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Ο ρυθμός αστρογέννησης σε έναν γαλαξία είναι πολύ σημαντικός για την εξέλιξή του. Τα 

αστέρια εκπέμπουν ακτινοβολία. Αυτή η ακτινοβολία μπορεί να αλλάξει την 

κατάσταση του κοντινού μεσοαστρικού αερίου (για παράδειγμα, ιονίζοντας το 

ουδέτερο αέριο). Επίσης μας επιτρέπει να μελετήσουμε το ιστορικό ενός γαλαξία. 

Τα αστέρια μεγάλης μάζας εξελίσσονται πολύ γρήγορα, εμπλουτίζοντας την 

μεσοαστρική ύλη σε βαρύτερα χημικά στοιχεία και εκπέμποντας μεγάλες 

ποσότητες ενέργειας. Αυτή η εκπομπή ενέργειας μπορεί να ενισχύσει ή να 

ελαττώσει την αστρογέννηση σε μια περιοχή. Τα αστέρια μικρότερης μάζας 

εμπλουτίζουν την μεσοαστρική ύλη σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρόνου.  

Η δημιουργία αστεριών (αστρογέννηση, star formation) καθορίζει την μετατροπή του 

αερίου σε αστρική μάζα. Ο ρυθμός αστρογέννησης (star formation rate, SFR) 

υπολογίζεται σε αστρικές μάζες το έτος. Διαφέρει ανά γαλαξία, αλλά και ανά 

περιοχή σε έναν γαλαξία. Οι τοπικές συνθήκες, όπως η πυκνότητα στήλης του 

μεσοαστρικού αερίου, καθορίζουν τον ρυθμό αστρογέννησης. Ο ρυθμός 

αστρογέννησης εκτιμάται από τοπικό επίπεδο σε έναν γαλαξία μέχρι και σε 

κοσμικές κλίμακες. Ένα σημαντικό μέγεθος είναι η συνιστώσα αρχικής μάζας των 

αστεριών (initial mass function, IMF). Ενώ ο ρυθμός αστρογέννησης μας δηλώνει 

πόση μεσοαστρική ύλη καταναλώνεται στην δημιουργία στεριών για μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο, η συνιστώσα αρχικής μάζας μας δείχνει την 

στατιστική κατανομή αυτής της ύλη σε αστρική μάζα (κατανομή αστρικών μαζών). 

Η μόνη άμεση μέθοδος μέτρησης του ρυθμού αστρογέννησης είναι η εκτίμηση του 

πλήθους των νεαρών αστεριών ή των γεγονότων που συνδέονται με αστέρια 

μεγάλης μάζας (εκρήξεις σουπερνόβα). Αυτό είναι εφικτό μόνο για τον Γαλαξία μας 

και τους κοντινούς γαλαξίες. Σε ευρύτερη κλίμακα χρησιμοποιούμε την ανάλυση 

του αστρικού φωτός, με την παραδοχή συγκεκριμένης IMF (αναλογίας αστεριών για 

κάθε αστρική μάζα) και ενός ιστορικού αστρογέννησης (star formation history, SFH, 

ο ρυθμός αστρογέννησης για ένα χρονικό εύρος).  Τα αστέρια μεγάλης μάζας (που 

έχουν μικρή διάρκεια ζωής) είναι αυτά που ιονίζουν αποτελεσματικά το Υδρογόνο 

της κοντινής τους μεσοαστρικής ύλης. Έτσι η εκπομπή Hα (επανασύνδεσης του 

Υδρογόνου) μας δείχνει το πρόσφατο ιστορικό αστρογέννησης (τα τελευταία 20 

εκατομμύρια έτη) και αποτελεί σχεδόν άμεση μέτρηση του ρυθμού αστρογέννησης. 

Επίσης τα αστέρια μεγάλης μάζας εκπέμπουν ισχυρά στο υπεριώδες, με 

αποτέλεσμα να έχουμε άλλη μια άμεση μέτρηση του ρυθμού αστρογέννησης. Όμως 

η υπεριώδης ακτινοβολία απορροφάται από τη σκόνη, με αποτέλεσμα να 

υποβαθμίζεται η μέτρηση της εκπομπής της από τα αστέρια, και αντίθετα 

εκπέμπεται και από τους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες (AGN), με αποτέλεσμα να 

παρουσιάζεται ενισχυμένη σε αυτούς τους γαλαξίες. Το υπέρυθρο δεν παρουσιάζει 

τέτοιες διαστρεβλώσεις της αρχικής του εκπομπής και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο 

για την μέτρηση του ρυθμού αστρογέννησης στους γαλαξίες με αρκετή σκόνη (η 

σκόνη απορροφάει την υπεριώδης και την ορατή ακτινοβολία των αστεριών και 

εκπέμπει στο υπέρυθρο).  



Οι συνθήκες όπως η αναλογία της σκόνης, η πυκνότητα του αερίου και η θερμοκρασία 

καθορίζουν τον ρυθμό αστρογέννησης. Αυτές οι συνθήκες δημιουργούν την τοπική 

αναλογία μοριακού/ ατομικού αερίου. Το μονοξείδιο του Άνθρακα, που 

ανιχνεύεται πιο εύκολα από το μοριακό Υδρογόνο, αποτελεί δείκτη της πυκνότητας 

του μοριακού αερίου και κατά επέκταση του ρυθμού αστρογέννησης, με την 

παραδοχή της αναλογίας του στο μοριακό αέριο. Σε μακρινούς γαλαξίες (πολύ 

παλαιότερες εποχές του σύμπαντος) παρατηρούμε, βάση αυτής της μεθόδου, 

μεγάλους ρυθμούς αστρογέννησης, αλλά η αναλογία CO/ Η2  τότε ήταν μικρότερη 

από την σημερινή.  

Το διάγραμμα αστρικής εξέλιξης χρώματος/ λαμπρότητας (παραλλαγή του H/R) μας δίνει 

μια εικόνα του ιστορικού αστρογέννησης, για παράδειγμα ενός κοντινού γαλαξία 

(όπου είναι δυνατή η ανάλυση μεμονωμένων αστεριών).  Οι γαλαξίες που 

παρουσιάζουν μεγάλη (εκρηκτική) αστρογέννηση (starburst) ονομάζονται υπέρ- 

λαμπροί στο υπέρυθρο γαλαξίες (Ultra luminous infrared galaxies, ULIRG), με 

λαμπρότητα στο υπέρυθρο > (10^12) φορές αυτή του Ηλίου μας. Βρίσκονται σε μια 

παροδική φάση έντονης αστρογέννησης, αποτέλεσμα γεγονότων όπως η γαλαξιακή 

συγχώνευση. Όμως σήμερα οι περισσότεροι γαλαξίες βρίσκονται σε φάση σχετικής 

ηρεμίας και σταθερού ρυθμού αστρογέννησης. Αυτό απεικονίζεται σε ένα ανάλογο 

του H/R διάγραμμα για γαλαξίες (η φάση σταθερής ήπιας αστρογέννησης αποτελεί 

την κύρια ακολουθία του). Ενώ η εκρηκτική αστρογέννηση συνδέεται με γαλαξιακές 

συγχωνεύσεις, η ομαλή ήπια αστρογέννηση συντηρείται με την ομαλή συσσώρευση 

μεσογαλαξιακού αερίου στους γαλαξίες. Οι γαλαξιακές συγχωνεύσεις μεγάλης 

μάζας συντελούν στην ανάπτυξη γαλαξιακών ενεργών πυρήνων, που με τη σειρά 

τους υποβαθμίζουν την αστρογέννηση.  Το σύμπαν πέρασε μια περίοδο έντονων 

γαλαξιακών συγχωνεύσεων και υψηλών ρυθμών αστρογέννησης (z= 1-2). Λογικό 

είναι ότι με την πάροδο του χρόνου οι γαλαξίες που έχουν εξαντλήσει την 

αστρογέννηση (red and dead) πληθαίνουν.  

 

 



1) Η συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας και οι ρυθμοί αστρογέννησης 

των γαλαξιών 

Η συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας (IMF, initial mass function) δηλώνει την διασπορά της 

μάζας σε έναν αστρικό πληθυσμό (πόσα αστέρια κάθε μάζας υπάρχουν). Είναι πολύ 

σημαντική για τον υπολογισμό του ρυθμού αστρογέννησης. Τα πολύ λαμπρά 

αστέρια μεγάλης μάζας κυριαρχούν στην εκπομπή φωτός ενός αστρικού 

πληθυσμού, όπως ένας γαλαξίας. Τα αστέρια μικρής μάζας είναι πολύ περισσότερα 

από τα μεγάλης, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν στην συνολική αστρική μάζα. Η IMF 

μπορεί να είναι μια αμετάβλητη στην κλίμακα (μέγεθος αστρικού πληθυσμού) 

συνάρτηση κατανομής πυκνότητας βάσει πιθανοτήτων (scale invariant PDF, 

probability density distribution function) ή να είναι μια συνάρτηση βέλτιστης 

κατανομής (ODF, optimal distribution function). Στην περίπτωση PDF η IMF σε 

κλίμακα αστρικών σμηνών (αστεριών ενός σμήνους που δημιουργήθηκαν όλα μαζί) 

δεν διαφέρει με αυτήν σε κλίμακα ολόκληρου γαλαξία (gwIMF).   

Ένα πρόβλημα στην μέτρηση της IMF είναι ότι η αστρική μάζα μετριέται άμεσα μόνο σε 

διπλά αστέρια (από την περιφορά τους γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους). Για 

τα περισσότερα αστέρια δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα (περίπου τα μισά δεν 

έχουν συνοδό), με αποτέλεσμα να συμπεραίνουμε την αστρική μάζα από το χρώμα, 

την λαμπρότητα και το φάσμα, βασιζόμενοι σε θεωρητικά μοντέλα. Επίσης 

σημαντικοί παράμετροι στην εκτίμηση αστρικής μάζας είναι η ηλικία, ο ρυθμός 

περιστροφής και η μεταλλικότητα. Τα αστέρια μεγάλης μάζας είναι πολύ λαμπρά, 

και η εκπομπή τους κορυφώνεται στο υπεριώδες. Έχουν απότομα αναπτυσσόμενη 

σχέση μάζας- λαμπρότητας, και ζούνε μόνο για λίγα εκατομμύρια έτη. Η παρουσία 

τους δηλώνει νεαρό αστρικό πληθυσμό. Τα αστέρια μικρής μάζας λάμπουν (πολύ 

πιο αμυδρά) στο ορατό και ακόμα και στο υπέρυθρο, με ομαλά αναπτυσσόμενη 

σχέση μάζας- λαμπρότητας. Ζούνε για δισεκατομμύρια έτη. Σε μεγάλες αποστάσεις 

τα αστέρια μικρής μάζας δεν μπορούν να εντοπιστούν, με αποτέλεσμα να 

επηρεάζεται η μέτρηση της IMF. Τα αστέρια στα αστρικά σμήνη έχουν όλα περίπου 

την ίδια ηλικία και απόσταση από εμάς. Επίσης η ακτινοβολία τους επηρεάζεται το 

ίδιο για όλα από την μεσοαστρική ύλη. Τα παραπάνω μας διευκολύνουν στον 

υπολογισμό της IMF στα αστρικά σμήνη. Όμως και στα αστρικά σμήνη υπάρχουν 

διπλά/ πολλαπλά αστρικά συστήματα που δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Αν, για 

παράδειγμα, θεωρήσουμε ένα τριπλό αστρικό σύστημα ως ένα μοναδικό αστέρι, 

διαστρεβλώνουμε την εκτίμηση της IMF.  

Η IMF ενός αστρικού πληθυσμού όπως ένα σμήνος ορίζεται ως η συνιστώσα αρχικής μάζας 

των αστεριών που δημιουργήθηκαν σε ένα επεισόδιο αστρογέννησης, σε μια 

περιοχή με βαρυτική συνοχή όπως ένα μοριακό νέφος. Σε κλίμακα, αυτό σημαίνει 

μέγεθος περιοχής 1 pc και σε χρόνο 1 εκατομμύριο έτη. Η (composite) cIMF είναι το 

σύνολο των IMF σε μεγάλες περιοχές ενός γαλαξία, όπως τα συμπλέγματα 

αστρικών σμηνών.  Η συνιστώσα αστρικής μάζας ενσωματωμένων σμηνών (ECMF, 

embedded cluster mass function) είναι η συνιστώσα αστρικής μάζας σε νεαρά, 

ακόμα ενσωματωμένα στο μοριακό νεφέλωμα αστρικά σμήνη. Και εδώ υπάρχει η 

cECMF και η γαλαξιακή gwECMF. 



 

PDF ή ODF 

Γενικά η περίπτωση να είναι η IMF βέλτιστης κατανομής (ODF) φαίνεται να είναι αρκετά 

πιθανή. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι PDF μέχρι κάποιο βαθμό (2 όμοια μοριακά 

νέφη με μικρές διαφοροποιήσεις στις συνθήκες στους να δίνουν την ίδια IMF). Αν 

ιδιότητες όπως η θερμοκρασία, η πυκνότητα του αερίου και η χημική σύσταση 

διαφέρουν σημαντικά, θα έχουμε 2 διαφορετικές IMF (περίπτωση ODF).  Εξαρτάται 

από το πόσο <αυτορυθμίζεται> ως σύστημα ένα μοριακό νέφος που τοπικά 

καταρρέει σε αστέρια, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται από τις αρχικές του 

συνθήκες.  

Αν η IMF είναι PDF, τότε τα αστέρια που δημιουργούνται σε ένα γεγονός αστρογέννησης θα 

έχουν τυχαία κατανομή στον χώρο (στο σμήνος που θα διαμορφωθεί). Οι μικρές 

διαφοροποιήσεις των IMF  στον Γαλαξία μας δεν μας επιτρέπουν να απορρίψουμε 

την περίπτωση της PDF. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στην μη 

δυνατότητα ανάλυσης διπλών/ πολλαπλών αστρικών συστημάτων. Ένα ζήτημα 

είναι να οριστεί η ανώτερη δυνατή αστρική μάζα, δηλαδή αν αστέρια με 

εκτιμώμενη μάζα 300 ηλιακές είναι πράγματι μονά ή απλά πολλαπλά συστήματα 

που δεν μπορούμε να αναλύσουμε. Υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά που 

ενισχύουν την περίπτωση της PDF. Μπορεί ένας σημαντικός αριθμός μεμονωμένων 

αστεριών να ανήκαν σε σμήνη (υπάρχουν μηχανισμοί αποβολής αστεριών από 

σμήνη, όπως η βαρυτική αλληλεπίδραση 3 σωμάτων), με αποτέλεσμα να 

διαφοροποιείται η εκτίμηση της IMF.  

Αντίθετα, στο νεφέλωμα Α Ωρίωνα, ο μικρής  μάζας πολύ νεαρός αστρικός πληθυσμός στην 

νότια περιοχή του (μερικές χιλιάδες αστέρια) δεν περιέχει αστέρια μεγάλης μάζας, 

αντίθετα με  τον παρόμοιο σε αριθμό νεαρό αστρικό πληθυσμό στη βόρεια πλευρά. 

Αν η IMF είναι PDF (ανεπηρέαστη από τις τοπικές συνθήκες), θα έπρεπε οι 2 

περιοχές να έχουν το ίδιο πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας, με τυχαίες μικρές 

διακυμάνσεις. Φαίνεται η IMF να επηρεάζεται από τη συνολική αστρική μάζα ενός 

σμήνους (πόσο αέριο καταναλώθηκε σε δημιουργία αστεριών σε ένα επεισόδιο 

αστρογέννησης).  Στα ακόμα ενσωματωμένα στο νεφέλωμά τους νεαρά αστρικά 

σμήνη παρατηρούμε μια διακριτή κατανομή των αστεριών ανάλογα με τη μάζα 

τους. Η πυκνότητα του αερίου σε ένα μοριακό νεφέλωμα ελαττώνεται με την 

ακτίνα του. Τα αστέρια που δημιουργούνται στην κεντρική περιοχή (σε συνθήκες 

μεγαλύτερης πυκνότητας αερίου) φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη μάζα από αυτά 

που δημιουργούνται στις εξωτερικές περιοχές.  Σε ένα τόσο νεαρό σμήνος δεν 

υπήρχε αρκετός χρόνος να ολοκληρωθεί η φυσική μετανάστευση των μεγάλης 

μάζας αστεριών προς τον πυρήνα του σμήνους. Αν η IMF είναι PDF, θα 

παρατηρούσαμε πιο τυχαία κατανομή αστρικής μάζας στα πολύ νεαρά αστρικά 

σμήνη. Σε αυτά ο αστρικός πληθυσμός δεν έχει ακόμα επηρεαστεί από τις 

εσωτερικές βαρυτικές αλληλεπιδράσεις και τις παλιρροιακές διαταραχές του 

γαλαξία, όπου βρίσκεται. Τα αστρικά σμήνη, εκτός των πολύ μεγάλης μάζας, 

χάνουν την βαρυτική τους συνοχή (διαλύονται) με τον χρόνο, με πρώτες απώλειες 

τα εξωτερικά τους αστέρια. Αν η μάζα ενός αστεριού που θα δημιουργηθεί 



εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες στο νεφέλωμα, τότε η IMF είναι ODF, που είναι 

και το πιο πιθανό σενάριο.  

 

 

Διακυμάνσεις της IMF 

Η καμπύλη της IMF εμφανίζεται πιο ενισχυμένη στην κορυφή της, δηλαδή στην μεγάλη 

αστρική μάζα (top heavy), σε μεγαλύτερη πυκνότητα του μοριακού νεφελώματος, 

μεγαλύτερη θερμοκρασία αλλά και χαμηλότερη μεταλλικότητα. Οι σημερινές 

<ήπιες> συνθήκες στον Γαλαξία μας έχουν ως αποτέλεσμα μια <κανονική> IMF. Σε 

πολλούς υπέρ πυκνούς νάνους γαλαξίες (UCD, ultra compact dwarf galaxies), με 

μάζα πάνω από 1 εκατομμύριο ηλιακές μάζες, παρατηρούμε ότι η αναλογία μάζας/ 

λαμπρότητας ενισχύεται ανάλογα την μάζα του νάνου γαλαξία. Αυτό δικαιολογείται 

με top heavy IMF. Ακόμα και η υπέρβαση στις ακτίνες Χ, που εκπέμπονται από 

διπλούς αστέρες μικρής μάζας ακτινών Χ, δείχνει αυτήν την εξάρτηση της IMF από 

την γαλαξιακή μάζα. Οι διπλοί ακτινών Χ αποτελούνται από ένα αστέρι και έναν 

αστέρα νετρονίων ή μία αστρική μαύρη τρύπα. Για να έχουμε ικανό πλήθος τέτοιων 

αντικειμένων, απαιτείται σχετικά μεγάλο πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας. Στο 

νεαρό πυκνό αστρικό σμήνος R136 στην περιοχή αστρογέννησης 30Dor στο μεγάλο 

Μαγγελανικό νέφος παρατηρούμε αστέρια μεγάλης μάζας να διαφεύγουν από 

αυτό. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας (αυτά 

που διαφεύγουν δέχτηκαν βαρυτική αλληλεπίδραση από άλλα αστέρια μεγάλης 

μάζας). Και σε άλλα σμήνη μεγάλης μάζας (Magellanic- bridge cluster NGC796, 

Arches cluster κοντά στο κέντρο του Γαλαξία μας ) μετράμε IMF με πολλά αστέρια 

μεγάλης μάζας. Ενώ σε συνηθισμένες για τον Γαλαξία μας περιοχές ήπιας 

αστρογέννησης η IMF δεν διαφοροποιείται σημαντικά, στις περιοχές έντονου 

ρυθμού αστρογέννησης (>0,1 ηλιακή μάζα ανά έτος και κυβικό pc) η καμπύλη της 

IMF εμφανίζεται με ενισχυμένη κορυφή.  

