Τα αζηξηθά Σκήλε
Οη ελώζεηο
Δηζη νλνκάδνπκε ηηο ραιαξέο ζπγθεληξώζεηο αζηεξηώλ πνπ έρνπλ παξόκνηα
θίλεζε, όπνπ ε ππθλόηεηα ηεο κάδαο αζηεξηώλ είλαη κηθξόηεξε ηεο 0,1
ειηαθήο αλα pc3. Μεηά από κεξηθέο δεθάδεο εθ. έηε νη ελώζεηο δηαιύνληαη
από ηηο παιηξξνηαθέο γαιαμηαθέο δπλάκεηο. Έηζη απνηεινύληαη κόλν από
λεαξά αζηέξηα. Αλάινγα ηνλ θαζκαηηθό ηύπν ησλ ιακπξόηεξσλ αζηεξηώλ ηνπο
ηηο ρσξίδνπκε ζε α) OB ελώζεηο, β) R, ελώζεηο αζηέξσλ B,A κέζα ζε λέθε
αληαλάθιαζεο θαη γ )Τ, ελώζεηο από αζηέξηα Τ- Ταύξνπ. Οη OB πεξηέρνπλ θαη
πνιιά κηθξά αζηέξηα, θαη κεξηθέο θνξέο νη Τ θαη νη R είλαη κέιε ησλ
ελώζεσλ ΟΒ, θαη κνηξάδνληαη ηελ ίδηα ρσξηθή ελόηεηα.
Υπνινγίδνπκε όηη θάζε 1000 έηε δεκηνπξγείηαη κηα ηέηνηα έλσζε ζηνλ
Γαιαμία καο.
.OΒ ελώζεηο. Τνπιάρηζηνλ ην 75%, ίζσο θαη ην 100% ησλ αζηέξσλ ΟΒ αλήθεη
ζε κηα ηέηνηα έλσζε, βάζε ησλ θηλήζεώλ ηνπο. Παξαηεξνύληαη κόλν ζε
ζπείξεο θαη ζην γαιαμηαθό επίπεδν. Σρεδόλ όιεο απηέο νη ελώζεηο ζηελ
πεξηνρή θνληά ζηνλ ήιην παξαηεξνύληαη ζηε δώλε Gould, έλα δαρηπιίδη κε
θιήζε 20 κνίξεο ζην γαιαμηαθό επίπεδν. Πεξηιακβάλνπλ από 20 σο κεξηθέο
εθαηνληάδεο ΟΒ αζηέξηα θαηέρνπλ δηάκεηξν 10-200 pc. Μεξηθέο έρνπλ έληνλε
δηαζηνιή, κε εθηηκσκέλε ειηθία κεξηθά εθ. έηε. Πνιιέο πεξηέρνπλ δνκέο,
άξα ππάξρνπλ ππνζύλνια αζηεξηώλ, κε δηαθνξά ειηθίαο κεξηθά εθ. έηε.
Πεξηέρνπλ θαη πνιιά κηθξόηεξα αζηέξηα, ηα νπνία επηζθηάδνληαη από ην θσο
ησλ κεγάισλ.
Λόγσ κηθξήο δηάξθεηαο δσήο ησλ κεγάισλ ΟΒ αζηέξσλ, ε ειηθία ηνπο είλαη
ζίγνπξα ζρεηηθά κηθξή.
.Τ ελώζεηο. Πεξηιακβάλνπλ κόλν αζηέξηα κηθξήο κάδαο, από 40 σο 400
αζηέξηα.
.R ελώζεηο. Αζηέξηα Α,Β ζε λέθε αληαλάθιαζεο. Έρνπλ δηάκεηξν ζπλήζσο 50
pc.
Τνπιάρηζηνλ ην 90% ίζσο θαη όια ηα αζηέξηα δεκηνπξγνύληαη ζε νκάδεο. Οη
νκάδεο πνπ είλαη
βαξπηηθάδεκέλεο κε αζηέξηα παξόκνηαο ειηθίαο απνηεινύλ ηα ζκήλε.
.Αλνηρηά ζκήλε. Βξίζθνληαη ζηνλ γαιαμηαθό δίζθν θαη έρνπλ ειάρηζηε κάδα
ηηο 1000 ειηαθέο. Έρνπλ ζρεηηθά ιίγα αζηέξηα θαη κεγάιε ειηθηαθή
πνηθηιία, απόζκήλε κε αζηέξηα 1 εθ εηώλ κέρξηζκήλε κε αζηέξηα 10 δηο
εηώλ. Τα λεαξά αλνηρηά ζκήλε βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο αζηξνγέλλεζεο.
.Σθαηξσηα ζκήλε. Βξίζθνληαη ζηελ αισ ηνπ Γαιαμία θαη έρνπλ κέρξη 1 εθ.
ειηαθέο κάδεο. Έρνπλ ζθαηξηθή ζπκκεηξία, κεγάιε αζηξηθή ππθλόηεηα (100000
ειηαθέο κάδεο αλα pc3)θαη ηα παιηόηεξα απνηεινύλ ηνλ αξραηόηεξν πιεζπζκό
αζηέξσλ ζηνλ Γαιαμία.
Απηόο ν παξαδνζηαθνύο δηαρσξηζκόο δελ ηθαλνπνηεί πηα ηελ κνληέξλα
αζηξνλνκία. Μεγέζε όπσο ν αξηζκόο αζηεξηώλ, ην κέγεζνο ηνπ ζκήλνο, ε
ζπγθέληξσζε αζηεξηώλ θαη ε ειηθία πνιιέο θνξέο είλαη όκνηα θαη ζηηο 2
θαηεγνξίεο. Η κνξθνινγία ησλ ζκελώλ έρεη λα θάλεη κε ηελ δπλακηθή ηνπ
πεξηβάιινληνο θαηά ηε δεκηνπξγία ηνπο. Ο παξαδνζηαθόο δηαρσξηζκόο βνεζάεη
όηαλ πεξηιακβάλνπκε θαη ηα εμσγαιαμηαθά ζκήλε.
Όια ηα αζηέξηα ελόο ζκήλνο έρνπλ ηελ ίδηαπεξίπνπαπόζηαζε από ηε Γε. Έηζη
ε δηαθνξά ζηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα είλαη θαη δηαθνξά ζηε απόιπηε
ιακπξόηεηα. Σπκπεξαίλνπκε ηελ ειηθία ελόο ζκήλνο από ηελ θαηάηαμε ησλ
αζηέξσλ ηνπ ζην δηάγξακκα H/R, αθνύ ηα αζηέξηα ηδίαο ειηθίαο, αιιά αιιεο
κάδαο έρνπλ ρξνληθά δηαθνξεηηθή εμέιημε. Η ειηθία, ε κεηαιιηθόηεηα, ν
απνρξσκαηηζκόο (θνθθίληζκα) θαη ε απόζηαζε ησλ ζκελώλ καο δίλνπλ κηα θαιή
εηθόλα γηα ηελ γαιαμηαθή εμέιημε. Σε καθξηλνύο γαιαμίεο ηα ζκήλε είλαη ηα
κόλα αληηθείκελα πνπ καο δίλνπλ ηέηνηεο πιεξνθνξίεο. Δπίζεο καο βνεζάλε
ζηελ θαηαλόεζε ηεο θπζηθήο ησλ αζηέξσλ.
Τα ζκήλε σο αζηξηθνί πιεζπζκνί.

Σρεηηθά κεγέζε γηα πεξηγξαθή πιεζπζκνύ.
-Γηάγξακκα H/R
-Γηάγξακκα ρξώκαηνο- ιακπξόηεηαο (ρ/ι)
-Ηιηθία
-Μεηαιιηθόηεηα
-Απόζηαζε
-Απνρξσκαηηζκόο
Η ζρέζε ηνπ H/R κε ην δηάγξακκα ρξώκαηνο/ ιακπξόηεηαο
Σην (ζεσξεηηθό) H/R, ε ζεσξία ηεο εμέιημεο ησλ αζηέξσλ καο δείρλεη ηνλ
δξόκν πνπαθνινπζνύλ αζηέξηα δηαθνξεηηθήο κάδαο θαηά ηελ εμέιημή ηνπο. Η
απόιπηε ιακπξόηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία, νη 2 παξάκεηξνη ηνπ H/R, δελ είλαη
άκεζαπαξαηεξήζηκνη. Αληίζεηα, ε θαηλόκελε ιακπξόηεηα θαη ην ρξώκα είλαη
άκεζαπαξαηεξήζηκα. Η ζεσξία ζπλδέεη απηά ηα κεγέζε κε ην H/R θαη ηελ
κεηαιιηθόηεηα ησλ αζηέξσλ. Οη ππνινγηζκνί ηεο εμέιημεο ελόο αζηέξα από
ην, ζεσξεηηθνύ ραξαθηήξα, H/R κπνξνύλ λα κεηαθεξζνύλ ζην δηάγξακκα ρ/ι
ελόο επηζπκεηνύ θσηνκεηξηθνύ ζπζηήκαηνο.
Τν δηάγξακκα H/R θαη ην δηάγξακκα ρξώκαηνο/ ιακπξόηεηαο.

Η κεηαιιηθόηεηα.
