Δμέιημε θαη δεκηνπξγία ησλ γαιαμηώλ
Ωο γαιαμίεο νξίδνπκε ηελ ζπγθέληξσζε αζηέξσλ θαη άιιεο βαξπνληθήο ύιεο ζηα θέληξα
αιεώλ ζθνηεηλήο ύιεο Οη δηαδηθαζίεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ
γαιαμηώλ ρσξίδνληαη ζε 3 θάζεηο.
1) Οη ζπκππθλώζεηο (ζε ζθνηεηλή ύιε θαη βαξπόληα) κεγαιώλνπλ, απνθόπηνληαη από ηελ
γεληθή ζπκπαληηθή δηαζηνιή θαη θαηαξξένπλ βαξπηηθά. Έηζη δεκηνπξγνύληαη νη άισο ηεο
ζθνηεηλήο ύιεο.
2) Τα βαξπόληα ςύρνληαη κέζσ αθηηλνβνιίαο θαη ζπγθεληξώλνληαη ζηα θέληξα ησλ άιεσλ. Σε
επλντθέο ζπλζήθεο δεκηνπξγνύληαη εθεί αζηέξηα, πνπ ζα απνηειέζνπλ ην νξαηό κέξνο ηνπ
γαιαμία. Η ζθνηεηλή ύιε δελ κπνξεί λα απνβάιιεη ζεξκνθξαζία θαη έηζη δελ θαηαξξέεη καδί κε
ηελ βαξπνληθή.
3) Σην ηεξαξρηθό κνληέιν του ζύκπαληνο νη κηθξέο άισο ζθνηεηλήο ύιεο ζπγρσλεύνληαη, καδί
κε ην πεξηερόκελό ηνπο, ζε κεγάιεο δνκέο (merger). Απηή ε δηαδηθαζία δελ νδεγεί κόλν ζηελ
δεκηνπξγία κεγάισλ γαιαμηώλ, αιιά κέζσ κεγάισλ ζπγρσλεύζεσλ αιιάδεη θαη ηελ
κνξθνινγία ηνπο (από ζπεηξνεηδείο ζε ειιεηπηηθνύο).
Απηέο νη δηαδηθαζίεο μεθίλεζαλ αξθεηά λσξίο (z> 5), για ηνπο πεξηζζόηεξνπο ζεκεξηλνύο
γαιαμίεο θαη είλαη αθόκε ζήκεξα αηζζεηέο. Έηζη δελ έρεη λόεκα έλαο απζηεξόο δηαρσξηζκόο
αλάκεζα ζε δεκηνπξγία θαη εμέιημε γαιαμηώλ. Ιδίσο ε εμέιημε ηεο αζηξνγέλλεζεο κεηαμύ 0 > z
> 7 είλαη εκπεηξηθά γλσζηή, κε θνξύθσζε ηεο αζηξνγέλλεζεο ηελ επνρή 2 <z <4.
Τν 95 % ησλ ζεκεξηλώλ αζηέξσλ δεκηνπξγήζεθε κεηά ηελ επνρή z= 5.
Οη κηθξόηεξνη ζήκεξα γλσζηνί γαιαμίεο πεξηρένπλ κόλν 500 άζηξα, ιηγόηεξν από πνιιά
αζηξηθά ζκήλε. Έηζη ην ηζηνξηθό εμέιημεο είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ελόο
γαιαμία.
Ο γαιαμηαθόο πιεζπζκόο ηνπ ζεκεξηλνύ ζύκπαληνο δείρλεη κεγάιε θαλνληθόηεηα. Η
θαηαλνκή ζε ραξαθηεξεζηηθά όπσο ε αζηξηθή κάδα, ε κάδα ηεο άισ, ν ξπζκόο ηεο
αζηξνγέλλεζεο, ε κέζε κεηαιιηθόηεηατων αζηέξσλ, ην κέγεζνο ελόο γαιαμία, ε κνξθνινγία
ηνπ θαη ε κάδα ηεο θεληξηθήο κ. ηξύπαο είλαη ζρεδόλ κνλνδηάζηαηε, κε θαζνξηζηηθή παξάκεηξν
ηελ αζηξηθή κάδα. Η κατάζηαζε απηή είλαη αθόκα ππό έξεπλα θαη κνηάδεη κε ην δηάγξακκα
H/R ησλ αζηέξσλ.

Η δεκηνπξγία θαη εμέιημε ησλ άιεσλ ζθνηεηλήο ύιεο.
Η εμέιημε κηαο ζθαηξηθήο ζπκπύθλσζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί κε ηνπο εμήο ηρόπνπο.
Μηα κε γξακκηθή ζπκπύθλσζε νδεγεί ηελ ύιε από ηελ θαηάζηαζε ηεο κέγηζηεο δηαζηνιήο ζε
θαηάξξεπζε, κε ππθλόηεηα 5,5 θνξέο ηελ ηόηε κέζε ππθλόηεηα ηνπ ζύκπαληνο. Τν κέγεζνο
κεηά ηελ ζπκπύθλσζε είλαη ην κηζό ηεο κέγηζηεο δηαζηνιήο ηεο ύιεο θαη ε κέζε ππθλόηεηα
είλαη 8 θνξέο κεγαιύηεξε.

