Αςτρονομία 3D
3) Γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ.
Ο Cosmic Skidmark και θ παρακολοφκθςθ μιασ γαλαξιακισ
μετάβαςθσ ςε z= 0.19.
Ο γαλαξίασ Cosmic Skidmark (κοςμικόσ <λεκζσ>) φαίνεται να βρίςκεται ςτθν ςπάνια φάςθ
μετάβαςθσ , ςε μια ομάδα γαλαξιϊν με μάηα 10-100 τρισ θλιακζσ. Θ φαςματοςκοπία SDSS
μασ παρζχει κακαρά ίχνθ αςτρογζννθςθσ ςε αυτό το αντικείμενο, ενϊ οι ςε βάκοσ οπτικζσ
απεικονίςεισ αποκαλφπτουν μια ςαφι <ουρά> φλθσ μικουσ 50 kpc.
Θ μελζτθ των γαλαξιακϊν πλθκυςμϊν μασ αποκαλφπτει κακαρά τισ ιδιότθτεσ όπωσ θ
μορφολογία, θ διαςπορά χρϊματοσ- λαμπρότθτασ (CMD) και οι αναλογίεσ αςτρογζννθςθσ.
Θ προζλευςθ αυτισ τθσ διχοτόμθςθσ εμφανίηεται να κακοδθγείται κυρίωσ από τα
γαλαξιακά περιβάλλοντα. Σε ςφγκριςθ με αυτοφσ που βρίςκονται ςε πεδία μικρισ
πυκνότθτασ (πιο απομονωμζνοι), οι ςπειροειδείσ γαλαξίεσ μζςα ςε ςμινθ παρουςιάηουν
υποβακμιςμζνθ αςτρογζννθςθ, και επίςθσ μικρότερα αποκζματα αερίου και περικοπι του
αεριϊδθσ δίςκου. Θ εξζλιξθ τθσ CMD ςτθν κόκκινθ ακολουκία νωρίσ ςτον κοςμικό χρόνο, θ
ζνδειξθ φπαρξθσ μιασ μεταβατικισ (χρϊματοσ- λαμπρότθτασ) πράςινθσ κοιλάδασ (περιοχι
ςτο διάγραμμα, ανάμεςα ςτο μπλε ςφννεφο και τθν κόκκινθ ακολουκία) και θ ζλλειψθ μπλε
ςπειρϊν μεγάλθσ μάηασ, μαρτυροφν τθν μετάβαςθ των ςπειροειδϊν μεταγενζςτερου (late)
τφπου ςε ελλειπτικοφσ προγενζςτερου (early) τφπου, μζςα ςε περιβάλλον γαλαξιακοφ
ςμινουσ.

Με 3 <ανιχνευτζσ> ((OII), (OIII), (Hβ)) βρικαμε κακαρζσ ενδείξεισ αςτρογζννθςθσ ςτον
πυρινα του γαλαξία. Θ αςτρογζννθςθ, ωσ απόδειξθ του κομθτοειδζσ <πτερυγίου>, μασ
αποκαλφπτει τθν διπλισ μορφισ ουρά του. Βρικαμε αποδείξεισ για εκπομπι ςε απόςταςθ
50 kpc από το κζντρο του γαλαξία. Στο τζλοσ τθσ ουράσ του πτερυγίου υπάρχει ζνα πλικοσ
μικρϊν γαλαξιϊν και ςυμπυκνωμάτων, που ζχουν ςχθματίςει ζνα ςμινοσ.

Θ ανάπτυξθ των γαλαξιϊν νωρίσ ςτον κοςμικό χρόνο, μζςα
από τισ 3διάςτατεσ μελζτεσ.
Οι μελζτεσ χωρικισ και φαςματικισ ανάλυςθσ αποδείχτθκαν πολφτιμεσ για τθν ζρευνα των
διαδικαςιϊν που κακοδθγοφν τθν ςυγκζντρωςθ τθσ βαρυονικισ μάηασ και τθν
αςτρογζννθςθ τθν εποχι z =1-3. Αυτι είναι και θ εποχι τθσ μζγιςτθσ αςτρογζννθςθσ.

Θ νζα άποψθ γαλαξιακισ εξζλιξθσ και ο ρόλοσ τθσ επιςκόπθςθσ κοντινοφ
υπζρυκρου IFU.
Στο αναδυόμενο μοντζλο ανάπτυξθσ ςε ιςορροπία (equilibrium growth model) οι αρχικοί
γαλαξίεσ τροφοδοτοφνται από τθν απαλι ςυςςϊρευςθ τθσ άλω και από μικρζσ
ςυγχωνεφςεισ. Ζτςι αναπλθρϊνουν τα αποκζματα αερίων και τροφοδοτοφν τθν
αςτρογζννθςι τουσ. Θ ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ςυςςϊρευςθ και τθν αςτρογζννθςθ
διατθροφν τουσ γαλαξίεσ ςε μια κφρια ακολουκία τθσ αναλογίασ αςτρικισ μάηασ με τον
ρυκμό τθσ αςτρογζννθςθσ, με διαςπορά 0,3dex. Θ εξζλιξθ τθσ ακολουκίασ απεικονίηει τθν
ελάττωςθ του ςυμπαντικοφ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, από τθν εποχι z=2 τθσ κορφφωςθσ
ςτθν πτωτικι εποχι z<1. Αυτό το ςενάριο επιβεβαιϊνεται και εμπειρικά, από τθν εξζλιξθ
τθσ αναλογίασ του μοριακοφ αερίου και τθσ κυριαρχίασ των γαλαξιϊν με δίςκουσ ςτθν
κατθγορία των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ, μζχρι z=2,5. Θ ανάπτυξθ των γαλαξιϊν φαίνεται
να είναι αυςτθρά ρυκμιςμζνθ, μζχρι αυτοί να φτάςουν τα 100 δισ θλιακζσ μάηεσ. Σε αυτό το
όριο θ αςτρογζννθςθ αποςβζςτθκε γριγορα.
Οι χωρικά αναλυμζνεσ κινθματικζσ, θ αςτρογζννθςθ, και οι ςυνκικεσ τθσ μεςοαςτρικισ
φλθσ ςε γαλαξίεσ με z= 1-3 μασ ζδωςαν μερικζσ από τισ εμπειρικζσ αποδείξεισ- κλειδιά για
τθν παραπάνω νζα άποψθ. Αναδείξαμε τθ ςθμαςία των κακολικϊν δυναμικϊν διαδικαςιϊν
όπωσ οι βίαιεσ βαρυτικζσ αςτάκειεσ ςε δίςκουσ πλοφςιουσ ςε αζρια, και τθσ ανάδραςθσ
μζςω τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ και μζςω των AGN. Χαρτογραφιςαμε τισ κινιςεισ των αερίων,
τισ τοποκεςίεσ αςτρογζννθςθσ και τισ χωρικζσ διακυμάνςεισ τθσ μεταλλικότθτασ του
αερίου, κακϊσ και τισ διεγζρςεισ των νεφελωμάτων ςτουσ γαλαξίεσ. Ανακαλφψαμε τα ίχνθ
του αερίου που εκρζει από τουσ γαλαξίεσ. Κακορίςαμε, εκτόσ από τισ κινθματικζσ, τισ
τοποκεςίεσ, τα μεγζκθ και τισ γεωμετρίεσ των εκροϊν, που αποτελοφν παράγοντεσ του
κακοριςμοφ του ρυκμοφ μάηασ που εκτοξεφεται από τουσ γαλαξίεσ, κάτι που δεν
πετυχαίνουμε με παραδοςιακζσ μελζτεσ των UV. Μελετάμε μζχρι τϊρα ζνα δείγμα 300
γαλαξιϊν (με z=1-4).

Οι κινθματικζσ και οι δομζσ των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ (SFG, star formation
galaxies), και οι ιδιότθτεσ των δίςκων ςε z=1-3.
Οι μιςοί από του γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ με z=1-3 ζχουν δίςκουσ που κυριαρχοφνται από
κανονικισ ροισ περιςτροφι, ενϊ μια μειοψθφία αποτελείται από διαταραγμζνα
ςυςτιματα μεγάλθσ ςυγχϊνευςθσ, ι ακόμα πιο πυκνά αντικείμενα που κυριαρχοφνται από
διαςπορά ταχφτθτασ. Θ ταχφτθτα περιςτροφισ κλιμακϊνεται χονδρικά ομαλά με το
μζγεκοσ του γαλαξία, ςε ςυνζπεια με τον βαρυονικό δίςκο, που υποςτθρίηεται από τθν
φυγόκεντρο. Αυτόσ ζχει ςτακερι παράμετρο ςτροφορμισ, μζςα ςε άλω ςκοτεινισ φλθσ. Οι
οπτικοί χάρτεσ αςτρικισ μάηασ δείχνουν μια πλειοψθφία των διςκοειδϊν προφίλ και
αποκαλφπτουν μια ςθμαντικι δομι ράβδου ςτουσ περιςςοτζρουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ.
Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ζχουν τυπικά μια διςκοειδι δομι, με ςυςτθματικι αφξθςθ τθσ
αναλογίασ κοιλιάσ/ δίςκου προσ τουσ γαλαξίεσ με πιο μεγάλεσ μάηεσ. Αυτά τα

αποτελζςματα των κινθματικϊν και αςτρικϊν δομϊν μασ δίνουν τθν απόδειξθ ότι θ
ςυςςϊρευςθ τθσ φλθσ ςτουσ γαλαξίεσ γίνεται με πιο ομαλό τρόπο, και οι εςωτερικζσ
δυναμικζσ διαδικαςίεσ ςε αυτοφσ ζχουν ςθμαντικό, αν όχι κυρίαρχο, ρόλο ςτθν ανάπτυξθ
των γαλαξιϊν (και όχι οι βίαιεσ ςυγκροφςεισ με άλλουσ γαλαξίεσ).
Οι δίςκοι μεγάλου z βρζκθκαν να χαρακτθρίηονται από εντυπωςιακά μεγάλθ εγγενι
διαςπορά ταχφτθτασ (30-100 km/s), μεγάλθ αναλογία αερίου/βαρυονικισ μάηασ (30-50%),
και λαμπρά ςυμπυκνϊματα αςτρογζννθςθσ με μζγεκοσ μερικϊν kpc. Σε z=2, θ διαςπορά
ταχφτθτασ είναι 5-10 φορζσ μεγαλφτερθ από ότι ςτουσ ςθμερινοφσ δίςκουσ, κάτι που
ςθμαίνει ότι οι δίςκοι μεγάλου z είναι δυναμικά πιο κερμοί και γεωμετρικά πιο παχιοί, ωσ
ςυνζπεια τθσ αυξθμζνθσ ςυςςϊρευςθσ φλθσ, τθσ μεγαλφτερθσ αναλογίασ αερίου, και του
αυξθμζνου ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ. Επίςθσ μετριςαμε αυξθμζνεσ διαςπορζσ ταχυτιτων ςε
εκπομπζσ του (CO) ςε δίςκουσ αςτρογζννθςθσ, ςε γαλαξίεσ με z=1-2, δείχνοντασ ότι αυτό
αποτελεί μια ιδιότθτα του ςυνολικοφ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, και όχι μόνο του ςτρϊματοσ
ιονιςμζνου αερίου. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ, μαηί με α) τθν τάςθ αφξθςθσ τθσ αναλογίασ τθσ
κεντρικισ δυναμικισ μάηασ και τθν τάςθ αφξθςθσ τθσ αναλογίασ κοιλιάσ/ δίςκου, ανάλογα
τθν γαλαξιακι μάηα και τθν φάςθ εξζλιξθσ, και β) πικανϊσ παλαιότερεσ ςυμπυκνϊςεισ ςε
μικρότερεσ αποςτάςεισ από το κζντρο του γαλαξία, ζχουν ςχζςθ με τισ κεωρθτικζσ
διαμάχεσ για τον δίςκο από διαταραγμζνο αζριο, ςτον οποίο υπάρχουν γιγάντιεσ
ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ. Επίςθσ βρίςκουμε αποτελζςματα βίαιων βαρυτικϊν
αςτακειϊν και κοιλιζσ από δευτερεφοντεσ διαδικαςίεσ αςτρογζννθςθσ χρονικισ κλίμακασ 1
δισ ετϊν. Θ ανάπτυξθ των κοιλιϊν ςε δίςκουσ μεγάλου z μπορεί να οδθγιςει ςε
<μορφολογικι απόςβεςθ>, όταν θ κεντρικι ςφαιροειδισ περιοχι ςτακεροποιιςει τον
πλοφςιο ςε αζρια δίςκο, ϊςτε να μθν κατακερματιςτεί. Στα εςωτερικά 2-3 kpc των
περιςςότερων γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ θ αςτρογζννθςθ είναι υποβακμιςμζνθ, και υπάρχει
μια μεγάλθ αςτρικι κοιλιά, ωσ απόδειξθ τθσ από μζςα προσ τα ζξω, ωκοφμενθ από τθ
βαρφτθτα, απόςβεςθσ ςε γαλαξίεσ με z=2.

Ζντονθ ανάδραςθ από αςτρογζννθςθ και AGN.
Ανακαλφψαμε ιςχυρζσ, χωρικά εκτεταμζνεσ εκροζσ ιονιςμζνου αερίου από τθν ανίχνευςθ
αςτρογζννθςθσ μζςω ςτενϊν γραμμϊν εκπομπισ, που ςυχνά ζχουν ςχζςθ με μεμονωμζνεσ
λαμπρζσ ςυμπυκνϊςεισ ςτουσ δίςκουσ. Αυτι θ ανακάλυψθ μασ δείχνει τθν διαδρομι του
μθ εμφανι ανζμου γαλαξιακισ κλίμακασ ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, που ζχει παρατθρθκεί
μζχρι τϊρα μόνο ςε κλίμακεσ >10 kpc.Γφρω από αυτζσ τισ ςυμπυκνϊςεισ ζχουν
παρατθρθκεί διεγζρςεισ από κρουςτικά μζτωπα, πικανϊσ προερχόμενεσ από αυτζσ τισ
εκροζσ λόγω τθσ αςτρογζννθςθσ. Ο άνεμοσ φαίνεται να κακορίηει μια επιφανειακι
πυκνότθτα του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ τθσ τάξθσ τθσ 1 θλιακισ μάηασ το ζτοσ ανά kpc2.
Αυτι θ τιμι είναι 10 φορζσ μεγαλφτερθ από το κατϊφλι του ξεςπάςματοσ ςε κοντινοφσ
γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (starburst), κάτι που αποδίδεται ςτθν αυξθμζνθ πίεςθ του αερίου
ςε δίςκουσ με z=2.Οι ρυκμοί εκροισ από τισ ςυμπυκνϊςεισ και τουσ γαλαξίεσ ζχουν πολλζσ
φορζσ τθν τιμι του εκεί ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ. Αποτελοφν τον πρϊτο εμπειρικό
περιοριςμό παροχισ μάηασ ςε z>1, μια παράμετροσ -κλειδί των κεωρθτικϊν μοντζλων
ανάδραςθσ λόγω αςτρογζννθςθσ. Θ τόςο ζντονθ ανάδραςθ μπορεί να διαταράξει εντατικά
τισ ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ πριν αυτζσ μεταναςτεφςουν προσ το κζντρο του γαλαξία.
Τα δεδομζνα του SINFONI+AO μασ παρείχαν αποδείξεισ των λόγω AGN εκροϊν από τουσ
πυρινεσ ςε ςχεδόν όλουσ τουσ γαλαξίεσ του δείγματοσ (μεγάλθσ μάηασ). Πλοι τουσ
παρουςιάηουν μια ςθμαντικι κοιλιά. Οι ρυκμοί των εκροϊν ςτο υπζρυκρο είναι

μεγαλφτεροι από τουσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ.Θ ανακάλυψθ τθσ εκπομπισ ςτο (Hα) και
ςτισ <απαγορευμζνεσ> (NII),(SII), μαηί με τθν εγγενι επζκταςθ των 2-3 kpc και το πλάτοσ τθσ
ταχφτθτασ, αποτελοφν υπογραφζσ μιασ εκροισ από AGN τφπου 2. Ενϊ ζχουν αναφερκεί
εκροζσ από AGN ςε πολφ λαμπρά, αλλά ςπάνια Κβαηαρ μεγάλου z,θ επιςκόπθςι μασ
(SINS/zC-SINF) τϊρα ανακάλυψε ανζμουσ που κακοδθγοφνται από AGN ςτουσ πολφ
μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Θ ςυχνότθτα των εκροϊν αυτϊν μασ πλθροφορεί
ότι ζχουν μεγάλο κφκλο δράςθσ και, βάςει των εκροϊν ςτο υπζρυκρο, μπορεί να
ςυνειςφζρουν ςτθν παφςθ τθσ αςτρογζννθςθσ, μζςω αποτελεςματικισ αποβολισ του
αερίου από τισ εςωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιϊν.

Τα επόμενα βιματα με τθν KMOS
Θ επιςκόπθςθ αυτι μπορεί να μασ δϊςει μια εκτίμθςθ τθσ ςφνδεςθσ ανάμεςα ςτθν
κινθματικι των γαλαξιϊν και των αςτρικϊν δομϊν, κακορίηοντασ τον ρόλο τθσ
αςτρογζννθςθσ και των AGN ςτθν κυριαρχία τθσ ανάπτυξθσ τθσ αςτρικισ μάηασ. Κα εξετάηει
ςυςτθματικά τα αποτυπϊματα τθσ ανάδραςθσ των γαλαξιϊν, και τθσ επιρροισ από το
γαλαξιακό περιβάλλον. Με το δείγμα να εκτείνεται ςε όλο το φάςμα 0,7>z>2,7 κα
μπορζςουμε να ανιχνεφςουμε αποτελεςματικά τθν εξζλιξθ των ιδιοτιτων ςτουσ γαλαξίεσ
ςε εφροσ πάνω από 5 δισ ζτθ, κάτι που περιλαμβάνει τθν εποχι κορφφωςθσ τθσ κοςμικισ
δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ. Τα αποτελζςματα των πρϊτων ετϊν από ςε βάκοσ
παρατθριςεισ ςχεδόν 250 γαλαξιϊν, ςε εφροσ 0,9>z>2,3 ζδειξαν ότι θ μζκοδόσ μασ είναι
αξιόπιςτθ. Τα αποτελζςματα αυτά 1) επιβεβαίωςαν τουσ αναγνωριςμζνουσ από τθν
κινθματικι τουσ δίςκουσ ςτουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, και ζδειξαν μια ελάττωςθ κατά
παράγοντα 2 τθσ εγγενισ διαςποράσ ταχφτθτασ, κάτι που είναι ςυνεπισ με τθν εξζλιξθ των
αναλογιϊν του ψυχροφ αερίου ςτα πλαίςια των οριακά ςτακερϊν, πλοφςιων ςε αζρια,
δίςκων. 2) Λςχυροποιικθκε θ κεωρία τθσ πανταχοφ παρουςίασ των εκροϊν από τα AGN ςε
μεγάλθσ μάηασ, μεγάλου z, γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ.

Θ αρνθτικι και θ κετικι για τθν αςτρογζννθςθ ανάδραςθ ςε
ζνα Κβάηαρ με εκροι ςε z=1,6.
Θ ανάδραςθ των Κβάηαρ με τθν μορφι ιςχυρϊν εκροϊν προτείνεται ωσ κφριοσ μθχανιςμόσ
καταςτολισ τθσ αςτρογζννθςθσ που δεν αφινει τουσ γαλαξίεσ να αναπτυχκοφν
υπερβολικά, με αποτζλεςμα να πάρουν το κόκκινο χρϊμα των ελλειπτικϊν. Από τθν άλλθ,
κάποια μοντζλα υιοκετοφν τθν κετικι ανάδραςθ των AGN που περιλαμβάνει αςτρογζννθςθ
ςτον γαλαξία, μζςω ενίςχυςθσ τθσ πίεςθσ του αερίου ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Θ εφρεςθ
παρατθρθςιακϊν δεδομζνων και των δφο επιδράςεων τθσ ανάδραςθ αποτελεί μια
πρόκλθςθ, λόγω μικροφ αρικμοφ διακζςιμων παρατθριςεων των μεγάλθσ ενζργειασ και
γωνιακισ επζκταςθσ ανζμων των Κβάηαρ. Ο XID2028 είναι ζνασ <ςκιαςμζνοσ> χωρίσ
ραδιοεκπομπι Κβάηαρ με z= 1,59, ςτον οποίο ανιχνεφουμε μια γριγορθ (1500 km/s) και
εκτεταμζνθ (ωσ τα 13 kpc από τθ μαφρθ τρφπα) εκροι, ςτισ γραμμζσ εκπομπισ (OIII) του
αερίου. Θ μεγάλθ ταχφτθτα και ο ρυκμόσ εκροισ δεν δικαιολογοφνται μόνο με τθν
αςτρογζννθςθ. Οι ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ του (Hα) δείχνουν ότι θ τοποκεςία εκροισ
είναι ςτο κζντρο μιασ <κενισ> κοιλότθτασ, που ζχει γφρω τθσ (ςαν πζταλο) περιοχζσ
αςτρογζννθςθσ. Ζτςι θ εκροι απομακρφνει αζριο από τον γαλαξία (αρνθτικι ανάδραςθ),
αλλά και κινεί τθν αςτρογζννθςθ με τθν αφξθςθ τθσ πίεςθσ ςτα άκρα τθσ κοιλότθτασ, μζςω
τθσ εκροισ (κετικι ανάδραςθ). Ο γαλαξίασ αυτόσ είναι το πρϊτο δείγμα αυτισ τθσ διπλισ
ιδιότθτασ τθσ ανάδραςθσ.