Η κεηαιιηθόηεηα απνηειεί(καδί κε ηελ ειηθία)ηελ βαζηθή ηδηαηηεξόηεηα ελόο
αζηξηθνύ πιεζπζκνύ. Απηέο νη δύν παξάκεηξνη καο δείρλνπλ ηελ κνξθνινγία
ηνπ δηαγξάκκαηνο ρ/ι ελόο ζκήλνπο. Η αθξίβεηα ηνπ ππνινγηζκνύ ηεο
κεηαιιηθόηεηαο πεηπραίλεηαη κε πςειήο αλάιπζεο θάζκαηα, θαη ηελ αλάιπζε
ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ. Φνληξηθή κέηξεζε ηεο
κεηαιιηθόηεηαο απνηειεί ε κέηξεζε ηνπ ρξώκαηνο. Αλ ζην θάζκα εκθαλίδνληαη
πνιιέο γξακκέο απνξξόθεζεο, ηόηε έρνπκε κηα έλδεημε γηα πςειή
κεηαιιηθόηεηα. Τν πξνηέξεκα ζε απηή ηελ κέζνδν είλαη όηη έηζη κεηξάκε
πνιιά αληηθείκελα καδί. Δίλαη ε κόλε δπλαηόηεηα κέηξεζεο γηα ηα
εμσγαιαμηαθά ζκήλε.
Η θύξηα αθνινπζία θαη ν θιάδνο ησλ γηγάλησλ γίλνληαη πην θόθθηλα κε ηελ
αύμεζε ηεο κεηαιιηθόηεηαο (κεηαηνπίδνληαη πην δεμηά ζην δηάγξακκα). Ο
νξηδόληηνο θιάδνο εμαζζελεί, θαη ηα αζηέξηα ζε απηόλ θαηαιακβάλνπλ ηελ
θόθθηλε πεξηνρή ηνπο.
Οη ηζόρξνλεο θακπύιεο.
Η γξακκή πνπ ζπλδέεη αζηέξηα ηδίαο ειηθίαο ζηηο νδνύο αζηξηθήο εμέιημεο
ησλ 2 δηαγξακκάησλ, γηα δηαθνξεηηθά ζκήλε, νλνκάδεηαη ηζόρξνλε. Αθνύ ηα
άζηξα δηαθνξεηηθήο κάδαο ζε έλα ζκήλνο έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία, ην
δηάγξακκα ρ/ι απνηειεί κηα ηζόρξνλε ελόο ζκήλνπο. Τα δηάθνξα κέξε ηνπ ρ/ι
(θύξηα αθνινπζία, θιάδνο ππνγηγάλησλ, θιάδνο γηγάλησλ, νξηδόληηνο θιάδνο)
αληηπξνζσπεύνπλ θαηαζηάζεηο αζηξηθήο εμέιημεο γηα αλερόκελε κάδα, ζην
ίδην ρξνληθό δηάζηεκα. Γηα πνιιά θσηνκεηξηθά ζπζηήκαηα νη ζεσξεηηθά
ππνινγηζκέλεο ηζόρξνλεο είλαη εθαξκόζηκεο. Σεκαληηθνί παξάκεηξνη γηα ηηο
ηζόρξνλεο απνηεινύλ ε ειηθία, ε κεηαιιηθόηεηα θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε
ήιην.
Η ζεκαζία ηεο ειηθίαο.
Τα κεγάιεο κάδαο αζηέξηα εμειίζζνληαη πην γξήγνξα από ηα κηθξήο κάδαο.
Έηζη ην ζεκείν εθηξνπήο ζηα δηαγξάκκαηα θαηεπζύλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο
ειηθίαο ελόο ζκήλνο πξνο κηθξόηεξεο ιακπξόηεηεο. Λόγσ ηνπ όηη ν αξηζκόο
ησλ αζηεξηώλ αλεβαίλεη πξνο ηηο κηθξόηεξεο κάδεο, ν θιάδνο ησλ γηγάλησλ
θαη ηα κεηαγελέζηεξά ηνπ ζηάδηα γίλνληαη όιν θαη πην εθηεηακέλα κε ηελ
πάξνδν ηνπ ρξόλνπ.
Τα αζηέξηα ζε έλα ζκήλνο επεξεάδνληαη βαξπηηθά από ηα γεηηνληθά ηνπο,
έηζη θαηά ηελ θίλεζή ηνπο κέζα ζε απηό αιιάδνπλ ζπρλά ηξνρηά. Μεηά από
θάπνην ρξνληθό δηάζηεκα έρνπλ <μεράζεη> ηειείσο ηελ αξρηθή ηνπο ηξνρηά.
Τα ζκήλε δελ έρνπλ απζηεξά θαζνξηζκέλα όξηα.
Η κάδα ελόο ζκήλνο.
Αληίζεηα από ηα δηπιά ζπζηήκαηα κε κεηξήζηκεο παξακέηξνπο, ζηα ζκήλε ν
θαζνξηζκόο ηεο κάδαο είλαη εμαξηώκελνο από ζεσξεηηθά κνληέια. Γεληθά,
παξαδνρέο γηα ηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο, ηελ ηζνηξνπία ησλ ηξνρηώλ, ηελ
πεξηζηξνθή θαη ηελ ζθαηξηθή ζπκκεηξία είλαη απαξαίηεηεο, ώζηε λα
θαζνξίζνπκε ηε κάδα ηνπ ζκήλνο κε ηηο πεξηνξηζκέλεο κεηξήζεηο καο
(γσληαθή ηαρύηεηα, ηδία θίλεζε).
Οη δηάιπζε ησλ ζκελώλ.
Απνηειείηελ βαζηθή δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ηνπ αζηξηθνύ πιεζπζκνύ πεδίνπ.
Σπκβαίλεη κε 2 κεραληζκνύο
1)Γπλακηθή απνζύλζεζε. Μαθξνρξόληα δηαδηθαζία δηάιπζεο ζκελώλ κεγάιεο
κάδαο. Τα αζηέξηα δηαθεύγνπλ κε αξγό ξπζκό από ην ζκήλνο. Έηζη κόλν ηα
ζκήλε κεγάιεο κάδαο θηάλνπλ ηελ ζεκεξηλή ειηθία ηνπ ζύκπαληνο.
Σρεηηθηζηηθέο δπλάκεηο, όπσο ην πέξαζκα ελόο ζκήλνο θνληά από έλα
λεθέισκα ή κέζα από ηνλ γαιαμηαθν δίζθν (ζηελ πάλσ- θάησ θίλεζε ησλ
αζηέξσλ ζηνλ δίζθν) εληζρύνπλ ηελ δηαδηθαζία δηάιπζεο. Αξα, ηα αλνηρηά

ζκήλε, κε ηελ ζρεηηθά κηθξή κάδα ηνπο, δελ δνπλ όζν ε ζεκεξηλή ειηθία ηνπ
ζύκπαληνο, ελώ ηα ζθαηξσηά είλαη καθξόβηα, αιιά θαη δπλακηθά εμειηγκέλα.
2)Τα πνιύ λεαξά ζκήλε, πνπ βξίζθνληαη αθόκα ζην κεηξηθό ηνπο λέθνο από
αέξηα θαη ζθόλε (embedded clusters) έρνπλ ηελ αθόινπζε δηαδηθαζία
δηάιπζεο. Γέρνληαη εηζξνή ελέξγεηαο από ζ. λόβα, αζηξηθνύο αλέκνπο θαη
αζηξηθνύο πίδαθεο (ηδίσο από ηα κεγάιεο κάδαο αζηέξηα). Η ζθόλε θαη ην
αέξην απσζνύληαη από ην ζκήλνο, κε ζπλέπεηα ηελ απώιεηα κάδαο. Τν
ππόινηπν ζκήλνο θηλείηαη κε ηελ ηαρύηεηα ηνπ αξρηθνύ, κεγαιύηεξνπ ζκήλνο,
κε ζπλέπεηα λα είλαη πνιύ γξήγνξν γηα ηελ κάδα πνπ απνκείλεη λα ην
ζπγθξαηήζεη βαξπηηθά, ηδίσο όηαλ ηεξκαηίζνπλ ηα κεγάια αζηέξηα ηνπο ηελ
δσή ηνπο. Τν ζκήλνο πξνζπαζεί λα ηζνξξνπήζεη κέζσ ηεο δηαζηνιήο ηνπ,
ρσξίο επηηπρία. Έηζη δηαιύεηαη γξήγνξα, όηαλ ε απώιεηα ζε αέξην θηάζεη ην
50% ηεο αξρηθήο κάδαο ηνπ.
Η δπλακηθή εμέιημε.
Τα άζηξα κηθξήο κάδαο απνθηνύλ κεγαιύηεξεο ηαρύηεηεο. Τα απόθεληξα
κεγαιώλνπλ. Τα κεγάιεο κάδαο άζηξα ράλνπλ ηαρύηεηα θαη βπζίδνληαη ζην
θέληξν ηνπ ζκήλνο. Σε ζκήλε κε κεγάιε ππθλόηεηα, ν ππξήλαο ηνπ γίλεηαη
όιν θαη πην ππθλόο, κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνύλ ηξηπιά ζπζηήκαηα.
Η αλαινγία αζηέξσλ κηθξήο- κεγάιεο κάδαο.