Σπγθέληξσζε βαξπνλίσλ ζηελ άισ ζθνηεηλήο ύιεο θαη αζηξνγέλλεζε.
Απηή απνηειεί έλα ζύλζεην πξόβιεκα πνπ ε ιύζε ηνπ απαηηεί κεγάιε θιίκαθα καδώλ (από 10
ηξηο ειηαθέο κάδεο ηεο γαιαμηαθήο άισο κέρξη 1 ειηαθή κάδα γηα ην κάκε άζηξν).
Μέρξη ζήκεξα έρνπκε ιύζεηο θαηά πξνζέγγηζε, θαηαλνώληαο πνιιά ζρεηηδόκελα θπζηθά
θαηλόκελα ζηε βάζε ηνπο. Τν ελεξγεηαθό ηζνδύγην ησλ αεξίσλ έρεη θεληξηθό ξόιν.
Οη δηαδηθαζίεο ζέξκαλζεο έρνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά
-Ο ηνληζκόο κεηά από ηελ επνρή z=6 εκπνδίδεη ην αέξην λα βπζηζηεί ζην θέληξν ησλ άιεσλ.

-Η αζηξνγέλλεζε ζε πνιύ κηθξέο άισο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ή θαη αδύλαηε.
-Ο ρξόλνο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ςύμε αεξίσλ ζε πνιύ κεγάιεο κάδαο άισο (γαιαμηαθά
ζκήλε) ππεξβαίλεη ηνλ ρξόλν Hubble (ηλικία τοσ σύμπαντος).
-Υπάξρεη αλώηαην όξην κάδαο ζηνπο γαιαμίεο.

Η ςύμε ησλ αεξίσλ
-Η αθηηλνβνιία επηβξάδπλζεο είλαη ζεκαληηθή ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, όπνπ ε αθηηλνβνιία
κέζσ γξακκώλ εθπνκπήο είλαη αλαπνηειεζκαηηθή ιόγσ ηνπ πιήξεο ηνληζκνύ ηνπ αεξίνπ.
-Οη γξακκέο επαλαζύλδεζεο δείρλνπλ ζπλήζσο απόηνκε δηέγεξζε θαη ζπλδένληαη κε ηελ
ςύμε.
-Η ηθαλόηεηα ηνπ αεξίνπ λα ςύρεηαη κέζσ αθηηλνβνιίαο εμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα, ηελ
ρεκηθή ηνπ ζύζηαζε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. Αέξην κε ζεξκνθξαζία αλάκεζα ζε 10000 θαη
100000 βαζκνύο ςύρεηαη απνηειεζκαηηθά.
Ο ζπλδπαζκόο ηεο βαξπνληθήο θπζηθήο κε ηελ ζε εμέιημε άισ ζθνηεηλήο ύιεο γίλεηαη κε εκηαλαιπηηθά κνληέια ή άκεζεο πδξνδπλακηθέο πξνζνκνηώζεηο.Απηά ηα κνληέια έρνπλ
ειεύζεξεο παραμζτρουσ πνπ πεξηγξάθνπλ π. ρ. ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα αζηξνγέλλεζεο.
Σε κεξηθέο πεξηνρέο ε ςύμε είλαη ηόζν απνηειεζκαηηθή ώζηε ε αζηξνγέλλεζε έπξεπε λα γίλεη
γξεγνξόηεξα από νηη κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε (ζα ζπρεπε να ζχουμε πιο κεγάιε
κεηαηόπηζε ζην εξπζξό). Άξα πξέπεη λα ππάξρνπλ αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ηεο ςύμεο
(εθξήμεηο ζνππεξλόβα, αζηξηθνί άλεκνη, ηνληζκέλεο αθηηλνβνιίεο, θεληξηθέο καύξεο ηξύπεο).

Η ζηξνθνξκή θαη ην κέγεζνο ησλ γαιαμηώλ.
Η ςύμε ησλ αεξίσλ κέζσ ηζόηξνπεο αθηηλνβνιίαο κεηώλεη ηελ ζεξκηθή ελέξγεηα ηνπ γαιαμία,
αιιά όρη θαη ηελ ζηξνθνξκή ηνπ. Οπσο θαη ζε άιιεο πεξηπηώζεηο (πξσηνπιαλεηηθνί δίζθνη)
πεηπραίλεηαη ε θαηάζηαζε ειάρηζηεο ελέξγεηαο ζε δεδνκέλε ζηξνθνξκή, κε απνηέιεζκα τε
δεκηνπξγία δίζθνπ.
Με ηελ αζηξνγέλλεζε από ηα αέξηα ζηνλ δίζθν δηακνξθώλεηαη ε κνξθνινγία ησλ γαιαμηώλ
ζε ζπεηξνεηδείο ( ρσξίο ηελ επίδξαζε γαιαμηαθήο ζπγρώλεπζεο).

