
o Πωσ οι μάηεσ των γαλαξιϊν οριοκετοφν τα κεωρθτικά 

μοντζλα ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν. 

 

o Η δυναμικι τθσ ιδίασ κίνθςθσ τθσ τοπικισ ομάδασ γαλαξιϊν 
o Οι γνϊςεισ μασ για τισ δυναμικζσ και τισ μάηεσ των γαλαξιϊν τθσ τοπικισ ομάδασ 

ιταν περιοριςμζνεσ για πολφ καιρό από το γεγονόσ ότι μετροφςαμε μόνο ταχφτθτεσ 

ςτθν γραμμι κζαςισ μασ. Αυτό επθρζαηε αρνθτικά τα μοντζλα μασ. Ζπρεπε να 

μποροφμε να μετριςουμε και τισ ταχφτθτεσ κάκετα ςτθν γραμμι κζαςθσ. Η 

κινιςεισ αυτζσ όμωσ ιταν πολφ μικρζσ για να μετρθκοφν. Τθν τελευταία δεκαετία, 

κυρίωσ χάρθ ςτθν γωνιακι ανάλυςθ του τθλεςκοπίου Hubble, μποροφμε να 

μετριςουμε τισ ιδίεσ κινιςεισ ςτθν τοπικι μασ ομάδα γαλαξιϊν. 

o Η ςθμαςία των ιδίων κινιςεων και θ δυναμικι τθσ τοπικισ ομάδασ. 

o Ο Γαλαξίασ μασ (MW) ανικει ςτθν τοπικι ομάδα (LG). Οι κυρίαρχοι γαλαξίεσ τθσ LG 

είναι ο δικόσ μασ και αυτόσ τθσ Ανδρομζδασ (Μ31). Κάκε ζνασ από αυτοφσ ζχει 

ςθμαντικοφσ ςυνοδοφσ, ο δικόσ μασ τα Μαγγελανικά νζφθ (LMC, SMC) και ο Μ31 

τον Μ33. Οι MC και Μ31 ζχουν επίςθσ τα δικά τουσ ςυςτιματα νάνων γαλαξιϊν, 

πολφ μικρότερθσ μάηασ από αυτοφσ. Γνωρίηουμε ότι το ςφμπαν εξελίχτθκε 

ιεραρχικά, με τισ μικρζσ δομζσ να ςυγχωνεφονται ςε μεγάλεσ. Λόγω εγγφτθτασ, θ 

τοπικι ομάδα είναι το καλφτερο μζροσ να μελετιςουμε τζτοιεσ διαδικαςίεσ με 

λεπτομζρεια, όπωσ ςυμβαίνει τθν τελευταία δεκαετία. Για παράδειγμα, θ ςε εξζλιξθ 

διαταραχι του ςφαιροειδοφσ νάνου γαλαξία Sgrd Sph δθμιοφργθςε ζνα γιγαντιαίο 

ρεφμα αςτεριϊν γφρω από τον Γαλαξία μασ. Ανιχνεφτθκαν και άλλα παρόμοια 

ρεφματα, και ζνα γιγάντιο γφρω από τον Μ31. Ζτςι θ τοπικι ομάδα και οι 2 

κυρίαρχοι γαλαξίεσ τθσ αποτελοφν ςθμεία αναφοράσ για τον ζλεγχο των κεωριϊν 

δθμιουργίασ γαλαξιϊν και των κοςμολογικϊν κεωριϊν. 

o Για τθν κατανόθςθ τθσ τοπικισ ομάδασ είναι απαραίτθτο να μελετιςουμε τισ 

δυναμικζσ των γαλαξιϊν και των αςτεριϊν τθσ. Η δυναμικι περιζχει ζνα 

αποτφπωμα των τοπικϊν ςυνκθκϊν και αντικατοπτρίηει τθν ακολουκία τθσ 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ. Ακόμα, οι μετριςεισ των δυναμικϊν είναι απαραίτθτεσ για τον 

προςδιοριςμό του εφρουσ τθσ ςκοτεινισ μάηασ, αφοφ οι δυναμικζσ, οι δομζσ και οι 

μάηεσ των γαλαξιϊν αλλθλεξαρτϊνται μζςω των νόμων τθσ βαρφτθτασ και τθσ 

δυναμικισ ιςορροπίασ. 

o Σχεδόν ότι γνωρίηουμε για τισ δυναμικζσ τθσ τοπικισ ομάδασ, και των γαλαξιϊν ςτο 

ςφμπαν γενικότερα, βαςίηεται ςε παρατθριςεισ ταχυτιτων τθσ γραμμισ κζαςισ 

μασ. Αυτζσ οι παρατθριςεισ δείχνουν μόνο το ζνα μζροσ τθσ κίνθςθσ, 

υποχρεϊνοντάσ μασ να κάνουμε πολλζσ παραδοχζσ. Αυτό περιορίηει τθν 

διορατικότθτα που μποροφμε να κερδίςουμε, για παράδειγμα, από τον καλά 

γνωςτό εκφυλιςμό ανάμεςα ςε μάηα και ανιςοτροπία τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ. Η 

προςπάκειά μασ είναι να ζχουμε μια τριςδιάςτατθ εικόνα των ιδίων κινιςεων. 

o Παρατθρθςιακζσ  προςεγγίςεισ. 

o Οι παρατθριςεισ ςχετικά με τθν τοπικι ομάδα είναι 2 ειδϊν. Οι ςχετικζσ ιδίεσ 

κινιςεισ και οι απόλυτεσ κινιςεισ ςτον χϊρο. Οι ςχετικζσ υπολογίηονται πιο εφκολα, 

για παράδειγμα αν κζλουμε να μετριςουμε τθν ςυνολικι κινθματικι ενόσ αςτρικοφ 



ςυςτιματοσ. Για τθν τοπικι ομάδα όμωσ πρζπει να γνωρίηουμε τθν απόλυτθ 

δυναμικι, μετρϊντασ τθν κίνθςθ των αςτεριϊν του πεδίου ςχετικά με αντικείμενα 

του υποβάκρου. Πιο πρόςφατεσ μελζτεσ επικεντρϊνονται ςε πεδία κεντραριςμζνα 

ςε ζνα κβάηαρ υποβάκρου, που ζχει το πλεονζκτθμα να εμφανίηεται ωσ ςθμειακι 

πθγι, και μπορεί να μετρθκεί με τισ ίδιεσ μεκόδουσ όπωσ τα αςτζρια ςτο πεδίο. 

Όμωσ αυτό περιορίηεται ςε μικρό αρικμό πεδίων. Τϊρα πια μποροφμε να 

χρθςιμοποιοφμε γαλαξίεσ (μθ ςθμειακζσ πθγζσ) ωσ πθγζσ αναφοράσ, κάτι που είναι 

πολφ πιο πολφπλοκο. Επίςθσ πρζπει να γίνονται πολλοί ζλεγχοι διάφορων 

παραμζτρων γιατί τα ςφάλματα ςτον υπολογιςμό των απόλυτων κινιςεων είναι 

ςυχνά. 

o Ο πλθκυςμόσ του Γαλαξία μασ. 

o Οι μελζτεσ τθσ δυναμικισ του δίςκου του Γαλαξία μασ από τισ ιδίεσ κινιςεισ των 

γειτονικϊν αςτεριϊν του Ηλίου ξεκίνθςαν εδϊ και ζνα αιϊνα. Τϊρα ζχουμε 

ςυμπεράςματα για τισ δυναμικζσ των πιο μακρινϊν μερϊν του Γαλαξία μασ. 

o Τα ςφαιρωτά ςμινθ. Οι απόλυτεσ ιδίεσ κινιςεισ πολλϊν ςφαιρωτϊν ζχουν 

χρθςιμοποιθκεί για τον υπολογιςμό των τριςδιάςτατων τροχιϊν τουσ, τθσ 

δυναμικισ ιςορροπίασ του αςτρικοφ τουσ πλθκυςμοφ ωσ ζνα ςφνολο, τισ δυναμικζσ 

διαφορζσ ανάμεςα ςε ςμινθ τθσ άλω και αυτά του δίςκου, τθν πικανότθτα τθσ 

εξωγαλαξιακισ προζλευςισ τουσ, ι τθν ςφνδεςι τουσ με παλιρροϊκά αςτρικά 

εξωγαλαξιακά ρεφματα. Όμωσ οι αβεβαιότθτεσ ςτον υπολογιςμό των ταχυτιτων 

παραμζνουν μεγάλεσ για να ζχουμε οριςτικά ςυμπεράςματα. 

o Η Γαλαξιακι κοιλία. Μελετϊντασ τθν δυναμικι τθσ κοιλιάσ, βρικαμε ςχεδόν 

ιςότροπθ διαςπορά ταχφτθτασ. Μελζτεσ με το HST ζδειξαν πιο ςφνκετα κινθματικά 

ίχνθ, όπωσ περιςτροφι και γωνιακζσ (ςε βάκοσ) διακυμάνςεισ μζςα ςτθν κοιλία. 

Αυτά μασ βοθκάνε ςτθν κατανόθςθ τθσ κοιλιάσ και τθσ ςφνδεςισ τθσ με τθν ράβδο. 

o Η φτωχι ςε μζταλλα άλω. Πάλι με το HST μετριςαμε τισ ιδίεσ κινιςεισ των 

αςτεριϊν τθσ άλω. Ανιχνεφςαμε αςτζρια τθσ κυρίασ ακολουκίασ ςε τυχαία πεδία, 

ςυνδυάηοντασ τισ ιδίεσ κινιςεισ τουσ με πλθροφορίεσ από το διάγραμμα χρϊματοσ- 

λαμπρότθτασ. Μετριςαμε τισ ιδίεσ κινιςεισ από 13 αςτζρια ςε απόςταςθ 26+- 6 

kpc ςτο τοπικό ςυμπφκνωμα τθσ άλωσ προσ το Andromeda- Triangulum, και μασ 

ζδειξαν μια χονδρικά ιςότροπθ ελλειψοειδισ ταχφτθτα. Αυτι είναι πιο εφαπτόμενθ 

από τθν ελλειψοειδισ ταχφτθτα των αςτεριϊν τθσ άλω κοντά ςτον Ήλιο, που είναι 

πολφ γωνιακά ανιςότροπθ. Αυτά τα αποτελζςματα είναι ςφμφωνα με τθν υπόκεςθ 

ότι το παραπάνω ςυμπφκνωμα αποτελεί ζνα κζλυφοσ ςτθν άλω, μάλλον με 

προζλευςθ από μια πολφ παλαιά γαλαξιακι ςυγχϊνευςθ. 

o Άςτρα με μεγάλεσ ταχφτθτεσ. Οι δυναμικζσ αλλθλεπιδράςεισ κοντά ςτθν κεντρικι 

μαφρθ τρφπα του Γαλαξία μασ μποροφν να εκτινάξουν αςτζρια με μεγάλεσ 

ταχφτθτεσ. Τζτοια υπερ-ταχζα αςτζρια ζχουν εντοπιςτεί ςτθν άλω. Η ιδία κίνθςι 

τουσ δείχνει ότι προζρχονται από το Γαλαξιακό κζντρο, ενϊ θ απόκλιςθ από 

κακαρά γωνιακι κίνθςθ μπορεί να μασ κακορίςει το ςχιμα τθσ ςκοτεινισ άλωσ. 

o Παλιρροϊκά ρεφματα. Η άλωσ του Γαλαξία μασ περιζχει πολλά αςτρικά ρεφματα, 

που αποτελοφνται από το υλικό που ςυςςϊρευςε ο Γαλαξίασ μασ από ςφαιρωτά 

ςμινθ και νάνουσ δορυφόρουσ του. Αυτζσ οι ροζσ είναι ςθμαντικζσ για τον 

κακοριςμό του ςχιματοσ και τθσ πυκνότθτασ τθσ άλω, ειδικά αν ζχουμε διακζςιμεσ 

μετριςεισ για τισ ιδίεσ κινιςεισ μαηί με τισ κζςεισ τουσ ςτον ουρανό, τισ αποςτάςεισ 



τουσ και τισ ταχφτθτεσ ςτθ γραμμι κζαςθσ. Ζχουμε καταφζρει να μετριςουμε ςτθν 

ροι Sgr (Τοξότθ), που αποτελείται από υλικό που αφαιρζκθκε από τον SgrdSph, ροι 

που φτάνει ςε ζκταςθ τα 100 kpc. Μπορζςαμε να ξεχωρίςουμε κινθματικά τα 

αςτζρια τθσ ουράσ και του μπροςτινοφ τμιματοσ τθσ ροισ ςτο ίδιο πεδίο, από τισ 

ιδίεσ κινιςεισ τουσ. Οι ιδίεσ κινιςεισ ςτο ρεφμα ταιριάηουν με το μοντζλο που κζλει 

τθν Γαλαξιακι ςκοτεινι άλω να είναι ορκογϊνια προςανατολιςμζνθ προσ τον 

Γαλαξιακό δίςκο. 

o Δορυφόροι νάνοι γαλαξίεσ 

o Οι ιδίεσ κινιςεισ ςχεδόν όλων των κλαςςικϊν dSph δορυφόρων του Γαλαξία μασ 

ζχουν μετρθκεί από το HST. Οι μετριςεισ αυτζσ μασ δίνουν τισ τροχιζσ τουσ. Αυτζσ 

μποροφν να μασ δείξουν τθν προζλευςι τουσ, το ιςτορικό αςτρογζννθςισ τουσ, και 

τθν ςχζςθ τουσ με άλλουσ δορυφόρουσ γαλαξίεσ. Για παράδειγμα, για πολφ καιρό 

είχαμε ενδείξεισ ότι πολλοί δορυφόροι βρίςκονται ςε ζνα επίπεδο. Μετρϊντασ τισ 

ιδίεσ κινιςεισ είναι εφικτό να δοφμε ότι τα διανφςματα τθσ τροχιακισ ςτροφορμισ 

είναι χονδρικά κάκετα με αυτό το επίπεδο, όπωσ αναμζνεται για μακροχρόνιουσ 

ςχθματιςμοφσ. Ακόμα, οι τροχιζσ των δορυφόρων μποροφν να μοντελοποιθκοφν ωσ 

ςφνολο υπό τθν παραδοχι τθσ υδροςτατικισ ιςορροπίασ, ϊςτε να κακορίςουν το 

προφίλ τθσ μάηασ του Γαλαξία μασ. 

o Ο Leo I είναι από τουσ πιο αςυνικιςτουσ γαλαξίεσ- δορυφόρουσ μασ, λόγω τθσ 

μεγάλθσ απόςταςισ του από το Γαλαξιακό κζντρο (261 kpc) και τθσ ταχείασ 

απομάκρυνςθσ από τον Γαλαξία (168 km/s). Οι μετριςεισ τθσ ιδίασ κίνθςισ του 

περιλαμβάνουν μια ςθμαντικι εφαπτόμενθ ταχφτθτα 101 km/s. Αυτό μασ δείχνει 

ότι δεν βρίςκεται ςε γωνιακι τροχιά μζςω αλλθλεπίδραςθσ με άλλο δορυφόρο. Οι 

ολοκλθρωμζνεσ τροχιζσ του μασ δείχνουν ότι μάλλον μπικε ςε τροχιά ςτον Γαλαξία 

μόλισ πριν 2,3 δισ ζτθ, με τθν πρϊτθ περικεντρικι διάβαςθ μόλισ πριν 1 δισ ζτθ ςτα 

91 kpc. Συγκριτικζσ μελζτεσ για τισ ιδιότθτεσ του Leo I και για αυτζσ τθσ υπό- άλωσ 

ςε κοςμολογικζσ προςομοιϊςεισ αποδίδουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τον 

κακοριςμό τθσ Γαλαξιακισ μάηασ. Αν υποκζςουμε ότι ο Leo I είναι ςτα όρια του 

κλαςικοφ δορυφόρου, θ μάηα του Γαλαξία μασ είναι 1,6 τρισ θλιακζσ. Για μικρότερθ 

μάηα κα ιταν απίκανο να υπάρχει υπό- άλω τόςο μακριά από το Γαλαξιακό κζντρο 

και με τθν μεγάλθ ταχφτθτα του Leo I. Πολλοί άλλοι δορυφόροι είναι υπό ςχετικι 

ζρευνα. Ακόμα γίνονται μελζτεσ για τον κακοριςμό των ςυνολικϊν κινιςεων των 

δορυφόρων. Αυτζσ κα μπορζςουν να ςπάςουν τθν εκφυλιςτικι ανιςοτροπία τθσ 

ςχζςθσ μάηασ/ ταχφτθτασ.  Αυτό μπορεί να μασ βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ τθσ 

φφςθσ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. 

o Τα Μαγγελανικά νζφθ 

o Από τισ ιδίεσ κινιςεισ τουσ ςυμπεραίνουμε ότι κινοφνται πιο γριγορα ςχετικά με 

τον Γαλαξία μασ από ότι πιςτεφαμε βάςει των μοντζλων του Μαγγελανικοφ 

ρεφματοσ. Σε αυτά τα μοντζλα υποκζταμε ότι τα Μαγγελανικά νζφθ είναι 

μακροχρόνιοι δορυφόροι ςε ςχεδόν κυκλικζσ τροχιζσ. Αντίκετα, οι υπολογιςμοί των 

τροχιϊν βάςει των ιδίων κινιςεων που μετρικθκαν από το HST δείχνουν ι πολφ 

πιο μεγάλθσ περιόδου ζκκεντρεσ τροχιζσ, ι ότι βρίςκονται ςτθν πρϊτθ διάβαςι 

τουσ (πρϊτθ προςζγγιςθ ςτον Γαλαξία μασ). Μόνο ςτθν τελευταία περίπτωςθ τα 2 

νζφθ εμφανίηονται ωσ ηευγάρι, ςφμφωνα με τισ δομζσ τουσ και τα ιςτορικά 

αςτρογζννθςισ τουσ. Η πικανότθτα αυτι υποςτθρίηεται και από τισ κοςμολογικζσ 



προςομοιϊςεισ, και το ότι είναι ακόμα πλοφςια ςε αζριο. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ 

το Μαγγελανικό ρεφμα ςχθματίςτθκε κακαρά από τθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα 

ςτα νζφθ, χωρίσ βοικεια από τισ παλιρροϊκζσ δυνάμεισ ι τισ δυνάμεισ πίεςθσ 

εμβολισ (ram pressure) του Γαλαξία μασ. 

o Σχεδόν όλεσ οι γνϊςεισ μασ για τισ τροχιζσ των γαλαξιϊν βαςίηονται ςτισ μετριςεισ 

ταχυτιτων ςτθν γραμμι κζαςθσ. Μποροφμε να μετριςουμε πια τισ ιδίεσ κινιςεισ 

για κάκε γαλαξία. Μετρϊντασ τα πεδία των τροχιϊν των ιδίων κινιςεων και τισ 

τροχιακζσ καμπφλεσ του μεγάλου Μαγγελανικοφ νζφουσ με λεπτομζρεια βρικαμε 

ότι τα αποτελζςματα ςυμφωνοφν με ότι γνωρίηουμε από τισ κινιςεισ ςτθν γραμμι 

κζαςθσ μεμονωμζνων αςτεριϊν του. 

o Το ςφςτθμα τθσ Ανδρομζδασ 

o Ο Μ31 ιταν ο πρϊτοσ γαλαξίασ που μετριςαμε τθν ταχφτθτά του ςτθν γραμμι 

κζαςθσ, και γνωρίηουμε εδϊ και ζναν αιϊνα ότι μασ πλθςιάηει. Για να γνωρίςουμε 

τθν μελλοντικι τροχιά και τθν εξζλιξθ του Μ31, άρα και τθσ τοπικισ ομάδασ, πρζπει 

να ξζρουμε τισ ιδίεσ κινιςεισ του. Τα αποτελζςματα των ιδίων κινιςεων 

ςυμφωνοφν με αυτά ςτθν γραμμι κζαςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των μετριςεων μασ 

δείχνει ότι το διάνυςμα των ταχυτιτων του Μ31 ςυμφωνεί με γωνιακι του τροχιά 

(κατά μζτωπο μελλοντικι ςφγκρουςθ) με τον Γαλαξία μασ. 

o Ο M31 και ο δικόσ μασ ωσ πρϊτο- γαλαξίεσ άρχιςαν να απομακρφνονται μεταξφ 

τουσ μετά τθν δθμιουργία τουσ, αλλά υπερίςχυςε θ βαρφτθτα και τϊρα 

προςεγγίηονται. Η ςυνδυαςμζνθ μάηα τουσ είναι 4,93 +1,63 τρισ θλιακζσ. Οι 

προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι κα ςυγχωνευτοφν ςε 5,86 δισ ζτθ. Το πρϊτο 

περίκεντρο κα ςυμβεί ςε 3,87 δισ ζτθ, ςε περικεντρικι απόςταςθ 31 kpc. Μάλλον 

κα ςυγχωνευτοφν πρϊτα ο Γαλαξίασ μασ και ο Μ31 και μετά ο Μ33 που κα τεκεί ςε 

τροχιά γφρω τουσ. Υπάρχουν λίγεσ πικανότθτεσ να ςυγχωνευτεί πρϊτα ο Μ33 ι να 

εκτιναχτεί μακριά από το ςφςτθμα, προςωρινά ι μόνιμα. Η ςυγχϊνευςθ κα 

δθμιουργιςει ζναν ελλειπτικό γαλαξία. Ο Ήλιοσ κα βρεκεί ςε μεγαλφτερθ 

απόςταςθ από το νζο κζντρο του ςυγχωνευμζνου γαλαξία, ςτα 50 kpc. 

 

o Καταςκευι μοντζλων τθσ γαλαξιακισ μάηασ από τισ αςτρικζσ ροζσ 

ςτον Γαλαξία μασ 
o Δφο από τα ςθμαντικότερα ερωτιματα ςτθν αςτροφυςικι είναι το από τι 

αποτελείται το ςφμπαν (οι αναλογίεσ μάηασ και ενζργειασ) και το πϊσ 

ςχθματίςτθκαν και εξελίςςονται οι γαλαξίεσ. Είναι αρκετά εντυπωςιακό πωσ 

γνωρίηουμε τισ ιδιότθτεσ μόλισ του 5% τθσ μάηασ του ςφμπαντοσ (βαρυονικι μάηα), 

ενϊ δεν γνωρίηουμε τθν φφςθ τθσ κυρίαρχθσ ςκοτεινισ φλθσ (χωρίσ να 

επεκτακοφμε ςτθν ςκοτεινι ενζργεια). Η ςκοτεινι φλθ είναι πολφ ςθμαντικι ςτθν 

δυναμικι των αςτεριϊν και γαλαξιϊν, κακϊσ και ςτθν δθμιουργία και εξζλιξθ των 

τελευταίων. 

o Οι προςομοιϊςεισ τθσ δθμιουργίασ τθσ δομισ του ςφμπαντοσ πετυχαίνουν πολφ 

ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ για τθν διαςπορά τθσ μάηασ, το ςχιμα και τθν εξζλιξθ 

τθσ ςκοτεινισ άλωσ ςτον χρόνο (ςκοτεινι φλθ γφρω από ζναν γαλαξία). Αυτζσ οι 

προβλζψεισ εξαρτϊνται πολφ από τθν φφςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. Για παράδειγμα, 

ςτθν ψυχρι ςκοτεινι φλθ (μοντζλο ΛCDM) οι άλωσ ζχουν τριαξονικό ςχιμα και 



ακολουκοφν ςυγκεκριμζνα προφίλ πυκνότθτασ που ελαττϊνεται με ςυγκεκριμζνο 

ρυκμό από το γαλαξιακό κζντρο προσ τα ζξω. Επίςθσ περιζχουν χιλιάδεσ μικροφσ 

δορυφόρουσ ι υπό- άλωσ ςκοτεινισ φλθσ. Τα χαρακτθρθςτικά των γαλαξιϊν που 

βρίςκονται μζςα ςτθν ςκοτεινι φλθ, όπωσ θ μάηα τουσ και θ κλίμακα μεγζκουσ 

τουσ, εξαρτϊνται επίςθσ μερικϊσ από τθν φφςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. Αν τα 

ςυςτιματα  γαλαξιϊν ςχθματιςτοφν ςε ψυχρι ςκοτεινι φλθ (κυρίαρχο ςενάριο) 

ζχουν μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ από ότι ςτθν κερμι ςκοτεινι φλθ. Ακόμα, πολλζσ 

από αυτζσ τισ προβλζψεισ πθγάηουν από προςομοιϊςεισ που δεν λαμβάνουν 

υπόψθ τθν βαρυονικι μάηα, που όμωσ κυριαρχεί ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των αλεϊν 

(εςωτερικζσ γαλαξιακζσ περιοχζσ), με αποτζλεςμα να είναι ακριβζςτερεσ για τισ 

εξωτερικζσ γαλαξιακζσ περιοχζσ. Οι παλιρροϊκζσ ροζσ είναι ιδανικζσ για τθν 

επαλικευςθ αυτϊν των κοςμολογικϊν προβλζψεων τθσ διαςποράσ τθσ ςκοτεινισ 

φλθσ, όπωσ και εναλλακτικϊν κεωριϊν τθσ βαρφτθτασ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι τα 

άςτρα των ροϊν ακολουκοφν ςχεδόν παράλλθλεσ τροχιζσ που μασ βοθκάνε ςτθν 

χαρτογράφθςθ του βαρυτικοφ πεδίου. 

o Για τον Γαλαξία μασ, τζτοιεσ επαλθκεφςεισ είναι εφικτζσ με μεγάλθ ακρίβεια. Τα 

αποτελζςματα όμωσ δεν είναι ακόμα ικανοποιθτικά. Για παράδειγμα, θ μάηα τθσ 

άλωσ του Γαλαξία δεν μασ είναι γνωςτι (αβεβαιότθτα 100%). Υπάρχουν μόνο 

αςκενισ περιοριςμοί (εφρουσ) για το προφίλ τθσ πυκνότθτασ. Για το ςχιμα τθσ 

άλωσ δεν υπάρχει επικρατζςτερθ άποψθ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί είναι ικανοποιθτικά 

γνωςτά, με πλθροφορίεσ για τθν κζςθ τουσ ςτον χϊρο, μόλισ 2 ρεφματα άςτρων. 

Αυτό αναμζνεται να αλλάξει με το δεδομζνα από το τθλεςκόπιο Gaia. 

o Το τθλεςκόπιο αυτό κα μασ δϊςει ζναν κατάλογο με τθν δυναμικι από 100 

εκατομμφρια αςτζρια του Γαλαξία μασ. Θα ανακαλφψουμε εκατοντάδεσ νζεσ 

αςτρικζσ ροζσ από διαταραγμζνουσ  δορυφόρουσ του Γαλαξία μασ. Η δυναμικι 

αυτϊν των ροϊν κα οδθγιςει ςτθν ακριβι εκτίμθςθ τθσ διαςποράσ τθσ μάηασ τθσ 

ςκοτεινισ άλωσ. 

 

o Ο κακοριςμόσ τθσ δυναμικισ μάηασ και οι κλιμακωτζσ ςχζςεισ 

ςτουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου (early type, ETG, οι 

<κόκκινοι> γαλαξίεσ). 
o Αναφερόμαςτε ςτθν κατανόθςθ τθσ κλαςςικισ δυναμικισ κλιμακωτισ ςχζςθσ 

ανάμεςα ςτθν ςχετικι λαμπρότθτα, το μζγεκοσ και τθν κινθματικι των γαλαξιϊν 

προγενζςτερου τφπου. Με τθν χριςθ αςφαλϊν κακοριςμϊν των προφίλ 

γαλαξιακισ μάηασ από μοντζλα αςτρικισ δυναμικισ προζκυψε μια απλι εικόνα, με 

τισ κλιμακωτζσ ςχζςεισ να κυριαρχοφνται από ιςορροπία που ςυνοδεφεται από μια 

τάςθ ςτθν αναλογία μάηασ/ φωτόσ. Η τάςθ ζχει να κάνει περιςςότερο με τον 

ςυνδυαςμό τθσ θλικίασ, τθσ μεταλλικότθτασ και τθσ ςυνιςτϊςασ αςτρικισ αρχικισ 

μάηασ (initial mass function). Αυτι αντικατοπτρίηει τθν διαςπορά τθσ (αςτρικισ) 

μάηασ ςε ζναν νζο αςτρικό πλθκυςμό, που κακορίηει τθν κζςθ του πλθκυςμοφ ςτο 

H/R και τθν εξζλιξι του (αναλογία μεγάλων- μικρϊν νεαρϊν αςτεριϊν). Οι 

ςυςτθματικζσ διακυμάνςεισ ταιριάηουν με τισ διαςπορζσ ταχυτιτων ςε ζναν 

γαλαξία, που μασ δείχνουν τθν αναλογία τθσ γαλαξιακισ μάηασ που περιζχεται ςτθν 



κοιλιά του. Αυτό ςθμαίνει μια ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν ανάπτυξθ τθσ κοιλιάσ και του 

περιοριςμοφ τθσ δθμιουργίασ αςτζρων. Η ςκοτεινι φλθ είναι αςιμαντθ ςτθν ακτίνα 

του μιςοφ φωτόσ (half- light radius, θ ακτίνα ενόσ γαλαξία ςτθν οποία εκπζμπεται 

το μιςό από το ςυνολικό φωσ του), όπου το ςυνολικό προφίλ μάηασ είναι ςχεδόν 

ιςόκερμο. 

o Οι δυναμικζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ των γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου (Ελλειπτικοί 

E, φακοειδισ S0) ςυςχετίηουν το μζγεκοσ, τθν λαμπρότθτα και τθν αςτρικι 

κινθματικι των γαλαξιϊν. Τα μεγζκθ περιγράφονται από τθν ακτίνα μιςοφ φωτόσ, 

ενϊ θ κινθματικι κατατάςςεται γενικά από τθν διαςπορά των αςτρικϊν ταχυτιτων, 

που μασ δείχνει τθν αναλογία τθσ γαλαξιακισ μάηασ ςτθν κοιλιά. Επειδι θ 

λαμπρότθτα και το μζγεκοσ εξαρτϊνται από τθν απόςταςθ, αντίκετα με τθν 

κινθματικι, παλαιότερα οι δυναμικζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ βοθκοφςαν ϊςτε να 

κακοριςτοφν οι αποςτάςεισ των γαλαξιϊν. Η πολφ καλι κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ τθσ 

ερυκρολίςκθςθσ με τθν απόςταςθ και οι τεχνικζσ που βαςίηονται ςτα 

χαρακτθρθςτικά ενόσ γαλαξιακοφ πλθκυςμοφ ζχουν κάνει τθν μζτρθςθ 

αποςτάςεων να μθν είναι πια θ πρϊτθ χρθςιμότθτα των δυναμικϊν κλιμακωτϊν 

ςχζςεων. Τϊρα τισ χρθςιμοποιοφμε για τθν μελζτθ τθσ δθμιουργίασ των γαλαξιϊν. 

