπίηεται θ ςκόνθ και τα μζταλλα ςε μεγάλθ κλίμακα ςτον 

γαλαξία, ι ακόμα και ςτον μεςογαλαξιακό χϊρο. Τα πιο πολλά μοντζλα ςχθματιςμοφ 

γαλαξιϊν απαιτοφν μια ενεργθτικι εκροι, ϊςτε να αναπαραςτιςουνε τισ ιδιότθτζσ τουσ 

που παρατθροφμε. Αν και φαίνεται να ζχουμε μια καλι γενικι κεωρία, ακόμα δεν είναι 

ςαφζσ από παρατθριςεισ το πϊσ θ δυναμικι κατάςταςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ και οι 

ιδιότθτεσ των εκροϊν εξαρτϊνται από τθν μάηα του γαλαξία, τισ παλιρροϊκζσ δυνάμεισ 

μεγάλθσ κλίμακασ, τθν αςτρογζννθςθ και /ι τον τφπο και τθν λαμπρότθτα του AGN 

(ενεργοφ γαλαξιακοφ πυρινα). 

Στθν ζρευνά μασ επικεντρωκικαμε ςε 1) Τθν δυναμικι κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ 

ιονιςμζνου αερίου μζςω τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ και 2) Τισ 

ιδιότθτεσ τθσ εκροισ του ιονιςμζνου αερίου και πωσ αυτζσ ςχετίηονται με τα 

χαρακτθρθςτικά του ςυςτιματοσ, όπωσ ο κακολικόσ ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ και θ 

πυκνότθτά τθσ, θ μορφολογικι φάςθ ςυγχϊνευςθσ, και θ παρουςία AGN.  

Τα κφρια αποτελζςματα και τα ςυμπεράςματα. 

1) Κακολικι δυναμικι κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ιονιςμζνου αερίου. 

.Ο ρόλοσ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτθν ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ.  

Οι χωρίσ AGN δίςκοι των LIRG ζχουν διαςπορά ταχφτθτασ του περιβάλλον ιονιςμζνου 

αερίου ςτα 45km/s, κατά δφο μεγζκθ μεγαλφτερθ από αυτιν ςτουσ λιγότερο ενεργοφσ 

ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. Αυτό είναι αποτζλεςμα τθσ αυξθμζνθσ αςτρογζννθςθσ. Θ επίδραςθ 

τθσ  κζρμανςθσ λόγω αςτρογζννθςθσ τείνει να διαβρϊςει τθσ λαμπρότθτα των U/LIRG (ςτο 

υπζρυκρο), όπωσ ανιχνεφςαμε από τθν ςχζςθ τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ με τθν λαμπρότθτα 

ςτο υπζρυκρο, που παρζχει ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ. Θ διαςπορά ταχφτθτασ ζχει επίςθσ 

πολφ μικρι εξάρτθςθ από τθν αςτρογζννθςθ επιφανειακισ πυκνότθτασ που ανιχνεφουμε 

ςτο (Hα). Ο κανονικά ςχετικά μικρόσ ρόλοσ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτο να κακοδθγεί τθν 

δυναμικι κατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ιονιςμζνου αερίου παρουςιάηεται ςε αυτοφσ τουσ 

γαλαξίεσ ενιςχυμζνοσ από το γεγονόσ ότι οι ςυμπυκνϊςεισ ιςχυρισ αςτρογζννθςθσ δεν 

ζχουν αυξθμζνθ διαςπορά ταχφτθτασ. 

.Κζρμανςθ μζςω παλιρροϊκϊν δυνάμεων.  

Θ ταχφτθτα του ιονιςμζνου αερίου ακολουκεί μια καμπφλθ αφξθςθσ ανάλογθ με τθν 

δυναμικι φάςθ του ςυςτιματοσ, από απομονωμζνουσ δίςκουσ (45km/s) ςε ηευγάρια με 

αλλθλεπίδραςθ (59km/s) και ςυγχωνευτζσ (73 km/s). Αυτι θ εξζλιξθ κατά των δυναμικά 



κερμότερων ςυςτθμάτων φαίνεται να κακοδθγείται κυρίωσ από τθν ςχετικι με 

ςυγχωνεφςεισ ι αλλθλεπιδράςεισ αποδζςμευςθ βαρυτικισ ενζργειασ παρά με τθν 

αςτρογζννθςθ. 

.Ο ρόλοσ των AGN.  

Θ επιρροι τουσ ςτισ δυναμικζσ καταςτάςεισ του ιονιςμζνου αερίου είναι ςθμαντικι για 

τουσ ULIRG. Θ αφξθςθ τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ είναι από τα 74 για τουσ χωρίσ AGN ςτα 

109 km/s ςτουσ με AGN τζτοιουσ γαλαξίεσ. Θ διαφορά για τουσ γαλαξίεσ LIRG είναι 

ςθμαντικά μικρότερθ. 

.Σφγκριςθ ανάμεςα ςε τοπικοφσ και μακρινοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ.  

Οι μικροφ z U/LIRG καλφπτουν εφροσ ταχφτθτασ όμοιο με αυτό των μακρινϊν γαλαξιϊν 

ιδίου τφπου. Θ παρατθριςιμθ αςκενισ ςχζςθ τθσ ταχφτθτασ του ιονιςμζνου αερίου από 

τθν πυκνότθτα τθσ αςτρογζννθςθσ για τουσ τοπικοφσ τζτοιουσ γαλαξίεσ ςυμφωνεί με τισ 

παρατθριςεισ ςε μεγάλου z γαλαξίεσ. 

.Οι ιδιότθτεσ των ςυμπυκνϊςεων αςτρογζννθςθσ και οι κλιμακωτοί κανόνεσ.  

Τα μεγζκθ, οι λαμπρότθτεσ και οι διαςπορζσ ταχυτιτων των ςυμπυκνωμάτων είναι γενικά 

ςχετικζσ με τθν κλιμακωτι ςχζςθ για (κυρίωσ) γιγάντιεσ περιοχζσ (HII) ςε ςπειροειδείσ 

γαλαξίεσ, ενϊ οι μικρζσ ςυμπυκνϊςεισ (διάμετροσ <1kpc) εμφανίηονται πιο λαμπρζσ ςε 

δεδομζνο μζγεκοσ. Αν τισ ςυγκρίνουμε με ςυμπυκνϊςεισ μεγάλου z, είναι γενικά 

μικρότερεσ, λιγότερο λαμπρζσ και με μικρι ταχφτθτα.  

2) Οι εκροζσ ιονιςμζνου αερίου. 

.Ο ρυκμόσ ανακάλυψισ τουσ.  

Θ παρουςία εκροϊν ιονιςμζνου αερίου από U/LIRG βαςίηεται ςτθν ανακάλυψθ μιασ 

δευτερεφουςασ μπάντασ, ζνα ςυνικωσ μετατοπιςμζνο ςτο μπλε κινθτικό ςυςτατικό τθσ 

γραμμισ εκπομπισ (Hα). 

.Οι ςχετικοί ρόλοι τθσ αςτρογζννθςθσ και των AGN.  

Στουσ χωρίσ AGN U/LIRG θ μζγιςτθ ταχφτθτα τθσ εκροισ ζχει εξάρτθςθ από τθν 

αςτρογζννθςθ. Σε αυτοφσ με AGN οι ταχφτθτεσ αυξάνονται κατά παράγοντα 2 ςε ςχζςθ με 

αυτοφσ χωρίσ AGN, ανεξάρτθτα από τον γενικό ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Ακόμα, ο ρυκμόσ τθσ 

ροισ του (Hα) ςχετίηεται με τθν αφξθςθ τθσ εκροισ κατά παράγοντα 1,4 ςτουσ ULIRG με 

AGN. Οι AGN ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ μποροφν να δθμιουργιςουν ταχφτερεσ και 

μεγαλφτερθσ μάηασ εκροζσ από τθν αςτρογζννθςθ. 

.Εξάρτθςθ από τθν εξζλιξθ τθσ ςυγχϊνευςθσ.  

Οι παρατθριςιμεσ διαφορζσ ςτισ ιδιότθτεσ των εκροϊν των απομονωμζνων δίςκων, των 

γαλαξιϊν ςε αλλθλεπίδραςθ και των ςυγχωνευτϊν είναι ανάλογεσ με τισ ςχετικζσ 

μεταβολζσ ςτον ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Άρα οι αποδεςμεφςεισ βαρυτικϊν ιδιοτιτων κατά 

τθν εξζλιξθ τθσ ςυγχϊνευςθσ δεν φαίνεται να επθρεάηουν τισ ιδιότθτεσ των εκροϊν, εκτόσ 

από τθν επίδραςθ ςτθν αςτρογζννθςθ. 

.Οι μάηεσ των εκροϊν και οι παράγοντεσ αφξθςθσ μάηασ.  



Οι μάηεσ των εκροϊν καλφπτουν ζνα μεγάλο εφροσ, από 0,1 ωσ 100 θλιακζσ το ζτοσ, με 

ςτενι ωσ γραμμικι εξάρτθςθ από τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ που παρζχει τθν υπζρυκρθ 

ακτινοβολία. Οι παράγοντεσ αφξθςθσ μάηασ είναι γενικά κάτω από 1, και παρατθροφμε 

μεγαλφτερουσ μόνο ςε μερικά AGN. 

.υκμόσ διαφυγισ και μεςογαλαξιακόσ εμπλουτιςμόσ ςε μζταλλα.  

Μόνο ςε μικρισ μάηασ U/LIRG οι εκροζσ ζχουν τόςο μεγάλεσ ταχφτθτεσ ϊςτε να διαφφγουν 

του βαρυτικοφ πεδίου του γαλαξία και να εμπλουτίςουν τθν μεςογαλαξιακι φλθ. Στουσ 

μεγάλθσ μάηασ όλο το αζριο επιςτρζφει ςτον γαλαξία, ακόμα και αν ζχουν AGN (δεν 

αποκτάει ταχφτθτα διαφυγισ ι επιβραδφνεται ςτθν άλω του γαλαξία). Αυτά τα 

αποτελζςματα ςυμφωνοφν με τα μοντζλα χθμικισ εξζλιξθσ. 

.Εκροζσ ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μικροφ και μεγάλου z.  

Οι παρατθριςιμεσ ιδιότθτεσ (πλάτοσ γραμμισ, μεταβολι ταχφτθτασ και ροι μετάβαςθσ των 

γραμμϊν από πλατιζσ ςε ςτενζσ) είναι ίδιεσ ςε μικροφ z U/LIRG και μεγάλου z γαλαξίεσ 

αςτρογζννθςθσ, με τον ρυκμό ροισ του (Hα) να είναι λίγο μεγαλφτεροσ ςτουσ κοντινοφσ 

(μικροφ z). Ενϊ οι μακρινοί γαλαξίεσ παρουςιάηουν παράγοντεσ αφξθςθσ μάηασ πάνω από 

1, για γαλαξίεσ με επιφανειακι πυκνότθτα αςτρογζννθςθσ πάνω από 1 θλιακι μάηα το ζτοσ 

ανά kpc-2, αυτό το όριο δεν παρατθρείται ςε κοντινοφσ γαλαξίεσ.  

.Οι εκροζσ ςε λαμπρζσ ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ.  

Οι εκροζσ ιονιςμζνου αερίου φαίνεται να είναι πολφ ςυνθκιςμζνεσ (τισ ανακαλφπτουμε ςε 

βακμό 80%) ςτισ ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ των LIRG, που χαρακτθρίηονται από μζςθ 

επιφανειακι πυκνότθτα αςτρογζννθςθσ 0,13 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ ανά kpc-2. Οι ιδιότθτζσ 

τουσ (πλάτοσ γραμμισ, μεταβολι ταχφτθτασ, ρυκμόσ ροισ του (Hα)) φαίνεται να είναι 

λιγότερο ακραίεσ από αυτζσ που ςχετίηονται με τον γαλαξία, και για αυτό θ ενζργεια που 

ςχετίηεται με τισ εκροζσ των ανεξάρτθτων ςυμπυκνϊςεων είναι πιο ενιςχυμζνθ από αυτι 

για όλο τον γαλαξία. 

.Οι εκροζσ ςε ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ μεγάλου και μικροφ z.  

Οι εκροζσ ιονιςμζνου αερίου, που δθμιουργοφνται ςε ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ ςε 

όλο το φάςμα ερυκρολίςκθςθσ, φαίνεται να ζχουν παρόμοιο κλάςμα τθσ λαμπρότθτάσ 

τουσ ςτο (Hα). Οι μεγάλου z ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ ζχουν εκροζσ με πολφ 

μεγαλφτερεσ (κατά παράγοντα 4 ωσ 10) ταχφτθτεσ από αυτζσ ςε κοντινοφσ γαλαξίεσ. Για μια 

δεδομζνθ επιφανειακι πυκνότθτα αςτρογζννθςθσ, οι εκροζσ ςε μακρινζσ ςυμπυκνϊςεισ 

μπορεί να είναι κατά δφο μεγζκθ μεγαλφτερθσ ενζργειασ από αυτζσ ςτουσ U/LIRG, δθλαδι 

τουσ κοντινοφσ γαλαξίεσ με τθν μεγαλφτερθ αςτρογζννθςθ.      

 

Αναλφοντασ τθν τριςδιάςτατθ δομι των ελλειπτικϊν γαλαξιϊν 

με βαρυτικοφσ φακοφσ και αςτρικι κινθματικι 

Ο ςυνδυαςμόσ ιςχυροφ βαρυτικοφ φακοφ και αςτρικισ κινθματικισ μασ δίνει μια ιςχυρι 

μζκοδοσ να εξερευνιςουμε τθν μάηα και τθν δυναμικι δομι των γαλαξιϊν προγενζςτερου 

τφπου. Κα παρουςιάςουμε αυτιν τθν προςζγγιςθ μζςω ανάλυςθσ δφο μεγάλθσ μάηασ 

ελλειπτικϊν γαλαξιϊν από τθν επιςκόπθςθ XLENS. Αυτι χρθςιμοποιεί εικόνεσ υψθλισ 



ανάλυςθσ του HST και φαςματικζσ παρατθριςεισ X- Shooter. Υιοκετοφμε ζνα ευζλικτο 

αςφμμετρο μοντζλο με δφο ςυςτατικά μάηασ για τον γαλαξία- φακό, μια ςκοτεινι άλω και 

μια ρεαλιςτικι αυτό- βαρυτικι διαςπορά αςτρικισ μάηασ. Συγκρίνοντασ τα ςυμπεράςματα 

για τθν αςτρικι μάηα από τθν ςυνδυαςμζνθ ανάλυςθ δυναμικοφ και φακοφ με τισ αξίεσ που 

προκφπτουν από τθν μελζτθ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ, ςυμπεραίνουμε ότι και οι δφο 

γαλαξίεσ χαρακτθρίηονται από μια τφπου Salpeter ςυνιςτϊςα αρχικι μάηασ.     

Θ κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ και τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου(early 

type galaxies, ETG) παραμζνει πρόκλθςθ. Οι τελευταίεσ προςομοιϊςεισ που περιλαμβάνουν 

τθν ςκοτεινι και τθν βαρυονικι φλθ ζχουν προοδεφςει αρκετά ϊςτε να είναι επιτζλουσ 

δυνατό να ερευνιςουμε με λεπτομζρεια τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των προςομοιωμζνων 

γαλαξιϊν και να τισ ςυγκρίνουμε με τισ ιδιότθτεσ που προκφπτουν από παρατθριςεισ 

ελλειπτικϊν ςτθν γαλαξιακι μασ γειτονιά. Ενϊ οι κοντινοί μασ αποτελοφν αντικείμενο 

εντατικισ παρατιρθςθσ, με τθν αςτρικι δυναμικι να αποτελεί ςυχνά το διαγνωςτικό 

εργαλείο, γνωρίηουμε λίγα για τισ λεπτομζρειεσ των δομϊν των ελλειπτικϊν πζρα από z= 

0,1. Θ παρατιρθςθ αυτϊν των μακρινϊν γαλαξιϊν ζχει μεγάλθ ςθμαςία ϊςτε να κζςουμε 

ςε όρια τισ προςομοιϊςεισ του ιςτορικοφ του ςφμπαντοσ. 

Σε μεγάλο z, οι μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ αποτελοφν κατά περίπτωςθ ιςχυροφσ βαρυτικοφσ 

φακοφσ . Ζνασ τζτοιοσ γαλαξίασ είναι δυνατό, μζςω ενόσ ιςχυροφ φακοφ, να μασ δϊςει τθν 

αςτρικι κινθματικι του και το εφροσ τθσ ϊςτε να ερευνιςουμε τθν δομι τθσ μάηασ όπωσ 

κα κάναμε για ζναν κοντινό γαλαξία. Συνδυαςμζνα δεδομζνα υψθλισ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβάνοντασ εκτεταμζνεσ κινθματικζσ, κάνουν δυνατό να ξεχωρίςουμε τισ δομζσ 

τθσ ςκοτεινισ από αυτζσ τθσ βαρυονικισ φλθσ. Αυτό μασ επιτρζπει να ζχουμε 

ςυμπεράςματα για τθν αρχικι ςυνιςτϊςα τθσ αςτρικισ μάηασ του γαλαξία, ςυγκρίνοντασ τα 

αποτελζςματα με τισ αςτρικζσ μάηεσ που λαμβάνουμε από αναλφςεισ ανεξάρτθτων 

ςυνκζςεων αςτρικοφ πλθκυςμοφ.  

Οι παρατθριςεισ. 

Και οι δφο μεγάλθσ μάηασ ελλειπτικοί (SDSSJ0936+0913  με διαςπορά ταχφτθτασ 245 km/s 

και z= 0.164, και SDSSJ0912+0029 με διαςπορά ταχφτθτασ 325 km/s και z= 0.190) 

παρατθρικθκαν για πρϊτθ φορά το 2008.  

Τα αποτελζςματα και θ ςθμαςία τουσ. 

Και οι δφο γαλαξίεσ κυριαρχοφνται από το βαρυονικό μζροσ τθσ φλθσ τουσ ςτθν εςωτερικι 

ακτίνα τουσ. Δεν υπάρχει προφανισ απόδειξθ ςυρρίκνωςθσ ι διαςτολισ τθσ ςκοτεινισ φλθσ 

ςε ςχζςθ με τον ςχθματιςμό των γαλαξιϊν. Θ εςωτερικι κλίςθ τθσ ςκοτεινισ άλω είναι 

βαςικά απεριόριςτθ για τον πρϊτο γαλαξία, ενϊ για τον δεφτερο δεν φαίνονται απότομεσ 

κλίςεισ.  Οι δφο φακοί (ζνασ για κάκε παραπάνω γαλαξία) ζχουν ανόμοιεσ δυναμικζσ δομζσ. 

Ο πρϊτοσ είναι ζνα θμι- ιςοτροπικό ςφςτθμα, ενϊ θ διαςπορά ταχφτθτασ του δεφτερου 

είναι ευδιάκριτα ενιςχυμζνθ.  

Συγκρίνοντασ τισ αςτρικζσ μάηεσ που προκφπτουν από τον ςυνδυαςμό φακοφ και 

δυναμικοφ μοντζλου μποροφμε να κζςουμε ςε όρια τθν ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ μάηασ 

(initial mass function IMF).      

 



Θ αναδιαμόρφωςθ του αςτρικοφ δίςκου ςε γθραιοφσ γαλαξίεσ. 

H φφςθ των 2 μερϊν- ςυςτατικϊν του NGC 7217 (επανεξζταςθ 

με τθν χριςθ του VIRUS-W).   

Ραρατθριςαμε ςε μεγάλθ χωρικι ανάλυςθ ολοκλθρωμζνου πεδίου τουσ 3 ςπειροειδείσ 

γαλαξίεσ NGC 3521, 7217, 7331. Χρθςιμοποιιςαμε το νζο Integral Field Unit instrument 

VIRUS-W . Τα δεδομζνα μασ επιτρζπουν να επανεξετάςουμε προθγοφμενεσ μετριςεισ τθσ 

κανονικισ φοράσ περιςτροφισ αυτϊν των γαλαξιϊν. Μια αναλυτικι εξζταςθ τθσ 

κινθματικισ του NGC 7217 ζδειξε ότι δεν υπάρχει αςτρικό μζροσ του γαλαξία με 

περιςτροφι κανονικισ φοράσ. Βρικαμε ότι ο NGC 7217 ζχει ζναν μικρισ διαςποράσ 

περιςτρεφόμενο δίςκο που είναι εμβαπτιςμζνοσ ςε μια άλω (ι κοιλιά) μεγάλθσ διαςποράσ 

ταχυτιτων των αςτεριϊν, που ςυν- περιςτρζφεται με τον δίςκο. Μζςω τθσ πολφ 

διαφορετικισ διαςποράσ ταχυτιτων (από 20 ωσ 150 km/s) μποροφμε να ζχουμε μια 

ανάλυςθ των δφο αυτϊν μερϊν του γαλαξία ξεχωριςτά, κάτι που ςθμαίνει ότι αυτά 

αποτελοφν δφο διαφορετικζσ περιοχζσ (γραμμζσ (Mgb), (Fe)). Οι ταχφτθτεσ και οι 

διαςπορζσ των ταχφτερων μελϊν είναι πολφ όμοιεσ με αυτζσ του μεςοαςτρικοφ αερίου που 

μετράμε από τθν γραμμι εκπομπισ (OIII). Οι μορφολογικζσ αποδείξεισ τθσ ενεργισ 

αςτρογζννθςθσ ςε αυτά τα μζλθ μασ παρουςιάηουν ότι ο γαλαξίασ αυτόσ μπορεί να είναι ςε 

διαδικαςία (ανά) διαμόρφωςθσ ενόσ δίςκου μζςα ςε μια μεγαλφτερθσ μάηασ και διαςποράσ 

αςτρικι άλω. 

Θ ανατομία των γαλαξιϊν ςε δομικά μζρθ όπωσ οι κοιλίεσ, οι δίςκοι και οι βραχίονεσ είναι 

ζνα ςθμαντικό εργαλείο να κατανοιςουμε τον ςχθματιςμό τουσ. Αυτό για πολφ καιρό ιταν 

εφικτό μόνο με τθ φωτομετρία ι με τθν  ανάλυςθ των προφίλ επιφανειακισ λαμπρότθτασ. 

Τελευταία μποροφμε να ζχουμε προςεγγίςεισ που επιτρζπουν τθν ανάλυςθ του φάςματοσ 

ςε πολλά μζρθ. Μερικζσ από αυτζσ τισ μεκόδουσ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν εκπλθκτικά 

ςτισ διαφορικζσ κινθματικζσ για δφο μζρθ με κανονικι φορά περιςτροφισ. 

Ενϊ θ ανάλυςθ του φάςματοσ απαιτεί μεγάλθ αναλογία ςιματοσ/ κορφβου, με μεγάλθ 

χωρικι ανάλυςθ και μεγάλουσ χρόνουσ ολοκλιρωςθσ ζχουμε με αυτιν δφο ςθμαντικά 

πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με τθν φωτομετρικι ανατομία. Ρρϊτον, δεν ζχουμε εξάρτθςθ από 

κάποιο μοντζλο, δεν επαναπαυόμαςτε ςε προσ τα μζςα παρζκταςθ ενόσ εκκετικοφ προφίλ. 

Δεφτερον, μασ επιτρζπει να μελετιςουμε τθν ιςχφ των γραμμϊν απορρόφθςθσ μζρουσ του 

γαλαξία. Ζτςι μποροφμε να μελετιςουμε ξεχωριςτά τισ θλικίεσ, τισ μεταλλικότθτεσ και τισ 

αφκονίεσ (αναλογίεσ των ςτοιχείων) των αςτρικϊν μερϊν. 

Ραλαιότερα (1995) κεωροφςαμε ότι ο NGC7217 είχε δφο κανονικά περιςτρεφόμενουσ 

αςτρικοφσ δίςκουσ, βαςιηόμενοι ςτθν παρατιρθςθ διαςποράσ ταχφτθτασ διπλισ κορυφισ 

ςτθν γραμμι κζαςθσ και των μικρισ ταχφτθτασ <ουρϊν>. Διαπιςτϊκθκε ότι οι ουρζσ 

αποτελοφν μζροσ τθσ αςτρικισ άλω μεγάλθσ μάηασ αλλά μικρισ επιφανειακισ 

λαμπρότθτασ. 

Αποτελζςματα τθσ ζρευνασ. 

Επιτφχαμε να μετριςουμε τα ςχετικζσ μάηεσ, ταχφτθτεσ και διαςπορζσ ταχυτιτων των δφο 

ξεχωριςτϊν αςτρικϊν μερϊν του γαλαξία. Ακόμα, δείξαμε το ιςοδφναμο πάχοσ και τθν 

ταχφτθτα και διαςπορά ταχφτθτασ των εκπομπϊν των νεφϊν, όπωσ μετριςαμε από τισ 

γραμμζσ του (OII). Αντί για δφο δίςκουσ που περιςτρζφονται με κανονικι φορά, είδαμε ότι 

ο γαλαξίασ ζχει ζναν μικρισ διαςποράσ (20 km/s) περιςτρεφόμενο (150 km/s) δίςκο 



εμβαπτιςμζνο ςε μια μεγάλθσ διαςποράσ ταχφτθτασ άλω (170 km/s)  ι κοιλιά, που ςυν-

περιςτρζφεται (50km/s) με τον δίςκο. Με εξαίρεςθ τθν κεντρικι περιοχι, ο μικρισ 

διαςποράσ δίςκοσ είναι καλά ευκυγραμμιςμζνοσ με τον δίςκο αερίου. Τα πεδία και θ 

διαςπορζσ ταχφτθτάσ τουσ είναι πολφ όμοια, κάτι που μασ λζει ότι αν ο δίςκοσ αερίου είναι 

υπόλειμμα του ςχθματιςμοφ του αςτρικοφ δίςκου, τότε ο αςτρικόσ δίςκοσ είναι ακόμα 

δυναμικά νεαρόσ. Μια ανάλυςθ τθσ δομισ των ςχετικϊν μαηϊν των δφο μερϊν ωσ 

ςυνζπεια τθσ τοποκεςίασ τουσ δείχνουν μεγάλθ ομοιότθτα με τθν φωτομετρικι ανάλυςθ 

του 1995.  