Απνηίκεζε ηεο ζηξνθνξκήο.
Η ζηξνθνξκή δεκηνπξγείηαη από δηαζηήκαηα πεξηζηξνθήο ζηελ αξρή ηνπ ζρεκαηηζκνύ ηνπ
γαιαμία, πνπ νθείινληαη ζε γεηηνληθέο ηπραίεο ζπκππθλώζεηο (αζύκκεηξε θαηαλνκή κάδαο).
Απηά ηα δηαζηήκαηα είλαη πην απνηειεζκαηηθά αλ νη ζπκππθλώζεηο είλαη κεγάιεο θαη ε ύιε ηεο
κειινληηθήο άισο έρεη δηαζηαιεί πνιύ.
Η κάδα ελόο γαιαμηαθνφ δίςθνπ αθηίλαο 10 kpc πξέπεη λα πξνέξρεηαη από κηα αξρηθή αθηίλα
100kpc, ηελ αθηίλα ηεο άισ. Τν κέγεζνο ησλ ζπεηξνεηδώλ γαιαμηώλ θαζνξίδεηαη από ηελ
ζηξνφνξκή ηεο κάδαο ζηελ άισ. Να ζεκεηώζνπκε όηη ζε αξηζκεηηθέο πξνζνκνηώζεηο ε
δηαηήξεζε ηεο ζηξνθνξκήο δελ είλαη δεδνκέλε.

Σπγρώλεπζε γαιαμηώλ θαη κνξθνινγία ηνπο.
Οη άισο ζθνηεηλήο ύιεο ησλ γαιαμηώλ θαη νη γαιαμίεο ζηα θέληξα ηνπο ζπγρσλεύνληαη ιόγσ
ηεο δπλακηθήο ηξηβιο. Η ηειηθή θάζε κηαο ηέηνηαο ζπγρώλεπζεο κπνξεί λα πεξηγξαθεί από
έληνλε ραιάξσζε (ηζνξξνπία). Απηή ε δηαδηθαζία είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε ησλ
γαιαμηώλ θαη ηελ κνξθνινγία ηνπο. Σηελ πξνζνκνίσζε ΛCDM (υστρή σκοτεινή ύλη)
αλακέλνπκε νη ζεκεξηλνί γαιαμίεο λα έρνπλ πεξάζεη κηα ζεηξά από ζπγρσλεύζεηο. Απηέο
κπνξνύκε λα ηηο παξαηεξήζνπκε θαιά. Σε κηα ζεκαληηθή ζπγρώλεπζε (ζρέζε καδώλ 4-1 ή
κηθξόηεξε) νη δίζθνη ζρεδόλ θαηαζηξέθνληαη θαη εμειίζζνληαη ζε ζθαίξεο (νη ζπείξεο γίλνληαη
ειιείςεηο). Μηθξόηεξεο ζπγρσλεύζεηο είλαη πην ζπλεζηζκέλεο θαη έρνπλ σο απνηέιεζκα κόλν
κηα θηλεηηθή ζέξκαλζε ηνπ δίζθνπ ηνπ κεγαιύηεξνπ γαιαμία.
Οη ζπγρσλεύζεηο δεκηνπξγνύλ, ιόγσ ηεο δηαηάξαμεο, δπλεηηθά θξνπζηηθά θύκαηα θαη
ζπκπίεζε ηνπ ςπρξνύ αεξίνπ, κε απνηέιεζκα ηελ έλαξμε ηζρπξήο αζηξνγέλλεζεο.
Τα αζηέξηα ζε ειιεηπηηθνύο γαιαμίεο δεκηνπξγήζεθαλ (θπξίσο) πξηλ ηελ ηειεπηαία πεξίνδν
ζπγρώλεπζεο (παιαηόο αζηξηθόο πιεζπζκόο), ελώ ζε γαιαμίεο όπνπ ηα πεξηζζόηεξα άζηξα
βξίζθνληαη ζηνλ δίζθν, όπσο ν δηθόο καο, απηά δεκηνπξγήζεθαλ (θπξίσο) κεηά ηελ ηειεπηαία
γαιαμηαθή ζπγρώλεπζε (παιαηόο θαη λένο αληξηθόο πιεζπζκόο).