Τα αποτελζςματα τθσ φαςματοςκοπίασ περιλαμβάνουν τθν φπαρξθ ενόσ μπλε <πτερυγίου>
ςε όλεσ τισ γραμμζσ εκπομπισ, που μασ προτείνει τθν φπαρξθ εκρζουςασ φλθσ. Οι
απαγορευμζνεσ γραμμζσ εκπομπισ του (OIII) αποτελοφν τον ιδανικό ανιχνευτι τθσ
εκτεταμζνθσ εκροισ ιονιςμζνου αερίου, που δεν μπορεί να παραχκεί ςε μια περιοχι
μεγάλθσ πυκνότθτασ (όπωσ κοντά ςτο AGN). Θ προεξοχι τθσ εκτεταμζνθσ, πλιρωσ
αναλυμζνθσ εκροι αποδεικνφεται από το μπλε πτερφγιο, ςτθν κατεφκυνςθ δυτικόανατολικά. Αυτό προζρχεται από τθν περιοχι του Κβάηαρ, και εκτείνεται για 13 kpc από το
γαλαξιακό κζντρο. Θ ταχφτθτα τθσ εκροισ είναι πολφ μεγάλθ ϊςτε να ζχει να κάνει με
περιςτροφικζσ κινιςεισ του γαλαξία. Στθν περίπτωςθ τθσ γαλαξιακισ περιςτροφισ,
αναμζνουμε το πλάτοσ των γραμμϊν να κορυφϊνεται ςτο κζντρο του γαλαξία. Εδϊ
κορυφϊνεται ςτθν περιοχι που βρίςκεται το μπλε πτερφγιο. Θ εκροι είναι των 300 θλιακϊν
μαηϊν το ζτοσ, μόνο για το ιονιςμζνο αζριο, που μπορεί να ςθμαίνει ςυνολικι εκροι 1000
θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ (με το μοριακό και το ουδζτερο αζριο). Αυτι θ τόςο ζντονθ εκροι δεν
μπορεί να δικαιολογθκεί από τθ δράςθ τθσ αςτρογζννθςθσ (ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ,
ςουπερνόβα).
Θ περιςςότερθ αςτρογζννθςθ ςτον γαλαξία ςθμειϊνεται ςτον πυρινα και ςε δφο επιπλζον
ςυμπυκνϊςεισ, με προζκταςθ προσ τα δυτικά από το Κβάηαρ, ςε δφο ςχεδόν παράλλθλουσ
κλάδουσ ςτθν περιοχι τθσ εκροισ. Το ενδιαφζρον είναι ότι θ κζςθ τθσ εκροισ ςυμπίπτει με
τθν κοιλότθτα ανάμεςα ςτισ δφο περιοχζσ αςτρογζννθςθσ. Ζτςι θ αςτρογζννθςθ είναι πολφ
υποβακμιςμζνθ ςτον πυρινα τθσ εκροισ, όπου το γριγορθσ διαςτολισ αζριο μπορεί να
απομακρφνει το μεςοαςτρικό (μοριακό) αζριο, που είναι απαραίτθτο για τθν
αςτρογζννθςθ. Αυτι είναι μια κλαςςικι αρνθτικι ανάδραςθ, που δείχνει ότι θ ιςχυρι
εκροι κατά πορεία τθσ μζςα ςτον γαλαξία εξαπολφει το περιςςότερο από το αζριο και
υποβακμίηει ζντονα τθν αςτρογζννθςθ. Από τθν άλλθ, βρζκθκαν αποδείξεισ ενίςχυςθσ τθσ
αςτρογζννθςθσ ςτισ δφο ζκκεντρεσ περιοχζσ που περικυκλϊνουν τθν κοιλιά τθσ εκροισ. Θ
ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν εκροι και τθν περιοχι αςτρογζννθςθσ υποςτθρίηεται από το πολφ
αςφμμετρο ςχιμα των εκεί περιοχϊν αςτρογζννθςθσ που εκτείνεται ζξω από τον γαλαξία,
ακριβϊσ κατά μικοσ των δφο πλευρϊν τθσ εκροισ, ενϊ δεν ζχουμε ανιχνεφςει άλλθ ουρά ι
ςυμπφκνωςθ αςτρογζννθςθσ ςε αυτόν τον γαλαξία.

Συμπεράςματα.
Αυτζσ οι παρατθριςεισ μασ προτείνουν τθν φπαρξθ κετικισ ανάδραςθσ από το αζριο, που
ςυμπιζηεται λόγω των κρουςτικϊν μετϊπων από τθν εκροι, ιδίωσ ςτισ άκρεσ τθσ εκροισ.
Αυτό το φαινόμενο ζχει προτακεί για τθν ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτθν λαμπρότθτα των AGN
και τον ρυκμό τθσ αςτρογζννθςθσ ςτον πυρινα, όπωσ και ανάμεςα ςτον βακμό
προςαφξθςθσ τθσ μαφρθσ τρφπασ και τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ ςτα AGN. Ακόμα, θ λόγω
εκροισ αςτρογζννθςθ ςυνικωσ δεν ανιχνεφεται ςτουσ ιδίουσ τουσ γαλαξίεσ με το AGN,
αλλά ςε ςυνοδοφσ νάνουσ γαλαξίεσ που είναι ευκυγραμμιςμζνοι με τον άξονα εκπομπισ
των AGN.Ο XID2028 είναι θ πρϊτθ περίπτωςθ άμεςθσ ανίχνευςθσ αςτρογζννθςθσ ςε ζνα
Κβάηαρ μθ ανιχνεφςιμο ςτα ραδιοκφματα, όπωσ και το πρϊτο παράδειγμα των δφο τφπων
ανάδραςθσ, τθσ κετικισ και τθσ αρνθτικισ, ςτον ίδιο γαλαξία. Λόγω του ότι παρατθροφμε
το Κβάηαρ ςτθν εποχι τθσ κορφφωςθσ τθσ δραςτθριότθτάσ του, όπου αναμζνουμε το
μζγιςτο τθσ επίδραςθσ τθσ ανάδραςθσ ςτθν εξζλιξθ του γαλαξία, τα δεδομζνα μασ δείχνουν
ότι και οι δφο τφποι ανάδραςθσ είναι ςθμαντικοί ςτθν διαμόρφωςθ τθσ εξζλιξθσ του
γαλαξία, ρυκμίηοντασ τθν αςτρογζννθςθ.

Θ εξζλιξθ τθσ κινθματικισ και τθσ μεταλλικότθτασ ςε z= 0,7 ωσ
2,7 με τισ επιςκοπιςεισ LUCI, SINS/Zc- SINF, KMOS.
Θ επιςκόπθςθ KMOS κα μασ προςφζρει παρατθριςεισ ςτο κοντινό υπζρυκρο ενόσ ςυνόλου
600 γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ. Κα παρουςιάςουμε τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ τθσ
κινθματικισ των πρϊτων 200 γαλαξιϊν, με επίκεντρο τθν εξζλιξθ τθσ διαςποράσ τθσ
ταχφτθτασ του αερίου ςχετικά με τθν ερυκρολίςκθςθ.Βρίςκουμε μια εξζλιξθ από z=4 ωσ
ςιμερα που είναι κατανοθτι με τθν ςυν- εξζλιξθ τθσ αναλογίασ αερίου και του ειδικοφ
ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ ςτθν εικόνα ιςορροπίασ τθσ γαλαξιακισ εξζλιξθσ. Χρθςιμοποιοφμε
ζναν ςυνδυαςμό επιςκοπιςεων ϊςτε να βροφμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρικι μάηα,
τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ και τθν αναλογία τθσ ροισ (NII)/(Hα), ωσ ανιχνευτι τθσ
μεταλλικότθτασ τθσ αζριασ φάςθσ του δείγματοσ. Ανακαλφψαμε μια ςτακερι κλίςθ ςτο
άκρο τθσ μικρότερθσ μάηασ τθσ ςχζςθσ μάηασ/μεταλλικότθτασ, και μποροφμε να
περιγράψουμε πλιρωσ τθν εξζλιξθ ςτθν ερυκρολίςκθςθ μζςα από τθν εξζλιξθ τθσ
χαρακτθριςτικισ μάηασ αναδιοργάνωςθσ, όπου θ ςχζςθ αρχίηει να γίνεται ιςόπεδθ ςτθν
αςυμπτωτικι μεταλλικότθτα. Σε ςυγκεκριμζνθ μάηα και ερυκρολίςκθςθ, τα δεδομζνα μασ
δεν δείχνουν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αναλογία (NII)/(Hα) και τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Και οι
δφο παράγοντεσ εξελίςςονται ςτθν ερυκρολίςκθςθ, αλλά δεν υπάρχει κάποια αιτιατι
ςχζςθ τουσ.

Θ εξζλιξθ ςτθν ερυκρολίςκθςθ τθσ διαςποράσ ταχφτθτασ.
Θ επιςκόπθςθ KMOS μελζτθςε 223 γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, και ανακάλυψε εκπομπι(Hα)
ςτο 80% από αυτοφσ. Μετά από προςαρμογζσ των δεδομζνων βρικαμε ζναν μζςο όρο
διαςποράσ ταχφτθτασ 50 km/s για z= 2,3 και 25 km/s για z= 0,9 (ςτουσ δίςκουσ των
γαλαξιϊν). Αυτό είναι κατανοθτό με το κριτιριο ςτακερότθτασ του Toomre (υπολογίηει τισ
παραμζτρουσ τθσ διαφορικισ περιςτροφισ και του δίςκου αερίων, που κακορίηουν τθν
ςτακερότθτα του ςυςτιματοσ). Θ εξζλιξθ ςτθν ερυκρολίςκθςθ τθσ αναλογίασ του αερίου
εξαρτάται από τθν εξζλιξθ του χρόνου εξάντλθςθσ (του διακζςιμου αερίου) και τον ειδικό
ρυκμό αςτρογζννθςθσ (specific star formation rate). Θ ςυμφωνία με τα δεδομζνα
υποςτθρίηει τθν εικόνα ιςορροπίασ τθσ γαλαξιακισ εξζλιξθσ, όπου οι αυξθμζνεσ
διαταράξεισ ςτουσ δίςκουσ ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ κακοδθγοφνται από τισ μεγαλφτερεσ
αναλογίεσ τουσ ςε αζριο.

Φαςματοςκοπία χωρικισ ανάλυςθσ ςε γαλαξίεσ, μζςω
βαρυτικϊν φακϊν ςε z= 2.
Θ φαςματοςκοπία χωρικισ ανάλυςθσ είναι πιο ιςχυρι, αν ςυνδυαςτεί με βαρυτικό φακό.
Ζχουμε παρατθριςεισ γαλαξιϊν μζςω βαρυτικοφ φακοφ, με χωρικι ανάλυςθ 100 παρςζκ. Θ
φαςματοςκοπία ςτο κοντινό υπζρυκρο μασ αποκαλφπτει τθν κινθματικι, τθν διαςπορά και
τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των περιοχϊν αςτρογζννθςθσ, κακϊσ και τον βακμό μεταλλικότθτασ
του αερίου. Χονδρικά τα 2/3 των γαλαξιϊν που παρατθροφμε είναι μεμονωμζνα
ςυςτιματα με ςυναφι πεδία ταχφτθτασ, μεγάλεσ διαςπορζσ ταχφτθτασ και πολλζσ
γιγάντιεσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ. Επίςθσ παρουςιάηουν αρνθτικζσ βακμίδεσ
μεταλλικότθτασ του αερίου, που δείχνει τθν ανάπτυξθ από μζςα προσ τα ζξω ςε βαρυτικά

αςτακείσ δίςκουσ. Οι υπόλοιποι γαλαξίεσ είναι υπό ςυγχϊνευςθ και ζχουν πιο ρθχζσ
βακμίδεσ μεταλλικότθτασ, κάτι που μασ δείχνει ανάμειξθ του μεςοαςτρικοφ αερίου μζςω
βαρυτικϊν αλλθλεπιδράςεων. Οι βακμίδεσ μεταλλικότθτασ ςε μεμονωμζνουσ γαλαξίεσ
ςυμφωνοφν με τισ προςομοιϊςεισ που χρθςιμοποιοφν ςτάνταρ ςυνταγζσ ανάδραςθσ, ενϊ
οι προςομοιϊςεισ με αυξθμζνθ ανάδραςθ παράγουν πιο ρθχζσ βακμίδεσ. Ζτςι αυτζσ οι
μετριςεισ περιορίηουν τα όρια ςτθν ανάπτυξθ των γαλαξιϊν μζςω ςυγχωνεφςεων και
αςτρογζννθςθσ, κακϊσ και ςτθν εκτίμθςθ τθσ βαρυτικισ ανάδραςθσ.
Θ φαςματοςκοπία ολοκλθρωμζνου πεδίου με τθλεςκόπια 8-10 μζτρων μασ ζδωςε τθν
δυνατότθτα κατανόθςθσ των εςωτερικϊν δομϊν γαλαξιϊν μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ (z= 23), όπου οι λαμπρζσ γραμμζσ εκπομπισ των νεφϊν ζχουν μετατοπιςτεί ςτο κοντινό
υπζρυκρο. Οι φαςματοςκοπικοί χάρτεσ 2 διαςτάςεων των γραμμϊν εκπομπισ μασ
δείχνουν τθν κινθματικι και τθν διαςπορά τθσ αςτρογζννθςθσ, ενϊ οι πολλαπλζσ αναλογίεσ
γραμμϊν εκπομπισ χρθςιμεφουν για τον κακοριςμό τθσ μεταλλικότθτασ του αερίου. Πμωσ
τα δείγματα των γαλαξιϊν με z>2 που ζχουν αναλυκεί από επίγεια τθλεςκόπια είναι λίγα,
ακόμα και με τθν χριςθ τθσ προςαρμοςτικισ οπτικισ. Μια λφςθ αποτελεί θ παρατιρθςθ
μζςω των βαρυτικϊν φακϊν.

Κινθματικι και μορφολογία.
Τα δείγματα των γαλαξιϊν από βαρυτικοφσ φακοφσ μασ ζδωςαν τθν πλθροφορία, ότι θ
πλειονότθτα των γαλαξιϊν z=2-3 δείχνουν ςυναφι περιςτροφι, ενϊ το 1/3 περίπου των
γαλαξιϊν είναι ςε διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ. Αυτά τα αποτελζςματα είναι ςφμφωνα με τισ
επιςκοπιςεισ των πολφ μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν, που αναλφονται αποτελεςματικά χωρίσ
τθ χριςθ βαρυτικοφ φακοφ. Σε αντίκεςθ όμωσ με τουσ κοντινοφσ μασ ςπειροειδείσ, θ
διαςπορά ταχφτθτασ είναι πολφ μεγάλθ ςε όλουσ τουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ τθσ
φαςματοςκοπίασ ολοκλθρωμζνου πεδίου με z>2, τυπικά ς= 50-100 km/s,και ςυχνά
ξεπερνάει τθν ταχφτθτα περιςτροφισ του γαλαξία. Μια άλλθ ανακάλυψθ είναι ότι ςχεδόν
όλοι αυτοί οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ςε z>2 αναλφονται ςε πολλαπλζσ γιγάντιεσ
ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ που περιλαμβάνουν (όταν ζχουμε τθν κατάλλθλθ χωρικι
ανάλυςθ). Με τθ χριςθ βαρυτικϊν φακϊν γνωρίηουμε ότι αυτζσ οι ςυμπυκνϊςεισ ζχουν
μζγεκοσ ςυγκρινόμενο με τα τεράςτια νζφθ (HII) ςε κοντινοφσ μασ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ
(100 pc διάμετρο). Απλοί υπολογιςμοί μασ δείχνουν ότι οι κινθματικζσ ιδιότθτεσ και οι
γιγάντιεσ ςυμπυκνϊςεισ εξθγοφνται φυςικά με το ςενάριο όπου θ αςτρογζννθςθ
εμφανίηεται ςε παχιοφσ, βαρυτικά αςτακείσ δίςκουσ. Θ κινθματικι μασ δείχνει ότι υπάρχει
οριακά βαρυτικι αςτάκεια, που πρζπει να οδθγιςει ςε κατάρρευςθ ςε κλίμακεσ ανάλογεσ
του μεγζκουσ των παρατθριςιμων ςυμπυκνϊςεων. Οι ιδιότθτεσ των ςυμπυκνϊςεων ςτουσ
γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ ςυγκρίνονται με αυτζσ των κλιμακωτϊν ςχζςεων των
κοντινϊν μασ δίςκων αςτρογζννθςθσ, δεδομζνθσ τθσ ενίςχυςθσ τθσ αναλογίασ του αερίου.
Ανακεφαλαιϊνοντασ, τα δεδομζνα μασ δείχνουν ότι θ πλειονότθτα των γαλαξιϊν με z=2-3
αναπτφςςονται εκ των ζςω με αςτρογζννθςθ που εμφανίηεται ςε παχιοφσ, πλοφςιουσ ςε
αζριο και βαρυτικά αςτακείσ δίςκουσ.

Οι βακμίδεσ μεταλλικότθτασ.
Μια άλλθ πρόςφατθ εργαςία επικεντρϊκθκε ςτθν μζτρθςθ τθσ εξζλιξθσ των βακμίδων
μεταλλικότθτασ ςτον χρόνο, ϊςτε να διαμορφϊςουμε μοντζλα γαλαξιακισ ανάπτυξθσ. Οι
δίςκοι των γαλαξιϊν του κοντινοφ μασ ςφμπαντοσ ζχουν αρνθτικζσ βακμίδεσ ςτθν
μεταλλικότθτα αερίου, με μεγαλφτερεσ μεταλλικότθτεσ ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ τουσ. Θ
παρουςία των βακμίδων εξθγείται από τθν μζςα προσ τα ζξω ανάπτυξθ των γαλαξιακϊν

δίςκων. Το μικοσ τθσ κλίμακασ των δίςκων αυξάνει ςε μεταγενζςτερουσ χρόνουσ. Θ εξζλιξθ
τθσ κλίςθσ των βακμίδων είναι ζνα ευαίςκθτο ςτον χρόνο δείγμα του πρόςφατου ιςτορικοφ
τθσ δυναμικισ και τθσ αςτρικισ ανάδραςθσ. Οι βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ και οι
γαλαξιακζσ εκροζσ μποροφν γριγορα να αναδιανζμουν τθν ενιςχυμζνθ ςε μζταλλα
μεςοαςτρικι φλθ ςε μεγάλεσ κλίμακεσ, ιςοπεδϊνοντασ κάκε γωνιακι βακμίδα.
Οι πρϊτεσ μετριςεισ των βακμίδων μεταλλικότθτασ ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ μασ
φανζρωςαν μια απότομθ αρνθτικι κλίςθ, που δεν κα μποροφςε να ανακαλυφκεί χωρίσ τθν
χριςθ βαρυτικϊν φακϊν. Είναι ξεκάκαρο ότι με ανάλυςθ <1kpc μποροφμε να
ανακαλφψουμε τισ βακμίδεσ ακόμα και για γαλαξίεσ με z> 2. Οι μεμονωμζνοι, χωρίσ
αλλθλεπίδραςθ γαλαξίεσ παρουςιάηουν πιο απότομεσ βακμίδεσ.
Οι μετριςεισ των βακμίδων μεταλλικότθτασ παραμζνουν όμωσ ςποραδικζσ, και τα
αποτελζςματα από διαφορετικά δείγματα δεν ςυμφωνοφν. Ωσ παράδειγμα, οι χωρίσ τθ
χριςθ βαρυτικοφ φακοφ γαλαξίεσ δείχνουν ςυςτθματικά πιο επίπεδεσ βακμίδεσ από
αυτοφσ με τθ χριςθ βαρυτικοφ φακοφ. Αυτό μπορεί να ζχει να κάνει με τθν ανεπιτυχι
χωρικι ανάλυςθ των πρϊτων, ι μπορεί να είναι πραγματικό γεγονόσ, που ζχει να κάνει με
τθ φφςθ των δειγμάτων. Οι χωρίσ φακό γαλαξίεσ που μελετάμε είναι πολφ μεγαλφτεροι, και
ωσ γνωςτό ζχουν πιο επίπεδεσ βακμίδεσ. Άρα χρειαηόμαςτε μεγαλφτερα δείγματα
γαλαξιϊν.