Αυτό ςυμβαίνει γιατί μασ παρζχουν μια ςτατιςτικι περιγραφι για εφκολα 

μετριςιμα χαρακτθρθςτικά των γαλαξιϊν ωσ αποτζλεςμα τθσ παρόδου του χρόνου 

(ερυκρολίςκθςθ) και το γεγονόσ ότι αναμζνουμε τουσ κλιμακωτοφσ παράγοντεσ να 

εξελιχκοφν πολφ διαφορετικά, ανάλογα με τον μθχανιςμό ςχθματιςμοφ των 

γαλαξιϊν. 

o Κλαςςικζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ. 

o Η πρϊτθ που ανακάλυψαν οι αςτρονόμοι ιταν ανάμεςα ςτθν λαμπρότθτα και τθν 

διαςπορά αςτρικισ ταχφτθτασ. Υπιρχε μια ςφνδεςθ τθσ αναλογίασ μάηασ/ φωτόσ 

και γαλαξιακισ λαμπρότθτασ. Μετά βρζκθκε και μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν 

γαλαξιακι επιφανειακι φωτεινότθτα και το γαλαξιακό μζγεκοσ. Αυτό οδιγθςε ςε 

ςχζςθ ανάμεςα ςτθν ακτίνα του γαλαξία και τθν λαμπρότθτα. Το χαρακτθριςτικό 

αυτισ τθσ ςχζςθσ είναι ότι δεν περιζχει κανζναν κινθματικό προςδιοριςμό. Αυτζσ οι 

2 ςχζςεισ ονομάςτθκαν κεμελιϊδεσ επίπεδο (fundamental plane, FP). 

o Η διακφμανςθ τθσ ςχζςθσ μάηασ/ λαμπρότθτασ (M/L) του αςτρικοφ πλθκυςμοφ 

αναγνωρίςτθκε γριγορα ωσ δυνθτικι πθγι για τθν παρζκκλιςθ του κεμελιϊδουσ 

επιπζδου. Αυτό ςυνζβθ επειδι οι ςυςτθματικζσ αλλαγζσ του γαλαξιακοφ 

πλθκυςμοφ ιταν ιδθ γνωςτζσ, με τουσ γαλαξίεσ να είναι πιο γεραςμζνοι και 

εμπλουτιςμζνοι ςε μζταλλα όςο μεγαλφτερθ μάηα ζχουν. Αυτι θ ςχζςθ μπορεί να 

εξθγιςει μεγάλο μζροσ τθσ παρζκκλιςθσ και διατάραξθσ του κεμελιϊδουσ 

επιπζδου, με τθν παρουςία μεγαλφτερου M/L ωσ ςυνιςτϊςα τθσ διαςποράσ 

αςτρικισ ταχφτθτασ. Τα προφίλ επιφανειακισ φωτεινότθτασ είναι πιο 

ςυγκεντρωμζνα με αυξανόμενθ γαλαξιακι λαμπρότθτα. Για ςυγκεκριμζνθ μάηα, 

ζνα απότομο προφίλ ςθμαίνει μεγαλφτερθ διαςπορά ταχυτιτων ςτισ κεντρικζσ 

περιοχζσ. Μια τρίτθ αιτία διατάραξθσ του κεμελιϊδουσ επιπζδου είναι το κλάςμα 

τθσ ςκοτεινισ φλθσ μζςα ςε περιοχι που ζχει μετρθκεί θ κινθματικι τθσ. Η 

αναλογία τθσ ςκοτεινισ φλθσ αναμζνεται να αυξάνεται ςυςτθματικά με τθν αφξθςθ 

τθσ μάηασ. Αυτό ςθμαίνει διακυμάνςεισ ςτθν ςχζςθ M/L. Βρζκθκε ότι ζνα μζροσ 

αυτισ τθσ παρζκκλιςθσ οφείλεται ςε διακυμάνςεισ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ. 



o Η ςχζςθ ανάμεςα τθν ολικι M/L και τθν M/L του αςτρικοφ πλθκυςμοφ παρουςιάηει 

ςθμαντικζσ ςυςτθματικζσ αποκλίςεισ. Αυτζσ μποροφν να εξθγθκοφν μόνο με 

διακυμάνςεισ τθσ ςκοτεινισ φλθσ ι τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ μάηασ (initial mass 

function, IMF) ανάμεςα ςτουσ γαλαξίεσ. Αποκλίςεισ ανάμεςα ςτον ακριβι 

κακοριςμό τθσ αςτρικισ και τθσ ςυνολικισ γαλαξιακισ μάηασ επιβεβαιϊκθκαν και 

με τθν χριςθ βαρυτικϊν φακϊν.  Για να διαχωρίςουμε τθν επίδραςθ τθσ ςκοτεινισ 

φλθσ ι/ και τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ μάηασ ωσ αίτια τθσ παρατθριςιμθσ απόκλιςθσ 

μάηασ πρζπει να ζχουμε δυναμικά μοντζλα που να ιςχφουν για τθν ορατι και τθν 

ςκοτεινι φλθ. Η ςκοτεινι φλθ αποτελεί το μικρότερο μζροσ τθσ ςυνολικισ μάηασ 

μζχρι μια ςυγκεκριμζνθ γαλαξιακι ακτίνα, και το ολικό προφίλ μάηασ 

παρουςιάηεται ςχεδόν ιςόκερμο και παράγει ςχεδόν κυκλικζσ καμπφλεσ 

περιςτροφισ, όπωσ και παρατθροφμε ςτουσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ. Η μελζτθ ATLAS 

ζδειξε ότι θ ςυςτθματικι απόκλιςθ ςτθν παραπάνω ςχζςθ δεν μπορεί να εξθγθκεί 

από τισ διακυμάνςεισ τθσ αναλογίασ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. Άρα πρόκειται για 

διακυμάνςεισ τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ αςτρικισ μάηασ. Η ςυνιςτϊςα αςτρικισ 

μάηασ επθρεάηει κατά πολφ τθν ςχζςθ αςτρικισ μάηασ/ λαμπρότθτασ, επειδι 

πρζπει να γνωρίηουμε τθν κατανομι των αςτρικϊν μαηϊν (ζνα αςτζρι 100 θλιακϊν 

μαηϊν ζχει 1 εκατομμφριο θλιακζσ λαμπρότθτεσ!)   Αυτό τεκμθριϊκθκε για μάηεσ 

από αυτι του Γαλαξία μασ ωσ τουσ πιο μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ και υποςτθρίηεται 

από κεωρθτικά μοντζλα. 

 

o Η ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ ςτουσ ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ μεγάλθσ 

μάηασ  διαμορφϊνεται από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα ι είναι 

βαριοφ πυκμζνα (Bottom- Heavy, περιςςότερα μικρά αςτζρια)? 
o Ζχουμε ζνα πλικοσ από 9 μεγάλθσ μάηασ ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ με ς (διαςπορά 

ταχφτθτασ ) = 300 km/s. Σε αυτοφσ υπολογίςαμε τθν αςτρικι ςυνιςτϊςα αρχικισ 

(ςτθν δθμιουργία τουσ) μάηασ (initial mass function, IMF) βάςει τθσ ςφγκριςθσ τθσ 

δυναμικισ και τθσ αςτρικισ μάηασ τουσ με τθν ςχζςθ δυναμικισ αςτρικισ μάηασ/ 

φωτόσ ςτο κζντρο κάκε γαλαξία. Ζτςι μετριςαμε τθν IMF ςε γαλαξιακζσ περιοχζσ 

όπου θ αςτρικι μάηα κυριαρχεί τθσ ςκοτεινισ φλθσ, κάτι που ςθμαίνει ότι θ 

τελευταία δεν είχε επιρροι ςτισ μετριςεισ μασ. Στουσ 6 από τουσ γαλαξίεσ μασ, 

αυτοφσ που είχαν εξαντλθμζνουσ, αποτελοφμενουσ ςχεδόν αποκλειςτικά από 

αςτζρια πυρινεσ με ελάχιςτο αζριο, βρικαμε τθν IMF παρόμοια με αυτιν  του 

Γαλαξία μασ, όπου τθν μετράμε με άμεςο υπολογιςμό των αςτεριϊν του πεδίου. Οι 

3 άλλοι (λιγότερο λαμπροί) power law γαλαξίεσ ζχουν αςτρικι μάηα δφο φορζσ 

μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ με IMF του Γαλαξία μασ. Αυτό ςθμαίνει ότι 

ζχουν IMF με βαρφ πυκμζνα (Bottom- Heavy, BH, περιςςότερα μικρισ μάηασ 

αςτζρια που λάμπουν λιγότερο) τφπου Salpeter ι διαταραχι από ςκοτεινι φλθ που 

ανακατεφεται με τθν αςτρικι μζχρι βακιά ςτουσ γαλαξιακοφσ πυρινεσ (και οι 2 

περιπτϊςεισ εμφανίηουν αυξθμζνθ μάηα για ςυγκεκριμζνθ λαμπρότθτα). Η Bottom- 

Light, BL (ελαφριοφ πυκμζνα, με περιςςότερα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια) IMF των 

γαλαξιϊν μασ με ενιςχυμζνο πυρινα ζρχεται ςε αντίκεςθ με προθγοφμενεσ μελζτεσ 

που προτείνουν μια  ςυςτθματικι διακφμανςθ τθσ IMF ςτθν οποία οι 



προγενζςτερου τφπου (Early type, ET) γαλαξίεσ με ς= 300 km/s ζχουν IMF τφπου 

Salpeter ι IMF που είναι ακόμα περιςςότερο κυριευμζνθ από νάνουσ αςτζρεσ. Οι 

γαλαξίεσ ενιςχυμζνου πυρινα (core galaxies) είναι ςθμαντικοί γιατί θ μοναδικι 

δομι των αςτρικϊν τροχιϊν κοντά ςτουσ πυρινεσ τουσ μασ προςφζρει μια 

επιβεβαίωςθ των δυναμικϊν μοντζλων. Τα μοντζλα μασ με BL IMF ςυμφωνοφν με 

τισ διαςπορζσ των παραπάνω τροχιϊν από ανάλογα μοντζλα. Τα ςυμπεράςματά 

μασ είναι ότι θ IMF ςε μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ ι κυμαίνεται ςε μεγάλο εφροσ με 

διαφορά ςε γαλαξίεσ ενιςχυμζνου πυρινα και ελλειπτικοφσ power law, ι ότι 

υπάρχουν ςυςτθματικζσ διακυμάνςεισ ςτθν διαςπορά τθσ ςκοτεινισ φλθσ ςτουσ 

γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου. 

o Οι αναλφςεισ που προτείνουν τθν IMF να κυμαίνεται ςυςτθματικά με τθν γαλαξιακι 

μάηα ςτουσ ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ βαςίηονται ςε 2 προςεγγίςεισ. Η μία είναι μια 

ζμμεςθ μζκοδοσ, όπου οι αςτρικι μάηα του γαλαξία κακορίηεται από μοντζλα 

ςφνκεςθσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ που ςτθν πράξθ δεν μασ δίνουν τθν IMF, γιατί 

ςε αυτιν τθν μζκοδο θ IMF προςαρμόηεται μζχρι θ ςφνκεςθ του πλθκυςμοφ μάηασ/ 

φωτόσ ςυμφωνεί με ανεξάρτθτεσ μετριςεισ μάηασ, μζςω αςτρικισ δυναμικισ και / 

ι μετριςεισ μζςω βαρυτικϊν φακϊν. Η δεφτερθ, άμεςθ μζκοδοσ χρθςιμοποιεί 

δομζσ του φάςματοσ του γαλαξία που ζχουν ευαιςκθςία, π.χ., ςτθν παρουςία 

νάνων αςτεριϊν για τον κακοριςμό τθσ IMF. Και οι 2 προςεγγίςεισ δίνουν τα ίδιο 

αποτζλεςμα. Αν και υπάρχει μεγάλθ απόκλιςθ από γαλαξία ςε γαλαξία, οι 

μικρότερθσ μάηασ ET με ς= 200 km/s φαίνεται να ζχουν χονδρικά ςφμφωνθ IMF με 

αυτιν του Γαλαξία μασ. Σε μεγαλφτερου ς ελλειπτικοφσ θ αναλογία αςτρικισ 

μάηασ/ φωτόσ είναι 2 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ. Οι άμεςεσ μελζτεσ 

μασ δείχνουν ότι κυριαρχείται περιςςότερο από νάνουσ αςτζρεσ από ότι ο Γαλαξίασ 

μασ και περιγράφεται ωσ Salpeter IMF. 

o Και οι δφο μζκοδοι επθρεάηονται από ςυςτθματικά ςφάλματα. Ενϊ οι άμεςεσ 

μζκοδοι ζχουν ωσ αδφναμο ςθμείο τθν μθ κατανοθτι αφκονία των ευαίςκθτων 

ςτθν IMF δομϊν του φάςματοσ, οι υπολογιςμζνεσ μζςω αςτρικισ δυναμικισ και /ι 

μζςω βαρυτικϊν φακϊν μάηεσ μποροφν να κακορίςουν μόνο τθν ςυνολικι 

βαρυτικι μάηα ενόσ γαλαξία, δεν μποροφν με ακρίβεια να διαχωρίςουν τθν 

ςκοτεινι από τθν βαρυονικι φλθ. Οι ζμμεςεσ μετριςεισ μζςω αςτρικισ δυναμικισ 

βαςίηονται ςε κινθματικά μοντζλα που δεν αναλφουν τθν επιρροι τθσ κεντρικισ 

μαφρθσ τρφπασ του γαλαξία ςε αυτά. Η μελζτθ μασ επζτρεψε τον υπολογιςμό τθσ 

IMF ςτισ πιο εςωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν, υπολογίηοντασ τισ επιρροζσ από τισ 

μαφρεσ τρφπεσ. Πλζον, εκεί δεν υπάρχει επίδραςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. 

o Βρικαμε μια ςθμαντικι διαφορά ανάμεςα ςτουσ ελλειπτικοφσ ενιςχυμζνου πυρινα 

με τουσ power- law. Οι πρϊτοι παρουςιάηουν IMF όμοια με αυτι του Γαλαξία μασ 

ενϊ οι δεφτεροι 2 φορζσ μεγαλφτερθ από τθν αναμενόμενθ. Ο ςχθματιςμόσ των 

<εξαντλθμζνων>, αποτελοφμενων ςχεδόν αποκλειςτικά από αςτζρια πυρινων των 

ελλειπτικϊν γαλαξιϊν  μεγάλθσ μάηασ είναι μάλλον αποτζλεςμα από γαλαξιακι 

ςυγχϊνευςθ χωρίσ διαμελιςμό. Οι δυο μαφρεσ τρφπεσ των προ γεννθτόρων 

γαλαξιϊν ςχθματίηουν ζνα διπλό ςφςτθμα, που εκτοξεφει αςτζρια μακριά μζςω 

βαρυτικισ ςφενδόνθσ. Αυτι θ διαδικαςία αφινει ζνα μοναδικό αποτφπωμα ςτθν 

δομι των αςτρικϊν τροχιϊν των γαλαξιϊν αυτϊν. Μόνο τα αςτζρια με κυκλικζσ 

τροχιζσ περνάνε αρκετά κοντά από τον πυρινα ϊςτε να εκτιναχτοφν, ενϊ αυτά με 



ζκκεντρεσ τροχιζσ παραμζνουν ανεπθρζαςτα. Οι μεγαλφτερεσ αναλογίεσ μάηασ/ 

φωτόσ που ςθμαίνουν BH IMF δεν προκφπτουν μόνο από τα κινθματικά δεδομζνα, 

αλλά απαιτοφν και μια δομι των τροχιϊν. 

 

o Η μζςω ακτίνων Χ (υδροςτατικι μελζτθ του καυτοφ αερίου) 

μζτρθςθ των προφίλ μάηασ ςε απομονωμζνουσ, μεγάλθσ μάηασ 

ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ. 

o Τα προφίλ μάηασ των ελλειπτικϊν γαλαξιϊν είναι ςθμαντικά για τα μοντζλα 

ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν και τθν κοςμολογία, μζςω τθσ μζτρθςθσ τθσ ςυνολικισ 

βαρυονικισ μάηασ και τθσ ςχζςθσ τθσ ςυγκζντρωςθσ τθσ άλω με τθν μάηα. 

Λεπτομερείσ μετριςεισ ακτίνων Χ υπάρχουν μόνο για μερικοφσ ελλειπτικοφσ. 

Ζχουμε ζνα δείγμα 11 πλοφςιων ςε καυτό αζριο ελλειπτικϊν που μελετιςαμε ςτισ 

ακτίνεσ Χ. 

o Υδροςτατικι ιςορροπία. 

o Το βαςικό εργαλείο για τον κακοριςμό προφίλ μάηασ από τισ ακτίνεσ Χ είναι θ 

προςζγγιςθ τθσ υδροςτατικισ ιςορροπίασ (για ζνα ςυγκεκριμζνο ρευςτό θ 

υδροςτατικι ιςορροπία είναι θ ιςορροπία ανάμεςα ςτθν βαρφτθτα και τθν κερμικι 

πίεςθ). Σε ιδανικζσ ςυνκικεσ, θ μθ κερμικι κίνθςθ ενόσ αερίου μπορεί να μετρθκεί 

με τθν μετατόπιςθ Ντόπλερ και τθν πλάτυνςθ των ιςχυρϊν γραμμϊν εκπομπισ ςτισ 

ακτίνεσ Χ. Αυτό κα είναι μελλοντικά εφικτό με τον δορυφόρο ASTRO- H. Τα 

κινθματικά ςυμπεράςματα με τα ςθμερινά δεδομζνα δείχνουν ότι θ κινιςεισ των 

αερίων κοντά ςτουσ πυρινεσ των ελλειπτικϊν είναι υπό- θχθτικισ ταχφτθτασ. Αν και 

ςιμερα δεν μποροφμε να βαςιςτοφμε ςε άμεςα ςυμπεράςματα  κινθματικισ μιασ 

μθ κερμικισ κίνθςθσ αερίου, μποροφμε να μετριάςουμε τθν επίδραςθ αυτϊν των 

κινιςεων ςτισ μελζτεσ ςχετικά με τα προφίλ μάηασ. Για τθν προςζγγιςθ 

υδροςτατικισ ιςορροπίασ πρζπει να επικεντρωκοφμε ςτουσ γαλαξίεσ που ζχουν 

μεγάλθ κανονικότθτα ςτθν μορφολογία τουσ. Αν υπάρχουν διαταραχζσ, όπωσ από 

τθν ανάδραςθ ενόσ AGN (ενεργοφ γαλαξιακοφ πυρινα) πρζπει να αναλυκεί θ 

διαταραχι ςε μικρότερθ χωρικι κλίμακα από τθν περιοχι μελζτθσ. Μετά είναι 

ςθμαντικό να κυριαρχεί θ εκπομπι ακτίνων Χ από το καυτό αζριο ςε αυτιν του 

υποβάκρου. Πολλζσ φορζσ, ςε ελλειπτικοφσ ςε που βρίςκονται ςε γαλαξιακά 

ςμινθ, θ εκπομπι ακτίνων Χ από μθ διευκρινιςμζνεσ πθγζσ ςτο υπόβακρο μασ 

ξεγελάει και τθν μετράμε ωσ καυτό αζριο. Η τρίτθ προχπόκεςθ είναι να εξετάςουμε 

αν ζνα λογικό υδροςτατικό μοντζλο μπορεί να δϊςει αποδεκτι περιγραφι των 

δεδομζνων από τισ ακτίνεσ Χ.  Τζλοσ, θ καλφτερθ μζκοδοσ να μετριςουμε τθν 

αξιοπιςτία τθσ υδροςτατικισ ιςορροπίασ είναι να ςυγκρίνουμε τισ μάηεσ που 

προκφπτουν από άλλεσ μεκόδουσ όπωσ οι αςτρικζσ δυναμικζσ και οι βαρυτικοί 

φακοί. Οι διαφορζσ που βρζκθκαν ςτθν παραπάνω ςφγκριςθ οφείλονται πάντα ςτισ 

μθ κερμικζσ κινιςεισ (μια μελζτθ ζδειξε ςθμαντικζσ μετατοπίςεισ που ςθμαίνουν 

30% αναλογία τθσ μθ κερμικισ πίεςθσ). 

o Το δείγμα απομονωμζνων ελλειπτικϊν γαλαξιϊν. 

o Η απομόνωςθ ενόσ Γαλαξία εγγυάται ότι μελετάμε μια μόνο άλω ςκοτεινισ φλθσ, 

με τθν προχπόκεςθ ότι θ αναλογία τθσ εκπομπισ ακτίνων Χ με τθν οπτικι 



λαμπρότθτα δεν είναι υπερβολικι (αλλιϊσ κα είχαμε μια ςυμπαγι γαλαξιακι 

ομάδα). Στουσ περιςςότερουσ απομονωμζνουσ ελλειπτικοφσ θ προςζγγιςθ 

υδροςτατικισ ιςορροπίασ αναμζνεται να ζχει πολφ ακρίβεια, επειδι το αζριο είχε 

τον χρόνο να θρεμιςει μετά από τισ γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ (που προθγοφνται 

τθσ δθμιουργίασ ελλειπτικοφ γαλαξία). Αυξιςαμε το δείγμα μασ ςε 35 ελλειπτικοφσ 

ςε ακτίνα 100 Mpc. Από αυτοφσ οι 11 φζρουν ουςιϊδθ υπό- άλω ακτίνων Χ. 

o Ο NGC 720 μελετικθκε ςε διαφορετικζσ ακτίνεσ του. Είδαμε ότι ςε μεγαλφτερθ 

ακτίνα το υπόβακρο ξεπερνάει τθν πθγι. Ακόμα όμωσ και ςτισ πιο εξωτερικζσ 

περιοχζσ του μποροφμε να υπολογίςουμε τθν αναλογία του αερίου λόγω 

ανωμαλίασ ςτο φάςμα κοντά ςτο 1 KeV (γραμμζσ Fe- L). Για τον υπολογιςμό τθσ 

μάηασ εφαρμόςαμε ςτα μοντζλα πίεςθσ και κερμοκραςίασ υδροςτατικά μοντζλα. 

Προζκυψε ζνα μοντζλο χωρίσ κακόλου ςκοτεινι φλθ. 

o Η υδροςτατικι ιςορροπία μπορεί να εφαρμοςτεί με πολλοφσ τρόπουσ. Για τουσ 

NGC 720 και NGC 1521 παρατθριςαμε πολφ καλι ςυμφωνία με τθν μάηα από 

προθγοφμενα δεδομζνα (κάτω από 10 τρισ θλιακζσ μάηεσ ςυνολικι μάηα για τον 

κακζνα). Βρικαμε και καλι ςυμφωνία τθσ βαρυονικισ με τθν ςυνολικι μάηα, ςτισ 

γνωςτζσ κοςμικζσ τιμζσ. Το ενδιαφζρον είναι ότι θ ελλείπουςα βαρυονικι μάηα 

μπορεί να υπάρχει ωσ καυτό αζριο ςε εξωτερικι άλω, τουλάχιςτον ςτουσ 

ελλειπτικοφσ (θ βαρυονικι που μετράμε ςυνικωσ είναι μικρότερθ από ότι ςτα 

μοντζλα). Ακόμα μασ δείχνει ότι οι μθ βαρυτικι κζρμανςθ δεν απομακρφνει πολφ 

αζριο εκτόσ ςυνολικισ γαλαξιακισ ακτίνασ. Επίςθσ ζχουμε διαφορζσ ςτα 

αποτελζςματα ανάλογα το προφίλ ςκοτεινισ φλθσ που χρθςιμοποιοφμε. 

 

o Αναπαράςταςθ του ιςτορικοφ τθσ ςυνάκροιςθσ τθσ μάηασ με τα 

προφίλ κινθματικισ και φωτόσ (λαμπρότθτασ) του πυρινα. 

o Με τον ςυνδυαςμό των εικόνων και τθσ φαςματοςκοπίασ ολοκλθρωμζνου πεδίου 

μποροφμε να μελετιςουμε τισ εςωτερικζσ δομζσ των γαλαξιϊν. Υπάρχουν 

φωτομετρικζσ και κινθματικζσ αποδείξεισ για τθν φπαρξθ δίςκων ςτουσ ETG, που 

ςυνδζονται με αυτοφσ μζςω των αςτρικϊν ςτροφορμϊν. Και οι ταχζωσ 

περιςτρεφόμενοι με πλοφςιο πυρινα, και οι αργά περιςτρεφόμενοι με λιγότερο 

λαμπρό πυρινα μασ δείχνουν καινοφργιουσ δρόμουσ ςυνάκροιςθσ μάηασ. 

o Γνωρίηαμε ότι οι ETG (early type galaxies, γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου) 

παρουςιάηουν διαφορικζσ κινθματικζσ, από τουσ αμυδρότερουσ που 

υποςτθρίηονται από τθν περιςτροφι του γαλαξία μζχρι τουσ λαμπρότερουσ που 

κυριαρχοφνται από τθν διαςπορά. Μελετιςαμε ζνα δείγμα 260 ETG που είναι 

λαμπρότεροι από -21,5 mag, ςε ακτίνα 42Mpc. 

o Η κανονικότθτα τθσ κινθματικισ και οι μορφζσ των ETG. 

o Οι ETG μποροφν να χωριςτοφν ςε ταχείσ και αργοφσ περιςτροφείσ, ζνασ 

διαχωριςμόσ που αρχικά ακολουκεί τθν λαμπρότθτα (ι μάηα). Ο διαχωριςμόσ 

ανάμεςα ςτισ 2 κατθγορίεσ κακορίηεται εμπειρικά από τθν ςτροφορμι 

υπολογιςμζνθ ςε μια οριςμζνθ ακτίνα και τθν παρατθριςιμθ ελλειπτικότθτα. Αυτόσ 

ο εμπειρικόσ διαχωριςμόσ ακολουκείται από το ςυμπζραςμα ότι οι χάρτεσ 

ταχυτιτων των ETG παρουςιάηουν κανονικζσ ι μθ κανονικζσ δομζσ ταχυτιτων. Η 

μζτρθςθ τθσ κανονικότθτασ ενόσ χάρτθ ταχυτιτων γίνεται με τθν κινθματικι, μια 



γενίκευςθ τθσ μεκόδου τθσ ιςοφωτομετρίασ ςε μεγαλφτερθ κλίμακα τθσ διαςποράσ 

ταχυτιτων ςτθν γραμμι κζαςθσ.  Είδαμε ότι περιςςότεροι από το 80% των 

γαλαξιϊν ζχουν κανονικοφσ χάρτεσ ταχυτιτων και το 86% είναι ταχζωσ 

περιςτρεφόμενοι. 

o Οι χάρτεσ ταχυτιτων μποροφν να μασ παρζχουν αποδείξεισ για τθν εντυπωςιακά 

κανονικι δομι που βρικαμε ςτθν πλειοψθφία των ETG. Οι γαλαξίεσ με κανονικοφσ 

χάρτεσ ταχυτιτων είναι ςχεδόν ςυμμετρικοί ςτον άξονα (μζχρι 5% αςυμμετρία) , 

ενϊ αυτοί με μθ κανονικοφσ χάρτεσ ταχυτιτων (αργοί περιςτροφείσ) παρουςιάηουν 

μεγάλθ αςυμμετρία (μζχρι 90 μοίρεσ), που ςθμαίνει ότι πολλοί από αυτοφσ είναι 

τριαξονικοί. 

o Φωτομετρικζσ και κινθτικζσ αποδείξεισ τθσ φπαρξθσ δίςκων. 

o Αποτελοφν οι χάρτεσ κανονικϊν ταχυτιτων και οι ςυμμετρικζσ ςτουσ άξονεσ δομζσ 

ςτθν πλειονότθτα των ETG αποδείξεισ κρυμμζνων δίςκων? Ποια αναλογία του 

πλθκυςμοφ των AGN μπορεί να κεωρθκεί ότι κυριαρχείται από δίςκο? Αναλφςαμε 

τισ εικόνεσ ςε μοντζλα με 2 ςυςτατικά μζρθ, τθν περιοχι ανάδραςθσ (κοιλιά) και 

τθν περιοχι εκκετικισ δράςθσ, τον δίςκο. Εξαιρζςαμε τουσ γαλαξίεσ με ράβδο, γιατί 

ζχουν πιο πολφπλοκθ δομι. Τα αποτελζςματα δείχνουν μια γενικι ανταπόκριςθ 

ςτον διαχωριςμό ανάμεςα ςε ταχζωσ και αργά περιςτρεφόμενουσ, και τθν φπαρξθ 

δίςκων, που κυριαρχοφν ςτουσ ταχζωσ περιςτρεφόμενουσ. Τα προφίλ φωτόσ 

μερικϊν αργϊν περιςτρεφόμενων υποδθλϊνουν και ςε αυτοφσ τθν φπαρξθ δίςκου, 

αλλά μικροφ και εμβαπτιςμζνου. Ζνα εντυπωςιακό αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ είναι 

ότι θ διαςπορά τθσ αναλογίασ του φωτόσ του δίςκου ςτο ολικό γαλαξιακό φωσ 

ςτουσ ταχζωσ περιςτρεφόμενουσ καλφπτει όλο το εφροσ τουσ, από μικρζσ δομζσ 

δίςκων μζχρι αυτοφσ που ζχουν υποβακμιςμζνθ κοιλιά και ιςχυρά κυρίαρχο δίςκο. 