Καζνξηζκόο απνζηάζεσλ ησλ γαιαμηώλ.
Γελ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε άκεζεο κεζόδνπο. Φξεζηκνπνηνύκε κηα θιίκαθα

απνζηάζεσλ,δειαδή δηάθνξεο κεζόδνπο κε απμαλόκελε εκβέιεηα καδί. Τν κεηνλέθηεκα είλαη
όηη έηζη ην ζθάικα είλαη κεγαιύηεξν. Βαζηθά μεγζκθ απνηεινύλ ε κέηξεζε ηεο ιακπξόηεηαο
θαη ηνπ γεσκεηξηθνύ κεγέζνπο, θαη ε κεηαηόπηζε ζην εξπζξό.
Πξωηνγελείο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ εθαξκόδνληαη ζηνλ δηθό καο Γαιαμία θαη κεηαθέξνληαη
ζηα εμσγαιαμηαθά ζπζηήκαηα. Απηέο είλαη
.Τα ιακπξά, κε κεηαβιεηά άζηξα, πνπ όκσο κπεξδεύνληαη κε πεξηνρέο (ΗΙΙ).
.Οη θιαζζηθνί Κεθείδεο, κε ζρέζε πεξηόδνπ- ιακπξόηεηαο.
.Τα άςτξα RR Λύξαο πνπ δελ έρνπλ γξακκηθή εμάξηεζε από ηηο αλαινγίεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπο
(άζηξα ηνπ αζπκησηηθνύ θιάδνπ).
.Οη κεηαβιεηνί απόθξπςεο, πνπ καο δίλνπλ ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπο από ην θάζκα
θαη ην ρξώκα ηνπο, ελώ ε θακπύιεο θσηόο καο δίλνπλ ηηο δηακέηξνπο ηνπο ζε θιάζκαηα ηεο
πεξηθνξάο ηνπο. Έηζη κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε, βάζεη ησλ λόκσλ ηνπ Κεπιεξ θαη ηεο
ζρέζεο κάδαο-ιακπξόηεηαο, ηε ζρεηηθή ζπκβνιή ηνπ θάζε κέινπο ηνπ ζπζηήκαηνο ζηελ
ιακπξόηεηα, άξα θαη ηελ απόζηαζε. Απηή ε ηερληθή εθαξκόδεηαη κέρξη ηώξα κόλν σο ηα
Μαγγειαληθά λέθε.
.Οη Νόβα, όπνπ νη γξήγνξνη Νόβα έρνπλ γξήγνξε πηϊζε ιακπξόηεηαο. Οη αξγνί θαη νη
γξήγνξνη μερσξίδνπλ 15 θκέξεο κεηά από ην κέγηζην ιακπξόηεηαο (έρνπλ νξηζκέλε
ιακπξόηεηα).
.Τα πιαλεηηθά λεθειώκαηα, όπνπ ππάξρεη ζρέζε ηεο ιακπξόηεηαο ηνπ θεληξηθνύ αζηέξα κε
ηελ ιακπξόηεηα ηνπ λεθειώκαηνο.
Γεπηεξνγελείο κέζνδνη είλαη απηέο πνπ εθαξκόδνληαη κόλν ζε εμσγαιαμηαθά ζπζηήκαηα θαη
είλαη ηδαληθέο γηα θνληηλνύο γαιαμίεο.
.Η δηάκεηξνο ησλ πεξηνρώλ (ΗΙΙ).
.Οη ζνππεξλόβα, όπνπ νη ηύπνπ Ια έρνπλ πάληα (ζρεδόλ) ηελ ίδηα απόιπηε ιακπξόηεηα (19,3mag +- 0.12). Από ηελ δηαζηνιή ησλ ππνιεηκκάησλ θαη από ηελ ηαρύηεηα δηαζηνιήο πνπ
κεηξάκε θαζκαηνζθνπηθά ζπκπεξαίλνπκε γεσκεηξηθά ηελ απόζηαζε. Οη ηύπνπ ΙΙ καο δίλνπλ
ηελ απόζηαζε από ην ζεώξεκα πεξηόδνπ- ιακπξόηεηαο (Stefan -Boltzmann).
.Οη θιηκαθσηέο ζρέζεηο. Απνηεινύλ κέηξεζε ηεο νιηθήο ιακπξόηεηαο ελόο γαιαμία κε
κεζόδνπο αλεμάξηεηεο από ηελ απόζηαζε. Απηέο είλαη νη δηάκεηξνη ησλ θαζκαηηθώλ
γξακκώλ, ε δηαζπνξά ηαρπηήησλ θαη ην ζεκειηώδεο επίπεδν.
.Η ιακπξόηεηα ησλ πιαλεηηθώλ λεθεισκάησλ παξνπζηάδεη εθζεηηθή κείσζε ζε
ραξαθηεξηζηηθή ιακπξόηεηα, πνπ απνηειεί νδεγό απόζηαζεο.
.Η ιακπξόηεηα ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ ελόο γαιαμία δείρλεη ην κέγηζην ζηαζεξήο απόιπηεο
ιακπξόηεηαο.
.Η δηαθύκαλζε ηεο επηθαλεηαθήο ιακπξόηεηαο. Η θαηαλνκή αζηξηθώλ ζπγθεληξώζεσλ ζε έλα
γαιαμία θαίλεηαη όιν θαη πην νκνηόκνξθε ζε δεδνκέλε γσληαθή αλάιπζε, όζν πην καθξηά είλαη
απηόο.
.Η κέηξεζε ηνπ ιακπξόηεξνπ αληηθεηκέλνπ ηνπ γαιαμία (ν κέζνο όξνο 7 γαιαμηαθώλ ζκελώλ
γηα απηήλ ηελ κέζνδν είλαη ηα -21mag).
.Η επίδξαζε Sunjanjew- Seldowitsch. Δμαξηάηαη από ηελ ππθλόηεηα ησλ ειεθηξνλίσλ θαη ηελ
ζεξκνθξαζία ησλ ειεθηξόλησλ ηνπ πιάζκαηνο ζε γαιαμηαθά ζκήλε. Καη ε ιακπξόηεηα ζηηο
αθηίλεο Φ εμαξηάηαη από απηέο ηηο παξακέηξνπο. Από ηελ ηζρύ απηήο ηεο επίδξαζεο θαη ηελ
ιακπξόηεηα ζηηο αθηίλεο Φ κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε ηελ γσληαθή δηάκεηξν, άξα θαη ηελ
απόζηαζε.
.Τέινο, ε θνζκνινγηθή κεηαηόπηζε ζην εξπζξό z.