Συμπεράςματα.  

Με τθν υψθλι ςιματοσ προσ κόρυβο (signal to noise, SN) και μεγάλθ χωρικι ανάλυςθ του 

οπτικοφ φάςματοσ παρουςιάςαμε τισ ταχφτθτεσ και τουσ χάρτεσ διαςποράσ ταχφτθτασ για 

δφο ξεχωριςτά αςτρικά μζρθ ςτον NGC 7217. Μπορζςαμε να δείξουμε ότι αυτά τα μζρθ 

ανταποκρίνονται ςε μια κυρίαρχθ, μεγάλθσ διαςποράσ ταχφτθτασ και αργά 

περιςτρεφόμενθ αςτρικι άλω και ζναν εμβαπτιςμζνο ςε αυτιν αςτρικό δίςκο. Ο δίςκοσ 

εκπζμπει το 30% του ςυνολικοφ φωτόσ. Λόγω του μπλε χρϊματοσ και των προφανϊν 

περιοχϊν ενεργισ αςτρογζννθςθσ είναι ςχεδόν ςίγουρο ότι ζχει μικρότερθ αναλογία μάηασ/ 

λαμπρότθτασ από τθν άλω (διακρίνουμε πιο εφκολα τθν φλθ του δίςκου από αυτιν τθσ 

άλωσ). Άρα το κλάςμα τθσ μάηασ δίςκου/ άλωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα κατά 30% 

μικρότερο. Θ ςφγκριςθ τθσ ιςχφσ των γραμμϊν με απλά μοντζλα αςτρικϊν πλθκυςμϊν ςτο 

((Mgb), (Fe)) επίπεδο δείχνει ότι τα ςυςτατικά του δίςκου αντιςτακμίηουν τισ χαμθλότερεσ 

αφκονίεσ α/(Fe), αλλά δεν εκτείνονται ςε μεγαλφτερεσ μεταλλικότθτεσ από τθν μεγάλθσ 

διαςποράσ άλω. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί με μια ςυςςϊρευςθ ςχετικά πρωτογενοφσ φλθσ, 

που επανεκίνθςε τθν αςτρογζννθςθ ςε πιο μικρζσ μεταλλικότθτεσ, αλλά με το μζγιςτο τθσ 

αφκονίασ τθσ άλω. Οι φωτομετρικζσ και φαςματοςκοπικζσ ιδιότθτεσ τθσ άλω είναι πιο 

όμοιεσ με αυτζσ των ελλειπτικϊν γαλαξιϊν παρά αυτϊν των κοιλιϊν ςε ςπειροειδείσ 

γαλαξίεσ. Αν αυτι θ άλω είχε χτιςτεί μζςω ςυγχωνεφςεων, τότε ο δίςκοσ δεν κα είχε 

<επιηιςει> τισ ςυγχωνεφςεισ. Ρροτείνουμε ότι ο δίςκοσ πρζπει να δθμιουργικθκε μετά από 

τισ ςυγχωνεφςεισ, ι από υλικό που απζμεινε ςε μεγάλθ απόςταςθ από τθν εποχι τθσ 

ςυγχϊνευςθσ, ι από υλικό που ςυςςωρεφτθκε αργότερα ςε μικρζσ ςυγχωνεφςεισ, ι από 

ψυχρό υλικό ςυςςϊρευςθσ από τθν μεςογαλαξιακι φλθ.        

 

Το ιςτορικό τθσ αςτρογζννθςθσ ςτουσ γαλαξίεσ ςε 3 

διαςτάςεισ. Θ προοπτικι CALIFA (Calar Alto Legacy Integral 

Field Area). 

Αναλφςαμε χωρικά το ιςτορικό τθσ αςτρογζννθςθσ 300 κοντινϊν γαλαξιϊν από τθν 

επιςκόπθςθ ολοκλθρωμζνου πεδίου CALIFA και μελετιςαμε 1) τισ γωνιακζσ δομζσ και 

κλίςεισ των παρόντων αςτρικϊν πλθκυςμϊν, ωσ ςυνιςτϊςα των τφπων γαλαξιϊν του 

Hubble και 2) τον ρόλο τθσ γαλαξιακισ αςτρικισ μάηασ και τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ 

τθσ αςτρικισ μάηασ ςτθν κυριαρχία του ιςτορικοφ τθσ αςτρογζννθςθσ και του 

εμπλουτιςμοφ ςε μζταλλα των ςφαιροειδϊν γαλαξιϊν και των δίςκων των ςπειροειδϊν 

γαλαξιϊν. Με τεχνικζσ ςφνκεςθσ φαςμάτων δθμιουργιςαμε χάρτεσ χωρικισ και χρονικισ 

ανάλυςθσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν, ςφαιροειδϊν και ςπειροειδϊν, με μάηα από 1 ωσ 700 

δισ θλιακζσ. Τα ξεχωριςτά γωνιακά προφίλ τθσ πυκνότθτασ τθσ αςτρικισ μάηασ, τθσ 



αςτρικισ εξάλειψθσ, των θλικιϊν βάςει λαμπρότθτασ και τθσ μεταλλικότθτασ βάςει μάηασ 

απεικονίηονται ςε 7 κατθγορίεσ γαλαξιακισ μορφολογίασ (E, S0, Sa, Sb, Sbc, Sc, Sd). Πλεσ 

αυτζσ οι ιδιότθτεσ δείχνουν αρνθτικζσ βακμίδεσ, ωσ ςθμάδι ανάπτυξθσ των γαλαξιϊν από 

μζςα προσ τα ζξω. Οι βακμίδεσ εξαρτϊνται από τον τφπο του γαλαξία. Για τθν ίδια 

γαλαξιακι μάηα, οι τφπου E και S0 δείχνουν τθν μεγαλφτερθ εςωτερικι βακμίδα 

επιφανειακισ πυκνότθτασ μάηασ. Οι τφπου Ανδρομζδασ Sb με μεγάλθ αςτρικι μάηα 

παρουςιάηουν τισ μεγαλφτερεσ εςωτερικζσ βακμίδεσ θλικίασ και μεταλλικότθτασ. Οι 

ςπειροειδείσ γαλαξίεσ ζχουν αςτρικι βακμίδα μεταλλικότθτασ 0.1 dex, ςε ςυμφωνία με τθν 

εκτιμϊμενθ τιμι για τθν αφκονία του ιονιςμζνου οξυγόνου, από το CALIFA. Ραρουςιάηεται 

μια, κακολικι από τθν αςτρικι μάηα και τοπικι από τθν μάηα επιφανειακισ πυκνότθτασ, 

αςτρικι ςχζςθ μεταλλικότθτασ. Βρίςκουμε ότι ςτουσ δίςκουσ θ επιφανειακι πυκνότθτα 

αςτρικισ μάηασ ρυκμίηει τθν αςτρικι μεταλλικότθτα. Σε ςφαιροειδείσ γαλαξίεσ, θ γαλαξιακι 

αςτρικι μάηα κυριαρχεί ςτθν φυςικι τθσ αςτρογζννθςθσ και του χθμικοφ εμπλουτιςμοφ.     

Ρολλά από αυτά που γνωρίηουμε για τισ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν προζρχονται από 

μονοδιάςτατεσ φαςματοςκοπικζσ επιςκοπιςεισ ι πανοραμικζσ απεικονίςεισ. Οι τελευταίεσ 

μασ δίνουν πλθροφορίεσ δφο διαςτάςεων για τθν μορφολογία των γαλαξιϊν και τισ δομικζσ 

τουσ ιδιότθτεσ, ενϊ οι φαςματοςκοπικζσ επιςκοπιςεισ μασ πλθροφοροφν για τισ ιδιότθτεσ 

και κινθματικζσ του κεντρικοφ ι ολικοφ αςτρικοφ πλθκυςμοφ και του ιονιςμζνου αερίου. 

Πμωσ οι γαλαξίεσ είναι πολφπλοκα ςυςτιματα με αςτζρια, μεςοαςτρικι φλθ, ςκόνθ και 

ςκοτεινι φλθ, διαςπαρμζνα ςτουσ δίςκουσ και ςτισ κοιλίεσ τουσ. Χρειάηονται χωρικζσ 

πλθροφορίεσ μεγάλθσ ανάλυςθσ  ϊςτε να παρατθριςουμε τισ διαδικαςίεσ ςχθματιςμοφ και 

εξζλιξθσ των δομικϊν ςυςτατικϊν των γαλαξιϊν.  

Οι παρατθριςεισ τθσ φαςματοςκοπίασ εςωτερικοφ πεδίου (Internal field spectroscopy FS) 

μποροφν να δϊςουν μια μοναδικι τριςδιάςτατθ εικόνα των γαλαξιϊν (δφο χωρικζσ και μια 

φαςματικι διάςταςθ), και να μασ επιτρζψουν να αποκτιςουμε χάρτεσ δφο διαςτάςεων 

από τισ ιδιότθτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ και του ιονιςμζνου αερίου, και τθσ κινθματικισ 

τουσ. Μζχρι πρότινοσ ιταν αδφνατο να αποκτιςουμε τζτοια δεδομζνα για δείγματα με 

περιςςοτζρουσ από μερικζσ δεκάδεσ γαλαξίεσ. Οι επιςκοπιςεισ ATLAS3D, CALIFA, SAMI, 

MaNGA είναι οι πρϊτεσ που κάνουν αυτό το νζο βιμα, με παρατθριςεισ εκατοντάδων ωσ 

χιλιάδων γαλαξιϊν του κοντινοφ μασ ςφμπαντοσ. 

Θ επιςκόπθςθ CALIFA παρατιρθςε 600 κοντινοφσ γαλαξίεσ με z= 0.005- 0.03, καλφπτοντασ 

το διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ μζχρι -18 mag. Ζνα ςθμαντικό ςυμπζραςμα τθσ 

ζρευνασ είναι ότι οι εςωτερικζσ και οι εξωτερικζσ περιοχζσ αναπτφςςονται ταχφτερα για 

γαλαξίεσ μεγαλφτερθσ μάηασ, ςυνζπεια τθσ από μζςα προσ τα ζξω ανάπτυξθσ των γαλαξιϊν 

μεγάλθσ μάηασ. 

Εδϊ κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα που βαςίηονται ςτθν ανάλυςθ των 300 γαλαξιϊν 

του CALIFA. 1) τθν γωνιακι δομι και τισ κλίςεισ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ ωσ ςυνιςτϊςα 

των τφπων γαλαξιϊν του Hubble και 2) τον ρόλο τθσ γαλαξιακισ αςτρικισ μάηασ και τθσ 

επιφανειακισ πυκνότθτασ τθσ αςτρικισ μάηασ ςτθν κατεφκυνςθ του ιςτορικοφ τθσ 

αςτρογζννθςθσ και του εμπλουτιςμοφ ςε μζταλλα των ελλειπτικϊν και των κοιλιϊν και 

δίςκων των  ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. 

Τα αποτελζςματα. 

1) Οι ιδιότθτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ των γαλαξιϊν ςτο διάγραμμα του 

Hubble (το διάγραμμα  πιροφνι)   



 

Ζνα βιμα για τθν κατανόθςθ του ςχθματιςμοφ και τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν είναι θ 

κατάταξι τουσ και θ μελζτθ των ιδιοτιτων τουσ. Οι περιςςότεροι κοντινοί μασ γαλαξίεσ 

είναι τφπου E, S0 και ςπειροειδείσ, ακολουκϊντασ καλά το διάγραμμα. Θ αναλογία τθσ 

κοιλιάσ ςε ζναν γαλαξία είναι μια από τισ βαςικζσ παραμζτρουσ που ςυνκζτουν το 

διάγραμμα του Hubble και αυξάνει από τουσ προγενζςτερου (ελλειπτικοί) ςτουσ 

μεταγενζςτερου (ςπειροειδείσ) τφπου γαλαξίεσ.  Εδϊ κεωροφμε ότι οι S0 γαλαξίεσ 

αποτελοφν κατθγορία μετάβαςθσ μεταξφ ςπειροειδϊν και ελλειπτικϊν με μεγάλεσ 

κοιλιζσ, αλλά ενδιάμεςθ ςε Sa και E κατθγορία. Από τθν άλλθ, ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν 

όπωσ το χρϊμα, θ μάηα, θ επιφανειακι φωτεινότθτα, θ λαμπρότθτα και θ αναλογία 

αερίου ςυνδζονται με τον τφπο τουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι το διάγραμμα αυτό μπορεί να 

δείξει πικανά μονοπάτια ςχθματιςμοφ και εξζλιξθσ των γαλαξιϊν. Αν είναι ζτςι, ποιεσ 

είναι οι ιδιότθτεσ των χωρικά αναλυμζνων αςτρικϊν πλθκυςμϊν των γαλαξιϊν ςε 

ςχζςθ με τον τφπο τουσ? Μπορεί το διάγραμμα να είναι χριςιμο ςτθν οργάνωςθ των 

γαλαξιϊν ανάλογα με τθν μάηα και τθν θλικία τουσ ι τθν μάηα και τθν μεταλλικότθτά 

τουσ?   

Το CALIFA είναι ζνα ςθμείο αναφοράσ μετριςεων για να απαντιςουμε αυτζσ τισ 

ερωτιςεισ, επειδι περιλαμβάνει ςθμαντικοφσ πλθκυςμοφσ E, S0 και ςπειροειδϊν 

γαλαξιϊν. Μετά από τθν κατθγοριοποίθςθ των 300 γαλαξιϊν ζχουμε 41 E, 32 S0, 51 Sa, 

53 Sb, 58 Sbc, 50 Sc και 15 γαλαξίεσ τφπου Sd. Αυτό το δείγμα αντιπροςωπεφει καλά τθν 

μορφολογικι διαςπορά του ςυνολικοφ δείγματοσ του CALIFA.  

Οι αςτρικζσ μάηεσ των γαλαξιϊν.  

Αποκομίηουμε τθν αςτρικι μάηα ενόσ γαλαξία μετά τθν χωρικι ανάλυςθ του SFH 

(ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ) κάκε ηϊνθσ, υπολογίηοντασ τθν χωρικι διακφμανςθ τθσ 

αςτρικισ εξάλειψθσ και τθν αναλογία μάηασ/ λαμπρότθτασ. Οι μάηεσ των γαλαξιϊν 

ποικίλουν από 1 δισ ωσ 700 δισ θλιακζσ. Ραρατθροφμε ζναν ξεκάκαρο διαχωριςμό ςτθν 

μάηα. Οι γαλαξίεσ με μεγάλθ αναλογία κοιλιάσ προσ δίςκο (E, S0, Sa) ζχουν τθν 

μεγαλφτερθ μάηα, πάνω από 100 δισ θλιακζσ. Οι γαλαξίεσ με μικρζσ κοιλίεσ (Sc, Sd) 

ζχουν μάηεσ κάτω από 10 δισ θλιακζσ. 

Τα μεγζκθ των γαλαξιϊν.  

Θ χωρικι ανάλυςθ του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ και οι χάρτεσ εξάλειψθσ μασ δείχνουν 

ότι οι γαλαξίεσ είναι πιο ςυμπαγείσ ςε μάηα παρά ςε λαμπρότθτα. Αυτό προκφπτει από 

τθν αναλογία τθσ περιοχισ που περιζχει τθν μιςι μάηα με αυτιν που εκπζμπει το μιςό 

φωσ του γαλαξία (0,8 αντί 1). Ζτςι οι γαλαξίεσ είναι 20% μικρότεροι ςε μάηα από ότι 

εκτιμοφνται από παρατθριςεισ ςτο οπτικό φωσ. Οι Sa, Sb, Sbc γαλαξίεσ ζχουν τθν 



μικρότερθ τζτοια αναλογία, λόγω του ότι δείχνουν μια πολφ εμφανι παλιά κοιλιά που 

ζχει τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με τα ςφαιροειδι ςυςτατικά των S0 και E γαλαξιϊν, αλλά και 

ζναν εκτεταμζνο μπλε δίςκο που ςυμβάλλει ςτθν εκπομπι φωτόσ. 

Θ επιφανειακι αςτρικι πυκνότθτα. 

Βρζκθκαν αρνθτικζσ τιμζσ του βακμοφ τθσ ςε όλουσ τουσ γαλαξιακοφσ τφπουσ και 

αφξθςθ από τουσ μεταγενζςτερου τφπου (Sd) ςτουσ προγενζςτερου τφπου (S0,E). Για 

ίδια αςτρικι μάηα, οι ςφαιροειδείσ (E, S0) είναι πιο πυκνοί από τουσ ςπειροειδείσ, και 

οι S0, E βρζκθκαν να είναι παρόμοιασ πυκνότθτασ ςε όλεσ τισ αποςτάςεισ. 

Αςτρικι εξάλειψθ. 

Πλοι οι τφποι γαλαξιϊν δείχνουν γωνιακά προφίλ με αφξθςθ εξάλειψθσ προσ το κζντρο. 

Οι προγενζςτερου τφπου (E, S0) ζχουν εξάλειψθ προσ τον πυρινα με 0,2- 0,4 mag και οι 

παλαιοί αςτρικοί πλθκυςμοί ςχεδόν δεν κοκκινίηουν. Πλοι οι δίςκοι των ςπειροειδϊν 

δείχνουν εξάλειψθ 0,2- 0,3 mag. Οι κοιλίεσ ζχουν ςθμαντικά μεγαλφτερθ εξάλειψθ 

μζχρι 0,6 mag, εκτόσ από τισ κοιλίεσ των μεταγενζςτερων τφπων ςπειροειδϊν Sd που 

ζχουν παρόμοια εξάλειψθ με αυτι ςτον δίςκο τουσ. 

Αςτρικζσ θλικίεσ. 

Ραρατθροφμε αρνθτικζσ τιμζσ για όλουσ τουσ τφπουσ γαλαξιϊν, κάτι που ςθμαίνει ότι 

ζχουμε μείωςθ τθσ αςτρικισ θλικίασ από μζςα προσ τον δίςκο, και οι γαλαξίεσ 

αναπτφςςονται από μζςα προσ τα ζξω, όπωσ προκφπτει από τθν ανάλυςθ τθσ αφξθςθσ 

τθσ μάηασ. Οι εςωτερικζσ αναλογίεσ υπολογίηονται ανάμεςα ςτον πυρινα του γαλαξία 

και τθσ μιςισ γαλαξιακισ ακτίνασ και οι εξωτερικζσ μεταξφ μιςισ και όλθσ τθσ ακτίνασ. 

Θ εςωτερικι αναλογία θλικίασ δείχνει κακαρι εναρμόνιςθ ςτο διάγραμμα Hubble, και 

κορυφϊνεται για τουσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ μεταγενζςτερου τφπου (Sb- Sbc). Για ίδια 

αςτρικι μάηα, οι γαλαξίεσ αυτοί ζχουν τθν μεγαλφτερθ αναλογία θλικίασ. Θ καμπφλθ 

θλικίασ ςτον εξωτερικό δίςκο είναι ομαλότερθ από ότι ςτον εςωτερικό, αλλά πάλι είναι 

μεγαλφτερθ ςτουσ ςπειροειδείσ. 

Αςτρικι μεταλλικότθτα. 

Με εξαίρεςθ τουσ μεταγενζςτερουσ ( Sc-Sd), οι ςπειροειδείσ παρουςιάηουν αρνθτικζσ 

τιμζσ τθσ τάξθσ του -0,1 dex ανά ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ, τιμι παρόμοια με αυτιν 

που ζχουμε για τισ αφκονίεσ των νεφϊν ςε οξυγόνο. Για γαλαξίεσ ίδιασ αςτρικισ μάηασ, 

οι Sb ζχουν τθν μεγαλφτερθ μεταλλικότθτα. Αυτζσ οι αρνθτικζσ τιμζσ είναι πάλι 

ςθμάδια τθσ από μζςα προσ τα ζξω εξζλιξθσ του δίςκου. Θ μεταλλικότθτα για 

μεταγενζςτερουσ ςπειροειδείσ είναι κετικι επειδι αυτοί οι μικρισ μάηασ γαλαξίεσ 

μπορεί μερικϊσ να ςχθματίηονται από ζξω προσ τα μζςα. Αυτι θ διαπίςτωςθ ςυμφωνεί 

με τα αποτελζςματα από τθν εξζλιξθ τθσ γαλαξιακισ μάηασ. 

2) Ο ρόλοσ τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ αςτρικισ μάηασ (μ) και τθσ αςτρικισ 

μάηασ (Μ) ςτο ιςτορικό αςτρογζννθςθσ και ςτον εμπλουτιςμό των γαλαξιϊν. 

Θ αςτρικι μάηα των γαλαξιϊν αποτελεί μια από τισ βαςικζσ ιδιότθτεσ επειδι μασ δίνει 

μζτρθςθ τθσ γαλαξιακισ εξζλιξθσ και δθμιουργίασ. Θ διαςπορά των γαλαξιϊν ςτο 

διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ τουσ κατατάςςει ςτθν κόκκινθ ακολουκία ι ςτο 

μπλε ςφννεφο. Δεν αντικατοπτρίηει μόνο το διάγραμμα Hubble, αλλά και τθν εξάρτθςθ 

τθσ διαςποράσ από τθν γαλαξιακι αςτρικι μάηα. Κατατάςςοντασ τουσ γαλαξίεσ ανά 



αςτρικι μάηα μποροφμε να μελετιςουμε το πϊσ κυμαίνονται οι ιδιότθτζσ τουσ ανάλογα 

τθν κατθγορία τουσ. Με τα δεδομζνα του CALIFA μποροφμε χάρθ ςτθν χωρικι ανάλυςθ 

να δοφμε πόςο ςθμαντικζσ είναι οι τοπικζσ (εξαρτϊμενεσ από τθν επιφανειακι 

πυκνότθτα αςτρικισ μάηασ) και οι κακολικζσ (εξαρτϊμενεσ από τθν αςτρικι μάηα) 

διαδικαςίεσ ςτον κακοριςμό του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ και του χθμικοφ 

εμπλουτιςμοφ ενόσ γαλαξία.  

Βρικαμε ότι υπάρχει ιςχυρι ςχζςθ ανάμεςα ςτισ τοπικζσ τιμζσ του μ και τθσ 

μεταλλικότθτασ, που είναι παρόμοια με τθν κακολικι ςχζςθ μάηασ- μεταλλικότθτασ ςε 

εφροσ 1 δισ με 1 τρισ θλιακζσ μάηεσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι τοπικζσ και οι κακολικζσ 

διαδικαςίεσ είναι ςθμαντικζσ ςτον εμπλουτιςμό των γαλαξιϊν ςε μζταλλα. Θ ιςορροπία 

ανάμεςα ςε τοπικζσ και κακολικζσ επιδράςεισ κυμαίνεται με τθν τοποκεςία μζςα ςτον 

γαλαξία. Ενϊ ςτον δίςκο το μ ρυκμίηει τθν αςτρικι μεταλλικότθτα, ςτισ κοιλίεσ και 

ςτουσ ελλειπτικοφσ θ Μ κυριαρχεί ςτον χθμικό εμπλουτιςμό. Στουσ ςφαιροειδείσ ο 

χθμικόσ εμπλουτιςμόσ ςυμβαίνει πολφ πιο γριγορα και νωρίτερα από ότι ςτουσ 

δίςκουσ. 

Αυτά τα αποτελζςματα ςυμφωνοφν με τθν ανάλυςθ του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ των 

γαλαξιϊν. Είδαμε ότι οι κφριεσ αςτρικζσ θλικίεσ ζχουν ςτενι ςχζςθ με το μ ςτουσ 

γαλαξιακοφσ δίςκουσ, κάτι που ςθμαίνει ότι οι τοπικζσ ιδιότθτεσ κυριαρχοφν ςτθν 

αςτρογζννθςθ. Θ πιο αργι ανάπτυξθ (άρα μικρότερεσ θλικίεσ) βρζκθκε ςε περιοχζσ με 

μικρι τιμι μ,  και ςθμαίνει μικρότερο εμπλουτιςμό ςε μζταλλα. Στισ κοιλιζσ και ςτουσ 

ςφαιροειδείσ, θ Μ είναι πολφ πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ του ιςτορικοφ 

αςτρογζννθςθσ. Θ περιςςότερθ από τθν αςτρικι δραςτθριότθτα ςε αυτζσ τισ περιοχζσ 

είναι μακρινό παρελκόν, που οδιγθςε ςε γριγορο εμπλουτιςμό μετάλλων και μικρι ι 

κακόλου χθμικι εξζλιξθ ςτθν τωρινι εποχι.  

 

Εκτεταμζνθ εκπομπι νεφϊν ςτουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου 

τφπου τθσ επιςκόπθςθσ CALIFA. 