Υπάξρνπλ πνιύ πεξηζζόηεξα αζηέξηα κηθξήο κάδαο από όηη κεγάιεο. Έρεη λα
θάλεη κε ηελ πεξηεθηηθόηεηα ηνπ λεθειώκαηνο ζε κέηαιια θαη ηελ ππθλόηεηά
ηνπ. Αλ είλαη θησρό ζε κέηαιια, ηα αζηέξηα γελλνύληαη κόλν από κεγάιεο
πεξηνρέο λεθεισκάησλ. Αλ όκσο έρεη αξθεηά κέηαιια, κπνξνύλ λα γελλεζνύλ
αζηέξηα απόκηθξόηεξεο πεξηνρέο, άξα πην κηθξά. Απηό ζπκβαίλεη επεηδή ηα
κέηαιια βνεζνύλ λα ςπρζεί ην λεθέισκα, ώζηε λα κπνξέζεη ηνπηθά λα
ππεξηζρύζεη ε βαξύηεηα έλαληη ηεο ζεξκόηεηαο (θηλεηηθόηεηα ησλ κνξίσλ)
θαη λα αξρίζεη ε θαηάξξεπζε, κε απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία αζηέξσλ. Τα
ζκήλε κε ειάρηζηα κεγάια αζηέξηα δελ εκπινπηίδνληαη ζεκαληηθά, κέζσ ησλ
εθξήμεσλ ζ. λόβα, από βαξύηεξα πιηθά. Οη ζ. λόβα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά
ζηελ δηάιπζε ηνπ λέθνπο, απειεπζεξώλνληαο ην ζκήλνο από ην αέξην. Τα
ζκήλε κε κεγάια αζηέξηα ράλνπλ γξήγνξα κάδα, άξα θαη ζπλνρή, γηαηί έλα
ζεκαληηθό κέξνο ηεο κάδαο ηνπο απνηεινύλ ηα βξαρύβηα κεγάια αζηέξηα, πνπ
κεηά από ιίγα εθ. έηε δελ ζα ππάξρνπλ πηα. Υπάξρεη ε άπνςε πσο πξέπεη λα
γελλνύληαη πξώηα ηα κηθξήο κάδαο θαη κεηά ηα κεγάιεο, αιιηώο ζα εκπόδηδε
ε παξνπζία ηνπο ηελ δεκηνπξγία κηθξώλ αζηέξσλ. Δπίζεο ηα κεγάιεο κάδαο
αζηέξηα <αλάβνπλ>, δειαδή μεθηλνύλ ηελ ζύληεμε, πην γξήγνξα από ηα κηθξήο
κάδαο.
Τα αλνηρηά ζκήλε
Γεληθά
Η κνξθνινγία.
Η ηππηθή ηνπο δηάκεηξνο είλαη κεξηθά παξζεθ. Η ππθλόηεηα πνηθίιιεη, από
ειαθξά ζηαηηζηηθή αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ζην πεδίν, κέρξη κεγάιε
ζπγθέληξσζεαζηέξσλ. Η ειηθία θαη ν βαζκόο ζπγθέληξσζεο θαζνξίδνπλ ηε
κνξθνινγία ηνπ ζκήλνο. Σε λεαξά πινύζηα ζε αζηέξηα ζκήλε θπξηαξρνύλ ηα
θάζκαηα κεγάισλ αζηέξσλ, ελώ ζηα πην παιαηά ηα θάζκαηα παξνπζηάδνπλ
δηάρπζε.
Ο θαζνξηζκόο ηνπ πιεζπζκνύ.
Η θαιύηεξε κέζνδνο θαζνξηζκνύ ηνπ πιεζπζκνύ είλαη ε κέηξεζε γσληαθήο
ηαρύηεηαο ή ζε θνληηλά ζκήλε ε κέηξεζε ηεο ηδίαο ηαρύηεηαο ηνπ ζκήλνο. Τν
κέγεζνο ελόο ζκήλνο πνηθίιιεη από 100 ει. κάδεο σο κεξηθέο δεθάδεο
ρηιηάδεο, πνπ είλαη ν κέζνο όξνο ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ.
Υπάξρνπλ ζκήλε πνπ δελ ηαηξηάδνπλ νύηε ζηα αλνηρηά νύηε ζηα ζθαηξσηά.
Αλνηρηά ζκήλε ηνπ Γαιαμία καο.

Όηαλ κπνξνύκελα κεηξήζνπκε ηελ απόζηαζε, ηελ ειηθία, ηνλ απνρξσκαηηζκό
θαη ηελ κεηαιιηθόηεηα γηα ηα ζκήλε, απηά καο ρξεζηκεύνπλ σο δείθηεο απηώλ
ησλ παξακέηξσλ ζηνλ Γαιαμηαθό καο δίζθν. Σε 1800 ζκήλε έρνπκε κεηξήζεη
ηελ απόζηαζε ησλ 1100, ηελ ειηθία ησλ 950, αιιά κόλν ηελ κεηαιιηθόηεηα
από 140 ζκήλε. Τα λεαξά ζκήλε είλαη ζπγθεληξσκέλα ζηνλ δίζθν, ελώ ηα
παιηόηεξα θαη ζηηο παξπθέο ηνπ Γαιαμία (ζήκεξα δελ ππάξρνπλ πηα
λεθειώκαηα αζηξνγέλλεζεοεθεί).
Τα λεαξά ζκήλε είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα παιαηά. Μόλν ηα κεγάιεο
κάδαο ζκήλε θηάλνπλ ζε κεγάιε ειηθία. Ο κέζνο όξνο δσήο ησλ ζκελώλ
εθηηκάηαη ζηα 300 εθ. έηε. Απην ζπκθσλεί κε ηνλ ρξόλν δηάιπζεο ελόο
ηππηθνύ ζκήλνο 100 αζηέξσλ, 1000 ει. καδώλ θαη δηακέηξνπ 1 παξζεθ.
Πνιύ ιίγα ζκήλε έρνπλ ρακειή κεηαιιηθόηεηα. Γελ παξαηεξνύκε κεγάιε
δηαθύκαλζε ζηηο κεηαιιηθνηεηεο ησλ ζκελώλ ηνπ δίζθνπ καο.
Πνιιά ζκήλε βξίζθνληαη αθόκε κέζα ζε λεθειώκαηα κε πνιύ ζθόλε. Έηζη είλαη
αόξαηα, κπνξνύκε λα ηα δνύκε κόλν ζην ππέξπζξν. Η ειηθία ηνπο είλαη 0,5
-3 εθ. έηε. Οη κάδεο ηνπο είλαη από 20 σο 1700 ειηαθέο, κε κεγαιύηεξν
απηό ηνπ ηξαπεδηνύ ηνπ Ωξίσλα. Τα πεξηζζόηεξα αζηέξηα γελλνύληαη ζε
ηέηνηα <αόξαηα> ζκήλε. Μόλν ην4-7% ησλ ζκελώλ απηώλ επηβηώλεη αξθεηά,
ώζηε λα θαζαξίζνπλ από ηε ζθόλε θαη λα γίλνπλ νξαηά. Τα πεξηζζόηεξα
δηαιύνληαη πνιύ γξήγνξα.
Η εμέιημε ησλ αζηέξσλ κεηά ηελ θ. αθνινπζία γίλεηαη πνιύ ζύληνκε. Οη
γίγαληεο πνπ θαίλε ήιην δελ είλαη ζπλήζσο παξαηεξήζηκνη ζηα ζκήλε,
ιόγσηνπ πνιύ κηθξνύ αξηζκνύ αζηέξσλ ζε έλα ζκήλνο, αξα θαη κηθξήο
πηζαλόηεηαο ύπαξμήο ηνπο. Έηζη ζπαλίδνπλ θαη νη Κεθεηδεο ζε απηά. Η
κεηαθίλεζε ηνπ ζεκείνπ εθηξνπήο δείρλεη ηελ εμέιημε ηνπ ζκήλνο ζην ρξόλν.
Αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη αζπκπησηηθόο θιάδνο (θαύζε πδξνγόλνπ θαη ειίνπ
ζηνλ θινηό). Σε παιηόηεξα ζκήλε βξίζθνπκε αζηέξηα δ Σθνπηη ζηνλ θιάδν ησλ
ππνγηγάλησλ. Η αλαθάιπςε ιεπθώλ λάλσλ είλαη δύζθνιε ζε ζκήλε, γηαηί
ζπλήζσο θξύβνληαη από ηνλ ζπλνδό ηνπο. Λόγσ ηεο αζύκκεηξεο απώιεηαο κάδαο
ηνπ άζηξνπ από ην νπνίν πξνέξρεηαη έλαο ι. λάλνο, απηόο κπνξεί λα
απνθηήζεη ηελ ηαρύηεηα δηαθπγήο από ην ζκήλνο. Σηα ζκήλε ππάξρνπλ θαη νη
blue stragglers, άζηξα κε κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία θαη ιακπξόηεηα από ην
ζεκείν εθηξνπήο ηεο θ. αθνινπζίαο. Έρνπλ κεγαιύηεξε κάδα από όηη
επηηξέπεη ε θαλνληθή αζηξηθή εμέιημε. Μάιινλ παίξλνπλ κάδα από ζπλνδό
ήπξνέξρνληαη από ζύγθξνπζε αζηεξηώλ. Δίλαη ζπγθεληξσκέλα ζην θέληξν ηνπ
ζκήλνο, πεξηζζόηεξν ζηα ζθαηξσηά ζκήλε.
Κηλεηηθά ζκήλε (ππνθαηεγνξία ησλ αλνηρηώλ, co- movinggroup).
Πνιύ ραιαξήο ζύλδεζεο ζκήλε, ζηα νπνία ε ζρέζε ησλ αζηεξηώλ θαίλεηαη κόλν
από ηελ θνηλή ηνπο θίλεζε ζην ρώξν.