Η ηνπηθή γαιαμηαθή νκάδα
Πξόθεηηαη γηα έλα κηθξό γαιαμηαθό ζκήλνο, ζην νπνίν αλήθεη θαη ν Γαιαμίαο καο.
Λόγσ κηθξήο απόζηαζεο κπνξνύκε λα εμεηάζνπκε ηνπο γαιαμίεο ηεο θαη ηελ αιιειεπίδξαζή
ηνπο ζε κεγάιν βαζκό, θαη λα απνηειέζνπλ δείγκα γηα ηε κειέηε πην καθξηλώλ γαιαμηώλ. Οη
γαιαμίεο κηαο νκάδαο πξέπεη λα είλαη βαξπηηθά δεκέλνη κεηαμύ ηνπο.
Απηό καο επηηξέπεη λα γλσξίδνπκε ηηο απνζηάζεηο θαη ηηο ηαρύηεηέο ηνπο, θαζώο θαη ηηο κάδεο
ηνπο.Τελ κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηηο κεηξήζεηο ηελ πεηπραίλνπκε γηα ηνλ Γαιαμία καο θαη ηνλ
γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο.
Μαο είλαη γλσζηά 50 κέιε ηεο ηνπηθήο νκάδαο. Οη 3 είλαη ζπεηξνεηδείο (νη κεγαιύηεξνη) θαη νη

ππόινηπνη είλαη λάλνη θαη αλώκαινη, και δελ έρνπκε ειιεηπηηθό γαιαμία (απηό έρεη λα θάλεη κε
ην όηη ε νκάδα καο είλαη ζηηο παξπθέο ηνπ γαιαμηαθνύ ζκήλνο).Οη πεξηζζόηεξνη είλαη λάλνη κε
πνιύ κηθξή επηθαλεηαθή ιακπξόηεηα, άξα εληνπίδνληαη θαη κειεηώληαη δύζθνια. Πξέπεη λα
ππάξρνπλ θαη άιινη πνιινί λάλνη πνπ είλαη αζέαηνη από εκάο, ιόγσ ηεο απνξξόθεζεο ηνπ
θσηόο ηνπο από ηελ ζθόλε ηνπ Γαιαμία καο. Έτςι ππάξρεη ην πξόβιεκα ησλ αγλννπκέλσλ
γαιαμηώλ- δνξπθόξσλ (missing satelite problem). Η ζεσξία ηεο ηεξαξρηθήο δεκηνπξγίαο
δνκήο ζηελ ΛCDM θνζκνινγία πξνβιέπεη γηα άισο κεγάιεο κάδαο πνιινύο γαιαμίεοδνξπθόξνπο κηθξήο κάδαο. Απηό δελ έρεη επηβεβαησζεί κέρξη ζήκεξα. Η αλαθάιπςή ηνπο ζηελ
ηνπηθή νκάδα ζα απνηεινύζε ηε ιύζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Υπάξρεη ζπγθέληξσζε γαιαμηώλ ζε
ηξεηο ππννκάδεο, ηε γαιαμηαθή (ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία), ηελ νκάδα ηεο Αλδξνκέδαο θαη ηελ
NGC 3109, θαη κεξηθά δηάρπηα θαηαλεκεκέλα ζπζηήκαηα (LGC= local group cloud). Οη λάλνη
γαιαμίεο ηύπνπ dE θαη dSph βξίζθνληαηζπλήζσο θνληά ζε έλαλ κεγάιν ζπεηξνεηδή, ελώ νη Irr
είλαη ζρεηηθά απνκνλσκέλνη (εμαίξεζε αποτελοφν ηα λέθε ηνπ Μαγγειάλνπ). Οη κηθξήο
κάδαο dIrr είλαη ρακθιήο κεηαιιηθόηεηαο, άξα θαη ζε ζρεηηθά κε εμειίξηκε θαηάζηαζε. Ο IC10
είλαη ν θνληηλόηεξνο γαιαμίαο καο πνπ παξνπζηάδεη μέζπαζκα αζηξνγέλλεζεο (Starburst
galaxy).