Οι μορφολογικζσ, φαςματικζσ και κινθματικζσ ιδιότθτεσ του κερμοφ μεςοαςτρικοφ 

αερίου ςε προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ (early type galaxies, ETG) αποτελοφν 

παρατθριςεισ -κλειδιά για τθν δράςθ των γαλαξιακϊν πυρινων  και το ιςτορικό του 

χτιςίματόσ τουσ. Θ υψθλισ ποιότθτασ φαςματοςκοπία ολοκλθρωμζνου πεδίου, όπωσ 

αυτι από τθν επιςκόπθςθ CALIFA, μασ δίνει μια πολφτιμθ δυνατότθτα τθσ κατανόθςθσ 

των παραπάνω. Στουσ 32 κοντινοφσ μασ ETG παρατθριςαμε αςκενισ εκπομπι (Hα) από 

τα νζφθ που βρίςκονται μακριά από τουσ γαλαξιακοφσ πυρινεσ. Θ εκπομπι αυτι είναι 

ςφμφωνθ με τισ ιδιότθτεσ τθσ κερμισ μεςοαςτρικισ φλθσ (warm interstellar medium, 

wim) και μπορεί να χωριςτεί χονδρικά ςε δφο κατθγορίεσ. Θ 1 περιλαμβάνει ETG με 

ςχεδόν ςτακερό ιςοδφναμο πλάτοσ (Hα) = 1-3 Άρμςτρονγκ ςτισ εκτόσ κζντρου περιοχζσ, 

ςε ποςοτικι ςυμφωνία με τθν κεωρία του φωτοιονιςμοφ. Τα αςτζρια ςτθ κζςθ AGB 

(αςυμπτωτικόσ κλάδοσ γιγάντων ςτο H/R, πριν τθν δθμιουργία πλανθτικοφ 

νεφελϊματοσ) είναι οι κφριοι παράγοντεσ τθσ εκτεταμζνθσ εκπομπισ του wim. Θ 

κατθγορία 2 περιλαμβάνει wim εικονικισ εκκζνωςθσ ςτα ETG, με μεγάλο ςυνεχζσ 

κλάςμα διαφυγισ φωτονίων τφπου Lyman και μια εκπομπι από τθν κεντρικι ηϊνθ 

πολφ μικροφ, ίςο με 0,5 A πλάτοσ (Ha). Αυτζσ οι δφο κατθγορίεσ εμφανίηονται 

δυςδιάκριτεσ, αλλά θ κατθγορία 1 ζχει και τθν υποκατθγορία 1+, που περιλαμβάνει 



μικρισ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθ ςε ςυνεχόμενεσ δομζσ ςαν ςπείρεσ ςτθν 

εξωτερικι περιφζρεια των γαλαξιϊν. Αυτζσ οι αχνζσ δομζσ μαηί με ίχνθ τοπικισ 

αςτρογζννθςθσ δείχνουν μια μθ αμελθτζα ςυμμετοχι νεαρϊν αςτζρων μεγάλθσ μάηασ 

ςτον κακολικό ιονιςμό ενόσ ETG. 

Τα αποτελζςματα. 

Θ διαςπορά λαμπρότθτασ των αςτζρων με θλικία μικρότερθ των 5 εκ. ετϊν δείχνει ότι 

οι ETG κυριαρχοφνται από εξελιγμζνο αςτρικό πλθκυςμό ςε όλθ τθν οπτικι τουσ 

ζκταςθ. Θ ξεκάκαρθ αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ προσ τα ζξω υποςτθρίηει το μοντζλο τθσ 

ανάπτυξθσ των γαλαξιϊν από μζςα προσ τα ζξω, ι ακόμα και τθν μικρισ 

δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθ ςτθν περιφζρειά τουσ.  

Στον NGC 1167 διακρίνονται αχνζσ δομζσ ςαν ςπείρεσ ςτθν περιφζρεια. Αυτζσ οι 

χαμθλισ λαμπρότθτασ δομζσ ζχουν χωρικι ςυςχζτιςθ με εκτεταμζνεσ ηϊνεσ 

εμπλουτιςμζνου ιςοδφναμου πλάτουσ (Hα). Αυτό δείχνει ότι δεν είναι μόνο αςτρικά 

απομεινάρια από διαλυμζνουσ βραχίονεσ που για πολφ καιρό είχαν αςτρογζννθςθ, 

αλλά περιοχζσ μικρισ αςτρογζννθςθσ ςτθν ακραία περιφζρεια του γαλαξία.  

 

Θ κινθματικι ςχζςθ μορφολογίασ γαλαξιϊν-  πυκνότθτασ 

ςμινουσ από τθν πιλοτικι επιςκόπθςθ SAMI. 

Θ επιςκόπθςθ SAMI και οι πρϊτοι 1000 γαλαξίεσ τθσ. 

Θ επιςκόπθςθ φαςματογραφίασ ολοκλθρωμζνου πεδίου γαλαξιϊν SAMI (Sydney AAO 

Multi- object Integral Field Spectrograph) είναι ζνα ςε εξζλιξθ πρόγραμμα παρουςίαςθσ 

φαςματογραφίασ ολοκλθρωμζνων πεδίων για 3400 γαλαξίεσ ςτα μζςα του 2016. Σιμερα με 

1000 ιδθ αναλυμζνουσ γαλαξίεσ είναι το μεγαλφτερο πρόγραμμα του είδοσ του. Τα 

μοναδικά δεδομζνα του επιτρζπουν να γίνουν ποικίλεσ ζρευνεσ για τθν εξζλιξθ των 

γαλαξιϊν. Τα πρϊτα αποτελζςματα για 107 γαλαξίεσ ζχουν δθμοςιευτεί.  

Οι παλαιότερεσ επιςκοπιςεισ (SDSS 2001, GAMA 2009) ιταν πολφ χριςιμα εργαλεία ςτθν 

μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν, αλλά ιταν περιοριςμζνεσ ςτθν παρατιρθςθ του κζντρου 

κάκε γαλαξία, ζτςι ιταν αδφνατο να ερευνθκεί θ χωρικι διαςπορά των ιδιοτιτων τουσ. Με 

τθν IFS μποροφμε να μετριςουμε διακριτζσ ποςότθτεσ όπωσ οι κλίςεισ περιςτροφισ, οι 

χωρικζσ διαςπορζσ τθσ αςτρογζννθςθσ και θ γωνιακι διακφμανςθ του αςτρικοφ 

πλθκυςμοφ.   

Θ ςυλλογι των ςτόχων παρατιρθςθσ.   

Οι γαλαξίεσ του SAMI χωρίηονται ςε δφο δείγματα, ζνα δείγμα πεδίων και ομάδων από τθν 

επιςκόπθςθ Galaxy And Mass Assembly (GAMA), ςυγκεκριμζνα τα πεδία G09, G12 και G15, 

και ζνα δείγμα από 8 ςμινθ γαλαξιϊν. Θ επιλογι ςαν δείγμα ενόσ ςυγκεκριμζνου ςμινουσ 

επεκτείνει το εφροσ από διαφορετικά γαλαξιακά περιβάλλοντα πζρα από ότι κα μασ ζδινε 

ζνα απλό δείγμα γαλαξιϊν βάςει μάηασ και λαμπρότθτασ. 

Θ κινθματικι ςχζςθ μορφολογίασ- πυκνότθτασ 



Κα παρουςιάςουμε τθν κινθματικι ςχζςθ μορφολογίασ- πυκνότθτασ ςε 3 γαλαξιακά ςμινθ, 

τα Abell 85, 168, 2399 χρθςιμοποιϊντασ δεδομζνα από τθν πιλοτικι επιςκόπθςθ του SAMI. 

Κα χωρίςουμε τουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου ςτο δείγμα μασ ςε γριγορα (FR) και 

αργά (SR) περιςτρεφόμενουσ από τθν μζτρθςθ τθσ προβαλλόμενθσ ςυγκεκριμζνθσ 

γωνιακισ τουσ ταχφτθτασ. Βλζπουμε ότι κάκε ςμινοσ περιζχει FR και SR, με τουσ 

τελευταίουσ να ζχουν αναλογία κλάςματοσ 0,15+-0,04. Κα ερευνιςουμε αυτό το κλάςμα 

για κάκε ςμινοσ ωσ αποτζλεςμα τθσ τοπικισ προβαλλόμενθσ πυκνότθτασ. Στο ςμινοσ Abell 

85 βρικαμε ότι το κλάςμα αυξάνεται ςε μεγάλθ τοπικι πυκνότθτα, αλλά ςτα άλλα 2 ςμινθ 

δεν φαίνεται να υπάρχει τζτοια ςχζςθ. Βρίςκουμε SR όχι μόνο ςτα κζντρα των ςμθνϊν αλλά 

και ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ. Υποκζτουμε ότι ςχθματίςτθκαν ςε περιβάλλοντα ομάδων που 

ςυςςωρεφτθκαν ςε μεγαλφτερα ςμινθ. 

Από το 1980 γνωρίηουμε ότι θ ςχζςθ γαλαξιακισ μορφολογίασ (τφπου)- πυκνότθτασ ενόσ 

ςμινουσ ςε γαλαξίεσ μασ δείχνει ότι θ αρικμθτικι πυκνότθτα των γαλαξιϊν προγενζςτερου 

τφπου (S0, E) αυξάνεται με τθν πυκνότθτα του περιβάλλοντοσ, και ανάλογα μειϊνεται θ 

πυκνότθτα ςε ςπειροειδείσ. Αυτι θ ςτενι ςχζςθ ιςχφει για ςμινθ γαλαξιϊν με ποικίλεσ 

ιδιότθτεσ, για περιβάλλοντα ςε θρεμία και μθ, μικρισ και μεγάλθσ μάηασ ςμινθ και ςμινθ 

με ιςχυρι εκπομπι ακτίνων Χ. 

Από διάφορεσ μελζτεσ προζκυψε θ επάνω-κατθγοριοποίθςθ των ETG (προγενζςτερου 

τφπου) από μορφολογικι ςε κινθτικι βάςθ. Ζτςι οι FR είναι ςυςτιματα που υποςτθρίηουν 

δίςκουσ με μεγάλθ αςτρικι ςτροφορμι και οι SR ςυςτιματα που υποςτθρίηουν τθν αςτρικι 

διαςπορά με μικρι αςτρικι ςτροφορμι. Ανάλογα με τθν ςχζςθ μορφολογίασ- πυκνότθτασ 

βρζκθκε πάλι θ αναλογία των SR να αυξάνεται ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ γαλαξιακισ 

πυκνότθτασ. Αυτι θ ςχζςθ είναι χριςιμθ για τθν μελζτθ του ςχθματιςμοφ των ETG. Οι τιμζσ 

των SR είναι 0,21 για το Abell 85, 0,08 για το Abell 168 και 0,12 για το Abell 2399. Θ μζςθ 

τουσ τιμι είναι 0,15, ςφμφωνθ με τθν τιμι για ζνα εφροσ ςυνθκιςμζνων περιβαλλόντων. 

Θ κινθματικι ςχζςθ μορφολογίασ- πυκνότθτασ. 

Το δείγμα μασ για το Abell 168 είναι φτωχό, ζτςι δεν ζχουμε ιςχυρά ςυμπεράςματα. Στο 

Abell 85 βλζπουμε εκτεταμζνθ τάςθ αφξθςθσ του κλάςματοσ ςε SR, ςτισ πυκνότερεσ 

περιοχζσ του ςμινοσ. Στο Abell 2399 δεν παρατθροφμε τζτοια τάςθ, όπου δφο κεντρικοί 

υποψιφιοι BCG (Brightest cluster galaxy) είναι ςτθν ουςία SR. Και ςτουσ δφο, Abell 85 και 

Abell 2399 βλζπουμε μεγάλθ ςχετικι αναλογία των SR ςε χαμθλζσ μζχρι μζςεσ πυκνότθτεσ 

μζςα ςτα ςμινθ, κάτι που δείχνει ότι οι SR βρίςκονται και ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των 

ςμθνϊν.  

Θ ςχεδόν ςτακερι αναλογία των SR και ςτα 3 ςμινθ μασ δείχνει ότι ο μθχανιςμόσ 

δθμιουργίασ τουσ είναι το ίδιο αποτελεςματικόσ ςε περιβάλλοντα με ποικιλία όπωσ ομάδεσ 

γαλαξιϊν και ςμινθ γαλαξιϊν μεγάλθσ και μικρισ μάηασ. Πμωσ οι SR βρίςκονται κυρίωσ ςτα 

κζντρα των γαλαξιακϊν ςμθνϊν. Ζνα ςμινοσ μπορεί να ζχει τθν αναμενόμενθ ςχζςθ 

κινθματικισ μορφολογίασ -πυκνότθτασ, αλλά επίςθσ και ενδείξεισ για ειςερχομζνουσ SR. 

Μια πικανι εξιγθςθ είναι ότι οι SR μποροφν να ςχθματιςτοφν ωσ κυρίωσ κεντρικοί γαλαξίεσ 

ςε μια άλω, όπωσ μια γαλαξιακι ομάδα. Αυτζσ οι άλωσ μεγαλϊνουν ςε μεγάλα ςμινθ 

κυριαρχοφμενα από τισ SR ι τελικά ςυςςωρεφονται ςε ιδθ υπάρχοντα ςμινθ. Τότε οι 

μεγάλθσ μάηασ SR μεταναςτεφουν προσ το κζντρο. Υποκζτουμε ότι οι SR των εξωτερικϊν 

περιοχϊν των Abell 85 και Abell 2399 ςχθματίςτθκαν ςε ομάδεσ και μπικαν ςτα τωρινά 

ςμινθ τουσ μετά από διαδικαςίεσ ςυγχϊνευςθσ. Αυτό υποςτθρίηεται από το γεγονόσ ότι και 

τα 3 ςμινθ είναι γνωςτοί <ςυγχωνευτζσ> ςμινοσ με ςμινοσ. 



 

Θ προζλευςθ τθσ διαβάκμιςθσ μεταλλικότθτασ των γαλαξιϊν 

μεγάλθσ μάηασ ςε μεγάλθ ακτινικι απόςταςθ από τα κζντρα 

τουσ. 

Ερευνοφμε τθν προζλευςθ τθσ διαβάκμιςθσ μεταλλικότθτασ των άςτρων ςτισ εξωτερικζσ 

περιοχζσ γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ, χρθςιμοποιϊντασ προςομοιϊςεισ κοςμολογικισ 

ενδοςκόπθςθσ 10 γαλαξιακϊν αλεϊν με μάηεσ μεταξφ 6 τρισ και 20 τρισ θλιακϊν. Οι 

προςομοιϊςεισ υπολογίηουν τθν ψφξθ των μετάλλων και τον εμπλουτιςμό τουσ από 

ανζμουσ των  SNII, SNIa, AGB. Ερευνοφμε τισ διαφορετικζσ επιδράςεισ των γαλαξιακϊν 

ανζμων που δθμιουργοφν τθν εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ μάηασ- μεταλλικότθτασ. Στισ εξωτερικζσ 

τουσ περιοχζσ οι γαλαξίεσ κυριαρχοφνται περιςςότερο από αςτζρια που προςαυξικθκαν 

από γαλαξίεσ- δορυφόρουσ ςε μικρζσ και μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ. Στο μοντζλου του 

γαλαξιακοφ ανζμου τα αςτζρια που ιρκαν από ςυγχωνεφςεισ είναι λιγότερα, αλλά είναι 

ςθμαντικά πιο φτωχά ςε μζταλλα, κάτι που εκφράηεται ςτθν απότομθ πτϊςθ τθσ 

μεταλλικότθτασ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν, ςε ςυμφωνία με τισ παρατθριςεισ. 

Ο ρυκμόσ μείωςθσ τθσ μεταλλικότθτασ από μζςα προσ τα ζξω είναι πολφ πιο απότομοσ για 

γαλαξίεσ που ςυςςϊρευςαν αςτζρια μετά από μικρζσ ςυγχωνεφςεισ.  

Στα ςφγχρονα ιεραρχικά κοςμολογικά μοντζλα θ ςυνζλευςθ γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ 

περιλαμβάνει μικρζσ και μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ. Τθν ςθμερινι εποχι τα περιςςότερα 

αςτζρια ςτουσ γαλαξίεσ προζρχονται από αζριο που ςυςςωρεφτθκε ι που ανακυκλϊκθκε. 

Αυτζσ οι ςυγχωνεφςεισ αναμζνονται να ζχουν μεγάλο ρόλο ςτθν δομικι και μορφολογικι 

εξζλιξθ των προγενζςτερου τφπου μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν. Μια ςθμαντικι δομικι 

ιδιότθτα που μπορεί να επθρεαςτεί πολφ από τισ ςυγχωνεφςεισ είναι οι μεταλλικότθτεσ που 

παρατθροφμε ςε ςθμερινοφσ ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ.  

Οι παλαιότερεσ μελζτεσ μετροφςαν τθν μεταλλικότθτα ςε μικρι απόςταςθ από το κζντρο 

του γαλαξία, με ςχετικά μικρι χωρικι ανάλυςθ. Τϊρα εςτιάηουμε, ςε μεγάλθσ ανάλυςθσ 

προςομοίωςθ γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ, ςτθν προζλευςθ του βακμοφ μεταλλικότθτασ λόγω 

τθσ αςτρικισ ςυςςϊρευςθσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ τουσ, ςε πλιρεσ κοςμολογικό γενικό 

πλαίςιο. Κζλουμε να ερευνιςουμε τθν ςυνδυαςμζνθ επίδραςθ των ιςχυρϊν γαλαξιακϊν 

ανζμων και των μεμονωμζνων ιςτορικϊν των ςυγχωνεφςεων και ςυςςωρεφςεων ςε γθγενι 

αλλά και ςυςςωρευμζνα αςτρικά μζρθ, και ςτθν διαμόρφωςθ των μεταλλικϊν αναλογιϊν 

ςε αυτζσ τισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν.   

Αυτζσ οι κοςμολογικζσ προςομοιϊςεισ ζχουν επιτυχία, ςτθν παρουςίαςθ τθσ αρχικισ 

αςτρογζννθςθσ ςε z>1, ςτθν δθμιουργία λογικϊν ιςτορικϊν αςτρογζννθςθσ για γαλαξίεσ ςε 

ςθμερινζσ άλωσ των 1 τρισ θλιακϊν μαηϊν, ςτθν παρουςίαςθ τθσ παραγωγισ γαλαξιϊν με 

μεγάλεσ αναλογίεσ ψυχροφ αερίου (30- 60%) ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, και ςτον 

ςθμαντικό προςδιοριςμό των βαρυονικισ μετατροπισ επιδράςεων για τισ άλω με μάηα 

μεγαλφτερθ από 1 τρισ θλιακζσ, ςε όλεσ τισ τιμζσ ερυκρολίςκθςθσ, και ςε καλι ςυμφωνία 

με τα παρατθρθςιακά δεδομζνα.   

Κλίμακεσ μεταλλικότθτασ των ςθμερινϊν γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ. 

Θ μεταλλικότθτα των γαλαξιϊν ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ τουσ είναι Η ( μεταλλικότθτα) /Ηθλ      

(θλιακι μεταλλικότθτα)= 0,4 ςτο μοντζλο χωρίσ γαλαξιακό άνεμο, με ελάττωςθ ςτο 0,1 ςε 



μεγάλεσ αποςτάςεισ από το γαλαξιακό κζντρο. Αυτι θ κλίμακα (0,25 dex/dex) επθρεάηεται 

κυρίωσ από τα αςτζρια που προςαυξικθκαν (θ διαςπορά μεταλλικότθτασ των γθγενϊν 

αςτεριϊν είναι ςχεδόν επίπεδθ), που ζχουν κατά μζςο όρο τθν θλιακι μεταλλικότθτα και 

κυριαρχοφν τισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. Οι γαλαξίεσ του μοντζλου με γαλαξιακό 

άνεμο ζχουν μικρότερεσ κεντρικζσ μεταλλικότθτεσ (Η/Ηθλ= 0,2) με πολφ πιο απότομθ 

κλίμακα μζχρι  -0,76 dex/dex. Ο λόγοσ τθσ πιο απότομθσ κλίμακασ ςε ςχζςθ με το μοντζλο 

χωρίσ γαλαξιακό άνεμο, είναι πρϊτον ότι οφείλεται εν μζρθ ςε ςυςςϊρευςθ φτωχϊν ςε 

μεταλλικότθτα αςτρικϊν πλθκυςμϊν, και δεφτερον ότι υπάρχει ιδθ κλίμακα 

μεταλλικότθτασ των γθγενϊν μελϊν που ςυμβάλλει (αυξάνει) ςτθν γενικι κλίμακα. Θ 

κλίμακα ζχει τθν μορφι τθσ πικανότατα λόγω ειςροισ αερίων που είναι φτωχά ςε μζταλλα, 

από τισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. Ρρόκειται για αζρια που παλαιοτζρα 

εκτοξεφτθκαν από τουσ ίδιουσ τουσ γαλαξίεσ, και θ αςτρογζννθςθ από αυτά δθμιοφργθςε 

φτωχά ςε μζταλλα αςτζρια, ωσ ςυνζπεια του μοντζλου τθσ από μζςα προσ τα ζξω 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ. Θ μεταγενζςτερθ επανά- ςυςςϊρευςθ αερίου που νωρίτερα είχε 

εκτοξευτεί από τον γαλαξία εμφανίηεται τυπικά ςτο μοντζλο με γαλαξιακό άνεμο, αλλά όχι 

ςε αυτό χωρίσ γαλαξιακό άνεμο, που παρουςιάηει ςχετικά επίπεδθ κλίμακα 

μεταλλικότθτασ. 

Γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ και κλίμακεσ. 

Υπάρχει ςφνδεςθ ανάμεςα ςτο ιςτορικό των γαλαξιακϊν ςυγχωνεφςεων και το πόςο 

απότομθ είναι θ κλίμακα μεταλλικότθτασ ςτον γαλαξία. Για αφξθςθ 20% ςε μάηα από 

ςυγχϊνευςθ ζχουμε επίπεδθ μεταλλικότθτα με -0,3 dex/dex. Για μικρότερεσ ςυγχωνεφςεισ 

οι τιμζσ ανεβαίνουν πάνω από -0,4dex/dex. Αυτό επειδι τα αςτζρια από ςυγχωνεφςεισ 

δείχνουν μεγάλθ διακφμανςθ μεταλλικότθτασ από Η/ Ηθλ -0,6 ωσ +0,1, που εξαρτάται από 

το ακριβζσ ιςτορικό τθσ ςυγχϊνευςθσ. Σε περίπτωςθ πρόςφατθσ μεγάλθσ ςυγχϊνευςθσ θ 

ςυςςωρευμζνθ μεταλλικότθτα είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ από αυτιν χωρίσ μεγάλθ 

ςυγχϊνευςθ (οι μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ ζχουν μεγαλφτερθ μεταλλικότθτα). Θ μεγαλφτερθ 

μεταλλικότθτα των αςτεριϊν που ςυςςωρεφτθκαν και θ διαφορετικι ςυμπεριφορά 

ανάμειξθσ τθσ φλθσ των 2 γαλαξιϊν (βίαιθ χαλάρωςθ- κατάρρευςθ του δίςκου) ςτθν 

περίπτωςθ των μεγάλων ςυγχωνεφςεων κάνει επίπεδθ τθν κλίμακα γενικισ 

μεταλλικότθτασ. 

Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτο πόςο απότομθ είναι θ κλίμακα μεταλλικότθτασ και του ιςτορικοφ 

ςυγχϊνευςθσ δείχνει ότι οι μεγάλοι γαλαξίεσ που παρατθροφμε να ζχουν απότομθ κλίμακα 

ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ τουσ, δεν ζχουν βιϊςει μεγάλθ ςυγχϊνευςθ μετά από τθν εποχι 

z= 1, αλλά μόνο μικρζσ ςυγχωνεφςεισ (όπωσ ο δικόσ μασ Γαλαξίασ). 

Συμπεράςματα.  

Αναλφοντασ τισ προςομοιϊςεισ 10 μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν είδαμε ότι οι αρνθτικζσ τιμζσ 

τθσ κλίμακασ μεταλλικότθτασ ςτισ εξωτερικζσ τουσ περιοχζσ ςτθν ςθμερινι εποχι είναι 

αποτζλεςμα τθσ προςαφξθςθσ αςτεριϊν με χαμθλι μεταλλικότθτα ςτουσ γαλαξίεσ. Σε μικρό 

z τα αςτζρια που ςυςςωρεφονται ςε γαλαξίεσ μικρισ μεταλλικότθτασ γίνονται όλο και πιο 

κυρίαρχα ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ, και οι κλίμακεσ μεταλλικότθτασ των γθγενϊν άςτρων 

ςτο μοντζλο με γαλαξιακό άνεμο είναι εμπλουτιςμζνεσ κατά 0,2 dex/dex, λόγω 

ςυςςϊρευςθσ φτωχϊν ςε μζταλλα αςτρικϊν ςυςτθμάτων. Το μοντζλο με γαλαξιακό άνεμο 

παράγει πιο απότομεσ κλίμακεσ μεταλλικότθτασ (0,35 dex/dex) αφοφ τα ςυςςωρευμζνα 

αςτρικά ςυςτιματα είναι ςθμαντικά πιο φτωχά ςε μζταλλα, παρά το γεγονόσ ότι 

ςυςςωρεφεται ςυνολικά πολφ λιγότερθ αςτρικι μάηα ςε ςχζςθ με το μοντζλο χωρίσ άνεμο. 



Συμπεραίνουμε ότι θ αςτρικι ςυςςϊρευςθ από μικρισ μάηασ δορυφόρουσ- γαλαξίεσ ζχει 

ωσ αποτζλεςμα τθν απότομθ εξωτερικι κλίμακα μεταλλικότθτασ, κάτι που είναι ςφμφωνο 

με τα προφίλ μεταλλικότθτασ των εξωτερικϊν περιοχϊν των τοπικϊν γαλαξιϊν.     

 

Θ κλίμακα αςτρογζννθςθσ. Από τα μοριακά νζφθ ςτουσ 

γαλαξίεσ. 

Αυτι είναι μια αναςκόπθςθ τθσ κλιμακωτισ ςχζςθσ που ςυνδζει το περιεχόμενο των 

γαλαξιϊν ςε αζριο με τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ που παρατθροφμε. Μια ποικιλία τεχνικϊν 

παρατιρθςθσ και υποβάκρου φυςικϊν υποκζςεων (κεωρίασ) χαρακτθρίηει τον κακοριςμό 

αυτισ τθσ ςχζςθσ ςε διάφορεσ κλίμακεσ, που κυμαίνονται από τισ δεκάδεσ pc των μοριακϊν 

νεφϊν ωσ τισ δεκάδεσ Kpc ολόκλθρων των γαλαξιϊν. Χρθςιμοποιικθκαν διαφορετικζσ 

τεχνικζσ και μετριςεισ και μια ποικιλία ςτρατθγικϊν ϊςτε να ςυγκρίνουμε τισ ςχζςθσ των 

κλιμάκων, μζςα και ςε ολόκλθρουσ τουσ γαλαξίεσ. Αν και θ εικόνα μασ είναι ακόμα μακριά 

από τθν τελικι, τθν τελευταία δεκαετία ζχουμε μεγάλθ πρόοδο ςε αυτό το πεδίο, και 

αναμζνουμε ακόμθ μεγαλφτερθ. 