Και θ κινθματικι και θ φωτομετρία ζδειξαν τα παραπάνω αποτελζςματα. 

o Στροφορμι και προφίλ φωτόσ του πυρινα. 

o Τα προφίλ επιφανειακισ λαμπρότθτασ των πυρινων των γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ 

παρουςιάηουν μια καμπφλωςθ ι ζνα ζλλειμμα λαμπρότθτασ ςε μεγάλθ ακτίνα. Οι 

γαλαξίεσ με τζτοιο προφίλ χαρακτθρίηονται ωσ γαλαξίεσ με πυρινα (core) και αυτοί 

με ςτακερό προφίλ ι ακόμα και αφξθςθ (υπζρβαςθ) του φωτόσ μακριά από τον 

πυρινα ονομάηονται core less. Οι πρϊτοι είναι μεγαλφτερθσ μάηασ και αργοί 

περιςτροφείσ, και κζτουν το ερϊτθμα αν υπάρχει κακαρι ςχζςθ τθσ αργισ 

περιςτροφισ με τον πυρινα (core). Γενικά ιςχφει αυτι θ ςχζςθ, αλλά υπάρχουν και 

εξαιρζςεισ. Υπάρχει ζνασ πλθκυςμόσ ταχζωσ περιςτρεφόμενων με λαμπροφσ 

πυρινεσ, που βρίςκονται κοντά ςτο όριο αργϊν- ταχζωσ περιςτρεφόμενων. 

Υπάρχουν και κάποιοι αργοί περιςτροφείσ χωρίσ πυρινα, και κάποιοι με άγνωςτο 

πυρινα. Άρα δεν ζχουμε απόλυτθ ταφτιςθ ανάμεςα ςε πυρινα και περιςτροφι. 

o Τι είναι οι χωρίσ πυρινα αργοί περιςτροφείσ και πωσ δθμιουργοφνται? 

o Πωσ μπορεί να υπάρχει ιςχυρόσ πυρινασ ςε ταχζωσ περιςτρεφόμενο ETG που 

κυριαρχείται από τον δίςκο? Αυτζσ οι περιπτϊςεισ γαλαξιϊν χρειάηονται 

διαφορετικι οδό ςχθματιςμοφ. Αν οι πυρινεσ δθμιουργοφνται από τθν 

ςυγχϊνευςθ μαφρων τρυπϊν, ενϊ οι <χωρίσ  πυρινα> coreless (με υπζρβαςθ 

φωτόσ) παρουςιάηουν προφίλ φωτόσ που οφείλεται ςτθν αςτρογζννθςθ ςτον 

πυρινα, είναι απαραίτθτθ μια ιςορροπία ςτθν χρονικι διάρκεια τθσ αςτρογζννθςθσ 

και αυτι τθσ ςυγχϊνευςθσ των μαφρων τρυπϊν, για να ζχουμε τισ 2 παραπάνω 



εξαιρζςεισ. Η δθμιουργία πυρινων ςτουσ ταχζωσ περιςτρεφόμενουσ χρειάηεται 

περιςςότερο χρόνο για τθν ςυγχϊνευςθ των μαφρων τρυπϊν από τθν διάρκεια τθσ 

αςτρογζννθςθσ, ενϊ οι πυρινεσ ςτουσ αργοφσ περιςτροφείσ χρειάηονται να 

τροφοδοτοφνται από νζο υλικό μετά τθ ςυγχϊνευςθ των μαφρων τρυπϊν. Αυτό 

ςθμαίνει ότι οι αργοί περιςτροφείσ μποροφν να δθμιουργθκοφν ςε ςυγχωνεφςεισ 

διαμελιςμοφ των γαλαξιϊν, ενϊ οι ταχζωσ περιςτρεφόμενοι ςε ςυγχωνεφςεισ 

μικρότερου διαμελιςμοφ. 

 

o Η ςφνδεςθ ανάμεςα ςτισ ιδιότθτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ και ςε κανονικότθτα 

τθσ IMF. 

o Η ςφνδεςθ των ιδιοτιτων του αςτρικοφ πλθκυςμοφ και τθσ κανονικότθτασ τθσ IMF 

(initial mass function, ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ), ζγινε με τθ μζτρθςθ τθσ αςτρικισ 

δυναμικισ ςε ζνα δείγμα 260 ETG. Η κανονικότθτα τθσ IMF ςθμαίνει ικανότθτα 

δθμιουργίασ μεγάλων αςτεριϊν, δθλαδι τθν διαςπορά αςτρικισ μάηασ ςε νεαρά 

αςτρικά ςμινθ, με ςυνζπεια τθν μεγαλφτερθ αντιςτοιχία αςτρικοφ φωτόσ/ 

αςτρικισ μάηασ. Η κανονικότθτα τθσ IMF βρζκθκε να κυμαίνεται μθ ομαλά με τθν 

ιςχφ των γραμμϊν απορρόφθςθσ που είναι ευαίςκθτεσ ςτθν θλικία και ςτθν 

μεταλλικότθτα. Υπάρχουν μικρζσ αλλά μετριςιμεσ τάςεισ τθσ IMF με τθν θλικία και 

τθν αφκονία των ςτοιχείων. Υπολογίηοντασ και τθν εξάρτθςθ των αςτρικϊν 

παραμζτρων από τθν διαςπορά ταχυτιτων αυτζσ οι τάςεισ απομακρφνονται. Όμωσ 

θ βαριά IMF (μεγάλα αςτζρια) ςυνδζεται με μικρι μεταλλικότθτα. Η ςχζςθ αυτι 

βρζκθκε να είναι πιο αςκενισ από ότι ςε προθγοφμενεσ μελζτεσ άμεςθσ 

ανίχνευςθσ αςτεριϊν μικρισ μάηασ, δείχνοντασ ότι υπάρχει διαφορά ανάλογα τθν 

προςζγγιςθ που χρθςιμοποιοφμε. 

o Πολλά χρόνια γίνεται ςυηιτθςθ για μια γενικι μορφι τθσ IMF που να μασ βοθκιςει 

ςτθν κατανόθςθ των διαδικαςιϊν αςτρογζννθςθσ και γενικά ςτθν ερμθνεία του 

ςυνολικοφ φωτόσ που παρατθροφμε να προζρχεται από μθ αναλυμζνουσ  

αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ ςε γαλαξίεσ και αςτρικά ςμινθ. Από τθν μία, τα 

περιβάλλοντα (φυςικζσ ςυνκικεσ) τθσ αςτρογζννθςθσ και οι διαδικαςίεσ εξζλιξθσ 

μπορεί να κυμαίνονται ςθμαντικά από γαλαξία ςε γαλαξία, προτείνοντασ να μθν 

καταλιξουμε ςε μια γενικι IMF. Από τθν άλλθ, μζχρι πρόςφατα είχαμε λίγεσ 

αποδείξεισ που μποροφςαν να απομονϊςουν αποτελεςματικά τισ IMF ςε αυτά τα 

μθ αναλυμζνα ςυςτιματα. Πρόςφατα με ανεξάρτθτεσ τεχνικζσ (βαρυτικοί φακοί, 

αςτρικι δυναμικι, φαςματοςκοπία) αποδείχτθκε θ μθ κακολικότθτα μιασ IMF. 

Εμείσ χρθςιμοποιιςαμε τθν IMF που υπολογίςαμε από τα μοντζλα αςτρικισ 

δυναμικισ, για να δοφμε αν αυτι παρουςιάηει ςυςτθματικζσ διακυμάνςεισ 

ανάλογα με τισ παραμζτρουσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςε ζναν γαλαξία, που 

προκφπτουν από τθν ιςχφ των γραμμϊν και τα μοντζλα αςτρικϊν πλθκυςμϊν. 

Υπολογίςαμε τθν κανονικότθτα τθσ μάηασ τθσ IMF ςυγκρίνοντάσ τθν με τθν IMF 

Salpeter (αυτι που ιςχφει για τον Γαλαξία μασ από άμεςεσ μετριςεισ του αςτρικοφ 

πλθκυςμοφ του). Η παρουςία τθσ ςκοτεινισ φλθσ ερευνικθκε με πολλζσ 

προςεγγίςεισ ϊςτε θ αναλογία μάηασ/ φωτόσ να περιλαμβάνει μόνο βαρυονικι φλθ 

και να αποτελεί κακαρι μζτρθςθ τθσ δυναμικισ των αςτεριϊν. Η θλικία και θ 

μεταλλικότθτα χρθςιμοποιικθκαν ωσ ελεφκεροι παράμετροι. Ζτςι όλθ θ 



πλθροφορία του φάςματοσ χρθςιμοποιικθκε για να κακορίςουμε τθν διαςπορά ςε 

πικανζσ θλικίεσ και μεταλλικότθτεσ, που μποροφν να μασ δείξουν τθν διακφμανςθ 

ςτο ιςτορικό ςχθματιςμοφ αςτζρων ανάμεςα ςε διαφορετικοφσ γαλαξίεσ. Τζλοσ, οι 

παράμετροι των αςτρικϊν πλθκυςμϊν μετρικθκαν με τθν χριςθ τθσ ιςχφοσ των 

γραμμϊν και τα αςτρικά μοντζλα. Αυτά τα μοντζλα ζχουν κυμαινόμενεσ αφκονίεσ 

ςτοιχείων, περιλαμβάνοντασ αναλογίεσ ςτοιχείων α προσ ςίδθρο ςε ςχζςθ με τθν 

θλικία προσ μεταλλικότθτα. 

o Η τάςθ από τθν βαριά IMF μικρισ μεταλλικότθτασ ςτθν ελαφριά IMF μεγάλθσ 

μεταλλικότθτασ δεν είναι μονότονθ, με αντικείμενα μικρισ μεταλλικότθτασ να 

παρουςιάηουν ςχετικά βαριζσ IMF. Οι παράμετροι του αςτρικοφ πλθκυςμοφ 

ςχετίηονται κετικά με τθν διαςπορά ταχυτιτων.  Αυτό μπορεί να επθρεάςει τθν 

αντίλθψι μασ για το τι κακοδθγεί αρχικά τισ διακυμάνςεισ ςτθν IMF. 

 

o Οι βακμίδεσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ του ATLAS 
o Οι βακμίδεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν τθσ επιςκόπθςθσ ATLAS των γαλαξιϊν ETG 

αναφζρονται ςε 260 τζτοιουσ γαλαξίεσ ςε χϊρο 42 Mpc. Με τθν χριςθ φαςμάτων 

εφαρμόςαμε μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ ϊςτε να αντλιςουμε τιμζσ όπωσ θ 

αςτρικι θλικία, θ μεταλλικότθτα και θ αφκονία ςε ςτοιχεία α ςε ςχζςθ με τθν 

γαλαξιακι ακτίνα. Για όλουσ τουσ γαλαξίεσ βρικαμε βαςικζσ γραμμικζσ βακμίδεσ 

πλθκυςμοφ ανάλογα τθσ ακτίνασ ςτον γαλαξία. Βρικαμε μια ςχζςθ ανάμεςα ςτισ 

κετικζσ βακμίδεσ θλικίασ (νεαρότεροι γαλαξιακοί πυρινεσ) και πιο απότομεσ 

αρνθτικζσ βακμίδεσ μεταλλικότθτασ. Οι πιο μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ παρουςιάηουν 

πιο ομαλά προφίλ. Ενϊ δεν υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ ανάμεςα ςε ταχείσ και 

αργοφσ περιςτροφείσ ι ςθμάδια επίδραςθσ  από το περιβάλλον, ανιχνεφςαμε ζνα 

ςθμαντικά μεγαλφτερο εφροσ των βακμίδων Z/H (απόλυτθ μεταλλικότθτα προσ 

θλικία). 

o Η χωρικι διαςπορά των ιδιοτιτων των αςτρικϊν πλθκυςμϊν (θλικία, 

μεταλλικότθτα και πιο λεπτομερείσ πλθροφορίεσ για τθν χθμικι ςφςταςθ) ςτουσ 

γαλαξίεσ περιζχει ςθμαντικά ςτοιχεία για τουσ μθχανιςμοφσ ςχθματιςμοφ και 

εξζλιξθσ που διαμόρφωςαν αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ. Η ολοκλιρωςθ των ςεναρίων 

ςχθματιςμοφ και των ςχετικϊν φυςικϊν διαδικαςιϊν απαιτοφν ςθμαντικζσ 

διαφορικζσ ακτινικζσ διαςπορζσ. Ζτςι ζχουμε τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουμε 

βακμίδεσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ που παρατθριςαμε ςε γαλαξίεσ ωσ μζκοδο 

διάκριςθσ ανάμεςα ςτα ποικίλα ςενάρια ςχθματιςμοφ και εξζλιξθσ. 

o Για τθ κατανόθςθ τθσ ςχζςθσ των βακμίδων αςτρικοφ πλθκυςμοφ με άλλεσ 

κακολικζσ παραμζτρουσ των γαλαξιϊν ερευνοφμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςε βακμίδεσ 

θλικίασ του πυρινα και τθσ μεταλλικότθτασ. Σε προθγοφμενεσ μελζτεσ βρζκθκαν 

ςθμαντικζσ ςυςχετίςεισ για τισ βακμίδεσ μεταλλικότθτασ όπωσ και τισ βακμίδεσ τθσ 

θλικίασ, με τθν μεταλλικότθτα του πυρινα. Υπάρχει και μια αντίκετθ ςυςχζτιςθ τθσ 

βακμίδασ θλικίασ με τθν θλικία ςτο γαλαξιακό κζντρο όπου οι νεότεροι γαλαξίεσ 

παρουςιάηουν πιο κετικζσ βακμίδεσ. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί με το ιεραρχικό 

μοντζλο ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν, ςτο οποίο οι ςυγχωνεφςεισ και προςαυξιςεισ 

ςθμαίνουν τθν ζντονθ αςτρογζννθςθ ειδικά ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. 

Η ςυςχζτιςθ είναι πιο εμφανισ ςτα νεότερα ςυςτιματα (με τθν πιο πρόςφατθ 



δθμιουργία αςτεριϊν) αλλά μόνο για γαλαξίεσ με θλικίεσ βάςει λαμπρότθτασ 

μεγαλφτερεσ από 6 δισ ζτθ. Μια πικανι εξιγθςθ για τισ βακμίδεσ μεταλλικότθτασ 

ζναντι τθσ ςυςχζτιςθσ μεταλλικότθτασ τθσ κεντρικισ περιοχισ προζρχεται από το 

ίδιο ςενάριο με το οποίο το εμπλουτιςμζνο αζριο οδθγεί ςε ςχθματιςμό 

νεαρότερων, πλοφςιων ςε μζταλλα περιοχϊν. Το αζριο πζφτει προσ το κζντρο, 

ςθμαίνοντασ αςτρογζννθςθ ςτθν περιοχι. Αν είναι ςωςτό αυτό το ςενάριο, πρζπει 

να αναμζνουμε μια ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςε κετικζσ βακμίδεσ θλικίασ και πιο 

απότομεσ (πιο αρνθτικζσ) βακμίδεσ μεταλλικότθτασ. Πράγματι αυτό το 

ανακαλφψαμε πρόςφατα. 

o Υπάρχει μια γενικι τάςθ πιο ρθχϊν βακμίδων μεταλλικότθτασ με τθν αυξανόμενθ 

μάηα. Βρζκθκαν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ ςε όλεσ τισ γαλαξιακζσ μάηεσ που ίςωσ 

αντανακλοφν διαφορετικζσ διαμορφϊςεισ από τισ ςυγχωνεφςεισ, και διαφορετικζσ 

αναλογίεσ αερίων από ςυγχωνεφςεισ, αλλά υπάρχει μια αυξάνουςα διακφμανςθ 

προσ το άκρο τθσ μικρότερθσ μάηασ. Δεν υπάρχει φανερι ςχζςθ με ταχείσ και 

αργοφσ περιςτροφείσ, εκτόσ τθσ γενικι τάςθσ τθσ μάηασ, ςτθν οποία τα ςυςτιματα 

με τθν μεγαλφτερθ μάηα ζχουν πιο ρθχζσ βακμίδεσ και ταιριάηουν περιςςότερο 

ςτθν κατθγορία των αργϊν περιςτροφζων. 

o Για γαλαξίεσ με ςθμάδια ακραίασ αςτρογζννθςθσ θ παραδοχι των γραμμικϊν 

βακμίδων αςτρικοφ πλθκυςμοφ μπορεί να καταρρεφςει. Ζτςι περιορίςαμε το 

δείγμα μασ ςε γαλαξίεσ με θλικίεσ ςτα κζντρα τουσ μεγαλφτερεσ από 4 δισ ζτθ (190 

γαλαξίεσ). Με αυτόν τον περιοριςμό ζγιναν οι βαςικζσ ςχζςεισ πιο πυκνζσ (θ 

διακφμανςθ περιορίςτθκε), ειδικά θ ςχζςθ των μεταλλικϊν βακμίδων με τθν 

δυναμικι μάηα ζγινε ςθμαντικά πιο ξεκάκαρθ. 

o Υπάρχει ζνα ςθμαντικά μεγαλφτερο εφροσ βακμίδων Z/H ςτουσ γαλαξίεσ μικρισ 

μάηασ, που ςθμαίνει ότι οι πλοφςιεσ ςε αζρια ςυγχωνεφςεισ επικρατοφν ςτισ μικρζσ 

μάηεσ. 

 

o Τα τελευταία ςτάδια αςτρικισ εξζλιξθσ ςε μοντζλα πλθκυςμϊν. 

o Η ζρευνα των τελευταίων φάςεων αςτρικισ εξζλιξθσ περιλαμβάνει από τα τοπικά 

αςτρικά ςμινθ ωσ μακρινοφσ γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ. Επικεντρωκικαμε 

ςτον αςυμπτωτικό κλάδο ςτο διάγραμμα H/R, όπου τα αςτζρια παρουςιάηουν 

κερμικοφσ παλμοφσ. Τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ αποτελοφν το μαγικό εργαλείο 

για κατανόθςθ τθσ φυςικισ των γαλαξιϊν βάςει του φωτόσ που εκπζμπουν. 

o Τα τελευταία ςτάδια αςτρικισ εξζλιξθσ περιλαμβάνουν τθν ςχετικά ταχζα καφςθ 

υδρογόνου και θλίου ςε φλοιοφσ των αςτζρων. Ακολουκεί θ εξάντλθςθ των 

πυρθνικϊν αυτϊν καυςίμων. Η εμφάνιςθ και διάρκεια αυτισ τθσ φάςθσ εξαρτάται 

από τθν αρχικι αςτρικι μάηα. Τα αςτζρια με μάηα μεγαλφτερθ από 8 θλιακζσ μάηεσ 

φτάνουν γριγορα ςτθν καφςθ του θλίου ςτον πυρινα, και μετά από μια ςφντομθ 

φάςθ ωσ ερυκροί ι μπλε υπεργίγαντεσ καταλιγουν ςε ζκρθξθ ςουπερνόβα ΙΙ 

(καφςθ ςτον πυρινα και ςε φλοιοφσ των ςτοιχείων ωσ το ςίδθρο). Στθν κατθγορία 

τθσ μεςαίασ μάηασ (2-8 θλιακζσ) θ εξζλιξθ τα φζρνει ςτον αςυμπτωτικό κλάδο 

(πυρινασ από άνκρακα (εξάντλθςθ του θλίου χωρίσ καφςθ του άνκρακα) και καφςθ 

θλίου και υδρογόνου ςε φλοιοφσ, AGB), ενϊ τα πιο μικρισ μάηασ αςτζρια φτάνουν 

τον κλάδο των κόκκινων γιγάντων (πυρινασ από ιλιο και μόνο καφςθ υδρογόνου 



ςε φλοιό, RGB) και τον οριηόντιο κλάδο (καφςθ θλίου ςτον πυρινα και υδρογόνου 

ςε φλοιό, HB). Οι τελευταίεσ φάςεισ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ χαρακτθρίηονται από τθν 

μικρι διάρκειά τουσ (1 δισ ζτθ ςτα 10 δισ ςυνολικισ ηωισ αςτζρα με μια θλιακι 

μάηα) και τθν μεγάλθ λαμπρότθτα των αςτζρων, ενϊ οι επιφανειακζσ κερμοκραςίεσ 

των αςτζρων φτάνουν ςε ακραίεσ μεταβολζσ (από 4000Κ ςτον αςυμπτωτικό και 

ςτον κλάδο των γιγάντων ωσ 10000 ςτον οριηόντιο κλάδο). Όλα αυτά ςυνοδεφονται 

με απϊλεια μάηασ και αςτάκειασ τθσ περιςτροφισ και του ςχιματοσ των 

εξωτερικϊν ςτρωμάτων. Η απϊλεια μάηασ ςυνδζεται με τουσ παλμοφσ ςτα 

τελευταία ςτάδια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ ςτο μεγαλφτερο μζροσ του αςυμπτωτικοφ 

κλάδου (αςυμπτωτικόσ κλάδοσ  κερμικϊν παλμϊν γιγάντων, TP- AGB) και ςτον 

οριηόντιο κλάδο και μασ δυςκολεφει ςτθν ακριβι κατανόθςθ των μθχανιςμϊν τθσ. 

Για να μπορζςουμε να υπολογίςουμε μοντζλα που να εφαρμόηονται ςτουσ 

γαλαξίεσ με κάποια βεβαιότθτα πρζπει να αντιμετωπίςουμε τα κενά ςτθν γνϊςθ 

μασ για τα παραπάνω. Χρθςιμοποιοφμε ςχετικζσ παραμζτρουσ όπωσ θ 

αποτελεςματικότθτα τθσ απϊλειασ μάηασ και οι λεπτομζρειεσ τθσ  πυρθνικισ 

καφςθσ, που μποροφν να βοθκιςουν ςτθν καταςκευι κεωρθτικϊν αςτρικϊν 

μοντζλων. Μια παρόμοια προςζγγιςθ εφαρμόςτθκε ςε μοντζλα αςτρικοφ 

πλθκυςμοφ με τθν χριςθ ολόκλθρων ςμθνϊν. Αν και τα ςμινθ ςτον Γαλαξία μασ 

και ςτα Μαγγελανικά νζφθ παρουςιάηουν ποικιλία από κφριεσ ακολουκίεσ (ςθμείο 

εκτροπισ κ.λπ.), θ μελζτθ τουσ είναι πολφ πιο απλι από τουσ ολόκλθρουσ γαλαξίεσ. 

Το μειονζκτθμα των ςμθνϊν είναι ο ςχετικά μικρόσ αρικμόσ αςτεριϊν  (10000- 1 

εκατομμφριο) που δυςκολεφει τθν ανίχνευςθ αςτζρων ςτα τελευταία ςτάδια τθσ 

εξζλιξισ τουσ ζναντι των διακυμάνςεων τθσ λαμπρότθτάσ τουσ. Οι γαλαξίεσ 

μεγάλθσ μάηασ φιλοξενοφν αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ ςχεδόν ίδιασ θλικίασ και δεν 

επθρεάηονται από αυτζσ τισ διακυμάνςεισ. Αυτό το γεγονόσ αποτελεί το αίτιο να 

χρθςιμοποιιςουμε γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ με μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ ωσ δείγματα 

για τον ζλεγχο πολλϊν παραδοχϊν ςχετικά με τθν διάρκεια και τθν κατανάλωςθ 

του πυρθνικοφ καυςίμου ςτον αςυμπτωτικό κλάδο κερμικϊν παλμϊν, που 

αποτελεί τθν πιο ςφντομθ (10 εκατομμφρια ζτθ) και λαμπρι φάςθ ςτο τζλοσ τθσ 

αςτρικισ εξζλιξθσ. 

o Αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, κόκκινοι ι μπλε υπεργίγαντεσ? 

o Εξαρτάται από παραδοχζσ για το μζγεκοσ τθσ ςυναγωγισ, τθν περιςτροφι και τθν 

απϊλεια μάηασ. Πολλά μοντζλα περιλαμβάνουν αυτι τθν μεταγενζςτερθ φάςθ 

αςτρικισ εξζλιξθσ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ με διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ, που 

αντικατοπτρίηεται ςε διαφορετικό φάςμα αςτρικϊν πλθκυςμϊν. Η επίδραςθ τθσ 

κερμοκραςίασ ςτθν φάςθ του υπεργίγαντα αποτελεί απόδειξθ του μοντζλου που 

προβλζπει διάρκεια τθσ φάςθσ μζχρι 10 εκατομμφρια ζτθ. Τα νεαρότερα ςμινθ 

φτάνουν ςε πιο κόκκινα χρϊματα, που ταιριάηουν καλά με τα μοντζλα ερυκρϊν 

υπεργιγάντων. 

o Η κερμοκραςία του κλάδου των κόκκινων γιγάντων. 

o Τα διάφορα μοντζλα προβλζπουν διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ για τον RGB. Οι πιο 

χαμθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμαίνουν μικρότερθ μεταλλικότθτα ι νεαρότερθ θλικία. Η 

κερμοκραςία του RGB επίςθσ επθρεάηει τθν διαςπορά τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ 

μάηασ (IMF). 

o Η μορφολογία του HB. 



o Γνωρίηουμε ότι θ φάςθ του οριηόντιου κλάδου ζχει πολλζσ μορφζσ που ςχετίηονται 

κυρίωσ με τθν μεταλλικότθτα. Τα πολλά ςχετικά μοντζλα μποροφν να 

πειραματιςτοφν με τισ παρατθριςεισ. Η απϊλεια μάηασ ςτον οριηόντιο κλάδο 

επιτρζπει να αυξθκεί θ κερμοκραςία χωρίσ τθν επίδραςθ τθσ θλικίασ ςτο μοντζλο. 

Ζτςι ζχουμε ζνα εφροσ μορφϊν οριηόντιων κλάδων για διαφορετικζσ 

μεταλλικότθτεσ, από το μπλε ωσ το κόκκινο, για παρόμοιεσ θλικίεσ (και αρχικι 

αςτρικι μάηα). Τα μοντζλα αςτρικϊν πλθκυςμϊν ταιριάηουν καλφτερα με τθν 

μορφολογία των HB να ζχει προςαρμοςτεί ςτα παραπάνω, <παίηοντασ> με τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ απϊλειασ μάηασ. 

o Η φάςθ αςυμπτωτικοφ κλάδου κερμικϊν παλμϊν γιγάντων TP-AGB και οι γαλαξίεσ 

μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ (z). 

o Η επίδραςθ τθσ παραπάνω φάςθσ ςε μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ και γαλαξιϊν 

ζχει ςυηθτθκεί πολλζσ φορζσ. Αντίκετα με τα άλλα ςτάδια αςτρικισ εξζλιξθσ, 

υπάρχει μια ενδιαφζρουςα αςυμφωνία  ανάμεςα ςτα αςτρικά ςμινθ και τουσ 

μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ για τθν φάςθ TP-AGB, όπου φαίνεται οι γαλαξίεσ να 

βιϊνουν μεγάλθ επίδραςθ από αυτιν τθν φάςθ αςτρικισ εξζλιξθσ. 