Οη θηλήζεηο ησλ γαιαμηώλ.
O M31 θηλείηαη πξνο ηνλ Γαιαμία καο, ιόγσ ηεο βαξπηηθήο ηνπο αιιειεπίδξαζεο. Με ηηο
θηλήζεηο ηνπο ππνινγίδνπκε ηηο κάδεο ηνπο, θαη από απηέο ηεο ζρέζε κάδαο- ιακπξόηεηαο ησλ
50 γαιαμηώλ ηεο ηνπηθήο νκάδαο. Τν ζπκπέξαζκα είλαη όηη ε ηνπηθή νκάδα θπξηαξρείηαη από
ηε ζθνηεηλή ύιε πνπ είλαη ζπγθεληξσκέλε ζηνπο κεκνλσκέλνπο γαιαμίεο.

Αιιειεπίδξαζε ηνπ Γαιαμία καο κε κεγάιεο κάδαο κέιε ηεο νκάδαο.
Ο γαιαμίαο ηνπ Τνμόηε έρεη παξακνξθσζεί ζε ηόμν πνπ θαιύπηεη ζρεδόλ όιν ηνλ νπξαλό.
Μαο δπζθνιεύεη έηζη λα δηαθξίλνπκε άιινπο γαιαμίεο-κέιε ηεο νκάδαο, αιιά καο επηηξέπεη
ηελ κειέηε ηεο ηεξαξρηθήο δεκηνπξγίαο ησλ γαιαμηώλ κεγάιεο κάδαο. Η αλαζεώξεζε ηεο
δεκηνπξγίαο ησλ αζηέξσλ είλαη πηζαλή, αθνύ νη γαιαμίεο αλαιύνληαη ζε αζηξηθνύο
πιεζπζκνύο, πνπ ζεκαίλεη όηη ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο αζηέξσλ είλαη πνιύπινθε.

Μηθξό θαη κεγάιν Μαγγειαληθό λέθνο.
Δίλαη ζπλνδνί ηνπ Γαιαμία καο ζηνλ λόηην νπξαλό. Δίλαη ηόζν καθρηά ώζηε λα ηνπο βιέπνπκε
νιόθιθξνπο, αιιά θαη ηόζν θνληά ώζηε λα έρνπκε ιεπηνκεξείο παξαηεξήζεηο. Αλαιύνληαη ζε
εθαηνκκύξηα αζηέξηα, ζκήλε, κεηαβιεηνύο θαη κεζναζηξηθή ύιε. Από πξώηε άπνςε είλαη
αλώκαινη γαιαμίεο (ε θαηεγνξία λάλσλ πνπ ζεσξνύληαη νη ζεκέιηνη ιίζνη ηνπ Γαιαμία καο).
Τν κεγάιν δείρλεη ζεκάδηα ζπείξαο κε ξάβδν. Ο δίζθνο ηνπ ζχει θιίζε 45 κνίξεο ζην νπηηθό
καο πεδίν. Τν κηθξό έρεη ζρήκα πνύξνπ, θαη βιέπνπκε ηνλ 20 kpc καθξύ άμνλά ηνπ. Οη
θηλήζεηο ησλ αζηέξσλ ηνπ είλαη αθαλόληζηεο, ελώ απηέο ηνπ κεγάινπ δείρλνπλ πεξηθνξά κε 80
km/s. Οη δύν λάλνη πεξηθέξνληαη ζε απόζηαζε 20kpc ν έλαο γύξσ από ηνλ άιινλ θαη
θηλνύληαη καδί ζε ζρεδόλ πνιηθή ηξνρηά γύξσ απόηνλ Γαιαμία καο. Η δνκή θαη ησλ δύν έρεη
δηαηαξαρηεί από ηελ βαξπηηθή επίδξαζε ηνπ δηθνύ καο.
Έλαο βξαρίνλαο από ηνλ κεγάιν εθηείλεηαη πξνο ηνλ δηθό καο Γαιαμία. Μεηαμύ ηνπο ππάξρεη
κία γέθπξα από αέξην θαη λέα ζκήλε, θαη πίζσ από ηνλ κηθξό εθηείλεηαη ην Μαγγειαληθό
ξεύκα θαηά κήθνο ελόο κεγάινπ θύθινπ πνπ θαηαιακβάλεη πάλσ από ην 1/3 ηνπ νπξαλνύ.
Σηα ξαδηνθύκαηα κεηξάκε ηα 2 λέθε λα είλαη πνιύ πην κεγάια από όηη παξαηεξνύκε ζην
νπηηθό. Καη ηα 2 έρνπλ ην ίδην κέγεζνο, κε ην κηθξό λα έρεη κεγαιύηεξν πνζνζηό ζε
κεζναζηξηθή ύιε.