Οι μελζτεσ που ςυνδζουν τθν αςτρογζννθςθ με το καφςιμό τθσ, το αζριο, είναι θ βάςθ 

όλων των ερευνϊν τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν ςτθν διάρκεια του κοςμικοφ χρόνου. Οι 

αρχικζσ υποκζςεισ (1959) τθσ φπαρξθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτον ρυκμό αςτρογζννθςθσ (SFR) 

και ςτο μζγεκοσ τθσ πυκνότθτασ του αερίου ζχει εξελιχτεί με τα χρόνια, με τθν χριςθ τθσ 

επιφανειακισ πυκνότθτασ και των δφο παραμζτρων. Το κζρδοσ είναι ότι χρθςιμοποιοφμε 

μόνο τισ παρατθριςιμεσ ποςότθτεσ και αφινουμε τθν αβζβαιθ μζτρθςθ του πάχουσ των 

περιοχϊν εκπομπισ. Εναλλακτικζσ διατυπϊςεισ περιλαμβάνουν δυναμικά 

χρονοδιαγράμματα όπου προκφπτει θ αποτελεςματικότθτα τθσ αςτρογζννθςθσ ι ο ρυκμόσ 

μετατροπισ αερίου ςε αςτζρια, ςε μια δυναμικι χρονικι κλίμακα. Θ ςχζςθ αερίου /SFR 

(ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ) που εκφράηει το χρονοδιάγραμμα ςτο οποίο το αζριο κα 

εξαντλθκεί εκφράηει τθν πρόοδο τθσ αςτρογζννθςθσ. Κα παρουςιάςουμε τθν ςχζςθ SFR και 

επιφανειακισ πυκνότθτασ αερίου, δθλαδι τον νόμο Schmidt- Kennicutt ι SK Law. 

Θ εξζλιξθ των επίγειων και διαςτθμικϊν μζςων παρατιρθςθσ ζχει ανοίξει μια νζα ςελίδα 

ςτθν ζρευνα των κλιμακωτϊν νόμων τθσ αςτρογζννθςθσ, επεκτείνοντασ τα όριά μασ ςτον 

χϊρο και ςτον χρόνο ςε όλο και μικρότερεσ κλίμακεσ μζςα ςτουσ γαλαξίεσ. Θ μεγάλθ 

γωνιακι ανάλυςθ και οι ακριβείσ μετριςεισ των SFR, ςκιαςμζνων και μθ από τθν ςκόνθ, 

πετυχαίνεται με μετριςεισ ςε διάφορα μικθ κφματοσ. Οι παρατθριςεισ του (HI),(O) και του 

ςυνεχζσ τθσ ςκόνθσ είναι απαραίτθτεσ για τθν ανίχνευςθ τθσ εκπομπισ τθσ ςκόνθσ και του 

αερίου. Κα δϊςουμε ζμφαςθ ςτισ ενδιάμεςεσ κλίμακεσ μζςα ςτουσ γαλαξίεσ, αυτζσ που 

είναι ανάμεςα ςε ολόκλθρουσ γαλαξίεσ και τα γιγαντιαία μοριακά νζφθ (Giant Molecular 

Clouds, GMC), ςε εφροσ από μερικζσ εκατοντάδεσ pc ωσ μερικά Kpc. Αυτζσ οι κλίμακεσ 

αναφζρονται ωσ υπό- γαλαξιακζσ, ενϊ οι μετριςεισ ςε ολόκλθρουσ γαλαξίεσ ωσ κακολικζσ 

(global). Στο κοντινό μασ ςφμπαν, θ μελζτθ των υπό- γαλαξιακϊν κλιμάκων ενιςχφονται από 

τισ παραπάνω μετριςεισ.  

Θ κακολικι ςχζςθ. 

Θ γενικι εικόνα από τισ πρϊτεσ ςυςτθματικζσ αναλφςεισ των τοπικϊν γαλαξιϊν (1989) είναι 

ότι οι πιο ενεργοί γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μετατρζπουν αζριο ςε αςτζρια ςε μεγαλφτερο 



βακμό (πιο αποτελεςματικά) από τουσ λιγότερο ενεργοφσ. Αυτό επιβεβαιϊκθκε και από πιο 

πρόςφατεσ μελζτεσ (2010, 2014) ςε γαλαξίεσ με μικρι και με μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ. Θ 

βαςικι ςχζςθ μεταξφ πυκνότθτασ SFR και πυκνότθτασ αερίου ςτουσ γαλαξίεσ ερμθνεφεται 

ωσ μθ γραμμικι ςχζςθ ι ωσ μείωςθ του χρονοδιαγράμματοσ εξάντλθςθσ για αυξανομζνθ 

πυκνότθτα SFR.     

Ζνα από τα ερωτιματα είναι αν θ μζτρθςθ του κακολικοφ νόμου SK πρζπει να 

περιλαμβάνει μόνο το μοριακό ι όλο το αζριο. Τα κφρια ςυςτατικά του αερίου είναι 

ςυνικωσ ουδζτερο ατομικό και μοριακό (ςχεδόν μόνο (H)), που περιλαμβάνει και το 

ςκοτεινό (CO) μοριακό αζριο. Δεν είναι απαραίτθτο να υπάρχει μια μόνο απάντθςθ του 

ερωτιματοσ, και εξαρτάται από τισ λεπτομζρειεσ των ςυνκθκϊν κάκε γαλαξία. Στο ερϊτθμα 

τθσ ςχζςθσ μεταξφ SFR και αποκζματοσ αερίου χρθςιμοποιοφμε όλο το αζριο. Το ατομικό 

αζριο (HI) δεν ςυμμετζχει άμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ, αλλά θ ςυμπφκνωςι του το 

μετατρζπει ςε μοριακό. Αν ζτςι ξαναγεμίηει το απόκεμα μοριακοφ αερίου που εξαντλείται 

από τθν αςτρογζννθςθ και αν ζνασ γαλαξίασ μπορεί να κεωρθκεί μεμονωμζνο ςφςτθμα του 

χρονοδιαγράμματοσ ςχετικά με τθν αςτρογζννθςθ ( <100 εκ. ζτθ), πρζπει να υπολογιςτεί 

και αυτό ωσ απόκεμα ςτον κακολικό νόμο SK. 

Ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ μετατροπισ αερίου ςε αςτζρια ςτουσ πιο ενεργοφσ γαλαξίεσ μπορεί 

να παρουςιαςτεί ωσ μια μεταβολι του δυναμικοφ χρονοδιαγράμματοσ τθσ μετατροπισ, ςε 

ςτακερι αποτελεςματικότθτα τθσ αςτρογζννθςθσ. Αφοφ το δυναμικό χρονοδιάγραμμα 

μειϊνεται με τθν αφξθςθ τθσ αςτρογζννθςθσ, θ ςχζςθ γίνεται γραμμικι. Δεν υπάρχει 

ςυμφωνία για το ποιο χρονοδιάγραμμα πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε ςτον νόμο SK, το αν 

κα είναι ο τροχιακόσ, ελεφκερθσ πτϊςθσ, ι /και χρόνοσ διζλευςθσ, και το γιατί. Τζλοσ, 

ζχουμε αποδείξεισ τθσ φπαρξθσ 2 κακεςτϊτων του νόμου, ζνα για κανονικισ 

αςτρογζννθςθσ γαλαξίεσ και ζνα για τουσ γαλαξίεσ ζντονθσ αςτρογζννθςθσ (starburst). Θ 

διχοτόμθςθ αυτι δθμιουργείται από τθν χριςθ τθσ αναλογίασ (CO)/(H).  Ζτςι μζνουν ακόμα 

πολλά ερωτιματα ανοιχτά.     

Μζςα ςτουσ γαλαξίεσ ςε κλίμακεσ GMC. 

Θ ανάλυςθ ςτο εςωτερικό των γαλαξιϊν μασ βοθκάει ςτθν καλφτερθ κατανόθςθ των 

φυςικϊν κεμελίων του νόμου SK, αφοφ ζτςι μποροφμε να ζχουμε πρόςβαςθ ςτισ περιοχζσ 

όπου γίνεται θ αςτρογζννθςθ.  Θ τελευταία ζχει πιο μεγάλθ ςχζςθ με τα GMC (γιγάντια 

μοριακά νζφθ) παρά με το διάχυτο αζριο. Ζτςι ςτθν υπό- γαλαξιακι ςχζςθ πυκνότθτασ SFR 

και πυκνότθτασ αερίου χρθςιμοποιοφμε μόνο αυτιν του (H2) και όχι του (HI) + (H2) όπωσ 

κάνουμε για ολόκλθρουσ γαλαξίεσ. Τελευταίεσ ζρευνεσ μασ προτείνουν ότι ςτα GMC θ 

αςτρογζννθςθ ζχει ςτενι ςχζςθ με το πυκνό (Av>7 mag) μοριακό αζριο, με γραμμικι ςχζςθ 

ανάμεςα ςτον SFR και τθ μάηα του πυκνοφ αερίου. Ανεξάρτθτα από τθν φάςθ αερίου που 

αποφαςίηουμε να ςυςχετίςουμε με τθν αςτρογζννθςθ, το βαςικό ερϊτθμα παραμζνει. Ρωσ 

ςυνδζονται οι διαφορετικζσ αζριεσ φάςεισ χαλαροφ διαχωριςμοφ, ανάλογα τθν αφξθςθ τθσ 

πυκνότθτασ, και πωσ αυτι θ διαςφνδεςθ οδθγεί ςτισ παρατθριςιμεσ SFR? 

Τα αποτελζςματα του νόμου SK των GMC ςχετίηονται δφςκολα με αυτά για ολοκλιρουσ 

γαλαξίεσ, λόγω ότι ανεβαίνοντασ ςε κλίμακα δεν ςθμαίνει και απλι αφξθςθ των ποςοτιτων. 

Θ ςχζςθ πυκνότθτασ των SFR και (H2) είναι δφο μεγζκθ μεγαλφτερθ ςτουσ GMC από ότι ςε 

ολοκλιρουσ γαλαξίεσ και υπό- γαλαξιακζσ περιοχζσ. Οι περιςςότερεσ περιοχζσ των 

γαλαξιϊν δεν καταλαμβάνονται από GMC και τθν ςχετιηόμενθ με αυτά αςτρογζννθςθ. Τα 

GMC καταλαμβάνουν το 5-15% ςτουσ τοπικοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, με μεγάλθ 

διακφμανςθ από γαλαξία ςε γαλαξία. Αυτι θ αναλογία κάλυψθσ δεν φτάνει από μόνθ τθσ 



για τον διαχωριςμό ανάμεςα ςε κλίμακα του νόμου SK για τα GMC και τον κακολικό 

αντίςτοιχο νόμο. Ρρζπει να υπολογίςουμε τισ μεγάλεσ ποςότθτεσ διάχυτου μοριακοφ 

αερίου που εκπζμπει ςτο (CO) ϊςτε να μετακινιςουμε τθν κλίμακα του νόμου SK για τα 

GMC ςε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ αερίου, ενϊ θ επιφάνεια τθσ πυκνότθτασ του SFR 

παραμζνει ςε χαμθλά επίπεδα. Εναλλακτικά, οι δφο νόμοι (GMC και κακολικόσ) μπορεί να 

προζρχονται από διαφορετικοφσ φυςικοφσ μθχανιςμοφσ, με τον κακολικό νόμο να 

κακορίηεται από τθν αςτρικι και ςουπερνόβα ανατροφοδότθςθ, και ο νόμοσ των GMC να 

κυριαρχείται από τοπικζσ διεργαςίεσ, όπωσ θ ρυκμιηόμενθ από τθν αναταραχι βαρυτικι 

κατάρρευςθ. Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ ςτα GMC και ςε ολοκλιρουσ γαλαξίεσ 

δεν είναι αςιμαντθ. Ο νόμοσ SK ςτθν μζςθ (τθσ τάξθσKpc) κλίμακα μπορεί να μασ 

προςφζρει τθν ςχζςθ των δφο ακραίων κλιμάκων.   

Οι υπό- γαλαξιακι ςχζςθ. 

Υπάρχει εκτεταμζνθ βιβλιογραφία για τον υπό- γαλαξιακό νόμο SK, με τουσ ερευνθτζσ να 

ζχουν χρθςιμοποιιςει πολλζσ προςεγγίςεισ για τθν ςυλλογι δεδομζνων και ανάπτυξθ 

ςτατιςτικισ, με αναλφςεισ που περιλαμβάνουν γωνιακά προφίλ αλλά και πλικοσ 

γαλαξιακϊν περιοχϊν, και καλφπτοντασ το πλιρεσ χωρικό εφροσ μεταξφ 200 pc και 2 Kpc. 

Ζνα κοινό χαρακτθριςτικό αυτϊν των μελετϊν είναι θ ζλλειψθ ςυμφωνίασ για ποιασ 

μορφισ είναι ο υπό- γαλαξιακόσ νόμοσ SK, ειδικά από τθν άποψθ τθσ τιμισ τθσ 

γραμμικότθτασ (0,6 υπό-γραμμικι ωσ 1,8). Αυτι, αν είναι μεγαλφτερθ τθσ μονάδασ, 

περιζχει πλθροφορίεσ για τισ φυςικζσ διεργαςίεσ που είναι αιτίεσ τθσ μετατροπισ του 

αερίου ςε αςτζρια. Άρα ζνα ςθμαντικό κζμα είναι ο κακοριςμόσ μιασ απλισ δια- 

γαλαξιακισ τιμισ για τισ υπό- γαλαξιακζσ περιοχζσ. Αντίκετα, οι μελζτεσ που δείχνουν μια 

υπό- γραμμικι <1, υπό- γαλαξιακι ςχζςθ του νόμου SK, απαιτοφν τθν ανάμειξθ 

παραγόντων που δεν ζχουν ςχζςθ με τθν αςτρογζννθςθ, όπωσ θ εκπομπι διάχυτου 

μοριακοφ αερίου που μετράμε με τθν εκπομπι του (CO). 

Είναι ακόμα δφςκολο να εκτιμιςουμε αν υπάρχει ζνασ υπό- γαλαξιακόσ παγκόςμιοσ νόμοσ 

SK, και αν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ αγωγόσ τθσ ςχζςθσ τθσ κλίμακασ των GMC με τον 

κακολικό νόμο SK. Ο λόγοσ είναι θ αβεβαιότθτα ςτθν μζτρθςθ των SFR και του αερίου. Θ 

ακρίβεια των μετριςεων επθρεάηεται από τουσ παρακάτω παράγοντεσ. 

.Οι διάφορεσ περιοχζσ μεγζκουσ Kpc μζςα ςτουσ γαλαξίεσ δεν είναι απομονωμζνα 

ςυςτιματα, οφτε καν ςτθν κλίμακα τθσ αςτρογζννθςθσ. Αυτό επθρεάηει τθν μζτρθςθ τθσ 

πυκνότθτασ του SFR. Τα φωτόνια διαρρζουν από τισ περιοχζσ (HII) κατά 30-60%, και 

ιονίηουν το αζριο μζχρι 1 Kpc από τθν περιοχι προζλευςισ τουσ. Θ μζτρθςθ τθσ αςκενισ 

γραμμισ του (Hα) δεν μπορεί να ςυνδυαςτεί με τθν SFR, λόγω αυτοφ του φαινομζνου. Θ 

εκπομπι UV από εξελιγμζνουσ, γθραιότερουσ από 100 εκ. ζτθ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ και θ 

εκπομπι μζςθσ IR από τθν ςκόνθ παρζχουν μόνο το 20- 30% τθσ ολικισ εκπομπισ ενόσ 

γαλαξία. Θ αςτρογζννθςθ ςε ςμινθ διαςκορπίηεται ςτο πεδίο από τουσ βραχίονεσ των 

ςπειρϊν μζςα ςτισ περιοχζσ των βραχιόνων ςε 100 - 300 εκ. ζτθ ι λιγότερο, κάτι που 

παράγει τα πιο κόκκινα χρϊματα ςτο UV του πεδίου ςε ςχζςθ με αυτά των περιοχϊν 

αςτρογζννθςθσ. Αυτό επθρεάηει τθν ανακάλυψθ των SFR που βαςίηεται ςτισ UV, IR 

εκπομπζσ. Μια γαλαξιακι περιοχι με αςτρικό πλθκυςμό θλικίασ 100 εκ.- 10 δισ ετϊν 

παράγει αρκετι εκπομπι UV και IR ϊςτε να μοιάηει (ςε μθ αναλυμζνεσ ςυνκικεσ) με 

ςυνεχισ αςτρογζννθςθ, για τυπικζσ αςτρικζσ πυκνότθτεσ. Αυτι θ περιοχι όμωσ ουςιαςτικά 

δεν παρουςιάηει αςτρογζννθςθ. Θ κφρια επίδραςθ είναι θ παραπλανθτικι μζτρθςθ τθσ 



περιοχισ αςκενοφσ αςτρογζννθςθσ που παρζχει ζτςι υπερβολι ςτον SFR, μαηί με τθν γενικι 

ςκζδαςθ από τον αςτρικό πλθκυςμό, που παράγει διακυμάνςεισ των μετριςεων.      

.Οι μετριςεισ των επιφανειακϊν πυκνοτιτων των αερίων είναι ςθμαντικζσ. Ενϊ υπάρχει θ 

ςφμφωνθ άποψθ ςτθν βιβλιογραφία ότι θ υπό- γαλαξιακι κλίμακα αςτρογζννθςθσ ζχει 

πιςτότερθ ςχζςθ με το μοριακό αζριο, τα <εργαλεία> του κακοριςμοφ τθσ πυκνότθτασ του 

(H2) ζχουν προτεριματα, αλλά και αδυναμίεσ. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ προςζγγιςθ, θ μζτρθςθ 

του (H2) από τθν γραμμι εκπομπισ του (CO), μπορεί να μθν είναι μερολθπτικι, για τουσ 

παρακάτω λόγουσ. 1) Υπάρχει εξάρτθςθ τθσ αναλογίασ (CO)/(H2) από τθν μεταλλικότθτα, 

τθν κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ και τθν αναταραχι, και γενικϊσ τουσ παράγοντεσ 

δθμιουργίασ χθμείασ (ςθμείωςθ 1). 2) Θ διακφμανςθ του βακμοφ ςε διαφορετικζσ 

μεταβάςεισ (ενεργειακζσ κζςεισ θλεκτρονίων) του (CO) μζςα ςτον γαλαξία και το γεγονόσ 

ότι οι υψθλότερεσ μεταβάςεισ ανιχνεφουν μικρότερεσ αναλογίεσ του μοριακοφ αερίου, 3) Θ 

παρουςία του ςκοτεινοφ ςε εκπομπι (CO), (H2) που είναι ςε διαδικαςία κατάρρευςθσ 

(αςτρογζννθςθσ), 4) Θ παρουςία του, λαμπροφ ςε εκπομπι (CO), όμωσ μθ αςτρογζννθςθσ 

διάχυτου (H2).  

Θ άλλθ δθμοφιλισ προςζγγιςθ, που χρθςιμοποιεί ζναν ςυνδυαςμό τθσ μζτρθςθσ τθσ 

ςκόνθσ και χαρτϊν του (HI) ϊςτε να κακορίςει τθν διαςπορά του (H2), μπορεί να 

επθρεαςτεί από 1) τισ διακυμάνςεισ (ςτο επίπεδο του 2Χ) ςτισ επιφανειακζσ πυκνότθτεσ τθσ 

ςκόνθσ, μζςω τθσ επιλογισ κακοριςμζνων παραμζτρων ςτον μοντελιςμό τθσ εκπομπισ τθσ 

ςκόνθσ. 2) τθν παρουςία τθσ υπζρβαςθσ, ςτα υπό- χιλιοςτόμετρα μικοσ κφματοσ, ςτθν 

εκπομπι τθσ ςκόνθσ, που επθρεάηει τισ εκτιμιςεισ τθσ ςκόνθσ ωσ μεγαλφτερου ςε όγκο 

ςυςτατικοφ (κόκκοι), και 3) τθν δυνθτικι υπζρ- γραμμικι εξάρτθςθ τθσ ςχζςθσ ςκόνθσ/ 

αζριο από τθν μεταλλικότθτα. Ενϊ τα περιςςότερα από αυτά τα προβλιματα επθρεάηουν 

και τον υπό- γαλαξιακό και τον κακολικό γαλαξιακό νόμο SK, οι τοπικζσ ςυνκικεσ μζςα 

ςτουσ γαλαξίεσ μποροφν να επιδεινϊςουν τθν επιρροι ςτον υπό- γαλαξιακό SK. 

.Το χρονοδιάγραμμα ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ και τα νζφθ αερίων είναι μικρό. Πταν 

εξελίςςονται νεαρζσ αςτρικζσ δομζσ, τα νζφθ αερίων από όπου προζρχονται αυτζσ 

αποςυντίκενται ςε μικρζσ χρονικζσ κλίμακεσ των 20- 30 εκ. ετϊν. Πταν αυτό ςυνδυαςτεί με 

τον διαςκορπιςμό τθσ αςτρογζννθςθσ και τθν μικρι κάλυψθ του γαλαξία από τα μοριακά 

νζφθ, φαίνεται ότι οι μετριςεισ του υπό- γαλαξιακοφ νόμου SK είναι αντικείμενα 

ςθμαντικισ επίδραςθσ από τυχαία δειγματολθψία, όταν είναι χαμθλά τα επίπεδα τθσ 

αςτρογζννθςθσ, ι όταν θ περιοχι είναι ςχετικά μικρι, <300 pc. 

Μετρϊντασ τθν υπό- γαλαξιακι ςχζςθ. 

Υπάρχουν δφο βαςικζσ προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιιςαμε για να κακορίςουμε τον υπό- 

γαλαξιακό νόμο SK ςε άλλουσ γαλαξίεσ. 1) θ μζτρθςι του ςτισ περιοχζσ όπου ςυμβαίνει 

αςτρογζννθςθ, με τθν χριςθ αρικμοφ ανιχνευτϊν και 2) διαιρϊντασ ζναν γαλαξία ςε 

χωρικοφσ τομείσ και χρθςιμοποιϊντασ τουσ όλουσ για τθν ανάλυςθ. Θ πρϊτθ προςζγγιςθ 

χρειάηεται μια επιλογι των περιοχϊν, αλλά αποφεφγει τα πιο πολλά προβλιματα 

παραπλάνθςθσ τθσ μζτρθςθσ. Θ δεφτερθ, που είναι πολφ πιο δθμοφιλισ από τθν πρϊτθ, 

αποφεφγει τθν επιλογι περιοχϊν, αλλά μπορεί να τφχει παραπλάνθςθσ των μετριςεων του 

SFR και του αερίου. 

Θ γενικι τάςθ είναι ότι και θ πυκνότθτα και θ γραμμικότθτα του (H2) μειϊνονται όταν 

αυξάνουμε το μζγεκοσ τθσ περιοχισ που εξετάηουμε και ςυγκλίνουν προσ το μθδζν και τθν 

μονάδα αντίςτοιχα, και ανεξάρτθτα από τθν εφαρμογι του νόμου τθσ ιςχφσ τθσ 



αςτρογζννθςθσ. Αυτό είναι θ επίδραςθ τθσ διαςποράσ τθσ μάηασ των νεφϊν και πωσ αυτι 

κυριαρχεί ςτθν γαλαξιακι περιοχι, αλλάηοντάσ τθν από επιλεγμζνθ περιοχι δείγματοσ 

μικροφ μεγζκουσ ςε πλιρεσ δείγμα μεγάλου μεγζκουσ. Θ ςφγκλιςθ των 2 παραγόντων ςτο 0 

και ςτθν μονάδα αντίςτοιχα εμφανίηεται ςε μικρότερα μεγζκθ τθσ περιοχισ- δείγματοσ, 

<300 pc.  

Συμπεράςματα. 

Θ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ νόμουσ κλιμάκωςθσ τθσ αςτρογζννθςθσ 

ολόκλθρων γαλαξιϊν με αυτοφσ ςτα GMC δεν ζχει επιτευχκεί, παρά τθν μεγάλθ πρόοδο 

ςτισ μετριςεισ του νόμου ςε όλεσ τισ κλίμακεσ και ςε πολλά μικθ κφματοσ. Οι ενδιάμεςεσ 

κλίμακεσ αντιπροςωπεφουν τισ περιοχζσ μεγζκουσ Kpc ςε γαλαξίεσ, και προςφζρουν μια 

ευκαιρία για τθν ςφγκλιςθ των 2 ακρϊν. Πμωσ δζχονται παραπλάνθςθ των μετριςεων των 

πυκνοτιτων του αερίου και των SFR, επειδι είναι περιοχζσ που δεν μποροφν να κεωρθκοφν 

απομονωμζνεσ.  