Σθαηξσηά ζκήλε.
Απηό πνπ ηα δηαρσξίδεη από ηα αλνηρηά είλαη ε κεγάιε ηνπο ειηθία.
Ίζσοκεξηθά λεαξά αλνηρηά ζκήλε ηνπ γαιαμηαθνύ δίζθνπ λα εμειηρηνύλ ζε
ζθαηξσηα. Τν κεγαιύηεξν κέξνο ησλ ζθαηξσηώλ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε κηα
αθηίλα 40 kpc, θαη ηα πην καθξηά ζηα 100 kpc. Οη κάδεο ηνπο πνηθίιινπλ
από 700 σο 2,5 εθ. ει. κάδεο. Η κεηαιιηθόηεηά ηνπο είλαη από (Fe)/(H) 2,3dexσο απηή ηνπ ειίνπ. Η εζσηεξηθή ηνπο νκνηνγέλεηα δηαθέξεη γηα θάπνηα
ζηνηρεία. Ο ζίδεξνο θαη ηα κέηαιια ηεο νκάδαο ηνπ είλαη πνιύ νκνγελή, ελώ
γηα ηα ζηνηρεία (C),(N),(O),(Na),(Mg),(Al) ε αλνκνηνγέλεηα είλαη θαλόλαο.
Τα ζκήλε ζηελ Γαιαμηαθή αισ εκθαλίδνληαη πην πινύζηα ζε κέηαιια από απηά
ζηελ θνηιηά ηνπ Γαιαμία. Δληύπσζε θάλεη ε δηαθνξά αλαινγίαο ησλ (C),(N)
ζηνπο εξ. γίγαληεο (πινύζηνη θαη θησρνί ζε (C),(N) γίγαληεο). Αηηία γηα
απηό είλαη ν θύθινο ζύληεμεο CNO ζε εξ. γίγαληεο κε θέιπθνο ζπλαγσγήο,
πνπ αιιάδεη ηε ζύζηαζε ηεο επηθάλεηαο απηώλ ησλ άζηξσλ. Αλάινγεο
αλσκαιίεο βξέζεθαλ θαη ζε αζηέξηα ηεο θ. αθνινπζίαο, σο απνηέιεζκα ηνπ
εκπινπηηζκνύ ηνπο από αζηέξηα ηνπ αζπκησηηθνύ θιάδνπ.

Οη θάζεηο εμέιημεο ησλ αζηέξσλ κηθξήο κάδαο.
Η δηαθνξά ησλ δηαγξακκάησλ ρξώκαηνο- ιακπξόηεηαο ησλ ζθαηξσηώλ ζε ζρέζε
κε ηα πνιύ λεόηεξα αλνηρηά είλαη όηη ηα άζηξα κηθξήο κάδαο ζηα ζθαηξσηά
έρνπλ θηάζεη ζε πξνρσξεκέλα ζηάδηα εμέιημεο.
.Σηελ θ. αθνινπζία ηα άζηξα θαίλε ην πδξνγόλν ζε ήιην ζηνλ ππξήλα. Η κέζε
κάδα ηνπο ζην ζεκείν εθηξνπήο (turn-off point) είλαη 0,8 ειηαθέο.
.Ο θιάδνο ησλ ππνγηγάλησλ (subgiant branch-SGB). Τα αζηέξηα πνπ κεηά ηελ
θύξηα αθνινπζία κπαίλνπλ ζε απηόλ, θαίλε πδξνγόλν ζηνλ θινηό έμσ από ηνλ
ππξήλα, κε απνηέιεζκα ν ππξήλαο ηνπο, πνπ πιένλ απνηειείηαη απόήιην, λα
ζπζηέιιεηαη, απειεπζεξώλνληαο ελέξγεηα πνπ δηαζηέιιεη ηα εμσηεξηθά
ζηξώκαηα ηνπ άζηξνπ, πνπ έηζη ςύρνληαη. Η ιακπξόηεηά ηνπ δελ αιιάδεη
πνιύ, αιιά πέθηεη ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αζηέξα (κεηαθίλεζε ζην
δηάγξακκα πξνο ηα δεμηά).
.Ο θιάδνο ησλ γηγάλησλ (red giant branch-RGB).Ο ππξήλαο εθθπιίζεηαη, ζην
θέιπθνο ηνπ αζηέξα γίλεηαη ζπλαγσγή (αλαθάηεκα εζσηεξηθήο κε εμσηεξηθήο
ύιεο), θαη ην αζηέξη αλαδεηεί ηζνξξνπία κέζσ ηζρπξήο δηαζηνιήο, όηαλ
βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηνπ θιάδνπ. Έρνπκε ηελ εθξεθηηθή θαύζε ηνπ ειίνπ
ζηνλ ππξήλα (heliumflash),πνπ κάιινλ ζπλνδεύεηαη από ηζρπξή απώιεηα κάδαο
(δελ έρεη παξαηεξεζεί άκεζα, αξα κάιινλ είλαη κηα πνιύ βξαρύβηα θάζε,
πνπόκσο δελ ζπκβαίλεη ζηα κεγάια αζηέξηα.)
.Ο νξηδόληηνο θιάδνο (horizontal branch-HB).Σε απηόλ ην αζηέξη
πεηπραίλεηκηα λέα ηζνξξνπία, κέζσ (νκαιήο) θαύζεο ειίνπ ζηνλ ππξήλα θαη
θαύζεο πδξνγόλνπ ζηνλ θινηό. Η ζέζε ηνπ άζηξνπ ζηνλ νξ. θιάδν έρεη λα
θάλεη κε ηελ κεηαιιηθόηεηά ηνπ (όζν πην ρακειή, ηόζν πην κπιε), αιιά θαη
κε ηελ κάδα ηνπ κεηά από ηελ απώιεηα κάδαο ζηελ θνξπθή ηνπ RGB.
.Ο αζπκπησηηθόο θιάδνο γηγάλησλ (asymptotic giant branch-AGB). Όηαλ ην
αζηέξη βξίζθεηαη πηα ζε απηόλ ζην δηάγξακκα H/R, έρνπκε ζε απηό θαύζε
πδξνγόλνπ θαη ειίνπ ζηνπο θινηνύο, ελώ ζην δηαζηειιόκελν θέιπθνο γίλεηαη
πάιη ζπλαγσγή. Ο εθθπιηζκέλνο ππξήλαο απνηειείηαη πιένλ από άλζξαθα θαη
νμπγόλν. Τν θέιπθνο είλαη αζηαζέο, κε ζεξκηθνύο παικνύο θαη κεγάιε
απώιεηα κάδαο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία πιαλεηηθνύ λεθειώκαηνο θαη
εμέιημεο ηνπ άζηξνπ ζε ι. λάλν.
Υπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνξθνινγία ησλ δηαγξακκάησλ αλάκεζα ζε πινύζηα θαη
θησρά ζε κέηαιια ζθαηξσηάζκήλε.
Πινύζηα ζε κέηαιια.
Η θ. αθνινπζία θαη ν θιάδνο γηγάλησλ είλαη πην θόθθηλα, θαη ν νξηδόληηνο
θιάδνο ζε κεγάιε αλαινγία (Fe)/(H) κπνξεί λα εθθπιηζηεί ζε κηθξνύο
θόκπνπο (ε απνηύπσζε ζην δηάγξακκα).
Φησρά ζε κέηαιια.
Η θ. αθνινπζία θαη ν θιάδνο ησλ γηγάλησλ είλαη πην κπιε θαη ν νξηδόληηνο
θιάδνοπην εθηεηακέλνο θαη κεηαηνπηζκέλνο ζην κπιε. Σε κεγάιεο ειηθίαο
ζκήλε ην ρξώκα είλαη έλαο θαιόο νδεγόο ηεο κεηαιιηθόηεηαο, θάηηπνιύ
ζεκαληηθό γηα ηα ακπδξά εμσγαιαμηαθά ζκήλε.

Η ειηθία ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ.
Απόιπηε ειηθία.
Η ειηθία ησλ ζθαηξσηώλ νξίδεηαη θαηά θαλόλα απν ηελ απόιπηε ιακπξόηεηα
ηνπ ζεκείνπ εθηξνπήο ηεο θ. αθνινπζίαο. Η ειηθηαθή θιίκαθα εδξαηώλεηαη κε
ζεσξεηηθέο ηζόρξνλεο. Παξάγνληεο αλαζθάιεηαο ησλ απνηειεζκάησλ απηώλ
είλαη ν βαζκόο θαηαλόεζεο ησλ ηζόρξνλσλ (ηεο θπζηθήο ησλ αζηέξσλ), ν
βαζκόο ηεο ζπλαγσγήο, θαζώο θαη ε ρεκηθή ζύζηαζε, ε κεηαιιηθόηεηα, ν
απνρξσκαηηζκόο θ. ι. π. Έηζη ε απόιπηε ειηθία είλαη αβέβαηε θαηά 2 δηο
έηε, κε κέγηζηε ηα 14 δηο έηε, απνηέιεζκα πνπ ζπκθσλεί αξθεηά κε ηα
θνζκνινγηθά κνληέια ηεο ειηθίαο ηνπ ζύκπαληνο.
Σρεηηθή ειηθία.