Τν ζύζηεκα ηεο Αλδξνκέδαο Μ31.
Οη δηαζηάζεηο, ε δνκή, ε κάδα, ηα κεκνλνκέλα αληηθείκελα, ε πεξηζηξνθή θαη ε
ξαδηναθηηλνβνιία του Μ31 κνηάδνπλ πνιύ κε ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία. Σην θέληξν ηνπ έρεη 3
ππξήλεο. Οη Π1 θαη Π2 έρνπλ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε έλα εθαηνζηό ηεο κνίξαο θαη
θπξηαξρνύληαη από εξπζξνύογίγαληεο. Μέζα ζηνλ Π2 βξίζθεηαη ν Π3 κε κπιε θάζκα (θαπηά
αζηέξηα). Η θηλεηηθή ηνπ είλαη ζύκθσλε κε θίλεζε γύξσ από κηα πνιύ κεγάιεο κάδαο καύξε
ηξύπα. Δπίζεο παξαηεξνύκε εζσηεξηθνύο δίζθνπο αζηξνγέλλεζεο, κε ηνλ ζεκαληηθόηεξν ζηα
10 kpc από ην θέληξν ηνπ γαιαμία.

Σφποι γαλαξιϊν και τα φυςικά τουσ χαρακτθρθςτικά.
Κανονικοί ςπειροειδείσ. Πολφ επίπεδοι δίςκοι που υποςτθρίηονται από τθν περιςτροφι
τουσ, με ςπειροειδείσ βραχίονεσ (όπου ζχουμε αςτρογζννθςθ) και μια κεντρικι ράβδο (απαλλαγμζνθ από νεαρά άςτρα). Μάηα 1 δις.- 1 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 6-100 kpc, λαμπρότθτα 100 εκ.- 100 δισ θλιακζσ.
Νεότερου τφπου. Με πολφ λίγθ ςκόνθ και αζριο, κυριαρχοφνται από μεγάλθσ θλικίασ αςτζρια. Μάηα 1 εκ- 100 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 1- 150 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1 τρισ θλιακζσ.
Ραβδωτοί. πειροειδείσ με ςπείρεσ αερίων και ςκόνθσ που καταλιγουν ςε μπάρα που διαςχίηει τον πυρινα. Όμοιεσ μάηεσ και λαμπρότθτεσ με τουσ ςπειροειδείσ.
Ανϊμαλοι. Δεν κυριαρχεί ζνασ δίςκοσ ι μια μπάρα, με το 10%- 20% τθσ μάηασ τουσ να είναι
αζριο. Μάηα 1 εκ- 100 δισ θλιακζσ, διάμετροσ 1- 10 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1 δισ θλιακζσ.
Αςτρογζννθςθσ. Με μεγάλο απόκεμα αερίων και υψθλό βακμό αςτρογζννθςθσ. Μπορεί να
είναι κανονικοί ι ακανόνιςτοι ςτο ςχιμα. Μάηα 1 εκ- 10 δισ θλιακζσ, μζγεκοσ 100-1000 kpc,
λαμπρότθτα 1 δισ- 100 τρισ θλιακζσ.
ULIRG. Με πολφ ςκόνθ, πικανϊσ περιζχουν ιςχυροφσ AGN, και μεγαλφτερθσ λαμπρότθτασ
από 1 τρισ θλιακζσ.
Νάνοι. Πολφ αμυδροί γαλαξίεσ, μάηασ 1 εκ. θλιακισ και ζκταςθσ 1000 pc
Σεκείσζε 1
Αξραίνη ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο
Πξόζθαηα παξαηεξήζακε έλαλ βαξπηηθό θαθό, πνπ καο έδσζε πνιύ θαιή εηθόλα (ελίζρπζε
ηνπ ζήκαηνο θαηά 10 θνξέο), γηα ηνπο ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο S0901 θαη <the clone> κε z= 2,3
θαη 2 αληίζηνηρα (ην θσο ηνπο καο έξρεηαη κεηά από10 δηο έηε θσηόο πεξίπνπ). Δθείλε ηελ
επνρή ε αζηξνγέλλεζε ζην ζύκπαλ ήηαλ ζην απνθνξύθσκα ;135 λέα αζηέξηα θάζε ρξόλν
ζηνλ πξώην θαη 35 ζηνλ δεύηεξν γαιαμία, ελώ ζήκεξα ζηνλ δηθό καο έρνπκε πεξίπνπ 1 θάζε
έηνο.
Καλνληθά νη γαιαμίεο απηήο ηεο επνρήο καο δίλνπλ κηα εηθόλα ηπξβώδνπο θίλεζεο αεξίσλ θαη
όρη <θαλνληθήο> πεξηθνξάο όπσο ζε ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο ηεο επνρήο καο. Τν ζπκπέξαζκα
απηό πξνέξρεηαη από ηελ γξακκή εθπνκπήο ηνπ ηνληζκέλνπ άλζξαθα (CII). Απηή θάλεη 2
θνξπθέο, κηα γηα ην κέξνο ηνπ γαιαμία πνπ καο πιεζηάδεη θαη κηα γηα απηό πνπ απνκαθξύλεηαη
ιόγσ ηεο πεξηζηνθεο ηνπ. Σε πεξίπησζε ηπξβώδεο θίλεζεο ζα είρακε κόλν κηα
θνξπθή.Μζνει θ επιβεβαίωςθ αυτισ τθσ ανακάλυψθσ από τα νζα ιςχυρότερα

τθλεςκόπια.