 



 

 

Σύγκριση τοπικής IMF αστρικού πληθυσμού με γαλαξιακή cIMF  

Οι 2 παραπάνω συνιστώσες είναι ίσες αν η IMF είναι PDF. Τότε η μάζα του σμήνους δεν 

επηρεάζει την δημιουργία αστεριών (τις μάζες τους), και αυτά εμφανίζονται σε 

τυχαίες θέσεις στο μοριακό νέφος (περίπτωση PDF). Όμως υπάρχουν περιοχές 

αστρογέννησης με μάζα μικρότερη από αυτή ενός αστεριού πολύ μεγάλης μάζας, 

που σημαίνει ότι εκεί δεν μπορεί να δημιουργηθούν τέτοια αστέρια. Έτσι σε μια 

ομοιογενείς γαλαξιακή IMF δεν θα είχαμε καθόλου αστέρια μεγάλης μάζας. Οι 

παρατηρήσεις μας δείχνουν ότι το παραπάνω σενάριο δεν ισχύει. Παρατηρούμε 

μια διασπορά των αστεριών, ανάλογα τη μάζα τους, στα πολύ νεαρά αστρικά 

σμήνη, όπως και τη σχέση πλήθους αστεριών μεγάλης  μάζας/ μάζας του σμήνους. 

Σε γαλαξίες έντονης αστρογέννησης παρατηρούμε να δημιουργούνται περισσότερα 

σμήνη μεγάλης μάζας. Θεωρούμε ότι ο τυπικός χρόνος που ένα σμήνος θα 

παραμείνει ενσωματωμένο στο μοριακό νεφέλωμα είναι τα 10 εκατομμύρια έτη. 

Για αυτό το χρονικό διάστημα υπολογίζουμε την ECMF (Embedded cluster initial 

function), την IMF για ενσωματωμένα στο νεφέλωμα σμήνη. Αυτή διαφέρει από τη 

γαλαξιακή IMF. Σε νάνους γαλαξίες με πολύ μικρή δραστηριότητα αστρογέννησης 

(λιγότερο από 0,1 ηλιακές μάζες το έτος) παρατηρούμε έλλειψη αστεριών μεγάλης 

μάζας, αντίθετα με ότι παρατηρούμε σε γαλαξίες έντονης αστρογέννησης. Η μεγάλη 

μεταλλικότητα που παρουσιάζουν οι μεγάλης μάζας ελλειπτικοί γαλαξίες δείχνει ότι 

πέρασαν μια περίοδο έντονης αστρογέννησης με καμπύλη IMF ενισχυμένης 

κορυφής (μεγάλο πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας). Χαρακτηριστική είναι η 

αναλογία των ισότοπων 13 C (δημιουργείται σε αστέρια μικρής μάζας) με 18 O 

(Οξυγόνο από αστέρια μεγάλης μάζας), που δείχνει το παραπάνω συμπέρασμα. 

Γενικά βλέπουμε να υπάρχει μια αναλογία της αστρικής μάζας ενός γαλαξία με την 

δημιουργία αστεριών μεγάλης μάζας. Επίσης τα ενσωματωμένα νεαρά αστρικά 

σμήνη μεγάλης μάζας (με αστέρια μεγάλης μάζας) δείχνουν συγκέντρωση στον 

γαλαξιακό δίσκο, με τα αστέρια μικρότερης μάζας να βρίσκονται σε πιο μεγάλα 

γαλαξιακά πλάτη. 

 



Μετρώντας τους ρυθμούς αστρογέννησης των γαλαξιών 

Οι περισσότερες μετρήσεις του ρυθμού αστρογέννησης των γαλαξιών βασίζονται στην 

εκροή φωτονίων από τα αστέρια μεγάλης (>10 ηλιακές) μάζας, που είναι και τα πιο 

λαμπρά, σχετικά σταθερά, αντικείμενα ενός γαλαξία. Η μικρή τους ηλικία, κάτω από 

50 εκατομμύρια έτη, τα κάνει να είναι δείκτες της πρόσφατης αστρογέννησης. Με 

την ισχυρή τους ακτινοβολία ιονίζουν την μεσοαστρική ύλη (κυρίως Υδρογόνο) 

κοντά τους. Αυτή επανασυνδέεται σε ουδέτερη, με συνέπεια την εκπομπή Hα. Έτσι 

η μέτρηση της εκπομπής Hα σε έναν γαλαξία μας δίνει τον πληθυσμό σε αστέρια 

μεγάλης μάζας. Για να εκτιμήσουμε τον ρυθμό αστρογέννησης πρέπει να 

γνωρίζουμε πόσα αστέρια διάφορων αστρικών μαζών αναλογούν σε αυτό το 

πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας. Δηλαδή να γνωρίζουμε την γαλαξιακή συνιστώσα 

αρχικής αστρικής μάζας (gwIMF). Η συνολική ακτινοβολία στο μακρινό υπεριώδες 

(FUV flux) περιλαμβάνει μεγαλύτερο αστρικό πληθυσμό από την Hα (και αστέρια 

μικρότερης μάζας), που σημαίνει ότι <μετράει> και παλαιότερα αστέρια, με εύρος 

τα 400 εκατομμύρια έτη. Ο ρυθμός των σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού 

πυρήνα (core collapse (cc) supernovae) θα μπορούσε να αποτελέσει μια άμεση 

μέτρηση των αστεριών μεγάλης μάζας, αφού αυτές οι εκρήξεις είναι πολύ λαμπρές. 

Όμως είναι πολύ σπάνιες (θα χρειαζόταν αιώνες παρατήρησης!) και ακόμα δεν 

γνωρίζουμε σίγουρα αν όλα τα αστέρια μεγάλης μάζας καταλήγουν σε εκρήξεις 

σουπερνόβα ή μερικά καταρρέουν βαρυτικά σε μαύρη τρύπα χωρίς έκρηξη 

σουπερνόβα. 

 

 

Συμπεράσματα 

Αποτελεί ανοιχτό ζήτημα αν η συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας είναι καθολική σε έναν 

γαλαξία ή αν διαφοροποιείται ανάλογα τις τοπικές συνθήκες.     

 

 



2) Αστρικοί πληθυσμοί, αστρική εξέλιξη και αστρικές ατμόσφαιρες 

Οι μετρήσεις μας για τους αστρικούς πληθυσμούς των γαλαξιών βασίζονται στην εκπομπή 

στο ηλεκτρομαγνητικό φάσμα. Η μέτρηση των νετρίνων και των βαρυτικών 

κυμάτων δεν σχετίζεται άμεσα με την αστρογέννηση σε έναν γαλαξία. Επειδή το 

φως των αστεριών αποτελεί μονόδρομο για την μέτρηση των νεαρών αστρικών 

πληθυσμών, είναι αναγκαίο να γνωρίζουμε τις φυσικές διεργασίες παραγωγής 

φωτός των αστεριών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με πιστές θεωρίες για την αστρική 

εξέλιξη που σχετίζεται με την διαδικασία θερμοπυρηνικής σύντηξης στο εσωτερικό 

τους, την φυσική της αστρικής ατμόσφαιρας, από την οποία διαφεύγει το αστρικό 

φως που μετράμε, και το αέριο με την σκόνη γύρω από ένα αστέρι 

(συμπεριλαμβάνοντας και τα ακόμα εμβαπτισμένα στο αρχικό νεφέλωμα αστέρια), 

που διαστρεβλώνει το φως που εκπέμπει η αστρική φωτόσφαιρα, δηλαδή την 

μεσοαστρική και την μεσογαλαξιακή ύλη.   

Η αστρική εξέλιξη 

Η ενέργεια που εκπέμπουν τα αστέρια προέρχεται από την θερμοπυρηνική σύντηξη των 

ελαφρύτερων χημικών στοιχείων σε βαρύτερα. Ο ήλιος μας μεταστοιχειώνει, στον 

πυρήνα του, Υδρογόνο σε Ήλιο. Η ενέργεια που απελευθερώνεται στον πυρήνα του 

χρειάζεται πολλές χιλιάδες έτη να φτάσει στην επιφάνεια (φωτόσφαιρα). Με την 

ηλιοσεισμολογία και την μελέτη των ηλιακών νετρίνων μπορούμε να έχουμε μια 

εικόνα για το εσωτερικό του.  

Ιδιαίτερα σημαντική για την φυσική των αστεριών είναι η χημική τους σύσταση, και ιδίως η 

αναλογία Υδρογόνου/ Ηλίου. Ενώ για την εκτίμηση της μεταλλικότητας (αναλογία 

των χημικών στοιχείων βαρύτερα του Ήλιον) χρησιμοποιούμε την αναλογία 

Οξυγόνου/ Υδρογόνου, για την αστρική εξέλιξη και την σύντηξη σε αστρικό φλοιό 

(προχωρημένο στάδιο στην αστρική εξέλιξη) είναι ιδιαίτερα σημαντική η αναλογία 

Fe/ H. Ο Σίδηρος έχει την μεγαλύτερη συνεισφορά στην αδιαφάνεια (παρεμπόδιση 

της ακτινοβολίας να διαφύγει) στο εσωτερικό ενός αστεριού. Η αφθονία σε Σίδηρο 

σε ένα αστέρι επηρεάζει την εσωτερική δομή (μέγεθος του πυρήνα), την ακτίνα του 

αστεριού, την θερμοκρασία καθώς και τον ρυθμό απώλειας μάζας (μέσω των 

αστρικών ανέμων). Η ακτίνα και η επιφανειακή θερμοκρασία είναι σημαντικά 

μεγέθη για την εκπομπή του αερίου γύρω από ένα καυτό (μεγάλης μάζας) αστέρι 

(αυτό που τελικά φτάνει ως φως σε εμάς). Τα αστέρια κυρίας ακολουθίας με 

μικρότερη μεταλλικότητα έχουν μεγαλύτερη θερμοκρασία, που σημαίνει ότι 

κάνουν ένα νεφέλωμα να εκπέμπει πιο αποτελεσματικά από αστέρια ίδιας μάζας 

αλλά με μεγαλύτερη μεταλλικότητα. Εδώ να σημειώσουμε ότι η αναλογία Fe/ O δεν 

είναι σταθερή στα αστέρια. Με την πάροδο του (κοσμικού) χρόνου αυξάνεται η 

αναλογία σε Σίδηρο.  

Ακόμα και στον ήλιο, το με μεγάλη διαφορά καλύτερα μελετημένο αστέρι (λόγω 

εγγύτητας), δεν έχουμε διακυμάνσεις στις μετρήσεις των παραπάνω αναλογιών των 

χημικών στοιχείων.    



 

 

Ο ρυθμός απώλειας αστρικής μάζας (mass lost rate) εξαρτάται από τις ιδιότητες της 

θερμοπυρηνικής σύντηξης στον αστρικό πυρήνα. Στα αστέρια μεγάλης μάζας η 

απώλεια μάζας μέσω των αστρικών ανέμων είναι πολύ σημαντική, ιδιαίτερα στην 

εξέλιξή τους μετά την κυρία ακολουθία (μετά την καύση του Υδρογόνου στον 

αστρικό πυρήνα σε Ήλιο). Τα αστέρια μεσαίας και μικρής μάζας βιώνουν σημαντική 

απώλεια μάζας στην φάση του ασυμπτωτικού κλάδου. Τα εξωτερικά του πυρήνα 

στρώματα απομακρύνονται δημιουργώντας ένα σχετικά ψυχρό και πλούσιο σε 

σκόνη πλανητικό νεφέλωμα, και ο πυρήνας εξελίσσεται σε λευκό νάνο, που ιονίζει 

το νεφέλωμα θερμαίνοντάς του. Σε αυτή τη φάση παράγεται σημαντική ποσότητα 

Άνθρακα, Αζώτου και βαρύτερων του Σιδήρου στοιχείων αργής προσρόφησης 

νετρονίων (s- process elements). Η απώλεια μάζας αυτών των αστεριών δεν έχει 

εκτιμηθεί με ακρίβεια. Τα αστέρια αυτά του ασυμπτωτικού κλάδου (AGB, 

asymptotic giant branch stars) είναι πολύ ψυχρά αλλά και πολύ λαμπρά (λόγω 

μεγάλης διαστολής), με αποτέλεσμα να εντοπίζονται εύκολα. 

 

Τα μεγάλης μάζας αστέρια (>8 ηλιακές μάζες) αναπτύσσουν ισχυρότατους αστρικούς 

ανέμους μετά την κύρια ακολουθία. Ορισμένα απομακρύνουν όλη την ατμόσφαιρα 



με Υδρογόνο (αστέρια Wolf- Rayet, WR), κάτι που συμβαίνει όταν έχουν συνοδό 

αστέρι (σύνηθες για αστέρια μεγάλης μάζας). Αυτά έχουν και την μεγαλύτερη 

αβεβαιότητα στο ρυθμό απώλειας μάζας, με εκτιμώμενη αρχική αστρική μάζα 

πάνω από 20 ηλιακές. Η απώλεια μάζας των μεγάλης μάζας αστεριών εξαρτάται 

κατά πολύ από την μεταλλικότητα. Αστέρια με μεγάλη μεταλλικότητα μπορεί να 

απολέσουν ως το 90% της αρχικής τους μάζας. Η αφθονία σε Σίδηρο ενισχύει την 

αδιαφάνεια, που έχει ως αποτέλεσμα η πίεση της ακτινοβολίας να μετατρέπεται σε 

ισχυρή απώλεια αστρικής μάζας. 

  

Η μεγάλη ταχύτητα περιστροφής σε ένα αστέρι διαταράσσει την θερμοδυναμική του 

ισορροπία. Τότε το αστέρι αναπτύσσει εσωτερικές κάθετες ροές ύλης. Αυτό έχει ως 

συνέπεια να εμπλουτιστεί το εσωτερικό του, και ο πυρήνας του, με Υδρογόνο από 

τα εξωτερικά του στρώματα, παρατείνοντας την παραμονή του στην κύρια 

ακολουθία. Στην επιφάνεια μπορεί να αναδυθούν χημικά στοιχεία από το 

εσωτερικό του όπως το Άζωτο. Η ταχεία περιστροφή μειώνει την επιφανειακή του 

βαρύτητα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση της απώλειας μάζας. Οι αστρικοί άνεμοι 

που αναπτύσσονται απομακρύνουν στροφορμή, ελαττώνοντας την ταχύτητα 

περιστροφής. Όμως δεν γνωρίζουμε αν ελαττώνεται ανάλογα και η ταχύτητα 

περιστροφής του αστρικού πυρήνα. Το συμπέρασμα είναι ότι η αστρική 

περιστροφή έχει πολλές ασάφειες. Να σημειώσουμε ότι ένας βασικός μηχανισμός 

επιτάχυνσης περιστροφής στα αστέρια είναι η επίδραση από συνοδό αστέρι.   

Διπλά και πολλαπλά αστρικά συστήματα 

Όσο πιο μεγάλη μάζα έχει ένα αστέρι, τόσο πιο πιθανό είναι να έχει συνοδό/ συνοδούς. Τα 

αστέρια τύπου O συνήθως έχουν συνοδό αστέρα. Το 70% των αστεριών τύπου O 

επηρεάζεται από την παρουσία συνοδού κατά την εξέλιξή τους. Στα αστέρια με 

μάζα σαν του ήλιου μας η πιθανότητα να έχουν συνοδό είναι στο 40%. Μία 

σημαντική επίδραση από συνοδό αστέρι είναι η επιτάχυνση της περιστροφής. Για 

να συμβεί αυτό θα πρέπει τα 2 αστέρια να είναι αρκετά κοντά ώστε να μεταφερθεί 

ύλη και στροφορμή από το μικρής μάζας στο μεγαλύτερης μάζας αστέρι. Δηλαδή να 

γεμίζει ο λοβός Roche του μικρότερης μάζας αστεριού. Με αυτόν τον μηχανισμό ο 

πυρήνας του μεγάλης μάζας αστεριού εμπλουτίζεται σε Υδρογόνο, αυξάνεται η 

μάζα του και κατά συνέπεια η θερμοκρασία και η λαμπρότητά του. Αυτά τα αστέρια 

ονομάζονται blue stragglers. Ενώ βρίσκονται στην κύρια ακολουθία ενός αστρικού 



σμήνους, είναι πιο μπλε (πιο ψηλά στην κύρια ακολουθία) από τα αστέρια στο 

σημείο εκτροπής (σημείο στην κύρια ακολουθία όπου τα αστέρια αρχίζουν να 

εξελίσσονται σε γίγαντες). Κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν πια αστέρια τόσο 

ψηλά στην κύρια ακολουθία, βάση της ηλικίας του σμήνους. Blue stragglers 

δημιουργούνται και με την συγχώνευση 2 αστεριών, όταν 2 αστέρια αποκτήσουν 

κοινό κέλυφος μετά την πλήρωση του λοβού Roche.  Εδώ να σημειώσουμε ότι 

υπάρχει σχετική ασάφεια για την σταθερότητα της ροής ύλης με την πλήρωση του 

λοβού Roche. Γενικά όσο πιο όμοιες είναι οι μάζες των 2 αστεριών, τόσο πιο ομαλή 

είναι αυτή η ροή. Η μη σταθερή ροή οδηγεί στην δημιουργία κοινού κελύφους.    