Οη ζρεηηθέο ειηθίεο ππνινγίδνληαη πην εύθνια. Δλα κέηξν ειηθίαο είλαη ε
δηαθνξά ιακπξόηεηαο κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ εθηξνπήο θαη ηνπ νξηδνληίνπ
θιάδνπ. Η κέηξεζε απηή δελ επεξεάδεηαη από ηελ απόζηαζε ή ηελ
απνξξόθεζε αθηηλνβνιίαο από ηε κεζναζηξηθή ύιε, αθνύ δελ απνηειεί απόιπηε
κέηξεζε. Η ιακπξόηεηα ηνπ νξηδνληίνπ θιάδνπ κεηώλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο
κεηαιιηθόηεηαο, όπσο θαη ε ιακπξόηεηα ηνπ ζεκείνπ εθηξνπήο. Έηζη ε
κεηαιιηθόηεηα έρεη δεπηεξεύνπζα ζεκαζία ζε απηήλ ηελ κέηξεζε (δελ
επεξεάδεη ηελ δηαθνξά ιακπξόηεηαο ηνπο). Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη δελ
έρνπλ όια ηα ζθαηξσηά ηελ ηδηα ειηθία. Τα θησρά ζε κέηαιια έρνπλ ηελ ίδηα
ειηθία, πεξίπνπ 13 δηο έηε, όπσο θαη ηα πινύζηα ζε κέηαιια ηεο Γαιαμηαθήο
θνηιηάο. Νεαξόηεξα ζθαηξσηά βξίζθνπκε ζηελ άισ (από 7 δηο εηώλ). Σε
άιινπο γαιαμίεο έρνπκε αλαθαιύςεη λεαξόηεξα ζθαηξσηά ζκήλε.
Η δπλακηθή ηνπο.
Σηα ζθαηξσηά παξαηεξνύκε κείσζε ησλ κηθξώλ αζηέξσλ ζην θέληξν ηνπο. Τα
κεγάια αζηέξηα θηλνύληαη πην αξγά, κε απνηέιεζκα λα πέθηνπλ πξνο ην
θέληξν ηνπ ζκήλνο. Τα κηθξά αζηέξηα ζηηο εμσηεξηθέο ηνπο πεξηνρέο
δηαθεύγνπλ εύθνια, ιόγσ ησλ παιιηξνηθώλ δπλάκεσλ ηνπ Γαιαμία. Έηζη κέλεη
έλα θέληξν κε ζρεηηθά κεγάιε αλαινγία ζε κεγαιύηεξα άζηξα (ηα πνιύ κεγάια
έρνπλ εθξαγεί απν λσξίο). Σην Tucanae 47 παξαηεξήζεθε ε κεηαλάζηεπζε ι.
λάλσλ (ππνιείκκαηα αζηέξσλ κεηά από κεγάιε απώιεηα κάδαο) από ην θέληξν
πξνο ηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο ηνπ ζθαηξσηνύ ζκήλνο, ιόγσ βαξπηηθώλ
αιιειεπηδξάζεσλ κε αζηέξεο κεγαιύηεξεο κάδαο.
Η θίλεζε ησλ ζθαηξσηώλ γύξσ από ηνλ Γαιαμία είλαη πνιύ ειιεηπηηθή. Τα
ζθαηξσηά έρνπλ απώιεηα ζε άζηξα, πνπ ζηαδηαθά πξέπεη λα νδεγήζεη ζηε
δηάιπζή ηνπο.
Οη κεηαβιεηνί αζηέξεο ζηα ζθαηξσηά ζκήλε.
Η κεηαβιεηόηεηα εκθαλίδεηαη,όηαλ κηα ηζόρξνλε πεξάζεη από ηελ ισξίδα
απνζηαζεξνπνίεζεο. Τα αζηέξηα παξνπζηάδνπλ κεηαβιεηόηεηα ζηνλ νξηδόληην
θιάδν (άζηξα RR Λπξαο) θαη ζηνλ αζπκπησηηθό θιάδν γηγάλησλ (άζηξα WΠαξζέλνπ). Έηζη, αλ θάπνηα ζκήλε έρνπλ πνιύ ρακειό δείθηε
κεηαιιηθόηεηαο(Fe)/(H), ζεκαίλεη όηη έρνπλ ηνλ νξηδόληην θιάδν ηειείσο
ζηελ κπιε πιεπξά ηεο ισξίδαο απνζηαζεξνπνίεζεο, άξα ιίγα ή θαζόινπ άζηξα
RR Λύξαο. Σκήλε κε πνιύ πςειό δείθηε (Fe)/(H) έρνπλ ηνλ νξ. θιάδν ζηελ
θόθθηλε πιεπξά ηεο ισξίδαο, άξα πάιη ιίγα ή θαζόινπ RR. Μόλν ηα ζκήλε κε
κεζαίν δείθηε (Fe)/(H) ή κε αλώκαιν νξηδόληην θιάδν έρνπλ πνιιά άζηξα RR
Λπξαο. Δθηόο απν ηνλ δείθηε απηόλ, θαη ε κνξθνινγία ηνπ νξηδόληηνπ θιάδνπ
απνηειεί κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο.
Τα ζκήλε κε αζηέξηα RR δείρλνπλ δηρνηνκία ζηηο πεξηόδνπο ηνπο.
.Σκήλε Oosterhoff -1. Έρνπλ πεξηόδνπο 0,55 εκ. θαη είλαη κέζεο
κεηαιιηθόηεηαο. Τα αζηέξηα RR ζρεκαηίδνπλ ελα κείγκα από ιίγν εμειηγκέλα
θαη κε εμειηγκέλα αζηέξηα νξηδνληίνπ θιάδνπ.
.Σκήλε Oosterhoff -2. Έρνπλ πεξηόδνπο 0,65 εκ. θαη είλαη θησρά ζε
κέηαιια, κε πην κεγάιε ιακπξόηεηα, ιόγσ κεγαιύηεξεο πεξηόδνπ. Τα αζηέξηα
RR είλαη ζηνλ κπιε νξηδόληην θιάδν θαη δηαζρίδνπλ ηε ισξίδα
απνζηαζεξνπνίεζεο ζε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο.

Τα δηπιά αζηέξηα.
Ο ζρεκαηηζκόο δηπιώλ αζηέξσλ ζε ππθλέο πεξηνρέο.
.Η παγίδεπζε ελόο αζηέξα από παιιηξνηθέο δπλάκεηο ζε θνληηλό πέξαζκα από
άιιν αζηέξη Η ελέξγεηα ηεο ηξνρηάο κπνξεί λα παξακνξθώζεη/ δνλήζεη ηα
αζηέξηα κε απνηέιεζκα έλα βαξπηηθά δεζκεπκέλν δεπγάξη.
.Σπλάληεζε 3 ζσκάησλ. Αληαιιαγή ζπλνιηθά ζεηηθήο (ίδηαο
θαηεύζπλζεο)ελέξγεηαο ηξνρηάο. Τν 1ν άζηξν παίξλεη ελέξγεηα ηξνρηάο
(εθηηλάζζεηαη από ην ζύζηεκα), ελώ ηα άιια 2 κέλνπλ πίζσ σο
βαξπηηθάδεζκεπκέλν δεπγάξη.
.Τα πξσηνγελή δηπιά έρνπλ απμεκέλε πηζαλόηεηα λα έρνπλ ζπλαληεζεί κε 3ν
ζώκα, κε απνηέιεζκα ηνλ βξαρπρξόλην ζρεκαηηζκό 3πινπ ζπζηήκαηνο. Πίζσ
κέλεη έλα ζηελό δηπιό άζηξν.
Blue stragglers.
Σε ζθαηξσηά ζκήλε, αιιά θαη ζε κεξηθά αλνηρηά, παξαηεξνύκε άζηξα κε
κεγαιύηεξε ζεξκνθξαζία θαη ιακπξόηεηα από ηα άζηξα ζην ζεκείν εθηξνπήο. Η
ύπαξμε ηνπο δελ κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ηεο θαλνληθήο αζηξηθήο εμέιημεο.
Σε πνιιά ζθαηξσηάαπηά ηα αζηέξηα είλαη πην πνιύ ζπγθεληξσκέλα ζην θέληξν,
αξα έρνπλ κεηαλαζηεύζεη δπλακηθά. Έρνπλ κεγαιύηεξε κάδα από άιια άζηξα.
Απην πεηπραίλεηαη κε α) Απεπζείαο ζύγθξνπζε 2 αζηέξσλ, β) Σπγρώλεπζε 2
ζηελώλ δηπιώλ, γ) Μεηαθνξά κάδαο ζε δηπιό, ρσξίο ζπγρώλεπζε αζηέξσλ.
Πηζαλά είλαη θαη ηα 3 ζελάξηα, αιιά επεηδή ε παξνπζία ηνπο δελ
ζπλδπάδεηαη απνθιεηζηηθά κε ππθλά ζθαηξσηά ζκήλε, όπνπ ε πηζαλόηεηεο
ζύγθξνπζεο είλαη κεγάιεο, ην 1ν ζελάξην δελ είλαη ην επηθξαηέζηεξν.
Οη πεγέο αθηηλώλ Φ.
Οη πεγέο αθηηλώλ Φ ζηα ζθαηξσηά είλαη πνιύ πεξηζζόηεξεο από όηη ζην
Γαιαμηαθν πεδίν. Οη αζηξηθέο ηζρπξέο πεγέο αθηηλώλ Φκπνξνύλ λα πξνέιζνπλ
κόλν απν πξνζαύμεζε ζε έλα ππθλό ζώκα (άζηξν λεηξνλίσλ ή κ. ηξύπα), αξα
ζε ζηελά δηπιά ζπζηήκαηα. Δπεηδή ν ηξνθνδόηεο αζηέξαο έρεη πεξηνξηζκέλε
κάδα, ηνπο νλνκάδνπκε δηπινύο αθηηλώλ Φ κηθξήο κάδαο (low-mass x-ray
binaries).