Οι τοπικζσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςε γαλαξίεσ με z>1, μζςω
ιςχυρισ ενίςχυςθσ τθσ λαμπρότθτασ από βαρυτικό φακό.
Θ αςτρογζννθςθ εμφανίηεται ςε φυςικζσ κλίμακεσ, που ανταποκρίνονται ςτισ τοπικζσ
περιοχζσ αςτρογζννθςθσ, με τυπικό μζγεκοσ 1000 pc. Πμωσ δεν μποροφμε να ζχουμε
τζτοια ανάλυςθ ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ. Θ ενίςχυςθ τθσ λαμπρότθτασ μζςω ιςχυρϊν
βαρυτικϊν φακϊν μασ επιτρζπει να μετριςουμε ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ τισ ιδιότθτεσ αυτϊν
των διακριτϊν περιοχϊν αςτρογζννθςθσ. Θ αςτρογζννθςθ είναι πολφπλοκθ κατά τθν εποχι
τθσ μζγιςτθσ δραςτθριότθτάσ τθσ. Οι μεγάλεσ διακυμάνςεισ ςτθν δομι τθσ ταχφτθτασ και
ςτθν ιςχφ των γραμμϊν Lyman- alpha και ιςχυρζσ γραμμζσ PCygni όπωσ τα (CIV), (MgII) μασ
δίνουν νζεσ πλθροφορίεσ ςτισ αςτροφυςικζσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ ακραίασ μεγάλθσ
μάηασ αςτζρεσ, τισ αφκονίεσ των χθμικϊν ςτοιχείων και τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ του αερίου
που ιονίηουν αυτά τα αςτζρια, και τθν γαλαξιακι εκροι που προκαλοφν.
Χρθςιμοποιοφμε το (rest-frame) φάςμα των γαλαξιϊν ςτο υπεριϊδεσ για τον περιοριςμό
τθσ γαλαξιακισ ανάδραςθσ, που εμπλουτίηει με μζταλλα τθν μεςοαςτρικι φλθ, για τθν
κατανόθςθ του ρόλου τθσ ανάδραςθσ ςτθν παφςθ τθσ αςτρογζννθςθσ. Μζχρι τθν
ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ των νζων τεράςτιων τθλεςκοπίων, ςιμερα υπάρχουν 2
τεχνικζσ να ζχουμε διάγνωςθ μζςω των rest- frame γραμμϊν ςτο υπεριϊδεσ, για γαλαξίεσ
με z= 1,5. Ο ζνασ είναι το ςτακάριςμα χαμθλισ ποιότθτασ φάςματα πολλϊν γαλαξιϊν. Αυτό
μασ προςφζρει τθν καλι δειγματολθψία των μζςων ιδιοτιτων των γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ, αλλά απομακρφνει τθν πικανότθτα κατανόθςθσ των διακυμάνςεων των
τοπικϊν ιδιοτιτων, και το πϊσ οι αλλαγζσ ςε μια ι περιςςότερεσ παρατθριςεισ επθρεάηουν
τισ υπόλοιπεσ.Ο δεφτεροσ τρόποσ είναι να ςτοχεφουμε ςε γαλαξίεσ μζςω βαρυτικϊν φακϊν.
Σε φάςματα με καλι αναλογία ςιματοσ/κορφβου για 4 τζτοιουσ γαλαξίεσ υπάρχουν πολλά
ιςχυρά χαρακτθρθςτικά, που ανιχνεφουν τισ ιδιότθτεσ των μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν και του
αερίου που εκρζει από αυτά . Και οι 4 γαλαξίεσ ζχουν εντυπωςιακά όμοια προφίλ PCygni,

αν και ο κακζνασ ζχει διαφορετικζσ ιδιότθτεσ ςτισ εκροζσ του. Ζτςι δεν γνωρίηουμε ποια
είναι θ <κανονικι> εκροι ςε z>1. Στθν καρδιά του προβλιματοσ βρίςκεται το γεγονόσ ότι οι
βαςικζσ φυςικζσ κλίμακεσ τθσ αςτρογζννθςθσ και των αςτρικϊν εκροϊν δεν είναι θ κλίμακα
ενόσ ολόκλθρου γαλαξία, αλλά μάλλον θ κλίμακα των κατά μζροσ περιοχϊν αςτρογζννθςθσ
ςε κάκε γαλαξία. Οι ιςχυροί βαρυτικοί φακοί μασ δίνουν μια πολφ καλι εικόνα των
μακρινϊν γαλαξιϊν, και ςτισ πιο ακραίεσ περιπτϊςεισ ενίςχυςθσ τθσ λαμπρότθτασ μζςω
φακοφ ζχουμε αναλφςει δομζσ <100 pc ςε γαλαξίεσ με z>1.

Ο γαλαξίασ RCS2 J0327-1326.
Αυτόσ ο γαλαξίασ με z =1,704 εμφανίηεται μζςω ενόσ πολφ ιςχυροφ βαρυτικοφ φακοφ. Σε
αυτόν ζχουμε αναλφςει τισ διακριτζσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ < 100 pc. Τα φάςματα κάκε
μιασ από τισ 4 περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ζχουν μεγάλεσ διάφορεσ ςτθν ιςχφ και ςτθν δομι
πολλϊν επιφανϊν χαρακτθριςτικϊν των γραμμϊν τουσ. Συγκεκριμζνα, οι γραμμζσ (CIV),
(MgII) PCygni, που προζρχονται από τισ εκροζσ αερίου, δείχνουν μεγάλθ διακφμανςθ
ανάμεςα ςτισ 4 διαφορετικζσ περιοχζσ. Ακόμα, δεν υπάρχει αρνθτικι αναλογία ανάμεςα
ςτθν ιςχφ των γραμμϊν (CIV) και (MgII), κάτι που μασ δείχνει ότι οι δφο αυτζσ γραμμζσ
δθμιουργοφνται με διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ και/ι ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ. Τα
δεδομζνα αυτά επίςθσ εμπλουτίηουν τθν παρατθριςιμθ ζλλειψθ ςχζςθσ ανάμεςα ςτισ
εκπομπζσ Lyman- α και (MgII)PCygni ςε ζνα δείγμα γαλαξιϊν μζςω ιςχυρϊν φακϊν. Αυτό
ενιςχφει τθν κεωρία ότι οι εκπομπζσ του (MgII) ανιχνεφουν τισ εκροζσ που προκαλοφνται
από αςτρικοφσ ανζμουσ, πικανϊσ παρζχοντάσ μασ μια μζτρθςθ του μθχανιςμοφ μεταφοράσ
ακτινοβολίασ ςε αυτζσ τισ εκροζσ.

Ο γαλαξίασ SGASJ1050+0017.
Αυτόσ ο γαλαξίασ ζχει z=3,625. Θ αφξθςθσ λαμπρότθτασ μζςω βαρυτικοφ φακοφ είναι
μεγάλθ. Μασ παρουςιάηει εκπομπι από δφο διακριτζσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ, μεγζκουσ
100- 200 pc. Τα φάςματα μασ πλθροφοροφν για τισ διαφορζσ των δφο περιοχϊν, με τθν
δεφτερθ να ζχει πολφ πιο αςκενι χαρακτθρθςτικά του (CIV), και αςκενζςτερθ εκπομπι
(HeII). Αυτό ςθμαίνει ότι οι ςυνκικεσ του ιονιςμζνου πεδίου ακτινοβολίασ και οι πλθκυςμοί
των αςτζρων μεγάλθσ μάηασ κυμαίνονται κατά πολφ ςτισ διαφορετικζσ περιοχζσ του
γαλαξία.

Συμπεράςματα.
Εξετάηοντασ τισ τοπικζσ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςε γαλαξίεσ μεγάλου z, μζςω βαρυτικϊν
φακϊν, βλζπουμε ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ κατά μικοσ διαφορετικϊν γραμμϊν κζαςθσ,
χωρίσ ζνδειξθ ςυςχζτιςθσ ανάμεςα ςτα χαρακτθρθςτικά των (CIV) και(MgII) Cygni.Επίςθσ

ζχουμε ενδείξεισ ςθμαντικϊν διαφοροποιιςεων ςτο ιονιςμζνο πεδίο ακτινοβολίασ. Αυτά τα
αποτελζςματα ενιςχφουν τθν άποψθ ότι θ αςτροφυςικι τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ ςε
μακρινοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ είναι πολφπλοκθ διαδικαςία. Οι γαλαξίεσ που μελετάμε
μζςω βαρυτικϊν φακϊν βρίςκονται τυπικά ςε z=2, δθλαδι τθν εποχι τθσ κορφφωςθσ τθσ
αςτρογζννθςθσ ςτο ςφμπαν. Τα δείγματα αυτά μασ επιτρζπουν τθν ανάλυςθ ωσ το μζγεκοσ
των ςυμπυκνϊςεων (περιοχϊν) αςτρογζννθςθσ ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ, ϊςτε να
μπορζςουμε να ζχουμε ςυμπεράςματα για τουσ ανζμουσ των μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν
τουσ και τθν επίδραςθ που ζχουν ςτθν μεςοαςτρικι φλθ.

Θ ανάλυςθ και χαρτογράφθςθ του ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν
ςτθν εποχι κορφφωςισ τθσ με τα Mahalo- Subaru και GraciasALMA
Θ ζρευνά μασ είναι για το πϊσ οι διεργαςίεσ αςτρογζννθςθσ ςτουσ γαλαξίεσ
πολλαπλαςιάηονται ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου, τθσ μάηασ και του περιβάλλοντοσ. Εκτόσ
από τισ δομζσ νθμάτων/ςυμπυκνϊςεων ςτα πρϊτο- ςμινθ παρατθριςαμε και πολφ
μεγάλεσ δραςτθριότθτεσ αςτρογζννθςθσ, ειδικά ςε z>2. Οι μιςζσ πθγζσ εκπομπισ (Hα) ςε
αυτιν τθν ερυκρολίςκθςθ περιζχουν δομζσ ςυμπφκνωςθσ. Μαηί με αυτζσ, οι κόκκινεσ
ςκονιςμζνεσ ςυμπυκνϊςεισ (red dusty clumps) ζχουν ανακαλυφκεί κοντά ι ςτο κζντρο
μάηασ των γαλαξιϊν. Ζτςι πικανϊσ ςυνδζονται με τον ςχθματιςμό κοιλιάσ. Κα αναλφςουμε
τα ςυςτατικά των μοριακϊν αερίων και τθσ ςκόνθσ ςτθν αςτρογζννθςθ, ϊςτε να
γνωρίςουμε αν οι ςυμπυκνϊςεισ ςχθματίηονται λόγω βαρυτικισ αςτάκειασ του πλοφςιου
ςε αζρια δίςκου, και αν οι κοιλιζσ ςχθματίηονται μζςω τθσ μετανάςτευςθσ ςυμπυκνϊςεων
ι ςυγχϊνευςθσ γαλαξία με γαλαξία.

Mahalo- Subaru, θ χαρτογράφθςθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτθν εποχι τθσ κορφφωςθσ
τθσ.
Είναι γνωςτό ότι ο κοςμικόσ ρυκμόσ πυκνότθτασ αςτρογζννθςθσ και το πλικοσ των AGN
κορυφϊνονται ςε z=2, και ότι θ αςτρογζννθςθ εξαρτάται από το περιβάλλον. Οι πρόςφατεσ
παρατθριςεισ μασ επιβεβαίωςαν ότι θ δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ ςε ζναν πυρινα
γαλαξιακοφ ςμινοσ με z=1,5 είναι ίδιασ ιςχφσ με αυτι του ευρφτερου πεδίου, και ότι το
μζγιςτο τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ μετατοπίηεται προσ τισ εξωτερικζσ περιοχζσ
του ςμινοσ, με τθν πάροδο του χρόνου. Κζλουμε να καταλάβουμε πωσ οι δραςτθριότθτεσ
αςτρογζννθςθσ ςε περιοχζσ μεγάλθσ πυκνότθτασ μεγάλου z ζχουν εγγενι προδιάκεςθ. Ρωσ
αυτζσ δζχονται εξωτερικι επίδραςθ από το γφρω περιβάλλον, πωσ το μζγιςτο τθσ
δραςτθριότθτασ μετατοπίηεται προσ τα ζξω με τθν πάροδο του χρόνου ςε περιβάλλοντα
μικρότερθσ πυκνότθτασ, και το ποιεσ φυςικζσ διαδικαςίεσ ευκφνονται για αυτά τα
φαινόμενα.
Ανιχνεφςαμε με επιτυχία πολλοφσ γαλαξίεσ που παρουςιάηουν εκπομπι από ιονιςμζνεσ
περιοχζσ αςτρογζννθςθσ, ςε γαλαξιακά ςμινθ. Το διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ και
οι φωτομετρίεσ ερυκρολίςκθςθσ επιβεβαιϊνουν ότι πρόκειται για γαλαξίεσ ςε ςμινοσ. Θ
ανακάλυψθ πολφπλοκων υπό- δομϊν από τθν εκπομπι (Hα) μασ δείχνει ότι αυτά τα
ςυςτιματα είναι ακόμα ςε φάςθ εξζλιξθσ. Θ αςτρογζννθςθ είναι πολφ ιςχυρι, ακόμα και
ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ των πρϊτο- ςμθνϊν. Αντίκετα, ςε ςμινθ μικροφ z θ αςτρογζννθςθ

είναι πολφ πιο αςκενισ και το μζγιςτό τθσ ζχει μετατοπιςτεί προσ τισ εξωτερικζσ περιοχζσ.
Αυτό μασ δείχνει ότι ο ςχθματιςμόσ των ςμθνϊν γίνεται από μζςα προσ τα ζξω.
Μερικζσ από τισ εκπομπζσ (Hα) δείχνουν πολφ κόκκινα χρϊματα, πρόκειται για γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ με πολφ ςκόνθ. Αυτοί τείνουν να ευνοοφν τθν δθμιουργία περιοχϊν
μεγάλθσ πυκνότθτασ, όπωσ τα νιματα και οι ςυμπυκνϊςεισ. Αυτοί πρζπει να είναι και οι
πλθκυςμοί με τθν περιςςότερθ εξωτερικι επίδραςθ από το περιβάλλον. Αυτά τα πρϊτοςμινθ είναι πικανϊσ οι περιοχζσ όπου οι γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου, που κυριαρχοφν
ςτα ςθμερινά ςμινθ, ιταν ακόμα ςτθν φάςθ του ςχθματιςμοφ τουσ. Ζτςι είναι ιδανικοί
ςτόχοι ϊςτε να μελετιςουμε με λεπτομζρεια τουσ φυςικοφσ μθχανιςμοφσ ςχθματιςμοφ
γαλαξιϊν, και τθν αρχικι εξζλιξι τουσ ςε πυκνά περιβάλλοντα.
Το 40% των αντικειμζνων εκπομπισ (Hα) ςε z=2 παρουςιάηει δομζσ ςυμπφκνωςθσ. Οι
γαλαξίεσ μεγάλθσ μάηασ με ςυμπυκνϊςεισ ζχουν μια κόκκινθ ςυμπφκνωςθ ςκόνθσ (red
dusty clump) κοντά ι ςτο βαρυτικό κζντρο τουσ. Αυτοί οι γαλαξίεσ με ςυμπυκνϊςεισ μπορεί
να προζρχονται ι από υπό- γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ ι από κατακερματιςμό του πλοφςιου
ςε αζριο ταραχϊδεσ δίςκου, που προκαλείται από ψυχρά ρεφματα από αζρια κατά μικοσ
των γφρω νθματοειδϊν δομϊν. Οι κόκκινεσ ςυμπυκνϊςεισ μπορεί να ανταποκρίνονται ςε
ςυγχωνεφςεισ αυτϊν των ςυμπυκνϊςεων ςτα γαλαξιακά κζντρα, αφοφ μεταναςτεφςουν
προσ αυτό μζςω δυναμικϊν τριβϊν. Μςωσ να παρακολουκοφμε ηωντανά τον ςχθματιςμό
των γαλαξιακϊν κοιλιϊν ι τθν δθμιουργία ράβδων.
Ακόμα, λάβαμε ςε βάκοσ φάςματα των περιοχϊν εκπομπισ (Hα) ςτα δφο πρϊτο- ςμινθ
(PKS1138, USS1558), ϊςτε να μελετιςουμε τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ πυκνότθτασ, ςε μεγάλο z. Τα δεδομζνα μασ
δείχνουν τθν μεταλλικότθτα του αερίου. Βρικαμε ότι ςτα πρϊτο- ςμινθ οι γαλαξίεσ είναι
χθμικά πιο εμπλουτιςμζνοι από αυτοφσ του ευρφτερου πεδίου, ςε μια δεδομζνθ γαλαξιακι
μάηα 100 δισ θλιακϊν. Αυτό το αποτζλεςμα ζχει 2 ςενάρια. Το ζνα είναι ότι θ μεγαλφτερθ
πίεςθ του αερίου ςτο μεςογαλαξιακό αζριο ςτα ςμινθ κάνει το αζριο που εκτοξεφεται από
τουσ γαλαξίεσ με τισ εκροζσ να πζφτει ξανά ςε αυτοφσ, ϊςτε να ανακυκλϊνεται για
περιςςότερθ αςτρογζννθςθ, με αποτζλεςμα τον μεγαλφτερο χθμικό εμπλουτιςμό τουσ. Το
άλλο ςενάριο είναι ότι το φτωχό ςε μζταλλα αζριο, πιο χαλαρισ ςφνδεςθσ, ςτισ εξωτερικζσ
περιοχζσ των γαλαξιϊν, απογυμνϊνεται πιο ζντονα λόγω παλιρροϊκϊν διαταραχϊν ι
πίεςθσ εμβολισ, με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ μεταλλικότθτασ. Αφοφ θ αναλογία αερίου
για οριςμζνθ μεταλλικότθτα είναι διαφορετικι ςτα δφο ςενάρια, θ μζτρθςθ του μοριακοφ
αερίου κα μασ οδθγιςει ςτο επικρατζςτερο από τα δφο.

Θ ανάλυςθ του περιεχομζνου ςε ςκόνθ και αζριο με το Gracias- ALMA.
Αν και ζχουμε αναγνωρίςει πολλοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ςτθ ζρευνά μασ, δεν
γνωρίηουμε τισ φυςικζσ διαδικαςίεσ που δρουν ςε αυτοφσ. Μζςω αυτισ τθσ ζρευνασ κα
μπορζςουμε να γνωρίηουμε που είναι καταμεριςμζνοι οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ με ςκόνθ
και που το πυκνό μοριακό αζριο. Για παράδειγμα, αν το μοριακό αζριο περιζχεται ςτα
κεντρικά κόκκινα ςυμπυκνϊματα ςτουσ γαλαξίεσ ςυμπυκνωμάτων, μποροφμε να
ερευνιςουμε τθν διαδικαςία αςτρογζννθςθσ και τθν αποτελεςματικότθτά τθσ. Αυτι
αναμζνεται να είναι διαφορετικι ςε μια ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ (starburst), κάτι που κα μασ
δϊςει γνϊςεισ για τθν υπόκεςθ τθσ δθμιουργίασ κοιλιάσ και ράβδου ςε γαλαξίεσ με
ςυμπυκνϊςεισ.

Μια υπζρβαςθ των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με ςκόνθ ςε z=
2,2.
Θ αναηιτθςθ μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με πολφ ςκόνθ μασ δίνει μια μεγάλθ
ευκαιρία να ανιχνεφςουμε τισ πυκνζσ ςε γαλαξίεσ περιοχζσ και το κοςμικό τουσ δίκτυο ςτο
μακρινό ςφμπαν. Θ μελζτθ μασ για το πρϊτο- ςμινοσ του ράδιο- γαλαξία MRC1138-262 ι
αλλιϊσ Spider web Galaxy ςε z= 2,16 μασ αποκαλφπτει πολλοφσ γαλαξίεσ υπόχιλιοςτομζτρων (sub mm galaxies, SMG). Το πλικοσ τουσ μασ φανερϊνει ότι υπάρχει μια
υπζρβαςι τουσ ςτο πεδίο. Κα δείξουμε ότι μια μεγάλθ αναλογία αυτϊν των μεγάλθσ μάηασ
και με πολφ ςκόνθ γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ ζχει φυςικι ςφνδεςθ με το πρϊτο- ςμινοσ και
τισ ιδιότθτεσ αυτοφ του υπερπλθκυςμοφ ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, κακϊσ και των μελϊν
του.
Θ κατανόθςθ του πωσ και πότε ςχθματίςτθκαν τα ςθμερινά ςμινθ γαλαξιϊν ςε μεγάλο z
είναι θ αφορμι μιασ εκτεταμζνθσ ζρευνασ που διεξάγεται τθν τελευταία δεκαετία, ειδικά
ςτο οπτικό και ςτο κοντινό υπζρυκρο, για τα πρϊτο- ςμινθ γαλαξιϊν ςτο μακρινό ςφμπαν.
Οι ιςχυροί ράδιο- γαλαξίεσ με μεγάλο z είναι τα πιο πολλά υποςχόμενα αντικείμενα για τθν
ανεφρεςθ των υπό ςχθματιςμό μεγάλθσ μάηασ ςμθνϊν.

Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ με πολφ ςκόνθ.
Οι τεχνικζσ που χρθςιμοποιοφμε ςτο ορατό /κοντινό υπζρυκρο ανιχνεφουν κυρίωσ (μάλλον
μικρισ μάηασ) γαλαξίεσ με μθ <ςκιαςμζνθ> (δθλαδι ορατι) αςτρογζννθςθ, παρουςιάηοντασ
ζτςι μόνο το 50% τθσ κοςμικισ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ. Οι επιςκοπιςεισ ςτα (υπό)
χιλιοςτόμετρα τθν τελευταία δεκαετία ζφεραν επανάςταςθ ςτισ γνϊςεισ μασ για τον
ςχθματιςμό και τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν, ανακαλφπτοντασ ζνα πλικοσ γαλαξιϊν μεγάλθσ
ερυκρολίςκθςθσ, ςκιαςμζνουσ από ςκόνθ, όπου ςχθματίηονται αςτζρια με φρενιρθ ρυκμό.
Οι SMG ζχουν εντατικι αςτρογζννθςθ, που κυμαίνεται από μερικζσ εκατοντάδεσ μζχρι
πολλζσ χιλιάδεσ θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ. Αυτοί οι ςκονιςμζνοι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ζχουν
μεγάλθ μάηα, και είναι μάλλον οι προ γεννιτορεσ των ςθμερινϊν ελλειπτικϊν. Αποτελοφν
εξαιρετικοφσ ανιχνευτζσ περιοχϊν κορφφωςθσ τθσ πυκνότθτασ τθσ μάηασ (ςε επίπεδο
ςμινουσ), άρα και των πρϊτο- ςμθνϊν. Θ μελζτθ τουσ μασ δίνει τθν ευκαιρία να

ερευνιςουμε τα επειςόδια τθσ ζκρθξθσ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτθν ςυμπαντικά κρίςιμθ εποχι
του ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν.

Γαλαξιακά ςμινθ.
Από τθν κατάρρευςθ των πρϊτων περιοχϊν μεγάλθσ πυκνότθτασ τθσ μάηασ, (που είχε ιδθ
διακυμάνςεισ πυκνότθτασ μετά τον πλθκωριςμό), αναδυκικαν τα γαλαξιακά ςμινθ. Αυτά
είναι οι κόμβοι του κοςμικοφ ιςτοφ, που ςχθματίςτθκε από τθν ανομοιογενι κατανομι τθσ
μάηασ ςε ςχθματιςμοφσ. Πταν κατάρρευςαν οι πρϊτεσ δομζσ, τα ςμινθ εμφανίηονταν ωσ τα
πρϊτα ίχνθ ςχθματιςμοφ και εξζλιξθσ γαλαξιϊν. Αυτζσ οι δομζσ αναπτυχκικαν ιεραρχικά
μζςω ςυγχωνεφςεων και προςαφξθςθσ μικρότερων γαλαξιακϊν αλεϊν. Με τθν μεγάλθ
πυκνότθτά τουσ αποτελοφν ιδανικό περιβάλλον ζρευνασ των φυςικϊν διαδικαςιϊν που
ενεργοποιοφν ι υποβακμίηουν τθν αςτρογζννθςθ και τθν δράςθ των AGN. Στισ δομζσ
μεγάλθσ κλίμακασ με z>1,5 παρατθροφμε ενίςχυςθ τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ.
Γνωρίηουμε ότι θ εκτεταμζνθ δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ (ςτα κζντρα αλλά και ςτισ
εξωτερικζσ περιοχζσ των ςμθνϊν) αποτελεί προϊόν τθσ ανάπτυξθσ των πιο μακρινϊν
ςμθνϊν, ενϊ τα τοπικά ςμινθ ςτεροφνται αςτρογζννθςθσ ςτα κζντρα τουσ. Για να
ανακεφαλαιϊςουμε, υπάρχει ιςχυρι ζνδειξθ ότι θ αςτρογζννθςθ ενεργοποιείται ςε
γαλαξίεσ που ειςζρχονται ςτο ςμινοσ και επθρεάηονται ζτςι από το περιβάλλον του, αν και
δεν ζχουμε ακόμθ ξεκακαρίςει τισ λεπτομζρειεσ αυτϊν των φυςικϊν διαδικαςιϊν. Αλλά
ςυνζβθ το ίδιο ςτουσ γαλαξίεσ με τθν μεγαλφτερθ μάηα ςτα ςθμερινά ςμινθ, που
ςχθματίςτθκαν νωρίσ ςτο νεαρό ςφμπαν?
Ζνα ιδιαίτερο χαρακτθριςτικό (πεδίο) ςτο διαγράμματοσ χρϊματοσ/λαμπρότθτασ των
τοπικϊν ςμθνϊν είναι θ κόκκινθ ακολουκία. Οι γαλαξίεσ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ
κυριαρχοφν ςτουσ πυρινεσ των γαλαξιακϊν ςμθνϊν και είναι μεγάλθσ μάηασ, με πακθτικι
εξζλιξθ, γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου (early type). Θ κόκκινθ ακολουκία υπάρχει ςε
ςμινθ μζχρι z=1,5 και είναι θ πιο ςθμαντικι ζνδειξθ ότι αυτοί ςχθματίςτθκαν ςε μικρι
χρονικι κλίμακα πριν τθν εποχι z>2. Το ποτζ και πωσ ςχθματίςτθκαν οι προ γεννιτορζσ
τουσ παραμζνει ζνα ανοιχτό ερϊτθμα. Τα ςχετικά ςενάρια περιζχουν ςχθματιςμό εκ των
ζςω ι ςυγχωνεφςεισ/ειςροζσ ςτο γαλαξιακό ςμινοσ. Οι SMG, με ανάπτυξθ τθσ αςτρικισ
μάηασ των κοιλιϊν τουσ ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, είναι υποψιφιοι προ γεννιτορεσ.
Αυτά τα πρϊτα αποτελζςματα δείχνουν ότι μια πλιρθ απογραφι των μελϊν ενόσ ςμινοσ
είναι εφικτι μόνο αν ζχουμε δεδομζνα από το οπτικό/κοντινό υπζρυκρο και το μακρινό
υπζρυκρο/υπό χιλιοςτόμετρα. Οι πθγζσ εκπομπισ Lyα και (Hα) αναμζνονται να είναι
ςχετικά μικρισ ι μεςαίασ μάηασ γαλαξίεσ, με ρυκμό αςτρογζννθςθσ από μερικζσ ωσ
εκατοντάδεσ θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ, ενϊ οι ςκονιςμζνοι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ζχουν
μεγάλθ μάηα και πιο ζντονθ αςτρογζννθςθ.

MRC 1138-262
Το πρϊτο- νζφοσ που ςυνδζεται με τον ραδιογαλαξία μεγάλου z MRC 1138-262, τον
γαλαξία <ιςτόσ τθσ αράχνθσ>, είναι ζνα από τα καλφτερα μελετθμζνα πεδία. Στο πεδίο
διακρίναμε ςυνολικά 16 SMG. Θ φαςματοςκοπία των Lyα και (Hα) αναδεικνφει μια
υπζρβαςθ των γαλαξιϊν εκπομπισ τουσ, ςε ςχζςθ με το υπόλοιπο πεδίο. Θ χωρικι
ανάλυςι τουσ μασ δίνει ιςχυρζσ αποδείξεισ ότι ο κεντρικόσ γαλαξίασ βρίςκεται ςε ζνα υπό
ςχθματιςμό ςμινοσ. Συμπεράναμε ότι μαηί με τον ράδιο- γαλαξία και δφο SMG,ςυνολικά
τουλάχιςτον 8 γαλαξίεσ είναι μζλθ του πρϊτο- ςμινοσ. Αυτοί βρίςκονται όλοι ςε μια
περιοχι εφρουσ 2 Mpc, (τυπικι διάμετροσ για ζνα ςμινοσ ςτο τοπικό μασ ςφμπαν) και

περιζχονται ςτα κοςμικά νιματα που ανακαλφψαμε ςε z=2,2. Άρα οι μεγάλθσ μάηασ και με
πολφ ςκόνθ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ είναι και ανιχνευτζσ του κοςμικοφ ιςτοφ. Θ τοποκεςία
τουσ ςτθν νθματοειδισ δομι υποςτθρίηει τθν κεωρία ότι ειςζρχονται ςτο παραπάνω
ςμινοσ. Ακόμα, ανακαλφψαμε SMG με απόςταςθ 5- 10 από το κζντρο του ςμινοσ, που
μπορεί να μασ δείχνουν ζνα άλλο νιμα.
Στθν κεντρικι περιοχι των 2Mpc, θ υπζρβαςθ των SMC είναι κατά παράγοντα 4
μεγαλφτερθ από τθν καλά μελετθμζνθ δομι των 6 SMG ςε z=1,99, που καταλαμβάνει ζνα
πεδίο 7Χ7 Mpc. Το πρϊτο- ςμινοσ MRC1138- 262 ανιχνεφεται από γαλαξίεσ μάηασ
διαφορετικοφ εφρουσ και βακμοφ ςκίαςθσ (εκπομπισ Lyα, εκπομπισ (Hα) και SMG). Τα
δεδομζνα αποκλείουν 3 SMG από μζλθ του ςμινοσ. Για τα υπόλοιπα 6 SMG δεν ζχουμε
αρκετά δεδομζνα ϊςτε να τα κατατάξουμε ωσ μζλθ. Μετριςαμε πυκνότθτα αςτρογζννθςθσ
περίπου 1500 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ/Mpc-3, κατά 4 μεγζκθ μεγαλφτερθ από τθν ςυνικθ
ςτο πεδίο, ςε αυτιν τθν ερυκρολίςκθςθ.

Μια ςάρωςθ μορίων ςτο Hubble Deep Field North.
Θ κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν κακοδθγείται παραδοςιακά από μια προεπιλογι
γαλαξιϊν προσ μελζτθ. Αυτι θ προεπιλογι βαςίηεται ςτισ πλατιζσ γραμμζσ εκπομπισ τουσ
ςτο ςυνεχζσ φάςμα (broad band continuum emission). Αυτι θ προςζγγιςθ είναι δυνθτικά
μθ αμερόλθπτθ, γιατί οι μακρινοί πλοφςιοι ςε αζρια γαλαξίεσ μπορεί να ζχουν ςκίαςθ λόγω
τθσ ςκόνθσ τουσ (άρα να υςτεροφν ςε εκπομπι). Για να ξεπεράςουμε αυτό το εμπόδιο,
πρόςφατα ολοκλθρϊςαμε μια επιςκόπθςθ του (CO) ςτα 3mm. Θ ζρευνά μασ πζτυχε 1) Τθν
μζτρθςθ τθσ ερυκρολίςκθςθσ του SMG (γαλαξία υπό χιλιοςτομζτρων) HDF 850.1 (z=5,183).
2) Τθν ανακάλυψθ μιασ πλατιάσ γραμμισ(CO 2-1) από τον γαλαξία BzK με z= 1,785, και
άλλεσ 6 εκπομπζσ (CO) από γαλαξίεσ του πεδίου. 3) Τθν ανακάλυψθ μερικϊν γραμμϊν
(πικανϊσ (CO 3-2) ςε z=2) χωρίσ ομόλογεσ γραμμζσ ςτο οπτικό/κοντινό και μακρινό
υπζρκυρο. Αυτά τα αποτελζςματα μασ επιτρζπουν να επεκτείνουμε τθν παράμετρο χϊροσ
ςτο δείγμα των ιδιοτιτων των γαλαξιϊν ςτισ ζρευνζσ μασ για το μοριακό αζριο ςε μεγάλθ
ερυκρολίςκθςθ. Ακόμθ ςθμαντικότερο, μποροφμε να ζχουμε τα πρϊτα άμεςα μετριςιμα
όρια τθσ κοςμικισ εξζλιξθσ τθσ περιεκτικότθτασ ςε μοριακό αζριο ςτο ςφμπαν. Αυτι θ
μελζτθ αντιπροςωπεφει ζνα πρϊτο βιμα για άμεςθ απογραφι του μοριακοφ αερίου ςε
<κανονικοφσ> γαλαξίεσ μεγάλου z, μια επιτυχία τθσ εξωγαλαξιακισ αςτρονομίασ με το
ALMA.
Θ κατανόθςι μασ για τον ςχθματιςμό των γαλαξιϊν βαςίηεται κυρίωσ ςε βάκοσ
παρατθριςεισ των αςτρικϊν ςυνζχων εκπομπϊν ςτο ορατό και κοντινό υπζρυκρο, και ςε
μικρότερο βακμό ςτο ιονιςμζνο αζριό τουσ και ςτθν ςυνεχι εκπομπι τθσ ςκόνθσ. Οι
λαμπρότθτεσ και τα χρϊματα του αςτρικοφ ςυνεχζσ χρθςιμοποιοφνται για τθν αναγνϊριςθ
των μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ γαλαξιϊν, και τθσ εκτίμθςθσ τθσ αςτρικισ μάηασ και των
ρυκμϊν αςτρογζννθςισ τουσ. Οι παρατθριςεισ ςτενισ γραμμισ αποκαλφπτουν τθν
παρουςία ενόσ πλθκυςμοφ γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με λαμπρζσ γραμμζσ εκπομπισ από το
ιονιςμζνο αζριό τουσ, αλλά ιςχνό αςτρικά ςυνεχζσ. Οι παρατθριςεισ ευρφ πεδίου του
ςυνεχζσ τθσ ςκόνθσ παρουςιάηουν τθν μάηα τθσ φλθσ που ςκιάηει (δθλαδι τθν ςκόνθ), από
τθν διαδικαςία αςτρογζννθςθσ. Συνολικά αυτζσ οι παρατθριςεισ μασ ζδειξαν τθν εξζλιξθ
τθσ πυκνότθτασ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ ςτο ςφμπαν ςε ςχζςθ με τον χρόνο. Αυτζσ οι

ζρευνεσ είχαν ωσ ςτόχο να μελετιςουν τισ διαδικαςίεσ αςτρογζννθςθσ <ηωντανζσ> (μζςω
του ιονιςμζνου αερίου ωσ ανιχνευτι ι τθσ εκπομπισ τθσ ςκόνθσ) ι ςτο παρελκόν (μζςω
των θλικιϊν και των μαηϊν των αςτζρων). Από τθν άλλθ, οι παρατθριςεισ του μοριακοφ
αερίου, που αποτελεί το <καφςιμο> τθσ αςτρογζννθςθσ, περιορίςτθκαν ςε μελζτεσ
υποςτιριξθσ των γαλαξιϊν.

Μια μοριακι ςάρωςθ ςτο βόρειο βακφ πεδίο του Hubble.
Διαλζξαμε το πεδίο μασ ϊςτε να περιλαμβάνει τον λαμπρό SMG,HDF850.1. Ανακαλφψαμε 2
γραμμζσ, τισ (CO 5-4) και (CO 6-5) που μασ δίνουν z= 5,183 για τον γαλαξία, κάτι που
επιβεβαιϊκθκε από παρατθριςεισ υποςτιριξθσ των (CO2 -1) και (CII). Ιταν θ πρϊτθ
φαςματοςκοπικι μζτρθςθ τθσ ερυκρολίςκθςθσ του γαλαξία, 14 ζτθ μετά τθν ανακάλυψι
του από το Hubble. Ανακαλφψαμε 7 γραμμζσ του (CO), που ςχετίηονται χωρικά με
ανάλογεσ παρατθριςεισ ςτο ορατό/κοντινό υπζρυκρο. Ζνασ από αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ
είναι ο μεγάλθσ μάηασ (250 δισ θλιακζσ μάηεσ) γαλαξίασ αςτρογζννθςθσ (με ρυκμό 38
θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ) BzK, με z=1,784.
Μια όμοιασ ζνταςθσ με τισ παραπάνω γραμμι (CO) ςχετίηεται με ζναν γαλαξία με μια τάξθ
μεγζκουσ μικρότερθ αςτρικι μάηα, ςε z=2,044. Αυτό το παράδειγμα μασ δείχνει ότι τα
μεγάλα αποκζματα μοριακοφ αερίου μποροφν να βρεκοφν ςε γαλαξίεσ με πολφ
διαφορετικζσ ιδιότθτεσ ςτθν εποχι z=2. Βρικαμε και άλλεσ εκπομπζσ που δεν ζχουν καμία
ομόλογθ εκπομπι ςτο ορατό/υπζρυκρο, παρά το εξαίςιο βάκοσ των δεδομζνων. Το πιο
εντυπωςιακό παράδειγμα, το ID.18, ζχει γραμμι (CO 3-2) ςε z= 2,071. Μια δευτερεφουςα
μετάβαςθ (CO 4-3) ανακαλφφτθκε διςτακτικά, επιβεβαιϊνοντασ τθν ανίχνευςθ τθσ
παραπάνω γραμμισ.

Οι ςυνιςτϊςεσ τθσ ζνταςθσ τθσ γραμμισ του (CO) και του μοριακοφ γαλαξιακοφ
μζρουσ.
Ρεριορίςαμε τα δεδομζνα μασ ωσ εξισ. Αποκθκεφςαμε τισ ανιχνεφςεισ του (CO) βάςει
ζνταςθσ των γραμμϊν, και τισ προςαρμόςαμε ςτο μζγεκοσ του ςφμπαντοσ ςε κάκε
ερυκρολίςκθςθ. Για κάκε διαφορετικι ζνταςθ των γραμμϊν κζςαμε ζνα κατϊτερο όριο,
που ανταποκρίνεται ςε αςφαλι δεδομζνα (αυτά που μπορζςαμε να διαςταυρϊςουμε με
άλλεσ ανεξάρτθτεσ μετριςεισ), και ζνα ανϊτερο όριο, που ανταποκρίνεται ςτθν παραδοχι
ότι όλεσ οι υποψιφιεσ εκπομπζσ είναι πραγματικζσ. Ζτςι αποκτιςαμε ζνα εφροσ ζνταςθσ
του (CO) κοντά ςτον κόμβο των προβλεπόμενων ςυνιςταμζνων ζνταςθσ των γραμμϊν του
(CO). Υπολογίςαμε τθν ποςότθτα του μοριακοφ αερίου ανά μονάδα ςυν-κινουμζνου όγκου.
Οι ςυνιςταμζνεσ ζνταςθσ από εμπειρικζσ προβλζψεισ ι θμι- αναλυτικά μοντζλα μασ
πλθροφοροφν τθν μάηα του (H2).

Συμπεράςματα.
Θ ςάρωςθ των μοριακϊν γραμμϊν ςτο παραπάνω πεδίο μασ επζτρεψε να κακορίςουμε τα
όρια ςτισ ςυνιςταμζνεσ ζνταςθσ του (CO) και τθσ πυκνότθτασ του μοριακοφ αερίου ςε
<κανονικοφσ> γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ, χωρίσ ςχετικζσ μετριςεισ ςτο ορατό και
υπζρυκρο. Τα δεδομζνα μασ ζδειξαν ότι υπάρχει μια κορφφωςθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςε z=
1-3, όπου οι γαλαξίεσ ζχουν πολφ περιςςότερο αζριο από ςιμερα. Αυτι θ εξζλιξθ
ςυμφωνεί και ενιςχφει τθν υπάρχουςα κατανόθςθ των ιδιοτιτων των γαλαξιϊν.