Θ τυχαία επιλογι δειγμάτων, όπωσ ςυμβαίνει ςε πολλζσ μελζτεσ, πρζπει να αποφεφγεται 

ϊςτε να αναγνωρίηουμε τισ περιοχζσ τωρινισ αςτρογζννθςθσ, που κα μετριάςουν τθν 

παραπλάνθςθ των μετριςεων τθσ πυκνότθτασ του SFR. Αν δεν μπορεί να αποφευχκεί θ 

τυχαία επιλογι, πρζπει να δϊςουμε προςοχι ςε περιοχζσ με επιφανειακι πυκνότθτα           

< 100- 200 θλιακζσ μάηεσ ανά pc2. Αυτζσ είναι οι τυπικζσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςε ζναν 

γαλαξία. Ζνασ τρόποσ αποφυγισ τθσ παραπλάνθςθσ των μετριςεων είναι να ζχουμε 

μετριςεισ από όλο το εφροσ των κλιμάκων που μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, μαηί με 

προςομοιϊςεισ, για να ξεμπερδζψουν τθν ςυμβολι πολλϊν επιδράςεων ςτισ τιμζσ των 

μετριςεων. Αυτζσ οι επιδράςεισ περιλαμβάνουν, μαηί με τον πραγματικό νόμο τθσ 

αςτρογζννθςθσ, και τθν αλλοίωςθ τθσ μζτρθςθσ τθσ SFR από το φωσ του υποβάκρου, το 

αζριο που δεν ςυμμετζχει ςτθν αςτρογζννθςθ κ.α. παράγοντεσ. Συνδυάηοντασ δεδομζνα 

από αναλφςεισ μεγάλθσ γωνίασ των SFR και του αερίου μποροφμε να καλφψουμε το πλιρεσ 

εφροσ των κλιμάκων από τα Kpc ωσ τα μοριακά νζφθ, ενϊνοντασ τουσ κλιμακωτοφσ νόμουσ 

τθσ αςτρογζννθςθσ.   

 

Θ επιςκόπθςθ DYNAMO, μια κοντινι ματιά ςτουσ 

<διαταραγμζνουσ> ςπειροειδείσ γαλαξίεσ.  

Κα δοφμε τα τελευταία αποτελζςματα τθσ επιςκόπθςθσ DYNAMO για τουσ διαταραγμζνουσ 

ςπειροειδείσ γαλαξίεσ ςε z= 0,1. Αυτοί οι λαμπροί γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ τθσ 

επιςκόπθςθσ ζχουν πολφ όμοιεσ ιδιότθτεσ με γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μεγάλου z. Οι 

τυπικοί ρυκμοί αςτρογζννθςθσ των διαταραγμζνων γαλαξιϊν τθσ επιςκόπθςθσ είναι τθσ 

τάξθσ των 10-80 θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ. Ρερίπου τα 2/3 των γαλαξιϊν αυτϊν ζχουν 

κινθματικι του (Hα) που είναι ςφμφωνθ με τθν περιςτροφι του γαλαξία. Θ τυπικι 

διαςπορά ταχφτθτασ του αερίου ς ε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ είναι 20 -60 km/s. Οι χάρτεσ τθσ 

εκπομπισ (Hα) τουσ ζχουν όμοια μορφολογία με αυτοφσ ςε z= 1-3. Τζλοσ, οι γαλαξίεσ αυτοί 

ζχουν μεγάλθ αναλογία μοριακοφ αερίου, 20-35% του ςυνολικοφ αερίου τουσ. 

Σθμειϊνουμε ότι δεν πρόκειται για νάνουσ γαλαξίεσ αλλά γαλαξίεσ με τυπικι μάηα 8-80 δισ 

θλιακζσ. Αυτά τα δεδομζνα ςυμφωνοφν με το ςενάριο ότι παρά τθν ςχετικά μικρι 

ερυκρολίςκθςθ (μεγάλθ θλικία) οι γαλαξίεσ αυτοί ςχθματίηουν αςτζρια με παρόμοιο ρυκμό 

με αυτοφσ που ζχουν μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ (μικρι θλικία), κάτι που μασ λζει ότι θ 



αςτρογζννθςθ εμφανίηεται ςε μεγάλθσ μάηασ (1 δισ θλιακζσ) και ζκταςθσ (ακτίνασ 

μεγαλφτερθσ από 300pc) ςυμπυκνϊματα αερίων και ζχει μεγάλθ χρονικι διάρκεια.    

Ράνω από το 80% των γαλαξιϊν ςτο ςφμπαν ςχθματίςτθκαν ςτθν εποχι z= 1-3. Οι γαλαξίεσ 

αςτρογζννθςθσ αυτισ τθσ εποχισ ζχουν ανϊμαλεσ (clumpy) μορφολογίεσ (ςυμπυκνϊςεισ), 

είναι πλοφςιοι ςε αζριο, και το αζριό τουσ ζχει μεγάλθ διαταραχι. Οι ςυμπυκνϊςεισ αυτϊν 

των γαλαξιϊν αποτελοφν υπζρ- γιγάντια (300- 1000 pc) ςυμπλζγματα αςτρογζννθςθσ, που 

είναι μιασ τάξθσ μεγζκουσ μεγαλφτερα από παρόμοιεσ περιοχζσ των τοπικϊν (ςθμερινϊν ) 

γαλαξιϊν. Οι μάηεσ των ςυμπυκνϊςεων παρουςιάηονται πολλζσ φορζσ ωσ αποτελζςματα 

ςυγχωνεφςεων τθσ ταραχϊδθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

Επειδι παρατθροφμε όλεσ αυτζσ τισ ςυμπυκνϊςεισ τυπικά ςε z>1, δεν ζχουμε καλι 

ανάλυςι τουσ. Θ εικόνα του πωσ εξελίχτθκε θ αςτρογζννθςθ και κατά ςυνζπεια οι γαλαξίεσ 

ςτο ςφνολό τουσ για τθν περίοδο του ςχθματιςμοφ των περιςςότερων αςτζρων δεν είναι 

ολοκλθρωμζνθ. Χρειάηεται μια λεπτομερι περιγραφι των μεγεκϊν, πυκνοτιτων και 

κινθματικϊν των ςυμπυκνωμάτων ςτουσ ταραχϊδεισ δίςκουσ.  

Το δείγμα γαλαξιϊν του DYNAMO. 

Το δείγμα αυτισ τθσ επιςκόπθςθσ είναι μια ομάδα 95 γαλαξιϊν που ζχουν αυςτθρά όμοια 

κινθματικι, ιδιότθτεσ αςτρογζννθςθσ και περιεχόμενο ςε αζριο με τουσ μεγάλθσ 

ερυκρολίςκθςθσ clumpy διςκοειδείσ γαλαξίεσ. Οι χάρτεσ του (Hα) των γαλαξιϊν ζχουν 

όμοια ανάλυςθ με αυτοφσ ςε z =1-3. Θ ομοιότθτα που προκφπτει είναι εκπλθκτικι. Για 

παράδειγμα, οι δακτφλιοι αςτρογζννθςθσ ςυνθκίηονται ςτουσ clumpy γαλαξίεσ μεγάλου z. 

Ανακαλφψαμε τζτοιεσ δακτυλιοειδείσ διαςπορζσ ςτθν εκπομπι του (Hα) ςτο δείγμα των 

γαλαξιϊν, όπωσ και αλυςίδεσ ςυμπυκνϊςεων αςτρογζννθςθσ. Οι <γαλαξίεσ αλυςίδων> 

είναι γνωςτοί από το μακρινό ςφμπαν, και ζχουν καταγραφεί ςε πολλζσ επιςκοπιςεισ ςε 

χάρτεσ για z= 1-3.  

Συγκρίναμε τθ μορφολογία των ςυμπυκνϊςεων ενόσ μακρινοφ γαλαξία (ςε ανάλυςθ που 

ζχουμε για γαλαξίεσ με z=2), με τθν πλιρθ ανάλυςθ ενόσ γαλαξία τθσ επιςκόπθςθσ. Είναι 

ξεκάκαρο ότι ζχουμε κατά 3 μεγζκθ καλφτερθ ανάλυςθ ςτον γαλαξία με z=0,14. Αυτό 

επθρεάηει ςθμαντικά τθν αναγνϊριςθ των ςυμπυκνϊςεων. Σε χαμθλισ ανάλυςθσ χάρτεσ 

(Hα) φαίνονται 3 αρκετά μεγάλεσ ςυμπυκνϊςεισ ςτον γαλαξία με z=2. Στθν πλιρθ ανάλυςθ 

τθσ επιςκόπθςθσ για τον κοντινό γαλαξία, οι ςυμπυκνϊςεισ εκπομπισ ιονιςμζνου αερίου 

είναι μικρότερεσ. Θ τυπικι διάμετροσ μιασ ςυμπφκνωςθσ ςτουσ χάρτεσ των κοντινϊν 

γαλαξιϊν είναι 0,6 Kpc. Πταν κάνουμε τθν ίδια μζτρθςθ των χαρτϊν (Hα) που ζχουμε για 

z=2, θ τυπικι διάμετροσ αυξάνεται περιςςότερο από 2 φορζσ, ςτα 2,2 Kpc. Στουσ μικρισ 

ευκρίνειασ χάρτεσ για z= 2 ζχουμε ανακαλφψει μόνο το 44% των αντίςτοιχων 

ςυμπυκνωμάτων από ότι ςτουσ κοντινοφσ (z= 0,1) χάρτεσ. Οι υπόλοιπεσ ςυμπυκνϊςεισ ι 

δεν ζχουν ανακαλυφτεί λόγω μικρισ επιφανειακισ λαμπρότθτασ ι φαίνονται πολλζσ ςαν 

μια, λόγω μθ δυνατότθτασ ανάλυςισ τουσ.  

Μςωσ θ πιο ςθμαντικι ομοιότθτα των γαλαξιϊν του DYNAMO με τουσ γαλαξίεσ 

αςτρογζννθςθσ μεγάλου z είναι οι μεγάλεσ αναλογίεσ αερίων και θ πολφ ενεργι τουσ 

αςτρογζννθςθ. Χρθςιμοποιϊντασ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ από ολοκλθρωμζνουσ 

φαςματοςκοπικοφσ χάρτεσ αςτρογζννθςθσ εκτιμάμε ότι για τουσ γαλαξίεσ του DYNAMO 

ζχουμε 1- 80 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ και αςτρικζσ μάηεσ των γαλαξιϊν από 1-100 δισ θλιακζσ. 

Το μοριακό αζριο είναι 20- 35% του ςυνολικοφ, ακραίεσ τιμζσ για τουσ υπολοίπουσ 

τοπικοφσ γαλαξίεσ, αλλά πολφ όμοιεσ με αυτζσ των μακρινϊν γαλαξιϊν.  



Ακόμα, οι γαλαξίεσ τθσ επιςκόπθςθσ παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ ανάλογθ με τθν 

ποςότθτα του αερίου τουσ και όχι τθν ερυκρολίςκθςι τουσ. Οι γαλαξίεσ με μεγάλο ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ ζχουν και πιο αποτελεςματικι αςτρογζννθςθ (μικρότερα 

χρονοδιαγράμματα εξάντλθςθσ του αερίου). Οι γαλαξίεσ μεγάλου z με μεγαλφτερεσ 

αναλογίεσ αερίων ζχουν μεγαλφτερουσ χρόνουσ εξάντλθςθσ του αερίου από αυτοφσ με τον 

ίδιο ρυκμό αςτρογζννθςθσ ςτο κοντινό μασ ςφμπαν (το μζςο χρονοδιάγραμμα των 

γαλαξιϊν τθσ επιςκόπθςθσ είναι 500 εκατομμφρια ζτθ). Ράλι οι ομοιότθτα είναι 

μεγαλφτερθ με τουσ μακρινοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ από ότι με τουσ άλλουσ κοντινοφσ 

γαλαξίεσ.   

 

Αντί- περιςτρεφόμενοι δίςκοι γαλαξιϊν. Θ ανατομία τθσ 

κινθματικισ και των αςτρικϊν πλθκυςμϊν με 3διάςτατθ 

φαςματοςκοπία. 

Κα παρουςιάςουμε μια τεχνικι φαςματικισ ανάλυςθσ που διαχωρίηει τθν ςυνειςφορά των 

διαφορετικϊν κινθματικϊν μερϊν των γαλαξιϊν. Αυτό μασ επιτρζπει να μελετιςουμε τισ 

κινθματικζσ και τισ ιδιότθτεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν των ξεχωριςτϊν μερϊν ενόσ 

γαλαξία (κοιλιά, δίςκο, αντί- περιςτρεφόμενοι πυρινεσ, ορκογϊνιεσ δομζσ). Κα δοφμε τα 

αποτελζςματα αυτϊν των τεχνικϊν για γαλαξίεσ που περιζχουν παρόμοιου μεγζκουσ 

δίςκουσ που αντί- περιςτρζφονται. Σε όλεσ τισ μελζτεσ οι δίςκοι που αντί- περιςτρζφονται 

είναι αυτοί με μικρότερθ μάηα, πιο νζοι και με διαφορετικι χθμικι ςφςταςθ 

(μεταλλικότθτα και αναλογία αφκονίασ ςτοιχείων- α) από τον κφριο δίςκο του γαλαξία.  

Οι γαλαξίεσ ζχουν πολφπλοκθ κινθματικι δομι, λόγω τθσ υπζρκεςθσ των πολλαπλϊν μελϊν 

τουσ που ζχουν διαφορετικζσ κινθματικζσ και αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ, όπωσ θ κοιλιά και ο 

δίςκοσ ςτουσ ςπειροειδείσ και φακοειδείσ, θ εςωτερικι ςφαιροειδισ περιοχι και ο πολικόσ 

δακτφλιοσ ςε γαλαξίεσ πολικοφ δακτυλίου και οι αντί- περιςτρεφόμενοι αςτρικοί δίςκοι ι 

κινθματικά αποδεςμευμζνοι πυρινεσ, κυρίωσ, αλλά όχι μόνο, ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου 

τφπου. 

Το ενδιαφζρον αυτισ τθσ ζρευνασ είναι οι αντί- περιςτρεφόμενοι γαλαξίεσ μεγάλθσ 

κλίμακασ, δθλαδι αυτοί που ζχουν δφο μζλθ αςτρικισ φλθσ παρομοίου μεγζκουσ που 

περιςτρζφονται με διαφορετικι φορά. Ο πρότυποσ γαλαξίασ αυτισ τθσ κατθγορίασ είναι ο 

E7/S0 γαλαξίασ NGC4550, με τθν αντί- περιςτροφι των μερϊν του να παρατθρικθκε το 

1992. 

Φαςματικόσ διαχωριςμόσ. 

Θ τεχνικι φαςματικοφ διαχωριςμοφ γίνεται ωσ εξισ. Για ζνα δεδομζνο φάςμα, ο κωδικόσ 

φτιάχνει δφο τεχνικά αςτρικά πρότυπα (ζνα για κάκε αςτρικό μζλοσ) ωσ μια γραμμικι 

ςφνκεςθ αςτρικοφ φάςματοσ από τθν δεδομζνθ αςτρικι βιβλιογραφία. Μετά αναλφει αυτά 

τα δφο πρότυπα με δφο Γκαουςιανζσ διαςπορζσ ταχφτθτασ ςτθν γραμμι κζαςθσ, που 

χαρακτθρίηονται από διαφορετικζσ ταχφτθτεσ και διαςπορζσ ταχφτθτασ. Το δεδομζνο 

γαλαξιακό και αςτρικό φάςμα ομαλοποιοφνται ςτο ςυνεχζσ επίπεδό τουσ, ζτςι θ 

ςυνειςφορά κάκε μζλουσ ςτο παρατθριςιμο γαλαξιακό φάςμα μετριζται με τουσ όρουσ 

του φωτόσ. Οι Γκαουςιανζσ ςυνιςταμζνεσ προςτζκθκαν ςτα επιλεγμζνα τεχνικά πρότυπα 

για τον υπολογιςμό των γραμμϊν εκπομπισ του ιονιςμζνου αερίου.  



Ο κϊδικασ φαςματικοφ διαχωριςμοφ επιςτρζφει τα φάςματα των δφο πιο ταιριαςτϊν 

τεχνικϊν αςτρικϊν προτφπων και ιονιςμζνου αερίου εκπομπϊν, μαηί με τισ πιο ταιριαςτζσ 

παραμζτρουσ τθσ ςυνειςφοράσ του φωτόσ, τθσ ταχφτθτασ και τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ. Θ 

ιςχφσ τθσ φαςματικισ γραμμισ χρθςιμοποιείται για τθν ειςφορά των ιδιοτιτων των 

αςτρικϊν πλθκυςμϊν των δφο γαλαξιακϊν μερϊν. 

Εφαρμογζσ και αποτελζςματα. 

Θ τεχνικι αυτι εφαρμόηεται για τον διαχωριςμό 1) αντίκετα περιςτρεφόμενων μερϊν 

ςτουσ γαλαξίεσ, 2) τισ κινθματικζσ των αςτζρων ςε κοιλιζσ και δίςκουσ, 3) τθν κινθματικι 

του γαλαξία και του ορκογϊνιου δίςκου ςε γαλαξίεσ πολικοφ δίςκου. 

Εδϊ κα περιγράψουμε τα αποτελζςματα για ζνα δείγμα γαλαξιϊν με αντί- 

περιςτρεφόμενουσ αςτρικοφσ δίςκουσ παρομοίου μεγζκουσ, τουσ NGC 3959, 4183, 4550, 

5719. Σε όλουσ τουσ γαλαξίεσ ανακαλφψαμε τθν παρουςία ενόσ εκτεταμζνου δευτερεφον 

αςτρικοφ μζρουσ, που περιςτρζφεται αντίκετα με το πιο μεγάλθσ μάηασ και λαμπρότθτασ 

αςτρικό μζροσ. Το δευτερεφον μζροσ περιςτρζφεται ςτθν ίδια φορά με το ιονιςμζνο αζριο. 

Οι μετριςεισ των ιςοδφναμων πλατϊν των γραμμϊν απορρόφθςθσ ((Hβ), (Mgb), (Fe5270), 

(Fe5335)) μασ δείχνουν ότι το δευτερεφον αςτρικό μζροσ είναι πάντα νεότερο από το μζροσ 

με τον κφριο αςτρικό πλθκυςμό, και είναι πιο φτωχό ςε μζταλλα. Αυτι θ διαφορά αςτρικοφ 

πλθκυςμοφ είναι πολφ ζντονθ ςτον NGC 5719. 

Οι φαςματικοί διαχωριςμοί μασ επιτρζπουν επίςθσ να ερευνιςουμε τθν μορφολογία των 

διαχωριςμζνων δομϊν, ςυγκρίνοντασ τθν ςυνειςφορά του φωτόσ ςτθν αναδομθμζνθ 

εικόνα του γαλαξία. Ζτςι είναι πικανό να δοφμε τθν πραγματικι ζκταςθ και τισ πραγματικζσ 

γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ όπωσ ο προςανατολιςμόσ, θ ελλειπτικότθτα και θ κλίμακα μικουσ 

του διαχωριςμζνου δίςκου. Στον NGC 3593 το δευτερεφον μζροσ επιςκιάηει τον δίςκο ςε 

γωνιά 10 μοιρϊν. Θ ενιαία εφαρμογι ςυςτατικοφ κα αποκάλυπτε τθν παρουςία του 

δευτερεφον  μζρουσ μόνο ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ, με τθν αποκάλυψθ τθσ κινθματικισ 

υπογραφισ του (κινθματικά) διαχωριςμζνου πυρινα. 

Ο ςυνδυαςμόσ των προφίλ λαμπρότθτασ και τθσ αναλογίασ αςτρικισ μάηασ προσ φωσ, όπωσ 

τεκμθριϊνεται από τισ αναλφςεισ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν, δείχνει ότι το δευτερεφον 

μζροσ ζχει χαμθλότερο γωνιακό προφίλ πυκνότθτασ μάηασ από το κφριο μζροσ, ακόμα και 

ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ όπου κυριαρχεί ςε φωσ. 

Συμπεράςματα. 

Οι ιδιότθτεσ και οι κινθματικζσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν των αντί- περιςτρεφόμενων 

αςτρικϊν δίςκων είναι ςφμφωνεσ με το ςενάριο γαλαξιακοφ ςχθματιςμοφ, ςτο οποίο ζνασ 

προ υπάρχων γαλαξίασ ςυςςωρεφει εξωτερικό αζριο ςε αντί- περιςτρεφόμενθ τροχιά από 

ζναν γαλαξία ςυνοδό ι από τθν μεςογαλαξιακι φλθ. Ανάλογα τθν μάηα τθσ ςυςςωρευμζνθσ 

φλθσ, το νζο αζριο μετακινεί το αζριο που προχπιρχε και ςχθματίηει ζναν αντί- 

περιςτρεφόμενο δίςκο. Το νζο αζριο ςχθμάτιςε τα αςτζρια ςτον αντί- περιςτρεφόμενο 

δευτερεφον δίςκο. Στθν περίπτωςθ του NGC 5719 ζχουμε μια άμεςα εν εξζλιξθ διαδικαςία 

απόκτθςθσ φλθσ.  

Ενϊ τουσ ζχουμε ανακαλφψει εδϊ και 30 χρόνια, οι αντί- περιςτρεφόμενοι γαλαξίεσ 

παραμζνουν αντικείμενα- πρόκλθςθ. Είδαμε ότι ο φαςματικόσ διαχωριςμόσ μασ επιτρζπει 

τθν μζτρθςθ των ιδιοτιτων των αςτρικϊν πλθκυςμϊν και των δφο μερϊν, και τθν 

δθμιουργία διαφορετικϊν ςεναρίων ςχθματιςμοφ για κάκε γαλαξιακό μζροσ.  



 

Το LOFAR και οι κορυβϊδεισ ςτα ραδιοκφματα AGN 

Στισ πολφ χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, το νζο ευρωπαϊκό ςυμβολομετρικό ραδιοτθλεςκόπιο LOFAR 

μελετάει τθν τελευταία ανεξερεφνθτθ περιοχι του θλεκτρομαγνθτικοφ φάςματοσ για τθν 

αςτρονομικι ζρευνα. Σε ςυχνότθτεσ 15- 240 MHz θ μεγάλθ ευαιςκθςία, γωνιακι ανάλυςθ, 

ευρφτθτα πεδίου και ευζλικτθ φαςματοςκοπία του μασ παρζχουν μια τεράςτια βελτίωςθ 

τθσ εικόνασ μασ ςε αυτά τα μικθ κφματοσ. Οι παρατθριςεισ του περιλαμβάνουν τθν 

δθμιουργία και εξζλιξθ των γαλαξιακϊν ςμθνϊν, τουσ γαλαξίεσ και τισ μαφρεσ τρφπεσ. 

Επίςθσ περιλαμβάνουν 3 κζματα που είναι πολφ ςθμαντικά για τισ επιςκοπιςεισ, ο 

ςχθματιςμόσ των γαλαξιϊν τθν εποχι του επαναιονιςμοφ, θ ςχζςθ των μαγνθτικϊν πεδίων 

και του κερμοφ (μετά από κρουςτικά μζτωπα) αερίου με τθν αρχικι ςυνοχι των ςμθνϊν 

γαλαξιϊν, και θ αςτρογζννθςθ ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ.   

Μια πρόςφατθ μελζτθ μασ αφορά τθν εξζλιξθ των γαλαξιακϊν πυρινων με ςθμαντικι 

εκπομπι ραδιοκυμάτων. Με γνϊμονα τθν αςτρικι μάηα τουσ, βλζπουμε κακαρά ότι θ 

αναλογία τζτοιων γαλαξιϊν μικρότερθσ μάηασ αυξάνεται ςε απόςταςθ 1<z<2, ενϊ θ 

αναλογία γαλαξιϊν μεγαλφτερθσ μάηασ παραμζνει ςτακερι. Αυτό μασ δείχνει ότι θ 

ανάκαμψθ τθσ λαμπρότθτασ ςτα ραδιοκφματα προζρχεται από αφξθςθ τθσ δραςτθριότθτασ 

των AGN ςτουσ μικροφσ γαλαξίεσ μεγάλου z. Οι νζεσ παρατθριςεισ κα μασ επιτρζψουν να 

ζχουμε αρκετά μεγάλα δείγματα μεγάλου z για ςτατιςτικά ςυμπεράςματα, ϊςτε να 

παρακολουκιςουμε τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν αυτϊν από τισ διαφορετικζσ διαδικαςίεσ 

ςυςςϊρευςθσ των AGN.  

Το LOFAR και θ εξζλιξθ των κορυβϊδεισ ςτα ραδιοκφματα γαλαξιϊν. 

Οι ραδιογαλαξίεσ χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ, μεγάλθσ και μικρισ διζγερςθσ. Οι πρϊτοι, 

που ςυχνά αναφζρονται ωσ ψυχρισ κατάςταςθσ (cold mode) ι κατάςταςθσ ακτινοβολίασ ι 

μεγάλθσ διζγερςθσ, χαρακτθρίηονται από ιςχυρζσ οπτικζσ γραμμζσ εκπομπισ, εκπομπι 

μζςου υπεριϊδεσ και/ι απορρόφθςθ που ζχει να κάνει με δακτφλιο ςκόνθσ, μαηί με πικανι 

εκπομπι ακτίνων Χ. Εδϊ φλθ προςαυξάνεται ςτθν μαφρθ τρφπα μζςω ενόσ δίςκου 

προςαφξθςθσ, που ακτινοβολεί ςθμαντικά. Θ δεφτερθ κατάςταςθ δραςτθριότθτασ των AGN 

εμφανίηεται με μικρι ενζργεια ακτινοβολίασ, αλλά μπορεί να παρουςιάςει μεγάλθσ 

ενζργειασ ράδιο- πίδακεσ. Εδϊ οι ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ λείπουν και δεν υπάρχουν ωσ 

αποδείξεισ φπαρξθσ του δίςκου προςαφξθςθσ. Αυτοί οι <αδράνειασ ακτινοβολίασ>, <κερμισ 

κατάςταςθσ> και <μικρισ διζγερςθσ> AGN ζχουν ωσ πθγι ενζργειασ τισ ειςροζσ φλθσ που 

κυριαρχοφνται από κινιςεισ αζριασ μάηασ αναποτελεςματικισ ακτινοβολίασ.   