Σεκείσζε 2.
Τν εμσγαιαμηαθό θσο ππνβάζξνπ.
Τν πείξακα CIBER (Cosmic Infrared Background Experiment) κειέηεζε ην εμσγαιαμηαθό θσο ππνβάζξνπ (ζην ππέξπζξν). Απηή ε αθηηλνβνιία είλαη δηάρπηε, δελ θαίλεηαη λα πξνέξρεηαη από θάπνηα ζπγθεθξηκέλε πεγή, θαη ζπκβάιιεη ζηνλ ζόξπβν ηνπ ππνβάζξνπ. Αλαθαιύθηεθε από ην ηειεζθόπην ππέξπζξσλ Spitzer. Σηελ
αξρή ππνςήθηεο πεγέο ήηαλ καθξηλνί ακπδξνί γαιαμίεο θαη αξρέγνλεο καύξεο ηξύπεο. Τν ζεκεξηλό ζελάξην είλαη όηη ε αθηηλνβνιία απηή πξνέξρεηαη από άζηξα πνπ εμνζηξαθίζηεθαλ από ηνπο γαιαμίεο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγρσλεύζεσλ ή δεκηνπξγίαο γαια-

μηώλ.
Η ρσξηθή δηαζπνξά θαη θπξίσο νη θαζκαηηθέο ηδηόηεηεο επηβεβαηώλνπλ απηήλ ηελ ζεσξία. Σηηο παξαηεξήζεηο κεηαμύ κήθνο θύκαηνο 1.1 θαη 1.6 κηθξόκεηξα πξέπεη λα μερσξίδνπλ νη πξνεξρόκελεο από κεγάιεο κεηαηόπηζεο ζην εξπζξό πεγέο ηνπ πξσίκνπ ζύκπαληνο από ηα κεκνλνκελα αζηέξηα. Από απηέο ηηο κεηξήζεηο έπξεπε λα αθαηξεζνύλ ην δσδηαθό θσο θαη ηα γλσζηά άζηξα θαη γαιαμίεο. Η αλάιπζε ησλ θαζκάησλ καο δείρλεη όηη ην ππόβαζξν απηό πξνέξρεηαη από αζηέξηα πνπ έρνπλ δηαζθνξπηζηεί ζε γαιαμηαθέο θιίκαθεο θαη δελ αλαγλσξίδνληαη σο κεκνλσκέλεο πεγέο εθπνκπήο. Εηζη είλαη πηζαλό ηα κηζά αζηέξηα ηνπ ζύκπαληνο λα βξίζθνληαη εθηόο γαιαμηώλ!

Σεκείσζε 3
Νένο ηύπνο γαιαμία.
Σηελ θώκε ηεο Βεξελίθεο αλαθαιύςακε 47 πνιύ ακπδξά θαη εθηεηακέλα αληηθείκελα. Πξόθεηηαη γηα πνιύ ακπδξνύο γαιαμίεο ζε απόζηαζε 300 εθ. εηώλ θσηόο από εκάο ζην ζκήλνο ηεο θώκεο. Λόγσ
ηεο αζζελήο ιακπξόηεηαο θαη ηεο κεγάιεο έθηαζεο πνπ θαηαιακβάλνπλ νλνκάζηεθαλ UDK (Ultra diffuse Galaxies).
Πνιινί από απηνύο θαηαιακβάλνπλ ρσξηθή έθηαζε όζε θαη ν γαιαμίαο καο, ή αθόκε κεγαιύηεξε. Η κάδα ηνπο είλαη όκσο κόιηο
έλα κηθξό θιάζκα απηή ηνπ Γαιαμία καο, κόιηο 60 εθ. ειηαθέο
(έλαληη 400 δηο ειηαθώλ καδώλ ηνπ Γαιαμία καο). Τα <θόθθηλα>
θάζκαηά ηνπο δείρλνπλ όηη πεξηέρνπλ κεγάιεο ειηθίαο, κηθξήο
κάδαο αζηέξηα, ζαλ ηνλ Ήιην καο ή αθόκε κηθξόηεξα.
Παξακέλεη κπζηήξην ην πώο δεκηνπξγήζεθαλ. Εηθάδεηαη όηη απηνί
νη γαιαμίεο έραζαλ πξηλ 13 δηο έηε ην κεγαιύηεξν κέξνο ζθόλεο
θαη αεξίσλ από αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο γαιαμίεο θαη εηζη δεκηνύξγεζαλ κόλν πεξηνξηζκέλν αξηζκό αζηεξηώλ. Ελαο ράξηεο ηεο
ζθνηεηλήο ηνπο ύιεο ζα ήηαλ πνιύ απνθαιππηηθόο.