Ψυχρζσ ροζσ. Θ δυνατότθτα ανίχνευςθσ, θ ςχζςθ με τθν δομι
και τα χαρακτθριςτικά τουσ.
Το ψυχρό αζριο που ρζει κατά μικοσ των νθμάτων τθσ ςκοτεινισ φλθσ αποτελεί μάλλον τθν
βαςικι πθγι προμικειασ φλθσ για τθν ανάπτυξθ των δίςκων και τθσ αςτρογζννθςθσ ςτουσ
μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ, κατά το αρχικό ςφμπαν. Χρθςιμοποιιςαμε υδροδυναμικζσ
προςομοιϊςεισ ϊςτε να μελετιςουμε ποιεσ εκτάςεισ από αυτζσ τισ ψυχρζσ ροζσ είναι
ανιχνεφςιμεσ ςτα εκτεταμζνα περί- γαλαξιακά περιβάλλοντα μζςω τθσ εκπομπισ Lyα, τθσ
απορρόφθςθσ Lyα και των γραμμϊν απορρόφθςθσ μετάλλων χαμθλοφ ιονιςμοφ. Τα
χαρακτθριςτικά των εκπομπϊν Lyα των γαλαξιϊν ςτισ προςομοιϊςεισ μασ είναι όμοια ςε
λαμπρότθτα, μορφολογία και διαςπορά με τα αντίςτοιχα από παρατθριςεισ με διακριτζσ
κινθματικζσ δομζσ, ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ. Κα αναλφςουμε τα χαρακτθρθςτικά των
ψυχρϊν ροϊν ςτισ προςομοιϊςεισ και κα παρουςιάςουμε τισ κλιμακωτζσ ςχζςεισ των
τιμϊν για τισ ειςροζσ, ταχφτθτεσ, διαςπορζσ και ςυμπυκνϊςεισ, και κα ςυγκρίνουμε τα
αποτελζςματα με τισ παρατθριςεισ.
Θ εικόνα μασ για το πϊσ ςχθματίςτθκαν οι γαλαξίεσ ζχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια. Ρριν
μια δεκαετία νομίηαμε ότι οι γαλαξίεσ ςυλλζγουν τθν βαρυονικι τουσ μάηα από διάχυτα
νζφθ που ςυςςωρεφονται ςυμμετρικά μζςα ςτισ άλω από ςκοτεινι φλθ, και κερμαίνονται
μζςω κρουςτικϊν κυμάτων (shocks), όταν ςυγκρουςτοφν με το εκεί υπάρχον αζριο. Αυτόσ
είναι ο λεγόμενοσ τρόποσ καυτισ ςυςςϊρευςθσ (hot mode accretion). Πταν το αζριο είχε
επικακιςει ςτο ιςθμερινό γαλαξιακό επίπεδο, θ δθμιουργία γαλαξιακϊν δίςκων εξαρτιόταν
από μάηα τθσ ςκοτεινισ άλωσ. Κάτω από μια κρίςιμθ μάηα, το αζριο μποροφςε να ψυχκεί
αποτελεςματικά, ςχθματίηοντασ ζναν διςκοειδι γαλαξία, ενϊ για μεγαλφτερεσ μάηεσ ο
χρόνοσ ψφξθσ ξεπερνάει τθν θλικία του ςφμπαντοσ, οδθγϊντασ ςε δομζσ που μοιάηουν με
γαλαξιακά ςμινθ, με μεγάλθ αναλογία βαρυονικισ μάηασ ςε καυτό, διάχυτο
μεςογαλαξιακό αζριο.
Οι πρόςφατεσ κεωρθτικζσ μελζτεσ και προςομοιϊςεισ ζδειξαν όμωσ ότι ςε z= 2 ι
περιςςότερο, οι γαλαξίεσ αποκτιςαν τθν βαρυονικι μάηα τουσ κυρίωσ μζςω ψυχρϊν ροϊν
από ςχετικά πυκνό αζριο με κερμοκραςία ςτουσ 10000 Κ, που ειςχϊρθςε ςτο κερμαςμζνο
από κρουςτικά μζτωπα διάχυτο βαρυονικό μζςο. Αυτόσ είναι ο αποκαλοφμενοσ τρόποσ
ψυχρισ προςαφξθςθσ. Αυτζσ οι ροζσ κορυφωκικαν ςε z=3.
Οι προςομοιϊςεισ N-body προτείνουν ότι περίπου θ μιςι μάηα ςτθν ςκοτεινι άλω χτίςτθκε
<μαλακά>, και τα βαρυόνια επίςθσ ςυςςωρεφτθκαν θμι- ςυνεχόμενα, όςο αναπτφςςονταν
οι γαλαξίεσ. Οι υδροδυναμικζσ κοςμολογικζσ προςομοιϊςεισ επίςθσ δείχνουν μαλακι
ςυςςϊρευςθ, περιλαμβάνοντασ μικρζσ ςυγχωνεφςεισ με αναλογία μάηασ κάτω από 1/10,
που προμικευςαν τα 2/3 τθσ μάηασ ενόσ τυπικοφ γαλαξία. Οι μεγάλθσ μάηασ δίςκοι
αςτρογζννθςθσ με ςυμπυκνϊςεισ, που παρατθροφμε ςε z=2, μπορεί να ςχθματίςτθκαν
αρχικά από μαλακι και ςυνεχισ ςυςςϊρευςθ προερχόμενθ από τισ ψυχρζσ ροζσ, με
μικρότερθ ςυνειςφορά από τισ μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ. Το μυςτικό για να μθν καταρρεφςει
ζνασ γαλαξιακόσ δίςκοσ είναι θ μαλακι (ομαλι) ςυςςϊρευςθ κυρίωσ αερίου, αντί για
απότομθ ειςροι αςτρικισ φλθσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ μεγάλεσ γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ.

Τα προφίλ των γραμμϊν απορρόφθςθσ.
Σε αυτό το δείγμα κεωριςαμε ότι εμφανίηονται οι γραμμζσ απορρόφθςθσ Lyα και των
μετάλλων ωσ UV ακτινοβολία, που εκπζμφκθκε από τον κζντρο του γαλαξία του

παραδείγματοσ και απορροφικθκε από το αζριο ςτο περί- γαλαξιακό περιβάλλον, μια
ςφαιρικι περιοχι ζξω από τον δίςκο. Οι παρατθριςεισ των απορροφιςεων ςτο κζντρο του
γαλαξία ζχουν το πλεονζκτθμα ότι ξεχωρίηουν οι εκροζσ από τισ ειςροζσ, επειδι θ
απορρόφθςθ εμφανίηεται μόνο ςτθν μπροςτινι προσ εμάσ φλθ. Θ ακτινοβολία που
εκπζμφκθκε ι ςκεδάςτθκε από περιοχζσ πίςω από τον γαλαξία ζχει μπλοκαριςτεί από τον
ίδιο τον γαλαξία. Πμωσ, αυτι θ απορρόφθςθ δεν μασ δίνει χωρικζσ πλθροφορίεσ για τθν
απόςταςθ από το κζντρο του γαλαξία. Κατά μικοσ μιασ δεδομζνθσ γραμμισ κζαςθσ το
αζριο ζχει πυκνότθτα, κερμοκραςία και γωνιακι ταχφτθτα με διακυμάνςεισ, ωσ ςυνζπειεσ
τθσ γωνιακισ κζςθσ προσ το κζντρο του γαλαξία. Οι περιελίξεισ των διαφορετικϊν
πυκνοτιτων και γωνιακϊν ταχυτιτων ςτο αζριο κατά τθν γραμμι κζαςθσ είναι τα κφρια
ςυςτατικά για τον υπολογιςμό του προφίλ των γραμμϊν απορρόφθςθσ. Οι πικανότθτεσ
ανακάλυψθσ μιασ ψυχρισ ροισ, εξετάηοντασ ζναν μοναδικό γαλαξία από μια κατεφκυνςθ,
είναι για το (MgII) μια ειςροι >150km/s ςτο 1,3% όλων των παρατθριςεων. Ραράγουμε
ςτακαριςμζνα φάςματα χρθςιμοποιϊντασ τισ προςομοιϊςεισ μασ, προςκζτοντασ τα προφίλ
των γραμμϊν πολλϊν χιλιάδων διαφορετικϊν κατευκφνςεων για κάκε ζναν από τουσ 3
γαλαξίεσ. Κακορίηουμε το προφίλ των γραμμϊν απορρόφθςθσ για ζνα ςφαιρικό κζλυφοσ
ανάμεςα ςτθν εξωτερικι και τθν εςωτερικι διάμετρο. Θ προβλεπόμενθ γραμμι
απορρόφθςθσ των μετάλλων εμφανίηεται λεπτι. Ρικανϊσ οι πιο ταιριαςτζσ γραμμζσ για
τθν ανακάλυψθ τθσ ψυχρισ ροισ ςτθν απορρόφθςθ είναι οι (CII)και (MgII), αφοφ ζχουν το
δυνατότερο ςιμα.

Οι ψυχρζσ ροζσ ωσ <ςταγόνεσ> Lyα
Οι υδροδυναμικζσ κοςμολογικζσ προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι οι μεγάλθσ μάηασ
γαλαξίεσ τροφοδοτοφνται από ροζσ ψυχροφ αερίου που ειςρζει ςτισ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ,
ςε μεγάλο βακμό ςτον κοςμικό ιςτό. Αυτζσ οι ροζσ κα ζπρεπε να είναι παρατθριςιμεσ ωσ
λαμπρζσ πθγζσ Lyα, με επιμικεισ δομζσ που να εκτείνονται για πάνω από 100 kpc. Θ
απελευκζρωςθ τθσ δυνθτικισ βαρυτικισ ενζργειασ από το αζριο που ειςρζει μζςα ςτθν
άλω είναι θ πθγι τθσ λαμπρότθτασ τθσ γραμμισ Lyα. Οι προβλεπόμενεσ μορφολογίεσ και
λαμπρότθτεσ τθσ εκπομπισ αυτισ κζτουν αυτζσ τισ ροζσ υποψιφιεσ πθγζσ των
παρατθριςιμων <ςταγόνων> (drops) Lyα μεγάλου z. Το περιςςότερο από το αζριο ςτισ
ψυχρζσ ροζσ ζχει κερμοκραςία 10000- 50000 Κ, όπου κορυφϊνεται θ εκπομπιLα. Με τθν
χριςθ των κοςμολογικϊν προςομοιϊςεων με ανάλυςθ 70 pc και ψφξθ κάτω από 10000Κ,
και εφαρμόηοντασ μια απλι ανάλυςθ τθσ ικανότθτασ εκπομπισ Lα μζςω ερεκιςμοφ των
θλεκτρονίων λόγω ςφγκρουςθσ, καταςκευάςαμε χάρτεσ τθσ εκπομπισ Lα από
προςομοιωμζνουσ, μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ με z=3.Υπολογίςαμε τον μζςο όρο τθσ
λαμπρότθτασ του Lα για οριςμζνθ μάηα τθσ άλω και τον μζςο όρο τθσ επίδραςθσ τθσ
λαμπρότθτασ αυτϊν των εκτεταμζνων πθγϊν Lα. Οι ιδιότθτεσ των μεμονωμζνων εικόνων
ςυμφωνοφν με τισ παρατθριςεισ ςτθν κινθματικι και ςτθν μορφολογία. Θ προβλεπόμενθ
επίδραςθ τθσ λαμπρότθτασ είναι κοντά ςτθν παρατθριςθμθ.

Θ ςχζςθ με τθν μορφολογία.
Γνωρίηουμε ότι οι δορυφόροι γαλαξίεσ που περιζχουν αζριο, και πιο ειδικά για τον ςκοπό
μασ, άλωσ ςκοτεινισ φλθσ, ειςρζουν ςτθν κφρια άλω με απαλζσ ροζσ ςυςςϊρευςθσ. Ασ
υποκζςουμε ότι οι γαλαξίεσ και οι δορυφόροι τουσ ςχθματίηονται ςτο επίκεντρο από
τυχαίου προςανατολιςμοφ ψυχρζσ ροζσ. Ροια είναι τότε θ πικανότθτα ζνα μζροσ των
δορυφόρων να βρίςκεται μζςα ςε ζνα λεπτό επίπεδο γφρω από τον κεντρικό γαλαξία τθσ
κυρίασ άλω? Οι 15 από τουσ 27 δορυφόρουσ γαλαξίεσ τθσ Ανδρομζδασ βρίςκονται ςε ζνα

επίπεδο με ακτίνα 200 kpc. Αφοφ υποκζςαμε ότι όλεσ οι ροζσ περνάνε από τθν περιοχι του
κεντρικοφ γαλαξία, δφο ροζσ κα είναι πάντα ςτο ιδανικό επίπεδο. Σε ζνα ςενάριο
ελεφκερων ροϊν αναμζνουμε τουλάχιςτον το 67% των δορυφόρων γαλαξιϊν να βρίςκονται
ςε ζνα επίπεδο. Αφοφ ςυνικωσ παρατθροφμε δφο, τρεισ ι τζςςερισ διαμορφϊςεισ ροϊν
ςτισ προςομοιϊςεισ μασ, μποροφμε να ποφμε ότι δεν αποτελεί ζκπλθξθ θ διαμόρφωςθ των
δορυφόρων γφρω από τον γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ. Από τθν άλλθ, το γεγονόσ ότι οι τόςο
μικροί γαλαξίεσ βρίςκονται ςε ζνα λεπτό επίπεδο ταιριάηει ςε ζνα ςενάριο δφο θ τριϊν
ροϊν για τθν Ανδρομζδα, εκτόσ αν μια δευτερεφουςα εξζλιξθ από άλλεσ διαδικαςίεσ
μετακίνθςε τουσ δορυφόρουσ ζξω από αυτό το επίπεδο. Το γεγονόσ ότι παρατθροφμε μια
μεγάλθ αναλογία των δορυφόρων ςε ζνα λεπτό επίπεδο μπορεί να ερμθνευτεί ωσ ζμμεςθ
παρατθρθςιακι απόδειξθ του ςεναρίου ψυχροφ τρόπου ςυςςϊρευςθσ , και ότι θ διαςπορά
των δορυφόρων δεν είναι αποτελεςματικι, τουλάχιςτον ςτθν τοπικι μασ ομάδα.

Οι ρυκμοί των ροϊν ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ. Απαλζσ ειςροζσ και
ςυγχωνεφςεισ.
Κα δοφμε τουσ ρυκμοφσ ειςροισ των ψυχρϊν ροϊν ςυςςϊρευςθσ, το εφροσ των ταχυτιτων
τουσ, τισ διαςπορζσ των ρυκμϊν ταχυτιτων και τον ρόλο των ςυγχωνεφςεων ζναντι τθσ
απαλισ ροισ. Για αυτόν τον ςκοπό αναλφςαμε τθν δθμιουργία ςυμπυκνϊςεων των ροϊν
αερίου. Αξιολογιςαμε τθν μάηα κάκε ςυμπφκνωςθσ και εκτιμιςαμε μια αναλογία μάηασ για
τισ αναμενόμενεσ ςυγχωνεφςεισ, αγνοϊντασ τθ μάηα που χάνεται από τισ ςυμπυκνϊςεισ
κατά τθν ειςροι τουσ. Βρικαμε ότι 1) τα προφίλ ταχυτιτων των ψυχρϊν ροϊν είναι πολφ
ςτακερά και δεν δείχνουν ςθμάδια ελεφκερθσ πτϊςθσ. 2) Θ ςτακερι ταχφτθτα ειςροισ
ακολουκεί τουσ φυςικοφσ νομοφσ, με υπολογιςμό τθσ μάηασ τθσ άλωσ και τθσ
ερυκρολίςκθςθσ. 3) Θ διαςπορά ειςροισ μπορεί να περιγραφεί ωσ διπλι Γκαουςιανι
διαςπορά ( το άκροιςμα 2 Γκαυςιανϊν καμπυλϊν). 4) Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ειςροισ
(75%) ειςζρχεται τθσ άλωσ με χαμθλό ρυκμό, και μόνο ζνα μικρό ποςοςτό (25%) με μεγάλο
ρυκμό (γεγονότα μεγάλθσ ςυςςϊρευςθσ). 5) Οι ρυκμοί ςυςςϊρευςθσ για οριςμζνθ μάηα
και ερυκρολίςκθςθ ακολουκοφνε μια ςτιβαρι ςυμπεριφορά διπλοφ λογαρίκμου (θ
περιζλιξθ τθσ δράςθσ 2 λογάρικμων). Είναι ενδιαφζρον, ότι οι παρατθριςεισ ζδειξαν επίςθσ
μια διπλι Γκαουςιανι διαςπορά, όταν εξετάηουμε μια ςυγκεκριμζνθ διαςπορά ρυκμοφ
αςτρογζννθςθσ για οριςμζνθ αςτρικι μάηα. Αυτζσ ερμθνεφονται ωσ ςυνειςφορά τθσ
δραςτθριότθτασ τθσ κυρίασ ακολουκίασ και τθσ αςτρογζννθςθσ. Θ αναλογία ανάμεςα ςε
αυτζσ τισ παρατθριςεισ και τα αποτελζςματα των προςομοιϊςεων μασ δείχνουν ότι πρζπει
να υπάρχει ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν απαλι ςυςςϊρευςθ από τθν μια και τθσ ςυςςϊρευςθσ
από ςυγχωνεφςεισ καπό τθν άλλθ, με τθν δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ.

Συμπεράςματα.
Οι υπογραφζσ (ίχνθ) των ψυχρϊν ειςροϊν είναι λεπτζσ, και όταν ςτακάρονται
κατακλφηονται από τα ίχνθ των εκροϊν. Το προτεινόμενο προφίλ τθσ γραμμισ
απορρόφθςθσ Lyα ςυμφωνεί με τισ παρατθριςεισ, ενϊ θ ςτακαριςμζνθ γραμμι
απορρόφθςθσ των μετάλλων από τισ ειςροζσ είναι πολφ πιο αςκενισ από ότι παρατθροφμε
ςτισ εκροζσ. Τα αποτελζςματά μασ υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι οι παρατθριςιμεσ
αντίςτοιχεσ γραμμζσ αποτελοφν άμεςεσ ανιχνεφςεισ τθσ ψυχρισ ροισ, που κακοδθγεί τθν
εξζλιξθ των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ. Θ μζςω βαρφτθτασ
κζρμανςθ που ςυςχετίηεται με τισ ειςερχόμενεσ ψυχρζσ ροζσ είναι ζνασ φυςικόσ
μθχανιςμόσ που κακοδθγεί τθν εκτεταμζνθ παρατθριςιμθ ακτινοβολία ψφξθσ του Lα, και

αυτι θ εκτεταμζνθ εκπομπι Lα είναι αναπόφευκτθ ςτουσ περιςςότερουσ γαλαξίεσ μεγάλου
z.
Συμπεραίνουμε ότι θ ιδιαίτερθ χωρικι ευκυγράμμιςθ των δορυφόρων τθσ Ανδρομζδασ
μπορεί να εξθγθκεί από τισ ςυςςωρεφςεισ ψυχρισ ροισ, και τθν απλι γεωμετρία. Οι
υδροδυναμικζσ προςομοιϊςεισ παράγουν όμοιεσ δομζσ δορυφόρων γαλαξιϊν, μζςω ροισ
ψυχρισ ςυςςϊρευςθσ. Οι ευκυγραμμίςεισ των δορυφόρων γφρω από τουσ γαλαξίεσ
μποροφν να ερμθνευτοφν ωσ ζμμεςθ παρατθρθςιακι απόδειξθ παραδείγματοσ ψυχρισ
ροισ και προςφζρουν ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ του ιςτορικοφ ςυςςϊρευςθσ των γαλαξιϊν.
Το αζριο που ειςρζει ςτθν γαλαξιακι αλω είναι κυρίωσ απαλισ ροισ, και θ μειοψθφία του
προζρχεται από ςυγχωνεφςεισ. Το προφίλ τθσ ταχφτθτάσ του είναι ςτακερό και όχι
ελεφκερθσ πτϊςθσ.Θ δυνθτικι ενζργεια του αερίου, που χάνεται ςτθν διαδρομι, πρζπει να
διαχζεται από άλλουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ θ εκπομπι Lyα. Οι αναλογίεσ των εξιςϊςεων
χρθςιμοποιοφνται για να περιγράψουμε τθν διαςπορά τθσ ειςροισ του αερίου ςτισ
προςομοιϊςεισ. Μια ςυγκεκριμζνθ διαςπορά του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ ςτισ
παρατθριςεισ μασ δείχνει τθν ςφνδεςθ ανάμεςα ςτθν απαλι ςυςςϊρευςθ και τθν
αςτρογζννθςθ, και ανάμεςα ςτθν ςυςςϊρευςθ μζςω ςυγχωνεφςεων και τον ρυκμό
αςτρογζννθςθσ.