 

 

o Οι αναλογίεσ τθσ αφκονίασ των ςτοιχείων ςτα μοντζλα αςτρικϊν 

πλθκυςμϊν 
o Θα εξετάςουμε τθν επίδραςθ των κυμαινόμενων αναλογιϊν αφκονίασ των χθμικϊν 

ςτοιχείων ςτα μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ επικεντρϊνοντασ ςτα ςτοιχεία α και 

ςτα ςτοιχεία τθσ κορυφισ του ςιδιρου ((Fe) peak). Τα ςτοιχεία α είναι εκείνα που 

προζρχονται από ςφντθξθ ςτοιχείων με πυρινεσ θλίου (α) και τα ςτοιχεία τθσ 

κορυφισ του ςιδιρου είναι τα γειτονικά του ςτον περιοδικό πίνακα. 

o Τα φάςματα των γαλαξιϊν και των ςφαιρωτϊν ςμθνϊν περιζχουν πολλζσ 

πλθροφορίεσ για το αζριο και τισ ςυνκικεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν. Ο γραμμζσ 

εκπομπισ χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό τθσ κινθματικισ του αερίου, τθσ 

δραςτθριότθτασ ςχθματιςμοφ αςτεριϊν και τθσ ςυςςϊρευςθσ  φλθσ ςτθν κεντρικι 

μαφρθ τρφπα. Οι γραμμζσ απορρόφθςθσ και τα ςυνεχι αςτρικά φάςματα 

περιλαμβάνουν ιδιότθτεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν και μποροφν να χρθςιμεφςουν 

ςτον κακοριςμό τθσ θλικίασ, τθσ εποχισ ςχθματιςμοφ και του ιςτορικοφ 

ςχθματιςμοφ των αςτεριϊν, και τθσ αφκονίασ των ςτοιχείων. Οι γραμμζσ 

απορρόφθςθσ μετριόνται εφκολα και καλιμπράρονται ςε ζνα ςφςτθμα, δεν 

επθρεάηονται πολφ από τθν ςκόνθ και επιτρζπουν τθν διάκριςθ τθσ μεταλλικότθτασ 

ςε αφκονία των ςτοιχείων, που μασ βοθκάει να βάλουμε ςε όρια το ιςτορικό του 

χθμικοφ εμπλουτιςμοφ. Η ςυμπερίλθψθ των παραπάνω ζχει βοθκιςει τα αςτρικά 

μοντζλα να κάνουν ζνα μεγάλο βιμα εμπρόσ ςτο πεδίο του αςτρικοφ πλθκυςμοφ 

και αποτελοφν κλειδί για τθν πρόοδο ςτθν ερμθνεία των γαλαξιακϊν δεδομζνων 

που λαμβάνουμε. 

o Τθν δεκαετία του 1980 κακορίςτθκαν οι δείκτεσ των οπτικϊν γραμμϊν 

απορρόφθςθσ που χρθςιμοποιοφνται ςυνικωσ ςτισ αναλφςεισ γραμμϊν 

απορρόφθςθσ των παλαιϊν αςτρικϊν πλθκυςμϊν. Σχεδιάςτθκαν για γαλαξίεσ 



μεγάλθσ μάηασ με ςθμαντικι πλάτυνςθ των γραμμϊν από τυχαίεσ κινιςεισ των 

αςτεριϊν. Το πλεονζκτθμα του μεγάλου εφροσ ςυχνοτιτων είναι ότι αυξάνεται θ 

αναλογία ςιματοσ/ κορφβου, και οι μετριςεισ είναι αρκετά αυκεντικζσ. Το 

μειονζκτθμα είναι ότι υπάρχει ςυςςϊρευςθ μεγάλων αρικμϊν γραμμϊν 

απορρόφθςθσ από διάφορα χθμικά ςτοιχεία, που δεν μασ επιτρζπει τον εφκολο 

διαχωριςμό τουσ. Ενϊ τθν δεκαετία του 1990 δθμιουργικθκαν πολλά μοντζλα 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ μζςω των αναλυτικϊν γαλαξιακϊν φαςμάτων, είδαμε ότι οι 

απορροφιςεισ του (Mg) και του (Fe) ςτουσ ETG (early type galaxies) δεν 

αντιπροςωπεφονται ςε αυτά τα μοντζλα, κάτι που ξεπεράςτθκε αργότερα. 

Δθμιουργικθκαν τα πρϊτα μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ με κυμαινόμενεσ 

αφκονίεσ των ςτοιχείων. Μασ βοικθςε το καλιμπράριςμα με δεδομζνα από 

ςφαιρωτά ςμινθ. Πρόςφατα νζα μοντζλα αφξθςαν τον αρικμό των 

επιβεβαιωμζνων χθμικϊν ςτοιχείων. Σε αυτό βοικθςε θ μεγαλφτερθ φαςματικι 

ανάλυςθ, ιδίωσ ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ, ςτουσ οποίουσ δεν ζχουμε 

αςτζρια καλιμπραρίςματοσ. Τα μοντζλα πάλι καλιμπράρονται με ςφαιρωτά ςμινθ 

του Γαλαξία μασ. Μασ προςφζρουν θλικίεσ, απόλυτεσ μεταλλικότθτεσ και μερικζσ 

αφκονίεσ ςτοιχείων, ενϊ άλλεσ παραμζνουν αβζβαιεσ. Το κετικό είναι ότι τα 

διαφορετικά μοντζλα μασ δίνουν τισ ίδιεσ αφκονίεσ ςτοιχείων. 

o Για πρϊτθ φορά υπολογίςτθκαν τα ςφάλματα των μοντζλων. Αυτό ζγινε εφικτό 

χάρθ ςτθν χριςθ του μεγζκουσ τθσ ιςχφσ των γραμμϊν απορρόφθςθσ ςε 

ςυνδυαςμό με ςυνιςτϊςεσ προςαρμογισ. Οι τελευταίεσ επιτρζπουν τθν παρεμβολι 

ςτισ αςτρικζσ παραμζτρουσ περιοχϊν με αρκετό πλθκυςμό, που αυξάνει τθν 

ακρίβεια των μοντζλων. Ακόμα, κάκε μορφι απορρόφθςθσ αντιπροςωπεφεται από 

ανεξάρτθτθ ςυνιςτϊςα προςαρμογισ. Τα ςφάλματα των μοντζλων είναι γενικά 

πολφ μικρά και κάτω από το ςφάλμα παρατιρθςθσ για τα ςφαιρωτά ςμινθ και 

τουσ γαλαξίεσ με μεταλλικότθτα όμοια του Ηλίου. Τα ςφάλματα των μοντζλων 

αυξάνονται και κορυφϊνονται ςε ακραίεσ μεταλλικότθτεσ, φτάνοντασ τα ςφάλματα 

παρατιρθςθσ. Αυτό αποτελεί μια άμεςθ ςυνζπεια τθσ εμπειρικισ αςτρικισ 

βιβλιογραφίασ, όπου το εφροσ των παραμζτρων ςτισ ακραίεσ τιμζσ τθσ 

μεταλλικότθτασ αναπόφευκτα προζρχονται από λίγα δείγματα. 

o Τα μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ με ευαιςκθςία ςτθν αναλογία των ςτοιχείων μασ 

δίνουν τθν ικανότθτα να κακορίςουμε τισ αναλογίεσ αφκονίασ για πολλά χθμικά 

ςτοιχεία ςε μθ αναλυμζνουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ. Αναπτφχκθκαν κωδικοί που 

ταιριάηουν τισ αφκονίεσ των ςτοιχείων με τισ πιο δυνατζσ γραμμζσ απορρόφθςθσ 

όπωσ των (C), (N), (Mg), (Ca), (Ti), (Fe). Η αφκονία του οξυγόνου δεν μπορεί να 

κακοριςτεί άμεςα από τα φάςματα απορρόφθςθσ, αλλά μπορεί να υπολογιςτεί 

μζςω του ρόλου του ωσ κυρίαρχο ςτοιχείο α ςχετικά με τα ελαφρφτερα τζτοια 

ςτοιχεία. 

o Ζνα ςθμαντικό αποτζλεςμα όλων αυτϊν των μελετϊν είναι ότι θ αναλογία 

ελαφριϊν ςτοιχείων/ ςίδθρο ((C/Fe), (N/Fe), (O/Fe), (Mg/Fe), (Si/Fe)) αυξάνεται με 

τθν διαςπορά ταχυτιτων και τθν μάηα ενόσ γαλαξία, φτάνοντασ ςε ςθμαντικζσ 

υπερ- θλιακζσ αναλογίεσ ςτουσ μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ. Τα βαρφτερα του 

αςβεςτίου και του (Ti) ςτοιχεία δεν ακολουκοφν αυτιν τθν τάςθ. Η (Ca/Fe) είναι 

κοντά ςε αυτιν του Ηλίου ςε όλεσ τισ γαλαξιακζσ μάηεσ με μια μικρι αφξθςθ τθσ 

αφκονίασ του (Ca) και του (Ti) ςτουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ, επειδι αυτά τα 



ςτοιχεία παράγονται κυρίωσ κατά τισ εκριξεισ ςουπερνόβα Ia. Όμωσ το (Ti) 

παρουςιάηεται ελαττωμζνο ςχετικά με το (Ca) ςτουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ, κάτι 

αντίκετο με τθν παραπάνω κεωρία. Αυτό μπορεί να ζχει να κάνει με τθν 

ευαιςκθςία του οπτικοφ φάςματοσ ςτο (Ti). 

 

o Τα αντικείμενα με υπζρβαςθ τθσ γραμμισ NaD και ο ρόλοσ τουσ 

ςτθν ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (initial mass function, IMF). 
o Θεωροφμε πικανι μια ανάμειξθ τθσ γραμμισ NaI 8200A ςτισ IMF βαριοφ πυκμζνα 

(bottom heavy, με πολλοφσ νάνουσ αςτζρεσ ςτα νεαρά ςμινθ) των λαμπρϊν 

ελλειπτικϊν γαλαξιϊν. Χρθςιμοποιιςαμε τθν καλφτερα μετριςιμθ γραμμι NaD 

5900A. Ζνα ςθμαντικό μζροσ των γαλαξιϊν (10%) προγενζςτερου και 

μεταγενζςτερου τφπου (early –late type) παρουςιάηουν ιςχυρζσ γραμμζσ NaD. 

o Το φαινομενικά βαρετό φάςμα των ελλειπτικϊν γαλαξιϊν περιζχει πολλζσ 

πλθροφορίεσ για το ιςτορικό ςχθματιςμοφ τουσ. Η γραμμι NaD ζγινε 

ενδιαφζρουςα όταν διαπιςτϊκθκε ότι θ ιςχφ τθσ είναι μεγαλφτερθ ςτουσ λαμπροφσ 

ελλειπτικοφσ από ότι αναμζνουμε για <κανονικοφσ> αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ. Και θ 

γραμμι NaI 8200A ςτο κοντινό υπζρυκρο παρουςιάηεται ενιςχυμζνθ ςτουσ 

λαμπροφσ ελλειπτικοφσ, και θ ιςχφ τθσ εξθγείται αν θ κοιλιά του αςτρικοφ 

πλθκυςμοφ ζχει ακραία bottom heavy IMF. 

o Η IMF είναι μια από τισ μυςτιριεσ ζννοιεσ όπωσ οι μαφρεσ τρφπεσ, θ ςκοτεινι φλθ 

κ.λπ. Όποτε δεν μποροφμε να εξθγιςουμε κάτι καταφεφγουμε ςε μια από αυτζσ τισ 

ζννοιεσ, όμωσ ςαν τελευταία επιλογι. Αυτό γιατί αν και θ φπαρξι τουσ δεν 

αμφιςβθτείται πια, θ επίδραςι τουσ δεν ζχει κατανοθκεί καλά. 

o Η γραμμι NaD 5900A είναι πολφ πιο δυνατι από τθν Na 8200A και εφκολα 

μετριςιμθ επειδι βρίςκεται ςτο οπτικό φάςμα. Μια μεγάλθ φαςματοςκοπικι 

επιςκόπθςθ όπωσ θ SDSS μασ παρζχει τθν ιςχφ τθσ γραμμισ για εκατομμφρια 

γαλαξίεσ. Ζτςι ελζγξαμε αν τα ίδια μοντζλα που χρθςιμοποιικθκαν για να 

ταιριάξουν τισ NaI 8200 ςτουσ λαμπροφσ ελλειπτικοφσ μποροφν να αντιςτοιχίςουν 

τισ NaD 5900 ςε αυτοφσ. 

o Τα αντικείμενα υπζρβαςθσ τθσ NaD (NaD excess objects, NEOs), είναι τα 

αντικείμενα με εντονότερθ τθν γραμμι NaD από ότι προβλζπουν τα μοντζλα. 

Βρικαμε ότι πολλοί γαλαξίεσ τθσ επιςκόπθςθσ δείχνουν ενιςχυμζνεσ γραμμζσ NaD 

5900. Αυτοφσ τουσ 1603 γαλαξίεσ τουσ ονομάςαμε NEOs και κατθγοριοποιιςαμε 

τουσ 963 ςε 553 προγενζςτερου και 410 ςε μεταγενζςτερου τφπου. 

o Οι NEOs μεταγενζςτερου τφπου (LT). Οι περιςςότεροι από αυτοφσ παρουςιάηουν 

δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ και περιζχουν πολφ ςκόνθ. Η ιςχφσ τθσ γραμμισ 

NaD τουσ είναι υπερβολικι ϊςτε να προζρχεται από αςτρικζσ πθγζσ και οφείλεται 

ςε μεςοαςτρικζσ πθγζσ. 

o Οι NEOs προγενζςτερου τφπου (ET). Οι μορφολογικά ιδιόρρυκμοι NEOs. Συχνά 

παρουςιάηουν δομζσ ςχετικζσ με ςυγχωνεφςεισ ι γραμμζσ ςκόνθσ. Εμφανίηονται 

πιο επίπεδοι και ςκονιςμζνοι, κάτι που παραπζμπει ςε παρουςία δίςκου. 

Περιλαμβάνουν μεγάλο εφροσ αςτρικισ μάηασ χωρίσ ξεκάκαρθ προτίμθςθ μάηασ. 

Από τθν ςκόνθ ςυμπεραίνουμε ότι παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ με ανάλογεσ 



γραμμζσ εκπομπισ πάνω από τον μζςο όρο του δείγματοσ. Οι θλικίεσ τουσ με βάςθ 

τθν λαμπρότθτά τουσ (γραμμζσ Balmer) είναι πολφ πιο νεαρζσ (3 δισ ζτθ) από το 

δείγμα (10 δισ ζτθ). Όπωσ ςτουσ μεταγενζςτερου τφπου NEOs, θ ιςχφσ τθσ γραμμισ 

NaD ξεπερνάει το όριο των μοντζλων αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Ουςιαςτικά μοιάηουν 

με τουσ μεταγενζςτερου τφπου NEOs. 

o Οι μορφολογικά ομαλοί NEOs προγενζςτερου τφπου. Είναι κανονικοί ςε ςχζςθ με 

όλο το δείγμα χωρίσ ιδιορρυκμίεσ ςτθν μορφολογία τουσ. Φαίνονται ςφαιρικοί. 

Όςο μεγαλφτερθ μάηα ζχουν , τόςο πιο ιςχυρι είναι θ γραμμι απορρόφθςθσ NaD. 

Μόνο ζνα 10% τουσ παρουςιάηει γραμμζσ εκπομπισ, αλλά και αυτι βαςικά δεν 

προζρχεται από δραςτθριότθτα δθμιουργίασ άςτρων. Επίςθσ είναι πιο κόκκινοι. Οι 

γραμμζσ απορρόφθςθσ μασ δείχνουν υπερ- θλιακζσ τιμζσ ςτα μζταλλα και ςτα 

ςτοιχεία α. Οι θλικίεσ τουσ είναι οι μζςεσ ωσ μεγάλεσ θλικίεσ του δείγματοσ. Δεν 

μετρικθκαν ςθμαντικζσ μετατοπίςεισ Ντόπλερ ςτισ γραμμζσ NaD, που ςθμαίνει ότι 

δεν ζχουμε ςχετικζσ ειςροζσ ι εκροζσ φλθσ. Παρουςιάηουν τυπικά παλαιό αςτρικό 

πλθκυςμό. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ιςχφ των γραμμϊν του (Na) μπορεί να ζχει αςτρικι 

προζλευςθ. Είναι ενιςχυμζνοι ςε (Fe) και ςτοιχεία α, αλλά αυτό δεν αρκεί για τθν 

ιςχφ τθσ NaD που μετράμε ςε αυτοφσ. Η χριςθ του bottom heavy IMF μασ βοθκάει 

εδϊ, ενιςχφοντασ ελάχιςτα τθν ιςχφ τθσ γραμμισ. 

o Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι θ ιςχφσ των γραμμϊν του Νατρίου περιζχει ςθμαντικζσ 

πλθροφορίεσ για τθν IMF και άλλεσ λεπτομζρειεσ τθσ διαδικαςίασ ςχθματιςμοφ των 

γαλαξιϊν, αλλά είναι αμφίβολο αν αποτελοφν ζνδειξθ ακραίων bottom heavy IMF. 

 

o  

 

 

o Κλιμακωτοί νόμοι για τισ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ ςε μεταγενζςτερου 

τφπου (late type) και νάνουσ ςφαιροειδείσ γαλαξίεσ. 

 

o Οι άλωσ ςκοτεινισ φλθσ (DM) των γαλαξιϊν τφπου Sc- Im ικανοποιοφν νόμουσ 

κλιμάκωςθσ, ανάλογουσ με τισ ςχζςεισ βαςικοφ επιπζδου των ελλειπτικϊν 

γαλαξιϊν. Οι άλωσ ςτουσ λιγότερο λαμπροφσ γαλαξίεσ ζχουν μικρότερθ διάμετρο, 

μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ και χαμθλότερεσ διαςπορζσ ταχυτιτων (ς) ςτα κζντρα 

τουσ. Αν οι ςφαιροειδείσ νάνοι (dSph) και οι ανϊμαλοι νάνοι τφπου Μαγγελανικϊν 



νεφϊν (dIm) βρίςκονται ςτθν παρζκταςθ αυτισ τθσ ςχζςθσ, τότε μποροφμε να 

εκτιμιςουμε τθν απϊλεια βαρυονικισ μάηασ τουσ ςχετικά με αυτιν των Sc- Im 

γαλαξίεσ. Βρικαμε ότι αν δεν υπιρχε αυξθμζνθ απϊλεια βαρυονικισ μάηασ ςχετικά 

με τουσ Sc-Im γαλαξίεσ, οι τυπικοί γαλαξίεσ dSph και dIm κα ιταν λαμπρότεροι κατά 

-4 και -3,5 mag αντίςτοιχα. Αντίκετα, οι γαλαξίεσ αυτοί απϊλεςαν βαρυονικι αζρια 

μάηα που κα μποροφςε να είχε δθμιουργιςει αςτζρια. Επίςθσ, οι dSph και οι dIm 

ζχουν μεγαλφτερθσ μάηασ άλωσ DM από ότι νομίηαμε, με ς= 30 km/s και ταχφτθτεσ 

κυκλικισ τροχιάσ 42 km/s. Η ςφγκριςθ των παραμζτρων τθσ DM και τθσ ορατισ φλθσ 

επιβεβαιϊνει ότι οι dSph και dIm γαλαξίεσ με λαμπρότθτα >-18 ςχθματίηουν μια 

ακολουκία ελάττωςθσ τθσ αναλογίασ τθσ βαρυονικισ φλθσ ζναντι τθσ ςκοτεινισ που 

υπάρχει ςε μικρότερουσ νάνουσ. Είδαμε ότι θ ςυνειςφορά τθσ βαρυονικισ ςτθν φλθ 

ςχεδόν μθδενίηεται ςε ταχφτθτεσ κυκλικισ τροχιάσ <42 km/s. Πρζπει να υπάρχει 

μεγάλοσ πλθκυςμόσ αλεϊν ςκοτεινισ φλθσ που δεν ζχει ανακαλυφτεί. Αυτό 

βοθκάει να λφςουμε το πρόβλθμα ότι το φάςμα αρχικισ διακφμανςθσ (initial 

fluctuation spectrum) τθσ ψυχρισ ςκοτεινισ φλθσ προβλζπει περιςςότερουσ νάνουσ 

γαλαξίεσ από όςουσ παρατθροφμε. 

o Επικεντρωκικαμε ςε γαλαξίεσ που περιζχουν μόνο 2 κφρια μζρθ, ζναν βαρυονικό 

δίςκο ι κυρίωσ ςϊμα (κοιλιά) και τθν άλω DM. Οι ςυςχετίςεισ των παραμζτρων των 

γαλαξιϊν Sph είναι ςυνεχείσ με τουσ δίςκουσ των S0 γαλαξιϊν, αλλά όχι με τισ 

κοιλιζσ τουσ. Στθν ουςία οι Sph είναι S0 χωρίσ κοιλιζσ. Ακόμα, οι Sph και οι S+ Im 

γαλαξίεσ ζχουν παρόμοια δομι ςε κάκε λαμπρότθτα βαρυονικισ μάηασ (Mv). Η 

ενεργι λαμπρότθτα μειϊνεται δραματικά ςε MV> -18. Οι άλωσ DM των γαλαξιϊν 

Sc-Im ικανοποιοφν τουσ κλιμακωτοφσ νόμουσ, οι οποίοι κζτουν νζα όρια ςτθν 

δθμιουργία των γαλαξιϊν. Για παράδειγμα, θ πυκνότθτα των αλεϊν (ρ) εξαρτάται 

από τθν ερυκρολίςκθςθ κατά τθν κατάρρευςθ τθσ εςωτερικισ άλω ςε γαλαξία. Η 

(ρ) αυξάνεται προσ τισ μικρότερεσ λαμπρότθτεσ επειδι οι εςωτερικζσ άλωσ ςτουσ 

πιο αμυδροφσ γαλαξίεσ κατζρρευςαν νωρίτερα. Οι ςχζςεισ τθσ DM δείχνουν ότι οι 

νάνοι γαλαξίεσ δθμιουργικθκαν νωρίτερα από τουσ γιγάντιουσ ςπειροειδείσ. Οι 

διορκϊςεισ τθσ βαρυονικισ ςυμπίεςθσ από τθν DM κάνει τθν αρχζγονθ (ρ) 

μικρότερθ για τουσ γιγάντιουσ γαλαξίεσ. Οι μικρότεροι νάνοι ζχουν μικρότερθ 

αναλογία αςτρικισ/ ςκοτεινισ φλθσ. Αυτό ςυςχετίηεται μάλλον με απϊλεια 

βαρυονικισ φλθσ (από ςυςςωρεφςεισ των μεγαλφτερων γαλαξιϊν). 

o Σφγκριςθ των κλιμακωτϊν ςχζςεων για ορατι και ςκοτεινι φλθ. 

o Οι γαλαξίεσ S+Im+Sph  με Mv>-18 ςχθματίηουν μια διαδοχι ελάττωςθσ τθσ 

αναλογίασ πυκνότθτασ βαρυονικισ φλθσ /DM όςο μειϊνεται θ λαμπρότθτα. 

Προτείνουμε ότι ςχθματίηουν μια διαδοχι ελάττωςθσ βαρυονικισ ςυγκράτθςθσ 

(μζςω ανζμων από ςουπερνόβα) ι ελάττωςθσ βαρυονικισ κυριαρχίασ (μετά τον 

κοςμικό επαναιονιςμό), ςτουσ μικρότερουσ γαλαξίεσ αυτϊν των τφπων. Για 

γαλαξίεσ με ςθμερινι Mv =-10+-3, θ βαρυονικι εξάλειψθ υπολογίηεται βάςει 

ςχετικϊν πινάκων. Αυτοί οι νάνοι είναι ςχεδόν ςκοτεινοί, μάλλον επειδι ζχαςαν 

περιςςότερθ βαρυονικι μάηα από ότι οι Sc- Im. Στουσ dIm μερικι βαρυονικι μάηα 

είναι ακόμα ςτθν μορφι ψυχροφ αερίου, αλλά αυτι είναι ελάχιςτθ. Ουςιαςτικά θ 

λαμπρότθτα είναι ανεξάρτθτθ από τθν πυκνότθτα τθσ DM. Οι κοιλιζσ και οι 

ελλειπτικοί γαλαξίεσ ζχουν μεγαλφτερθ αναλογία βαρυονικισ φλθσ από ςκοτεινι 



φλθ, αυξανόμενθ ςε μικρζσ λαμπρότθτεσ. Σχθματίηουν μια διαδοχι αυξανόμενθσ 

διάλυςθσ ςτον ςχθματιςμό μικρότερων γαλαξιϊν. 

o Το πιο ςυναρπαςτικό αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ είναι ότι θ αποδόμθςθ τθσ καμπφλθσ 

περιςτροφισ αποκαλφπτει μια ςτακερι, γραμμικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν μζγιςτθ 

ταχφτθτα περιςτροφισ του βαρυονικοφ δίςκου και τθσ εξωτερικισ κυκλικισ 

ταχφτθτασ μερϊν ςτθν DM άλω. Είναι εκπλθκτικό ότι δείχνει μζγιςτθ ταχφτθτα 

περιςτροφισ =0 ςε εξωτερικι κυκλικι ταχφτθτα >0. Αυτό ςθμαίνει ότι θ βαρυονικι 

φλθ γίνεται αςιμαντθ ςε εξωτερικι κυκλικι ταχφτθτα 42+-4 km/s. Αυτι θ 

αναχαίτιςθ τθσ μζγιςτθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ =0 ςυμφωνεί πολφ καλά με τθν 

τυπικι διαςπορά ταχφτθτασ (ς) τθσ άλωσ. Οι μικρότεροι γαλαξίεσ είναι αμυδροί ι 

ςκοτεινοί. Για παράδειγμα, οι 2 πιο αμυδροί γαλαξίεσ του δείγματόσ μασ, Segue 1 

και Coma ζχουν μζγιςτεσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ ςτα 16 km/s. 

o Υπάρχει μεγάλοσ πλθκυςμόσ ςκοτεινϊν γαλαξιϊν? Από τα παραπάνω 

αποτελζςματα ςυμπεραίνουμε ότι το εφροσ περιεχομζνου ςε ορατι φλθ ςε (ς)= 30 

km/s ςε άλωσ DM είναι μεγάλο. Αυτοί με τθν περιςςότερθ βαρυονικι φλθ 

περιςτρζφονται αρκετά ϊςτε να επιτρζψουν τθν αποκλιμάκωςθ τθσ καμπφλθσ 

περιςτροφισ. Αυτοί με τθν λιγότερθ βαρυονικι φλθ δφςκολα ανιχνεφονται. Πρζπει 

να διατθριςουν το 1% τθσ βαρυονικισ φλθσ τουσ ϊςτε να είναι ανιχνεφςιμοι μετά 

από 14 ςχεδόν δισ ζτθ. Ακόμα, όςο θ λαμπρότθτα μειϊνεται ςτουσ μόλισ 

ανιχνεφςιμουσ γαλαξίεσ, τόςο αυτοί οι νάνοι είναι πολφ περιςςότεροι από αυτοφσ 

που οριακά κυριαρχοφνται από ςκοτεινι φλθ. Και θ διαδικαςία εξάλειψθσ τθσ 

βαρυονικισ φλθσ είναι πολφ πιο αποτελεςματικι ςτουσ μικροφσ γαλαξίεσ 

(μικρότερθ ταχφτθτα διαφυγισ). Όλα αυτά ςυνθγοροφν ςτο ότι πρζπει να υπάρχει 

μεγάλοσ πλθκυςμόσ αντικειμζνων που είναι πολφ ςκοτεινά για να τα 

ανακαλφψουμε με τα ςθμερινά μζςα. Αυτό λφνει το πρόβλθμα ότι αυτά τα 

αντικείμενα προβλζπονται από τθν κεωρία τθσ ψυχρισ ςκοτεινισ φλθσ αλλά δεν τα 

παρατθροφμε ςτθ τοπικι γαλαξιακι ομάδα. 