 

 

 

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι τα αστέρια ηλίου. Αυτά τα αστέρια με 10- 20 ηλιακές 

μάζες έχουν απολέσει το Υδρογόνο τους λόγω αλληλεπίδρασης με συνοδό αστέρια, 

και έχουν πλέον επιφάνεια από ήλιο, με θερμοκρασία 100.000 βαθμούς! Τα 

αστέρια με μεγαλύτερη μάζα από 20 ηλιακές αναπτύσσουν ισχυρότατους 

αστρικούς ανέμους και εξελίσσονται σε αστέρια Wolf- Rayet, πάλι με απώλεια του 

εξωτερικού στρώματος Υδρογόνου. Η ανακάλυψη των αστεριών ηλίου, που δεν 

είναι τόσο λαμπρά όσο τα Wolf- Rayet, είναι πολύ δύσκολη. Αυτά τα αστέρια 

συνήθως έχουν έναν συνοδό τύπου O που τους έχει αφαιρέσει το εξωτερικό 

στρώμα Υδρογόνου. Οι σουπερνόβα τύπου Ib, Ic (χωρίς Υδρογόνο στο φάσμα τους 

αλλά κατάρρευσης αστρικού πυρήνα) μάλλον προέρχονται από αστέρια ηλίου. Το 

πλήθος αστεριών ηλίου που ανακαλύπτουμε υστερεί σε αναλογία με αυτά τα είδη 

σουπερνόβα, που σημαίνει ότι τα περισσότερα αστέρια ηλίου δεν έχουν 

ανακαλυφτεί. Αυτό οδηγεί σε ανακρίβεια της εκτίμησης του ρυθμού 

αστρογέννησης.    

Η εξέλιξη των διπλών αστρικών συστημάτων διαταράσσεται όταν το ένα αστέρι εξελιχτεί με 

έκρηξη σουπερνόβα. Το σύστημα μπορεί να γίνει ασταθές και θα χάσει την 

βαρυτική του συνοχή. Για αυτό είναι σημαντική η συνολική μάζα του συστήματος. 

Ο αστέρας νετρονίων ή μαύρη τρύπα που θα δημιουργηθεί θα δεχτεί μια ώθηση 



από την ασύμμετρη έκρηξη, αποκτώντας τάση να απομακρυνθεί από τον συνοδό 

του.  

Οι αστρικές ατμόσφαιρες 

Ενώ τα αστρικά μοντέλα αναφέρονται στην ακτίνα, την επιφανειακή θερμοκρασία, την 

λαμπρότητα και την μάζα ενός αστεριού, η ακτινοβολία που μετράμε από ένα 

αστέρι προέρχεται αποκλειστικά από την επιφάνειά του (ατμόσφαιρα).  Το φάσμα 

ενός αστεριού εξαρτάται από την θερμοκρασία, βαρυτική επιτάχυνση και σύσταση 

της επιφάνειας. Οι αστρικές ατμόσφαιρες θεωρούνται διαφανείς, και μπορούν να 

αντιμετωπίζονται ως επίπεδα. Εξαίρεση αποτελούν οι πυκνές ατμόσφαιρες των 

αστεριών Wolf- Rayet και οι πολύ εκτεταμένες ατμόσφαιρες των ερυθρών γιγάντων 

(απαιτείται γεωμετρία σφαίρας). Τα αστέρια μπορούν να χωριστούν σε 3 

κατηγορίες με διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις για τα μοντέλα των 

ατμοσφαιρών τους. 1) Τα καυτά αστέρια με επιφανειακή θερμοκρασία >10.000 Κ 

έχουν τα πιο απλά μοντέλα, αφού οι επιφάνειές τους είναι ακτινοβολίας (radiative) 

και οι αστρικοί άνεμοι έχουν ως μηχανισμό την ακτινοβολία. Όμως σε πολύ υψηλές 

θερμοκρασίες οι άνεμοι γίνονται οπτικά αδιαφανείς. Εδώ τα πράγματα γίνονται πιο 

πολύπλοκα με την προσθήκη της υδροδυναμικής των ανέμων. 2) Τα ψυχρά αστέρια 

έχουν ατμόσφαιρα συναγωγής (convective). Η ύλη στην επιφάνεια γίνεται όλο και 

πιο ουδέτερη (λιγότερα ελεύθερα ηλεκτρόνια) και σχηματίζοντα μόρια. Αυτό 

δυσκολεύει τα θεωρητικά μοντέλα. Σε αυτήν την κατηγορία είναι και οι ερυθροί 

γίγαντες και υπεργίγαντες. Έχουν πολύ ψυχρές επιφάνειες, με αποτέλεσμα η 

αδιαφάνεια (opacity) να κυμαίνεται ανάλογα το μήκος κύματος. Οι ατμόσφαιρες 

των μεγάλων αστεριών στον ασυμπτωτικό κλάδο είναι τόσο ψυχρές ώστε να 

δημιουργείται αρκετή σκόνη, που επηρεάζει το φάσμα τους. 3) Οι λευκοί νάνοι 

έχουν ως χαρακτηριστικό την μεγάλη επιφανειακή βαρύτητα, ως πολύ πυκνά 

αντικείμενα. Οι ατμόσφαιρές τους είναι πολύ λεπτές. Υπάρχει όμως μεγάλη 

ασάφεια στον βαθμό μείξης της ύλης της επιφάνειας με την εσωτερική ύλη, μέσω 

συναγωγής.  

Η μεταλλικότητα έχει μεγάλη σημασία για τα μοντέλα των αστρικών ατμοσφαιρών. Η 

αναλογία του Σιδήρου με τα στοιχεία α είναι πολύ σημαντική. Επίσης, σημαντική 

είναι η σύνδεση των μοντέλων για αστρικές επιφάνειες με την αστρική εξέλιξη.  

Ποια αστέρια είναι πιο σημαντικά για την συνολική εκπομπή αστρικού φωτός?     

Τα αστέρια μεγάλης μάζας έχουν πολύ μεγάλες επιφανειακές θερμοκρασίες και 

λαμπρότητες, που σημαίνει ότι κυριαρχούν στην εκπομπή ακτινοβολίας. Ιονίζουν 

αποτελεσματικά το αέριο γύρω τους και επειδή είναι βραχύβια, σηματοδοτούν την 

παρούσα αστρογέννηση ενός συστήματος. Η συνεχής εκπομπή στις ακτίνες Χ και 

στα ραδιοκύματα (radio and X-ray continuum) εξαρτάται επίσης από τα αστέρια 

μεγάλης μάζας, όμως η αντιστοίχιση της εκπομπής με την πηγή είναι πιο έμμεση (οι 

μηχανισμοί της εκπομπής είναι πιο έμμεσοι, όπως οι εκρήξεις σουπερνόβα και οι 

διπλοί αστέρες ακτινών Χ). Η εκπομπή στο υπεριώδες έχει συνεισφορά και από 

νεαρά αστέρια με μερικές μόνο φορές την μάζα του ηλίου, σε αντίθεση με την 

φασματική γραμμή επανασύνδεσης Hα που απαιτεί αστέρια μεγάλης μάζας, με 

πάνω από 8 ηλιακές μάζες. Για την εκπομπή στο υπέρυθρο ισχύει ότι για το 



υπεριώδες, αφού η εκπομπή στο υπέρυθρο προέρχεται από την θερμασμένη σκόνη 

(βασικά μέσω απορρόφησης υπεριώδης αστρικής ακτινοβολίας). Όλα τα παραπάνω 

πρέπει να αντιμετωπιστούν με μεγάλη επιφύλαξη γα τα διπλά αστρικά συστήματα.  

Υπάρχει σταθερός ρυθμός αστρογέννησης? 

Ο ρυθμός αστρογέννησης θεωρείται σταθερός αν η σταθερότητα (νέα αστέρια ανά έτος) 

διαρκεί περισσότερο από τον χρόνο ζωής των μεγάλης μάζας αστεριών. Η 

αλληλεπίδραση των διπλών αστεριών αυξάνει αυτό το χρονικό διάστημα από 10- 

100 εκατομμύρια έτη στα 300 εκατομμύρια έτη. Θεωρούμε ότι οι γαλαξίες της 

γειτονίας μας έχουν σταθερή (κοντά στην 1 ηλιακή μάζα το έτος) αστρογέννηση για 

τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε πιο μακρινούς γαλαξίες (παλαιότερες εποχές του 

σύμπαντος) οι ρυθμοί αστρογέννησης δεν είχαν σταθερότητα μεγαλύτερης 

διάρκειας από μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έτη. Η ανάπτυξη γαλαξιών 

μεγάλης μάζας δεν μπορεί να συμβεί με σταθερό (άρα και χαμηλό) ρυθμό 

αστρογέννησης. Παλαιότερα οι γαλαξιακές συγχωνεύσεις ήταν πολύ πιο συχνές, με 

μεγάλη επίδραση στον ρυθμό αστρογέννησης.  

 

3) Η εξάλειψη, απόσβεση και εκπομπή της σκόνης 

Η σκόνη επηρεάζει τις παρατηρήσεις των αστεριών και του αερίου μέσω απορρόφησης και 

σκέδασης του φωτός. Επαναεκπέμπει στο υπέρυθρο το ορατό και υπεριώδες φως 

που απορροφάει. Αν υπολογίσουμε σωστά την επίδραση της σκόνης μπορούμε να 

χρησιμοποιήσουμε την εκπομπή της για την μελέτη των αστεριών και του αερίου 

ενός γαλαξία, αλλά και για την μελέτη της ίδιας της σκόνης.  

Η εξάλειψη (extinction) του φωτός ενός αστεριού καθορίζεται ως ο συνδυασμός της 

απορρόφησης του φωτός και της σκέδασης στην γραμμή θέασης ενός αστεριού. Για 

περιοχές ενός γαλαξία ή ολόκληρους γαλαξίες, όπου τα αστέρια είναι ανακατεμένα 

με τη σκόνη, παρατηρούμε την πιο πολύπλοκη απόσβεση (attenuation) του φωτός 

από τη σκόνη. Η απόσβεση περιλαμβάνει την εξάλειψη και σκέδαση του φωτός από 

διαφορετικές ποσότητες (πυκνότητες) σκόνης, αφού οι πηγές εκπομπής φωτός 

είναι πολλαπλές. Η εκπομπή της σκόνης στο υπέρυθρο μας δείχνει την ποσότητα 

ενέργειας που απορροφήθηκε από την σκόνη.  

Η εξάλειψη του φωτός από τη σκόνη 

Η πιο γνωστή επίδραση της σκόνης στην εκπομπή μιας πηγής φωτός είναι η εξάλειψη. 

Αναφέρεται και ως ερυθροποίηση (reddening), επειδή ουσιαστικά η σκόνη κάνει 

μια πηγή φωτός πίσω από αυτή να φαίνεται πιο κόκκινη. Η εξάλειψη είναι ο 

συνδυασμός της απορρόφησης του φωτός από τη σκόνη και της σκέδασης σε 

διάφορες κατευθύνσεις (εκτός γραμμής θέασης). Μπορούμε να μετρήσουμε την 

εξάλειψη για μεμονωμένα αστέρια. Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε την 

σκόνη μετρώντας 2 παρόμοια (φασματικά) αστέρια. Η διαφορά ερυθροποίησης 2 

παρόμοιων πηγών εκπομπής (αστεριών) μας δίνει την εξάλειψη του φωτός από την 

σκόνη. Η εξάλειψη έχει μετρηθεί για αστέρια του Γαλαξία μας, αλλά και για αστέρια 

άλλων γαλαξιών. Η εξάλειψη είναι πιο ισχυρή στο υπεριώδες φως (το απορροφάει 



πιο αποτελεσματικά η σκόνη). Η εξάλειψη στο υπεριώδες και η εκπομπή στο 

υπέρυθρο μας δίνουν πληροφορίες για την αστρογέννηση, αφού η βασική πηγή 

υπεριώδης ακτινοβολίας είναι τα αστέρια μεγάλης μάζας. 

Η απόσβεση του φωτός από τη σκόνη 

Με τον όρο απόσβεση εννοούμε την συνολική επίδραση της απορρόφησης και σκέδασης 

του φωτός από την σκόνη στην εκπομπή φασματικής κατανομής ενέργειας (SED, 

spectral energy distribution, η κατανομή της εκπομπής σε όλο το ηλεκτρομαγνητικό 

φάσμα), για παράδειγμα, ενός γαλαξία. Η ουσιαστική διαφορά με την εξάλειψη 

είναι ότι πρόκειται για πολλές πηγές εκπομπής με διαφορετική ποσότητα σκόνης 

για κάθε πηγή, άρα και διαφορετικό βαθμό απορρόφησης και σκέδασης. Η 

εξάλειψη εξαρτάται άμεσα από τις ιδιότητες της σκόνης (μέγεθος και σχήμα των 

κόκκων, χημική σύνθεση) ενώ η απόσβεση περιλαμβάνει και την γεωμετρία (γωνία 

προς τον παρατηρητή) των αστεριών και της σκόνης. Κάθε σύστημα όπως ένας 

γαλαξίας έχει μια μοναδική καμπύλη απόσβεσης.  

 

    

Η εκπομπή από τη σκόνη 

Η ενέργεια που απορροφάει ένας κόκκος σκόνης τον θερμαίνει, με αποτέλεσμα την 

εκπομπή του στο υπέρυθρο. Αυτή η διαδικασία εξαρτάται πολύ από το μέγεθος των 

κόκκων της σκόνης. Αυτό κυμαίνεται, για την μεσοαστρική σκόνη, από νανόμετρα 

ως μικρά του μέτρου. Η συνολική εκπομπή μιας περιοχής με σκόνη, όπως ένα 

νεφέλωμα, προκύπτει από την εκπομπή κόκκων διαφορετικών μεγεθών και χημικής 

σύστασης.  

Οι παρατηρήσεις της σκόνης 

Όταν μπορούμε να πετύχουμε ανάλυση μεμονωμένων αστεριών, μπορούμε πιο εύκολα να 

μετρήσουμε την εξάλειψη από τη σκόνη. Όταν δεν συμβαίνει αυτό χρησιμοποιούμε 

παραδοχές, όπως την καμπύλη εξάλειψης για αστέρια του Γαλαξία μας, ή για αστέρια του 

μικρού Μαγγελανικού νέφους, αν πρόκειται για γαλαξίες με μικρή μεταλλικότητα. Η SED 



από το υπεριώδες ως όλο το υπέρυθρο μας δίνει πολλές πληροφορίες για τον αστρικό 

πληθυσμό και τις ιδιότητες της σκόνης. Όταν οι παρατηρήσεις περιορίζονται από το 

υπεριώδες μέχρι το κοντινό υπέρυθρο , και ακόμα περισσότερο όταν έχουμε παρατηρήσεις 

μόνο στο υπέρυθρο, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα, και τα αποτελέσματα περιορίζονται 

μόνο στην μελέτη της σκόνης.       

 

           

 

4) Οι ρυθμοί αστρογέννησης (SFR, star formation rate) σε αναλυμένους 

αστρικούς πληθυσμούς 

Στον Γαλαξία μας, αλλά και στους κοντινούς γαλαξίες, μπορούμε να αναλύσουμε τα 

αστέρια των αστρικών πληθυσμών. Οι αστρικές ροές (κινήσεις των αστεριών ενός 

συστήματος) και ο συνωστισμός (crowding, στην γραμμή θέασης να μπαίνει ένα 

αστέρι μπροστά από άλλο) περιορίζουν την ικανότητα διαχωρισμού αστεριών σε 

μεγάλες αποστάσεις (20 Mpc). Τα αστέρια μεγάλης μάζας είναι αρκετά λαμπρά και 

μπορούν να παρατηρηθούν από μεγάλη απόσταση, αν δεν έχουν πολύ σκόνη γύρω 

τους. Είναι βραχύβια και αποτελούν δείκτες της αστρογέννησης ενός συστήματος. Η 

συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας (IMF) μας βοηθάει στην εκτίμηση της 

διασποράς της αστρικής μάζας. Με αυτό τον τρόπο τα αστέρια μεγάλης μάζας μας 

δίνουν πληροφορίες για όλον τον αστρικό πληθυσμό. Το πλήθος των αστεριών με 

αρχική μάζα 15 ηλιακές σε ένα σύστημα μας δείχνει τον αστρικό πληθυσμό ηλικίας 

τουλάχιστον 12 εκατομμυρίων ετών (η διάρκεια ζωής ενός αστεριού με 15 ηλιακές 

μάζες). Η παραδοχή ότι στους άλλους γαλαξίες οι συνθήκες στους αστρικούς 

πληθυσμούς είναι όμοιες με αυτές του Γαλαξία μας μπορεί να μην είναι ακριβής. 

Μπορεί να υπάρχει διαφοροποίηση στην επίδραση της σκόνης (reddening).  

Επεισόδιο αστρογέννησης 

Η έννοια του ρυθμού αστρογέννησης μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής είναι 

θεωρητική. Η διαδικασία αστρογέννησης σε ένα σύστημα μπορεί να ξεπερνάει την 

διάρκεια ζωής των αστεριών πολύ μεγάλης μάζας. Το λογικό χρονικό διάστημα για 



τον καθορισμό της αστρογέννησης πρέπει να μην είναι μικρότερο από την 

ολοκλήρωση ενός επεισοδίου αστρογέννησης, αλλά να μην φτάνει τον χρόνο που 

απαιτείται για μια καθολική μεταβολή της εξέλιξης ενός γαλαξία (όπως μια 

γαλαξιακή συγχώνευση). Αυτό εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες, τον ρυθμό 

αστρογέννησης (κατανάλωσης του διαθέσιμου αερίου στην δημιουργία αστεριών) 

και της δυναμικής της περιοχής.  

Τα πιο κατάλληλα αστέρια για την μελέτη του ρυθμού αστρογέννησης είναι αυτά που έχουν 

στενή σχέση λαμπρότητας- μάζας, και η επιφανειακή τους θερμοκρασία κυμαίνεται 

ομαλά σε σχέση με τη μάζα τους. Τα αστέρια με πολύ μεγάλη επιφανειακή 

θερμοκρασία (>30.000 Κ) δεν είναι σε αυτή την κατηγορία. Εκπέμπουν στο μακρινό 

υπεριώδες και δέχονται μεγάλη εξάλειψη φωτός από τη σκόνη, που σημαίνει ότι 

γίνονται πολύ σημαντικές οι (άγνωστες) ιδιότητες της σκόνης στην γραμμή θέασης. 

Σε απλούς αστρικούς πληθυσμούς, όπως ένα ιδεατό αστρικό σμήνος, τα θεωρητικά 

μοντέλα των αστεριών μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε μια ισόχρονη καμπύλη 

στο διάγραμμα H/R. Το ύψος του σημείου εκτροπής και ο κλάδος των υπογιγάντων 

μας δίνει την ηλικία του αστρικού πληθυσμού (σμήνους).     