Τα κηιιηζεθνλη παιζαξ.
Έρνπκε δηαπηζηώζεη 140 παιζαξ ζε ζθαηξσηά. Δίλαη πην πηζαλά λα ηα βξνύκε
εθεί από όηη ζην Γαιαμηαθν πεδίν. Σπλήζσο είλαη ζηελά δηπιά ζπζηήκαηα, κε
πνιύ κηθξνύο ζπλνδνύο (0,01 ει. κάδαο). Φαίλεηαη όηη απηνί νη αζη.
λεηξνλίσλ αηρκαισηίδνπλ έλα κηθξό άζηξν, ιόγσ ηεο ππθλόηεηαο ζε αζηξα.
Έηζη κεηαθέξεηαη κάδα θαη θπγόθεληξνο ζην παιζαξ, κε απνηέιεζκα ηελ
κείσζε ηεο πεξηόδνπ πεξηζηξνθήο ηνπο, αληίζεηα κε ηελ θαλνληθή εμέιημε
ηνπο, πνπ ζα ήηαλ ε αύμεζε ηεο πεξηόδνπο πεξηζηξνθήο (ηα πάιζαξ
επηηαρύλνληαη αληί λα επηβξαδύλνληαη).
Οη καύξεο ηξύπεο.
Σηα ζθαηξσηά ηνπ Γαιαμία καο δελ έρνπκε παξαηεξήζεη καύξεο ηξύπεο (ζε
αληίζεζε κε ζθαηξσηά ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο). Θέκα ζπδήηεζεο είλαη ε
ύπαξμε κεζαίσλ καύξσλ ηξππώλ (κάδαο 10000 ειίσλ) ζηα θέληξα ησλ
ζθαηξσηώλ.
Τα ζθαηξσηά ηνπ Γαιαμία καο σο ζύζηεκα.
Ιδηόηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ο θαηάινγνο ησλ ζθαηξσηώλ ζηνλ Γαιαμία καο πεξηέρεη 150 αληηθείκελα. Η
κεηαιιηθόηεηά ηνπο απμάλεη ζηα πιεζηέζηεξαπξνο ζην θέληξν ηνπ Γαιαμία.
Υπν-πιεζπζκνί.
Ο πιεζπζκόο ηεο θνηιηάο ηνπ Γαιαμία.
Τα ζθαηξσηάεθεί είλαη πινύζηα ζε κέηαιια, κε ((Fe)/(H)>-0.8 dex) ζηελ
εζσηεξηθή Γαιαμηαθή πεξηνρή, κε απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ Γαιαμία <8
kpc. Έρνπκε πεξίπνπ 40 ηέηνηα ζθαηξσηά. Οη θηλεηηθέο θαη ρεκηθέο

ηδηόηεηέο ηνπο είλαη όκνηεο κε άζηξα ηνπ πεδίνπ ηεο πεξηνρήο, άξα είλαη
πιεζπζκόο ηεο πεξηνρήο ηεο θνηιηάο. Δίλαη πνιύ παιαηά αληηθείκελα.
Ο πιεζπζκόο ηεο αισ.
Σηελ άισ ππάξρνπλ πην θησρά ζε κέηαιια ζθαηξσηά (Fe/H< -0.8 dex). Δίλαη
πην εθηελή θαη πην ζθαηξηθά. Η θησρή ζε κέηαιια αισ δηαπεξλάεη όινλ ηνλ
Γαιαμία. Σηελ άισ ππάξρνπλ θαη λεόηεξα ζθαηξσηά (κεηαμύ 7 θαη 12 δηο
έηε).
Τν σ Κεληαύξνπ, έλα ηδηαίηεξν ζθαηξσην.
Με δηαθνξά ην κεγαιύηεξεο κάδαο θαη απινύζηεξν ζθαηξσηό ζκήλνο ηνπ
Γαιαμία καο (3,6 εθ ει. κάδεο). Έρεη πιαηύ θιάδν γηγάλησλ θαη κεγάιν
εύξνο κεηαιιηθόηεηαο, αιιά είλαη άγλσζην αλ απηό νθείιεηαη ζηελ έληνλε
ζπλαγσγή ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ. Γελ έρεη νκνηνγελή πιεζπζκό. Κάπνηα
πινύζηα ζε κέηαιια αζηέξηα ηνπ, είλαη θαηά κεξηθά δηο. εηε λεόηεξνπ
πιεζπζκνύ από ηα παιηά. Μάιινλ πξόθεηηαη γηα αζηέξηα δεύηεξεο γεληάο
αζηξνγέλλεζεο ζην ζκήλνο.
Τν σ ήηαλ θάπνηε ν ππξήλαο ελόο λάλνπ γαιαμία πνπ παγηδεύηεθε ζηνλ δηθό
καο Γαιαμία.
Αιια παγηδεπκέλα ζθαηξσηά.
Καη άιια ζθαηξσηά έρνπλ εμσγαιαμηαθή θαηαγσγή. Γαιαμίεο λάλνη κε
κηθξάζθαηξσηά πέθηνπλ ζηε Γαιαμηαθή άισ θαη δηαιύνληαη, κε απνηέιεζκα ηα
ζθαηξσηά ηνπο λα γίλνληαη κέιε ηνπ Γαιαμία καο.
Τα εμσγαιαμηαθά ζκήλε.
Τελ ηειεπηαία δεθαεηία θεξδίζακε λεα γλώζε από ηε κειέηε εμσγαιαμηαθώλ
ζκελώλ. Βαζηθά πξόθεηηαη γηα ζθαηξσηά ζκήλε,γηαηί ηα αλνηρηά εμσγαιαμηαθά
δελ δηαθξίλνληαη, αθόκα θαη νη Πιεηάδεο δελ ζα ήηαλ νξαηέο από ηα λέθε
ηνπ Μαγγειάλνπ.
Σηελ ηνπηθή νκάδα γαιαμηώλ.
Σην κεγάιν λέθνο ηνπ Μαγγειάλνπ.
Έρνπκε αλαθαιύςεη εθεί 13 ζθαηξσηά κεγάιεο ειηθίαο, πνιύ θησρά ζε κέηαιια
((Fe)/(H)=-2). Δπίζεο αλαθαιύςακε πνιιά κέζεο θαη κηθξήο ειηθίαο
ζθαηξσηά, κε κεγάιε κάδα. Έρνπκε ηα κπιε ζθαηξσηά, ζηα νπνία ηα ιακπξά
αζηέξηα θ. αθνινπζίαο νξίδνπλ ην ρξώκα. Γηα πξώηε θνξά βιέπνπκε όηη ε
δεκηνπξγία ζθαηξσηώλ ζκελώλ δελ πεξηνξίδεηαη ζηα πξώηα ρξόληα ηνπ
ζύκπαληνο. Δληύπσζε θάλεη όηη δελ ππάξρνπλ ζθαηξσηά 3-4 δηο εηώλ θαη 1012 δηο εηώλ, ελώ βξίζθνπκε ζθαηξσηά ζκήλε κε ηηο ππόινηπεο ειηθίεο (age
gab). Κελό ππάξρεη επίζεο θαη ζηελ κεηαιιηθόηεηα (-0,7<Fe/H<-2). Μάιινλ
κηα θνληηλή ζπλάληεζε κε ην κηθξό λέθνο ηνπ Μαγγειάλνπ πξηλ 3 δηο έηε
ζήκαλε έληνλε αζηξνγέλλεζε θαη δεκηνπξγία (μαλά) ζθαηξσηώλ ζκελώλεθείλε
ηελ επνρή.
Τα λεαξά ζθαηξσηά είλαη θαιά αληηθείκελα γηα ηελ δνθηκή ησλ ππνινγηζκώλ
ηεο αζηξηθήο εμέιημεο. Πεξηέρνπλ πνιιά αζηέξηα, αθνύ δνπλ αθόκα ηα κεγάια
άζηξα ζε απηά, ηελ εμέιημε ησλ νπνίσλ κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε θαιά, άξα
έρνπκε κεγάιν πεδίν παξακέηξσλ ηεο ειηθίαο θαη ηεο κεηαιιηθόηεηαο. Έηζη
θαηαλννύκε θαιά όια ηα ζρεηηθά δηαγξάκκαηα ρξώκαηνο/ ιακπξόηεηαο.
Σηα ζκήλε κεγάιεο κάδαο κε ειηθία 100 εθ. έηε ζην κεγάιν λεθέισκα ηνπ
Μαγγειάλνπ έρνπκε πνιιά αζηέξηα 5 ει. καδώλ ζηελ ισξίδα απνζηαζεξνπνίεζεο
ζην H/R. Πνιιά από απηά ηα αζηέξηα γίλνληαη Κεθείδεο, πνπ είλαη
ζεκαληηθνί κεηαβιεηνί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο απόζηαζήο ηνπο. Οη αιιαγέο
ζηηο πεξηόδνπο ηνπο καο δείρλνπλ πσο πεξλάλε κέζα από ηε ισξίδα απηή. Αλ
κεγαιώζεη ε πεξίνδόο ηνπο απμάλνπλ ζεξκνθξαζία, ελώ αλ κηθξύλεη ράλνπλ
ζεξκνθξαζία. Σηα λεαξά ζθαηξσηά κεγάιεο κάδαο ηα ιακπξόηεξα άζηξα θαίλε
ήιην, άξα δελ είλαη ζηελ θύξηα αθνινπζία.