Θ ςυνζλευςθ αςτρικισ μάηασ με τα τθλεςκόπια VLT και HST,
και κζματα για τα μελλοντικά τθλεςκόπια E-ELT/ MOSAIC.
Θ αναλογία των μακρινϊν γαλαξιακϊν δίςκων/ ςυγχωνεφςεων είναι ακόμα υπό ςυηιτθςθ,
ενϊ θ 3διάςτατθ φαςματοςκοπία φζρνει επανάςταςθ ςτο πεδίο. Σε ερυκρολίςκθςθ z= 0,40,8 παρατθροφμε ότι οι μιςοί προ γεννιτορεσ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν ιταν ςε φάςθ
ςυγχϊνευςθσ, πριν 6 δισ ζτθ. Θ εξαιρετικι ανταπόκριςθ ανάμεςα ςτθν, βάςει
μεκοδολογίασ, κατθγοριοποίθςθ των μορφολογιϊν και τθσ κινθματικισ αποδεικνφει τθν
βίαιθ προζλευςθ των δίςκων. Οι μελζτεσ των εξωτερικϊν περιοχϊν των κοντινϊν γαλαξιϊν
αναδεικνφουν αποτυπϊματα τζτοιων αρχαίων ςυγχωνεφςεων, υπο τθ μορφι καλά
οργανωμζνων αςτρικϊν ροϊν. Μςωσ ο γείτονάσ μασ, ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ, είναι θ
καλφτερθ απεικόνιςθ αρχαίων ςυγχωνεφςεων. Υπάρχουν ακόμθ πολλά να ανακαλφψουμε
με το E-ELT.

Μεκοδολογία τθσ διερεφνθςθσ τθσ κινθματικισ μακρινϊν γαλαξιϊν.
Οι γαλαξίεσ ςυςςωρεφουν τθν μάηα τουσ από ςυγχωνεφςεισ και ειςροζσ αερίων, αλλά θ
αναλογία ανάμεςα ςε αυτοφσ τουσ 2 μθχανιςμοφσ μζνει αβζβαιθ. Οι χωρικά αναλυμζνεσ
κινιςεισ ζχουν παρατθρθκεί πρόςφατα ςε κλίμακεσ από 3 ωσ 7 kpc, για γαλαξίεσ μζχρι z=
2,5. Οι μετριςεισ ςε διάφορα μικθ κφματοσ οδθγοφν ςε διαφορετικά, πολλζσ φορζσ
αντίκετα αποτελζςματα. Θ πρϊτθ δυςκολία για τθν 3διάςτατθ φαςματοςκοπία, ειδικά για
γαλαξίεσ με z> 1, είναι να αποκτιςουμε πλιρθ δείγματα γαλαξιϊν κατά μάηα. Δεφτερον, οι
μακρινοί αυτοί γαλαξίεσ ζχουν μικρι ανάλυςθ. Ευτυχϊσ το ιονιςμζνο αζριο εκτείνεται πζρα
από το ςυνεχζσ φάςμα. Με αυτζσ τισ ςυνκικεσ θ ερμθνεία τθσ κινθματικισ είναι
πολφπλοκθ, αφοφ παραμζνει θ μοναδικι τεχνικι για να ξεχωρίςουμε δομζσ, όπωσ ζναν
περιςτρεφόμενο γαλαξιακό δίςκο από ςυγχωνεφςεισ. Μικρότερεσ διαταραχζσ, όπωσ
ςτιμονεσ (warps), μπάρεσ ι βρόγχοι, ανακαλφπτονται δφςκολα ι κακόλου. Ρρζπει να
επεξεργαςτοφμε μια ολοκλθρωμζνθ, αποτελεςματικι μζκοδο. Οι περιςτρεφόμενοι δίςκοι

ζχουν εντυπωςιακζσ γεωμετρικζσ ιδιότθτεσ, που μασ βοθκάνε να τουσ αναγνωρίςουμε
εφκολα. Οι ςυγχωνεφςεισ μπορεί να οδθγιςουν ςε μεγάλθ διαταραχι τθσ ευκυγράμμιςθσ
ανάμεςα ςτο ιονιςμζνο αζριο και τθν διαςπορά των παλαιοτζρων αςτζρων, αλλά όχι και οι
περιςτρεφόμενοι δίςκοι. Θ ανάλυςθ τθσ κινθματικισ προχποκζτει καλι γνϊςθ του κζντρου
μάηασ, του PA και τθσ κλίςθσ του υποψιφιου δίςκου. Θ διαδικαςία κατθγοριοποίθςθσ ενόσ
περιςτρεφόμενου δίςκου προχποκζτει να κακορίςουμε, ςτα πλαίςια των αβεβαιοτιτων
τθσ παρατιρθςθσ, αν
Α) Το κζντρο μάηασ ςυμπίπτει με το κζντρο του πεδίου ταχφτθτασ.
Β) Θ διαφορά ςτο PA ανάμεςα ςτθν κόκκινθ εικόνα και ςτο πεδίο ταχφτθτασ είναι λιγότερθ
από 20 μοίρεσ.
Γ) Θ «κινθμετρία» ι το κεντράριςμα του ς να ςυμπίπτει με μια κυρίαρχοσ κίνθςθ
περιςτροφισ.
Αυτά τα τρία βιματα πρζπει να κακοριςτοφν, και προχποκζτουν να γνωρίηουμε το κζντρο
τθσ μάηασ, τθν PA και τθν κλίςθ. Θ κινθματικι μζκοδοσ χρθςιμοποιεί μια αρμονικι
αποδόμθςθ των κινθματικϊν χαρτϊν που βαςίηονται ςε αςυμμετρίεσ. Θ μεγάλθ και οξζα
αναλογία ανάμεςα ςε ακραίεσ ταχφτθτεσ είναι ςχεδόν χωρίσ ανάλυςθ, και όταν
ςυμπλζκονται με τυχαίεσ κινιςεισ, ο χάρτθσ του ς δείχνει αναγκαςτικά μια κορυφι ςτο
κζντρο του περιςτρεφόμενου δίςκου. Να ςθμειϊςουμε ότι θ κινθμετρία μπορεί να
εφαρμοςτεί μόνο ςε μια μικρι αναλογία γαλαξιϊν με z=2, και όχι για δίςκουσ με
διαταραχζσ από ςυγχωνεφςεισ. Θ κινθματικι και θ εικόνα πρζπει να χρθςιμοποιοφνται ςε
ςυνδυαςμό, όταν χρθςιμοποιοφνται ανεξάρτθτα τα αποτελζςματα είναι αβζβαια
(υπάρχουν παραδείγματα που δείχνουν αντίκετα αποτελζςματα για το ίδιο αντικείμενο).
Μαηί μασ παρζχουν τθν μορφο- κινθματικι κατθγοριοποίθςθ, ενϊ ζνα από τα δφο μπορεί
να μασ δϊςει μόνο ζνα ανϊτερο όριο τθσ αναλογίασ του περιςτρεφόμενου δίςκου.
Θ επιςκόπθςθ IMAGES.
Ο ςτόχοσ τθσ επιςκόπθςθσ αυτισ είναι να πετφχει άμεςθ ςφνδεςθ ανάμεςα ςτουσ γαλαξίεσ
με z=0,4- 0,8 και τουσ ςθμερινοφσ γαλαξίεσ. Οι γαλαξίεσ επιλεχτικαν από 4 διαφορετικά
πεδία, ϊςτε να αποφφγουμε επιδράςεισ κοςμολογικισ διακφμανςθσ. Δεν επθρεάηεται από
τθν κοςμολογικι εξαςκζνθςθ, επειδι θ βακειά απεικόνιςθ μασ εξαςφαλίηει τθν
ανακάλυψθ των οπτικϊν δίςκων ςε γαλαξίεσ όμοιουσ του δικοφ μασ, ςε ερυκρολίςκθςθ z=
0,5.
Κατά τθν κοςμολογικι αρχι, οι προ γεννιτορεσ των ςθμερινϊν τεράςτιων ςπειροειδϊν
ζχουν όμοιεσ ιδιότθτεσ με τουσ γαλαξίεσ που ςιμερα βλζπουμε τθν εκπομπι του φωτόσ
τουσ από πριν 6 δισ ζτθ. Θ μορφολογικι ανάλυςθ 143 μακρινϊν γαλαξιϊν μασ δείχνει
ταφτιςθ των ιδιοτιτων με αυτζσ ςτθν ακολουκία του Hubble, από τουσ γαλαξίεσ τθσ
επιςκόπθςθσ SDSS. Οι ςτατιςτικζσ διαςπορζσ (αςτρικι μάηα, αςτρογζννθςθ) των γαλαξιϊν
μικροφ και μεγάλου z ςυμφωνοφν με τα αποτελζςματα των μεγάλων επιςκοπιςεων. Θ
μεκοδολογία τθσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ μορφολογίασ ακολουκεί ζνα θμι- αυτόματθσ
κρίςθσ <δζντρο>, τθν ακολουκία Hubble, που περιλαμβάνει το χρϊμα των γαλαξιϊν. Για
παράδειγμα, ζνασ μπλε, αλλά με ιςχυρό κζντρο γαλαξίασ μπαίνει ςτθν κατθγορία των
ιδιόρρυκμων. Μια τόςο ςυντθρθτικι μζκοδοσ είναι ο μόνοσ τρόποσ για μια ςτιβαρι
κατθγοριοποίθςθ. Θ αςτρογζννθςθ μπορεί όμωσ να επθρεάςει τθν μορφολογικι εμφάνιςθ,
και θ μορφολογικι κατθγοριοποίθςθ πρζπει να ςυγκρικεί με τθν χωρικά αναλυμζνθ
κινθματικι. Θ κατθγοριοποίθςθ των πεδίων ταχφτθτασ κυμαίνεται από περιςτρεφόμενο

δίςκο, διαταραγμζνθ περιςτροφι, ι ςφνκετεσ κινθματικζσ. Οι διαταραγμζνεσ μορφολογίεσ
ςχετίηονται πολφ καλά με ανϊμαλεσ κινθματικζσ και αντίςτροφα.
Διατθρείται αυτι θ ςχζςθ όταν χρθςιμοποιοφμε αυτόματθ κατθγοριοποίθςθ που βαςίηεται
ςτθν ςυγκζντρωςθ και αςυμμετρία του προφίλ γαλαξιακισ λαμπρότθτασ? Θ απάντθςθ είναι
όχι, και αυτζσ οι μζκοδοι υπερεκτιμοφν τον αρικμό των ςπειρϊν κατά παράγοντα 2. Οι
αυτόματεσ κατθγοριοποιιςεισ ζχουν ενδιαφζρον και είναι εικαςτικζσ επειδι μποροφν να
εφαρμοςτοφν ςε πλικοσ γαλαξιϊν. Πμωσ μασ παρζχουν πολφ απλουςτευμζνα
αποτελζςματα ϊςτε να περιγράψουμε πολφπλοκα αντικείμενα όπωσ είναι οι μακρινοί
γαλαξίεσ. Ο περιοριςμόσ τουσ ςτθν διάκριςθ των γαλαξιϊν ςε ανϊμαλεσ και ςπειροειδείσ
μορφολογίεσ οδθγεί ςε μεγάλα ςτατιςτικά ςφάλματα.

Τα απολικϊματα των αρχαίων ςυγχωνεφςεων ςτο κοντινό ςφμπαν.
Αν πολλοί από τουσ γαλαξίεσ ζχουν περάςει κάποια φάςθ μεγάλθσ ςυγχϊνευςθσ, κα πρζπει
να υπάρχουν ςχετικά αποτυπϊματα ςτισ άλωσ τουσ. Οι ςυγχωνεφςεισ προκαλοφν πολλζσ
φορζσ τεράςτιεσ παλιρροϊκζσ ουρζσ, από τισ οποίεσ πολλά αςτζρια ςυλλαμβάνονται ςτα
δυνθτικά βαρυτικά υπολείμματα ςτισ άλω των γαλαξιϊν. Επειδι τα ανεξάρτθτα αςτζρια δεν
επθρεάηονται από τθν δυναμικι ι από το καυτό αζριο τθσ άλω, ςχθματίηουν αςτρικζσ ροζσ
που μποροφν να διατθρθκοφν για αρκετό χρόνο. Τα περίχωρα των κοντινϊν, μεμονωμζνων
ςπειροειδϊν γαλαξιϊν παρουςιάηουν ςυχνά αςτρικζσ ροζσ χαμθλισ επιφανειακισ
λαμπρότθτασ, που μοιάηουν με απομεινάρια ςυγχωνεφςεων. Αυτζσ δεν μπορεί να
προζρχονται από μικρζσ πρόςφατεσ ςυγχωνεφςεισ, λόγω τθσ ροισ κόκκινου χρϊματοσ και
τθσ απουςίασ κάποιου υπόλοιπου γαλαξιακοφ πυρινα (από τον μικρότερθσ μάηασ γαλαξία
που ςυγχωνεφτθκε). Ο γαλαξίασ NGC 5907 και οι ςχετικοί βρόγχοι του ζχουν
μοντελοποιθκεί πλιρωσ (δίςκοσ, κοιλιά και παχφσ δίςκοσ) με τθν παραδοχι μιασ μεγάλθσ
ςυγχϊνευςθσ αναλογίασ 3/1 (μεγάλου- μικροφ γαλαξία) για τθν μάηα του αερίου ςε
αυτοφσ.

Ο NGC 5907.
Ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ παρουςιάηει μια κλαςςικι κοιλιά και άλω με μεγάλθ
μεταλλικότθτα, κάτι που μασ πλθροφορεί ότι προζρχεται από μια μεγάλθ ςυγχϊνευςθ.
Αυτι δικαιολογεί και τθν παρουςία τθσ αςτρικισ γιγάντιασ ροισ (Giant Stream), που μπορεί
να δθμιουργικθκε από αςτζρια παλιρροϊκισ ουράσ, που ςυνελιφκθςαν από τθν βαρφτθτα
του γαλαξία μετά τθν εποχι τθσ ςυγχϊνευςθσ. Κάποια αςτζρια τθσ μεγάλθσ ροισ ζχουν

θλικίεσ μεγαλφτερεσ από τα 5,5 δισ ζτθ. Μια πλοφςια ςε αζρια ςυγχϊνευςθ 3/1 (αναλογίεσ
μαηϊν των γαλαξιϊν που ςυγχωνεφονται) αναπαράγει αυτι τθν ροι, όπωσ και τον δίςκο,
τθν κοιλιά, τον δακτφλιο αςτρογζννθςθσ των 10 kpc (απόςταςθ από το κζντρο του γαλαξία)
και τον παχφ δίςκο, με τθν παραδοχι ότι θ αλλθλεπίδραςθ και θ ςυγχϊνευςθ των γαλαξιϊν
ςυνζβθςαν αντίςτοιχα πριν 8,75 δισ και 5,5 δισ ζτθ.

Ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ
Οι χωρικζσ τοποκεςίεσ των δορυφόρων του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ δθμιουργοφν το
ςχζδιο δφο ςυςτθμάτων βρόγχων, παρομοίουσ με αυτοφσ του NGC5907, και αποτελοφν
τυπικζσ υπογραφζσ αρχαίων μεγάλων ςυγχωνεφςεων. Εκτόσ από τθν παροχι μιασ
πρόβλεψθσ, το μοντζλο τθσ ςυγχϊνευςθσ ςτον Μ31 είναι το μόνο που μπορεί να
υπολογίςει το πάχοσ του επιπζδου ςτο οποίο βρίςκονται οι δορυφόροι, τθν φαινόμενθ
περιςτροφι του επιπζδου, και τθν υπζρβαςθ των νάνων γαλαξιϊν, προσ τον δικό μασ
Γαλαξία (λόγω βαρυτικισ αλλθλεπίδραςθσ). Ο Γαλαξίασ μασ και αυτόσ τθσ Ανδρομζδασ
κατζχουν παλαιά ςυςτιματα δορυφόρων. Οι δίςκοι των δορυφόρων δείχνουν (ζχουν
ευκυγραμμιςτεί) προσ τον Γαλαξία μασ. Αυτό αποτελεί άλλθ μια ζνδειξθ αρχαίασ
ςυγχϊνευςθσ ςτο μοντζλο του Μ31, και θ κφρια παλιρροϊκι ουρά μπορεί να ζφταςε ςτον
δικό μασ Γαλαξία. Αυτό το ςενάριο μπορεί να περιγράψει τθν προζλευςθ του απζραντου
επιπζδου δορυφόρων που παρατθροφμε γφρω από τον Γαλαξία μασ, και ςε αυτιν τθν
περίπτωςθ πολλοί νάνοι ςπειροειδείσ γαλαξίεσ (dSphs) του τοπικοφ ςμινοσ μπορεί να είναι
απομεινάρια παλλιροικϊν νάνων, και για αυτό να παρατθροφμε ότι ςχεδόν δεν ζχουν
ςκοτεινι φλθ.

Συηιτθςθ και ςυμπεράςματα.
Οι ςπειροειδείσ γαλαξίεσ εμφανίηονται να είναι αποτζλεςμα ςυγχωνεφςεων φτωχϊν, αλλά
και πλοφςιων ςε αζρια γαλαξιϊν. Εδϊ να ςθμειϊςουμε ότι οι μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ
(γαλαξιϊν μάηασ ςυγκρίςιμθ με αυτι του Γαλαξία μασ) ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν
κατάρρευςθ του γαλαξιακοφ δίςκου και τθν δθμιουργία ελλειπτικοφ γαλαξία. Ζχουμε
περιγράψει τισ αναςχθματίςεισ των δίςκων μετά από μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ, υποκζτοντασ
ότι οι προ γεννιτορεσ είχαν μικρι αναλογία αερίου (12%). Με πολφ μεγαλφτερθ αναλογία
αερίου, ζνασ δίςκοσ που ςχθματίηεται ξανά κα είναι περιςςότερο προεξζχων, και μετά τθν
φάςθ αςτρογζννθςθσ κα κυριαρχιςει ςτον εναπομείναντα γαλαξία. Οι αναλογία του

αερίου ςτθν μάηα των γαλαξιϊν είχε τιμζσ πάνω από 50%, ςε z=1,5-2. Ζτςι μποροφςε να
υπάρξει αςτρογζννθςθ ςε ςπειροειδείσ μεταγενζςτερου (late) τφπου με μικρι αναλογία
B/T. Μςωσ το μεγάλο πλικοσ κοιλιϊν με μικροφσ δείκτεσ Sersic (αποκαλοφμενεσ και ψευδόκοιλιζσ) που βρίςκονται ςτουσ τοπικοφσ γαλαξίεσ να μθν ταιριάηουν ςε ιςτορικό μεγάλων
ςυγχωνεφςεων. Ο ςχθματιςμόσ των ψευδό- κοιλιϊν είναι όμωσ αναμενόμενοσ, μζςω των
αρχαίων μεγάλων ςυγχωνεφςεων. Θ διαςπορά τθσ ςχζςθσ αςτρικισ μάηασ/ρυκμοφ
αςτρογζννθςθσ, ςχετικά με τισ φαςματικζσ εκπομπζσ των <ςυγχωνευτϊν> γαλαξιϊν, μπορεί
να είναι πολφ ςτενι για τθν φιλοξενία τεράςτιων ςυγχωνεφςεων, που αναμζνονται να
παρουςιάςουν ιςχυρι και βραχφχρονθ ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ, κατά τθν ςυγχϊνευςθ. Θ
ςυγχϊνευςθ όμωσ δεν είναι μια ςτιγμιαία διαδικαςία, και ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ ςε 400
εκατομμφρια ζτθ κυμαίνεται κατά 4 τάξεισ μεγζκουσ. Το ςχιμα τθσ κορφφωςθσ του ρυκμοφ
αςτρογζννθςθσ εξαρτάται από τθν ανάδραςθ.
Επειδι θ τριςδιάςτατθ φαςματοςκοπία ςτερείται τθν απαραίτθτθ για τισ δυνατότθτζσ τθσ
ςυλλογι φωτονίων, αναμζνουμε το τθλεςκόπιο E- ELT. Ο ςυνδυαςμόσ των δεδομζνων του
με αυτά του JWST κα ενιςχφςει ςθμαντικά τθν ζρευνα για τθν φυςικι του ςχθματιςμοφ των
πρϊτων γαλαξιϊν (όταν το ςφμπαν ιταν ακόμα μόνο μερικϊσ ιονιςμζνο).