 

         

 Όταν έχουμε μια πιστή ισόχρονη, η καμπύλη της IMF και η επίδραση των διπλών αστρικών 

συστημάτων δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Όμως στην πραγματικότητα οι 

παλαιοί αστρικοί πληθυσμοί ανακατεύονται με τους νεότερους, δυσκολεύοντας την 

διάκριση ενός επεισοδίου αστρογέννησης. Σημαντική είναι πάντα η μεταλλικότητα 

ενός συστήματος, που παραμένει σταθερή για ένα χρονικό διάστημα όσο ένα 

επεισόδιο αστρογέννησης.   

Οι νάνοι γαλαξίες προσφέρονται για τέτοιες μελέτες. Έχουν μικρή πυκνότητα σε αστέρια 

και σχετικά λίγη σκόνη. Παρατηρούνται ολόκληροι πιο εύκολα λόγω μικρότερου 

γωνιακού μεγέθους. Στα Μαγγελανικά νέφη πετυχαίνουμε ανάλυση αστεριών, και 

παρατηρούμε επεισόδια αστρογέννησης διάρκειας 30 εκατομμυρίων ετών με 

ρυθμό 0,4- 0,15 ηλιακές μάζες το έτος (στον Γαλαξία μας η τιμή είναι 1 ηλιακή μάζα 

το έτος). Σε σπειροειδείς γαλαξίες με ανάλυση αστεριών, όπως ο γαλαξίας της 

Ανδρομέδας, παρατηρούμε μεγάλες διακυμάνσεις στον ρυθμό αστρογέννησης, 

όπως προκύπτει από το ιστορικό αστρογέννησης (SFH, star formation history). Το 



ιστορικό αστρογέννησης περιλαμβάνει περισσότερα επεισόδια αστρογέννησης, σε 

μια μεγάλη χρονική περίοδο.  

Υπάρχουν και μερικές ειδικές κατηγορίες αστεριών που βοηθάνε στον υπολογισμό της 

αστρογέννησης, όπως οι μεταβλητοί αστέρες. Οι Κηφείδες μας δίνουν πολύ καλά 

την μάζα τους από την περίοδο μεταβλητότητας. Οι σουπερνόβα κατάρρευσης 

αστρικού πυρήνα, αλλά και τα νεφελώματα από σουπερνόβα, μας δείχνουν 

αστέρια μεγάλης μάζας που παρέμειναν κρυμμένα πίσω από πυκνή σκόνη. Επίσης, 

οι διπλοί ακτινών Χ μεγάλης μάζας (HMXB, high mass X- ray binaries) μας 

επιτρέπουν τον εντοπισμό αστεριών μεγάλης μάζας στις ακτίνες Χ.  

Τα ιστορικά αστρογέννησης 

Τα περισσότερα αστέρια βρίσκονται στην κύρια ακολουθία. Αυτή είναι και η φάση στην 

αστρική εξέλιξη που γνωρίζουμε καλύτερα (τα θεωρητικά μοντέλα είναι πιο 

ακριβή). Η σχέση αστρικής μάζας- λαμπρότητας που προκύπτει από την σύντηξη 

του Υδρογόνου σε Ήλιο στους αστρικούς πυρήνες μας δίνει την άμεση σύνδεση της 

συνιστώσας της αστρικής λαμπρότητας με τον ρυθμό αστρογέννησης. Οι 

παρονομαστές που πρέπει να γνωρίζουμε είναι η συνιστώσα αρχικής αστρικής 

μάζας IMF και η μεταλλικότητα των αστεριών. Αυτές οι πληροφορίες μας βοηθάνε 

να κατασκευάσουμε ένα πιστό ιστορικό αστρογέννησης, αφού μας δίνουν και τις 

ηλικίες των αστεριών ενός συστήματος. Αντίθετα, οι διπλοί αστέρες, τα λαμπρά 

αστέρια προ κύριας ακολουθίας και η περίοδοι περιστροφής των αστεριών 

δυσκολεύουν μια τέτοια μελέτη. Αυτοί οι παράγοντες μαζί με τις αβεβαιότητες για 

την αστρική εξέλιξη και την σχέση χρώματος- θερμοκρασίας περιορίζουν την μελέτη 

των ιστορικών αστρογέννησης μέχρι τους κοντινούς μας γαλαξίες. Όσον αφορά τα 

εξελιγμένα, μετά κύριας ακολουθίας αστέρια, αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό 

του συνολικού αστρικού πληθυσμού. Τα εξελιγμένα αστέρια σχετικά μικρής μάζας 

έχουν πολύ μεγαλύτερη λαμπρότητα από ότι στην κύρια ακολουθία. Αυτό μας 

βοηθάει όταν έχουμε έναν γερασμένο αστρικό πληθυσμό (δηλαδή μόνο με αστέρια 

μικρής μάζας, που ζούνε πολύ), όπου το σημείο εκτροπής από την κύρια ακολουθία 

(δηλαδή τα αστέρια που βρίσκονται εκεί) είναι μικρής λαμπρότητας.  

Οι ερυθροί γίγαντες και πέρα από αυτούς 

Τα αστέρια με μάζα από 0,5 ως 2 ηλιακές αναπτύσσουν πλήρως εκφυλλισμένους πυρήνες 

Ηλίου (η ύλη εκεί είναι εκφυλλισμένη) και συντήκουν Υδρογόνο σε Ήλιο σε φλοιό 

έξω από τον πυρήνα, με τον κύκλο θερμοπυρηνικής σύντηξης CNO. Αυτή η δομή 

οδηγεί στην ανάπτυξη συναγωγής (convection), και το αστέρι διαστέλλεται 

θεαματικά. Ανάλογα την μεταλλικότητά του, το αστέρι με σχεδόν καθολική  

συναγωγή διαστέλλεται στα όρια της βαρυτικής του συνοχής. Τελικά ο πυρήνας 

εκφυλλισμένης ύλης αποκτάει αρκετή θερμοκρασία ώστε να συντηχτεί το Ήλιο με 

την διαδικασία 3 α (σύντηξη 3 πυρήνων Ηλίου) σε Άνθρακα (στην εκφυλλισμένη 

ύλη η θερμοκρασία είναι ανεξάρτητη από την πίεση). Τότε τα αστέρια ανεβαίνουν 

στην κορυφή του κλάδου των ερυθρών γιγάντων (TGRB, tip red giant branch). Το 

χρώμα των αστεριών εκεί έχει μεγάλη εξάρτηση από την μεταλλικότητα και μικρή 

μόνο εξάρτηση από την ηλικία τους. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει ένα αστέρι μικρότερης 

ηλικίας, άρα μεγαλύτερης μάζας (τα αστέρια μεγαλύτερης μάζας εξελίσσονται πιο 



γρήγορα από τα μικρότερης μάζας), από ένα μικρότερης μάζας γηραιότερο αστέρι. 

Σε αυτή τη φάση εξέλιξης η συναγωγή όλο και βαθαίνει προς τον πυρήνα. Η πορεία 

εξέλιξής του στο διάγραμμα H/R  διαταράσσεται, και εκεί παρατηρούμε ένα 

<φούσκωμα> στο διάγραμμα (RGB bump). Η λαμπρότητα αυτού εξαρτάται από την 

αστρική μάζα και μεταλλικότητα, και χρησιμοποιείται ως μέτρο δοκιμής των 

θεωριών αστρικής εξέλιξης. 

 

  Τα αστέρια με μεγαλύτερη αρχική μάζα από 2 ηλιακές δεν αναπτύσσουν πυρήνα 

εκφυλλισμένης ύλη. Σε αυτά ισχύει η σχέση μάζας- λαμπρότητας. Είναι και αυτά πιο 

λαμπρά από ότι στην κύρια ακολουθία αλλά ο πληθυσμός τους είναι πολύ 

μικρότερος από τα αστέρια μικρότερης μάζας. Τα αστέρια μικρής μάζας έχουν 

αρκετά σταθερό μέγεθος πυρήνα από Ήλιο και διαφέρουν στην μάζα του 

Υδρογόνου γύρω από αυτόν. Η λαμπρότητά τους εξαρτάται από την καύση 

Υδρογόνου σε φλοιό έξω από τον πυρήνα. Αυτός ο συνωστισμός αστεριών μικρής 

αλλά διαφορετικής μάζας στο διάγραμμα ονομάζεται κόκκινη μάζα (red clump). Το 

πλήθος των αστεριών στην κόκκινη μάζα μας βοηθάει στην μέτρηση της συνολικής 

αστρογέννησης στην διάρκεια ζωής ενός γαλαξία. Οι ιδιότητες της κόκκινης μάζας 

εξαρτώνται από την μεταλλικότητα και την αστρική μάζα. Η μεγάλη μεταλλικότητα 

δημιουργεί πιο παχιούς φλοιούς καύσης Υδρογόνου, που σημαίνει μικρότερη 

επιφανειακή θερμοκρασία (μεγαλύτερη αδιαφάνεια), άρα και θέση του αστεριού 

πιο κοντά στον κλάδο των ερυθρών γιγάντων κατά την καύση του Ήλιου στον 

πυρήνα. Για ίδια μάζα, τα αστέρια με χαμηλότερη μεταλλικότητα είναι πιο λαμπρά 

σε αυτή τη φάση αστρικής εξέλιξης. Η κόκκινη μάζα αποτελεί πολύ χρήσιμο 

εργαλείο για τον καθορισμό ιστορικού αστρογέννησης. Στα αστέρια πολύ μικρής 

μεταλλικότητας και μάζας ο φλοιός αδυνατεί να συντηρήσει την συναγωγή, με 

αποτέλεσμα το αστέρι να ανεβάσει επιφανειακή θερμοκρασία και να μετατοπιστεί 

προς το μπλε σχετικά με την θέση του στον κλάδο των γιγάντων. Στα πολύ παλαιά 

αστέρια μικρής μεταλλικότητας παρατηρούμε πως και άλλοι παράγοντες από την 

αρχική αστρική μάζα επηρεάζουν την μάζα του κελύφους (περιοχής) συναγωγής. Το 

αποτέλεσμα είναι αστέρια ίδιας αρχικής μεταλλικότητας και ηλικίας (αρχικής 

μάζας) να παρουσιάζουν μια μικρή διασπορά στο διάγραμμα. Στα σφαιρωτά σμήνη 

(πολύ παλαιοί αστρικοί πληθυσμοί) παρατηρούμε να <μουντζουρώνεται> το 

διάγραμμα από την κόκκινη μάζα ως τον οριζόντιο κλάδο. Η ύπαρξη οριζόντιου 

κλάδου σημαίνει ότι υπάρχουν αστέρια μεγαλύτερης ηλικίας από 10 δις ετών, κάτι 



που δεν μπορούμε να διακρίνουμε εύκολα αν υπάρχουν και νεαρότεροι αστρικοί 

πληθυσμοί. 

        

Στον ασυμπτωτικό κλάδο (AGB, asymptotic giant branch) ένα αστέρι έχει συντήξει το Ήλιον 

στον πυρήνα, με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η επιφανειακή θερμοκρασία του. 

Γύρω από τον πυρήνα από Άνθρακα δημιουργούνται 2 φλοιοί καύσης, Ήλιου και 

Υδρογόνου. Το αστέρι διαστέλλεται πολύ με χαμηλή επιφανειακή θερμοκρασία. 

Είναι πολύ πιο λαμπρό από ότι στον κλάδο των γιγάντων. Ανακαλύπτουμε αστέρια 

του ασυμπτωτικού κλάδου στο υπέρυθρο. Σε μεγαλύτερες αστρικές ηλικίες από 0,5 

δις έτη τα αστέρια του ασυμπτωτικού κλάδου είναι λιγότερα από αυτά του κλάδου 

των ερυθρών γιγάντων. Από το εσωτερικό του αστεριού φτάνουν στην επιφάνεια, 

μέσω της συναγωγής, Άνθρακας, Άζωτο και Οξυγόνο και παράγωγα στοιχεία του 

κύκλου μεταστοιχείωσης CNO. Τα αστέρια με εμπλουτισμένη επιφάνεια σε 

Άνθρακα ονομάζονται αστέρια Άνθρακα (Carbon stars). Η παρουσία τους εξαρτάται 

από την ηλικία και την μεταλλικότητα, με αποτέλεσμα η αναλογία C/ M αστεριών 

του ασυμπτωτικού κλάδου να είναι δείκτης της αστρογέννησης. 

 

 

 Παραδείγματα από παρατηρήσεις 



Παρατηρούμε σε κάποιους γαλαξίες ασυνήθιστα ιστορικά αστρογέννησης. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται σε πολύ έντονα επεισόδια αστρογέννησης.  

Ο σφαιροειδής νάνος γαλαξίας Carina dSph φιλοξενεί <κόκκινη μάζα> και οριζόντιο κλάδο 

αστεριών ηλικίας 7 αλλά και 10 δις ετών. Έχουμε διακρίνει 3 επεισόδια έντονης 

αστρογέννησης, αλλά τα περισσότερα αστέρια προέρχονται από το 2ο επεισόδιο, με 

ηλικία 7 δις ετών.   

Παράγοντες όπως ο θόρυβος, ο συνωστισμός των αστεριών και η αδυναμία ανάλυσής τους, 

καθώς και η εκτίμηση της μεταλλικότητας αποτελούν προβλήματα στον καθορισμό 

ιστορικού αστρογέννησης σε άλλους γαλαξίες. Ιδίως σε πληθυσμούς μικρής μάζας 

είναι δύσκολο να διακρίνουμε τους παλαιότερους από τους νεότερους.  

 

6) Μέτρηση του ρυθμού αστρογέννησης σε κοντινούς γαλαξίες 

Ο ρυθμός αστρογέννησης (star formation rate, SFR) ορίζεται ως η μάζα των αστεριών που 

δημιουργήθηκαν πρόσφατα προς μια χρονική μονάδα, για ένα χρονικό διάστημα 

που αυτός ο ρυθμός μπορεί να παραμείνει σταθερός. Η μάζα των αστεριών που 

δημιουργήθηκαν προκύπτει από την μάζα των πάντα μικρής ηλικίας και εύκολα να 

παρατηρηθούν αστεριών μεγάλης μάζας, και την διάρκεια ζωής τους (10- 100 

εκατομμύρια έτη). Τα αστέρια μεγάλης μάζας βρίσκονται πάντα κοντά στο 

νεφέλωμα που τα δημιούργησε, λόγω μικρής ηλικίας, και βασιζόμαστε στην ορθή 

αναλογία τους με τα αστέρια μικρότερων μαζών (IMF). Δεν μπορούμε να τα 

αναλύσουμε (παρατηρήσουμε μεμονωμένα) σε μακρινούς γαλαξίες, επειδή 

δημιουργούνται σε πολύ πυκνά περιβάλλοντα (με πολλά αστέρια στην γραμμή 

θέασης και μεγάλο ποσοστό διπλών αστεριών). Έτσι κάνουμε 3 παραδοχές. Η 

πρώτη είναι ότι ο ρυθμός αστρογέννησης παραμένει σταθερός για το χρονικό 

διάστημα που επιλέξαμε, η δεύτερη ότι μπορούμε να υπολογίσουμε καλά την 

απόσβεση του αστρικού φωτός από την σκόνη και η τρίτη ότι δημιουργείται ικανό 

πλήθος αστεριών, ώστε να υπάρχει κατανομή σε όλες τις αστρικές μάζες, ιδίως τις 

μεγάλες μάζες. Ως αστέρια μεγάλης μάζας εδώ εννοούμε αστέρια με περισσότερες 

από 20 ηλιακές μάζες (τύπου Ο). Αυτά τα αστέρια ιονίζουν αποτελεσματικά την ύλη 

γύρω τους.  



 

 

Οι γαλαξίες αστρογέννησης με ετήσιο ρυθμό αστρογέννησης πάνω από 1 ηλιακή μάζα 

συνήθως ικανοποιούνε και τις 3 αυτές παραδοχές. Στο τοπικό μας σύμπαν ο ρυθμός 

αστρογέννησης είναι 0,1 ηλιακή μάζα το έτος ως μερικές εκατοντάδες ηλιακές 

μάζες το έτος (γαλαξίες εκρηκτικής αστρογέννησης, starburst galaxies). Σε μια 

περίοδο αστρογέννησης, με διάρκεια 10 εκατομμύρια έτη, δημιουργούνται τυπικά 

πάνω από 1 εκατομμύριο νέα αστέρια, από τα οποία τα 3000 είναι τύπου Ο. Σε ένα 

τέτοιο πλήθος αστεριών είναι πιο σίγουρο ότι ισχύει η συνιστώσα αρχικής αστρικής 

μάζας (IMF) που χρησιμοποιούμε, και έχουν εξομαλυνθεί οι διακυμάνσεις της. Η 

αντιπροσωπευτική μάζα των αστρικών σμηνών με ηλικία κάτω από 100 

εκατομμύρια έτη είναι 100.000 ηλιακές μάζες. Τα σμήνη αυτά παρουσιάζουν 

διασπορά στους γαλαξιακούς δίσκους και σε άλλες περιοχές όπως οι γαλαξιακές 

κοιλιές. Τα δυναμικά χρονοδιαγράμματα (πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε οι 

γαλαξιακές δυνάμεις, όπως οι παλιρροιακές, να επηρεάσουν ένα σμήνος) είναι 

αρκετά μεγάλα ώστε να θεωρηθεί σταθερός ο ρυθμός αστρογέννησης στην 

διάρκεια ζωής ενός αστεριού μεγάλης μάζας.  

Το μεγάλο πλήθος των αστρικών σμηνών έχει ένα εύρος πυκνότητας της σκόνης, που 

πρέπει να υπολογιστεί. Επίσης υπάρχει και μια ποικιλία συνθηκών (όπως η 

μεταλλικότητα), που επηρεάζουν την αστρογέννηση. Ως περιοχή αστρογέννησης σε 

έναν γαλαξία θεωρούμε μια έκταση μερικών δεκάδων ως εκατοντάδων pc όπου 

κορυφώνεται ο ρυθμός δημιουργίας αστεριών (η εκπομπή των νέων αστεριών). 

Πρόκειται για μεγάλες περιοχές ιονισμένου Υδρογόνου (HII) ως συμπλέγματα 

νεφελωμάτων αστρογέννησης. Η κορύφωση της εκπομπής συμβαίνει στο συνεχές 

του υπεριώδες, στις γραμμές επανασύνδεσης του Υδρογόνου στο ορατό και στο 

Υπέρυθρο και στο συνεχές υπέρυθρο, ακόμη και στα ραδιοκύματα. Οι γαλαξίες 

μεγάλης μάζας έχουν υψηλή μεταλλικότητα. Παρουσιάζουν μεγάλη συγκέντρωση 

σκόνης στις περιοχές αστρογέννησης, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό μέρος της 

υπεριώδης ακτινοβολίας των αστεριών μεγάλης μάζας να εκπέμπεται, μέσω 

απορρόφησης και επαναεκπομπής από την σκόνη, στο υπέρυθρο. Σε μια περιοχή 



με αστρικό πληθυσμό ηλικίας 10 δις ετών τα νεαρά αστέρια διπλασιάζουν την 

εκπομπή, μέσω της σκόνης, στο υπέρυθρο.  