 

o Οι ςτροφορμζσ ςτθν ακολουκία Hubble (γαλαξιακι κατάταξθ) από τθν επιςκόπθςθ 

CALIFA 

o Ερευνιςαμε τισ αςτρικζσ ςτροφορμζσ ςε γαλαξίεσ που ζχουν καταταγεί ςτθν 

ακολουκία του Hubble. Η διαςπορά των ελλειπτικϊν και φακοειδϊν γαλαξιϊν ςτο 

διάγραμμα τθσ CALIFA ςυμφωνεί με τθν επιςκόπθςθ ATLAS. Τα δεδομζνα μασ 

δείχνουν όμωσ ότι οι τοποκετιςεισ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν ςτο διάγραμμα τθσ 

CALIFA διαφζρουν ςθμαντικά. Βρικαμε 2 οικογζνειεσ ςπειροειδϊν με ξεχωριςτζσ 

ιδιότθτεσ. Α) ςπειροειδείσ γαλαξίεσ με πολφ μεγαλφτερθ αςτρικι ςτροφορμι (λ) 

από αυτιν ςτουσ ελλειπτικοφσ και φακοειδείσ, και β) ςπειροειδείσ μικρισ μάηασ με 

(λ) πολφ μικρότερθ από τθν φαινόμενθ ομαλότθτά τουσ. Οι δφο αυτζσ οικογζνειεσ 

μασ δείχνουν ότι 1) θ αποδόμθςθ (fading) των γαλαξιϊν δεν αρκεί από μόνθ τθσ για 

τθν μετατροπι των ςπειροειδϊν ςε φακοειδείσ και 2) Αυτοί οι μικρισ μάηασ 

ςπειροειδείσ ςτθν ουςία κυριαρχοφνται από ςκοτεινι φλθ, που δικαιολογεί τθν 

αςυνικιςτα μικρι αςτρικι ςτροφορμι (για να υποςτθριχτεί ο γαλαξιακόσ δίςκοσ 

απαιτείται κάποια ελάχιςτθ ςτροφορμι των αςτεριϊν του). 



o Η επιςκόπθςθ CALIFA μασ προςφζρει μια ςτατιςτικά καλά κακοριςμζνθ εικόνα των 

αςτεριϊν  χωρίσ μορφολογικζσ επιρροζσ και των ιδιοτιτων του ιονιςμζνου αερίου 

για 600 γαλαξίεσ ςε εφροσ ερυκρολίςκθςθσ 0,005 <z<0,03. 

o Οι ςτροφορμζσ ςτθν ακολουκία του Hubble 

o Ο ςυνδυαςμόσ τθσ εμφανισ ειδικισ αςτρικισ ςτροφορμισ (λ) και τθσ 

ελλειπτικότθτασ (ε) είναι ζνα ςυχνό διαγνωςτικό εργαλείο για να κζςουμε όρια 

ςτθν δυναμικι δομι και τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Αν όλοι οι γαλαξίεσ ιταν απλά 

πεπλατυςμζνοι και ιςότροπα περιςτρεφόμενοι κα ακολουκοφςαν τθν κόκκινθ 

καμπφλθ (ςτο ανάλογο διάγραμμα χρϊματοσ- μάηασ των γαλαξιϊν) ι κα ιταν ςτα 

αριςτερά του διαγράμματοσ, αν τουσ παρατθροφςαμε ςε τζτοια γωνία που να είναι 

μακριά από τθν κόψθ τουσ. Η πράςινθ καμπφλθ υποδθλϊνει τθν διαχωριςτικι 

γραμμι ανάμεςα ςε γριγορα και αργά περιςτρεφόμενουσ γαλαξίεσ από τθν 

επιςκόπθςθ ATLAS. Με τθν επιςκόπθςθ CALIFA μποροφμε να εξερευνιςουμε για 

πρϊτθ φορά με ομοιογενι τρόπο όλουσ τουσ τφπουσ γαλαξιϊν του Hubble. Οι 

ςπειροειδείσ, όπωσ αναμζναμε, είναι ςχεδόν όλοι ταχζωσ περιςτρεφόμενοι. Όμωσ 

ςε ςχζςθ με τουσ ελλειπτικοφσ και τουσ S0, ειδικά οι Sb φτάνουν ςε πολφ υψθλζσ 

τιμζσ του (λ), ενϊ οι Sc και οι Sd παρουςιάηουν χαμθλζσ τιμζσ (λ) και ανικουν ςτουσ 

αργά περιςτρεφόμενουσ. 

o  
o Οι φακοειδείσ είναι γαλαξίεσ με αποςυνκεμζνουσ δίςκουσ? 

o Η ςτροφορμι κακορίηεται πολφ νωρίσ ςτθν ηωι ενόσ γαλαξία, δίνοντάσ μασ ζνα 

ςθμαντικό εργαλείο να επιλζξουμε ανάμεςα ςτα ςενάρια γαλαξιακισ εξζλιξθσ. Για 

παράδειγμα, μια πικανι εξιγθςθ τθσ παρατθριςιμθσ ςχζςθσ μορφολογίασ- 

πυκνότθτασ είναι θ μετατροπι από ςπειροειδείσ ςε ταχζωσ περιςτρεφόμενουσ 

φακοειδείσ γαλαξίεσ μζςω τθσ αποςφνκεςθσ τω αςτρικϊν πλθκυςμϊν. Με αυτό το 

ςενάριο θ ςυγκζντρωςθ φωτόσ και θ ςτροφορμι δεν αναμζνεται να αλλάξουν 

ςθμαντικά. 

o Μετριςαμε τθν φαινόμενθ ειδικι αςτρικι ςτροφορμι με τθν ακτίνα μιςοφ φωτόσ 

(half- light radio, θ ακτίνα του γαλαξία από τθν οποία προζρχεται το μιςό φωσ του) 

ςτο δείγμα μασ των 300 γαλαξιϊν τθσ CALIFA. Η ςυγκζντρωςθ του φωτόσ είναι μια 

προςζγγιςθ για τθν ςχετικι ροι ςε ζνα ςφαιροειδζσ μζροσ (κοιλία και μπάρα) και 

μζροσ δίςκου. Παρατθριςαμε ότι οι Sa γαλαξίεσ επικαλφπτουν τουσ S0/FR. Οι Sc και 

οι Sd ζχουν επίςθσ χαμθλι τιμι (λ), αλλά θ ςυγκζντρωςι τουσ είναι τόςο μικρι, που 

ςε ςυνδυαςμό με τα μεγάλα αποκζματα ςε αζριο που ζχουν τουσ είναι δφςκολο να 

μεταμορφωκοφν ςε S0/FR γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ μζςω μόνο τθσ 



αποςφνκεςθσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Οι περιςςότεροι από τουσ Sb βρίςκονται ςτθν 

πράςινθ κοιλάδα και το περιςςότερο αζριό τουσ ζχει εξαντλθκεί. Όμωσ οι τιμζσ του 

(λ) τουσ είναι διπλάςιεσ και θ ςυγκζντρωςθ του φωτόσ (ςτον πυρινα) είναι 

ςθμαντικά μικρότερθ από τουσ S0/FR. Αυτό μασ δείχνει μια εικόνα όπου θ κόκκινθ 

ακολουκία χτίηεται με τον χρόνο από γαλαξίεσ με δίςκουσ, που είναι ουςιαςτικά 

μεγαλφτεροι και ζχουν μεγαλφτερεσ ςτροφορμζσ. 

o Κυριαρχοφνται οι μικρισ μάηασ ςπειροειδείσ από τθν ςκοτεινι φλθ? 

o Η εςωτερικι διαςπορά μάηασ ενόσ γαλαξία είναι μία από τισ πιο ςοβαρζσ ιδιότθτεσ 

για τθν δομι και τθν εξζλιξι του. Όμωσ θ αλλθλεπίδραςθ βαρυονίων- ςκοτεινισ 

φλθσ είναι ακόμα υπό ςυηιτθςθ. Συμπεράναμε τθν ολικι (βαρυονικι και ςκοτεινι) 

μάηα των γαλαξιϊν του δείγματόσ μασ για όλουσ τουσ μορφολογικοφσ τφπουσ με 

τθν καταςκευι ςυμμετρικϊν ςτον άξονα μοντζλων Jeans που ςυμφωνοφν με τισ 

παρατθριςιμεσ κινιςεισ των αςτεριϊν τουσ. Οι αςτρικζσ μάηεσ ξεχϊριςαν με τθν 

προςαρμογι των γαλαξιακϊν φαςμάτων ςτα μοντζλα αςτρικϊν πλθκυςμϊν ςτθν 

παραδοχι οριςμζνθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ μάηασ (initial mass function, IMF). Στο 

διάγραμμα ολικισ/ αςτρικισ μάηασ ςε οριςμζνθ γαλαξιακι ακτίνα, ςτο άκρο 

μζγιςτθσ μάηασ, παρατθροφμε ανάκαμψθ τθσ εκεί ομάδασ γαλαξιϊν. Αυτι μπορεί 

να ςυμβαίνει μζςω τθσ παρουςίασ τθσ ςκοτεινισ φλθσ ι τθν μεταβολι τθσ IMF. Για 

μικρισ μάηασ Sc- Sd δεν υπάρχουν ενδείξεισ ςθμαντικισ διαφοροποίθςθσ τθσ IMF, 

ζτςι θ μεγάλθ αναλογία ολικισ/ βαρυονικισ μάηασ πρζπει να είναι αποτζλεςμα τθσ 

ςκοτεινισ φλθσ, αν και αναφερόμαςτε ςτο εςωτερικό των γαλαξιϊν. Αυτό 

επιβεβαιϊνεται από τισ χαμθλζσ τιμζσ του (λ) που παρατθροφμε εκεί, αφοφ θ 

παρουςία ςχετικά μεγάλθσ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ κα υποςτιριηε ζναν δυναμικά 

καυτό αλλά γεωμετρικά λεπτό αςτρικό δίςκο. 

 

o Η αςτρικι μάηα του M31 όπωσ παρουςιάηεται από τθν 

επιςκόπθςθ Andromeda Optical and Infrared Disk Survey 

(ANDROIDS). 

o Η προςζγγιςι μασ κάνει τον Μ31 ιδανικό πεδίο δοκιμισ για τθν κατανόθςθ τθσ 

δομισ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. Η επιςκόπθςθ χαρτογράφθςε τθν κοιλιά και τον 

δίςκο του Μ31 ωσ τθν ακτίνα των 40 kpc. Χρθςιμοποιιςαμε μοντζλα τθσ διαςποράσ 

ενζργειασ του φάςματοσ ςτο οπτικό- υπζρυκρο για τθν εκτίμθςθ του προφίλ του 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ (integrated spectral energy distributions, SEDs) και τθσ μάηασ 

ςτον άξονα του γαλαξία, και αςτζρια που αναλφονται ωσ μεμονωμζνα. Αυτι θ 

ανάλυςθ μασ προςφζρει αποδείξεισ για τον από μζςα προσ τα ζξω ςχθματιςμό του 

δίςκου και για ζναν φκίνων βακμό μεταλλικότθτασ από τθν κοιλιά προσ ςτον δίςκο. 

Υπολογίςαμε τθν αςτρικι μάηα των 30 kpc τθσ κοιλιάσ και του δίςκου ςε 100 δισ 

θλιακζσ. Αυτό το αποτζλεςμα ςυμφωνεί με παλαιότερεσ μελζτεσ. Συνδυάηουμε 

τουσ χάρτεσ αςτρικισ μάηασ με δυναμικοφσ ανιχνευτζσ αερίων και αςτεριϊν ϊςτε 

να καταςκευάςουμε ζνα μοντζλο μάηασ για τα αςτζρια, το αζριο, και τθν ςκοτεινι 

φλθ του Μ31. 

o Το καλιμπράριςμα τθσ επιφανειακισ λαμπρότθτασ του Μ31. 



o Η αφαίρεςθ του υποβάκρου αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ για τισ μελζτεσ 

που βαςίηονται ςτθν παρατιρθςθσ τθσ δομισ του Μ31, μιασ και δεν μποροφμε να 

παρατθριςουμε τον δίςκο του χωρίσ να κοιτάξουμε μζςα από το υπόβακρο. Το 

υπόβακρο ςτισ κοντινζσ υπζρυκρεσ μπορεί να υπολογιςτεί με ακρίβεια ωσ 2%. 

Ανακαλφψαμε δομζσ μικρισ επιφανειακισ λαμπρότθτασ ςτον εξωτερικό δίςκο του 

γαλαξία, όπωσ το βόρειο πζταλο. 

o Τα μοντζλα αςτρικισ μάηασ SED. 

o Μοντελοποιιςαμε τθν SED για κάκε γωνιακι ακτίνα ϊςτε να εκτιμιςουμε τον 

αςτρικό πλθκυςμό, άρα και τθν αναλογία μάηασ/ λαμπρότθτασ M/L. Με 

διαφορετικζσ παραμετροποιιςεισ ιςτορικϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν βρικαμε ότι 

ζνα απλό μοντζλο, περιλαμβάνοντασ ςτακερι αλλά και εκκετικι μείωςθ του 

ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, βελτιϊνει τα αποτελζςματα. Στθν απόςβεςθ τθσ ςκόνθσ, θ 

ακζτθςθ απόςβεςθσ με διαχωριςμό των γαλαξιακϊν μερϊν ςε νεότερο και 

παλαιότερο αςτρικό πλθκυςμό επίςθσ βελτιϊνει τα μοντζλα ςχετικά με αυτά του 

Γαλαξία μασ και τθσ απόςβεςθσ τθσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ (starburst 

attenuation models). Η SED από ζνα φτωχό δείγμα μπορεί να παραποιιςει τα 

αποτελζςματα. Μπορεί να παραποιιςει τθν διαςπορά αςτρικοφ πλθκυςμοφ, με 

υποτίμθςθ τθσ ςκόνθσ και χαμθλότερεσ αναλογίεσ μάηασ/ φωτόσ. Αυτό μασ 

υπενκυμίηει ότι θ εκτίμθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ κυριαρχείται από βαςικζσ 

παραδοχζσ όπωσ θ επιλογι τθσ IMF, τθσ αναλογίασ ςκόνθσ, και λεπτομζρειεσ του 

AGB (αςυμπτωτικοφ κλάδου γιγάντων). Το αποτζλεςμά μασ είναι θ εκτίμθςθ τθσ 

αςτρικισ μάηασ του Μ31,  ςε 30 kpc, ςτισ 100 δισ θλιακζσ. Αυτό το αποτζλεςμα 

είναι ςφμφωνο με παλαιότερεσ μετριςεισ (101 δισ θλιακζσ μάηεσ το 2013). 

 

o Οι μάηεσ των αλεϊν των γαλαξιϊν από μετριςεισ με αςκενείσ 

βαρυτικοφσ φακοφσ. 

o Θα αναλφςουμε τθν χριςθ του αςκενοφσ βαρυτικοφ φακοφ γαλαξία- γαλαξία (ο 

ιςχυρόσ είναι γαλαξιακό ςμινοσ- γαλαξία) για να μετριςουμε τισ μάηεσ των αλεϊν 

ςκοτεινισ φλθσ των γαλαξιϊν. Οι μετριςεισ μασ χρθςιμοποιοφνται για τον 

κακοριςμό τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ οπτικοφσ ανιχνευτζσ γαλαξιακισ μάηασ, όπωσ 

θ αςτρικι μάηα ι θ λαμπρότθτα, και τθσ μάηασ των αλεϊν ςκοτεινισ φλθσ. 

o Το πεδίο μελζτθσ ςχθματιςμοφ και εξζλιξθσ των γαλαξιϊν επιδιϊκει να εξθγιςει το 

ιςτορικό εξζλιξθσ των γαλαξιϊν, αλλά μειονεκτεί λόγω των δυςκολιϊν τθσ 

παρατιρθςθσ τθσ ςκοτεινισ φλθσ  μζςα ςτθν οποία ςχθματίηονται και εξελίςςονται 

οι γαλαξίεσ. Η ςφνδεςθ των γαλαξιϊν και των αλεϊν ςκοτεινισ φλθσ που τουσ 

φιλοξενοφν αποτελεί βαςικό τομζα τθσ φυςικισ του ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν. 

Μια πολφ χριςιμθ μζκοδο υπολογιςμοφ τθσ ςφνδεςθσ του γαλαξία με τθν ςκοτεινι 

φλθ είναι ο αςκενισ βαρυτικόσ φακόσ γαλαξία- γαλαξία. 

o Οι βαρυτικοί φακοί, δθλαδι θ εκτροπι του φωτόσ από τθν μάηα, προκαλοφν 

ςτρεβλϊςεισ ςτα ςχιματα των γαλαξιϊν του υποβάκρου γφρω από τουσ γαλαξίεσ 

ςτο προςκινιο (είδωλα του πίςω γαλαξία γφρω από τον μπροςτά), επιτρζποντασ 

τθν άμεςθ μζτρθςθ τθσ ςυνιςτϊςασ τθσ φλθσ των γαλαξιϊν που προβάλλονται. 

Αυτι θ προςζγγιςθ ζχει το πλεονζκτθμα να είναι ευαίςκθτθ για όλθ τθν μάηα 

(ςκοτεινι και ορατι), ανεξάρτθτα από τθν δυναμικι τθσ κατάςταςθ (αντίκετα με τισ 



φωτομετρικζσ και φαςματικζσ παρατθριςεισ). Οι μεμονωμζνεσ ςτρεβλϊςεισ είναι 

μικρζσ (0,1%). Με τον μζςο όρο όλων των γαλαξιϊν που βρίςκονται ςτο προςκινιο 

(αυτοί που αποτελοφν τουσ φακοφσ) ςε ζνα υποςφνολο που επιλζχτθκε βάςει των 

ιδιοτιτων τουσ (μια διαδικαςία που ονομάηουμε stacking) και όλων των γαλαξιϊν 

πίςω τουσ, είναι δυνατό να πετφχουμε μια μζτρθςθ με μεγάλθ αναλογία ςιματοσ/ 

κορφβου των ςτρεβλϊςεων ωσ ςυνιςτϊςα του γωνιακοφ διαχωριςμοφ από τον 

γαλαξία, γνωςτι ωσ ςιμα βαρυτικοφ φακοφ γαλαξία- γαλαξία. 

o Τα τελευταία 15 χρόνια θ ποςότθτα των δεδομζνων υψθλισ ποιότθτασ για τα 

ςχιματα των γαλαξιϊν με πλθροφορίεσ για τθν ερυκρολίςκθςι τουσ 

(φαςματοςκοπικι ι φωτομετρικι) ζχει αυξθκεί δραματικά, κυρίωσ χάρθ ςε 

επιςκοπιςεισ όπωσ οι RCS, RCS2, SDSS κλπ. Η αφξθςθ τθσ ποςότθτασ και ποιότθτασ 

των δεδομζνων, αλλά και θ μζκοδοσ άμεςθσ μζτρθςθσ τθσ ςκοτεινισ φλθσ οδιγθςε 

ςε μεγάλθ πρόοδο ςτθν χριςθ του φακοφ γαλαξία- γαλαξία για τθν μελζτθ τθσ 

αναλογίασ φλθσ ςτουσ γαλαξίεσ. 

o Ο αςκενισ βαρυτικόσ φακόσ, δθλαδι θ απόκλιςθ των ακτίνων φωτόσ από τθν μάηα 

κατά μικοσ τθσ γραμμισ κζαςθσ, ζχει αποτζλεςμα τισ ςυναφείσ παραμορφϊςεισ 

των εικόνων των γαλαξιϊν του υποβάκρου. Ο βακμόσ τθσ παραμόρφωςθσ μζςω 

του φακοφ εξαρτάται από τθν μάηα του αντικειμζνου που αποτελεί τον φακό 

(γαλαξίασ ι ςμινοσ), τον διαχωριςμό ςτον ουρανό ανάμεςα ςτον φακό και το 

αντικείμενο που προβάλλεται και τθν απόςταςθ των 2 αντικειμζνων ςτθν γραμμι 

κζαςθσ. Οι τυπικζσ μετριςεισ αςκενοφσ φακοφ απαιτοφν ικανό αρικμό φακϊν και 

γαλαξιϊν που προβάλλονται ϊςτε να εκτιμιςουμε το τυχαίο ςυςτατικό του 

ςχιματόσ του, που αποτελεί τθν τυπικι πθγι κορφβου ςτισ μετριςεισ. 

o Υπάρχουν ςυμπλθρωματικζσ ςυνειςφορζσ για τουσ γαλαξίεσ που είναι δορυφόροι, 

για τουσ οποίουσ θ κυρίαρχθ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ οδθγεί ςε μια ςυνειςφορά ςτον 

διαχωριςμό ςε εφροσ εκατοντάδων kpc ωσ 1 Mpc. Σε ακόμα μεγαλφτερεσ κλίμακεσ, 

υπάρχει μια μικρι αλλά ςθμαντικι ςυνειςφορά μζςω τθσ φλθσ ςτισ δομζσ που 

ςυςχετίηονται φυςικά μεταξφ τουσ αλλά δεν είναι μζςα ςτθν άλω ςτθν οποία 

φιλοξενείται ο φακόσ. Ωσ αποτζλεςμα, θ ερμθνεία του ςιματοσ μζςω φακοφ 

μπορεί να είναι πολφπλοκθ, κάτι που εξαρτάται από το περιβάλλον των γαλαξιϊν 

(ανάμειξθ απομακρυςμζνων και κεντρικϊν γαλαξιϊν ζναντι δορυφόρων). Ακόμα, το 

φαινόμενο του ςτακαρίςματοσ μπορεί να επθρεάςει το προφίλ που υπολογίηουμε. 

o Η ςχζςθ ανάμεςα ςτθν μάηα τθσ άλωσ και τθν λαμπρότθτα μασ δείχνει ότι για 

γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου (early type) θ αναλογία ςκοτεινισ/ αςτρικισ μάηασ 

είναι κατά παράγοντα 2 μεγαλφτερθ από ότι ςτουσ μεταγενζςτερου (late) τφπου. Η 

αποτελεςματικότθτα τθσ μετατροπισ βαρυονίων ςε αςτζρια βρζκθκε να είναι 33% 

για τουσ προγενζςτερου και 14% για τουσ μεταγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ. Με τα 

δεδομζνα από τθν φαςματοςκοπικι επιςκόπθςθ SDSS αναλφκθκε θ μάηα τθσ 

κυρίαρχθσ άλωσ των προγενζςτερου και μεταγενζςτερου τφπου κεντρικϊν 

γαλαξιϊν των ςμθνϊν ωσ ςυνιςτϊςα τθσ αςτρικισ τουσ μάηασ και λαμπρότθτασ, για 

γαλαξίεσ με z= 0,1. Σε αυτιν τθν μελζτθ ο διαχωριςμόσ ςε προγενζςτερου και 

μεταγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ ζγινε με τθν χριςθ μορφολογικϊν εκτιμιςεων (όχι 

βάςει χρϊματοσ). Σε αυτιν  τθν μελζτθ υπολογίςτθκαν οι αναλογίεσ των 

δορυφόρων μόνο από τα δεδομζνα των φακϊν. Η αναλογία αςτρικισ μάηασ/ μάηασ 

τθσ άλωσ που προζκυψε είναι ςφμφωνθ με τα παραπάνω για αςτρικζσ μάηεσ >10 



δισ θλιακζσ. Για μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ οι γαλαξίεσ προγενζςτερου και 

μεταγενζςτερου τφπου βρζκθκαν να ζχουν ςτατιςτικά ςυνεπείσ επιδράςεισ 

μετατροπισ, που ςθμαίνει ότι θ αςτρικι μάηα είναι καλόσ ανιχνευτισ τθσ μάηασ τθσ 

άλωσ για αυτό το μζγεκοσ. Σε μεγαλφτερεσ μάηεσ πρζπει να γίνεται διαχωριςμόσ 

ανάμεςα ςε προγενζςτερου και μεταγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ, που 

παρουςιάηουν διαφορζσ ςτθν μάηα τθσ άλωσ, όπωσ κα δοφμε παρακάτω. Τα 

μοντζλα των αλεϊν μζςω φακϊν προτείνουν τιμι για τθν μάηα τθσ άλωσ/ 

λαμπρότθτα = 79 φορζσ τθν τιμι τθσ αναλογίασ θλιακισ μάηασ/θλιακι λαμπρότθτα 

για προγενζςτερου και 41 φορζσ για μεταγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ, με 

μεγαλφτερεσ τιμζσ για μεγαλφτερεσ λαμπρότθτεσ. Σε μεγαλφτερεσ ερυκρολιςκιςεισ 

παρατθροφμε λίγο μεγαλφτερθ αναλογία μάηασ τθσ αναλογίασ άλωσ/ αςτρικι μάηα 

με ανϊτερο όριο αφξθςθσ κατά παράγοντα 2,5 από z= 0,8 ωσ ςιμερα. 

o Η εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ τθσ μάηασ τθσ άλωσ/ αςτρικι μάηα με τθν ερυκρολίςκθςθ μασ 

δείχνει ότι θ μετατροπι βαρυονικισ φλθσ (αζριο) ςε αςτρικι μειϊνεται ςε 

μικρότερθ ερυκρολίςκθςθ. Το εφροσ τθσ αναλογίασ τθσ αςτρικισ μάηασ  ςχετικά με 

τθν μάηα τθσ άλωσ κυμαίνεται από 0,2-0,25. Για γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ (>10 δισ 

θλιακζσ) οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (φςτερου τφπου) ςχθματίηουν αςτζρια με 

ρυκμό που χονδρικά ταιριάηει με τθν αφξθςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ τουσ μζςω 

ςυγχωνεφςεων από z= 1 ωσ 0, ενϊ για γαλαξίεσ χωρίσ δραςτθριότθτα 

αςτρογζννθςθσ (προγενζςτερου τφπου) θ ανάπτυξθ των αλεϊν τθσ ςκοτεινισ φλθσ 

ξεπερνάει τθν δθμιουργία αςτεριϊν, μειϊνοντασ τθν αναλογία τουσ ςτθ ολικι 

γαλαξιακι μάηα. Αντίκετα, για γαλαξίεσ μικρότερθσ μάηασ, οι ςχζςθ αςτρικισ/ 

μάηασ άλωσ είναι παρόμοια για γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ και μθ ςε z< 1. 

o  
o Λόγω τθσ ευαιςκθςίασ του ςε όλα τα είδθ φλθσ (αςτζρια, αζριο και ςκοτεινι φλθ) 

και τθσ μθ επιρροισ από τισ δυναμικζσ καταςτάςεισ τθσ, ο αςκενισ βαρυτικόσ 

φακόσ εξελίχκθκε ςε ςθμαντικό εργαλείο τθσ μελζτθσ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτουσ 

γαλαξίεσ και τθν ςκοτεινι φλθ που τουσ φιλοξενεί, με ςτατιςτικό ςφάλμα μόλισ 5%. 

 

 

o Καλιμπράριςμα των αςτρικϊν μαηϊν των γαλαξιϊν με κβάηαρ 

μικρό- βαρυτικϊν φακϊν. 



o Μετριςαμε τισ επιφανειακζσ πυκνότθτεσ αςτρικϊν μαηϊν γαλαξιϊν προγενζςτερου 

τφπου (early type) μζςω παρατιρθςθσ των μικρό- φακϊν των κβάηαρ (που 

απεικονίηονται μζςω μακρό- βαρυτικϊν φακϊν) από ανεξάρτθτα αςτζρια των 

παραπάνω γαλαξιϊν. Συμπεριλάβαμε ςτθν μάηα τα αςτρικά απομεινάρια, τουσ 

καφζ νάνουσ και τουσ κόκκινουσ νάνουσ, που είναι πολφ αμυδροί για να 

ανιχνευτοφν φωτομετρικά ι φαςματοςκοπικά.  Η μζκοδοσ μζτρθςισ μασ είναι θ 

διάκριςθ τθσ δυνθτικισ βαρφτθτασ ςε αντίκεςθ με μεκόδουσ που αναλφουν τθν 

δυνθτικι βαρφτθτα ςε 2 μζρθ, τθν αςτρικι και τθν ςκοτεινι. 

o Οι αςτρικζσ μάηεσ των προγενζςτερου τφπου γαλαξιϊν ςχεδόν πάντα κακορίηονται 

ι από τθν εκτίμθςι τουσ βάςει φάςματοσ ι από τον υπολογιςμό τθσ ςυνειςφοράσ 

τουσ (αφαίρεςθ) ςτθν ολικι μάηα μαηί με τθν ςκοτεινι φλθ, από κινθματικζσ 

μετριςεισ. Χρθςιμοποιιςαμε μια τρίτθ μζκοδοσ. Κακορίςαμε τθν επιφανειακι 

πυκνότθτα τθσ αςτρικισ μάηασ (stellar mass surface density) ενόσ γαλαξία 

προγενζςτερου τφπου από τισ διακυμάνςεισ τθσ λαμπρότθτασ των τεςςάρων 

ειδϊλων ενόσ κβάηαρ, που υπάρχει ςτο παραςκινιο, που εμφανίηονται μζςω 

μακρό- φακό του (μπροςτινοφ του) παραπάνω γαλαξία. Ακόμα χρθςιμοποιιςαμε το 

είδωλό του από μικρό -φακό μζςω μεμονωμζνων αςτεριϊν αυτοφ του γαλαξία 

(λειτουργοφν και αυτοί ωσ ζνασ μικρόσ βαρυτικόσ φακόσ). Αυτι θ μζκοδοσ, 

αντίκετα με τισ φαςματοςκοπικζσ, είναι ευαίςκθτθ και ςτθν αςτρικι μάηα ςτο τζλοσ 

και μετά τθν καφςθ του υδρογόνου ςτα αςτζρια, και ςτα αςτρικά απομεινάρια. Και 

ενϊ οι μζκοδοι αφαίρεςθσ από τθν ςκοτεινι φλθ περιζχουν παραδοχζσ για το 

προφίλ τθσ ςκοτεινισ φλθσ, θ βαρυτικι τεχνικι μικρό- φακϊν κάνει μόνο μια 

παραδοχι για τθν ολικι δυνθτικι βαρφτθτα. Το ιδανικό είναι να παρατθριςουμε 

ζνα ςφςτθμα αρκετό χρόνο ϊςτε να δοφμε πολλζσ διακυμάνςεισ λαμπρότθτασ και 

να ειςάγουμε μια επιφανειακι πυκνότθτα αςτρικισ μάηασ. Ο χρόνοσ των 

διακυμάνςεων είναι πάνω από 10 ζτθ για φακοφσ ςε z= 0,5, ζτςι μελετάμε 10 

ςυςτιματα ταυτόχρονα και ςυνδυάηουμε τα αποτελζςματα. 

o Καλιμπράροντασ το κεμελιϊδεσ επίπεδο αςτρικισ μάηασ. 

o Με αυτό κζλουμε να παρουςιάςουμε τισ πυκνότθτεσ αςτρικισ μάηασ ςτισ κζςεισ 

των 4 ειδϊλων, που παρουςιάηουν διαφορζσ ανάμεςα ςτισ παρατθριςιμεσ ροζσ 

φωτόσ του Κβάηαρ και αυτζσ που προβλζπει ζνα μακρό- μοντζλο. Χρθςιμοποιιςαμε 

τθν ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (IMF) Salpeter (αυτι που ιςχφει για τον Γαλαξία μασ) 

με χαμθλότερθ μάηα 0,1 θλιακζσ ϊςτε να υπολογίςουμε τισ αςτρικζσ μάηεσ από 

γαλαξίεσ φακϊν ςε z= 0,2 και 0,5. 

o Για ζναν γαλαξία με διαςπορά ταχφτθτασ 266 km/s και ενεργι ακτίνα 6,17 kpc θ 

καλιμπραριςμζνθ δυνθτικι πυκνότθτα αςτρικισ επιφάνειασ μασ δείχνει ότι θ 

αναλογία τθσ αςτρικισ ςτθν ςυνολικι γαλαξιακι μάηα είναι 0,25. 