Οι ράδιο- κορυβϊδεισ πλθκυςμοί των AGN ζχουν κατανοθκεί καλά για το τοπικό ςφμπαν, 

μζςω αυτϊν των δφο καταςτάςεων προςαφξθςθσ. Αυτό δεν ιςχφει για μεγαλφτερθ 

ερυκρολίςκθςθ. Δεν είναι ςαφζσ πωσ αυτοί οι πλθκυςμοί AGN εξελίςςονται για 

διαφορετικζσ αςτρικζσ μάηεσ των γαλαξιϊν τουσ. Θ πυκνότθτα των ιςχυρϊν ράδιο- πθγϊν 

είναι δφο ι τρία μεγζκθ μεγαλφτερθ ςε ανάλογο z. Τοπικά, θ αναλογία των γαλαξιϊν με 

ραδιοπθγι ζχει πολφ απότομθ καμπφλθ ςχετικά με τθν αςτρικι μάηα, αυξάνοντασ κατά 

30% για γαλαξίεσ αςτρικισ μάηασ μεγαλφτερθ από 500 εκ. θλιακζσ, με ράδιο- λαμπρότθτα 

>10ςτθ23 WH ςε z=-1. Ζτςι ξζρουμε ότι πρζπει να υπάρχει μια αφξθςθ τθσ επικράτθςθσ τθσ 

δραςτθριότθτασ ραδιοακτινοβολίασ ανάμεςα ςτουσ γαλαξίεσ μικρισ μάηασ. 



Υπολογίηοντασ τθν ςχετικι ςυν- κινοφμενθ πυκνότθτα χϊρου ςε ράδιο- πθγζσ, λαμβάνοντασ 

υπόψθ και τθν τοπικά μεταβαλλόμενθ πυκνότθτα χϊρου, βρικαμε ότι ςε 1>z>2 θ 

πυκνότθτα χϊρου των λιγότερο μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν, που ζχουν κορυβϊδεισ ςτα 

ραδιοκφματα AGN, είναι 90 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν τοπικι πυκνότθτα χϊρου, ενϊ αυτι 

των ανάλογων γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ παραμζνει ίδια. Ο βακμόσ τθσ ζνταςθσ 

ραδιοεκπομπισ ωσ ζνδειξθ αςτρικισ μάηασ παρατθρικθκε να ζχει αφξθςθ με τθν 

ερυκρολίςκθςθ, και να ρθχαίνει με τθν μάηα. Θ αναλογία γαλαξιϊν μικρότερθσ μάηασ με 

ιςχυρζσ ραδιοπθγζσ αυξάνεται πιο γριγορα από αυτιν των μεγάλθσ μάηασ. Αυτό μάλλον 

ςυμβαίνει από τθν αφξθςθ τθσ προςαφξθςθσ ψυχρισ κατάςταςθσ, που ςυμβαίνει μζςω των 

ςυγχωνεφςεων ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ. Αυτι θ αφξθςθ μπορεί να εξθγιςει τθν 

βελτίωςθ τθσ ςυνιςτϊςασ ράδιο- λαμπρότθτασ (Radio Luminosity Function, RLF) ςε μεγάλο 

z, κάτι που είναι ςθμαντικό για τθν κατανόθςθ τθσ επίδραςθσ των AGN ςτθν εξζλιξθ των 

γαλαξιϊν. 

 

Ανακάλυψθ των ράδιο –γραμμϊν επαναςφνδεςθσ άνκρακα 

ςτον Μ82. 

Τα ψυχρά διάχυτα νζφθ (HI) αποτελοφν ςθμαντικά μζρθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ, και ζχουν 

μεγάλθ ςθμαςία ςτθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Οι γραμμζσ επαναςφνδεςθσ του άνκρακα ςτα 

ραδιοκφματα (Carbon radio recombination lines, CRRL) ανιχνεφουν αυτι τθν φάςθ τθσ 

μεςοαςτρικισ φλθσ (ISM), και χάρθ ςτθν μεγάλθ ευαιςκθςία του LOFAR καταςκευάηουμε 

ζναν ςχετικό χάρτθ για τον Γαλαξία μασ. Επίςθσ παρατθριςαμε τον Μ82 και παρουςιάςαμε 

τθν πρϊτθ εξωγαλαξιακι ανίχνευςθ του CRRL. Αυτι είναι ςφμφωνθ με τθν παρουςία 

ψυχρισ ουδζτερθσ φλθσ ςτθν κατεφκυνςθ του πυρινα του M82. 

Ο Μ82 είναι ζνασ κοντινόσ (3,52Mpc) γαλαξίασ πυρθνικισ αςτρογζννθςθσ, μζλοσ μιασ 

μεγαλφτερθσ ομάδασ γαλαξιϊν, και αλλθλοεπιδράει με τον Μ81. Ο M82 περιζχει πολλζσ 

φάςεισ μεςοαςτρικισ φλθσ. Στον πυρινα του υπάρχει μια ςυγκζντρωςθ ατομικοφ 

υδρογόνου, και ζχουμε ανιχνεφςει μεγάλθσ πυκνότθτασ μοριακό αζριο ςε ζναν 

περιςτρεφόμενο δακτφλιο αςτρογζννθςθσ. Θ περιοχι του κζντρου του περιζχει επίςθσ 

πολλζσ περιοχζσ (HII), και υπολείμματα ςουπερνόβα . Αυτά παρουςιάηουν μεταβολζσ ςτα 

φάςματά τουσ ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ, κάτι που δείχνει τθν παρουςία ιονιςμζνου αερίου. Θ 

λεπτομζρειεσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ αυτϊν των φάςεων τθσ ISM δεν ζχουν κατανοθκεί 

ακόμα. Οι CRRS μποροφν να βοθκιςουν ςτον κακοριςμό του ψυχρισ διάχυτθσ φλθσ ςτον 

Μ82. 

Πταν τα ελευκζρα θλεκτρόνια επαναςυνδζονται ςε ιόντα, παράγονται οι γραμμζσ 

επαναςφνδεςθσ. Αν οι κβαντικζσ τιμζσ των μεταβάςεων είναι αρκετά μεγάλεσ (n>50), οι 

γραμμζσ αυτζσ εμφανίηονται ςτα ραδιοκφματα και λζγονται RRL. Αυτζσ ζχουν δφο 

<γεφςεισ>. Θ μία είναι θ κλαςςικι, που είναι οι γραμμζσ που παρατθροφνται πάνω από το 1 

GHz και ανιχνεφουν αζριο πυκνότθτασ των 100/cm3 και κερμοκραςίασ 10000 Κ, ςαν αυτό 

που ςυνδζεται με τισ περιοχζσ (HII). Αυτζσ οι RRL βρίςκονται ςτον Γαλαξία μασ και ςτουσ 

κοντινοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ όπωσ ο Μ82. 

Θ δεφτερθ είναι κάτω από το 1 GHz, όπου παρατθροφμε διάχυτα RRL. Αυτά ανιχνεφουν 

διαφορετικζσ φάςεισ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ με χαμθλότερθ πυκνότθτα (0,01- 1/cm3) και 

κερμοκραςία (100 Κ). Αυτζσ οι γραμμζσ φαίνονται μόνο ςτον άνκρακα, που ζχει δυνθτικό 

ιονιςμό 11,3eV, χαμθλότερο από το υδρογόνο. Δεν γνωρίηουμε ακόμα πολλά για το διάχυτο 



RRL, αλλά ζχουμε ξεκινιςει μια επιςκόπθςθ, με τθν οποία κα ολοκλθρϊςουμε ζναν χάρτθ 

τθσ γαλαξιακισ απορρόφθςθσ/ εκπομπισ του CRRL ςε μικρζσ και μεγάλεσ κλίμακεσ.  

Επιλζξαμε 5 υποηϊνεσ που είναι πολφ κορυβϊδεισ (ςτα ραδιοκφματα), και εξαγάγαμε τα 

φάςματα από ελλειπτικζσ περιοχζσ ςε κάκε υποηϊνθ. Οι CRRL δεν ανιχνεφτθκαν 

ανεξάρτθτα, αλλά ςτακάραμε τισ 22 μεταβάςεισ α ςτα 48-64 MHz μαηί. Για τον κακοριςμό 

τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ αλλθλοςυςχετίςαμε ζνα πρότυπο φάςμα CRRL και το φάςμα τθσ 

παρατιρθςθσ. Επαναλαμβάνουμε αυτιν τθν διαδικαςία ςε ζνα εφροσ ερικρολιςκιςεων και 

βρίςκουμε μια κορυφι ςτα 219 km/s με z=0.00073. 

Χρθςιμοποιϊντασ αυτι τθν γωνιακι ταχφτθτα ςτακάραμε τισ μετά από αφαίρεςθ ςυνεχζσ 

υποηϊνεσ ςτο υπόλοιπο πλαιςίου του Μ82. Τα ανεξάρτθτα ςθμεία ςχθματίηουν μια 

ςφνκεςθ φάςματοσ που ζχει κανονικι δειγματολθψία, με πιο πυκνά ςθμεία προσ τθν 

κεντρικι περιοχι, περίπου +-200 km/s γφρω από τθν δομι CRRL.   

Συμπεράςματα. 

Ανακαλφψαμε, για πρϊτθ φορά, CRRL ςε μια εξωγαλαξιακι πθγι, τον Μ82. Το κεντροειδζσ 

τθσ γραμμισ του CRRL δείχνει ότι το αζριο που ζχει ανιχνευτεί βρίςκεται ςτθν κεντρικι 

περιοχι του γαλαξία. Αυτι θ απλι ανίχνευςθ δεν είναι αρκετι να κζςει τα όρια τθσ 

κερμοκραςίασ του αερίου, τθσ πυκνότθτασ, και των μζτρων τθσ εκπομπισ. Ζτςι 

προςπακοφμε να ανιχνεφςουμε τισ CRRL ςε υψθλότερθ ςυχνότθτα.  

Οι επιπτϊςεισ αυτισ τθσ ανακάλυψθσ είναι αρκετζσ. Θ ζνταςθ, άρα και θ ικανότθτα 

παρατιρθςθσ των γραμμϊν απορρόφθςθσ αυτϊν των CRRL κλιμακϊνεται μόνο από τθ ροι, 

και είναι ανεξάρτθτθ ερυκρολίςκθςθσ. Το πλικοσ των πθγϊν όπου μποροφμε δυνθτικά να 

παρατθριςουμε τθν απορρόφθςθ των CRRL ςε χαμθλζσ ςυχνότθτεσ με το LOFAR ανζρχεται 

ςε μερικζσ εκατοντάδεσ.    

 

Οι γαλαξιακοί δίςκοι ςτισ προςομοιϊςεισ μαγνθτικοφ ιχνθλάτθ 

(Magneticum pathfinder simulations). 

 

Κα παρουςιάςουμε τον μαγνθτικό ιχνθλάτθ, ζνα νζο ςετ υδροδυναμικϊν κοςμολογικϊν 

προςομοιϊςεων, που καλφπτουν ζνα μεγάλο εφροσ κοςμολογικϊν κλιμάκων. Ανάμεςα ςτισ 

ςθμαντικζσ φυςικζσ διαδικαςίεσ που περιλαμβάνονται ςε αυτι τθν προςομοίωςθ είναι οι 

χθμικζσ και κερμοδυναμικζσ εξελίξεισ του διάχυτου αερίου, όπωσ και θ εξζλιξθ των 

αςτζρων και μαφρων τρυπϊν. Στουσ μεγάλθσ ανάλυςθσ κφβουσ χϊρου (896- 18 (Mpc/h) 

ςτθ3 ) τθσ μελζτθσ ςχθματιςμοφ και εξζλιξθσ των γαλαξιϊν αναπαρίςτανται με 

αυτοςυνζπεια πλθκυςμοί διςκοειδϊν αλλά και ςφαιροειδϊν γαλαξιϊν. Αυτοί οι πλθκυςμοί 

ταιριάηουν ςτθν γνωςτι μασ από τισ παρατθριςεισ ςυνιςτϊςα τθσ αρχικισ αςτρικισ μάηασ, 

και δείχνουν τισ ίδιεσ τάςεισ για διςκοειδείσ και ςφαιροειδϊν γαλαξίεσ ςτθν ςχζςθ μάηασ- 

μεγζκουσ, με τισ ςυμβολομετρικζσ παρατθριςεισ. Ακόμα, παρουςιάηουμε ότι οι 

προςομοιωμζνοι γαλαξίεσ αναπαράγουν με επιτυχία τισ ςυγκεκριμζνεσ ςχζςεισ 

ςτροφορμισ και μάηασ των δφο διαφορετικϊν ειδϊν γαλαξιϊν, που προκφπτουν από 

παρατθριςεισ.  



Θ παρατθριςιμεσ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν ζχουν μελετθκεί με ζνα πλικοσ επιςκοπιςεων, 

αλλά μζχρι πρόςφατα οι ανάλογεσ προςομοιϊςεισ που περιλαμβάνουν τθν βαρυονικι 

φυςικι ιταν περιοριςμζνεσ ςε απομονωμζνα ι υπό ςυγχϊνευςθ ςυςτιματα και ςε 

προςομοιϊςεισ ανεξάρτθτων γαλαξιϊν που είχαν επιλεγεί από μεγαλφτερα κοςμολογικά 

πλαίςια μικρισ ανάλυςθσ. Με τθν αφξθςθ των δυνατοτιτων των υπολογιςτϊν και τα 

βελτιωμζνα μοντζλα τθσ φυςικισ τθσ εξζλιξθσ των βαρυονικϊν δομϊν είναι τϊρα εφικτό να 

προςομοιϊςουμε μεγαλφτερα κοςμολογικά μεγζκθ που περιλαμβάνουν τθν βαρυονικι 

φυςικι. Ζτςι κερδίηουμε αποτελεςματικά μεγάλα δείγματα γαλαξιϊν ςχθματιςμζνοι με το 

κοςμολογικό μοντζλο ΛCDM, ϊςτε να μελετιςουμε τισ ςτατιςτικζσ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν 

και να τισ ςυγκρίνουμε με παρατθριςεισ. Αυτζσ οι νζεσ προςομοιϊςεισ κα βελτιϊςουν 

ςθμαντικά τθν κατανόθςι μασ για τον ςχθματιςμό και τθν εξζλιξθ όλων των τφπων 

γαλαξιϊν, τισ δυναμικζσ ιδιότθτζσ τουσ, και τισ αλλαγζσ τθσ μορφολογίασ ςε αυτοφσ με τθν 

πάροδο του χρόνου. Ειδικά, κα ρίξουν φωσ ςτισ δφο κυρίαρχεσ διαδικαςίεσ του 

ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν, τισ γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ και τθν κοςμικι εξζλιξθ. Οι 

ςυγχωνεφςεισ Magneticum Pathfinder περιζχουν υποδομζσ ακτινικισ ψφξθσ, 

αςτρογζννθςθσ, κινθτικϊν ανζμων, αςτρικισ  εξζλιξθσ, εμπλουτιςμοφ ςε μζταλλα και 

εξζλιξθσ των κεντρικϊν μαφρων τρυπϊν.    

Το πλαίςιο περιλαμβάνει 621 άλωσ με μικρότερθ μάηα τισ 500 δισ θλιακζσ, των οποίων τα 5 

είναι μικρά ςμινθ και τα 40 ςμινθ με 10 τρισ θλιακζσ μάηεσ, ςε z= 0. Ζτςι μποροφμε να 

μελετιςουμε τισ δυναμικζσ και ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν μζχρι <κανονικοφ> τφπου, όπωσ 

είναι ο δικόσ μασ Γαλαξίασ. Πμωσ θ ανάλυςι μασ είναι ανεπαρκισ ϊςτε να αναλφςουμε 

γαλαξίεσ- νάνουσ.  

Θ κατθγοριοποίθςθ των γαλαξιϊν. 

Αναπαραςτιςαμε αποτελεςματικά ζναν πλθκυςμό διςκοειδϊν και ςφαιροειδϊν γαλαξιϊν 

με ποςοτικζσ μεκόδουσ, όπωσ και με τισ περιλαμβανόμενεσ ςυνταγζσ των φυςικϊν 

διαδικαςιϊν. Για να ξεχωρίςουμε τουσ πλθκυςμοφσ και να κατατάξουμε τουσ γαλαξίεσ, 

ευκυγραμμίςαμε τον κακζνα κατά μικοσ του κυρίωσ άξονα τθσ αδράνειασ των αςτζρων  

μζςα ςε 0,1 Rvir και τουσ κατατάξαμε ςε υπό- ακολουκίεσ ανάλογα τθν παράμετρο 

κυκλικότθτασ τουσ ε= jz/ jcirc . Θ jz είναι θ ςυγκεκριμζνθ ςτροφορμι κάκε αςτρικοφ μζροσ 

ςε ςχζςθ με τον άξονα z και θ Jcirc αυτι που αναμζνουμε για κυκλικι τροχιά. Ζνασ γαλαξίασ 

κατατάςςεται ωσ ςφαιροειδισ αν περιςςότερο από το 40% αςτρικισ και αζριασ μάηασ είναι 

ανάμεςα ςε -0,3<ε<0,3, και διςκοειδισ αν περιςςότερο του 40% του αερίου και 30% τθσ 

αςτρικισ μάηασ είναι ανάμεςα ςε 0,7<ε<1,3. Σε ζνα δείγμα 621 γαλαξιϊν ςε z=0  

αναγνωρίςαμε ξεκάκαρα 51 περιςτρεφόμενουσ δίςκουσ και 51 ςφαιροειδείσ που 

κυριαρχοφνται από διαςπορά. Θ κατθγοριοποίθςι μασ είναι αρκετά άκαμπτθ. 

Ρεριλαμβάνει εξαιρζςεισ όπωσ ςυςτιματα ςαν τουσ S0 γαλαξίεσ, ςφαιροειδείσ με αζριουσ 

δίςκουσ, ςυςτιματα ςυγχϊνευςθσ και διςκοειδείσ γαλαξίεσ με ραβδόμορφεσ δομζσ. 

Τα χαρακτθρθςτικά των πλθκυςμϊν. 

Θ προςομοίωςι μασ είναι ςε καλι ςυμφωνία με τισ παρατθριςεισ, εκτόσ μιασ 

υπερεκτίμθςθσ του ορίου μικρότερθσ μάηασ όπου γενικά οι προςομοιϊςεισ δεν αναλφουν 

το υπόβακρο που ςυςχετίηεται με μαφρεσ τρφπεσ. Ζνα άλλο ςθμαντικό χαρακτθριςτικό των 

ιδιοτιτων των γαλαξιϊν είναι θ ςχζςθ μάηασ- μεγζκουσ (πυκνότθτα). Για τθν ίδια μάηα, οι 

ςφαιροειδείσ γαλαξίεσ είναι πιο πυκνοί από αυτοφσ με δίςκουσ. Οι διςκοειδείσ και οι 

ςφαιροειδείσ ζχουν τθν ίδια ςυμπεριφορά όπωσ ςτισ παρατθριςεισ, ακόμα και αν ο 

υπολογιςμόσ μασ για τθν ακτίνα μιςισ αςτρικισ μάηασ (stellar half- mass radius, θ ακτίνα 



από το κζντρο ενόσ γαλαξία ςτθν οποία βρίςκεται θ μιςι από τθν ςυνολικι μάηα του) είναι 

μόνο μια χονδρικι εκτίμθςθ τθσ ανάλογθσ παρατθριςιμθσ. Οι γαλαξίεσ τθσ προςομοίωςθσ, 

ςε εξαιρετικι ςυμφωνία με τισ παρατθριςεισ, δείχνουν κακαρι διαφορά ανάμεςα ςτισ 

ςυγκεκριμζνεσ ςτροφορμζσ των διςκοειδϊν και αυτζσ των ςφαιροειδϊν γαλαξιϊν. 

 

Δακτφλιοι αςτρογζννθςθσ, τα αποτυπϊματα μιασ κοντινισ 

ςυνάντθςθσ γαλαξιϊν.  

Κα αναφζρουμε τα αποτελζςματα προςομοιϊςεων γαλαξιακϊν ςυγχωνεφςεων, που 

προβλζπουν τθν δθμιουργία δακτυλίου αςτρογζννθςθσ από τθν εγγφτθτα των γαλαξιϊν. Ο 

δακτφλιοσ είναι ζνα γενικό χαρακτθριςτικό όλων των αλλθλεπιδράςεων των γαλαξιϊν, με 

τθν προχπόκεςθ οι περιςτροφζσ των δίςκων των 2 γαλαξιϊν να ζχουν ευκυγραμμιςτεί 

αποτελεςματικά.  

Εδϊ και 35 χρόνια γνωρίηουμε ότι οι αλλθλεπιδράςεισ των γαλαξιϊν ςθμαίνουν 

αςτρογζννθςθ. Με τθν βοικεια μεγάλων επιςκοπιςεων όπωσ το SDSS οι αλλθλεπιδράςεισ 

μποροφν να εκτιμθκοφν ωσ ο βαςικόσ παράγοντασ τθσ ανάφλεξθσ τθσ αςτρογζννθςθσ, των 

ενεργϊν γαλαξιακϊν πυρινων και τθσ δθμιουργίασ παλιρροϊκϊν <ουρϊν> ςε γαλαξίεσ με 

κοντινοφσ ςυνοδοφσ.  

Είναι ςφνθκεσ να χρθςιμοποιοφμε τθν παρουςία παλιρροϊκϊν ουρϊν ωσ δείκτθ 

αλλθλεπίδραςθσ των γαλαξιϊν ςτο παρελκόν. Το πρόβλθμα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι 

ότι για πολλζσ τροχιζσ οι ουρζσ διαςκορπίηονται πριν ολοκλθρωκεί θ ςυγχϊνευςθ. Ακόμα, 

οριςμζνοι ςχθματιςμοί τροχιϊν μπορεί να είναι πιο αποτελεςματικοί ςτον ςχθματιςμό 

τζτοιων ουρϊν από άλλουσ. Άρα μπορεί θ οπτικι κατάταξθ μζςω τθσ παρουςίασ τθσ ουράσ 

να χάνει ζνα μζροσ του ιςτορικοφ τθσ αλλθλεπίδραςθσ του ηευγαριοφ γαλαξιϊν. 

Στθν προςομοίωςθ χρθςιμοποιιςαμε 3 προςανατολιςμοφσ των τροχιϊν των δίςκων 

(ευκυγραμμιςμζνοι, κάκετοι και αντίκετθσ φοράσ), και για κάκε ζναν 5 εκκεντρικότθτεσ 

(0,85, 0,90, 0,95, 1,0, 1,05) και 5 παραμζτρουσ ςφγκρουςθσ (2, 4, 8, 12, 16 kpc).  

Για ευκυγραμμιςμζνεσ τροχιζσ με 1,05 εκκεντρικότθτα και 16 kpc παράμετρο ςφγκρουςθσ, 

είδαμε ότι τα βιματα εξζλιξθσ είναι 1) προςζγγιςθ,2) πρϊτθ περικεντρικι διάβαςθ,3) 

υποχϊρθςθ (οι γαλαξίεσ απομακρφνονται), 4) επαναπροςζγγιςθ, 5) ςυγχϊνευςθ. Οι 

παλιρροϊκζσ ουρζσ εμφανίηονται μόνο ςτθν φάςθ 3. Μετά τθν πρϊτθ περικεντρικι διάβαςθ 

οι ουρζσ ςχθματίηουν ζναν δακτφλιο μθ κεντρικοφ πυκνοφ αερίου. Αυτι θ προςζγγιςθ φλθσ 

ενεργοποιεί μια ςτακερι αςτρογζννθςθ ςε μια δακτυλιοειδι δομι, που επιβιϊνει για 

παρατεταμζνο χρονικό διάςτθμα. 

Για να εμφανιςτοφν αυτά τα χαρακτθρθςτικά χρειάηονται 0,2 -1 δισ ζτθ μετά τθν πρϊτθ 

περικεντρικι διάβαςθ. Ενεργοποιοφνται για όλεσ τισ τροχιζσ και τισ υπόλοιπεσ παραπάνω 

παραμζτρουσ. Αν όμωσ θ περιςτροφι των δίςκων είναι αντίκετθσ φοράσ δεν ζχουμε τθν 

δθμιουργία δακτυλίου (με τθν εξαίρεςθ μερικϊν ανωμάλων τροχιϊν, όπου οι δφο δίςκοι 

περνοφν ο ζνασ μζςα από τον άλλον). 

Συμπεράςματα. 

Ραρουςιάςαμε τθν φπαρξθ ενόσ δακτυλιοειδοφσ μθ κεντρικοφ ςχθματιςμοφ 

αςτρογζννθςθσ, που δθμιουργικθκε από κοντινζσ γαλαξιακζσ αλλθλεπιδράςεισ. Αν οι δφο 



δίςκοι είναι αρκετά ευκυγραμμιςμζνοι, μια τζτοια δομι ενεργοποιείται ςτον δεφτερο 

γαλαξία αμζςωσ μετά το πρϊτο πζραςμα. 

Βαςικά, αυτόσ είναι ζνασ πολλά υποςχόμενοσ τρόποσ αναγνϊριςθσ ηευγαριϊν γαλαξιϊν 

που ζχουν βιϊςει κοντινι ςυνάντθςθ ςτο παρελκόν. Αυτό μπορεί να αλλάξει τουσ 

υπολογιςμοφσ του ρυκμοφ εμφάνιςθσ των γαλαξιακϊν ςυγχωνεφςεων. 

Μποροφμε να ποφμε ότι, αν παρατθρθκοφν, ίςωσ υπάρχουν και άλλεσ διαδικαςίεσ 

δθμιουργίασ των δακτυλίων. Για παράδειγμα, μια τζτοια δομι υπάρχει ςτον Μ31. Βάςει 

όμωσ τθσ απόκεντρθσ φφςθσ του, οι προςομοιϊςεισ προτείνουν ότι αυτόσ ο δακτφλιοσ 

δθμιουργικθκε με άμεςθ μθ κεντρικι ςφγκρουςθ. 