Τυπικές περιπτώσεις χαμηλού ρυθμού αστρογέννησης αποτελούν οι νάνοι γαλαξίες, 

κάποιες περιοχές των μεγάλων γαλαξιών όπως η άλως, και οι ελλειπτικοί γαλαξίες. 

Στους νάνους γαλαξίες παρατηρούμε διάρκεια αστρογέννησης μερικές εκατοντάδες 

εκατομμύρια έτη, με μεγάλες διακυμάνσεις, και πιο σύντομες  διακοπές της 

αστρογέννησης. Λόγω της μικρής τους αστρικής πυκνότητας και μικρής πυκνότητας 

σκόνης (χαμηλή μεταλλικότητα) τα ιστορικά αστρογέννησης είναι πιο ξεκάθαρα σε 

αυτούς από ότι στις σπείρες των σπειροειδών γαλαξιών. Για παράδειγμα, δεν είναι 

έντονο το φαινόμενο του συνωστισμού (crowding, να είναι το ένα αστέρι μπροστά 

από το άλλο στην γραμμή θέασης).  

Στις περιοχές των γαλαξιών που δεν έχουν επηρεαστεί πρόσφατα από επεισόδιο 

αστρογέννησης υπάρχει μεγάλη συνεισφορά στην εκπομπή στο υπεριώδες και στο 

υπέρυθρο από τον παλαιό αστρικό πληθυσμό. Μετά την εντατική αστρογέννηση 

υπάρχει μια διασπορά των αστεριών σε μεγαλύτερες περιοχές (διαλύονται τα 

ανοιχτά σμήνη), με αποτέλεσμα την ελάττωση της τοπικής εκπομπής στο 

υπεριώδες. Τα αστέρια δημιουργούνται στις γαλαξιακές σπείρες και 

μεταναστεύουν, σε 50 εκατομμύρια έτη, προς τις περιοχές ανάμεσα στις σπείρες 

(λόγω παλιρροιακών δυνάμεων των γαλαξιών). Τα παλαιότερα αστέρια συνεχίζουν 

να θερμαίνουν την σκόνη, κάνοντας την εκπομπή της στο υπέρυθρο να διατηρείται 

περισσότερο. Έτσι η εκπομπή στο υπέρυθρο μπορεί να μην δείχνει αποκλειστικά 

νέο αστρικό πληθυσμό (αστρογέννηση).  

           

 

7) Οι γραμμές εκπομπής και το συνεχές στο φάσμα ως δείκτες 

αστρογέννησης 

 

 Τα αστέρια μεγάλης μάζα είναι σημαντικά για την εξέλιξη ενός γαλαξία, μέσω της 

δυναμικής των εκρήξεων σουπερνόβα και τον εμπλουτισμό της μεσοαστρικής ύλης 

σε βαρύτερα χημικά στοιχεία. Τα αστέρια μεγάλης μάζας μας επιτρέπουν να 



παρατηρούμε την αστρογέννηση και σε άλλους γαλαξίες. Θερμαίνουν την σκόνη με 

αποτέλεσμα αυτή να ακτινοβολεί σε μεγάλο εύρος του ηλεκτρομαγνητικού 

φάσματος, από μήκος κύματος μερικά μικρά ως τα χιλιοστόμετρα. Η εκπομπή της 

σκόνης εξαρτάται από τις συνθήκες της, όπως την χημική σύσταση, το μέγεθος των 

κόκκων και την πυκνότητα. Η αλληλεπίδραση των ουδέτερων και των ιονισμένων 

ατόμων με ελεύθερα ηλεκτρόνια (από τον ιονισμό της ύλης από τα αστέρια 

μεγάλης μάζας) δημιουργεί μια σειρά από γραμμές εκπομπής, βασικά Υδρογόνου 

αλλά και Άνθρακα, Αζώτου και Οξυγόνου, σε συγκεκριμένα μήκη κύματος, αλλά και 

συνεχής εκπομπή free- free. Ο ιονισμός αυτών των χημικών στοιχείων απαιτεί 

φωτόνια μεγάλης ενέργειας, που εκπέμπουν μόνο τα αστέρια μεγάλης μάζας. Η 

άμεση παρατήρηση των αστεριών μεγάλης μάζας πετυχαίνεται στις υπεριώδεις 

ακτίνες. Έτσι το εύρος παρατήρησης της δημιουργίας αστεριών κυμαίνεται από τις 

υπεριώδεις (ακόμα και τις ακτίνες Χ, από τους διπλούς αστέρες ακτινών Χ) ως την 

ακτινοβολία σύγχροτρον στα ραδιοκύματα. Ακόμα και η κοσμική ακτινοβολία έχει 

ως προέλευση τα νεφελώματα σουπερνόβα, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

δείκτες αστρογέννησης.    

Η εκτίμηση του ρυθμού αστρογέννησης μπορεί να χωριστεί σε 2 κατηγορίες, την θεωρητική 

και την εμπειρική (παρατηρησιακή) εκτίμηση. Η θεωρητική εκτίμηση περιέχει 

αρκετές παραδοχές. Συγκρίνοντας 2 γαλαξίες με διαφορετικό ρυθμό 

αστρογέννησης παρατηρούμε την διαφορά της λαμπρότητας που οφείλεται στο 

διαφορετικό πλήθος αστεριών μεγάλης μάζας. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

υπάρχει μια απλή αναλογία στον ρυθμό αστρογέννησης με την λαμπρότητα, όμως 

με τις παραδοχές της σταθερής συνιστώσας αρχικής αστρικής μάζας, της σωστής 

εκτίμησης του ιστορικού αστρογέννησης, της μεταλλικότητας και των θεωρητικών 

μοντέλων για τους αστρικούς πληθυσμούς.  

Η πρώτη παραδοχή αφορά το ιστορικό αστρογέννησης. Η εκπομπή μιας περιοχής 

αστρογέννησης δεν προέρχεται από έναν μόνο αστρικό πληθυσμό, αλλά αστέρια 

διάφορων ηλικιών. Διαφορετικά ιστορικά αστρογέννησης μπορούν να μας δώσουν 

την ίδια συνολική λαμπρότητα μιας περιοχής. Ένα ασθενές αλλά πρόσφατο 

επεισόδιο αστρογέννησης μπορεί να έχει την ίδια εκπομπή στο υπεριώδες με ένα 

ισχυρό αλλά παλαιότερο (χωρίς πλέον τα αστέρια πολύ μεγάλης μάζας) επεισόδιο 

αστρογέννησης. Η παραδοχή ότι η αστρογέννηση παραμένει σταθερή για 100 

εκατομμύρια χρόνια (η παραδοχή που χρησιμοποιούμε συνήθως) μπορεί να μην 

ισχύει, και δεν λαμβάνει υπόψη το μερίδιο στην εκπομπή υπεριώδης ακτινοβολίας 

από τα αστέρια μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η συνιστώσα αρχικής αστικής μάζας (IMF) περιέχει αβεβαιότητα, όπως είδαμε στο πρώτο 

κεφάλαιο. 

Η μεταλλικότητα έχει πολύπλοκη επίδραση στην εκπομπή των αστεριών μεγάλης μάζας. Τα 

μέταλλα (στοιχεία βαρύτερα του Ηλίου) <κοκκινίζουν> το φάσμα ενός αστεριού 

μέσω των πολλαπλών γραμμών απορρόφησης στην αστρική ατμόσφαιρα, ιδίως στο 

μπλε και στο υπεριώδες. Αυξάνεται η επιφανειακή θερμοκρασία μέσω σκέδασης 

και αύξησης της εκπομπής στο κοντινό υπέρυθρο. Από την άλλη, η αυξημένη 

αδιαφάνεια από την μεταλλικότητα διαστέλλει τα αστέρια περισσότερο, που 



σημαίνει ελάττωση της επιφανειακής θερμοκρασίας. Επίσης επηρεάζεται η αστρική 

εξέλιξη λόγω μεγαλύτερης απώλειας μάζας των εξελιγμένων αστεριών από τους 

αστρικούς ανέμους. Γενικά με την αύξηση της μεταλλικότητας τα αστέρια 

εμφανίζονται πιο κόκκινα, με αποτέλεσμα το χρώμα να μην αντιπροσωπεύει καλά 

την αστρική μάζα. 

Τα μοντέλα εκπομπής στο φάσμα για αστρικούς πληθυσμούς είναι πολύ πολύπλοκα. 

Εξαρτώνται από την θεωρία της εξέλιξης των αστεριών, τις αστρικές ατμόσφαιρες 

(από εκεί εκπέμπεται η ακτινοβολία τους), τους αστρικούς ανέμους κ.α. Επίσης η 

ταχύτητα περιστροφής και τα διπλά ή πολλαπλά αστρικά συστήματα 

(αλληλεπίδραση των αστεριών) επηρεάζουν την αστρική εξέλιξη και προσδίδουν 

μεγάλη αβεβαιότητα στα μοντέλα.  

        

 

 

8) Οι ρυθμοί αστρογέννησης από την φασματική κατανομή ενέργειας 

(SED, spectral energy distribution) στους γαλαξίες  

Η φασματική κατανομή ενέργειας είναι μια γραφική παράσταση (κατανομή) της ενέργειας 

έναντι συχνότητας ή μήκους κύματος. Ένας γαλαξίας εκπέμπει από ακτίνες Χ ως 

ραδιοκύματα. Κάθε εκπομπή διαφορετικού μήκους κύματος μας δίνει πληροφορίες 

για  διαφορετικά φαινόμενα και πηγές, όπως η σκόνη, τα αστέρια, το αέριο, τους 

ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Έτσι είναι σημαντικό να έχουμε ένα καλό 

θεωρητικό μοντέλο για την SED.  

 



    

 

Σε μια SED περιλαμβάνονται εκπομπές από πολλές πηγές που μας πληροφορούν για 

μεγέθη όπως η ηλικία, η θερμοκρασία, η λαμπρότητα των αστεριών, το μέγεθος 

των κόκκων της σκόνης, η χημική σύσταση και άλλα. Σε αυτά προσθέτουμε, αν 

υπάρχει, την εκπομπή από ενεργό γαλαξιακό πυρήνα, και την μεσογαλαξιακή ύλη. 

Επίσης για τους μακρινούς γαλαξίες συνυπολογίζουμε την ερυθροποίηση από την 

συμπαντική διαστολή (redshift). Δεν σχετίζονται όλα τα παραπάνω με τον ρυθμό 

αστρογέννησης, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε την συνεισφορά τους στην φασματική 

κατανομή ενέργειας.  

Πολύ απλουστευμένα, ο ρυθμός αστρογέννησης μας πληροφορεί πόσα αστέρια 

δημιουργούνται σε ένα έτος σε μια ορισμένη περιοχή, για ένα χρονικό διάστημα. 

Υπάρχει άμεση αναλογία του ρυθμού αστρογέννησης με την ροή εκπομπής στο 

υπεριώδες, στο υπέρυθρο και στο ορατό φως. 

Η σκόνη διαμορφώνει την δομή της καμπύλης SED σε μεγάλο εύρος. Απορροφάει την 

υπεριώδης ακτινοβολία των αστεριών και την επαναεκπέμπει στο υπέρυθρο. Η 

απορρόφηση της υπεριώδης ακτινοβολίας χαρακτηρίζεται από τους θεωρητικούς 

κανόνες της απόσβεσης του φωτός από την σκόνη. Το μέγεθος των κόκκων και η 

χημική τους σύσταση έχουν μεγάλη σημασία, όπως και η κατανομή της στον 

γαλαξία που μελετάμε. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλά την SED για το 

υπέρυθρο και το υπεριώδες. Στους γαλαξίες με πολύ σκόνη ο ρυθμός 

αστρογέννησης απεικονίζεται κατά 90% στο υπέρυθρο.  

Τα αστέρια δημιουργούνται από αέριο. Το αέριο ενός μοριακού νεφελώματος που δεν 

καταναλώνεται στην αστρογέννηση ιονίζεται από τα νεαρά αστέρια. Οι γραμμές 

εκπομπής αυτού του αερίου αποτελούν σημαντικό δείκτη του ρυθμού 

αστρογέννησης. Γραμμές εκπομπής όπως η Hα και η OII είναι αντιπροσωπευτικές, 

υπολογίζοντας πάντα την χημική σύνθεση του αστεριού, αλλά και την επίδραση της 

σκόνης.  

Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες (AGN) δεν έχουν πάντα σημαντική συνεισφορά στην 

εκπομπή ενός γαλαξία. Σε έναν γαλαξία πρέπει να ξεχωρίζουμε το κομμάτι της SED 

που οφείλεται σε αυτούς από αυτό των αστεριών. Επίσης, η μεσογαλαξιακή ύλη 

απορροφάει την υπεριώδης ακτινοβολία (αυτό ισχύει για μακρινούς γαλαξίες, των 

οποίων η ακτινοβολία περνάει μέσα από μεγάλη ποσότητα μεσογαλαξιακής ύλης 

μέχρι να φτάσει σε εμάς). 



Τα αστέρια εκπέμπουν κυρίως στο υπέρυθρο και στο ορατό φάσμα, ενώ η σκόνη στο 

υπέρυθρο, στα υπό- χιλιοστόμετρα (sub mm) και στα ραδιοκύματα. Στο υπέρυθρο 

μπορεί να φαίνεται η επίδραση ενός AGN. Τα νεφελώματα εκπέμπουν στο 

μεγαλύτερο μέρος του συνολικού φάσματος. 

    

 

 

 

9) Η μετάβαση της ακτινοβολίας (radiative transfer modeling) στον 

υπολογισμό της φασματικής κατανομής ενέργειας στους γαλαξίες 

αστρογέννησης   

Ένα βασικό μοντέλο SED είναι η μετάβαση της ακτινοβολίας (radiative transfer modeling). Η 

σκόνη απορροφάει, σκεδάζει και επαναεκπέμπει το αστρικό φως (απόσβεση). Η 

εκπομπή της σκόνης αποτελεί την μόνη πληροφορία που παίρνουμε από τα 

ενσωματωμένα στα νεφελώματα νεαρά αστέρια. Με παραδοχές όπως για τη χημική 

σύσταση, τα μεγέθη των κόκκων, το ιστορικό αστρογέννησης και την κατανομή της 

σκόνης σε έναν γαλαξία υπολογίζουμε την αστρική εκπομπή του. Η διασπορά της 

σκόνης και των νεφελωμάτων διαφέρουν σε κάθε περιοχή ενός γαλαξία. Είναι 

σημαντικό να ξεχωρίζουμε σε έναν γαλαξία το αστρικό φως από την εκπομπή της 

σκόνης, του αερίου και της αλληλεπίδρασης των κοσμικών ακτινών με την 

μεσοαστρική ύλη. Για τον ρυθμό αστρογέννησης μας ενδιαφέρει ένα τέτοιο 

θεωρητικό μοντέλο να μας δίνει την SED για τα νεαρά αστέρια.   

Στους γαλαξίες αστρογέννησης η μεγάλη ποσότητα της σκόνης είναι πολύ σημαντική. Η 

σκόνη καθορίζει σε αυτούς τους γαλαξίες την θερμοδυναμική ισορροπία της 

μεσοαστρικής ύλης. Δηλαδή το κατά πόσο εύκολα ψύχεται και συμπυκνώνεται το 

αέριο για να δημιουργήσει νέα αστέρια. Μας κρύβει την άμεση εκπομπή από τα 

νεαρά αστέρια. Η εκπομπή στο υπέρυθρο από τη σκόνη γίνεται πολύ σημαντική, 

αφού οι γαλαξίες είναι διαπερατοί σε αυτό. Το υπέρυθρο μας δίνει την διασπορά 

της αστρικής εκπομπής (εκπομπής στο υπεριώδες που η σκόνη απορροφάει και 

επαναεκπέμπει στο υπέρυθρο).  



Το θεωρητικό μοντέλο μετάβασης ακτινοβολίας προβλέπει την αλληλεπίδραση των κόκκων 

της σκόνης με το φως, του αερίου με το φως και των κοσμικών ακτινών με το φως. 

Οι γαλαξίες αστρογέννησης περιέχουν μεγάλη διασπορά της σκόνης και των 

αστεριών, σε περιοχές από Kpc ως μερικά pc. Ανάλογα την κλίση του γαλαξία (αν 

τον βλέπουμε στην κόψη του ή σε πλήρη ανάπτυξη του δίσκου) διαφέρει και η 

κατανομή της εκπομπής του. Οι γαλαξίες που βλέπουμε στην κόψη (edge-on) 

παρουσιάζουν απόσβεση της διάχυτης υπεριώδης αστρικής ακτινοβολίας τους, και 

παρατηρούμε μόνο ένα μικρό μέρος της, που προέρχεται από τις εξωτερικές 

περιοχές του γαλαξιακού δίσκου. Αυτό συμβαίνει γιατί το φως των νεαρών 

αστεριών στον δίσκο πρέπει να περάσει μέσα από το παχύ στρώμα σκόνης, κατά 

μήκους του δίσκου, για να φτάσει σε εμάς. Αντίθετα, στους γαλαξίες face-on 

παρατηρούμε υπεριώδης εκπομπή από τα νεαρά αστέρια.  

      

Τα νεφελώματα όπου γεννιούνται αστέρια παρουσιάζουν 10 με 100 φορές πιο ισχυρό 

πεδίο εκπομπής υπεριώδης ακτινοβολίας από την μεσοαστρική ύλη. Οι κόκκοι 

σκόνης σε αυτά εκπέμπουν τόσο ισχυρά, ώστε αυτές οι περιοχές να ξεπερνούν την 

συνολική εκπομπή στο υπέρυθρο όλου του γαλαξία. Έτσι πρέπει να ξεχωρίσουμε 

αυτές τις περιοχές. Υπάρχει μια αναλογία στην διασπορά τους με τις πυκνές 

περιοχές του γαλαξία, όπως ο λεπτός δίσκος. Οι γαλαξίες edge-on μας επιτρέπουν 

να μελετήσουμε την κάθετη διασπορά για τους αστρικούς πληθυσμούς και για τη 

σκόνη. Με την SED από το υπέρυθρο ως το υπεριώδες μπορούμε να υπολογίσουμε 

τον ρυθμό αστρογέννησης σε αυτούς τους γαλαξίες. Μπορούμε να προβλέψουμε 

τοπικούς ρυθμούς αστρογέννησης, ανάλογα το γαλαξιακό ύψος της περιοχής. Για 

τον δικό μας Γαλαξία, ισχύει κατά μεγάλο μέρος ότι για τους edge-on, δηλαδή τα 

νεφελώματα και νεαρά σμήνη που βλέπουμε στο επίπεδο του δίσκου, η σκόνη μας 

κρύβει τα νεαρά αστέρια, παρά την ανάλυση μεμονωμένων αστεριών σε πολλούς 

αστρικούς πληθυσμούς. Οι γαλαξίες face-on δεν μας επιτρέπουν την παρατήρηση 

της κάθετης διασποράς, αλλά παρατηρούμε την εκπομπή του δίσκου στο 

υπεριώδες. Για τον γαλαξία Μ51 έχουμε τιμή ρυθμού αστρογέννησης (βάση της 

SED) 3 ηλιακές μάζες το έτος, για τον γαλαξία της Ανδρομέδας 0,2- 0,4 και για τον 

Μ33 0,28 ηλιακές μάζες το έτος.     