 

 

o MaNGA (Mapping near galaxies at Apache Point Observatory), 

χαρτογράφθςθ κοντινϊν γαλαξιϊν. 

o Η παραπάνω καινοφργια φαςματοςκοπικι επιςκόπθςθ ολοκλθρωμζνου πεδίου 

περιζχει γαλαξίεσ μζςου z= 0,3 και τυπικισ χωρικισ ανάλυςθσ 1-2 kpc. Για κάκε 



γαλαξία του δείγματοσ θ επιςκόπθςθ κα μασ παρζχει χάρτεσ και μετριςεισ των 

ςυςτατικϊν μερϊν και τθσ δυναμικισ του αερίου και των αςτεριϊν. Η επιςκόπθςθ 

ζχει τθν δυνατότθτα να διαφωτίςει τον εμπλουτιςμό,  ςε ιονιςμό και χθμικό, του 

αερίου των γαλαξιϊν, τα βιματα του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ και τθν εςωτερικι 

εικόνα του αςτρικοφ πλθκυςμοφ. 

o Τθν τελευταία δεκαετία ζχει αναβακμιςτεί θ κατανόθςι μασ για τον ςχθματιςμό 

των γαλαξιϊν, χάρθ ςτθν επιςκόπθςθ SDSS ςε μικρι ερυκρολίςκθςθ, πλικοσ 

επιςκοπιςεων και παρατθριςεων ςε μεγαλφτερθ ερυκρολίςκθςθ και τισ 

βελτιϊςεισ των προςομοιϊςεων μθ γραμμικϊν ςχθματιςμϊν. 

o Ενϊ ςιμερα οι μεγαλφτερεσ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ ςυνεχίηουν να μεγαλϊνουν 

bottom- up (από μζςα προσ τα ζξω) μζςω ςυςςωρεφςεων μικρότερων αλεϊν, οι 

γαλαξίεσ μζςα ςε αυτζσ ζφταςαν το μζγιςτο του ςχθματιςμοφ αςτεριϊν ςε z= 1-3. 

Από τότε θ δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ ςταδιακά μειϊνεται ενϊ οι γαλαξίεσ 

ακόμα μεγαλϊνουν μζςω των ςυγχωνεφςεων μικρότερων, με αποτζλεςμα θ 

αςτρογζννθςθ να τροφοδοτείται με καινοφργιο αζριο. Τελικά ο ςχθματιςμόσ 

αςτεριϊν ζπαυςε ςε κάποιουσ (μεγάλουσ) γαλαξίεσ (εξαντλικθκε το διακζςιμο 

αζριο). Αυτόσ ο <γαλαξιακόσ κάνατοσ> κα επθρεάςει και τουσ γαλαξίεσ μικρότερθσ 

μάηασ, και τον δικό μασ. Οι ςθμερινοί γαλαξίεσ μικρότερθσ μάηασ από τον δικό μασ 

ςχθματίηουν αμείωτα αςτζρια από τότε που υπάρχουν. Η πλειονότθτα των 

αςτεριϊν ςτουσ γαλαξιακοφσ δίςκουσ ςχθματίςτθκε πριν 7-9 δισ ζτθ. 

o Σε πείςμα τθσ ςθμαντικισ προόδου τθσ ςκιαγράφθςθσ αυτισ τθσ βαςικισ εικόνασ 

που ζχουμε, μασ λείπουν ςθμαντικά κομμάτια για τθν ολοκλιρωςθ του πάηλ. Είναι 

πολφ ςθμαντικό ότι ακόμα ψάχνουμε τθν φυςικι προζλευςθ των πρότυπων τθσ 

εξζλιξθσ που αναφζραμε. Η βαρυτικι κατάρρευςθ είναι μόνο μια από τισ πολλζσ 

διαδικαςίεσ ςτθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Η απϊλεια του αερίου και θ πτϊςθ του ςτο 

εςωτερικό του γαλαξία, ο ςχθματιςμόσ αςτεριϊν, θ κζρμανςθ και εκτίναξθ αερίων 

από τισ εκριξεισ ςουπερνόβα, οι ςυγχωνεφςεισ γαλαξιϊν, θ αναδιανομι τθσ φλθσ 

λόγω εςωτερικϊν διαδικαςιϊν και θ αφξθςθ τθσ μάηασ τθσ κεντρικισ γαλαξιακισ 

μαφρθσ τρφπασ αποτελοφν ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ που όμωσ παραμζνουν όχι καλά 

κατανοθτζσ. 

 

o Η επιςκόπθςθ γαλαξιϊν SAMI. 

o Πρόκειται για μια επιςκόπθςθ χωρικά αναλυμζνων φαςματοςκοπικϊν 

παρατθριςεων 3400 γαλαξιϊν μζχρι τα μιςά του 2016. Ζχουμε τα αποτελζςματα 

για τουσ πρϊτουσ 1000 γαλαξίεσ που περιλαμβάνουν τθν ανακάλυψθ και ανάλυςθ 

γαλαξιακϊν ανζμων, τθν διαςπορά των αργά και ταχζωσ περιςτρεφόμενων 

γαλαξιϊν προγενζςτερου (early) τφπου και τθν ενοποίθςθ των γαλαξιακϊν 

κλιμακωτϊν ςχζςεων. 

o Οι πολυςφνκετεσ φαςματοςκοπικζσ γαλαξιακζσ επιςκοπιςεισ, όπωσ οι 2dF Galaxy 

Survey, SDSS, GAMA αποτελοφν ιςχυρά εργαλεία για τθν ζρευνα τθσ γαλαξιακισ 

εξζλιξθσ. Περιορίηονται όμωσ λόγω του ότι παρατθροφν μόνο ζνα κομμάτι ςτο 

κζντρο κάκε γαλαξία, με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να ερευνιςουν τισ χωρικά 

διανεμθμζνεσ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν. Η φαςματοςκοπία ολοκλθρωμζνου πεδίου 

(integral field spectrographs, IFS) ςυμπλθρϊνει αυτό το κενό. Τα χωρικά αναλυμζνα 



φαςματοςκοπικά δεδομζνα μιασ IFS μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τθν μζτρθςθ 

πολλϊν ποςοτιτων, όπωσ θ κινθματικι του αερίου και των άςτρων, οι χωρικά 

κυμαινόμενεσ καταςτάςεισ ιονιςμοφ, θ διαςπορά αςτρικϊν θλικιϊν και 

μεταλλικότθτασ, οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και πολλζσ άλλεσ. 

o Τα βαςικά ερωτιματα για τθν επιςκόπθςι μασ. 

o Ποιοι είναι οι βαςικοί φυςικοί μθχανιςμοί που προκαλοφν περιβαλλοντικι 

υποβάκμιςθ τθσ αςτρογζννθςθσ και μορφολογικζσ αλλαγζσ ςτουσ γαλαξίεσ? Πόςο 

ςυνθκιςμζνεσ είναι οι ειςροζσ και εκροζσ αερίων και πωσ επθρεάηουν τισ ιδιότθτεσ 

των γαλαξιϊν? Πωσ διανζμεται θ ςτροφορμι ςτον γαλαξιακό πλθκυςμό και πωσ 

<χτίςτθκε> θ γαλαξιακι μάηα? Οι γαλαξίεσ του δείγματοσ χωρίςτθκαν ςε 2 ομάδεσ. 

Μια περιοριςμζνου πεδίου και με δείγματα ομάδων γαλαξιϊν τθσ επιςκόπθςθσ 

GAMA, και ζνα δείγμα 8 ςμθνϊν. Η προςκικθ των ςμθνϊν επζκτεινε το εφροσ των 

περιβαλλοντικϊν πυκνοτιτων ςε μεγαλφτερα μεγζκθ. 

o Τα πρϊτα αποτελζςματα δείχνουν ότι ςε ζναν απομονωμζνο γαλαξία με δίςκο 

υπάρχει ζνασ άνεμοσ που δθμιουργεί ο ςχθματιςμόσ αςτεριϊν. Στον γαλαξία 

παρατθροφμε 3 είδθ κινθματικισ, μια (φαςματικά)  <ςτενι > κινθματικι, ςχετικι με 

περιοχζσ (HII), μια <πλατιά> κινθματικι ςχετικι με ερεκίςματα μζςω κρουςτικϊν 

μετϊπων, και μια μεςογαλαξιακι κινθματικι, ςχετικι με μείγμα από κρουςτικά 

μζτωπα και φωτοιονιςμό. Οι τρεισ αυτζσ κινθματικζσ ζχουν διακριτά πεδία 

ταχυτιτων, διαςποράσ ταχυτιτων, εφροσ γραμμϊν, και πυκνότθτασ θλεκτρονίων. 

Οι διπολικοί γαλαξιακοί άνεμοι δθμιουργοφν κρουςτικά μζτωπα και αποτελοφν τθν 

αιτία των αυξθμζνου εφροσ γραμμϊν και διαςπορϊν ταχυτιτων. 

o Μποροφμε να μελετιςουμε το πϊσ οι τάςεισ τθσ ςτροφορμισ κυμαίνονται με τα 

γαλαξιακά περιβάλλοντα, τισ μάηεσ και άλλα χαρακτθρθςτικά. Βρικαμε ότι οι αργά 

περιςτρεφόμενοι είναι διαςπαρμζνοι ςε εφροσ περιβαλλόντων ςτα ςμινθ και ότι οι 

ομάδεσ που πζφτουν μζςα ςε ςμινθ περιζχουν αργά περιςτρεφόμενουσ γαλαξίεσ. 

o Οι γαλαξιακζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ, όπωσ θ Tully- Fisher για τουσ ςπειροειδείσ 

(λαμπρότθτα/ ταχφτθτα περιςτροφισ), ι θ Faber- Jackson για προγενζςτερου τφπου 

γαλαξίεσ (λαμπρότθτα/ διαςπορά ταχφτθτασ ςτο γαλαξιακό κζντρο) μασ 

προμθκεφουν βαςικζσ γνϊςεισ για τισ γαλαξιακζσ δομζσ. Μζχρι τϊρα τζτοιεσ 

ςχζςεισ προζκυπταν από ζνα υποςφνολο γαλαξιϊν, επιλεγμζνο βάςει 

μορφολογικϊν τάςεων και άλλων χαρακτθριςτικϊν. Με τθν επιςκόπθςθ SAMI 

μπορζςαμε να μελετιςουμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν κινθματικι του αερίου και 

των αςτεριϊν, και τθν αςτρικι μάηα γειτονικϊν γαλαξιϊν, άςχετα από τθν 

μορφολογία τουσ. Βρικαμε ότι ανεξάρτθτα από τθν μορφολογία, όλοι οι γαλαξίεσ 

υπόκεινται ςε ςτενι ςχζςθ τθσ αςτρικισ μάηασ με τθν εςωτερικι ταχφτθτα 

υπολογιςμζνθ με μια παράμετρο, που ςυνδζει τθν διαςπορά ταχφτθτασ και τθν 

γωνιακι ταχφτθτα. Οι γαλαξίεσ παρουςιάηουν τθν ίδια ςχζςθ είτε μελετάμε τθν 

αςτρικι κινθματικι, είτε τθν κινθματικι των αερίων. Η ςχζςθ φαίνεται να είναι πιο 

κακολικι και τουλάχιςτον τόςο ςτενι όςο θ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν γαλαξιακι 

κινθματικι και το βαρυονικό ςυςτατικό μζροσ ενόσ γαλαξία. 

 

o Το πλάνο KMOS Galaxy Clusters 



o Πρόκειται για μια κρυογονικι φαςματοςκοπικι μελζτθ υπζρυκρου που μασ ανοίγει 

ζνα νζο παράκυρο ςτθν κρίςιμθ εποχι γαλαξιακισ εξζλιξθσ, 7- 10 δισ ζτθ πριν, όταν 

είχαν κακιερωκεί οι βαςικζσ παράμετροι των γαλαξιακϊν ςμθνϊν. Θζλουμε να 

ερευνιςουμε το μζγεκοσ, τθν μάηα, τθν μορφολογία και το ιςτορικό αςτρογζννθςθσ 

ςτα γαλαξιακά ςμινθ. 

o Οι <κόκκινοι και νεκροί> (red and deαd) προγενζςτερου (early) τφπου γαλαξίεσ 

(ETG) αφκονοφν ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ των τοπικϊν μεγάλων ςμθνϊν, όπου οι 

ςπειροειδείσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ςπανίηουν. Σε z= 0,5 θ αναλογία των 

γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με δίςκο αυξάνεται. Αυτό είναι ςφμφωνο με εξζλιξθ των 

ςπειροειδϊν ςε S0 ςε χρόνο 4,5 δισ ζτθ. Αναμζνουμε τον διαχωριςμό τθσ 

ακολουκίασ του Hubble να κακιερϊνεται ςε 0,5 <z< 2, κατά το μζγιςτο τθσ εποχισ 

ςχθματιςμοφ αςτεριϊν. Μελετϊντασ τα περιβάλλοντα μεγάλθσ πυκνότθτασ αυτισ 

τθσ εποχισ (ερυκρολίςκθςθσ) μασ βοθκάει να αναγνωρίςουμε τουσ μθχανιςμοφσ 

που υποβάκμιςαν τθν αςτρογζννθςθ και δθμιοφργθςαν τθν διαςπορά των 

μορφολογικϊν τφπων που παρατθροφμε ςτα τοπικά ςμινθ ςιμερα. Οι μθχανιςμοί 

που προτείνονται είναι θ απογφμνωςθ (αερίου) μζςω πίεςθσ εμβολισ (ςφγκρουςθ 

γαλαξία με γαλαξία), θ βαρυτικι <παρενόχλθςθ> γαλαξία από γαλαξία, και ο 

<ςτραγγαλιςμόσ>, δθλαδι θ εξάλειψθ του διακζςιμου αερίου. 

o Η εξζλιξθ των γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου μπορεί να μελετθκεί με τθν μζτρθςθ 

των κλιμακωτϊν τουσ ςχζςεων ωσ ςυνζπεια τθσ ερυκρολίςκθςθσ (χρόνοσ). Πολλζσ 

μελζτεσ δείχνουν ότι ςε z= 2 υπάρχουν μεγάλθσ μάηασ ETG, αλλά είναι μικρότεροι 

ςε μζγεκοσ και με μεγαλφτερεσ διαςπορζσ αςτρικϊν ταχυτιτων ςε ςχζςθ με τουσ 

τοπικοφσ (ςθμερινοφσ). 

o Ακόμα τοπικά παρατθροφμε ότι τα αςτζρια ςτουσ πιο μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ είναι 

παλαιότερα, και λόγω τθσ υπζρβαςθσ τθσ αναλογίασ α/Fe που παρουςιάηουν, 

δθμιουργικθκαν ςε μικρά χρονοδιαγράμματα από αζρια μεγάλθσ μεταλλικότθτασ. 

Αυτι θ αλλαγι του ενεργοφ ςχθματιςμοφ αςτζρων από τουσ μεγάλθσ μάηασ 

γαλαξίεσ ςτουσ μικρότερθσ μάηασ ονομάηεται downsizing (ςυρρίκνωςθ). Ενϊ 

δυναμικι εξζλιξθ M/L (μάηασ/ λαμπρότθτασ) μζχρι z= 1 ςυμφωνεί με τθν πακθτικι 

γαλαξιακι εξζλιξθ ςτο βαςικό μοντζλο (Fundamental Plane, FP), θ ςυρρίκνωςθ 

αμφιςβθτείται ζντονα. 

o Ζχει προτακεί ότι θ εξζλιξθ των ETG κακοδθγείται από ζναν ςυνδυαςμό του 

ιςτορικοφ ςυγχωνεφςεων και τθσ εξζλιξθσ τθσ μάηασ προσ το παρατθριςιμο φωσ 

(mass to light evolution). Πολλοί μθχανιςμοί ζχουν προτακεί, όπωσ θ ανάπτυξθ των 

γαλαξιϊν μζςω μικρϊν/ μεγάλων και ςτεγνϊν/ υγρϊν ςυγχωνεφςεων (dry/ wet 

mergers, ςυγχωνεφςεισ κόκκινων χωρίσ αζριο γαλαξιϊν / ςυγχωνεφςεισ μπλε 

ςπειροειδϊν πλοφςιων ςε αζριο), ακόμα και <ξεφοφςκωμα> (puffing) μζςω 

ανάδραςθσ AGN. Η κατανόθςθ για το ποιοι μθχανιςμοί κακοδθγοφν τθν εξζλιξθ των 

κλιμακωτϊν ςχζςεων ςε μικρό z βρίςκεται ςτα γαλαξιακά μεγζκθ και ςτισ 

διαςπορζσ ταχυτιτων ενόσ ικανοφ δείγματοσ γαλαξιϊν μεγάλου z. Σιμερα δεν 

ζχουμε ακόμθ τζτοιο επαρκϊσ αναλυμζνο δείγμα, κάτι που κζλουμε να αλλάξουμε 

με το KMOS. Με το δείγμα 80 γαλαξιϊν τθσ φαςματοςκοπικισ αυτισ επιςκόπθςθσ 

κζλουμε 1) να επεκτείνουμε τθν μελζτθ του βαςικοφ μοντζλου και τθσ δυναμικισ 

μελζτθσ του M/L ςε z= 1,5 για να περιλάβουμε τισ θλικίεσ ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν. 2) 

Να μετριςουμε τθν εξζλιξθ των μεγεκϊν και τθσ διαςποράσ ταχυτιτων των 



γαλαξιϊν ςε μεγάλο δείγμα, ϊςτε να διαχωρίςουμε τα διάφορα μοντζλα ιςτορικϊν 

ςυγχϊνευςθσ. 3) Να χρθςιμοποιιςουμε καλά κατανοθτά μοντζλα των οπτικϊν 

ενδείξεων για τθν μζτρθςθ των αςτρικϊν θλικιϊν και μεταλλικότθτασ, ςε μια εποχι 

πριν τθν ςθμερινι αςτρογζννθςθ, και 4) να χαρακτθρίςουμε τθν εξζλιξθ ςτον 

χρόνο, τθν μεταλλικότθτα και το μζγεκοσ των γαλαξιϊν ςτο βαςικό μοντζλο, ϊςτε 

να κατανοιςουμε πωσ ςυνακροίςτθκαν οι ETG ςτα περιβάλλοντα των ςμθνϊν. 

o Επιλζξαμε 3 ςμινθ (XMUUJ2235-2257, z= 1,39, XMMXCSJ2215.9-1738, z= 1,46, 

CI0332-2741, z= 1,61), το κακζνα με ςθμαντικό αρχείο δεδομζνων , όλα πλοφςια ςε 

ETG. 

 

o Η ςκοτεινι άλωσ ςτουσ ςφαιροειδείσ γαλαξίεσ και θ εξζλιξθ με 

τθν ερυκρολίςκθςθ (z) (εξζλιξθ ςτον χρόνο). 
o Ενϊ οι παρατθριςεισ μζςω ιςχυρϊν βαρυτικϊν φακϊν δείχνουν τθν κλίςθ των 

προφίλ ολικϊν πυκνοτιτων να γίνονται πιο επίπεδα με τθν αφξθςθ του z, πολλζσ 

προςομοιϊςεισ παρουςιάηουν το αντίκετο. Από τισ δικζσ μασ προςομοιϊςεισ 

(Magneticum pathfinder simulations, ζνα πλικοσ υδροδυναμικϊν κοςμολογικϊν 

κουτιϊν (πεδίων) με διαφορετικι ανάλυςθ και διαφορετικά μεγζκθ) προκφπτει ότι 

θ επιπεδότθτα τθσ κλίςθσ τθσ απόλυτθσ πυκνότθτασ ςυνδζεται με το πόςο 

ςυμπαγζσ είναι το αςτρικό μζροσ του γαλαξία ςτθν ακτίνα μιςισ μάηασ (half- mass 

radius, θ ακτίνα του γαλαξία με τθν μιςι του μάηα) και ότι οι ςφαιροειδείσ ιταν πιο 

πυκνοί ςε μεγάλο z από τουσ ςθμερινοφσ. Ενϊ αυτά τα 2 αποτελζςματα 

ςυμφωνοφν με τισ παρατθριςεισ, παραμζνει θ αντίκεςθ με τισ προςομοιϊςεισ. 

o Σε μικρό z, οι ελλειπτικοί γαλαξίεσ περιζχουν κυρίωσ ζνα παλαιό ςφαιρικό αςτρικό 

μζροσ (αντίκετα από τουσ δίςκουσ) που είναι εμβαπτιςμζνο ςε μια άλω ςκοτεινισ 

φλθσ. Η ηϊνθ μετάβαςθσ, όπου θ ςκοτεινι φλθ αρχίηει να κυριαρχεί ζναντι τθσ 

βαρυονικισ, μασ παρζχει πλθροφορίεσ για το ιςτορικό ςχθματιςμοφ αςτεριϊν. 

Όμωσ θ κινθματικι ςε αυτιν τθν περιοχι παρατθρείται δφςκολα. Είναι γνωςτό ότι 

ςτουσ ςπειροειδείσ θ καμπφλθ περιςτροφισ είναι επίπεδθ μζχρι ςε μεγάλθ ακτίνα 

του γαλαξία. Αυτι θ διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ ςτθν καμπφλθ ονομάηεται 

<ςυνομωςία> ςκοτεινισ άλωσ- δίςκου (dark halo- disk conspiracy). Πρόςφατα 

δυναμικά μοντζλα ζδειξαν ότι υπάρχει μια παρόμοια <ςυνομωςία> ανάμεςα ςτισ 

ςκοτεινζσ άλωσ και το ςφαιροειδζσ μζροσ των μεγάλθσ μάηασ, αργά 

περιςτρεφόμενων γαλαξιϊν. Βρζκθκε ότι τα προφίλ ολικισ (βαρυονικισ και 

ςκοτεινισ φλθσ) πυκνότθτασ και διαςποράσ ταχυτιτων των ςφαιροειδϊν γαλαξιϊν 

μποροφν να εφαρμοςτοφν απλά με οριςμζνθ κλίςθ τθσ καμπφλθσ για τθν 

πυκνότθτα και οριςμζνθ για τθν διαςπορά ταχφτθτασ. Επίςθσ υπάρχει ιςχυρι 

ςφνδεςθ τθσ αφξθςθσ τθσ κλίςθσ με το z. 

o Η ςυνομωςία τθσ ςκοτεινισ άλωσ με το ςφαιροειδζσ αςτρικό μζροσ των 

ελλειπτικϊν γαλαξιϊν ανάλογα το z. 

o Τα εςωτερικά μζρθ των ολοκλθρωμζνων προφίλ κυριαρχοφνται από τθν αςτρικι 

μάηα, ενϊ τα εξωτερικά από τθ ςκοτεινι φλθ. Βρικαμε ότι οι κλίςεισ των καμπυλϊν 

δεν δείχνουν μια ιςότροπθ ςφαίρα (ι μια ςφαίρα με ςτακερι ανιςοτροπία) ςε 

υδροςτατικι ιςορροπία. Επειδι τα ςφαιροειδι μζρθ των ελλειπτικϊν είναι πιο 



ςυμπαγι ςε μεγάλο z από ςιμερα, θ παρατθριςιμθ αφξθςθ τθσ επιπεδότθτασ τθσ 

κλίςθσ τθσ ολικισ πυκνότθτασ που παρατθροφμε με τθν ερυκρολίςκθςθ παραμζνει 

αντίκετθ με τισ προςομοιϊςεισ. Αντίκετα, δείξαμε ότι θ κλίςθ τθσ ολικισ διαςποράσ 

ταχφτθτασ είναι ςτακερι ανεξάρτθτα τθσ πυκνότθτασ τθσ αςτρικισ μάηασ και των 

κλίςεων τθσ ολικισ πυκνότθτασ, ςε ςυμφωνία με τισ προςομοιϊςεισ. 

 

o Εφαρμόηοντασ γαλαξιακι αρχαιολογία ςτουσ μεγάλθσ μάηασ 

γαλαξίεσ με τθν χριςθ επιςκοπιςεων βακιάσ απεικόνιςθσ. 

o Η μζκοδοσ αυτι βαςίηεται ςτθν ανακάλυψθ και ανάλυςθ του διάχυτου φωτόσ που 

εκπζμπεται από τα <ςυντρίμμια> από ςυγκροφςεισ (από διαδικαςίεσ ςυγχϊνευςθσ 

γαλαξιϊν) ι εκτεταμζνεσ αςτρικζσ άλωσ. Οι διαδικαςίεσ που αποτελοφν τα αίτια τθσ 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ, ανάπτυξθσ και κανάτου μποροφν να μελετθκοφν ι με 

δείγματα διαφορετικϊν εποχϊν μζςω επιςκοπιςεων ερυκρολίςκθςθσ, ι με τθν 

διερεφνθςθ των ςθμερινϊν (τοπικϊν) γαλαξιϊν ϊςτε να κατανοιςουμε τθν 

παρελκοντικι τουσ ςυνάκροιςθ μάηασ. Η επιτυχία τθσ τελευταίασ μεκόδου 

εξαρτάται πολφ από τθ ικανότθτά μασ να ανακαλφψουμε δομζσ ςτισ πολφ 

εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν. Οι εκτεταμζνεσ αςτρικζσ άλωσ και τα 

ςυντρίμμια (collisional debris) αποκθκεφουν τισ μνιμεσ των τελευταίων 

ςυγχωνεφςεων. Ο αρικμόσ και τα ςχιματά τουσ μασ πλθροφοροφν για τον 

μθχανιςμό ανάπτυξθσ ενόσ γαλαξία. Αν είναι <υγρόσ> (ςφγκρουςθ με γαλαξία 

πλοφςιο ςε αζριο) ι ξθρόσ, μεγάλεσ ι μικρζσ ςυγχωνεφςεισ, κοςμικζσ διαδικαςίεσ, 

κλπ. Δυςτυχϊσ αυτζσ οι δομζσ είναι μικρισ επιφανειακισ λαμπρότθτασ και 

ανιχνεφονται δφςκολα, εκτόσ αν μποροφν να αναλυκοφν ςε ξεχωριςτά αςτζρια, 

όπωσ πετυχαίνουμε για τθν τοπικι ομάδα γαλαξιϊν. Η μζκοδοσ είναι ακόμα 

περιοριςμζνθ για γαλαξίεσ απόςταςθσ μερικϊν Mpc. Οι πιο μεγάλθσ μάηασ, εν 

μζρει φακοειδείσ και ελλειπτικοί, θ προζλευςθ των οποίων παραμζνει αντικείμενο 

διαφωνιϊν, βρίςκονται πολφ μακριά για να χαρτογραφθκοφν τα αςτζρια τουσ. Με 

τα ςθμερινά τθλεςκόπια θ μόνθ μζκοδοσ να ανακαλφψουμε τισ εξωτερικζσ τουσ 

δομζσ είναι μζςω του διάχυτου φωτόσ τουσ. Ευτυχϊσ θ διακεςιμότθτα μεγάλων 

πεδίων από τισ οπτικζσ κάμερεσ και θ εξζλιξθ ζξυπνων τεχνικϊν παρατιρθςθσ και 

επεξεργαςίασ δεδομζνων ζχουν βελτιϊςει τθν ικανότθτα παρατιρθςθσ κατά μερικά 

mag για τθν επιφανειακι λαμπρότθτα, επιτρζποντάσ μασ τθν παρατιρθςθ του 

διάχυτου φωτόσ. 

o Σε αντίκεςθ με τα κλαςςικά προβλιματα των διακυμάνςεων μεγάλθσ κλίμακασ του 

υποβάκρου, οι επιςκοπιςεισ βακιάσ απεικόνιςθσ εμποδίηονται από 2 παράγοντεσ 

που περιορίηουν τθν ικανότθτα εφρεςθσ εκτεταμζνων διάχυτων δομϊν. Οι τεχνικζσ 

άλωσ, μζςω εςωτερικϊν αντανακλάςεων ςτο όργανο παρατιρθςθσ, και θ 

Γαλαξιακι διάχυτθ εκπομπι cirrus. Το φωσ των λαμπρϊν αςτεριϊν, αλλά και των 

πυρινων των γαλαξιϊν αντανακλάται ανάμεςα ςτθν CCD και ςτα διαφορετικά 

οπτικά ςτοιχεία τθσ κάμερασ, παράγοντασ εικόνεσ πολλαπλϊν, λιγότερο ι 

περιςςότερο ομόκεντρων αλεϊν. Αυτζσ οι άλωσ μποροφν να κρφψουν λεπτζσ δομζσ 

όπωσ παλιρροϊκζσ ουρζσ ι να μπερδευτοφν με τισ αςτρικζσ άλωσ των εξωτερικϊν 

περιοχϊν των γαλαξιϊν. Η χριςθ ειδικϊν φίλτρων ι μια τελείωσ διαφορετικι 

οπτικι καταςκευι βελτιϊνει τθν κατάςταςθ. Πιο ςοβαρό πρόβλθμα δθμιουργεί θ 



μόλυνςθ από το διάχυτο φωσ του Γαλαξία μασ. Τα νζφθ ςκόνθσ του διαχζουν το 

φωσ. Αυτό εμφανίηεται ςτισ βακιζσ απεικονίςεισ ωσ ςφνκετεσ, εκτεταμζνεσ 

νθματοειδείσ δομζσ που μπορεί να εκτιμθκοφν ωσ αςτρικζσ παλιρροϊκζσ ουρζσ. 

o Πζρα από αυτά τα προβλιματα, θ χρθςιμότθτα τθσ βακιάσ απεικόνιςθσ των 

γαλαξιϊν είναι πολφτιμθ. Μασ παρουςιάηει ζνα πλικοσ άγνωςτων μζχρι τϊρα 

δομϊν που μασ πλθροφοροφν για τα ςθμαντικά γεγονότα που ζχτιςαν τουσ 

γαλαξίεσ, αλλά και κζτει ερωτιματα για τθν κατθγοριοποίθςι τουσ. Η 

κατθγοριοποίθςθ γίνεται παραδοςιακά με μορφολογικά κριτιρια (αναλογία 

δίςκου/ κοιλιάσ, ανάπτυξθ τθσ ράβδου) που ελζγχουμε μζςω οπτικϊν εικόνων. 