 

3D φαςματοςκοπία των γαλαξιϊν Wolf- Rayet (HII). 

Οι γαλαξίεσ Wolf- Rayet (HII) είναι τοπικοί μασ φτωχοί ςε μζταλλα γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, 

που τουσ παρατθροφμε ςτθ φάςθ όπου οι περιςςότεροι αςτζρεσ μεγάλθσ μάηασ 

εξελίςςονται από O ςε WR, κακιςτϊντασ τουσ γαλαξίεσ αυτοφσ βαςικά ςυςτιματα μελζτθσ 

τθσ μακρινισ αςτρογζννθςθσ. Ετοιμάςαμε ζνα πρόγραμμα τθσ ζρευνασ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςε αςτζρια μεγάλθσ μάηασ και ςτο αζριο ςε αυτοφσ τουσ 

γαλαξίεσ, με τθν χριςθ του IFS. Εδϊ κα παρουςιάςουμε κάποια ςθμαντικά αποτελζςματα 

τθσ πρϊτθσ τριςδιάςτατθσ φαςματοςκοπικισ μελζτθσ του Mkr178, που είναι ο πιο κοντινόσ 

μασ φτωχόσ ςε μζταλλα WR (HII) γαλαξίασ, εςτιάηοντασ ςτθν προζλευςθ τθσ εκπομπισ 

νζφουσ (HeII) του Mkr178 και ςτα αποτελζςματα τθσ ανίχνευςθσ aperture effects 

(φαςματογραφικόσ όροσ) των WR. 

Οι (HII) γαλαξίεσ είναι τοπικοί νάνοι αςτρογζννθςθσ με μικρι μεταλλικότθτα (1/50 με 1/3 

τθν μεταλλικότθτα του Θλίου μασ). Στα φάςματα μερικϊν τζτοιων γαλαξιϊν ζχουν βρεκεί 

τυπικζσ <υπογραφζσ> των WR, που επιβεβαιϊνουν τθν παρουςία τουσ. Αυτι είναι μια 

ςθμαντικι επιτυχία των παρατθριςεων ςχετικά με τα πρόςφατα μοντζλα αςτρογζννθςθσ  

αςτζρων (πολφ) μεγάλθσ μάηασ χωρίσ ι με απλι περιςτροφι. Σχεδόν δεν αναμζναμε τθν 

φπαρξθ WR ςε περιβάλλοντα μικρισ μεταλλικότθτασ (λόγω μικρότερθσ απϊλειασ μάηασ των 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ και μικρισ μεταλλικότθτασ, επειδι ζχουν πιο αδφναμουσ 

αςτρικοφσ ανζμουσ. Για να εξελιχτεί ζνασ αςτζρασ μεγάλθσ μάηασ ςε WR πρζπει να 

απολζςει τα εξωτερικά του ςτρϊματα).  

Μελετϊντασ τθν αναλογία WR ςε (HII) γαλαξίεσ είναι βαςικό να ελζγξουμε τα μοντζλα 

αςτρογζννθςθσ ςε μικρι μεταλλικότθτα. Ξεκινιςαμε ζνα πρόγραμμα ζρευνασ των (HII) 

γαλαξιϊν με χαρακτθρθςτικά των WR με τθν χριςθ τθσ φαςματοςκοπίασ ολοκλθρωμζνου 

πεδίου (integral field spectroscopy, IFS). Μζχρι τϊρα παρατθριςαμε 15 γαλαξίεσ WR. Με 

τθν χριςθ του IFS μποροφμε να βροφμε WR ςε περιοχζσ ςτουσ γαλαξίεσ όπου δεν ζχουν 

ανιχνευτεί ξανά, όχι μόνο επειδι το δείγμα είναι από μεγαλφτερθ περιοχι ενόσ γαλαξία, 

αλλά επειδι το IFS μπορεί να αυξιςει το κοντράςτ τθσ περιοχισ ςαν <φοφςκωμα> (bump) 

εκπομπισ WR ςε ςχζςθ με τθν ςυνεχι εκπομπι του γαλαξία, και ελαχιςτοποιϊντασ τα όρια 

αυτισ τθσ εκπομπισ.  

Αποτελζςματα και ςυμπεράςματα. 

1) Θ προζλευςθ των γραμμϊν νεφελωμάτων μεγάλου ιονιςμοφ (HeII λ4686), 

προφανϊσ πιο ςυχνζσ ςε γαλαξίεσ μεγάλου z, παραμζνει ζνα ανοιχτό ερϊτθμα. 



Ζνασ υποψιφιοσ μθχανιςμόσ ιονιςμοφ του (He+) περιλαμβάνει καυτοφσ WR, αλλά 

ζχει βρεκεί ότι το νζφοσ HeII λ4686 δεν ςυνοδεφεται πάντα από υπογραφζσ των 

WR, ενϊ οι WR δεν εξθγοφν τον ιονιςμό του (He+) όλεσ τισ φορζσ. Στον Mkr 178 

βρίςκουμε τθ χωρικά εκτεταμζνθ εκπομπι του νζφουσ (HeII) λ4686 να φτάνει ςτισ 

τοποκεςίεσ των WR αςτεριϊν. Αυτι θ πθγι διζγερςθσ του (He+) είναι ακόμθ 

άγνωςτθ. 

2) Με το SDSS ζχουμε ανακαλφψει φαςματικά πιο υψθλζσ αξίεσ WR bump από ότι κα 

ζπρεπε ςτον Mkr178, κάτι που αποτελεί το πιο ςθμαντικό ςθμείο απόκλιςθσ ςτουσ 

φτωχοφσ ςε μζταλλα γαλαξίεσ WR. Χρθςιμοποιϊντασ τα δεδομζνα μασ 

παρουςιάςαμε ότι αυτι θ περίεργθ ςυμπεριφορά οφείλεται ςτα aperture effects, 

που ςτθν πραγματικότθτα επθρεάηουν ςε κάποιο βακμό τθν μζτρθςθ του WR bump 

όλων των γαλαξιϊν. Είδαμε επίςθσ ότι χρθςιμοποιϊντασ μεγαλφτερο από ότι 

πρζπει aperture οι πικανότθτεσ ανίχνευςθσ WR μειϊνονται, και ότι οι υπογραφζσ 

(ίχνθ) τουσ μποροφν να διαφφγουν τθσ ανακάλυψθσ, ανάλογα τθν απόςταςθ του 

αντικειμζνου και του μεγζκουσ του aperture. Ζτςι ,τα δείγματα/ κατάλογοι 

γαλαξιϊν WR που ςυγκροτικθκαν με απλοφ νιματοσ/ μακριάσ ςχιςμισ φαςματικζσ 

βάςεισ ίςωσ να μθν ανταποκρίνονται ςτθν πραγματικότθτα.      

 

Ρροςομοιϊςεισ τθσ ικανότθτασ επιβίωςθσ των παλιρροϊκϊν 

νάνων γαλαξιϊν. 

 

Κα παρουςιάςουμε λεπτομερείσ ποςοτικζσ προςομοιϊςεισ τθσ εξζλιξθσ των παλλιροικϊν 

νάνων γαλαξιϊν (Tidal Dwarf Galaxies, TDG), μετά τθν κινθματικι τουσ αποδζςμευςθ από 

τον υπόλοιπο βαρυτικό βραχίονα, ϊςτε να εξερευνιςουμε τθν επιβιωςιμότθτά τουσ. Κα 

εξετάςουμε τθν βραχυχρόνια (500 εκ. ζτθ) ανταπόκριςθ των TDG ςτθν αςτρικι ανάδραςθ 

διαφορετικϊν υποκείμενων αςτρικϊν πλθκυςμϊν, αλλά και τθν μακροχρόνια εξζλιξθ που 

κυριαρχείται από ζνα χρονικά εξαρτϊμενο παλιρροϊκό πεδίο. Πλοι οι TDG τθσ 

προςομοίωςθσ επιβίωςαν μζχρι το τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ (3 δισ ζτθ) παρά τθν αποτυχία 

τουσ να ςτακεροποιιςουν μια ποςότθτα ςκοτεινισ φλθσ ωσ μζροσ τουσ. 

Ο ςχθματιςμόσ των  TDG ωσ αεριϊδεισ υπζρπυκνοι ενεργοί γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ που 

είναι εμβαπτιςμζνοι ςε παλιρροϊκοφσ βραχίονεσ αλλθλοεπιδρϊντων γαλαξιϊν, ζχει 

μελετθκεί με παρατθριςεισ ςε πολλά μικθ κφματοσ, και ο ςχθματιςμόσ τουσ ζχει 

μοντελοποιθκεί μζςα από μεγάλθσ κλίμακασ προςομοιϊςεισ αλλθλεπίδραςθσ μεταξφ 

γαλαξιϊν. Αν και είναι εφκολα ανιχνεφςιμοι όταν ςυνδζονται ακόμα με τον παλιρροϊκό 

βραχίονά τουσ, οι τυπικζσ διάρκειεσ ηωισ τουσ είναι υπό ςυηιτθςθ. Θ ςυνειςφορά των 

αρχαίων TDG ςτον πλθκυςμό των γαλαξιϊν μικρισ μάηασ εξαρτάται από τον ρυκμό 

ςχθματιςμοφ τουσ, αλλά και τθν επιβιωςιμότθτά τουσ. Οι εκτιμιςεισ τθσ αναλογίασ των 

νάνων γαλαξιϊν που ζχουν παλιρροϊκι προζλευςθ είναι τθσ τάξθσ του 6% ωσ, κατά 

διαφορετικϊν ερευνθτϊν, 100%. Οι μακροπρόκεςμεσ χθμικό- δυναμικζσ προςομοιϊςεισ 

των TDG δεν επιτρζπουν μόνο μια καλφτερθ εκτίμθςθ των τυπικϊν διαρκειϊν ηωισ τουσ, 

αλλά και κζτουν όρια ςτισ φυςικζσ και χθμικζσ ιδιότθτεσ των αρχαίων TDG. 



Τα αποτελζςματα. 

Βραχυχρόνια ανταπόκριςθ ςτθν αςτρικι ανάδραςθ.  

Οι αρχικζσ ςυνκικεσ των TDG ςτισ προςομοιϊςεισ αναπαριςτοφν ζνα ςφαιρικό αζριο νζφοσ 

που υποςτθρίηεται από πίεςθ, με ψυχρζσ υπζρπυκνεσ περιοχζσ που είναι οι ςπόροι άμεςθσ 

αςτρογζννθςθσ. Μζςα ςτα πρϊτα 20 εκ. ζτθ τθσ προςομοίωςθσ ο κακολικόσ ρυκμόσ 

αςτρογζννθςθσ των γαλαξιϊν αυτϊν φτάνει τισ 50 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ. Δοκιμάηουμε τθν 

ανταπόκριςθ νάνων γαλαξιϊν χωρίσ ςκοτεινι φλθ, ωσ διαφορετικοφ ςεναρίου αςτρικισ 

ανάδραςθσ. Στθν περίπτωςθ χαμθλισ ανάδραςθσ οι ςυνιςτϊςεσ αρχικισ μάηασ (initial mass 

function, IMF) κάκε ςμινουσ αςτεριϊν είναι περικομμζνεσ ςε μια μζγιςτθ αςτρικι μάηα, 

ςτθν οποία μπορεί να ςχθματιςτεί τουλάχιςτον ζνα μοναδικό αςτζρι. Αυτι εξαρτάται από 

τθν μάηα του ςμινοσ. Για τθν περίπτωςθ τθσ υψθλισ ανάδραςθσ οι ςυνιςτϊςεσ αρχικισ 

μάηασ κεωροφνται ότι ςυμπλθρϊνονται τελείωσ, ωσ τθν μζγιςτθ αςτρικι μάηα των 120 

θλιακϊν για κάκε ςμινοσ αςτζρων. Στα πρϊτα 300 εκ. ζτθ θ αςτρικι ανάδραςθ ρυκμίηει 

τθν αςτρογζννθςθ πιο ζντονα ςτθν περίπτωςθ που είναι υψθλι, με αποτζλεςμα τθν κατά 6 

φορζσ μικρότερθ αςτρικι μάηα μετά από 500 εκ. ζτθ από ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ χαμθλισ 

ανάδραςθσ (835.000 και 5.730.000 θλιακζσ μάηεσ αντίςτοιχα). Μετά από 300 εκ. ζτθ και οι 

δυο προςομοιωμζνοι TDG ρυκμίηουν τθν αςτρογζννθςι τουσ ςε ζναν ςτακερό ρυκμό κάτω 

από 10ςτθ-4 θλ. μάηεσ το ζτοσ. Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ θ αρχικά μεγάλθ αςτρογζννθςθ δεν 

διαταράςςει τον νάνο γαλαξία. 

Μακροχρόνια εξζλιξθ. 

Αρχίηοντασ από ζνα ομαλό κερμό περιςτρεφόμενο νζφοσ αερίου ςε ζνα παλιρροϊκό πεδίο 

ενόσ γαλαξία μεγάλθσ μάηασ, προςομοιϊνουμε τθν μακροχρόνια εξζλιξθ των TDG. Στθν 

προςπάκεια να χαράξουμε το αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ του παλιρροϊκοφ πεδίου 

χρθςιμοποιοφμε μια προςομοίωςθ ςφγκριςθσ ενόσ ανιχνεφςιμου αλλά απομονωμζνου 

TDG. Στο πρϊτο δισ ζτθ θ αςτρογζννθςθ δεν διαφοροποιείται ςθμαντικά. Μετά, όταν ο 

νάνοσ ςτο παλιρροϊκό πεδίο προςεγγίηει το περίκεντρο τθσ τροχιάσ του, αυτόσ ςυμπιζηεται 

και θ αςτρογζννθςθ αυξάνεται περιςςότερο από 2 τάξεισ μεγζκουσ, αλλά και οι 2 νάνοι 

(υψθλισ και χαμθλισ ανάδραςθσ) των προςομοιϊςεων επιβιϊνουν το τζλοσ τθσ 

προςομοίωςθσ (3 δισ ζτθ). 

Συμπεράςματα. 

Ρροςομοιϊςαμε περιςτρεφόμενουσ TDG με μικρι και μεγάλθ ανάδραςθ αςτζρων. Τουσ 

εκκζςαμε ςε πίεςθ εμβολισ και ςε ζνα παλιρροϊκό πεδίο. Πλοι οι νάνοι επιβίωςαν τα 3 δισ 

ζτθ ωσ το τζλοσ τθσ προςομοίωςθσ. Αυτό μασ δείχνει ότι οι TDG μποροφν να γίνουν 

μακρόβια αντικείμενα, βάςει ςυνδυαςμοφ παρατθριςεων και προςομοιϊςεων των 

αλλθλεπιδράςεων των γαλαξιϊν. 

 

Νζα από τουσ απομονωμζνουσ ελλειπτικοφσ NGC 5812, 

NGC7507,  NGC7796 



Κα αναφερκοφμε ςτθν φωτομετρικι και φαςματοςκοπικι εργαςία ςε ζνα δείγμα 

απομονωμζνων (όχι ςε ςμινθ, άρα χωρίσ μεγάλθ αλλθλεπίδραςθ με άλλουσ γαλαξίεσ) 

ελλειπτικϊν γαλαξιϊν. Εξερευνιςαμε τα ςυςτιματα των ςφαιρωτϊν ςμθνϊν τουσ και 

χρθςιμοποιιςαμε τθν κινθματικι των ςφαιρωτϊν ςμθνϊν και τθν ολικι εκπομπι φωτόσ 

των γαλαξιϊν ϊςτε να κζςουμε ςε όρια τισ ςκοτεινζσ τουσ άλωσ. 

Αναμζνουμε οι απομονωμζνοι γαλαξίεσ να ζχουν διαφορετικι εξζλιξθ από αυτοφσ ςε 

ομάδεσ ι ςμινθ. Αυτό πρζπει να εκδθλϊνεται ςτισ δομζσ των ορατϊν και ςκοτεινϊν αλεϊν, 

όπου μζςω των ςφαιρωτϊν ςμθνϊν μποροφμε να ανιχνεφςουμε και τα δφο αυτά 

γαλαξιακά μζρθ φλθσ. Συλλζξαμε φωτομετρικά δεδομζνα με τθν χριςθ των VLT, Gemini 

South ,4m Blanco telescope, από μια δωδεκάδα απομονωμζνων ελλειπτικϊν. Εκτόσ από τα 

χαρακτθρθςτικά των ςφαιρωτϊν τουσ κζλουμε να ανιχνεφςουμε ςμινθ που να μποροφμε 

να τα χρθςιμοποιιςουμε ωσ δυναμικοφσ ανιχνευτζσ για τθν δοκιμι των κοςμολογικϊν 

προςομοιϊςεων. 

Ο NGC 5812, μόνοσ ςτο ςκοτάδι? 

Ο γαλαξίασ αυτόσ (απόςταςθσ 28 Mpc) ζχει μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αςτζρων ενδιάμεςθσ 

θλικίασ. Ο νάνοσ γαλαξίασ που τον ςυνοδεφει ςε απόςταςθ 20 kpc παρουςιάηει μια 

εκτεταμζνθ παλιρροϊκι ουρά. Θ μορφολογία του, οι φωτομετρικζσ ιδιότθτεσ και το μάλλον 

φτωχό ςφςτθμα ςφαιρωτϊν του περιγράφονται από τα φωτομετρικά δεδομζνα. 

Μετριςαμε τισ γωνιακζσ ταχφτθτεσ 25 ςφαιρωτϊν ςε ακτίνα 20 kpc. Το λαμπρότερο ζχει 

MR= -12, κάτι που επιβεβαιϊνει τθν φπαρξθ ςμθνϊν αυτισ τθσ λαμπρότθτασ. Ζνα ςμινοσ 

ζχει μεγάλθ ταχφτθτα απόκλιςθσ (1440km/s, με ταχφτθτα του γαλαξία ςτα 1970 km/s), ενϊ 

τα υπόλοιπα 24 δείχνουν κατανομι γφρω από τθν ταχφτθτα του NGC 5812, με διαςπορά 

μόνο 95 km/s. Αυτι θ μικρι τιμι είναι αινιγματικι. Ζνα δείγμα 24 ςφαιρωτϊν κα ζπρεπε να 

μασ επιτρζψει τθν εκτίμθςθ τθσ κακολικισ διαςποράσ ταχφτθτασ του ςυςτθμάτων των 

ςμθνϊν. Θ κεντρικι διαςπορά ταχφτθτασ με 200 km/s απαιτεί, βάςει των φωτομετρικϊν 

μοντζλων, μια αςτρικι τιμι M/LR ( μάηασ- λαμπρότθτασ) περίπου 3,5 υπό ιςοτροπία. Ενϊ 

αναμζνουμε μια πλιρθ δυναμικι ανάλυςθ, υπολογίηουμε ότι κα είναι δφςκολο να 

ςυμβαδίςουν θ μικρι διαςπορά ταχφτθτασ με τθν φπαρξθ μεγάλθσ μάηασ ςκοτεινισ άλω. Ο 

γαλαξίασ αυτόσ φαίνεται να είναι ζνασ ακόμα υποψιφιοσ απομονωμζνοσ ελλειπτικόσ με 

μικρότερθ ςκοτεινι φλθ από ότι αναμζνουμε.  

Ο NGC 7507, με λίγθ ςκοτεινι φλθ. 

Ο γαλαξίασ αυτόσ ςε απόςταςθ 27 Mpc, ανικει ςτουσ γαλαξίεσ με Κεπλζρια κλίςθ τθσ 

προβαλλόμενθσ διαςποράσ ταχφτθτασ. Ζχει επίςθσ αρκετά φτωχό ςφςτθμα ςφαιρωτϊν, και 

δεν μπορζςαμε να τα χρθςιμοποιιςουμε ωσ δυναμικοφσ ανιχνευτζσ. Τα κινθματικά 

δεδομζνα μζςα ςε 1 δευτερόλεπτο του τόξου προζρχονται από παρατθριςεισ μακράσ 

ςχιςμισ. Επεκτείναμε τθν ακτίνα με τθν μετριςιμθ διαςπορά ταχφτθτασ ςτα 130 

δευτερόλεπτα τόξου. Οι γειτονικζσ περιοχζσ ςυμφωνοφν εξαιρετικά, αλλά ςτα 70 arcsec 

παρατθροφμε μια εξοχι ςτο προφίλ διαςποράσ ταχφτθτασ, που πρζπει να είναι το 

απομεινάρι παλαιότερου περιςτατικοφ ςυγχϊνευςθσ. Σε μεγαλφτερθ ακτίνα το προφίλ 

αυτό περιγράφεται καλά μόνο από τθν αςτικι μάηα. Θ ακτινικι ανιςοτροπία και τα 

εγκλείςματα τθσ περιςτροφισ μπορεί να βοθκιςουν ςτθν φιλοξενία ςκοτεινισ φλθσ. 

Ο NGC 7796, ζνασ απομονωμζνοσ ελλειπτικόσ ςφαιρωτϊν. 

Οι ςε βάκοσ απεικονίςεισ που πετυχαίνουμε με τα ςφγχρονα τθλεςκόπια χτίηουν τθν βάςθ 

δεδομζνων τθσ ζρευνάσ μασ για το ςφςτθμα των ςφαιρωτϊν αυτοφ του ςε 50 Mpc 



απόςταςθ γαλαξία μεγάλθσ μάηασ και θλικίασ, που δεν ζχει εμφανείσ υπό- δομζσ. Πμωσ 

ζνασ ςυνοδόσ νάνοσ του εμφανίηει παλιρροϊκζσ ουρζσ, και πολλά ςμινθ αςτζρων από το 

κζντρο του είναι πιο μπλε από αυτά του ελλειπτικοφ γαλαξία. Αντίκετα με πολλοφσ 

απομονωμζνουσ ελλειπτικοφσ, το ςφςτθμα των ςφαιρωτϊν του NGC 7796, με 2000 μζλθ, 

ανταγωνίηεται κάποιουσ ελλειπτικοφσ που βρίςκονται ςε ςμινθ. Τα προφίλ πυκνότθτασ ςε 

μπλε και κόκκινα ςφαιρωτά είναι ςφμφωνα με τισ ςυνκικεσ του γαλαξία. Θ αφξθςθ τθσ 

άλωσ πικανϊσ να μθν ςυνζβθ μζςω μεταγενζςτερθσ ςυγχϊνευςθσ νάνων γαλαξιϊν, όπωσ 

αναμζνουμε για ζναν απομονωμζνο ελλειπτικό. Ριο καλι εικόνα κα ζχουμε μετά τθν 

ςφγκριςθ των κινθματικϊν των φτωχϊν και των πλουςίων ςε μζταλλα ςφαιρωτϊν. Θ 

κινθματικι (βάςει δεδομζνων) του γαλαξιακοφ κζντρου είναι M/LR= 6,5 για το αςτρικό 

μζροσ υπό ιςοτροπία, και είναι ςφμφωνθ με ζναν παλαιό πλοφςιο ςε μζταλλα πλθκυςμό, 

αλλά δεν μασ δίνει αςφαλι ςυμπεράςματα για τθν ςκοτεινι φλθ. Σε ςφγκριςθ με τουσ δφο 

άλλουσ γαλαξίεσ, ο NGC 7796 μασ δείχνει ότι εκτόσ τθν ςυςςϊρευςθ (πυκνό γαλαξιακό 

περιβάλλον) και θ εποχι τθσ αςτρογζννθςθσ κακορίηει τον εμπλουτιςμό του γαλαξία ςε 

ςφαιρωτά ςμινθ.  

 

Ελλειπτικοί  νάνοι με το μάτι του SAURON. Θ δυναμικι και θ 

ανάλυςθ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςε 3D. 

 

Κα παρουςιάςουμε τθν ανάλυςθ δυναμικισ και αςτρικοφ πλθκυςμοφ 12 ελλειπτικϊν 

νάνων γαλαξιϊν (dE) με τθν χριςθ του SAURON. Κα δείξουμε ότι οι dE ζχουν μικρότερθ 

ςτροφορμι από τουσ κατά τεκμιριο μεταγενζςτερου τφπου προ γεννιτορζσ τουσ, και ότι θ 

κλίςεισ των γωνιακϊν ταχυτιτων τουσ είναι πιο απότομεσ από τισ κλίςεισ περιςτροφισ 

άλλου τφπου γαλαξιϊν με ίςθ ι μιασ τάξθσ μεγζκουσ μεγαλφτερθ λαμπρότθτα. Ο 

μεταςχθματιςμόσ μζςω τθσ παλιρροϊκισ διαταραχισ μπορεί να εξθγιςει όλα τα παραπάνω 

εκτόσ αν οι προ γεννιτορεσ των dE ιταν ιδθ ςυμπαγείσ και με μικρότερθ ςτροφορμι, ςε 

μεγαλφτερθ ερυκρολίςκθςθ. Κα μελετιςουμε τα ιςτορικά αςτρογζννθςθσ (SFH) ςε αυτοφσ 

τουσ γαλαξίεσ και κα δοφμε ότι θ πλειονότθτα τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςισ τουσ ι 

ιταν πολφ ζντονθ ςτα πρϊτα δισ ζτθ ι βίωςαν μια δευτερεφουςα ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ 

περίπου εκείνθ τθν εποχι. Θ δεφτερθ πικανότθτα είναι ςε ςυμφωνία με το ςενάριο ςτο 

οποίο οι παλιρροϊκζσ διαταράξεισ οδθγοφν το υπόλειμμα από αζριο προσ ςτο εςωτερικό 

του γαλαξία, και κζτουν ζτςι ςε λειτουργία μια δεφτερθ φάςθ αςτρογζννθςθσ. Τζλοσ, ζνασ 

από τουσ γαλαξίεσ αυτοφσ εμφανίηεται να αποτελείται αποκλειςτικά από παλαιό (> 12 δισ 

ετϊν ) αςτρικό πλθκυςμό. Συνδυάηοντασ αυτό το γεγονόσ με παλαιοτζρα αποτελζςματα 

μζτρθςθσ τθσ δυναμικισ του ςυμπεραίνουμε ότι ι απογυμνϊκθκε μζςω πίεςθσ εμβολισ 

ςτθν αρχι τθσ εξζλιξισ του ςε ζνα περιβάλλον ομάδασ γαλαξιϊν και ακολοφκωσ 

κερμάνκθκε παλιρροϊκά (κάτι που μείωςε τθν ςτροφορμι του και αφξθςε τθν πυκνότθτα 

του), ι εξελίχτθκε επί τόπου ςε κάποια κεντρικι περιοχι ςτο ςμινοσ αρκετά πυκνι ϊςτε να 

αποφφγει τισ παλιρροϊκζσ διαταραχζσ. 