 

10) Οι ρυθμοί αστρογέννησης στους ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες 

(AGN, active galactic nuclei) 



Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες έχουν μεγάλη συμβολή στην γαλαξιακή εξέλιξη. Επηρεάζουν 

τον ρυθμό αστρογέννησης και την συσσώρευση αερίου ενός γαλαξία. Η κεντρική 

μαύρη τρύπα μεγάλης μάζας, που είναι η πηγή ενέργειας σε έναν AGN, 

αναπτύσσεται ανάλογα την μάζα του γαλαξία. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στην μάζα 

της κεντρικής μαύρης τρύπας, την διασπορά ταχυτήτων των αστεριών στην περιοχή 

και την αστρική μάζα της γαλαξιακής κοιλιάς. Η μάζα της κεντρικής μαύρης τρύπας 

αυξάνεται παράλληλα με την αστρική μάζα της περιοχής. Όμως η δραστηριότητα 

του ενεργού γαλαξιακού πυρήνα ελαττώνει την αστρογέννηση. Οι  AGN είναι πολύ 

λαμπροί, επισκιάζοντας την λαμπρότητα του υπόλοιπου γαλαξία, από τα 

ραδιοκύματα ως στις ακτίνες Χ. Οι δείκτες αστρογέννησης από την αστρική 

εκπομπή ενός γαλαξία επηρεάζονται από την μη αστρική εκπομπή του ενεργού 

πυρήνα ενός γαλαξία. Έτσι πρέπει να ξεχωρίσουμε αυτές τις 2 πηγές εκπομπής.  

Το βασικό πρόβλημα είναι να διακρίνουμε αν ένας γαλαξίας έχει ενεργό πυρήνα. Στα 

Κβάζαρ αυτό γίνεται εύκολα, καθώς η εκπομπή του AGN ξεπερνάει την υπόλοιπη 

εκπομπή του γαλαξία σε πολλά μήκη κύματος, αλλά στους τύπου Seyfert IIs ο 

ενεργός γαλαξιακός πυρήνας ανιχνεύεται μόνο σε συγκεκριμένα μήκη κύματος. Για 

να πετύχουμε τον παραπάνω διαχωρισμό, πρέπει να γνωρίζουμε την λαμπρότητα 

του AGN στο μήκος κύματος που μας ενδιαφέρει. Η βολομετρική (συνολική στο 

φάσμα) λαμπρότητα ενός AGN εξαρτάται από τον ρυθμό συσσώρευσης ύλης από 

την κεντρική μαύρη τρύπα του γαλαξία, και από την αποτελεσματικότητα που 

απελευθερώνεται η βαρυτική ενέργεια στην διαδικασία της συσσώρευσης. Η 

κατανομή της ενέργειας στο φάσμα (στα διαφορετικά μήκη κύματος) εξαρτάται 

από τη μάζα της κεντρικής μαύρης τρύπας, τον ρυθμό συσσώρευσης ύλης, και την 

γωνία του αερίου και του γαλαξία γενικά γύρω από αυτήν, όπως τον παρατηρούμε. 

Η σύγκριση της εκπομπής σε  διαφορετικά μήκη κύματος (ακτίνες Χ με εκπομπή OIII 

στο ορατό φάσμα) μας δίνει την εκπομπή του AGN, αλλά περιέχει την παραδοχή ότι 

η εκπομπή από τα αστέρια του γαλαξία έχει μια σταθερή αναλογία στην συνολική 

γαλαξιακή εκπομπή. Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες είναι φυσικά αντικείμενα της 

κεντρικής περιοχής των γαλαξιών, που σημαίνει ότι η εκπομπή τους δέχεται πιο 

μεγάλη απόσβεση από την σκόνη και το αέριο από ότι η αστρική εκπομπή των 

περιοχών αστρογέννησης του γαλαξιακού δίσκου. Αυτό προσθέτει αβεβαιότητα 

στην μέτρηση της συνεισφοράς ενός AGN στην συνολική εκπομπή του γαλαξία του.  

Ο δίσκος συσσώρευσης γύρω από την κεντρική μαύρη τρύπα έχει μικρότερο μέγεθος από 

0,01 pc. Η εκπομπή ενός AGN μπορεί έτσι να κυμαίνεται μέσα σε ημέρες, λόγω 

διαφορών στον ρυθμό συσσώρευσης ύλης. Αυτό αποτελεί ένα ακόμη εμπόδιο στην 

μέτρηση της εκπομπής της.     

Η φυσική των AGN και της εκπομπής τους 

Ο λεπτός δίσκος προσαύξησης μιας κεντρικής μαύρης τρύπας, σε έναν γαλαξία AGN, έχει 

γύρω του ένα στέμμα αερίου και σκόνης με θερμοκρασία > 10^6 Κ. Ένα μέρος της 

βαρυτικής ενέργειας του δίσκου προσαύξησης απελευθερώνεται, κατά την 

διαδικασία προσαύξησης, και μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια, σαν μελανού 

σώματος με κορύφωση εκπομπής στο υπεριώδες. Ένα μέρος της εκπομπής στο 

υπεριώδες σκεδάζεται σε αυτό το στέμμα σε σκληρή ακτινοβολία Χ. Ένα άλλο μέρος 



αλληλεπιδράει με την σκόνη του γύρω αερίου και επανεκπέμπεται στις υπέρυθρες. 

Ένα μέρος της ενέργειας από τη συσσώρευση εκπέμπεται ως άνεμος, ή όταν 

υπάρχει ισχυρό μαγνητικό πεδίο, ως πίδακας. Οι πίδακες εκπέμπουν σχετικιστική 

ακτινοβολία (σύγχροτρον) στα ραδιοκύματα. Η εκπομπή του AGN διαμορφώνεται 

από την σκέδαση και απορρόφηση της αρχικής του εκπομπής από το γύρω αέριο 

και τη σκόνη. Οι τύπου I AGN έχουν λαμπρές γραμμές εκπομπής στο υπεριώδες και 

στο ορατό, και πλατιές γραμμές εκπομπής από την περιοχή του δίσκου 

προσαύξησης, μια εκπομπή που δεν παρατηρούμε στους AGN τύπου II. Η σκόνη 

στην περιοχή του AGN μάλλον έχει κυλινδροειδής κατανομή. Οι δύο παραπάνω 

τύποι AGN έχουν να κάνουν με την γωνία που βλέπουμε τον γαλαξία. Η σκόνη 

κοντά στον δίσκο συσσώρευσης θερμαίνεται στους 2000 βαθμούς, με αποτέλεσμα 

να καταστρέφεται (εξαερώνονται οι κόκκοι). Έτσι τα μέταλλα επιστρέφουν από τη 

σκόνη στο γύρω αέριο, και παρουσιάζουν ισχυρές γραμμές εκπομπής (Σίδηρο, 

Μαγνήσιο). 

      

 

Οι ακτίνες Χ 

Η εκπομπή ακτινών Χ μεγάλης ενέργειας αποτελεί απόδειξη ύπαρξης ενεργού γαλαξιακού 

πυρήνα. Στους γαλαξίες αστρογέννησης η εκπομπή ακτινών Χ προέρχεται από 

θερμό (10^6 Κ) αέριο. Το αέριο θερμαίνεται από τους αστρικούς ανέμους, τα 

κρουστικά κύματα των σουπερνόβα, και από τα διπλά αστέρια ακτινών Χ (X-ray 

binaries). Η εκπομπή από AGN στις ακτίνες Χ (inverse-Compton emission, 

αντίστροφη εκπομπή Compton) είναι πολύ πιο ισχυρή. Οι γαλαξίες με ενεργό 

πυρήνα παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερο λόγο εκπομπής ακτινών Χ προς ορατό φως 

από τους γαλαξίες αστρογέννησης. Αυτή η εκπομπή στις ακτίνες Χ σχετίζεται άμεσα 

με τον ρυθμό συσσώρευσης ύλης της υπερμεγέθης κεντρικής μαύρης τρύπας. 

Μπορεί όμως η μεγάλη απόσβεση, λόγω μεγάλης πυκνότητας στήλης του αερίου, 

να μας παρουσιάζει την εκπομπή ενός AGN όμοια με αυτήν ενός γαλαξία 

αστρογέννησης. Η χρήση της ακτινοβολίας Χ για δείκτη αστρογέννησης (οι πηγές 

της σχετίζονται με αστέρια μεγάλης μάζας, άρα νεαρά αστέρια) περιέχει την 

αβεβαιότητα ύπαρξης AGN στον γαλαξία, που συμβάλλει στην εκπομπή ακτινών Χ. 



Υπεριώδες και οπτικό συνεχές 

Η εκπομπή υπεριώδης ακτινοβολίας από έναν AGN είναι παρόμοια με αυτήν των αστεριών 

μεγάλης μάζας ενός γαλαξία. Αν δεν έχουμε διαπιστώσει σε άλλα μήκη κύματος ότι 

ένας γαλαξίας έχει ενεργό πυρήνα, είναι δύσκολη η διάκριση της προέλευσης της 

εκπομπής του στο υπεριώδες. Η εκπομπή από ένα AGN προέρχεται από ένα πολύ 

μικρό σε σχέση με τον γαλαξία μέρος (δίσκος συσσώρευσης της κεντρικής μαύρης 

τρύπας), με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται σε διάστημα ημερών. Αυτό σημαίνει ότι 

η συνεισφορά του AGN στην συνολική εκπομπή του γαλαξία στις υπεριώδεις 

κυμαίνεται, κάτι που δυσκολεύει τις σχετικές μετρήσεις. Η εκπομπή στο υπεριώδες 

από έναν AGN μπορεί να αποσβεστεί πλήρως από την σκόνη στην γραμμή θέασης. 

Λόγω τοποθεσίας (κέντρο του γαλαξία) δέχεται περισσότερη απόσβεση από την 

αστρική εκπομπή των περιοχών αστρογέννησης (βασικά στον δίσκο). Σε γαλαξίες 

που γνωρίζουμε την ύπαρξη AGN, αλλά δεν παρατηρούμε εκπομπή του στο 

υπεριώδες, μπορεί το υπεριώδες να αποτελέσει άμεσο ανιχνευτή αστρογέννησης. 

Διαφορετικά πρέπει να μπορούμε να αναλύσουμε χωρικά τον γαλαξία, ώστε να 

απομονώσουμε την εκπομπή από τον ενεργό πυρήνα (η εκπομπή του AGN 

παρουσιάζεται σημειακή).  

Οι γραμμές εκπομπής 

Η ισχυρή συνεχής εκπομπή ενός AGN ιονίζει την μεσοαστρική ύλη γύρω του. Σχηματίζεται 

ένα νεφέλωμα με τον ίδιο τρόπου που δημιουργούνται οι περιοχές HII από τα 

αστέρια μεγάλης μάζας. Έτσι πρέπει να μετράμε την συνεισφορά ενός AGN στην 

εκπομπή Hα (δείκτης αστρογέννησης), ώστε να την απομονώσουμε. Τα 

νεφελώματα εκπομπής των AGN χωρίζονται σε αυτά με πλατιές γραμμές εκπομπής 

(BLR, broad line regions) και αυτά με στενές (μικρότερες ταχύτητες, NLR, narrow line 

regions). Οι BLR βρίσκονται κοντά στην κεντρική υπερμεγέθης μαύρη τρύπα. Η 

μεγάλη πυκνότητα του αερίου σε αυτή την περιοχή δεν επιτρέπει την εκπομπή 

<απαγορευμένων> γραμμών. Τα μεγάλα πλάτη των γραμμών αποτελούν απόδειξη 

της ύπαρξης ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. Επειδή οι BLR βρίσκονται κοντά στις 

κεντρικές μαύρες τρύπες των γαλαξιών, η απόσβεση των γραμμών εκπομπής στο 

υπεριώδες και στο ορατό είναι παρόμοια, και μπορούμε να ξεχωρίζουμε τους 

τύπους AGN I, II. Η μικρή απόσταση από την κεντρική μαύρη τρύπα έχει ως 

αποτέλεσμα να παρατηρούμε διακύμανση των πλατιών γραμμών εκπομπής σε 

χρονικές περιόδους από μήνες ως έτη, ανάλογα την μάζα της μαύρης τρύπας. Οι 

NLR εμφανίζονται στο αέριο σε απόσταση kpc από την  κεντρική μαύρη τρύπα. Το 

αέριο σε αυτές είναι πιο πυκνό από ότι στις περιοχές HII και πιο αραιό από ότι στις 

BLR. Μπορεί να εκπέμψουν και <απαγορευμένες> γραμμές. Η εκπομπή των NLR 

φτάνει στον γαλαξιακό δίσκο, με αποτέλεσμα να μπερδεύεται με την εκπομπή των 

περιοχών αστρογέννησης.  

Οι AGN ιονίζουν την ύλη σε μεγαλύτερο βαθμό ιονισμό από ότι παρατηρούμε στις περιοχές 

HII. Γραμμές όπως η NeV αποτελεί δείκτη παρουσίας ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. 

Επίσης οι γραμμές μικρότερου ιονισμού από τις NLR εμφανίζονται πιο ισχυρές από 

αυτές των ΗΙΙ. Έτσι υπάρχει τρόπος να διακρίνουμε την εκπομπή τους από την 

εκπομπή των περιοχών αστρογέννησης.  



 

           

 

Η εκπομπή στο μεσαίο υπέρυθρο 

Η εκπομπή στο μεσαίο υπέρυθρο των γαλαξιών αποτελείται από την εκπομπή των 

αστεριών, της καυτής (1000Κ) και θερμής (100Κ) σκόνης και των πολυκυκλικών 

αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH). Αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο 

ανίχνευσης AGN. Σε αυτό το μήκος κύματος ελαττώνεται η αστρική εκπομπή και 

αυξάνεται η εκπομπή της σκόνης. Η παρουσία μεγάλης ποσότητας σκόνης αποτελεί 

ένδειξη για την ύπαρξη AGN. Μερικά χαρακτηριστικά της εκπομπής στο μεσαίο 

υπέρυθρο (απορρόφηση από το Πυρίτιο, εκπομπές μεγάλου ιονισμού OIV, NeV) 

μας δείχνουν την ύπαρξη AGN. Η πυκνή σκόνη κοντά στην κεντρική μαύρη τρύπα 

(κύλινδρος σκόνης) κάνει τους AGN να εκπέμπουν ισχυρά στο μεσαίο υπέρυθρο. Η 

σκόνη εκεί θερμαίνεται μέχρι 2000Κ (μετά καταστρέφεται). Στο εσωτερικό του 

κυλίνδρου η σκόνη θερμαίνεται λιγότερο, και εκπέμπει σε πιο μεγάλα μήκη 

κύματος. Η καμπύλη της εκπομπής στο υπέρυθρο εξαρτάται από την θέση του 

ενεργού πυρήνα προς εμάς και την λαμπρότητά του (εκπομπή). 

      

 

Αυτή η εκπομπή αποτελεί απόδειξη ύπαρξης ενός AGN. Επίσης βοηθάει στον διαχωρισμό 

του τύπου του, από την απορρόφηση από το Πυρίτιο. Οι PAH είναι μεγάλα μόρια με 

10- 100 άτομα Άνθρακα. Στους γαλαξίες αστρογέννησης η εκπομπή στο μεσαίο 



υπέρυθρο κυριαρχείται από αυτούς. Θεωρούνται δείκτες αστρογέννησης, αλλά 

επηρεάζονται από τους AGN, με μεγάλη αβεβαιότητα.  

Η διάκριση της εκπομπής στο μεσαίο υπέρυθρο ενός AGN από αυτή των περιοχών 

αστρογέννησης είναι δύσκολη. 

Το μακρινό υπέρυθρο 

Η εκπομπή στο μακρινό υπέρυθρο σε έναν γαλαξία πηγάζει από την θέρμανση της σκόνης 

από διάχυτη υπεριώδης ακτινοβολία. Χρησιμοποιείται ως δείκτης αστρογέννησης, 

αλλά ένας ενεργός γαλαξιακός πυρήνας μπορεί να συνεισφέρει ως πηγή στην κατά 

τα άλλα  προερχόμενη από τα αστέρια μεγάλης μάζας υπεριώδης ακτινοβολία ενός 

γαλαξία. Ενώ στο <μπλε> υπέρυθρο κυριαρχεί η εκπομπή από έναν AGN, στα υπό- 

χιλιοστά δεν είναι εύκολη η διάκριση της πηγής. Οι περιοχές εκπομπής στενών 

γραμμών NLR περιέχουν πολύ σκόνη, αλλά δεν αποτελούν την βασική πηγή 

μακρινού υπερύθρου, γιατί καταλαμβάνουν μόνο το 5% - 10% των AGN. Ο 

κύλινδρος καταλαμβάνει το 30% - 50%, και εμφανίζεται ως βασική πηγή εκπομπής 

μακρινού υπέρυθρου.  

Το συνεχές στα ραδιοκύματα 

Η εκπομπή των γαλαξιών στα ραδιοκύματα προέρχεται από τον συνδυασμό ακτινοβολίας 

σύγχροτρον και θερμικής (πέδησης). Και οι 2 μηχανισμοί εκπομπής σχετίζονται με 

αστρογέννηση. Η θερμική προέρχεται από περιοχές ιονισμένου Υδρογόνου HII και 

διάχυτο ιονισμένο αέριο, ενώ η σύγχροτρον από τις σουπερνόβα. Η λαμπρότητα 

(εκπομπή) στο υπέρυθρο είναι σε αναλογία με αυτήν στα ραδιοκύματα. Τα 

ραδιοκύματα δεν δέχονται απόσβεση όπως το υπέρυθρο, έτσι αποτελούν πιο καλό 

ανιχνευτή αστρογέννησης.  

Οι AGN χωρίζονται σε εκπομπής ραδιοκυμάτων (radio loud, RLAGN) και μη (radio quiet, 

RQAGN). Η εκπομπή ραδιοκυμάτων στους AGN προέρχεται από τους πίδακες 

(επιτάχυνση των σωματιδίων σε σχετικιστικές ταχύτητες και εκπομπή σύγχροτρον). 