Όμωσ θ ανακάλυψθ περιςςότερων γαλαξιακϊν δομϊν εξαρτάται από το βάκοσ των 

διακζςιμων εικόνων. Ζτςι μερικοί κόκκινοι γαλαξίεσ που κατατάχκθκαν ωσ 

προγενζςτερου (early) τφπου παρουςιάηουν ςτισ βακιζσ απεικονίςεισ μπλε 

διςκοειδείσ δομζσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ μορφολογικι κατθγοριοποίθςθ είναι 

άκυρθ, αλλά μασ προβλθματίηει για τα δεδομζνα βάςει των οποίων γίνεται. 

o Επθρεάηονται οι κλιμακωτζσ ςχζςεισ από τισ βακιζσ απεικονίςεισ? 

o Η αςτρικι μάηα και το μζγεκοσ αποτελοφν άλλεσ βαςικζσ παραμζτρουσ ςτθν 

κατθγοριοποίθςθ των γαλαξιϊν και/ ι  κακορίηουν τισ γενικζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ 

που δείχνουν τισ διαφορζσ τουσ (για παράδειγμα θ ςχζςθ μάηασ/ μεγζκουσ των 

ETG). Οι τιμζσ τζτοιων παραμζτρων εξαρτϊνται πάλι από το βάκοσ τθσ απεικόνιςθσ 

που χρθςιμοποιοφμε. Το επιπλζον διάχυτο φωσ αποτελεί το 5- 20%, ανάλογα τθν 

γαλαξιακι μάηα. Είναι περιςςότερο ςε πυκνά περιβάλλοντα όπωσ το ςμινοσ τθσ 

Παρκζνου, αλλά εκεί το φωσ των πολφ εκτεταμζνων αςτρικϊν αλεϊν ανακατεφεται 

με το φωσ που προζρχεται από τισ περιοχζσ ανάμεςα ςτουσ γαλαξίεσ του ςμινοσ, 

και υπολογίηεται δφςκολα. Για γαλαξίεσ μικρότερουσ από 100 δισ θλιακζσ μάηεσ δεν 

βρίςκουμε ςθμαντικζσ αποκλίςεισ ανάμεςα ςτθν ενεργι ακτίνα των προγενζςτερου 

τφπου (ETG) γαλαξιϊν τθσ επιςκόπθςθσ βακζωσ απεικόνιςθσ ATLAS και των άλλων 

μετριςεων. Για μεγαλφτερουσ γαλαξίεσ ζχουμε διαφορά μετριςεων ακτίνασ ωσ και 

κατά παράγοντα 1,7. Αυτζσ οι αναβακμιςμζνεσ μετριςεισ τθσ μάηασ και του 

μεγζκουσ δεν επθρεάηουν ςθμαντικά τισ ςυμπαντικζσ κλιμακωτζσ ςχζςεισ. Όμωσ θ 

διακφμανςθ τθσ υπζρβαςθσ τθσ αναλογίασ μάηασ/ μεγζκουσ ωσ ςυνζπεια τθσ 

μάηασ, του μορφολογικοφ τφπου κλπ. μποροφν να μασ δϊςουν μια εικόνα για το 

χτίςιμο των γαλαξιϊν. 

o Υπάρχουν λεπτζσ δομζσ γφρω από γαλαξίεσ όλων των τφπων? 

o Η επιςκόπθςι μασ κα περιλαμβάνει 260 ETG και 100 ςπειροειδείσ όταν 

ολοκλθρωκεί. Ζτςι κα ζχουμε καλά ςτατιςτικά προσ ςφγκριςθ με τα κοςμολογικά 

μοντζλα ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν και τισ ςχετικζσ προςομοιϊςεισ. Φαίνεται πωσ όλοι 

οι γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ περικυκλϊνονται από αςτρικζσ ροζσ, τα κατάλοιπα 

πολλαπλϊν (κυρίωσ μικρϊν) ςυγχωνεφςεων, μζςω των οποίων αυτοί χτίςτθκαν. Οι 

γαλαξίεσ ζχουν καταταγεί ωσ ςυςτιματα υπό αλλθλεπίδραςθ, αυτοί με μεγάλεσ ι 

μικρζσ ςυγχωνεφςεισ, και γαλαξίεσ ςε πλιρθ θρεμία, ανάλογα το ςχιμα και τον 

αρικμό των λεπτϊν δομϊν γφρω τουσ. Οι γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ εμφανίηονται να 

ζχουν περάςει περιςςότερεσ πρόςφατεσ μεγάλεσ και μικρζσ ςυγχωνεφςεισ. Η 

αναλογία των ςε πλιρθ θρεμία ςυςτθμάτων μειϊνεται κατά παράγοντα 2 από τθν  

μικρότερθ ςτθν μεγαλφτερθ μάηα. Παρόμοιεσ τάςεισ βρζκθκαν από τουσ ταχζωσ 



ςτουσ αργά περιςτρεφόμενοσ και από τουσ πλοφςιουσ ςε αζριο ςτουσ φτωχοφσ ςε 

αζριο γαλαξίεσ. 

 

o Η εξζλιξθ των θλικιϊν και τθσ μεταλλικότθτασ των μεγάλθσ μάηασ 

γαλαξιϊν ςε z = 0,7 
o Θα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα για τισ ιδιότθτεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν 

των γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ ςε z= 0,7, βάςει τθσ φαςματικισ ανάλυςθσ IMACS, ςε 

δείγμα 70 γαλαξιϊν με μεγαλφτερθ μάηα από 100 δισ θλιακζσ. Οι ςχζςεισ θλικίασ/ 

μάηασ και αςτρικισ μεταλλικότθτασ/ μάηασ για τον πλθκυςμό ωσ ςφνολο 

παρουςιάηουν παρόμοιο ςχιμα με τισ τοπικζσ (ςθμερινζσ) για ανάλογεσ μάηεσ, 

αλλά απεικονίηουν θλικίεσ μικρότερεσ από 4 δισ ζτθ και μεταλλικότθτεσ μικρότερεσ 

από 0,13 dex. Οι γαλαξίεσ ςε θρεμία ζχουν αςτρικζσ μεταλλικότθτεσ και θλικίεσ που 

δείχνουν πακθτικι εξζλιξθ. Η εξζλιξθ (εμπλουτιςμόσ) ςτθν μεταλλικότθτα 

κακοδθγείται από τουσ γαλαξίεσ ςχθματιςμοφ αςτζρων. Όμωσ ζνα ςθμαντικό 

ποςοςτό των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ ζχουν μεταλλικότθτεσ που ςυγκρίνονται με 

αυτζσ των τοπικϊν <ιρεμων> γαλαξιϊν. Αν θ ελάττωςθ ςχθματιςμοφ άςτρων 

ςυνζβθ ςε z<0,7, τότε οι γαλαξίεσ αυτοί μπόρεςαν να δθμιουργιςουν τον 

απαραίτθτο πλθκυςμό που αντιπροςωπεφει τθν διαςπορά τθσ θλικίασ και 

μεταλλικότθτασ των τοπικϊν (ςθμερινϊν) <ιρεμων> γαλαξιϊν. 

o Οι πλθκυςμοί των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν πζραςαν μια ςθμαντικι εξζλιξθ από τθν 

θλικία z< 1, κάτι που φαίνεται από τθν δραματικι ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ του 

κοςμικοφ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ (star formation rate, SFR) παράλλθλα με μια 

αφξθςθ του πλικουσ των <ιρεμων> γαλαξιϊν. Η ανίχνευςθ των θλικιϊν και τθσ 

μεταλλικότθτασ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν ςε γαλαξίεσ με διαφορετικό z, ςε ςχζςθ 

με τισ γαλαξιακζσ μάηεσ και τθν δραςτθριότθτα ςχθματιςμοφ αςτεριϊν, οριοκετεί 

επιπλζον τουσ μθχανιςμοφσ που οδθγοφν ςτθν κοςμικι υποβάκμιςθ ςχθματιςμοφ 

αςτεριϊν και το χτίςιμο του πλθκυςμοφ των <ιρεμων> γαλαξιϊν. 

o Οι μελζτεσ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν των γαλαξιϊν ςε μεςαίο z (κοντά ςτο 1) 

περιορίηονται λόγω τθσ απαίτθςθσ βακιάσ φαςματοςκοπίασ με ευαιςκθςία ςτισ 

αςτρικζσ θλικίεσ και μεταλλικότθτεσ. Οι περιςςότερεσ μελζτεσ ζχουν ωσ ςτόχουσ 

γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ, που βρίςκονται ςε ςμινθ. Οι ιδιότθτζσ τουσ 

βρζκθκαν να ςυμφωνοφν με πακθτικι εξζλιξθ γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ. Οι μελζτεσ 

τθσ θλικίασ και τθσ μεταλλικότθτασ για μεγάλθσ μάηασ ιρεμουσ γαλαξίεσ είναι λίγεσ 

για z<0,7. Εμείσ κα αναλφςουμε ιρεμουσ γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου (early 

type) και γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μεταγενζςτερου (late) τφπου. Μετριςαμε τισ 

αναλογίεσ ανάμεςα ςτθν θλικία, αςτρικι μεταλλικότθτα και αςτρικι μάηα για το 

ςφνολο του πλθκυςμοφ και ξεχωριςτά για τουσ ιρεμουσ γαλαξίεσ και τισ 

ςυγκρίναμε με ανάλογεσ ςε z= 0 (ςιμερα). Θζλουμε να δοφμε αν οι ανεξάρτθτοι 

γαλαξίεσ που βρίςκονται ιδθ ςτθν κόκκινθ ακολουκία (ελάχιςτθ αςτρογζννθςθ) ςε 

z= 0,7 παρουςιάηουν κάποια εξζλιξθ μζχρι z=0 ι αν ο ςυνολικόσ γαλαξιακόσ 

πλθκυςμόσ εξελίχκθκε επιπλζον των γαλαξιϊν που ιρκαν πρόςφατα ςε <θρεμία>. 

Θα αναλφςουμε αν οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ςε z= 0,7 ζχουν θλικίεσ και 

μεταλλικότθτεσ που ςυμφωνοφν με τουσ πλθκυςμοφσ που πρζπει να ζχουν οι 

παρατθριςιμοι ςτθν κόκκινοι ακολουκία γαλαξίεσ. 



o Η θλικία που κυριαρχεί ςτον αςτρικό πλθκυςμό αυξάνεται από 2,3 δισ ζτθ για 

γαλαξίεσ με μάηα 30 δισ θλιακζσ ςε 4,5 δισ ζτθ για μάηα μιασ τάξθσ μεγζκουσ 

μεγαλφτερθ (πάντα για z= 0,7). Η μορφι τθσ αναλογίασ είναι ςφμφωνθ με αυτιν ςε 

z= 0, και οι χαρακτθριςτικζσ θλικίεσ των αςτεριϊν ςε γαλαξίεσ με μάηα 150 δισ 

θλιακζσ είναι κατά 4 δισ νεότερεσ από τισ τοπικζσ μασ τιμζσ. Η αναλογία που 

παρατθροφμε ςε z= 0,7 είναι ςθμαντικά πιο επίπεδθ και ζχει ζνα ςθμείο 0 ςε 

μεγαλφτερθ θλικία από ότι περιμζναμε για πακθτικισ εξζλιξθσ γαλαξίεσ. Η 

διαςπορά μεταλλικότθτασ ςε z= 0,7 είναι όμοια με αυτιν των γαλαξιϊν τθσ SDSS 

(επιςκόπθςθ κοντινϊν γαλαξιϊν). Η μορφι τθσ αναλογίασ είναι παρόμοια και ςτισ 2 

τιμζσ ερυκρολίςκθςθσ, ενϊ θ χαρακτθριςτικι αςτρικι μεταλλικότθτα ςε z= 0,7 είναι 

0,13 dex χαμθλότερθ από ότι ςε z= 0.Και οι δφο παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ 

πακθτικι εξζλιξθ όλου του πλθκυςμοφ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν ςε z= 0,7 δεν 

προμθνφει τθν τοπικι αναλογία θλικίασ /μάηασ και μεταλλικότθτα/ μάηασ. 

o Οι θλικίεσ των αςτεριϊν των ιρεμων γαλαξιϊν ςε z= 0,7 αυξάνονται με τθν 

γαλαξιακι μάηα παρόμοια με τουσ ςθμερινοφσ γαλαξίεσ, αλλά εξιςορροποφν ςτα 3 

δισ ζτθ. Οι αςτρικζσ μεταλλικότθτεσ των ιρεμων ςε z= 0,7 γαλαξιϊν ζχουν 

παρόμοια διαςπορά με τουσ ςθμερινοφσ, δείχνοντασ ότι δεν εξελίςςεται θ αςτρικι 

μεταλλικότθτα για αυτό το είδοσ γαλαξιϊν. Η μθ εξζλιξθ τθσ διαςποράσ αςτρικισ 

μεταλλικότθτασ υποδθλϊνει ότι θ πακθτικι εξζλιξθ ςυμβαίνει ςτουσ γαλαξίεσ 

μεγάλθσ μάηασ που ιταν ιδθ ςε θρεμία ςτισ μεςαίεσ τιμζσ του z. 

o Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ παρουςιάηουν μια πιο απότομθ αναλογία θλικίασ/ 

μάηασ από τουσ ιρεμουσ, που εξιςορροπείται ςτα 5 δισ ζτθ από τισ ανάλογεσ 

τοπικζσ θλικίεσ. Οι αςτρικζσ μεταλλικότθτζσ τουσ είναι κατά 0,12 dex χαμθλότερεσ 

από τισ τοπικζσ μασ. Η παρατθριςιμθ εξιςορρόπθςθ μεταξφ z= 0,7 και 0 είναι 

παρόμοια με τθν μζςθ εξζλιξθ τθσ αφκονίασ του οξυγόνου αζριασ φάςθσ των 

γαλαξιϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν. Είναι επίςθσ παρόμοια, αν και λίγο μεγαλφτερθ, 

από τθν εξζλιξθ τθσ ίδιασ αςτρικισ μάηασ και z με βάςθ τισ εκτιμιςεισ των μζςων 

ιςτορικϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν των γαλαξιϊν και τθν παρατθριςιμθ αναλογία 

SFR μάηασ / μεταλλικότθτασ του αερίου. Η παρατθριςιμθ εξζλιξθ ςτθν μζςθ 

αςτρικι μεταλλικότθτα δείχνει να υπάρχει χθμικόσ εμπλουτιςμόσ τουλάχιςτον ςε 

μερικοφσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ ςχθματιςμοφ αςτεριϊν. Ζνα ςθμαντικό μζροσ 

των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ ςε z= 0,7 ζχει ιδθ ςυγκρίςιμεσ μεταλλικότθτεσ με 

τουσ ςθμερινοφσ ιρεμουσ γαλαξίεσ. Αυτοί ζχουν ιδιότθτεσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ 

ςυγκρίςιμεσ με αυτζσ που χρειάηεται για το νεαρότερο μζροσ του πλθκυςμοφ των 

τοπικϊν ιρεμων γαλαξιϊν, αυξάνοντασ τθν διαςπορά τθσ θλικίασ χωρίσ τθν αφξθςθ 

τθσ διαςποράσ τθσ μεταλλικότθτασ. 

o Βρικαμε ότι οι ιρεμοι γαλαξίεσ ςε z= 0,7 ζχουν αςτρικζσ μεταλλικότθτεσ και θλικίεσ 

που είναι ςυνεπείσ με τουσ ςθμερινοφσ γαλαξίεσ πακθτικισ εξζλιξθσ. Είδαμε επίςθσ 

ότι θ διαςπορά τθσ αςτρικισ θλικίασ ςτουσ ιρεμουσ γαλαξίεσ με z= 0,7 είναι πολφ 

μικρι για να αναπαράγει τθν ςθμερινι αντίςτοιχθ διαςπορά. Οι γαλαξίεσ 

ςχθματιςμοφ αςτεριϊν που ιρκαν πρόςφατα ςε θρεμία μποροφν  να ςυμβάλλουν 

ςτο χτίςιμο του νεότερου πλθκυςμοφ των γαλαξιϊν ςτθν κόκκινθ ακολουκία. 

Περίπου το 40% των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν ςτο δείγμα 

μασ ζχουν πράγματι αςτρικζσ θλικίεσ και μεταλλικότθτεσ ςυγκρίςιμεσ με αυτζσ που 

είναι απαραίτθτεσ για τθν αφξθςθ τθσ διαςποράσ τθσ θλικίασ



o χωρίσ να επθρεάηεται θ διαςπορά τθσ μεταλλικότθτασ που αντιπροςωπεφει τον 

τοπικό πλθκυςμό ςτουσ ιρεμουσ γαλαξίεσ. 

 

o Η οδόσ ανάπτυξθσ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν. 
o Υπάρχουν ενδείξεισ ότι οι μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ ζχουν αναπτυχκεί ςε μάηα και 

μζγεκοσ μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ μικρότερων. Αυτι θ οδόσ ανάπτυξθσ μασ εξθγεί 

πολλζσ διαφορετικζσ παρατθριςεισ μασ. Ακόμα δεν γνωρίηουμε αν αυτό το ςενάριο 

ςυγχωνεφςεων είναι αρκετό να εξθγιςει τθν ςθμαντικι αφξθςθ μάηασ και μεγζκουσ 

των γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ από τθν εποχι z= 2. Θα δείξουμε ότι το πλικοσ των 

δορυφόρων γαλαξιϊν γφρω από γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ όλων των τιμϊν 

ερυκρολίςκθςθσ και θ φπαρξθ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιακϊν <πτωμάτων> 

(γαλαξίεσ χωρίσ αςτρογζννθςθ) ςτο κοντινό μασ ςφμπαν ςυμφωνοφν με τα 

παραπάνω. Παραμζνουν ανοιχτά ερϊτθμα για τισ ιδιότθτεσ τθσ αςτρικισ άλωσ των 

ςθμερινϊν γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ και το μζγεκοσ του πλικουσ των μεγάλθσ 

μάηασ γαλαξιακϊν πτωμάτων ςε όλεσ τισ τιμζσ του z. Ζχουμε αρκετά μεγάλο αρικμό 

ςυγχωνεφςεων ϊςτε να δικαιολογείται θ μεγάλθ αφξθςθ του μεγζκουσ των 

γαλαξιϊν? Που βρίςκονται τα γαλαξιακά πτϊματα ςτο κοντινό μασ ςφμπαν? 

o Είναι ικανό το πλικοσ των ςυγχωνεφςεων για τθν αφξθςθ του μεγζκουσ των 

γαλαξιϊν? 

o Αν θ οδόσ μζςω των ςυγχωνεφςεων είναι θ κυρίαρχθ ϊςτε οι μεγάλθσ μάηασ 

γαλαξίεσ να φτάςουν τα ςθμερινά μεγζκθ τουσ, τότε ςε όλεσ τισ τιμζσ 

ερυκρολίςκθςθσ πρζπει να υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι γαλαξίεσ γφρω από τουσ 

γαλαξίεσ με μεγάλθ μάηα. Η μζκοδοσ που ακολουκοφμε είναι να μετριςουμε τον 

αρικμό των γαλαξιϊν ςε μια οριςμζνθ ακτινικι απόςταςθ και οριςμζνο διάςτθμα 

ερυκρολίςκθςθσ προσ τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ που εξετάηουμε. Το πλικοσ 

των δορυφόρων γφρω από γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ ζχει παραμείνει αρκετά 

ςτακερό από τθν εποχι z= 1,5. Αυτό παρατθρείται ανεξάρτθτα από τθν αναλογία 

μάηασ ανάμεςα ςτον μεγάλο και ςτον δορυφόρο γαλαξία. Μια λεπτομερι ανάλυςθ 

τθσ ςυνειςφοράσ τθσ μάηασ κάκε δορυφόρου ςτο ςυνολικό ςφςτθμα γαλαξία- 

δορυφόρων μασ δείχνει ότι, ςτθν περίπτωςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ των δορυφόρων 

ςτον γαλαξία, τθν μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτθν αφξθςθ τθσ γαλαξιακισ μάηασ 

ζχουν οι δορυφόροι με τισ μεγαλφτερεσ μάηεσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί δεν υπάρχει 

ικανόσ αρικμόσ μικρϊν δορυφόρων να ιςορροπιςουν τθν ςυνειςφορά μάηασ. 

Ανεξάρτθτα αν το χρονοδιάγραμμα τθσ ςυγχϊνευςθσ των δορυφόρων εξαρτάται 

από τθν μάηα τουσ ι όχι (μικρότερο για τουσ μεγαλφτερθσ μάηασ δορυφόρουσ), θ 

αφξθςθ τθσ μάηασ ενόσ μεγάλθσ μάηασ γαλαξία είναι 8% /δισ ζτθ. Αυτό ςθμαίνει μια 

αφξθςθ από τθν εποχι z=1 κατά παράγοντα 2. Η αφξθςθ τθσ γαλαξιακισ μάηασ 

ςυνδζεται με απλι ςχζςθ με τθν αφξθςθ του μεγζκουσ. Μια αφξθςθ τθσ μάηασ κατά 

παράγοντα 2 ςθμαίνει μια αφξθςθ του μεγζκουσ κατά παράγοντα 2-4. Αυτό αρκεί 

να εξθγιςει τθν παρατθριςιμθ εξζλιξθ του μεγζκουσ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν 

κατά παράγοντα 2 από z=1. Με αυτιν τθν ζννοια, θ μζςω των ςυγχωνεφςεων οδόσ 

φαίνεται να ζχει ικανό αρικμό δορυφόρων γφρω από τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ 

ϊςτε να εξθγεί τα παρατθριςιμα μεγζκθ τουσ. 



o Που βρίςκονται τα <ανζπαφα πτϊματα> μεγάλθσ μάηασ (untouched massive relic) 

γαλαξιϊν ςτθν γειτονιά μασ (z= 0)? Θζλουμε να ανακαλφψουμε αν υπάρχουν ςτθν 

γειτονιά μασ μεμονωμζνοι γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ, που ζχουν μείνει χωρίσ εξζλιξθ 

από τθν εποχι z=2. Μια πρόςφατθ ζρευνα ζδειξε ότι μόνο 1 ςτουσ 1000 μεγάλθσ 

μάηασ γαλαξίεσ ςτο ςθμερινό ςφμπαν ςυςςϊρευςε λιγότερο από το 10% τθσ 

ςυνολικισ αςτρικισ του μάηασ από ςυγχωνεφςεισ, μετά τθν εποχι z=2. Βάςει τθσ 

πυκνότθτασ του αρικμοφ των γαλαξιϊν, αυτό μεταφράηεται ςε ζνα τζτοιο <πτϊμα> 

ςε μια ςφαίρα 63 Mpc. Δεν μπορζςαμε να βροφμε κάποιο μεμονωμζνο γαλαξία με 

χαρακτθρθςτικά πτϊματοσ (100 δισ θλιακζσ μάηεσ, ακτίνα 1,5 kpc και ομογενι 

γθραιό αςτρικό πλθκυςμό θλικίασ > 10 δισ ετϊν). Όμωσ ζνα κοντινό αντικείμενο, το 

NGC 1277, παρουςιάηει δομζσ που το κάνουν υποψιφιο. Οι ιδιότθτζσ του (120 δισ 

θλιακζσ μάηεσ, 1,2 kpc ακτίνα, διακφμανςθ ταχφτθτασ 330 km/s και ο γθραιόσ 

αςτρικόσ πλθκυςμόσ του) είναι μζςα ςτα παραπάνω όρια. Από τθν ομαλι του 

μορφολογία δεν φαίνεται να φζρει ςθμάδια από πρόςφατθ προςαφξθςθ 

εξωτερικϊν του αςτεριϊν. Σε όλεσ τισ ακτίνεσ του (αποςτάςεισ από το κζντρο του) 

που μελετικθκε, τα ιςτορικά αςτρογζννθςθσ ςυμφωνοφν με τθν απουςία 

ςχθματιςμοφ αςτεριϊν τα τελευταία 10 δισ ζτθ. Μασ δίνει τθν δυνατότθτα να 

εξερευνιςουμε με λεπτομζρεια τισ ιδιότθτεσ των πρϊτων βθμάτων ςχθματιςμοφ 

των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν. Η μεγάλθ τιμι τθσ αναλογίασ α/Fe >0,3 δείχνει μια 

ακραία βραχφχρονθ περίοδο ςχθματιςμοφ αςτεριϊν, όπου υπιρχε τεράςτια 

παραγωγι αςτεριϊν με 1000 θλιακζσ μάηεσ/ ζτοσ. Ο NGC1277 είναι ιςχυρι 

απόδειξθ ότι μερικοί γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ δεν εξελίχκθκαν από τθν εποχι z=2. 

Αυτό είναι ςφμφωνο με τθν κεωρία των ςυγχωνεφςεων. Από τθν άλλθ, αυτά τα 

γαλαξιακά πτϊματα είναι δφςκολο να δικαιολογιςουν ςενάρια αφξθςθσ μάηασ 

όπωσ μζςω AGN (ενεργοί γαλαξιακοί πυρινεσ), μιασ και αυτόσ ο γαλαξίασ φιλοξενεί 

ιδθ μια υπερμεγζκθσ κεντρικι μαφρθ τρφπα και παραμζνει ςυμπαγισ. 

o Η οδόσ αφξθςθσ μάηασ μζςω ςυγχωνεφςεων πζραςε με επιτυχία δυο δοκιμζσ. 1) 

Υπάρχουν αρκετοί δορυφόροι γφρω από τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ ϊςτε να 

δικαιολογθκεί θ παρατθριςιμθ αφξθςι τουσ ςε μάηα και μζγεκοσ. 2) Εξθγεί τθν 

φπαρξθ μθ εξελιγμζνων μεμονωμζνων γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ ςτο ςθμερινό 

ςφμπαν. 

o  

o Η ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (initial mass function, IMF) για 

γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ ςε z=1. 
o Θα αναλφςουμε τα αποτελζςματα τθσ ομαλοποίθςθσ τθσ αςτρικισ IMF 68 μεγάλθσ 

μάηασ (100 δισ- 1 τρισ θλιακζσ μάηεσ) ETG (προγενζςτερου τφπου γαλαξιϊν) ςε z=1 

μζςω δεδομζνων από τθν επιςκόπθςθ DEEP2 Galaxy red shift survey, που 

παρατιρθςε 49000 γαλαξίεσ . Αυτό το πετφχαμε αντλϊντασ τθν αςτρικι αναλογία 

μάηασ/ φωτόσ (M/L) των γαλαξιϊν από ςυμμετρικά ςτον άξονα δυναμικά μοντζλα 

και ςυγκρίνοντάσ τθν με τισ τιμζσ από τα μοντζλα αςτρικϊν πλθκυςμϊν μζςω 

εφαρμογισ των φαςμάτων. Τα αποτελζςματα ζδειξαν ότι οι μεγάλθσ μάηασ ETG ςε 

μεγάλο z ζχουν μια ομαλοποίθςθ τθσ IMF τφπου Salpeter και παρζχουν 

παρατθριςιμεσ αποδείξεισ μικρισ αναλογίασ ςκοτεινισ φλθσ ςτισ εςωτερικζσ 

περιοχζσ τουσ. Η IMF δεν ζχει παγκόςμια τιμι, αλλά κυμαίνεται ςυςτθματικά 



ανάλογα τθν κεντρικι διαςπορά ταχυτιτων των γαλαξιϊν. Αυτό ζχει επιβεβαιωκεί 

από μοντζλα αςτρικοφ πλθκυςμοφ και δυναμικζσ προςεγγίςεισ. 

o Επικεντρωκικαμε ςτουσ γαλαξίεσ με z= 0,7-0,9 που παρουςιάηουν ςθμαντικζσ 

γραμμζσ απορρόφθςθσ. Με τθν χριςθ του προφίλ φωτόσ και μάηασ κάκε γαλαξία 

μποροφμε να κακορίςουμε τθν αναμενόμενθ αςτρικι κινθματικι και να τθν 

καλιμπράρουμε με τθν παρατθριςιμθ, ϊςτε να κακορίςουμε τθν αςτρικι ςχζςθ 

M/L. Πρζπει να ζχουμε το προφίλ φωτόσ από τισ εςωτερικζσ περιοχζσ των 

γαλαξιϊν, όπου αντλοφμε τισ αςτρικζσ κινθματικζσ, και να ζχουμε οπτικι 

εξακρίβωςθ. Δεν περιλαμβάνουμε γαλαξίεσ με μθ ςυμμετρικζσ ςτον άξονα δομζσ 

όπωσ μπάρεσ, γραμμζσ ςκόνθσ κλπ. Υπολογίςαμε το προφίλ τθσ άλωσ βάςει 

ςφγκριςθσ αςτρικισ μάηασ ι M/L με τθν ςχετικι ςκοτεινι άλω ςε οριςμζνο z. Η 

αναλογία ςκοτεινισ φλθσ ςτο εςωτερικό των γαλαξιϊν υπολογίςτθκε ςτο 30%. 