Αθνύ ηα ζκήλε δελ έρνπλ απσιέζεη ηα κεγάια ηνπο αζηέξηα, ε αξρηθή κάδα
ηνπο δελ έρεη κεησζεί. Έηζη ν πινύηνο (πνηθηιία) ζε είδε αζηεξηώλ

απνηειεί έλαλ θαιό ζηαηηζηηθό νξηζκό ηεο αξρηθήο κάδαο. Ο ζπλδπαζκόο
λεαξό ζκήλνο- ρακειή κεηαιιηθόηεηα είλαη άγλσζηνο γηα ηνλ δηθό καο
Γαιαμία. Η κεηαιιηθόηεηα δελ εμαξηάηαη κόλν απν ηελ ειηθία, αιιά έρνπλ
ζεκαζία νη δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ ζε
ζρέζε κε απηέο ζηνλ Γαιαμία καο.
Τν κηθξό λέθνο ηνπ Μαγγειάλνπ.
Τα ζθαηξσηά ηνπ είλαη πνιύ κηθξόηεξα από όηη απηά ζην κεγάιν. Γελ ππάξρεη
θελό ειηθίαο ή κεηαιιηθόηεηαο.
Ο γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο θαη νη ζπλνδνί ηνπ.
Λόγσ απόζηαζεο έρνπκε κόλν ιίγα δηαγξάκκαηα ρξώκαηνο/ ιακπξόηεηαο. Τν
ζύζηεκα ησλ ζθαηξσηώλ ηνπ είλαη πνιύ πην εθηεηακέλν από όηη ζηνλ Γαιαμία
καο. Έρνπκε 500 πηζηνπνηεκέλα απν ηε γσληαθή ηαρύηεηα ηνπο θαη άιια 500
ππνςήθηα, ιόγσ ρξώκαηνο θαη ιακπξόηεηαο. Ηιηθία θαη κεηαιιηθόηεηα έρνπκε
κεηξήζεη ζε 200. Υπάξρνπλ θάπνηα πνιύ παιαηά, 13 δηο εηώλ θαη πνιιά 10
δηο εηώλ, κεζαίαο ειηθίαο, θαη ιηγόηεξα κε ειηθία θάησ από 1 δηο έηε. Τα
λεαξά έρνπλ κάδεο 100000 ειηαθέο. Η κεηαιιηθόηεηα είλαη όκνηα κε απηή ησλ
ζκελώλ ηνπ Γαιαμία καο, κε θνξπθέο ζηα -1,4 θαη -0,4. Οη γξακκέο (C),(N)
είλαη πην δπλαηέο από όηη ζηα ζθαηξσηά ηνπ Γαιαμία καο.
Νάλνη γαιαμίεο ζην ηνπηθό ζκήλνο.
Οη πεξηζζόηεξνη δελ έρνπλ ζθαηξσηά ζκήλε.
Τα ζθαηξσηά ζε ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο.
Η δπζθνιία ηεο κειέηεο καθξηλώλ ζθαηξσηώλ είλαη ε αλαγλώξηζή ηνπο.Μόλν ηα
πνιύεθηεηακέλαμερσξίδνπλ θαη δελ κπεξδεύνληαη κε άιινπο γαιαμίεο ή άζηξα
ηνπ πεδίνπ. Σηνπο ειιεηπηηθνύο μερσξίδνπλ πην εύθνια, ιόγσ κεγάιεο
νκνηνγέλεηαο ηεο ιακπξόηεηαο απηώλ ησλ γαιαμηώλ (δελ έρνπλ ιακπξό δίζθν)
θαη ηνπ κεγαιύηεξνπ πινύηνπ ηνπο ζε άζηξα. Σε ειιεηπηηθνύο λάλνπο
γαιαμίεο βξίζθνπκε ιίγα ζθαηξσηά. Τα ζθαηξσηά ζηνπο ειιεηπηηθνύο δελ
είλαη ελόο κόλν πιεζπζκνύ, έρνπκε κπιε θησρά ζε κέηαιια θαη θόθθηλα
πινύζηα ζε κέηαιια. Τα θόθθηλα αθνινπζνύλ ηελ κνξθνινγία ηνπ γαιαμία ζε
βάζνο,ελώ ηα κπιε ζε ξερό επίπεδν, απνηέιεζκα ηεο θησρήο ζε κέηαιια
γαιαμηαθήο άισο. Σε πνιύ πινύζηα ζπζηήκαηα ζθαηξσηώλ (ζε γαιαμίεο ζην
θέληξν ηνπ γαιαμηαθνύ ζκήλνο) δελ έρνπκε πνιύ πινύζηα ή πνιύ θησρά ζε
κέηαιια ζθαηξσηά. Η επηξξνή από ην πεξηβάιινλ (εκπινπηηζκόο) είλαη
έληνλε, αθνύ πξόθεηηαη γηα ππξήλεο λάλσλ γαιαμηώλ κε ηζρπξή έθξεμε
αζηξνγέλλεζεο.
Τα ζθαηξσηά ζκήλε σο δπλακηθνί δείθηεο.
Βξίζθνπκε ζθαηξσηά ζε κεγάιεο απνζηάζεηο από ηνπο ειιεηπηηθνύο ηνπο
γαιαμίεο. Δθεί ην θσο ησλ γαιαμηώλ είλαη πνιύ αζζελέο γηα θαζκαηνζθνπία.
Απηά ηα ζκήλε καο βνεζάλε ζηνλ ππνινγηζκό ηεο άισ ηεο ζθνηεηλήο ύιεο
(εμσηεξηθό ζηέκκα γύξσ από ηελ νξαηή άισ) ηνπ γαιαμία ηνπο ,κέζσ
ππνινγηζκνύ ηεο γσληαθήο ηνπο ηαρύηεηαο. Τν ζπκπέξαζκα από απηέο ηηο
κεηξήζεηο είλαη όηη νη ειιεηπηηθνί γαιαμίεο πνπ βξίζθνληαη ζε
νκάδεοέρνπλπνιύεθηεηακέλε άισ ζθνηεηλήο ύιεο.
Υπεξ-ππθλνί λάλνη γαιαμίεο ή ζθαηξσηά ζκήλε?
Υπάξρνπλ αληηθείκελα κε ζρήκα ζθαηξσηνύ ζκήλνο θαη κε κάδα αλάκεζα ζε
απηή ησλ θαλνληθώλ ζθαηξσηώλ θαη απηή ησλ λάλσλ γαιαμηώλ (ultra compact
dwarf). Πξόθεηηαη γηα <απνγπκλσκέλα> θέληξα δηαιπκέλσλ λάλσλ γαιαμηώλ? Η
κεγάιεο ειηθίαο κπιε ζπκπαγή ζθαηξσηά?
Τα ζθαηξσηά ζε ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο θαη ζε γαιαμίεο αζηξνγέλλεζεο (star
buster).
Γηαθξίλνληαη θσηνκεηξηθά πην δύζθνια από όηη ζηνπο ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο,
ιόγσ αλνκνηνγελέο ππνβάζξνπ, κε ζθόλε θαη αζηξνγέλλεζε. Μόλν ζε θνληηλνύο
ζπεηξνεηδείο εηλαηεθηθηόο ν δηαρσξηζκόο ηνπο.

Τα αξραία ζθαηξσηά δελ έρνπλ κειεηεζεί πνιύ. Κπξίσο ηα βιέπνπκε ζε
γαιαμίεο πνπ θνηηάκε από ην πιαη.Τα ζπλαληάκε πην πνιύ ζε ειιεηπηηθνύο
γαιαμίεο, ίζσο επεηδή απηνί βξίζθνληαη ζε ππθλόηεξεο πεξηνρέο, όπσο
νκάδεο θαη ζκήλε γαιαμηώλ.
Τα λεαξά κεγάιεο κάδαο ζθαηξσηά.
Σε πνιινύο ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο ππάξρνπλ αμηνζεκείσηα πιήζε λεαξώλ,
κεγάιεο κάδαο ζθαηξσηώλ.Η δεκηνπξγία ζθαηξσηώλ είλαη κηαθαλνληθή
δηαδηθαζία ζε πεξηνρέο αζηξνγέλλεζεο. Ο βαζκόο δεκηνπξγίαο ηνπο απμάλεη
εθζεηηθά κε ηνλ ξπζκό αζηξνγέλλεζεο, άξα ε έληνλε αζηξνγέλλεζε επλνεί ηηο
ζπλζήθεο δεκηνπξγίαο ζθαηξσηώλ ζκελώλ.Ο Γαιαμίαο καο έρεηιίγαλεαξά
ζθαηξσηά, πνπ είλαη όκσο πνιύ κεγάιεοκάδαο.
Σκήλε ζε ζπγρσλεπκέλνπο γαιαμίεο.
Καηά ηε ζπγρώλεπζε γαιαμηώλ δεκηνπξγνύληαη ζπγθξνύζεηο αεξίσλ θαη ε
αζηξνγέλλεζε θηάλεη κέρξη ηηο 1000 ειηαθέο κάδεο ην έηνο. Απνηέιεζκα
είλαη λα δεκηνπξγεζνύλ πνιιά λεαξά ζκήλε κεγάιεο κάδαο. Μεξηθά έρνπλ κάδα
αλάκεζα ζε ζθαηξσηό θαη γαιαμία λάλν. Δίλαη απνηειέζκαηα δεκηνπξγίαο
πνιιώλ ζκελώλ κεγάιεο κάδαο ζε κηθξό ρώξν, πνπ γξήγνξα ελσζήθαλ ζε έλα
αληηθείκελν.