Μάλλον είναι πάλι θέμα προσανατολισμού του AGN προς εμάς. Οι RLAGN που 

παρουσιάζουν και ισχυρή εκπομπή στις ακτίνες Χ, στο οπτικό και στο υπέρυθρο 

(όπως οι Κβάζαρ) φαίνεται να φιλοξενούνται σε γαλαξίες αστρογέννησης. Αυτοί 

που δεν εκπέμπουν σημαντικά (δεν παρατηρούμε υπέρβαση εκπομπής) σε αυτά τα 

μήκη κύματος εκπέμπουν πιο ισχυρά στα ραδιοκύματα, και μάλλον είναι γαλαξίες 

με μικρή δραστηριότητα αστρογέννησης. Στους RQAGN η εκπομπή στα 

ραδιοκύματα μπορεί να αποτελέσει άμεσο δείκτη αστρογέννησης. 

  



 

Κένταυρος Α, RLAGN (δεξιά κάτω εικόνα) 

Συμπεράσματα 

Οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες εκπέμπουν ισχυρά σε όλα τα μήκη κύματος, επηρεάζοντας 

τους δείκτες αστρογέννησης. Μπορούμε να διαχωρίσουμε την εκπομπή τους από 

αυτή των περιοχών αστρογέννησης, επειδή είναι πολύ κεντρική και με διαφορετική 

κατανομή στο φάσμα.  

 

11) Υπολογισμός του ρυθμού αστρογέννησης από τις παρατηρήσεις στις 

υψηλές ενέργειες 

Μία εναλλακτική μέθοδος, που δεν στηρίζεται στην άμεση εκπομπή των νεαρών αστεριών, 

αποτελεί η μελέτη των αστρικών υπολειμμάτων, όπως τα υπέρπυκνα αντικείμενα 

και τα νεφελώματα σουπερνόβα. Αυτά τα αντικείμενα εκπέμπουν σε υψηλές 

ενέργειες, όπως οι διπλοί αστέρες ακτινών Χ και οι βραχείς και μακρές εκπομπές 

ακτινών γ. Επίσης μετράμε και την επίδρασή τους στην μεσοαστρική ύλη. Ένας νέος 

τρόπος ανίχνευσης υπέρπυκνων αντικειμένων είναι η μελέτη των βαρυτικών 

κυμάτων. Ο σχηματισμός των παραπάνω αντικειμένων κυμαίνεται από δις έτη, 

όπως οι διπλοί ακτινών Χ μικρής μάζας, οι εκρήξεις σουπερνόβα Ia και τα 

νεφελώματά τους, και οι πηγές βαρυτικών κυμάτων, σε μόλις μερικά εκατομμύρια 

έτη, όπως οι εκρήξεις σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού πυρήνα και τα 

νεφελώματά τους, οι μακρές εκρήξεις ακτινών γ και οι διπλοί ακτινών Χ μεγάλης 

μάζας. Με τα παραπάνω αντικείμενα μπορούμε να παρατηρούμε την 

αστρογέννηση σε διαφορετικά χρονοδιαγράμματα. 

Οι γαλαξίες με έντονη εκπομπή στις υψηλές ενέργειες παρουσιάζουν διακριτές πηγές 

εκπομπής Χ αλλά και διάχυτη εκπομπή. Οι διακριτές πηγές είναι οι διπλοί ακτινών 

Χ, οι σουπερνόβα, και στους κοντινούς μας γαλαξίες (όπου μπορούμε να τα 

διακρίνουμε), τα μεμονωμένα αστέρια. Η διάχυτη εκπομπή συνδέεται με την καυτή 

μεσοαστρική ύλη (1- 10 εκατομμύρια Κ) και την μη αναλύσιμη εκπομπή άλλων 

πηγών. Η εκπομπή ενός γαλαξία στις ακτίνες Χ μας δίνει πληροφορίες για τους 



αστρικούς πληθυσμούς του. Υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα στην διάχυτη θερμική 

εκπομπή (λαμπρότητα) στις ακτίνες Χ των γαλαξιών αστρογέννησης με τους 

αστρικούς τους πληθυσμούς. Στους κοντινούς γαλαξίες μπορέσαμε να διακρίνουμε 

την αναλογία του πλήθους διπλών αστεριών ακτινών Χ και του ρυθμού 

αστρογέννησης σε γαλαξίες αστρογέννησης, και του πλήθους των διπλών αστεριών 

ακτινών Χ με την αστρική μάζα στις γαλαξιακές κοιλιές και στους ελλειπτικούς 

γαλαξίες. 

Οι διακριτές πηγές ακτινών Χ 

Ο Γαλαξίας μας περιέχει έναν μεγάλο πληθυσμό διπλών αστεριών ακτινών Χ που 

συνδέονται με αστρικά πτώματα (μαύρες τρύπες, αστέρες νετρονίων, λευκοί 

νάνοι), που συσσωρεύουν μάζα από έναν συνοδό αστέρα. Αυτοί οι διπλοί ακτινών 

Χ παρουσιάζουν σημαντική διακύμανση στην λαμπρότητα και στο φάσμα τους, που 

διαρκεί από μερικές ημέρες ως έτη. Χαρακτηρίζονται από το είδος του δότη (donor, 

αστέρα που χάνει υλικό προς τον δέκτη), αν είναι αστέρι μεγάλης μάζας τύπου O, B 

ή υπεργίγαντας, ή αστέρι μικρής μάζας τύπου M, K. Οι πρώτοι ονομάζονται διπλοί 

ακτινών Χ μεγάλης μάζας (HMXB, high mass X ray binaries) με μάζα του δότη πάνω 

από 8 ηλιακές και οι δεύτεροι LMXB (low mass X ray binaries), με μάζα του δότη 

μικρότερη από 2 ηλιακές. Οι ενδιάμεσης μάζας δότες σπανίζουν σε διπλούς 

ακτινών Χ. 

Οι διπλοί ακτινών Χ έχουν περίπλοκη δημιουργία, που εξαρτάται από την εξέλιξη των 2 

αστεριών και την εξέλιξη των περιφορών (τροχιών) τους γύρω από το κοινό κέντρο 

βάρους. Η μεταφορά και απώλεια μάζας και στροφορμής καθορίζει την δεύτερη 

παράμετρο. Επηρεάζουν και μηχανισμοί όπως η μαγνητική πέδηση (magnetic 

braking, επιβράδυνση λόγω αλληλεπίδρασης με μαγνητικό πεδίο), οι παλιρροιακές 

δυνάμεις, η ανάπτυξη κοινού κελύφους (common envelope) και η ώθηση που 

δέχεται από την έκρηξη σουπερνόβα το ένα από τα 2 αστέρια. Τα παραπάνω 

καθορίζουν αν οι 2 αστέρες ενός συστήματος συγχωνευτούν, ή αν θα διαλυθεί το 

σύστημα, και αν ο ρυθμός μεταφοράς ύλης από τον δότη στο υπέρπυκνο 

αντικείμενο είναι αρκετά έντονος ώστε να σημειωθεί σημαντική εκπομπή ακτινών 

Χ. Η μεταφορά ύλης μπορεί να συμβεί μέσω αστρικών ανέμων (δότης O, B στην 

κύρια ακολουθία) ή την πλήρωση του λοβού Roche (δότης γίγαντας ή αστέρι μικρής 

μάζας). Οι διπλοί ακτινών Χ μεγάλης μάζας είναι μικρής ηλικίας και εξαρτώνται από 

την μικρή διάρκεια ζωής του δότη, ως 100 εκατομμύρια έτη. Σε αυτούς 

παρατηρείται εκπομπή ακτινών Χ σύντομα μετά την εξέλιξη του δέκτη σε 

υπέρπυκνο αντικείμενο. Αυτό συμβαίνει λόγω της μεγάλης μάζας του δότη, που 

επίσης εξελίσσεται γρήγορα σε υπεργίγαντα. Αλλά και νωρίτερα οι ισχυροί αστρικοί 

άνεμοι του δότη μπορούν να μεταφέρουν αρκετή ύλη στον δέκτη, ώστε να αρχίσει 

η εκπομπή ακτινών Χ (να θερμανθεί αρκετά η ύλη που συσσωρεύεται, ώστε να 

εκπέμπει ακτίνες Χ). Οι διπλοί ακτινών Χ μικρής μάζας εξελίσσονται σε πολύ 

μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα, δις ετών. Το πλήθος των 2 κατηγοριών σε έναν 

γαλαξία εξαρτάται από το ιστορικό αστρογέννησης. Στον δικό μας Γαλαξία έχουμε 

ανακαλύψει 82 μεγάλης και 108 μικρής μάζας διπλούς ακτινών Χ.  

 



 

 

Και τα διπλά αστέρια μεγάλης μάζας (τύπου O, Wolf- Rayet) παράγουν εκπομπή ακτινών Χ. 

Αυτό συμβαίνει λόγω αλληλεπίδρασης (θέρμανσης) των αστρικών ανέμων των 2 

αστεριών και του σχηματισμού κρουστικού μετώπου στο σημείο που αυτοί 

συναντώνται, χωρίς να αποτελούν διπλούς ακτινών Χ (χωρίς συσσώρευση μάζας σε 

ένα από τους 2 αστέρες). Έχουν μικρότερη λαμπρότητα στις ακτίνες Χ από τους 

διπλούς ακτινών Χ, και είναι πολύ σπάνιοι. Και τα <κανονικά> αστέρια εκπέμπουν 

ακτίνες Χ λόγω μαγνητικής δραστηριότητας στην επιφάνεια, αλλά πολύ μικρής 

λαμπρότητας, χωρίς σημαντική συνεισφορά στην συνολική εκπομπή ενός γαλαξία. 

Οι πάλσαρ εκπέμπουν στις ακτίνες Χ μη θερμική ακτινοβολία σύγχροτρον, αλλά και 

θερμική. Επίσης μερικά νεφελώματα σουπερνόβα εκπέμπουν στις ακτίνες Χ, αλλά 

και οι 2 τελευταίες πηγές δεν συνεισφέρουν σημαντικά στην εκπομπή ενός γαλαξία.  

Η διάχυτη εκπομπή ακτινών Χ 

Η διάχυτη εκπομπή κυριαρχεί στις μαλακές ακτίνες Χ των γαλαξιών αστρογέννησης. Το 

μεσοαστρικό αέριο θερμαίνεται από τις εκρήξεις σουπερνόβα και τους αστρικούς ανέμους 

των αστεριών μεγάλης μάζας σε εκατομμύρια βαθμούς, με αποτέλεσμα να εκπέμπει τις 

ακτίνες Χ. Η λαμπρότητα αυτής της εκπομπής εξαρτάται από τον ρυθμό αστρογέννησης, την 

αποτελεσματικότητα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε θερμική και την μη διαφυγή 

της καυτής μεσοαστρικής ύλης από τον γαλαξία. Μπορεί να σημειωθεί εκροή αερίου κατά 

μήκους του μικρού άξονα του γαλαξία, κυριαρχώντας στην εκπομπή μαλακών ακτινών Χ, 

και επηρεάζοντας την εξέλιξή της. Υπάρχει και μη θερμική διάχυτη εκπομπή ακτινών Χ, από 

αμυδρότερους, μη αναλυμένους διπλούς ακτινών Χ, με λαμπρότητα που κυμαίνεται 

ανάλογα τον ρυθμό αστρογέννησης αλλά και την αστρική μάζα ενός γαλαξία (προέρχεται 

από μικρής αλλά και μεγάλης μάζας διπλούς ακτινών Χ). 

Η εκπομπή σκληρών ακτινών Χ των γαλαξιών αποτελείται από διακριτές πηγές αλλά και 

διάχυτη ακτινοβολία. Κυριαρχείται από διπλά συστήματα όπου το ένα μέλος είναι αστρική 

μαύρη τρύπα. Οι διπλοί με αστέρες νετρονίων είναι πιο αμυδροί. Οι πάλσαρ που 

συσσωρεύουν υλικό από συνοδό συνδέονται, στον γαλαξία της Ανδρομέδας όπου έγιναν οι 

σχετικές παρατηρήσεις, με τους βραχίονες του δίσκου, λογικό για νεαρό αστρικό 

πληθυσμό. Στην γαλαξιακή κοιλιά κυριαρχούν οι διπλοί Χ αστέρα νετρονίων- μαύρης 

τρύπας, ενώ και στις 2 παραπάνω περιοχές του γαλαξία παρατηρούνται διπλοί Χ αστεριού- 

μαύρης τρύπας. Η διάχυτη εκπομπή στις σκληρές ακτίνες Χ οφείλεται σε μη αναλύσιμους 

διπλούς και σε σχετικιστική εκπομπή από νεφελώματα σουπερνόβα, αν και στον NGC 253 

παρατηρείται μόνο διάχυτη εκπομπή από αμυδρούς διπλούς ακτινών Χ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η σχέση εκπομπής ακτινών Χ με τους αστρικούς πληθυσμούς ενός γαλαξία 

Υπάρχει μια κλιμακωτή αναλογία της λαμπρότητας στις ακτίνες Χ ή του πλήθους διπλών 

αστεριών ακτινών Χ με τον ρυθμό αστρογέννησης ή/ και την συνολική αστρική μάζα 

ενός γαλαξία. Οι διπλοί ακτινών Χ μεγάλης μάζας, που δείχνουν τον ρυθμό 

αστρογέννησης, κυριαρχούν έναντι στους διπλούς μικρής μάζας, που δείχνουν τους 

παλαιότερους αστρικούς πληθυσμούς. Ενώ η παραπάνω σχέση είναι στενή όταν 

έχουμε μεγάλο ρυθμό αστρογέννησης, δεν συμβαίνει το ίδιο σε μικρότερους 

ρυθμούς αστρογέννησης. Αυτό μπορεί να οφείλεται στη μεταβλητότητα των διπλών 

ακτινών Χ και σε διακυμάνσεις του ιστορικού αστρογέννησης. Στους νάνους 

γαλαξίες αστρογέννησης (δηλαδή που έχουν αυξημένη αστρογέννηση τα τελευταία 

100 εκατομμύρια έτη) η κοιλιά κυριαρχείται από διπλούς Χ μεγάλης μάζας. Ο 

σχηματισμός αυτών, άρα και η συνολική εκπομπή στις ακτίνες Χ, εξαρτάται από την 

μεταλλικότητα και την ηλικία τους. Διαφορές στο πρόσφατο ιστορικό 

αστρογέννησης και στην μεταλλικότητα φέρνουν διακυμάνσεις στην συνολική 

εκπομπή ακτινών Χ του γαλαξία. Αυτό το φαινόμενο είναι πιο έντονο στους νάνους 

γαλαξίες, όπου ένα επεισόδιο αστρογέννησης αρκεί να κυριαρχήσει, παρά στους 

γαλαξίες μεγάλης μάζας. Η μέτρηση της κλιμάκωσης των διπλών ακτινών Χ με τον 

νεαρό αστρικό πληθυσμό πετυχαίνεται από την μέτρηση της εκπομπής Hα. Επίσης 

παρατηρούνται και τοπικές διακυμάνσεις αυτού του είδους σε έναν γαλαξία. Οι 

ελλειπτικοί γαλαξίες (πλέον χωρίς σημαντική αστρογέννηση για δις έτη) 

κυριαρχούνται, στην εκπομπή ακτινών Χ, από τους διπλούς Χ μικρής μάζας. Σε 

αυτούς μπορούμε να μελετήσουμε την εξάρτηση της αναλογίας των διπλών 

αστεριών ακτινών Χ από την συνολική αστρική μάζα και την ηλικία του παλαιού 

αστρικού πληθυσμού. Υπάρχει μια γραμμική κλιμακωτή σχέση ανάμεσα στην 

λαμπρότητα στο οπτικό φάσμα (αστρικός πληθυσμός) και τον πληθυσμό διπλών Χ 

μικρής μάζας, όπως υπάρχει και ανάλογη κλιμακωτή σχέση στους σπειροειδείς 

γαλαξίες. Οι διπλοί ακτινών Χ μικρής μάζας μπορεί να σχηματιστούν από αρχικά 

διπλά αστέρια ή δυναμικά (από αρχικά ανεξάρτητα αστέρια) σε πυκνά αστρικά 

περιβάλλοντα, όπως τα σφαιρωτά σμήνη και οι γαλαξιακές κοιλιές. Τα τελευταία, 

λόγω βαρυτικών δυνάμεων (αλληλεπίδραση 3 ή περισσότερων αστεριών στην 

γαλαξιακή κοιλιά ή απομάκρυνση από ένα σφαιρωτό σμήνος λόγω γαλαξιακών 

παλιρροιακών δυνάμεων) διαχέονται στον γαλαξία. Παρατηρούμε όμως εξάρτηση 



του πληθυσμού των μικρής μάζας διπλών ακτινών Χ από το πλήθος των σφαιρωτών 

σμηνών σε έναν γαλαξία.    

Η λαμπρότητα των διπλών αστεριών ακτινών Χ και η επίδραση της ηλικίας και της 

μεταλλικότητας 

Είδαμε ότι το πλήθος των διπλών Χ μικρής μάζας εξαρτάται από την συνολική αστρική μάζα 

ενός γαλαξία, ενώ το πλήθος των διπλών Χ μεγάλης μάζας από τον ρυθμό 

αστρογέννησης. Στους γαλαξιακούς δίσκους, η λαμπρότητα των διπλών Χ έχει 

μεγαλύτερη διακύμανση όσο απομακρυνόμαστε από τους βραχίονες.  

Είδαμε ότι η ενεργοποίηση εκπομπής ακτινών Χ από ένα διπλό αστρικό σύστημα εξαρτάται 

από πολλούς παραμέτρους. Η μάζα και η μεταλλικότητα καθορίζουν το 

χρονοδιάγραμμα της αστρικής εξέλιξης και τον ρυθμό απώλειας μάζας (μέσω 

αστρικών ανέμων). Η μεταφορά ύλης και στροφορμής από τον δότη στον δέκτη 

εξαρτάται από τον αρχικό διαχωρισμό (απόσταση των 2 τροχιών γύρω από το κοινό 

κέντρο βάρους) των 2 αστεριών και την μεταλλικότητα και ηλικία τους. Το αν θα 

παραμείνει ένα διπλό σύστημα μετά την έκρηξη σουπερνόβα του μεγαλύτερης 

μάζας αστεριού εξαρτάται από την απώλεια μάζας κατά την έκρηξη και την ώθηση 

του υπέρπυκνου αντικειμένου. Οι εκρήξεις σουπερνόβα είναι ασύμμετρες, με 

αποτέλεσμα το υπόλειμμα (αστέρας νετρονίων ή μαύρη τρύπα) να δέχεται μια 

ώθηση και να τείνει να εγκαταλείψει το διπλό σύστημα. Η δημιουργία κοινού 

κελύφους (common envelope), που έχει καθοριστική σημασία για το μέλλον του 

συστήματος, εξαρτάται από τον αρχικό διαχωρισμό των τροχιών των αστεριών και 

την μάζα του αστεριού- δότη.  