Οι αφκονίεσ του οξυγόνου των γαλαξιϊν τθσ επιςκόπθςθσ z
COSMOS ςε z=1,4, με βάςθ τα δεδομζνα από 5 φαςματικζσ
γραμμζσ, και οι επιπτϊςεισ τουσ ςτθν ςχζςθ βαςικισ
μεταλλικότθτασ των γαλαξιϊν.
Θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρικι μάηα Μ και ςτθν μεταλλικότθτα αζριασ φάςθσ Η των
γαλαξιϊν, θ MZR, ζχει γίνει αντικείμενο παρατιρθςθσ, μζχρι και ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ
ερυκρολίςκθςθσ. Πμωσ είναι κζμα ςυηιτθςθσ αν ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ είναι μια
δευτερεφουςα παράμετροσ ςτθν MZR. Για τθν ζρευνα αυτοφ του κζματοσ μελετιςαμε
φαςματοςκοπικά 8 γαλαξίεσ τθσ επιςκόπθςθσ με 1,3<z<1,4. Αποκομίςαμε τισ
μεταλλικότθτεσ (O)/(H) και τθν αςτρογζννθςθ από μετριςεισ του (Hα). Βρικαμε ότι θ MZR
αυτϊν των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ είναι χαμθλότερθ από τθν τοπικι, των γαλαξιϊν τθσ
επιςκόπθςθσ SDSS (πιο κοντινοί), κατά παράγοντα 3 ωσ 5.
Στο τοπικό μασ ςφμπαν, θ μεταλλικότθτα για οριςμζνθ γαλαξιακι μάηα εξαρτάται και από
τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ του γαλαξία. Ζτςι θ αςτρογζννθςθ εμφανίηεται ωσ δευτερεφον
παράμετροσ τθσ ςχζςθσ μάηασ- μεταλλικότθτασ. Θ ςχζςθ αυτι εμφανίηεται και ςε γαλαξίεσ
μεγαλφτερου z. Θ F (fundamental) MR εκφράηει τθν βαςικι μεταλλικότθτα, ϊςτε να τονίςει
ότι θ ςχζςθ δεν ζχει διακυμάνςεισ ςτον χρόνο. Θ ςχζςθ αυτι είναι φυςικι απόρροια ενόσ
απλοφ μοντζλου των γαλαξιϊν, όπου θ αςτρογζννθςθ ρυκμίηεται από τθν μάηα του αερίου
ενόσ γαλαξία. Οι περιςςότερεσ μελζτεσ του Z (M,SFR) ςε z=1,4 βαςίηονται ςε μικρά
δείγματα ι δείγματα με περιοριςμζνθ φαςματοςκοπικι πλθροφορία, με αποτζλεςμα να
παρουςιάηουν αντικρουόμενα αποτελζςματα.
Αποτελζςματα
Συγκρίναμε τισ MZR γαλαξιϊν με z από 1,3 ωσ 1,7 με τθν ςχζςθ ςτθν επιςκόπθςθ SDSS. Σε
z>1 θ ςχζςθ παρουςιάηει 2-3 φορζσ μεγαλφτερεσ τιμζσ μεταλλικότθτασ.

Ερευνϊντασ τθν εξζλιξθ των υπολειμμάτων των ςυγχωνεφςεων
από τον ςχθματιςμό γαλαξιακϊν δίςκων αερίου.
Θ νζα ςυλλογι μασ από ςυμβολομετρικά δεδομζνα του (CO) μασ δείχνει ότι οι δίςκοι
ατομικοφ και μοριακοφ αερίου αποτελοφν ςφνθκεσ αποτζλεςμα τθσ τελικισ φάςθσ
γαλαξιακισ ςυγχϊνευςθσ. Συγκρίνοντασ τα μεγζκθ των δίςκων μοριακοφ αερίου και τισ
αναλογίεσ αερίου των γαλαξιϊν προγενζςτερου και μεταγενζςτερου τφπου (early and late
type), περίπου οι μιςοί δίςκοι του δείγματοσ παρουςίαςαν όμοιεσ ιδιότθτεσ με τουσ
προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ, που ζχουν ςυμπαγι δίςκο αερίων και χαμθλι αναλογία
αερίου/μάηασ. Ακόμα βρικαμε ότι οι πθγζσ με εκτεταμζνο δίςκο αερίων και μεγάλθ
αναλογία αερίου/μάηασ κα εξελιχτοφν ςε γαλαξίεσ που κυριαρχοφνται από τουσ δίςκουσ
τουσ.
Θ κυρίαρχθ κεωρία λζει ότι οι μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ ανάμεςα ςε 2 ςπειροειδείσ γαλαξίεσ
ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου, που κυριαρχοφνται
από τισ κοιλιζσ τουσ. Κόντρα ςε αυτό το κλαςςικό ςενάριο, πρόςφατεσ προςομοιϊςεισ με
πιο ρεαλιςτικι φυςικι αερίων μασ δείχνουν ότι κάποιεσ ςυγχωνεφςεισ κα ςχθματίςουν
εκτεταμζνουσ δίςκουσ αερίων και κα εξελιχτοφν ςε γαλαξίεσ μεταγενζςτερου τφπου, με
κυρίαρχουσ τουσ δίςκουσ τουσ. Για να ελζγξουμε αυτό το ςενάριο, μελετιςαμε με
ςυμβολομετρικι φαςματοςκοπία του (CO) χάρτεσ από 37 επιλεγμζνα απομεινάρια
ςυγχωνεφςεων. Βρικαμε ότι το 80% από τισ πθγζσ με ςτιβαρι ανίχνευςθ του (CΟ) (24 από
τουσ 30 γαλαξίεσ) ζχουν κινθματικζσ υπογραφζσ (ίχνθ) του μοριακοφ δίςκου αερίων ςτο
πεδίο ταχυτιτων τουσ. Συγκρίναμε τισ ιδιότθτεσ των μερϊν μοριακοφ αερίου και αςτρικισ
μάηασ αυτϊν των υπολειμμάτων ςυγχϊνευςθσ με γαλαξίεσ προγενζςτερου και
μεταγενζςτερου τφπου, ϊςτε να δοφμε τθν εξζλιξθ των υπολειμμάτων. Θ πλειονότθτα των
υπολειμμάτων ςυγχϊνευςθσ μασ παρουςιάηουν ζναν ςυμπαγι δίςκο μοριακοφ αερίου,
ανάλογο με τθν αςτρικι τουσ μάηα. Αν ο δίςκοσ δεν μεγαλϊςει ςθμαντικά, για παράδειγμα
από τθν ςυςςϊρευςθ του μοριακοφ αερίου που εκτινάχτθκε από τον γαλαξία (από τθ
ςυγχϊνευςθ ι το ενεργό κζντρο του) ι το παλιρροϊκό (επθρεαςμζνο βαρυτικά από τθ
ςυγχϊνευςθ) ατομικό υδρογόνο, κα εξελιχτοφν ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου.
Διςτακτικά προτείνουμε ότι οι πθγζσ με εκτεταμζνο δίςκο αερίων και μεγάλθ αναλογία
αερίου/μάηασ κα γίνουν γαλαξίεσ μεταγενζςτερου τφπου με κυρίαρχο δίςκο, αν δεν
υπάρξει άλλοσ μθχανιςμόσ μεταφοράσ του μοριακοφ αερίου ςτθν κεντρικι γαλαξιακι
περιοχι, ϊςτε να μειϊςει ζτςι το μζγεκοσ του δίςκου.

Το περιεχόμενο ςε αζριο των τυπικϊν γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ L.
Ραρατθριςαμε τθν εκπομπι (CO) πζντε γαλαξιϊν με ιςχυρό βαρυτικό φακό, ϊςτε να
επεκτείνουμε τισ μετριςεισ του μοριακοφ αερίου των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ L ςε z= 1,53. Φαίνεται να υπάρχει μεγάλθ διαςπορά ςτθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (star
formation efficiency, SFE). Βρικαμε ότι αυτό το εφροσ τθσ SFE ζχει να κάνει με διακυμάνςεισ
πολλϊν φυςικϊν παραμζτρων, κυρίωσ τον ειδικό ρυκμό αςτρογζννθςθσ, αλλά και τθν
αςτρικι μάηα και ερυκρολίςκθςθ. Στουσ γαλαξίεσ παρατθροφμε μια αφξθςθ τθσ αναλογίασ
του μοριακοφ αερίου ανάλογα το z, από z= 0,2 ωσ 1,2. Σε μεγαλφτερο z δεν ζχουμε εξζλιξθ.
Ραρζχουμε τισ πρϊτεσ μετριςεισ τθσ αναλογίασ μοριακοφ αερίου για γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ με z>1,ςτο άκρο τθσ ελάχιςτθσ γαλαξιακισ αςτρικισ μάηασ (4 -9 δισ θλιακζσ
μάηεσ).
Ξεκινιςαμε μια απογραφι του περιεχόμενου ςε μοριακι μάηα, ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ
κοντά ςτθν κορφφωςθ τθσ κοςμικισ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ. Πμωσ το δείγμα των
ανιχνευμζνων ςτο (CO) αντικειμζνων ςε z= 1-3 είναι ακόμα μικρό και κυρίωσ περιοριςμζνο
ςτουσ γαλαξίεσ μεγάλου ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ και αςτρικισ μάηασ, τθσ ακολουκίασ των
γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ. Μπορζςαμε να επεκτείνουμε το παρατθριςιμο δυναμικό εφροσ
των ρυκμϊν αςτρογζννθςθσ και αςτρικϊν μαηϊν των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με
παρατθριςεισ περιοριςμζνου περιεχομζνου μοριακοφ αερίου. Δθλαδι ςε γαλαξίεσ με
ρυκμό αςτρογζννθςθσ μικρότερο των 40 θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ, και λαμπρότθτασ 25 δισ
θλιακζσ.

Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ςτο γενικό πλαίςιο των γαλαξιϊν με μετριςεισ του (CO).
Ο ςυνδυαςμόσ των δειγμάτων των L γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με τουσ γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ από ανίχνευςθ του (CO) ςε z>1 από τθν βιβλιογραφία, μασ δείχνουν μια
μεγάλθ διαςπορά τθσ SFE, τόςθ ϊςτε αυτι εκτείνεται πολφ κάτω από τισ χαμθλζσ τιμζσ των
τοπικϊν ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, και να ξεπερνάει τθν διαςπορά των γαλαξιϊν υπόχιλιοςτομζτρων με z>1. Τι κακοδθγεί αυτιν τθν μεγάλθ διαςπορά τθσ αποτελεςματικότθτασ
τθσ αςτρογζννθςθσ, ι ιςοδφναμα, του χρονοδιαγράμματοσ εξάλειψθσ (κατανάλωςθσ από
τθν αςτρογζννθςθ) του μοριακοφ αερίου? Βρικαμε ότι ζχει να κάνει με τισ διακυμάνςεισ
κυρίωσ του ειδικοφ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, τθν αςτρικι μάηα και τθν ερυκρολίςκθςθ. Οι
ςυςχετιςμοί τθσ SFE με το αποτφπωμα τθσ κφριασ ακολουκίασ των γαλαξιϊν και το πόςο
ςυμπαγισ είναι θ αςτρογζννθςθ ςε αυτοφσ, δεν είναι ξεκάκαροι. Θ ελάττωςθ του
χρονοδιαγράμματοσ τθσ εξάλειψθσ του μοριακοφ αερίου ανάλογα με τθν αςτρικι μάηα
επαλθκεφεται από τουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ μικρισ αςτρικισ μάηασ ςε z>1, και ζχει
παρατθρθκεί ςτο τοπικό μασ ςφμπαν. Θ ελάττωςθ αυτι είναι αντίκετθ με το ςτακερό
χρονοδιάγραμμα ελάττωςθσ μοριακοφ αερίου γενικισ παραδοχισ, και διαψεφδει τθν
γραμμικι ςχζςθ Kennicutt- Schmidt (εμπειρικι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πυκνότθτα του αερίου
και τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ για μια οριςμζνθ γαλαξιακι περιοχι).

Θ αναλογία μοριακοφ αερίου των γαλαξιϊν μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ.
Οι διακυμάνςεισ των φυςικϊν διαδικαςιϊν ςτθν διάρκεια τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν
(ςυςςϊρευςθ, αςτρογζννθςθ, ανάδραςθ) ζχουν άμεςθ επίπτωςθ ςτθν αναλογία του
μοριακοφ αερίου. Ζνασ καλόσ τρόποσ να επιλζξουμε τα μοντζλα γαλαξιακισ εξζλιξθσ είναι
να υπολογίςουμε ςτισ προβλζψεισ τουσ και τθν αναλογία του μοριακοφ αερίου.

Ραρατθροφμε μια αφξθςθ τθσ αναλογίασ μοριακοφ αερίου ςε z από 0,2 ωσ 1,2 που δεν
εξελίςςεται άλλο με τθν ερυκρολίςκθςθ, ςε αντίκεςθ με τθν ςτακερι αφξθςθ που
αναμζναμε. Σε κάκε τιμι ερυκρολίςκθςθσ θ αναλογία αερίου παρουςιάηει μεγάλθ
διακφμανςθ, λόγω τθσ εξάρτθςθσ τθσ αναλογίασ του μοριακοφ αερίου από τθν αςτρικι
μάηα. Ζτςι ζχουμε τθν αφξθςθ τθσ αναλογίασ του μοριακοφ αερίου με τθν ελάττωςθ τθσ
αςτρικισ μάηασ του γαλαξία. Θ άνοδοσ τθσ αναλογίασ του μοριακοφ αερίου εξαρτάται πολφ
από τα ρεφματα εκροισ/ειςροισ/ανάδραςθσ ςτον γαλαξία.

Οι παρατθριςεισ του Jansky VLA (Very large Array) S-band των
πθγϊν εκπομπισ (Hα) (HAE)ςε ςχζςθ με το πρϊτο-ςμινοσ
4C23.56 ςε z=2,5.
To πρϊτο- ςμινοσ αυτό είναι γνωςτό για τθν υπερ -πυκνότθτά του (5 φορζσ αυτι των
ςμθνϊν) ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, που παρουςιάηουν λαμπρι εκπομπι (Hα). Τϊρα
ανακαλφψαμε 25 HAE που ςχετίηονται με το πρϊτο- ςμινοσ. Αυτοί οι HAE αςτρογζννθςθσ
είναι πικανό να εξελιχτοφν ςε ελλειπτικοφσ ςε z=0. Σε αυτό το πρϊτο- ςμινοσ υπάρχουν και
πολλοί άλλοι γαλαξιακοί πλθκυςμοί, κάνοντάσ το πολφ ςθμαντικό για τθν κατανόθςθ τθσ
εξζλιξθσ των γαλαξιϊν ςε μια υπζρ- πυκνι περιοχι. Ρολλοί λαμπροί ςτα υπό- χιλιοςτά
γαλαξίεσ (SMG) ςυμπίπτουν με τουσ HAE, δείχνοντασ ότι αυτοί παρουςιάηουν
αςτρογζννθςθ ςε περιβάλλον ςκόνθσ. Επειδι οι ρυκμοί αςτρογζννθςθσ των HAE μπορεί να
ζχουν υποτιμθκεί (από τθν επίδραςθ τθσ ςκόνθσ), χρθςιμοποιιςαμε μικοσ κφματοσ που
δεν επθρεάηεται από τθν εξάλειψθ λόγω τθσ ςκόνθσ. Ερευνιςαμε τθ ςχζςθ ανάμεςα ςτον
ρυκμό αςτρογζννθςθσ ςτα 1,4 Ghz και ςτθν γραμμι (Hα), ϊςτε να δοφμε αν αυτι ιςχφει για
τισ πθγζσ εκπομπισ, και για να ελζγξουμε το πλικοσ των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ με
ςκόνθ. Τα αποτελζςματα κα μασ βοθκιςουν να δοφμε πωσ ο ςχθματιςμόσ γαλαξιϊν
διαφζρει ςε ςυνκικεσ υπερ- πυκνότθτασ.
Τα γαλαξιακά ςμινθ, οι μεγαλφτερεσ βαρυτικά δεμζνεσ δομζσ του ςφμπαντοσ, μασ δίνουν
μια εξαιρετικι δυνατότθτα ζρευνασ του ςχθματιςμοφ και τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν ςε
υπερ- πυκνό περιβάλλον. Οι προ γεννιτορεσ των ςμθνϊν, τα πρϊτο- ςμινθ, που είναι
ακακόριςτα ςυςτιματα με υπερ- πυκνότθτα, εξελίςςονται ςε ςθμερινά ςμινθ, μάλλον
μζςω ςυγχωνεφςεων και εντατικισ αςτρογζννθςθσ. Μόνο λίγα ζχουν ανιχνευτεί μζχρι
ςιμερα. Το πρϊτο- ςμινοσ 4C23.56 με z=2,28 φιλοξενεί μια ομάδα HAE (ζχουμε
ανακαλφψει τουσ 25 τθσ ομάδασ). Το πρϊτο- ςμινοσ αυτό είναι πολφ ξεχωριςτό γιατί ζχει
και πολλοφσ άλλουσ πλθκυςμοφσ γαλαξιϊν, όπωσ μακρινοί κόκκινοι γαλαξίεσ (distant red
galaxies, DRG), ακραία κόκκινα αντικείμενα (extreme red objects, ERO) και πθγζσ μζςου
υπζρυκρου. 4 γαλαξίεσ υπό- χιλιοςτϊν επικαλφπτονται από HAE. Αυτό μασ δείχνει ότι
μπορεί να εμφανιςτεί ςε αυτοφσ ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ με τθν ζντονθ παρουςία ςκόνθσ,
υποβακμίηοντασ ακόμα και τθν εκπομπι (Hα), με αποτζλεςμα τθν υποτίμθςθ του ρυκμοφ
αςτρογζννθςθσ.

Αποτελζςματα και ςυμπεράςματα.
Οι μετριςεισ μασ ζδειξαν ότι 5 από τουσ HAE παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ με ςκόνθ, και
είχαμε υποτιμιςει τον ρυκμό τθσ. Αλλιϊσ κα παρουςίαηαν AGN (ενεργοφσ γαλαξιακοφσ
πυρινεσ). Ζνασ από τουσ γαλαξίεσ HAE φαίνεται να ςυγχωνεφεται με ζναν πολφ
<ςκιαςμζνο> γαλαξία αςτρογζννθςθσ. Ο διαχωριςμόσ τθσ αςτρογζννθςθσ με ςκόνθ και των

AGN από τουσ υπόλοιπουσ γαλαξίεσ εκκρεμεί. Το ALMA κα μασ δϊςει τισ ιδιότθτεσ του κάκε
γαλαξία του πρϊτο- ςμινοσ ξεχωριςτά, ϊςτε να κατανοιςουμε πωσ επθρεάηεται ο
ςχθματιςμόσ και θ εξζλιξθ των γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ από το γφρω περιβάλλον τουσ.

Υπάρχει εξάρτθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ μεταλλικότθτασ από τισ
γαλαξιακζσ δομζσ?
Ερευνιςαμε τθν εξάρτθςθ τθσ ςχζςθσ μάηασ/μεταλλικότθτασ (MZ) από το γαλαξιακό
περιβάλλον και τθν ςφνδεςθ με τισ αςτρικζσ δομζσ των γαλαξιϊν και τισ μορφολογίεσ τουσ.
Στισ μελζτεσ μασ αναλφςαμε γαλαξίεσ ςε μεγάλθσ μάηασ ςμινθ με z= 0,4 από επιςκοπιςεισ,
και μετριςαμε τισ μεταλλικότθτεσ των αερίων τουσ, τουσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ, τισ
αςτρικζσ δομζσ και τισ μορφολογίεσ τουσ. Εκτιμιςαμε τθν ςχζςθ MZ για 90 γαλαξίεσ ςε
ςμινθ και 40 γαλαξίεσ του πεδίου, χωρίσ να βροφμε ςθμαντικζσ διάφορεσ ςτθν διαςπορά
των 4 διακριτϊν μορφολογικϊν τφπων τθσ κατθγοριοποίθςισ μασ (λείοσ- με κανονικζσ
δομζσ (smooth), διςκοειδισ, ιδιόρρυκμοσ, ςυμπαγισ). Κάποιεσ διακυμάνςεισ τθσ MZ
ανάμεςα ςτα ςμινθ και τουσ γαλαξίεσ του πεδίου γίνονται ορατζσ ςτο όριο μζγιςτθσ
γαλαξιακισ μάηασ. Λείπουν όμωσ οι εμφανείσ τάςεισ για ειδικζσ αλλθλεπιδράςεισ ςτα
ςμινθ (ενίςχυςθσ ι καταςτολισ τθσ αςτρογζννθςθσ). Συγκεκριμζνα, οι γαλαξίεσ με
ιδιόρρυκμεσ αςτρικζσ δομζσ που φζρουν ςθμάδια γαλαξιακϊν αλλθλεπιδράςεων ζχουν
διαςπαρκεί ςτο ςμινοσ όπωσ οι διςκοειδείσ- γαλαξίεσ ςε ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Θ
διαςπορά αυτι ιςχφει και για τισ γαλαξιακζσ μάηεσ και τισ αφκονίεσ τθσ αναλογίασ (O)/(H).
Κα δείξουμε ότι το δείγμα μασ τοποκετείται γφρω από μια παρζκταςθ τθσ κφριασ
ακολουκίασ αςτρογζννθςθσ (ι ςχζςθ αςτρογζννθςθσ/αςτρικισμάηασ) ςε αυτιν τθν
ερυκρολίςκθςθ, δείχνοντασ ότι τα δείγματα που επιλζγουμε βάςει των γραμμϊν εκπομπισ
δεν ζχουν ειδικά μεγάλουσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ. Βρικαμε όμωσ ότι τα μιςά από τα
μζλθ των ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ (>10 δισ θλιακζσ μάηεσ) τοποκετοφνται κάτω από τθν
κφρια ακολουκία, κάτι που αντιςτοιχεί ςτα αντικείμενα μεγάλθσ μάηασ, που φτάνουν τισ
αφκονίεσ μεταλλικότθτασ του Θλίου μασ ςτο διάγραμμα MZ.