Η δεκηνπξγία ησλ ζθαηξσηώλ.
Η δεκηνπξγία ησλ αζηέξσλ θαη ησλ ζκελώλ δελ έρεη θαηαλνεζεί κε θάζε
ιεπηνκέξεηα. Αθνύ ζρεδόλ όια ηα αζηέξηα γελλνύληαη ζε ζκήλε, ηα ζκήλε
απνηεινύλ κέξνο ηεο ηεξαξρίαο ηεο εμέιημεο ηνπ ζύκπαληνο.
Σε κεγάιεο κάδαο ππθλά ζκήλε ππάξρεη έληνλε ελέξγεηα ζύλδεζεο. Αληίζεην
απνηέιεζκα πξνθαιείηαη από ηηο εθξήμεηο ζνππεξλόβα, ηνπο δπλαηνύο
αζηξηθνύο άλεκνπο από αζηέξηα ηύπνπ Ο, ίζσο θαη από ηνπο πίδαθεο ησλ
λενγέλλεησλ αζηέξσλ.
Υπνζεηηθά, έλα απνκνλσκέλα δεκηνπξγεκέλν άζηξν Ο ζα ππνβάζκηδε ηε
αζηξνγέλλεζε ζε κεγάιε έθηαζε γύξσ ηνπ. Τα κνξηαθά λέθε όπνπ ζπκβαίλεη ε
αζηξνγέλλεζε είλαη θάπνηαο ππθλόηεηαο. Σηα πην ππθλά ηνπο κέξε νη
εθξήμεηο ζνππεξλόβα ράλνπλ πνιύ από ηελ επίδξαζή ηνπο. Αξα ηα βαξπηηθά
αζηαζή κνξηαθά λέθε πξέπεη λα θέξνπλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπο ζε πςειή
ππθλόηεηα πξηλ ηελ έληνλε αζηξνγέλλεζε, πνπ πεξηιακβάλεη θαη αζηέξηα
κεγάιεο κάδαο.
Τα κνξηαθά λέθε κπνξεί λα έρνπλ εληόλνπο ζηξνβηιηζκνύο, ίζσο πξνεξρόκελνη
από ηε γεληθά κεγάιε αζηξνγέλλεζε ηνπ γαιαμία. Η αζηξνγέλλεζε αξρίδεη
κόλν όηαλ κεησζεί αξθεηά ν ζηξνβηιηζκόο. Μόλν όηαλ ε ππθλόηεηα είλαη
αξθεηή, ώζηε ε θαηάξξεπζε λα είλαη αζπγθξάηεηε (επηθξάηεζε ηεο βαξύηεηαο)
αξρίδεη ε αζηξνγέλλεζε. Σε πνιύ ππθλά πεξηβάιινληα δεκηνπξγνύληαη ζκήλε
κεγάιεο κάδαο (όπσο π.ρ. ζε γαιαμίεο ζπγρώλεπζεο).
Σε γξήγνξεο θαηάξξεπζεο κηθξήο κάδαο λέθε έρνπκε αζζελήο αζηξνγέλλεζε
(κηθξό βαζκό απνηειεζκαηηθόηεηαο εμάιεηςεο ηνπ αεξίνπ γηα αζηξνγέλλεζε).
Ο ξόινο ηεο κεηαιιηθόηεηαο ίζσο λα είλαη ζεκαληηθόο ζηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο αζηξνγέλλεζεο. Η ζθόλε βνεζάεη ηελ
δεκηνπξγία κνξίσλ θαη απνηειεί αζπίδα θαηά ηεο ππεξηώδεο αθηηλνβνιίαο ησλ
γεηηνληθώλ αζηέξσλ Ο. Γεληθά έρνπκε πην εύθνια αζηξνγέλλεζε ζε κηθξήο
κάδαο λέθε, άξα όρη πνιιά κεγάιεο κάδαο ζκήλε. Η ρακειή κεηαιιηθόηεηα
αληίζεηα, επλνεί ηελ θαηάξξεπζε κόλν κεγάισλ λεθώλ, πνπ είλαη πην
αλζεθηηθά ζηηο αθηηλνβνιίεο από ζνππεξλόβα θαη άζηξα Ο.
Η γξήγνξε ζπγρώλεπζε ησλ κηθξώλ ζκελώλ κέζα ζε νκάδα ζκελώλ νδεγεί ζηελ
δεκηνπξγία κεγάιεο κάδαο ζθαηξσηώλ, ή ίζσο ππεξ-ππθλνύο λάλνπο γαιαμίεο.

Σεκείσζε 1

Ανακεϊρθςθ τθσ θλίκιασ των αρχαίων αςτρικϊν ςμθνϊν.
Τα αρχαιά ςφαιρωτά μάλλον δθμιουργικθκαν ςε δυο εποχζσ, με το φωσ τουσ να προζρχεται από 11,5
και 12,5 δισ ετθ πριν. Δθμιουργικθκαν μζςα ςτουσ γαλαξίεσ, και όχι πριν από αυτοφσ.
Σθμείωςθ 2
Ανοιχτά ςμινθ
Ενϊ γνωρίηουμε τθ φπαρξθ 3000 ανοιχτϊν ςμθνϊν ςτον Γαλαξία μασ, θ ανάλυςθ των δεδομζνων των
παρατθριςεων μασ επιτρζπει να γνωρίηουμε κάποια ςτοιχεία (θλικία, απόςταςθ και διάμετρο) για
μόλισ 1250 από αυτά. Μασ βοθκάνε εδϊ πολφ οι ιςόχρονεσ, δθλαδι τα ςθμεία αποκοπισ κάκε
ςμινοσ από τθν κφρια ακολουκία του διαγράμματοσ H/R, που μασ δείχνουν τθν θλικία του ςμινοσ
(όλα τα αςτζρια ενόσ ανοιχτοφ ςμινουσ ζχουν περίπου τθν ίδια θλικία). Ζνα πρόβλθμα, πζρα από τθν
απορρόφθςθ του αςτικοφ φωτόσ από τθν ςκόνθ, μιασ και τα ανοιχτά ςμινθ βρίςκονται ςτον
<ςκονιςμζνο> δίςκο του Γαλαξία μασ, είναι θ μεγάλθ διαςπορά των αςτεριϊν με τθν πάροδο του
χρόνου. Ζτςι ςτισ Υάδεσ παρατθροφμε, μζςω των κινιςεων και των ταχυτιτων των αςτζρων,να ζχουν
βαρυτικι ςφνδεςθ μόλισ το 1/3 από τα αςτζρια που αρχικά ςχθμάτιςαν το ςμινοσ. Ενϊ θ απόςταςθ
του κζντρου του ςμινοσ των Υάδων απζχει 150 ζτθ φωτόσ από εμάσ, ςτα 650 εκατομμφρια ηωισ του
ςμινοσ μερικά αςτζρια του ζφταςαν να βρίςκονται 100 ζτθ φωτόσ μακριά από το ςμινοσ! Ζνα
ςθμαντικό ςυμπζραςμα από τθ μελζτθ των ανοιχτϊν ςμθνϊν είναι θ τιμι τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ
μάηασ, δθλαδι πόςα αςτζρια ςυγκεκριμζνθσ μάηασ δθμιουργοφνται από ζνα μοριακό νζφοσ που
παρουςιάηει αςτρογζννθςθ (initial mass function). Ζτςι γνωρίηουμε ότι δθμιουργοφνταιελάχιςτα
μεγάλα αςτζρια, ςε ςχζςθ με τα μικρά, κάτι που εξαρτάται πολφ τισ φυςικζσ ςυνκικεσ του.
Σθμείωςθ 3
Αντίκετα με τα αρχαία (10 με 13 δισ ετϊν) ςφαιρωτά ςμινθ του Γαλαξία μασ, ςτα Μαγγελανικά νζφθ
παρατθροφμε πολφ νεαρότερα ςφαιρωτά. Το NGC 1783 ςτο μεγάλο Μαγγελανικό ζχει θλικία 1,4 δισ
ζτθ, μετά από φαςματοςκοπικι μελζτθ του. Μια ομάδα ερευνθτϊν από το πανεπιςτιμιο του Πεκίνου
ανακάλυψε ςε αυτό άλλουσ 2 αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ, 890 εκατομμυρίων και 490 εκατομμυρίων ετϊν
αντίςτοιχα. Παρόμοια αποτελζςματα ζδωςαν ζρευνεσ των ςφαιρωτϊν NGC 1696 και NGC 411 ςτο
μικρό Μαγγελανικό. Αυτό ςθμαίνει ότι ςτα ςφαιρωτά τα αςτζρια δθμιουργοφνται ςε δόςεισ. Φαίνεται
πωσ όταν πλθςιάηουν το κυρίωσ επίπεδο του γαλαξία ςτον οποίο φιλοξενοφνται εμπλουτίηονται από
ςκόνθ και αζριο. Αυτό δθμιουργεί μια νζα αναηωπφρωςθ του ςχθματιςμοφ αςτεριϊν, μιασ και τα
ςφαιρωτά ςμινθ κεωροφνται φτωχά ςε αζριο και ςκόνθ αντικείμενα.