Οι dE είναι οι πιο κοινοί γαλαξίεσ ςε πυκνά περιβάλλοντα. Είναι περιςςότεροι από όλεσ τισ 

άλλεσ κατθγορίεσ γαλαξιϊν μαηί. Οι μικρζσ μάηεσ τουσ κάνουν πεδία δοκιμϊν μελζτθσ 

διαφορετικϊν μθχανιςμϊν ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν, αφοφ οι μθχανιςμοί και τθσ εξωτερικισ 

επίδραςθσ και τθσ εςωτερικισ ανάδραςθσ είναι πολφ πιο ακραίοι ςτουσ νάνουσ από ότι 

ςτουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ. Οι dE είναι μια εκπλθκτικά ανομοιογενισ κατθγορία που 



κάνει δφςκολο να ςυςχετίςουμε  τουσ διάφορουσ υπό- τφπουσ τθσ, όπωσ και να κζςουμε 

όλθ τθν κατθγορία ςτο ευρφτερο πλαίςιο γαλαξιακισ ςυνζλευςθσ και διαδικαςιϊν (μετά) 

ςχθματιςμϊν. 

Θ ιδζα πίςω από αυτιν τθν εργαςία ιταν να καταςκευάςουμε χάρτεσ δφο διαςτάςεων των 

ιδιοτιτων τθσ κινθματικισ και των αςτρικϊν πλθκυςμϊν για αντικείμενα που ζχουν, με 

ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ, μόνο μονοδιάςτατα προφίλ. Με τα ολοκλθρωμζνα δεδομζνα πεδίου 

είναι πικανό όχι μόνο να περιορίςουμε τισ αβεβαιότθτεσ των γωνιακϊν ιδιοτιτων αλλά και 

να χαρακτθρίςουμε ποςοτικζσ υπό- δομζσ με πολφ περιςςότερθ ακρίβεια, και να 

παρζχουμε λεπτομερείσ πλθροφορίεσ τθσ δυναμικισ δομισ τουσ.  

Αποτελζςματα. 

Ανακαλφψαμε ότι οι ςτροφορμζσ των dE είναι ςθμαντικά μικρότερεσ από αυτζσ των 

μεταγενζςτερου (late) τφπου γαλαξιϊν. Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι όταν 

ςχεδιάηουμε πικανά μονοπάτια γαλαξιακϊν μεταςχθματιςμϊν χρειάηεται να 

περιλαμβάνουμε διαδικαςίεσ που μειϊνουν τθν αςτρικι ςτροφορμι. Συγκρίνοντασ το 

προφίλ τθσ κυκλικισ ταχφτθτασ των dE με αυτά των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν και των νάνων 

μεταγενζςτερου τφπου παρόμοιασ λαμπρότθτασ βρικαμε ότι οι κλιςεισ των dE είναι πιο 

απότομεσ, και οι απόλυτεσ αξίεσ τουσ μεγαλφτερεσ. Ζτςι χρειάηεται να υπολογίςουμε αυτι 

τθν αφξθςθ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ λαμπρότθτασ ςτθν αναηιτθςθ των μθχανιςμϊν 

μεταςχθματιςμοφ μεταγενζςτερου τφπου. Ακόμα ερευνιςαμε αν υπάρχει ςχζςθ ανάμεςα 

ςτθν ςκοτεινι φλθ και τθν τριςδιάςτατθ (εγγενι) ςμθνοκεντρικι απόςταςθ, και βρικαμε ότι 

οι γαλαξίεσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των ςμθνϊν τείνουν να ζχουν μεγαλφτερθ αναλογία 

ςκοτεινισ με ορατι φλθ από τουσ εςωτερικοφσ γαλαξίεσ. Πλα αυτά ςυνθγοροφν ςτο ότι 

διαδικαςίεσ όπωσ θ απογφμνωςθ μζςω τθσ πίεςθσ εμβολισ δεν μποροφν από μονζσ τουσ να 

εξθγιςουν τα παρατθρθςιακά χαρακτθρθςτικά τθσ κατθγορίασ. Οι παλιρροϊκζσ διαταράξεισ 

είναι το μόνο διακζςιμο ςενάριο που μπορεί να εξθγιςει τα παραπάνω ευριματα, εκτόσ αν 

οι προ γεννιτορεσ των dE ιταν ιδθ ςυμπαγείσ και είχαν μικρότερθ ςτροφορμι ςε μεγάλο z. 

Ερευνϊντασ τα ιςτορικά αςτρογζννθςθσ αυτϊν των γαλαξιϊν είδαμε ότι θ πλειονότθτα ι 

είχε ακόμα ιςχυρι αςτρογζννθςθ μερικά δισ ζτθ πριν ι βίωςε μια δευτερεφουςα ζκρθξθ 

αςτρογζννθςθσ περίπου τθν ίδια εποχι. Αυτό παρουςιάςτθκε ωσ ζνα επιφυλακτικό μζροσ 

απόδειξθσ υπζρ του ςεναρίου τθσ διατάραξθσ όπου αναμζνονται τζτοια επειςόδια 

αςτρογζννθςθσ όταν το υπόλειμμα ςε αζριο οδθγείται ςτο εςωτερικό του γαλαξία, από 

παλιρροϊκζσ δυνάμεισ. Επίςθσ βρικαμε ότι οι παλιοί πλθκυςμοί των dE χονδρικά 

ταιριάηουν με αυτοφσ των γιγαντιαίων ελλειπτικϊν, κάνοντασ βαςικά δυνατό οι dE να είναι 

οι κεμζλιοι λίκοι των εξωτερικϊν περιοχϊν των γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ.  

 

Γαλαξιακζσ κοιλιζσ, θ δοκιμι των ςεναρίων προγενζςτερθσ 

δθμιουργίασ ενάντια ςτθν κοςμικι δθμιουργία. 

Μελετιςαμε το αςτρικό περιεχόμενο 3 γαλαξιακϊν κοιλιϊν με υψθλι ανάλυςθ ϊςτε να 

κατανοιςουμε καλφτερα τον ςχθματιςμό και τθν εξζλιξι τουσ. Σε όλεσ τισ κατθγορίεσ 

βρίςκουμε ότι τουλάχιςτον το 50% τθσ αςτρικισ μάηασ υπάρχει εδϊ και 12 δισ ζτθ. Υπάρχει 

επίςθσ και ζνα νεότερο μζροσ (1- 8 δισ ετϊν) αςτρικισ μάηασ. Φαίνεται θ ςθμερινι 

διαςπορά του να είναι πολφ περιςςότερο επθρεαςμζνθ από τισ μορφολογικζσ δομζσ, 

ειδικά από τισ ράβδουσ, από ότι αυτι του παλαιότερου αςτρικοφ μζροσ. Αυτι θ ςε βάκοσ 



ανάλυςθ υποςτθρίηει τθν ζννοια τθσ αυξανομζνθσ πολυπλοκότθτασ ςτισ κοιλιζσ, που δεν 

μπορεί να επιτευχκεί μόνο με ςυγχωνεφςεισ, αλλά απαιτεί μια μθ αμελθτζα ςυμβολι τθσ 

κοςμικισ εξζλιξθσ.  

Οι γαλαξιακζσ κοιλιζσ, που τισ κεωροφμε ωσ μια απόκλιςθ του εκκετικοφ προφίλ ςτα 

κζντρα των γαλαξιϊν, ζχουν μεγάλθ ςθμαςία ςτθν προςπάκεια κατανόθςθσ του 

ςχθματιςμοφ και τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν. Οι λεπτομζρειεσ από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ 

κατάρρευςθσ, τισ ςυγχωνεφςεισ και τισ κοςμικζσ διαδικαςίεσ δεν ζχουν ακόμα κατανοθκεί 

πλιρωσ. Οι δφο κυριότεροι μθχανιςμοί ςχθματιςμοφ κοιλίασ είναι 1) οδθγοφμενοσ από τισ 

ςυγχωνεφςεισ και 2) μετά από κοςμικι εξζλιξθ. Μποροφμε να χαρακτθρίςουμε το αςτρικό 

περιεχόμενο των γαλαξιϊν με βάςθ τθν χωρικι ανάλυςθ, και να δοκιμάςουμε τουσ 

διάφορουσ μθχανιςμοφσ ςχθματιςμοφ κοιλίασ. Οι 3 κοιλίεσ που αναλφςαμε είναι των NGC 

5701, NGC 6753, NGC7552. Θ υψθλι ποιότθτα των δεδομζνων μασ επιτρζπουν να 

χαρακτθρίςουμε τθν διςδιάςτατθ διαςπορά των διαφορετικϊν αςτρικϊν πλθκυςμϊν 

(νεαροί, μζςθσ θλικίασ, γεραςμζνοι). 

Συμπεράςματα. Γεραςμζνεσ δομζσ κοιλιάσ που αναηωογονικθκαν από ράβδουσ. 

Τα κυριότερα ςυμπεράςματα μασ είναι 3. 

.Θ διαςπορά αςτρικισ ταχφτθτασ είναι μεγαλφτερθ όπου κυριαρχεί το φωσ του παλαιοφ 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ. 

.Θ αναλογία τθσ μάηασ του παλαιοφ πλθκυςμοφ (που υπάρχει ιδθ από z=2) είναι το 50-80% 

ςτα εςωτερικά 2kpc όλων των κοιλιϊν, κάτι που ςθμαίνει μεγάλθ αςτρογζννθςθ κατά τθν 

κατάρρευςθ ςτο προγενζςτερο κοςμικό δίκτυο. 

.Οι γαλαξίεσ με ράβδουσ (NGC 5701, NGC 7552) παρουςιάηουν ςτα κζντρα τουσ ςθμαντικι 

ποςότθτα ακτινοβολίασ (φωτόσ) από νεαρζσ αςτρογεννιςεισ, κακϊσ και ςθμαντικι μάηα 

των ενδιάμεςων αςτρογεννιςεων. Αυτό δείχνει τθν επίδραςθ των ράβδων που οδθγοφν το 

απαραίτθτο υλικό (αζριο) προσ το κζντρο, ϊςτε να τροφοδοτθκεί θ δεφτερθ περίοδοσ 

αςτρογζννθςθσ.  

Αυτά τα ςυμπεράςματα βαςίηονται ςε δείγματα που δεν μποροφν να κρικοφν 

αντιπροςωπευτικά. Αλλά αφοφ όλεσ οι κοιλίεσ παρουςιάηουν παρόμοια χαρακτθρθςτικά, 

μολονότι τθν διαφορετικι φφςθ τουσ (μάηα, μορφολογία), φαίνεται να υπάρχει μια κοινι 

εξζλιξι τουσ.        

 

 

Γωνιακζσ κλίςεισ ςτθν επιςκόπθςθ SLUGGS. 

Θ επιςκόπθςθ αυτι εξετάηει τισ εξωτερικζσ περιοχζσ των προγενζςτερου τφπου γαλαξιϊν, 

με τθν παρατιρθςθ ςφαιρωτϊν ςμθνϊν και τα φάςματα χωρικά αναλυμζνων γαλαξιϊν. Τα 

γαλαξιακά φάςματα μασ επιτρζπουν τθν καταςκευι χαρτϊν κινθματικισ μζχρι τισ 3 

δραςτικζσ ακτίνεσ (effective radii, Re), ενϊ τα ςφαιρωτά ςμινθ επεκτείνουν το γαλαξιακό-  

κεντρικό όριο μζχρι τισ 8-10 Re. Μποροφν επίςθσ να παρατθρθκοφν οι παράμετροι των 

αςτρικϊν πλθκυςμϊν (αφκονίεσ). Αυτό μασ δίνει μια μοναδικι τάςθ δεδομζνων για τθν 

εξερεφνθςθ των εξωτερικϊν περιοχϊν (αφκονίεσ και/ι κινθματικζσ μεταβάςεισ).  



Το ςενάριο ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν ςε δυο φάςεισ ζχει προτακεί πρόςφατα ϊςτε να 

εξθγιςει τθν γριγορθ αφξθςθ του μεγζκουσ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν προγενζςτερου 

τφπου, μετά από z=2.  Με αυτό το ςενάριο οι γαλαξίεσ ςχθματίηονται ςε 2 φάςεισ. 1) 

ςχθματιςμόσ από νωρίσ τθσ κεντρικισ κοιλιάσ, μζςα από πολλαπλζσ ςυγχωνεφςεισ ι 

διαδικαςίεσ διαςποράσ τθσ γαλαξιακισ φλθσ ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, και 2) μια ςειρά 

πολλαπλϊν μικρϊν ςυγχωνεφςεων ςε δεφτερθ φάςθ, που αυξάνουν το μζγεκοσ με τθν 

προςκικθ αςτζρων ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ. Αυτζσ οι γθγενείσ κοιλιζσ και οι εξωγενείσ 

άλωσ πρζπει να είναι οπτικά παρατθριςιμεσ.  

Θ επιςκόπθςθ αυτι χρθςιμοποιεί ζνα δείγμα 25 ελλειπτικϊν και φακοειδϊν γαλαξιϊν 

προγενζςτερου τφπου, από ζνα εφροσ γαλαξιακϊν περιβαλλόντων.  

Οι γωνιακζσ κλίςεισ. 

Οι κινθματικζσ μεταβάςεισ που ανακαλφψαμε υποςτθρίηουν τον γαλαξιακό ςχθματιςμό  

δφο φάςεων. Βρικαμε μια εκπλθκτικι τάςθ ςτο προφίλ τθσ εξωτερικισ αςτρικισ 

μεταλλικότθτασ που δείχνει ότι οι μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ ζχουν πιο ρθχά εξωτερικά 

προφίλ, κάτι που ςθμαίνει ότι ζχουν βιϊςει μια ιςτορία πιο ενεργισ ςυςςϊρευςθσ από 

τουσ γαλαξίεσ μικρισ μάηασ.  

 

Θ ομορφιά τθσ ανάλυςθσ. Θ χωρικι ανάλυςθ του NGC 2770, 

γαλαξία παραγωγισ SNIb. 

Ο μεταγενζςτερου τφπου ςπειροειδισ NGC 2770 περιζχει 3 ςουπερνόβα τφπου Ib μζςα ι 

κοντά ςε περιοχζσ αςτρογζννθςθσ, ςτισ εξωτερικζσ ςπείρεσ του. Μελετάμε τισ ιδιότθτεσ των 

κζςεων των ςουπερνόβα και τον γαλαξία ςε διαφορετικζσ χωρικζσ αναλφςεισ, ϊςτε να 

ανακαλφψουμε κάποιεσ ιδιότθτεσ των προ γεννθτόρων των ςουπερνόβα και το ιςτορικό 

των ςουπερνόβα του γαλαξία. Με τθν χριςθ διάφορων τεχνικϊν 3D παρουςιάςαμε 

ςτοιχεία τθσ μεταλλικότθτασ, των κρουςτικϊν κυμάτων και των θλικιϊν των αςτρικϊν 

πλθκυςμϊν. 

Ο NGC 2770 είναι ζνασ ςπειροειδισ μεταγενζςτερου τφπου ςε απόςταςθ 30 Mpc, με ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ 1,1 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ. Αυτόσ ο γαλαξίασ ιταν  παρατθρθςιακά 

<παραμελθμζνοσ> μζχρι τθν ςυγκυριακι ανακάλυψθ εκροισ ακτίνων Χ, που ταυτίηεται με 

το ξζςπαςμα ακτινοβολίασ μζςω κρουςτικοφ μετϊπου τθσ SN2008D. Ο γαλαξίασ περιζχει 2 

παλαιότερεσ ςουπερνόβα Ib, τισ SN2007uy και SN1999eh.. 

Λδιότθτεσ του αναλυμζνου αερίου. 

Θ ανάλυςθ ςτο (Hα) αποκαλφπτει ότι ο γαλαξίασ πρζπει να καταταχτεί ωσ ςπειροειδισ με 

ράβδο. Θ ράβδοσ είναι εμφανισ ςτισ υπζρυκρεσ. Κατά τα άλλα ο γαλαξίασ δείχνει ζνα 

κανονικό πεδίο ταχυτιτων με μικρζσ διαταραχζσ, ι ζνα <ςτράβωμα> ςτθν νοτιοανατολικι 

πλευρά του δίςκου. Μζςα ςτισ μεγαλφτερεσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και ςε αυτζσ που 

χτίηουν τθν ράβδο εμφανίηονται μερικζσ αναταράξεισ. 

Ο γαλαξίασ παρουςιάηει ζναν απαλό αρνθτικό βακμό μεταλλικότθτασ. Θ μεγάλθ ανάλυςθ 

αποκαλφπτει τον βακμό που τα εξωτερικά μζρθ των περιοχϊν αςτρογζννθςθσ είναι πιο 

φτωχά ςε μζταλλα. Μερικζσ επιδράςεισ τθσ προβολισ μπορεί να είναι ςθμαντικζσ, αν οι 

περιοχζσ αςτρογζννθςθσ δεν είναι διάφανεσ. Υλικό που δζχτθκε κρουςτικό μζτωπο 



παρατθρικθκε ςτα (SII),(Hα) ςτισ άκρεσ των περιοχϊν αςτρογζννθςθσ. Οι περιοχζσ 

αςτρογζννθςθσ τθσ ράβδου ζχουν μικρι αναλογία (SII)/(Hα).  

Ππωσ αναμζναμε, για τισ από μζςα προσ τα ζξω (inside- out) περιοχζσ αςτρογζννθςθσ 

υπάρχει βακμονόμθςθ θλικίασ, με τισ νεότερεσ θλικίεσ να είναι ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ. Οι 

πιο νζεσ περιοχζσ βρζκθκαν ςτθν τρίτθ, πιο εξωτερικι ςπείρα, που εκτείνεται μόνο κατά 

μικοσ του βορείου μιςοφ του γαλαξία. 

Συμπεράςματα από τουσ προ γεννιτορεσ των SN. 

Οι SNIb προζρχονται ι από μεμονωμζνουσ αςτζρεσ WR με μάηα >35 θλιακζσ και διάρκεια 

ηωισ 6 εκατομμφρια ζτθ ι από διπλά ςυςτιματα, όπου ο ζνασ ςυνοδόσ ζχει απορροφιςει 

τθν ατμόςφαιρα (H) του άςτρου- προγεννιτορα τθσ ςουπερνόβα. Οι φαςματοςκοπικζσ 

διαφορζσ με άλλουσ τφπουσ ςουπερνόβα ακόμα ςυηθτοφνται, αλλά διακρίνουμε τθν 

απουςία του αςτρικοφ εξωτερικοφ ςτρϊματοσ από υδρογόνο ςτο φάςμα. Σε μια πρόςφατθ 

μελζτθ προτάκθκε θ προζλευςθ από διπλό ςφςτθμα, και ζνασ ςυνοδόσ μιασ τζτοιασ 

ζκρθξθσ πρόςφατα παρατθρικθκε από το Hubble.  

Οι περιοχζσ των SN ςτον γαλαξία αυτόν δείχνουν, μζςω τθσ εκπομπισ (Hα), να περιζχουν 

μονοφσ προ γεννιτορεσ με μάηα <25 θλιακζσ. Θ SN2008D βρίςκεται ςε μια γζφυρα ανάμεςα 

ςε 2 περιοχζσ αςτρογζννθςθσ, ενϊ θ SN2007uy και θ 1999eh ςυςχετίηονται με περιοχζσ 

αςτρογζννθςθσ, αλλά όχι τισ πιο λαμπρζσ. Οι δυο τελευταίεσ ζχουν μεταλλικότθτεσ 12+log 

(O/H)=8,5 , κοντά ςτθν αναμενόμενθ τιμι για τθν απόςταςι τουσ από το γαλαξιακό κζντρο, 

και θ SN2008D ζχει 12+log(O/H)=8,6 ,και βρίςκεται ςτο ανϊτερο άκρο μεταλλικότθτασ για 

τθν απόςταςι τθσ από το κζντρο. Συμπεραίνουμε ότι 2 διπλά ςυςτιματα φαίνεται να είναι 

πικανοί προ γεννιτορεσ των SN2008D, SN2007uy, ενϊ ο SN1999eh φαίνεται να προζρχεται 

από ζνα μονό αςτζρι. 

 



Σθμείωςθ 1 

Το Hickson compact group 16 

Οι τζςςερισ γαλαξίεσ NGC 839,838,835,833 από τουσ 7 τθσ ομάδασ παρουςιάηουν ουρζσ, 

ζντονθ αςτρογζννθςθ, ςυγχωνεφςεισ και κεντρικζσ μαφρεσ τρφπεσ. Πλθ θ ομάδα 

αποτελείται από 2 LINERS, 2 Seyfert και 3 γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Ο NGC 839 είναι LINER 

με ζντονθ εκπομπι ςτο υπζρυκρο, ενϊ ο NGC 838 είναι επίςθσ LINER, αλλά χωρίσ 

αςτρογζννθςθ και ίχνοσ κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ. Οι NGC 835,833 είναι Seyfert με πολφ 

λαμπρά κζντρα, με τον NGC 833 να ζχει τόςο λαμπρό κζντρο ςτισ ακτίνεσ Χ, ϊςτε να 

πιςτεφουμε ότι ζχει απογυμνωκεί από αζρια και ςκόνθ λόγω ςφγκρουςθσ με άλλουσ 

γαλαξίεσ. Ο NGC 839 παρουςιάηει μεγάλεσ ουρζσ, που ςθμαίνουν εκροι αερίου λόγω 

αλλθλεπίδραςθσ με άλλον γαλαξία.  

Σθμείωςθ 2 

Μοριακοί ανιχνευτζσ (όλα τα παρακάτω είναι ςτα υπό- χιλιοςτόμετρα).  

Το (CO) και τα ιςοτοπόλογά του.  

Χωρίσ τθν παρουςία UV ι κερμικοφ ερεκιςμοφ τα μόρια του υδρογόνου δεν δίνουν 

φαςματοςκοπικι υπογραφι, και χρθςιμοποιοφμε τα μόρια του (CO) ωσ δείκτεσ εκτίμθςθσ 

τθσ μάηασ των μοριακϊν νεφϊν. Θ γραμμι (CO 1-0) είναι ςυνικωσ οπτικά παχιά, και ζτςι 

αποτελεί ζναν φτωχό ανιχνευτι. Πμωσ ζχει βρεκεί κεωρθτικά και παρατθρθςιακά ότι θ 

ολοκλθρωμζνθ ζνταςθ γραμμισ (CO 1-0) είναι χονδρικά ανάλογθ τθσ πυκνότθτασ ςτθλϊν 

(column density) του (H2), και ότι θ κατά προςζγγιςθ ςτακερά τθσ αναλογίασ(H2)/ (CO) 

ςτθν θλιακι γειτονιά εκφράηεται από τον αρικμό Χ. Αυτόσ ο αρικμόσ είναι ευαίςκθτοσ ςτισ 

τοπικζσ φυςικζσ παραμζτρουσ. Ραρόμοιεσ ςχζςεισ μποροφν να προκφψουν  

χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ περιςτροφικζσ μεταβάςεισ του (CO) και άλλων μορίων. Τα 

ιςοτοπόλογα του (CO) (12C18O, 12C17O, 13C16O, 13C18O, 13C17O) παρζχουν όλο και 

περιςςότερα ςπάνια είδθ που μποροφν να δϊςουν οπτικά λεπτζσ (1-0) εκπομπζσ. Θ γραμμι 

του (CO 1-0) είναι ευανάγνωςτθ ακόμα και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (10Κ) ςε μοριακά 

νζφθ, και είναι αποτελεςματικόσ ανιχνευτισ του μεςοαςτρικοφ αερίου ςε πυκνότθτεσ 1000 

/cm-3, αλλά όχι ςε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ. 

Ανιχνευτζσ δομϊν μζςα ςε μοριακά νζφθ.  

Τα ςκοτεινά νζφθ ζχουν πλοφςια χθμεία, και πολλά από τα μόρια που ζχουμε ανακαλφψει 

εκεί είναι πολφτιμοι ανιχνευτζσ πυκνότερου αερίου από αυτό ανιχνεφεται με τθν εκπομπι 

(CO1-0). Οι υψθλζσ αναλφςεισ μασ δείχνουν ότι πολλά ςκοτεινά νζφθ ζχουν πολλζσ δομζσ 

μζςα τουσ. Αυτοί οι κόμποι μπορεί να ςθμαίνουν τθν αρχι αςτρογζννθςθσ, δθλαδι να είναι 

προαςτρικοί πυρινεσ. Διαφορετικοί ανιχνευτζσ δίνουν διαφορετικοφσ πυρινεσ. Το (CO) και 

τα ιςοτοπόλογά του ανιχνεφουν το αζριο υποβάκρου, ςτο οποίο είναι εμβαπτιςμζνθ θ 

πυκνι δομι. Μασ δίνουν πυκνότθτα και κερμοκραςία. Είναι και καλοί ανιχνευτζσ 

παραγόντων <καταςτροφισ>, γιατί είδαμε ότι αντίκετα με τον πάγο (H2O), ο πάγοσ του 

(CO) ζχει διακυμάνςεισ αφκονίασ, ςε διαφορετικζσ γραμμζσ κζαςθσ, μζχρι το 10πλαςιο.  

 

 

 