Αφαιρζςαμε τουσ γαλαξίεσ με πολλαπλά επειςόδια αςτρογζννθςθσ ι ςθμαντικζσ 

αναλογίεσ νεαροφ (<1,2 δισ ζτθ) αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Τζτοιοι γαλαξίεσ 

παρουςιάηουν ακτινωτά κυμαινόμενθ M/L και δεν επιτρζπουν τον υπολογιςμό 

γενικισ M/L του γαλαξία. 

 

o  

 

o Η μυςτικι ηωι των γαλαξιϊν. 
o Γνωρίηουμε πολλά για τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν από τθν εποχι z=2 και μερικά για 

ακόμα πιο μεγάλεσ ερυκρολιςκιςεισ. Πωσ γίνεται να γνωρίηουμε τόςο λίγα για τα 

ιςτορικά ςχθματιςμοφ άςτρων (star formation histories, SFH) των ανεξάρτθτων 

γαλαξιϊν? 

o Η πράςινθ κοιλάδα είναι μωβ. 

o Η επιςκόπθςθ SDSS μασ παρείχε για πρϊτθ φορά φωτομετρία για εκατοντάδεσ 

χιλιάδεσ κοντινοφσ γαλαξίεσ. Διαχωρίςαμε τουσ μπλε (αςτρογζννθςθσ) από τουσ 

κόκκινουσ γαλαξίεσ και είδαμε ότι μόνο για μάηεσ < 100 δισ θλιακϊν οι γαλαξίεσ ςτο 

ςφμπαν είναι ι ςχθματιςμοφ αςτεριϊν ι πακθτικοί. Πάνω από αυτι τθν μάηα είναι 

όλοι πακθτικοί. Ανακαλφψαμε και τθν πράςινθ κοιλάδα, ζναν ενδιάμεςο 

πλθκυςμό, που είναι ςτον δρόμο από το μπλε ςφννεφο προσ τθν κόκκινθ 

ακολουκία, ωσ ςυνζπεια τθσ υποβάκμιςθσ τθσ αςτρογζννθςθσ. Πρόςφατεσ μελζτεσ 

ςτο υπεριϊδεσ δεν υποςτθρίηουν το ςενάριο τθσ ςε διαδικαςία μεταμόρφωςθσ των 

γαλαξιϊν. Θα παρουςιάςουμε και άλλεσ αποδείξεισ ςε αυτιν τθν κατεφκυνςθ. Η 

υπόκεςι μασ είναι ότι οι γαλαξίεσ εμφανίηονται ςτθν πράςινθ κοιλάδα επειδι 



ζχουν κανονικό δίςκο αςτρογζννθςθσ αλλά και ουςιαςτικι κοιλιά, που αυτά τουσ 

κάνουν να φαίνονται πράςινοι. Αυτι θ ιδζα αναπτφχκθκε από μια μελζτθ τθσ 

κφριασ ακολουκίασ αςτρογζννθςθσ που ζδειξε ότι λαμβάνοντασ υπόψθ τθν 

ιδιότθτα μθ ςχθματιςμοφ αςτεριϊν ςτισ κοιλιζσ μποροφμε να λφςουμε τον γρίφο 

τθσ πακθτικότθτασ για τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ, που κυριαρχοφνται από τισ 

κοιλιζσ τουσ. 

o Επιςτρζφοντασ ςτθν πράςινθ κοιλάδα, αναγνωρίηουμε ότι πολλοί γαλαξίεσ τθσ είναι 

απλά ςκονιςμζνοι γαλαξίεσ που βλζπουμε ςτθν κόψθ. Τουσ αφαιρζςαμε από το 

δείγμα και κρατιςαμε αυτοφσ που τουσ βλζπουμε κατά πρόςωπο (με 

ελλειπτικότθτα <0,2). Όπωσ ιταν αναμενόμενο, οι γαλαξίεσ του μπλε ςφννεφου 

κυριαρχοφνται από τουσ δίςκουσ τουσ, οι γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ από τισ 

κοιλιζσ τουσ, ενϊ αυτοί τθσ πράςινθσ κοιλάδασ είναι ενδιάμεςθσ κατάςταςθσ, 

υποδθλϊνοντασ ότι αν πρόκειται για γαλαξίεσ που υπιρξε <κατάςβεςθ> (quenched, 

βίαιθ καταςτολι μζςω εμβολισ) τθσ αςτρογζννθςθσ του μπλε ςφννεφου, πρζπει να 

ζχουν αναπτφξει μεγάλθ κοιλιά. Προτιμοφμε τθν απλοφςτερθ εξιγθςθ, ότι θ 

πλειοψθφία αυτϊν των γαλαξιϊν τθσ πράςινθσ κοιλιάσ δεν είναι ςε εξζλιξθ προσ 

τθν κόκκινθ ακολουκία, αλλά απλά γαλαξίεσ με ςυνδυαςμό κόκκινθσ κοιλιάσ και 

μπλε δίςκου. Αν αφαιρζςουμε τθν κοιλιά, ο δίςκοσ ενόσ τζτοιου γαλαξία ζχει 

κανονικό μπλε χρϊμα. Η ιδζα ότι οι περιςςότεροι από τουσ γαλαξίεσ τθσ πράςινθσ 

κοιλάδασ είχαν κατάςβεςθ αςτρογζννθςθσ και είναι ςε μετάβαςθ φαίνεται να είναι 

λανκαςμζνθ, βάςει των δεδομζνων μασ. Όμωσ είναι λογικό να αναρωτθκοφμε 

πόςοι από τουσ γαλαξίεσ τθσ πράςινθσ ακολουκίασ προζρχονται από κατάςβεςθ. 

Υπάρχει μια καλά γνωςτι ςχζςθ αφξθςθσ τθσ ιςχφσ τθσ γραμμισ απορρόφθςθσ Ηδ 

με τθν SFR (ρυκμό αςτρογζννθςθσ) που ζχει να κάνει με τθν αφξθςθ τθσ αναλογίασ 

των νεαρϊν καυτϊν αςτεριϊν. Η ενιςχυμζνθ παρουςία αυτισ τθσ γραμμισ 

αποτελεί υπογραφι ζξαρςθσ ςχθματιςμοφ αςτεριϊν. Φαίνεται να υπάρχουν 

αποδείξεισ φπαρξθσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ με εξάντλθςθ καυςίμων. Τα χρϊματα και 

οι ιςχφ των γραμμϊν απορρόφθςθσ του μπλε ςφννεφου και τθσ πράςινθσ 

ακολουκίασ ταιριάηουν με ακρίβεια, αλλά οι πρϊτοι παρουςιάηουν αργότερα 

αδφναμεσ ι κακόλου γραμμζσ εκπομπισ (κυρίωσ Ηα, Ηβ). Αυτό ακριβϊσ 

αναμζνουμε από γαλαξίεσ με βίαιθ κατάςβεςθ, όπου τα αςτζρια θλικίασ 1- 10 

εκατομμυρίων ετϊν που ερεκίηουν τισ περιοχζσ HII ζχουν εξαφανιςτεί (μικρι 

διάρκεια ηωισ των τεράςτιων αςτεριϊν που παράγονται κατά τθν ζκρθξθ 

αςτρογζννθςθσ), ενϊ ο αςτρικόσ πλθκυςμόσ θλικίασ 100 εκ. ετϊν (πιο μικρά 

αςτζρια) παραμζνει αμετάβλθτοσ. Σε ζνα χρονοδιάγραμμα 1 δισ ετϊν αυτοί οι 

γαλαξίεσ κα μπουν τθν κόκκινθ ακολουκία. 

o Εκτιμοφμε ότι για το δείγμα τθσ επιςκόπθςθσ, ο πλθκυςμόσ με κατάςβεςθ 

καυςίμων (γαλαξίεσ που εξελίςςονται γριγορα) αποτελεί μερικά ποςοςτά του 

ςυνολικοφ πλθκυςμοφ αςτρογζννθςθσ . Η φάςθ τθσ κατάςβεςθσ είναι χρονικά 

ςφντομθ. Οι περιςςότεροι γαλαξίεσ τθσ πράςινθσ κοιλάδασ ακολουκοφν μια αργι, 

με χρονοδιάγραμμα μερικά δισ ζτθ εξζλιξθ, που είναι αποτζλεςμα κανονικισ 

γαλαξιακισ εξζλιξθσ και όχι ενόσ γεγονότοσ απότομθσ κατάςβεςθσ (βίαιθ απϊλεια 

αερίου). Συμπεράναμε ότι για τουσ τωρινοφσ γαλαξίεσ θ πράςινθ κοιλάδα 

αποτελείται βαςικά από ενδιάμεςουσ μπλε κοιλιάσ-  ςπειροειδείσ γαλαξίεσ που 

αργά κινοφνται από το μπλε ςφννεφο ςτθν κόκκινθ ακολουκία, μζςω κανονικϊν 



διαδικαςιϊν εξάντλθςθσ του αερίου τουσ. Οι γαλαξίεσ κατάςβεςθσ μπορεί να 

αποτελοφν μια μεγαλφτερθ κατθγορία προγενζςτερων (early) γαλαξιϊν. Να 

επιςθμάνουμε ότι θ κατάςταςθ ςε μεςαία ερυκρολίςκθςθ είναι παρόμοια με 

αυτιν που αναφζραμε εδϊ, με τθν προςκικθ 10 φορζσ πιο μεγάλου πλθκυςμοφ 

γαλαξιϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν και τθσ μετζπειτα φάςθσ εξζλιξθσ. Μποροφμε να 

ςκεφτοφμε ότι αυτζσ είναι περιπτϊςεισ όπου ο ςχθματιςμόσ αςτεριϊν ςταμάτθςε 

από ζντονο ξζςπαςμα αςτρογζννθςθσ, αλλά ζχουμε αποδείξεισ ότι τα ξεςπάςματα 

ςχθματιςμοφ αςτεριϊν δεν μεταμορφϊνουν τουσ γαλαξίεσ από μπλε ςφννεφου ςε 

κόκκινθσ ακολουκίασ. Αν γινόταν αυτό, το πλικοσ των γαλαξιϊν μεςαίασ 

ερυκρολίςκθςθσ (z) τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ κα αυξανόταν πολφ πιο γριγορα από 

ότι παρατθροφμε. Υποκζτουμε ότι τα ζντονα ξεςπάςματα ςχθματιςμοφ αςτεριϊν 

είναι αποτζλεςμα μικρϊν ςυγχωνεφςεων, που δεν αλλάηουν τθν κατάςταςθ των 

γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ (παραμζνουν και μετά ςτο μπλε ςφννεφο). Ομοίωσ, αν 

ςυμβοφν ςε γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ, αυτοί επιςτρζφουν ςτθν πακθτικι 

τουσ κατάςταςθ. Μόνο οι μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ (θ μάηα του μικρότερου γαλαξία 

να είναι μεγαλφτερθ από το ¼ τθσ μάηασ του μεγάλου) μπορεί να εξελίξει ζναν 

γαλαξία από μπλε ςε κόκκινο μζςω ζντονθσ αςτρογζννθςθσ και εξάντλθςθσ αερίου. 

o Τα παραπάνω κα μασ βοθκιςουν να ζχουμε καλφτερεσ παραμζτρουσ για τα 

ιςτορικά ςχθματιςμοφ αςτεριϊν και τον ανάλογο ρυκμό των γαλαξιϊν (SFH, SFR). 

Θζλουμε να μετριςουμε τθν διαςπορά SFR ςε διαφορετικό z. Μποροφμε να 

υπολογίςουμε τισ ςυνιςτϊςεσ αρχικισ μάηασ (IMF) για ενεργοφσ και πακθτικοφσ 

γαλαξίεσ ςε 0,5 <z< 2,5, ακόμα και για μάηεσ που ποτζ δεν είχαμε ςτα μοντζλα των 

SFH. 

o Ζνα μοντζλο που περιλαμβάνει μεγάλθ διαςπορά τθσ SFH αντιπροςωπεφει τισ 3 

ςθμερινζσ κοινζσ ςχζςεισ που χαρακτθρίηουν τθν εξζλιξθ των βαςικϊν γαλαξιακϊν 

παραμζτρων ςε κοςμικό χρόνο. Τθν πυκνότθτα των SFR, τθν διαςπορά του πλάτουσ 

των SFMS (star forming main sequence, μια ςχζςθ εξζλιξθσ τθσ SFR και τθσ αςτρικισ 

μάηασ ωσ πρότυπο γαλαξιακισ εξζλιξθσ) και τθσ IMF των γαλαξιϊν, αςτρογζννθςθσ 

και πακθτικϊν. Σε αυτζσ τισ ςχζςεισ υπάρχει ακόμα πολφ αςάφεια για τον οριςμό 

τουσ. Πρζπει να ξεπεράςουμε αυτζσ τισ 3 βαςικζσ παραμζτρουσ και να ελζγχουμε 

τισ SFH μεμονωμζνων γαλαξιϊν, όπωσ του δικοφ μασ και των γειτονικϊν μασ. 

 

 

o Η κινθματικι εξζλιξθ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, πεδίου και 

γαλαξιακϊν ςμθνϊν 
o Ερευνιςαμε τθν εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ Tully- Fisher (TF, ςχζςθ ταχφτθτασ περιςτροφισ 

του γαλαξία/ λαμπρότθτασ) μζχρι z=1, για 137 γαλαξίεσ εκπομπισ του πεδίου που 

απεικονίηουν μια κανονικι καμπφλθ περιςτροφισ. Για ζνα δείγμα 48 γαλαξιϊν με 

πολφ κανονικι κινθματικι αερίου και αςτρικι δομι κακορίςαμε μια διαςπορά τθσ 

TF των 1,15 mag, που είναι 2 φορζσ μεγαλφτερθ από τα τοπικά μασ δείγματα. Αυτό 

μάλλον ςυμβαίνει λόγω των μικρϊν διακυμάνςεων των ιςτορικϊν ςχθματιςμοφ 

αςτεριϊν και χθμικοφ εμπλουτιςμοφ. Σε μια άλλθ μελζτθ 96 γαλαξιϊν των ςμθνϊν 

Abell 901/902 ςε z= 0,17 και 86 γαλαξιϊν του πεδίου με παρόμοια ερυκρολίςκθςθ 



βρικαμε μια διαφορά τθσ TF των 0,42 mag χωρίσ ςθμαντικι διαφορά ςτθν αςτρικι 

μάηα. Συγκρίνοντασ τουσ κόκκινουσ ςπειροειδείσ με τουσ μπλε ςτο ςμινοσ, οι 

πρϊτοι είναι αμυδρότεροι και ζχουν 15% λιγότερθ αςτρικι μάηα. Αυτό μάλλον 

οφείλεται ςε κατάςβεςθ (quenching) τθσ αςτρογζννθςθσ μζςω πίεςθσ εμβολισ από 

ςφγκρουςθ με άλλον γαλαξία (ram pressure) ςτο περιβάλλον του ςμινοσ. Απόδειξθ 

για αυτό το ςενάριο αποτελοφν οι ιςχυρζσ διαταραχζσ των δίςκων αερίων των 

κόκκινων ςπειροειδϊν, που ταυτόχρονα παρουςιάηουν πολφ κανονικι δομι 

αςτρικοφ δίςκου. 

o Οι εςωτερικζσ κινθματικζσ των γαλαξιϊν μασ παρζχουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ 

για τθν φφςθ τουσ και τα διάφορα φυςικά ςυςτατικά τουσ. Ενϊ τα αςτζρια 

βρίςκονται ςε τροχιζσ μθ ςφγκρουςθσ, δείχνοντάσ μασ το βαρυτικό μερίδιο που 

κυριαρχείται από τθν ςκοτεινι φλθ, τα νζφθ αερίου μποροφν να αντιδράςουν πιο 

γριγορα ςε ανεπαίςκθτεσ επιδράςεισ και να απεικονίςουν ιδιόρρυκμεσ κινιςεισ, 

αποκαλφπτοντασ γεγονότα αλλθλεπίδραςθσ. Στθν περίπτωςθ των ατάραχων 

ςπειροειδϊν γαλαξιϊν θ περιςτροφι παράγει ζνα χαρακτθριςτικό προφίλ 

ταχφτθτασ με τθν απότομθ αφξθςθ ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ του γαλαξία να 

μετατρζπεται ςε επίπεδθ ταχφτθτα, θ λεγόμενθ καμπφλθ περιςτροφισ RC. Σε τζτοια 

δυναμικι (virial) κατάςταςθ θ μζγιςτθ ταχφτθτα μασ παρζχει μια καλι εκτίμθςθ τθσ 

ςυνολικισ μάηασ του γαλαξία και ςυνδζεται ςτενά με τθν λαμπρότθτα ςτθν ςχζςθ 

TF. Με αυτιν τθν παραδοχι θ TF αποτελεί μια ςθμαντικι κλιμακωτι ςχζςθ ϊςτε να 

ελζγξουμε ποςοτικά τθν εξζλιξθ των δίςκων των γαλαξιϊν με τθν ερυκρολίςκθςθ 

(ςτον χρόνο). Αφοφ θ κινθματικι των αςτεριϊν από τισ γραμμζσ απορρόφθςθσ 

απαιτεί μεγαλφτερθ αναλογία ςιματοσ/κορφβου, οι περιςςότερεσ μελζτεσ των 

μακρινϊν γαλαξιϊν αρκοφνται ςε μετριςεισ γραμμϊν εκπομπισ από το κερμό 

ιονιςμζνο αζριο. Εδϊ κα δοφμε 2 εφαρμογζσ. Μια μελζτθ τθσ TF μακρινϊν 

γαλαξιϊν πεδίου και μία ζρευνα των αντικειμζνων μετάβαςθσ (γαλαξίεσ που 

μεταβαίνουν ςτο κόκκινο) ςτο ςμινοσ Abell 901/902. 

o Η εξζλιξθ τθσ ςχζςθσ TF μζχρι z=1.  

o Το δείγμα μασ αποτελείται από 238 γαλαξίεσ. Για τουσ 137 ςπειροειδείσ μπορζςαμε 

να εξάγουμε τισ καμπφλεσ RC και να κακορίςουμε τθν μζγιςτθ αςτρικι ταχφτθτα, 

ενϊ απορρίψαμε 101 γαλαξίεσ με γραμμζσ εκπομπισ λόγω τθσ διαςποράσ τθσ 

κινθματικισ τουσ. Αυτοί οι ςπειροειδείσ βρίςκονται ςε 0,05>z>0,97, που 

αντιπροςωπεφει χρονικό διάςτθμα 0,6 ωσ 7,6 δισ ζτθ. Η κλίςθ του δείγματοσ ςτο 

διάγραμμα είναι όμοια με δείγματα ςθμερινϊν γαλαξιϊν. 

 



o Οι κόκκινοι ςπειροειδείσ ωσ αντικείμενα μετάβαςθσ μζςω απογφμνωςθσ ςτα 

ςμινθ. 

o Στο παραπάνω ςμινοσ πετφχαμε κινθματικι ανάλυςθ για 96 μζλθ του και 86 

ςπειροειδείσ του πεδίου με παρόμοιο z (0,12- 0,38). Όμωσ πολλοί γαλαξίεσ δεν 

παρουςίαςαν κανονικι RC, αλλά διαταραγμζνεσ κινθματικζσ. Μετριςαμε ότι οι 

γαλαξίεσ με τζτοιεσ διαταραχζσ φτάνουν το 17% ςτο πεδίο και το 25% ςτο ςμινοσ. 

Τα αντικείμενα με υψθλισ ποιότθτασ RC για ανάλυςθ τθσ TF που είναι μζλθ του 

ςμινοσ είναι λίγο πιο αμυδρά από αυτά του πεδίου. 

o Ακόμα, επικεντρωκικαμε ςτουσ κόκκινουσ ςπειροειδείσ, που ζχουν κόκκινο χρϊμα 

όπωσ οι γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ, αλλά ταυτόχρονα ςπειροειδισ 

(δίςκου)μορφολογία και ςθμαντικοφσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ (star formation 

rates, SFR), αν και χαμθλότερουσ από τουσ τυπικοφσ μπλε ςπειροειδείσ. Αυτοί οι 

κόκκινοι ςπειροειδείσ με κανονικό RC παρουςιάηονται αμυδρότεροι και δείχνουν 

μια μικρι διαφορά ςτθν αςτρικι TF ςχετικά με τα μζλθ του μπλε ςφννεφου του 

ςμινοσ. Αυτό μπορεί να εξθγθκεί από πρόςφατθ κατάςβεςθ (quenching) τθσ 

αςτρογζννθςθσ των κόκκινων ςπειροειδϊν που προκλικθκε από πίεςθ εμβολισ, 

που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν αφαίρεςθ αερίου των γαλαξιϊν (απογφμνωςθ) μζςα 

ςτο ςμινοσ. Πολλοί κόκκινοι ςπειροειδείσ δείχνουν ιςχυρζσ αςυμμετρίεσ ςτθν 

καμπφλθ περιςτροφισ, που όμωσ ςυνδυάηονται με μια μθ ταραγμζνθ αςτρικι 

μορφολογία. Η μόνθ διαδικαςία ςε περιβάλλον ςμινουσ που επθρεάηει τον δίςκο 

αερίου και όχι τθ αςτρικι μορφολογία είναι θ πίεςθ μζςω εμβολισ. Ζτςι οι κόκκινοι 

ςπειροειδείσ είναι γαλαξίεσ ςε μετάβαςθ από το μπλε ςφννεφο ςτουσ φακοειδείσ 

γαλαξίεσ ςμινουσ (S0). 

 

 

o Η ςχζςθ αςτρικισ και μάηασ τθσ άλωσ ςτουσ νάνουσ γαλαξίεσ 

μζχρι z=1. 

 

o Αποτελοφν τα προφίλ κινθματικισ και μάηασ των νάνων γαλαξιϊν μια βαςικι 

πρόκλθςθ ςτα κακιερωμζνα μοντζλα ψυχρισ ςκοτεινισ φλθσ? Μια 



φαςματοςκοπικι μελζτθ για εκατοντάδεσ νάνουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, με 10 

εκατομμφρια ωσ 1 δισ θλιακζσ μάηεσ ςε μεςαίο z (0,2-1),δείχνει ότι αυτι θ ερϊτθςθ 

είναι λιγότερο αντικείμενο κοςμικϊν μεγεκϊν και περιβάλλοντοσ από ότι 

γνωρίηαμε. Το μιςό δείγμα εμφανίηει καλά αναλυμζνθ, μετατοπιςμζνθ ςτο ερυκρό 

εκπομπι νεφϊν που χρθςιμοποιιςαμε ςτον κακοριςμό των καμπυλϊν 

περιςτροφισ. Ζτςι καταςκευάςαμε τθν ςχζςθ Tully- Fisher (TF) για μικρζσ μάηεσ 

μζχρι 10 εκ. θλιακζσ. 

o Η πρόκλθςθ για τθν κυρίαρχθ κεωρία ςκοτεινισ φλθσ (WIMP- like CDM) είναι θ 

αςυμφωνία ανάμεςα ςτισ κεωρθτικζσ (προβλεπόμενεσ) εςωτερικζσ πυκνότθτεσ των 

γαλαξιϊν με τισ παρατθριςιμεσ. Απεικονιςμζνθ ςτα ςχιματα και τα πλάτθ των 

καμπυλϊν περιςτροφισ, αυτι θ αςυμφωνία είναι εν μζρει ξεκάκαρθ ςε γαλαξίεσ 

μικρισ μάηασ όπου θ ςκοτεινι φλθ κυριαρχεί και ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ, πολφ 

περιςςότερο από ότι ςτουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ. Τϊρα ζχουμε τθν δυνατότθτα 

ανάλυςθσ των καμπυλϊν περιςτροφισ των νάνων ςε μεγαλφτερο z. Ζτςι αυτι θ 

διαπίςτωςθ δεν αντιμετωπίηεται πλζον ςαν τοπικό μασ φαινόμενο. 

o Εντοπίςαμε αςυνζπειεσ ανάμεςα ςτθν αφκονία των νάνων/ μεκόδουσ 

προςομοίωςθσ και ςτθν παρατθρθςιακι μζκοδο κινθματικισ, που δεν μποροφν να 

εξθγθκοφν μζςω τθσ κλαςςικισ παραδοχισ τθσ μθ ανακάλυψθσ των δορυφόρων 

των μεγάλων γαλαξιϊν και του προβλιματοσ cusp-core (θ αςυμφωνία μεταξφ 

παρατθριςιμθσ πυκνότθτασ ςκοτεινισ φλθσ και προβλεπόμενθσ ςτουσ νάνουσ). Με 

το δείγμα μασ που αποτελείται από γαλαξίεσ πεδίου και ςμθνϊν, και με εφροσ 

θλικίασ τθν μιςι του ςφμπαντοσ, μποροφμε να κακορίςουμε τι λείπει από τα 

μοντζλα μασ. 

o Επεκτείνοντασ τθν μζτρθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ ςτθν ςχζςθ TF.  

o Ενϊ μπορεί να υπάρξει μια ςυνεπισ εικόνα για τισ μάηεσ που τυπικά ερευνοφμε ςε 

μεςαίο z, θ εικόνα αποκλίνει ςτισ μικρζσ γαλαξιακζσ μάηεσ. Μια εξιγθςθ είναι θ 

μεγαλφτερθ διακφμανςθ τθσ αναλογίασ τθσ μάηασ αςτεριϊν /αερίου ςτισ άλωσ των 

νάνων. Ζνα πρόβλθμα των ςυγκριτικϊν παρατθριςεων με μοντζλα που 

χρθςιμοποιοφνε άξονεσ είναι ότι θ μάηα τθσ άλω αποτελεί εν μζρει ζμμεςθ μζτρθςθ 

και με πολλζσ παραδοχζσ. Για παράδειγμα, μετατρζψαμε τισ οπτικά μετρθμζνεσ 

ταχφτθτεσ ςε ταχφτθτεσ τθσ άλωσ με τθν χριςθ ςχζςεων βαρυτικοφ φακοφ. 

Αποτελεί αυτό το κζμα ζνα κλειδί για τθν κατανόθςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ ι απλά 

βλζπουμε πωσ τα βαρυόνια κλιμακϊνονται με τα βαρυονικά φαινόμενα ςτα 

εςωτερικά των γαλαξιϊν, ακόμα και ςτισ μικρζσ γαλαξιακζσ μάηεσ? 

o Υπάρχουν 3 αιχμζσ για μελλοντικζσ επιςκοπιςεισ ςχετικά με τουσ νάνουσ ςε μεςαίο 

z με ανάλυςθ τθσ  κινθματικισ τθσ μικρότερθσ αςτρικισ μάηασ και τθσ πιο αργισ 

περιςτροφισ τουσ. 

o Α) Low mass regime (ςυςτιματα μικρισ μάηασ), με λόγο αςτρικισ/ θλιακισ μάηασ 

<8 και <6, ςτισ περιοχζσ κυριαρχίασ τθσ ςκοτεινισ φλθσ όπου τα βαρυόνια και θ 

αςτρογζννθςθ ζχουν περιοριςμζνο μερίδιο ενεργειακοφ αποκζματοσ. 

o Β) Ευαιςκθςία εξζλιξθσ (πζρα από z=1), ϊςτε να ανιχνεφςουμε τθν αλλαγι του 

προφίλ πυκνότθτασ ςτον χρόνο και ςτα περιβάλλοντα, όπωσ και τον ςχθματιςμό 

αςτεριϊν. 

o Γ) Η διακφμανςθ των περιβαλλόντων (από τα πιο πυκνά ςτα πιο αραιά).  Για να 

ςυγκρίνουμε τουσ γαλαξίεσ που μπορεί να ζχουν περιοριςμζνθ αλλθλεπίδραςθ με 



αυτοφσ που κυριαρχοφνται από το ιςτορικό αλλθλεπίδραςισ τουσ, για τθν καλφτερθ 

κατανόθςθ των δυνάμεων ςτθν εςωτερικι δυναμικι των νάνων. 

o Τθν τελευταία δεκαετία μάκαμε ότι θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν βαρυονικι και τθν 

ςκοτεινι φλθ δεν είναι κακολικι. 

 