Ο κακοριςμόσ των μορφολογιϊν και των αφκονιϊν του αερίου.
Σε πολλζσ μελζτεσ τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτθ αςτρικι μάηα και τισ μεταλλικότθτεσ των
γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ ζχει τονιςτεί θ ςθμαςία τθσ παραπάνω ςχζςθσ για τθν κατανόθςθ
τθσ κοςμικισ εξζλιξθσ των ρυκμϊν αςτρογζννθςθσ και των ιδιοτιτων των γαλαξιϊν. Στθν
ζρευνά μασ ςτοχεφουμε ςτθν ςυλλογι περιςςότερων πλθροφοριϊν για τισ γαλαξιακζσ

δομζσ και μορφολογίεσ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα, ςε z=0,4. Αναλφςαμε γαλαξίεσ από
το πεδίο 3 ςμθνϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ (MACS1206, MACS0329, MACS 0416). Μετριςαμε
τουσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ και τισ αφκονίεσ του οξυγόνου (μεταλλικότθτα του αερίου)
με 5 ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ ((OII), (Hb), (OIII), (Ha), (NII)). Για να αναλφςουμε τυχϊν
μορφολογικζσ εξαρτιςεισ, κατατάξαμε τουσ γαλαξίεσ ςτισ παραπάνω 4 κατθγορίεσ.

Θ εξάρτθςθ τθσ ςχζςθσ MZ από τα περιβάλλοντα και τισ μορφολογίεσ.
Οι μεταλλικότθτεσ των αερίων εξαρτϊνται από τισ αςτρικζσ μάηεσ τουσ. Οι μελζτεσ τθσ MZ
ςε ζνα εφροσ ερυκρολίςκθςθσ μασ ζδειξαν ότι οι γαλαξίεσ με μεγαλφτερεσ μάηεσ
ςχθματίηουν ζνα πλατό υψθλισ (όμοιασ με του Θλίου μασ) αφκονίασ, ενϊ όςο μειϊνεται θ
μάηα εμφανίηεται μια αρνθτικι κλίςθ τθσ MZ. Και το ςθμείο 0 και θ κλίςθ αυτι
εξελίςςονται με τθν ερυκρολίςκθςθ. Θ μελζτθ μασ είναι θ πρϊτθ που εξετάηει τθν
εξάρτθςθ από το περιβάλλον ςε ςμινθ πολφ μεγάλθσ μάηασ (>1 τετράκισ θλιακζσ μάηεσ).
Για γαλαξίεσ με z=0,4μετριςαμε ζνα εφροσ τθσ εξζλιξθσ τθσ MZ κατά παράγοντα 2, αλλά
παρατθριςαμε ότι το κατϊφλι τθσ μάηασ, κάτω από το οποίο βρίςκουμε χαμθλζσ
μεταλλικότθτεσ, μετατοπίηεται ςε χαμθλότερεσ μάηεσ για τα περιβάλλοντα ςμθνϊν. Ακόμα
παρατθριςαμε ότι για z=0,4 οι γαλαξίεσ διαφόρων τφπων ζχουν όμοια διαςπορά τθσ MZ,
αλλά είναι ορατζσ κάποιεσ ιπιεσ διάφορεσ για μεγαλφτερεσ αςτρικζσ μάηεσ και μεγαλφτερα
μεγζκθ. Αυτι θ περιοχι κατζχεται κυρίωσ από πλθκυςμό διςκοειδϊν γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ ςτο δείγμα μασ, ςτο πεδίο, αλλά και ςτα ςμινθ. Οι διαφοροποιιςεισ από
επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ είναι πιο εμφανείσ. Κατά μζςο όρο, ενϊ οι πιο μεγάλθσ
μάηασ γαλαξίεσ του πεδίου του δείγματοσ ακολουκοφν τθν τοπικι ςχζςθ, μερικά μζλθ
ςμθνϊν υπερβαίνουν τισ αφκονίεσ του Θλίου μασ. Αυτό ςυμβαίνει ανεξάρτθτα από τον
μορφολογικό τφπο αυτϊν των γαλαξιϊν. Είναι οι ίδιοι γαλαξίεσ που είδαμε να
τοποκετοφνται κάτω από τθν κφρια ακολουκία ςτο διάγραμμα ρυκμοφ
αςτρογζννθςθσ/μάηασ. Αφοφ ζχουμε βρει ιδιόρρυκμουσ γαλαξίεσ χαμθλισ και υψθλισ
μεταλλικότθτασ, μποροφμε να ποφμε ότι οι χρονικζσ κλίμακεσ κάκε είδοσ επίδραςθσ του
περιβάλλοντοσ ςτθν αςτρογζννθςθ πρζπει να είναι μικρζσ.

Θ κατανόθςθ του ρόλου του περιβάλλοντοσ ςτθν δθμιουργία
γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου.
Ζνα από τα χαρακτθρθςτικά ςτισ κατατάξεισ ςτα γαλαξιακά ςμινθ είναι θ κόκκινθ
ακολουκία (red sequence, RS) των προγενζςτερου τφπου (early- type) γαλαξιϊν. Αφοφ
αυτοί οι γαλαξίεσ ζχουν απολζςει, κατά κφριο λόγο, το αζριο και τθ ςκόνθ τουσ, το κόκκινο
χρϊμα οφείλεται ςτθν πακθτικι τουσ φφςθ. Οι φυςικοί μθχανιςμοί που ζφεραν τθν παφςθ
τθσ αςτρογζννθςθσ και τθν είςοδο αυτϊν των γαλαξιϊν ςτθν κόκκινθ ακολουκία, δεν ζχουν
κατανοθκεί αρκετά. Οι επιδράςεισ από το περιβάλλον πρζπει να είχαν ςθμαντικό ρόλο ςτον
ςχθματιςμό τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ γαλαξιϊν, μετατρζποντασ τισ ιδιότθτεσ που
παρατθροφμε ςτουσ γαλαξίεσ, από μεταγενζςτερου ςε προγενζςτερου τφπου. Μελετιςαμε
τισ κινθματικζσ ιδιότθτεσ ςε ςμινθ γαλαξιϊν 0,8<z<1,7, ϊςτε να αποκαλφψουμε τουσ
φυςικοφσ μθχανιςμοφσ που ευκφνονται για τθν εξζλιξθ των γαλαξιακϊν ςμθνϊν και τον
ςχθματιςμό τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ.

Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ RS αρχίηει να διαμορφϊνεται ςε z= 2,5. Σε z= 1,4 ζχει
εγκαταςτακεί καλά, με αποτζλεςμα να είναι πιο ςυνικθσ ςε ςμινθ, παρά ςτο ευρφτερο
πεδίο. Πμωσ παραμζνει αςαφζσ πωσ γίνεται αυτό. Σχθματίηονται οι γαλαξίεσ
προγενζςτερου τφπου άμεςα ςε πρϊτο- ςμινθ ι ςε περιβάλλοντα του πεδίου μζςω
μθχανιςμϊν αυτό- απόςβεςθσ, που ρυκμίηονται από τθ μάηα τθσ άλωσ (φυςικά, nature)? Θ
ειςζρχονται αυτοί οι γαλαξίεσ ςτθν RS όταν βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των
ςμθνϊν ι των περιβαλλόντων γαλαξιακϊν ομάδων, ςε νιματα ειςρζουςασ μάηασ
(ανατροφικά, nurture)? Ρότε και που οι επιδράςεισ τθσ απογφμνωςθσ από το αζριο, μζςω
πίεςθσ εμβολισ, και οι αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςτουσ γαλαξίεσ (διαταράξεισ,
ςυγχωνεφςεισ, ςυμπλοκζσ χαμθλισ ταχφτθτασ) γίνονται ο κυρίαρχοσ λόγοσ που κάνει τουσ
γαλαξίεσ πακθτικοφσ και τουσ φζρνει ςτθν κόκκινθ ακολουκία? Ολεσ αυτζσ οι διαδικαςίεσ,
ανεξάρτθτα τθσ ςχετικισ ςθμαςίασ τουσ, πρζπει να επθρεάηουν τθν κινθματικι, τθν χωρικι
διαςπορά και το περιεχόμενο ςε μοριακό και ιονιςμζνο αζριο ςτουσ γαλαξίεσ. Οι
παρατθριςιμεσ αποδείξεισ που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ δείχνουν ότι είναι πικανό, όταν τισ
ςυγκρίνουμε με ποςοτικά μοντζλα, να κζςουμε τθν πιο πικανι αιτία κάκε παρατθριςιμθσ
κινθματικισ και δομικισ ανωμαλίασ. Αυτζσ οι αναλφςεισ ζγιναν όμωσ περιςςότερο για
γαλαξίεσ πεδίου, ζτςι είναι λίγεσ οι ςυςτθματικζσ και ολοκλθρωμζνεσ μελζτεσ των
κινθματικϊν και των λεπτομερειϊν των δομϊν των βαρυονίων ςτα ςμινθ.
Τα ςμινθ γαλαξιϊν που επιλζξαμε για αυτό το πρόγραμμα ζχουν ιδθ εκτεταμζνα
φαςματοςκοπικά, και ςε πολλά μικθ κφματοσ φωτομετρικά δεδομζνα. Οι παρατθριςεισ
μασ ζδειξαν ότι ο πιο πικανόσ τόποσ όπου μπορεί να εμφανιςτεί θ καταςτολι τθσ
αςτρογζννθςθσ και θ γαλαξιακι μεταμόρφωςθ είναι οι ενδιάμεςεσ πυκνζσ περιοχζσ ςτα
ςμινθ. Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ αυτϊν των περιοχϊν δείχνουν τισ επιρροζσ των
περιβαλλοντικϊν αλλθλεπιδράςεων ςτο περιεχόμενό τουσ ςε αζριο, και ζτςι μασ παρζχουν
χριςιμεσ πλθροφορίεσ για το πϊσ οι γαλαξίεσ μποροφν να επιταχφνουν τθν κατανάλωςθ
(ςτθν αςτρογζννθςθ) ι τθν απϊλεια αερίου. Χρθςιμοποιιςαμε τθν εκπομπι (Hα)
υπόλοιπου πλαιςίου (rest- frame) ωσ πιο ςτιβαρό ανιχνευτι του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ. Οι
πλθροφορίεσ από τθν κινθματικι δομι του καυτοφ ιονιςμζνου αερίου των γαλαξιϊν κα
ολοκλθρωκεί με αυτιν από το ψυχρό μοριακό αζριο, που κα μασ παρζχει το ALMA. Ολεσ
αυτζσ οι πλθροφορίεσ κα χρθςιμοποιθκοφν για να ζχουμε μια καλι εικόνα τθσ απόςβεςθσ
των γαλαξιακϊν ςμθνϊν και του ςχθματιςμοφ τθσ κόκκινθσ ακολουκίασ.

Σθμείωςθ 1

Εληνπίζζεθε γαιαμίαο πνπ «γελλά» 800 άζηξα ηνλ ρξόλν.
Μία εμαηξεηηθά ζπάληα αλαθάιπςε αλαθνίλσζε δηεζλήο νκάδα αζηξνλόκσλ από ηηο ΗΠΑ, ηε
Βξεηαλία, ηε Γεξκαλία θαη ηελ Κίλα, εληνπίδνληαο έλαλ γαιαμία όπνπ θάζε ρξόλν
δεκηνπξγνύληαη πεξίπνπ 800 θαηλνύξηνη αζηέξεο. Τν εληππσζηαθό θνζκηθό
«εξγνζηάζην» άζηξσλ βξίζθεηαη ζε έλα ηεξάζηην ζκήλνο γαιαμηώλ, 9,8
δηζεθαηνκκύξηα έηε θσηόο από ηε Γε, θαη βξέζεθε κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαζηεκηθνύ
ηειεζθνπίνπ Hubble ηεο NASA.
Πξόθεηηαη γηα ηελ πξώηε θνξά πνπ νη επηζηήκνλεο έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο παξαηεξεζηαθα
δεδνκέλα ηα νπνία δείρλνπλ πσο ηέηνηεο ζπκπαληηθέο δνκέο, ζην θέληξν κεγάισλ ζκελώλ,
κπνξνύλ λα αλαπηύζζνληαη αληιώληαο ζεκαληηθέο πνζόηεηεο αεξίσλ από άιινπο γαιαμίεο.
Καηά θαλόλα, νη γαιαμίεο νη νπνίνη βξίζθνληαη θνληά ζην θέληξν ελόο ζκήλνπο θηινμελνύλ
ππνιείκκαηα άζηξσλ, όπσο εξπζξνύο γίγαληεο. Η πεξίπησζε όκσο ηνπ γαιαμία πνπ βξήθε
ε εξεπλεηηθή νκάδα, θαη ν νπνίνο βξίζθεηαη θνληά ζην θέληξν ηνπ
ζκήλνπο SpARCS1049+56, θαίλεηαη πσο απνηειεί εμαίξεζε. Κη απηό γηαηί ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή «γελληνύληαη» λένη αζηέξεο κε εληππσζηαθά κεγάιν ξπζκό.
Η νκάδα πεξηγξάθεη ηελ αλαθάιπςή ηεο ζε άξζξν ζην επόκελν ηεύρνο ηνπ πεξηνδηθνύ The
Astrophysical Journal. «Πηζηεύνπκε πσο ν πςειόο ξπζκόο ζρεκαηηζκνύ θαηλνύξησλ
άζηξσλ νθείιεηαη ζηε ζπγρώλεπζε ηνπ ηεξάζηηνπ γαιαμία κε έλαλ κηθξόηεξν
γαιαμία πνπ βξηζθόηαλ ζε κηθξή απόζηαζε», δήισζε ε Τξέηζη Γνπέκπ, αλαπιεξώηξηα
θαζεγήηξηα ζην παλεπηζηήκην McGill ηνπ Καλαδά θαη από ηνπο επηθεθαιήο ζπληάθηεο ηεο
κειέηεο.
Οη επηζηήκνλεο αμηνπνίεζαλ αξρηθά ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην Spitzer ηεο NASA θαη ην
επίγεην ηειεζθόπην CFHT (Canada-France-Hawaii Telescope), ην νπνίν βξίζθεηαη ζηε Χαβάε.
Σηε ζπλέρεηα, κε ηε βνήζεηα ηνπ δηαζηεκηθνύ ηειεζθνπίνπ Hubble, κπόξεζαλ λα
κειεηήζνπλ ηηο θπζηθέο ηδηόηεηεο ηνπ γαιαμία.
Η απόζηαζε ηνπ SpARCS1049+56 ζεκαίλεη πσο ην θσο ηνπ ρξεηάζζεθε 9,8
δηζεθαηνκκύξηα ρξόληα γηα λα θζάζεη ζηε Γε. Τν ζκήλνο «θηινμελεί» ηνπιάρηζηνλ
28 γαιαμίεο, έρνληαο ζπλνιηθή κάδα πεξίπνπ 400 ηξηζεθαηνκκύξηα θνξέο ηε κάδα
ηνπ Ήιηνπ.
Τν αζηξηθό «εξγνζηάζην» ζην θέληξν ηνπ είλαη ν θσηεηλόηεξνο γαιαμίαο. Γηα λα γίλεη
αληηιεπηόο ε εληππσζηαθή ηαρύηεηα δεκηνπξγίαο λέσλ άζηξσλ, αξθεί θαλείο λα ιάβεη
ππόςε ηνπ πσο ζηνλ Γαιαμία καο θάζε ρξόλν ζρεκαηίδνληαη ην πνιύ δύν αζηέξεο.
«Τα δεδνκέλα από ην Spitzer ππνδείθλπαλ κηα πξαγκαηηθά έληνλε δξαζηεξηόηεηα
ζηελ “θαξδηά” ηνπ ζκήλνπο. Κάηη πνπ παξαηεξείηαη ζπάληα, θαη δελ έρεη ζπκβεί
πνηέ άιινηε ζε έλα ηόζν καθξηλό ζκήλνο», ζεκεηώλεη ν Άληακ Μνύδηλ από ην
παλεπηζηήκην ηνπ Κέηκπξηηδ θαη κέινο ηεο νκάδαο.
Τν ηειεζθόπην Spitzer αληρλεύεη ππέξπζξε αθηηλνβνιία, επνκέλσο κπνξεί λα εληνπίζεη ηε
ζεξκόηεηα πνπ εθπέκπνπλ πεξηνρέο «γέλλεζεο» λέσλ άζηξσλ. Οη έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζηε
ζπλέρεηα κε ην Hubble, ην νπνίν αληρλεύεη νξαηή αθηηλνβνιία, έδσζαλ ηε δπλαηόηεηα λα
εμαθξηβσζεί ην είδνο ηεο αζηξηθήο «πξώηεο ύιεο».
Έηζη, θαίλεηαη πσο πξόζθαηα έλαο κηθξόηεξνο γαιαμίαο ζπγρσλεύζεθε κε ην
θνζκηθό «εξγνζηάζην», ζην θέληξν ηνπ ζκήλνπο, «δαλείδνληαο» ηα αέξηά ηνπ
ζηνλ κεγαιύηεξν αζηέξα θαη ππξνδνηώληαο επνκέλσο ην θαηλόκελν.
Απηό πνπ ηώξα απνκέλεη σο εξσηεκαηηθό γηα ηνπο επηζηήκνλεο, θαη ην νπνίν ζα κπνξέζνπλ
λα απαληήζνπλ επεθηείλνληαο ηηο έξεπλέο ηνπο, είλαη θαηά πόζν ππάξρνπλ αξθεηνί αθόκε
παξόκνηνη γαιαμίεο πνπ εκθαλίδνπλ ηόζν κεγάιν ξπζκό ζρεκαηηζκνύ άζηξσλ ή ε
αλαθάιπςή ηνπο απνηειεί εμαίξεζε, ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ην ζπγθεθξηκέλν
ζκήλνο ήξζε ζηε «δσή» ζε κηα πξώηκε επνρή ηνπ ζύκπαληνο.

Σθμείωςθ 2
Θ κοςμικι οδοντόβουρτςα.
Στα χαμθλισ ςυχνότθτασ ραδιοκφματα ζχουμε ανακαλφψει τα λεγόμενα ράδιο- λείψανα
(radiorelics). Ρρόκειται για τεράςτιεσ διάχυτεσ ράδιο- πθγζσ, μεγζκουσ εκατομμυρίων ετϊν
φωτόσ, που βρίςκονται αποκλειςτικά ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των γαλαξιακϊν ςμθνϊν. Θ
μικρι επιφανειακι τουσ λαμπρότθτα κάνει δφςκολθ τθν ανακάλυψι τουσ. Από το φάςμα

τουσ ςυμπεραίνουμε ότι πρόκειται για ςχετικιςτικζσ εκπομπζσ ςτα ραδιοκφματα, που
προζρχεται από ςχετικιςτικά θλεκτρόνια ςε μαγνθτικά πεδία. Θ προζλευςθ των
θλεκτρονίων, που κινοφνται ςχεδόν με τθν ταχφτθτα του φωτόσ, και των μαγνθτικϊν
πεδίων μερικϊν μGauss δεν ζχει διευκρινιςτεί. Μάλλον πρόκειται για τεράςτια κρουςτικά
κφματα που παράγονται κατά τθν ςφγκρουςθ γαλαξιϊν, όπου μπορεί να επιταχυνκοφν τα
ςωματίδια. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ υπάρχει και ςτα υπολείμματα των ςουπερνόβα.
Το μεγαλφτερο ράδιο- λείψανο είναι ςτο γαλαξιακό ςμινοσ RXJ0603.3+4214, με z=0,225 και
ονομάηεται λείψανο τθσ οδοντόβουρτςασ. Ζχει πολφ ομαλό ίςιο ςχιμα και εκτείνεται για 10
εκατομμφρια ζτθ φωτόσ. Με τθν ςυμβολομετρία LOFAR πετφχαμε τθν καλφτερθ ανάλυςι
του.
Αυτι μασ επιτρζπει τθν αναλυτικι μελζτθ των ςυνκθκϊν επιτάχυνςθσ ςε αραιό πλάςμα,
που λαμβάνει χϊρα ςτα γαλαξιακά ςμινθ. Σε μικρότερα μικθ κφματοσ τα ράδιο- λείψανα
εκπζμπουν πολφ λιγότερο. Με το LOFAR κα ανακαλφψουμε εκατοντάδεσ τζτοια
αντικείμενα.