Τα διπλά αστρικά συστήματα δημιουργούνται με μια ποικιλία αστρικών μαζών και 

διαχωρισμού τροχιών, με αποτέλεσμα κάθε συνδυασμός να φτάνει στην φάση 

εκπομπής ακτινών Χ σε διαφορετικό χρονοδιάγραμμα. Γενικά μόνο ένα μικρό 

κλάσμα των διπλών αστεριών σε έναν γαλαξία θα περάσουν την φάση του διπλού 

Χ. Οι παράμετροι του διπλού αστρικού συστήματος καθορίζουν την διάρκεια αυτής 

της φάσης. Ο πληθυσμός των διπλών Χ μεγάλης μάζας στο μικρό νέφος του 

Μαγγελάνου (χαμηλότερης μεταλλικότητας) βρίσκεται σε νεαρούς (30- 60 

εκατομμυρίων ετών) πληθυσμούς αστρογέννησης, ενώ στο μεγάλο σε ακόμη πιο 

νέους, ηλικίας 10 εκατομμυρίων ετών. Στο μεγάλο νέφος του Μαγγελάνου υπήρξε 

ένα πρόσφατο επεισόδιο εκρηκτικής αστρογέννησης, που είχε ως αποτέλεσμα έναν 

πληθυσμό διπλών Χ με δότες υπεργίγαντες. Ο συνολικός πληθυσμός διπλών Χ του 

μικρού νέφους του Μαγγελάνου κυριαρχείται από διαφορετικές αστρικές ηλικίες 

ανά περιοχή του. Η χωρική ανάλυση του ιστορικού αστρογέννησης μας δείχνει τον 

ρυθμό αστρογέννησης σε σύγκριση με τον συνολικό αστρικό πληθυσμό. Φαίνεται η 

αστρογέννηση να αυξάνεται σε 10 εκατομμύρια έτη, να κορυφώνεται στα 30- 50 

εκατομμύρια έτη και να παρουσιάζει απότομη κάμψη στα 70 εκατομμύρια έτη. Σε 

άλλους σπειροειδείς γαλαξίες (NGC 300, NGC 2403, M33, M31) διαπιστώθηκε ένα 

χρονοδιάγραμμα αυξημένης δημιουργίας διπλών Χ 20- 40 εκατομμυρίων ετών, με 

τους νεαρότερους να είναι 10 εκατομμυρίων ετών.  

Οι πιο ασθενείς αστρικοί άνεμοι στα αστέρια μικρής μεταλλικότητας επηρεάζουν τον 

πληθυσμό των διπλών Χ με 2 τρόπους. Τα αστέρια πριν την έκρηξη σουπερνόβα 



έχουν (διατηρούν) μεγαλύτερη μάζα από ότι σε, ας πούμε, μεταλλικότητα σαν του 

ηλίου μας, και η μικρή απώλεια μάζας και στροφορμής από το πρωτεύον αστέρι 

έχουν ως αποτέλεσμα πιο στενές τροχιές των αστεριών. Έτσι η λαμπρότητα των 

διπλών Χ αυξάνεται αντίστροφα με την μεταλλικότητα. Οι γαλαξίες ULX (Ultra 

luminous X ray galaxies, υπέρλαμπροι γαλαξίες ακτινών Χ) έχουν συνήθως μικρή 

μεταλλικότητα.     

 

 

Διπλοί ακτινών Χ στον γαλαξία της Ανδρομέδας 

 

Οι δυσκολίες στον καθορισμό του ρυθμού αστρογέννησης από την εκπομπή ακτινών 

Χ 

Η βασική δυσκολία να αποτελέσει η εκπομπή ακτινών Χ μέσο καθορισμού του ρυθμού 

αστρογέννησης είναι η εξάρτηση του πληθυσμού των διπλών μεγάλης μάζας από 

την ηλικία. Ο ρυθμός σχηματισμού τους ποικίλλει σε χρονοδιάγραμμα των 10 

εκατομμυρίων ετών και μειώνεται σημαντικά μετά από 50 εκατομμύρια έτη. Ενώ 

αυτή είναι η αιτία που οι ακτίνες Χ μας δίνουν αξιόπιστες πληροφορίες για την 

πρόσφατη αστρογέννηση, δεν είναι εύκολο να συγκριθούν οι ακτίνες Χ από διπλούς 

μεγάλης μάζας ως μέσο καθορισμού ρυθμού αστρογέννησης με άλλες πηγές για 

επιβεβαίωση (για παρόμοιο χρονοδιάγραμμα). Οι μελέτες στο υπεριώδες και στο 

υπέρυθρο έχουν συνήθως χρονοδιάγραμμα 100 εκατομμυρίων ετών, πολύ 

μεγαλύτερο από την φάση εκπομπής ακτινών Χ σε ένα διπλό αστρικό σύστημα 

μεγάλης μάζας. Αντίθετα, μπορεί να συγκριθεί με την μελέτη της εκπομπής Hα.     

Υπάρχει μεγάλη εξάρτηση της εκπομπής ακτινών Χ ενός διπλού συστήματος από την 

μεταλλικότητα, όπως είδαμε. Επίσης δεν πρέπει να αγνοηθεί ο πληθυσμός διπλών 

Χ μικρής μάζας, που έχει πολύ μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα (δις έτη) από τους 

διπλούς Χ μεγάλης μάζας. Σε γαλαξίες με σημαντική αστρική μάζα και μικρή 

πρόσφατη δραστηριότητα αστρογέννησης μπορεί η εκπομπή Χ από τους διπλούς 

μικρής μάζας να κυριαρχεί. Οι διπλοί Χ μεγάλης μάζας κυριαρχούν στην εκπομπή 

ακτινών Χ σε γαλαξίες που παρουσιάζουν ρυθμό αστρογέννησης 1 ηλιακή μάζα το 

έτος για συνολική αστρική μάζα του γαλαξία 100 δις ηλιακές. Στους γαλαξίες 

αστρογέννησης η συμμετοχή των διπλών μικρής μάζας στην συνολική εκπομπή 



ακτινών Χ είναι ασήμαντη, με αποτέλεσμα η εκπομπή στις Χ να αποτελεί δείκτη 

πρόσφατης αστρογέννησης.  

Η μεταβλητότητα των διπλών Χ μπορεί να επηρεάσει την μέτρηση της συνολικής εκπομπής 

ακτινών Χ ενός γαλαξία, αλλά όχι στους γαλαξίες αστρογέννησης. Στους γαλαξίες με 

μικρό ρυθμό αστρογέννησης η εκπομπή στις ακτίνες Χ μπορεί να κυριαρχείται από 

ένα μικρό πλήθος πηγών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται από την μεταβλητότητα 

αυτών των μεμονωμένων πηγών.  

Οι διπλοί Χ μικρής μάζας δεν μας δίνουν πιστά τον ρυθμό αστρογέννησης, λόγω μεγάλου 

χρονοδιαγράμματος, αλλά την συνολική αστρική μάζα ενός γαλαξία.      

Οι εκρήξεις σουπερνόβα και τα νεφελώματα  

Οι σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού πυρήνα και τα νεφελώματά τους αποτελούν 

προϊόντα κατάληξης της αστρικής εξέλιξης των αστεριών μεγάλης (>8 ηλιακές) 

μάζας. Έτσι αποτελούν άμεσους ανιχνευτές αστρογέννησης. Η σπανιότητα των 

σουπερνόβα (με διακριτή καμπύλη φωτός για μερικά έτη στην καλύτερη 

περίπτωση) δεν μας επιτρέπουν να τις χρησιμοποιούμε ως δείκτες ρυθμού 

αστρογέννησης μεμονωμένων γαλαξιών, αλλά ενός ολόκληρου πληθυσμού 

γαλαξιών σε συγκεκριμένη ερυθρολίσθηση (ηλικία). Αντίθετα, τα υπολείμματα 

(νεφελώματα) σουπερνόβα (SNR, supernova remnants) μας δείχνουν τις εκρήξεις 

σουπερνόβα των τελευταίων 50- 100 εκατομμυρίων ετών. Στον Γαλαξία μας 

παρατηρούμε 294 νεφελώματα σουπερνόβα, και τα τελευταία 1000 έτη 

παρατηρήθηκαν μόλις 5 εκρήξεις σουπερνόβα (η τελευταία πριν από 400 έτη).  Η 

παρατήρηση των νεφελωμάτων σουπερνόβα εξαρτάται από τους παρακάτω 

παράγοντες: 

1) Η λαμπρότητα και διασπορά  της φασματικής κατανομής ενέργειας (SED) ενός 

νεφελώματος σουπερνόβα εξαρτάται από την ηλικία του. Γενικά τα νεαρά 

νεφελώματα εκπέμπουν ισχυρά στις ακτίνες Χ, ενώ τα μεγαλύτερης ηλικίας στο 

ορατό. Έτσι πρέπει να συνδυάσουμε τις παρατηρήσεις στα 2 αυτά μήκη κύματος. 

2) Τα παλαιότερα νεφελώματα είναι πιο εκτεταμένα (τα νεφελώματα διαστέλλονται 

μετά από την έκρηξη σουπερνόβα, όπου αναπτύσσεται ένα κρουστικό μέτωπο) και 

έχουν μικρότερη επιφανειακή λαμπρότητα, με αποτέλεσμα να είναι πιο δύσκολη η 

διάκρισή τους από την μεσοαστρική ύλη. 

3) Αναγνωρίζουμε τα νεφελώματα σουπερνόβα από τις <απαγορευμένες> γραμμές 

εκπομπής, όπως η αναλογία SII/ Hα, που εξαρτώνται όμως πολύ από την 

μεταλλικότητα και την ταχύτητα του κρουστικού μετώπου. 

4) Πρέπει να διακρίνουμε τις σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού πυρήνα από τις 

τύπου Ia (έκρηξη λευκού νάνου). Αυτό το πετυχαίνουμε με την παρατήρηση της 

αφθονίας ορισμένων χημικών στοιχείων. Οι σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού 

πυρήνα είναι πιο πλούσιες σε στοιχεία α (χημικά στοιχεία που δημιουργούνται με 

την απορρόφηση ενός σωματιδίου α, δηλαδή πυρήνα ηλίου, κατά την 

θερμοπυρηνική σύντηξη στους αστρικούς πυρήνες), ενώ οι Ia σε Σίδηρο και Νικέλιο. 

Επίσης, το σχήμα των νεφελωμάτων SN Ia είναι πιο σφαιρικό. Αυτό συμβαίνει 

επειδή οι σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού πυρήνα είναι πιο ασύμμετρες. Στην 

εξέλιξή του, το σχήμα του νεφελώματος εξαρτάται και από την αλληλεπίδραση με 



την γύρω μεσοαστρική ύλη. Ακόμα, η καμπύλη λαμπρότητας είναι χαρακτηριστική 

για κάθε είδος σουπερνόβα.    

 

 

Εκπομπή ακτινών γ και αστρογέννηση 

Η σημειακή αλλά και η διάχυτη εκπομπή ακτινών γ συνδέεται άμεσα με την αστρογέννηση. 

Οι διακριτές πηγές είναι οι πάλσαρ, τα νεφελώματα σουπερνόβα και οι διπλοί 

αστέρες εκπομπής ακτινών Χ. Όμως δεν ξεπερνούν το 20% της συνολικής εκπομπή 

ακτινών γ του Γαλαξία μας, το μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από διάχυτη 

ακτινοβολία. Αυτή έχει 3 μηχανισμούς, την διάσπαση μιονίων, που παράγονται από 

την αλληλεπίδραση της κοσμικής ακτινοβολίας με την μεσοαστρική ύλη, την 

εκπομπή πέδησης (bremsstrahlung) από σχετικιστικά ηλεκτρόνια στην μεσοαστρική 

ύλη, και την αντίστροφη σκέδαση Compton του πεδίου ακτινοβολίας σχετικιστικών 

ηλεκτρονίων ενός γαλαξία. 

Η βασική πηγή κοσμικών ακτινών σε ένα γαλαξία (χωρίς ενεργό πυρήνα) είναι τα 

νεφελώματα σουπερνόβα. Η αναλογία της λαμπρότητας ενός γαλαξία στις ακτίνες γ 

με το πλήθος των νεφελωμάτων σουπερνόβα προϋποθέτει να μην υπάρχει 

σημαντική διαρροή της κοσμικής ακτινοβολίας έξω από τον γαλαξία και σταθερή 

μετατροπή ενέργειας σε ακτινοβολία γ. Η αλληλεπίδραση των κοσμικών ακτινών με 

την μεσοαστρική ύλη είναι πιο αποτελεσματική στα πυκνά μοριακά νεφελώματα 

(περιοχές αστρογέννησης). Με τις παραδοχές ότι ο ρυθμός αστρογέννησης είναι 

ανάλογος με την πυκνότητα του αερίου, ο ρυθμός των εκρήξεων σουπερνόβα είναι 

ανάλογος του ρυθμού αστρογέννησης και η ροή κοσμικής ακτινοβολίας είναι 

ανάλογη των εκρήξεων σουπερνόβα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η γαλαξιακή 

ακτινοβολία γ ως δείκτης αστρογέννησης. 

Στους περισσότερους γαλαξίες μόνο ένα μικρό μέρος της ακτινοβολίας γ δεν διαφεύγει και 

αλληλεπιδρά με την μεσοαστρική ύλη. Τότε η λαμπρότητα στις ακτίνες γ ενός 

γαλαξία είναι ανάλογη με την ροή κοσμικών ακτινών και την μάζα του αερίου του. 

Στους γαλαξίες αστρογέννησης η απώλεια ακτινών γ λόγω ανελαστικών 

συγκρούσεων ξεπερνάει την απώλεια λόγω διαφυγής στην μεσογαλαξιακή ύλη. Σε 

αυτήν την περίπτωση η λαμπρότητα στις ακτίνες γ είναι ανάλογη της ροής 

κοσμικών ακτινών, αλλά και της ενέργειας των πρωτονίων της. 



Οι εκρήξεις ακτινών γ (γ ray burst) έχουν διάρκεια από μερικά δευτερόλεπτα (μικρής 

διάρκειας, ως 2 δευτερόλεπτα) ως ώρες (μεγάλης διάρκειας). Οι μικρής διάρκειας 

προέρχονται από συγχώνευση αστέρων νετρονίων ή αστέρα νετρονίων με μαύρη 

τρύπα (έκρηξη κιλονόβα). Οι μεγάλης διάρκειας συνδέονται με εκρήξεις 

σουπερνόβα κατάρρευσης αστρικού πυρήνα, που σημαίνει ότι συνδέονται με 

αστρογέννηση. Αντίθετα, οι μικρής διάρκειας συνδέονται με το μακροχρόνιο 

ιστορικό (δις ετών) αστρογέννησης.  

Μπορούμε να ανιχνεύσουμε τις εκρήξεις ακτινών γ σε πολύ μεγάλο z (μεγάλη 

ερυθρολίσθηση, δηλαδή μεγάλη απόσταση αλλά και μικρή ηλικία του σύμπαντος). 

Αποτελούν ιδανικούς ανιχνευτές αστρογέννησης του νεαρού σύμπαντος. Ενώ 

γενικά συμφωνούνε αυτές οι παρατηρήσεις με ανάλογες στο υπεριώδες και στο 

υπέρυθρο, υπάρχει εξάρτηση της εκπομπής ακτινών γ από την μεταλλικότητα και 

την συνιστώσα αρχικής αστρικής μάζας IMF. Οι μεγάλης διάρκειας βρίσκονται 

συνήθως σε γαλαξίες μικρής μεταλλικότητας, με αποτέλεσμα να σπανίζουν στο 

σημερινό σύμπαν αλλά να είναι καλοί ανιχνευτές αστρογέννησης στο πρώιμο 

σύμπαν. Οι αμυδρές εκρήξεις ακτινών γ δεν συνοδεύονται από ανιχνεύσιμες 

λάμψεις σε άλλα μήκη κύματος (afterglow) με χρονική καθυστέρηση (λόγω 

αλληλεπίδρασης με την μεσογαλαξιακή ύλη), με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να 

υπολογίσουμε z (ερυθρολίσθηση) για αυτές τις εκρήξεις γ. Η λαμπρότητα αυτών 

των λάμψεων μας δίνει πληροφορίες για την μεσοαστρική ύλη ενός γαλαξία και την 

σκόνη, όπως η μεταλλικότητά του (από την απόσβεση του φωτός).       

 

 

          

Τα βαρυτικά κύματα 

Για να συνδέσουμε μια πηγή βαρυτικών κυμάτων με έναν αστρικό πληθυσμό πρέπει να 

έχουμε μια καλή θεωρία για τα διπλά αστρικά συστήματα. Επίσης πρέπει να 

υπολογίσουμε τα διπλά αστρικά συστήματα που διαλύονται με την εξέλιξη των 

αστεριών (τα αστέρια συγχωνεύονται ή διαφεύγουν από το σύστημα) και την 

καθυστέρηση συγχώνευσης 2 υπέρπυκνων αντικειμένων που αποτελούν διπλό 



σύστημα. Η ανάλυση των βαρυτικών κυμάτων μας πληροφορεί για τις μάζες των 

υπέρπυκνων αντικειμένων, τις τροχιές τους γύρω από το κοινό κέντρο βάρους και 

την ερυθρολίσθησή τους. Μπορούμε να συμπεράνουμε την αρχική μάζα του 

διπλού συστήματος και το χρονοδιάγραμμα εξέλιξής του. Η καθυστέρηση (χρόνος 

από την εξέλιξη σε υπέρπυκνο αντικείμενο ως την εκπομπή βαρυτικών κυμάτων 

λόγω συνένωσης) είναι μικρή για 2 αστρικές μαύρες τρύπες, στα 10 εκατομμύρια 

έτη. Αυτά τα βαρυτικά κύματα αποτελούν δείκτες ρυθμού αστρογέννησης. Το 

μεγάλο πλεονέκτημα των βαρυτικών κυμάτων είναι ότι δεν επηρεάζονται από την 

σκόνη, άρα δεν αλλοιώνεται η εκπομπή τους μέχρι να φτάσει σε εμάς.  

Συμπεράσματα 

Οι υψηλές ενέργειες και τα βαρυτικά κύματα αποτελούν νέα πεδία μελέτης των ρυθμών 

αστρογέννησης. Ενώ στις ακτίνες Χ έχουμε καλή αντιστοίχιση εκπομπής με την 

αστρογέννηση, στις ακτίνες γ και στα βαρυτικά κύματα, λόγω και των λίγων 

δεδομένων, δεν ισχύει το ίδιο.    

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



 


