Ο γαλαξίασ τθσ Ανδρομζδασ

Γεληθά ζηνηρεία.
Η απόζηαζε ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο από εκάο αλέξρεηαη ζε 2,38 σο 2,66
εθαηνκκύξηα έηε θσηόο. Δπεηδή ην ειηαθό ζύζηεκα απέρεη 30.000 έηε θσηόο από ην
θέληξν ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία, ε πξαγκαηηθή απόζηαζε ηνπ Γαιαμία καο από ηνλ M31
(από ην θέληξν ηνπ σο ην θέληξν ηνπ M31) είλαη ειαθξά δηαθνξεηηθή, ππνινγηδόκελε κε
βάζε ηνπο παξαπάλσ αξηζκνύο κεηαμύ 2,4 θαη 2,68 εθαηνκκπξίσλ εηώλ θσηόο. Τν 2003
κία λέα κέηξεζε κε βάζε ηνπο Κεθείδεο έδεημε κία απόζηαζε 2,51 ± 0,13 εθαηνκκύξηα
έηε θσηόο.
Τν κέγεζνο ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο είλαη εληππσζηαθό. Η δηάκεηξόο ηνπ θζάλεη ηα
140.000 έηε θσηόο, ελώ νη ακπδξόηεξεο πεξηθέξεηέο ηνπ πνπ έρνπλ αληρλεπζεί ηνπ
πξνζδίδνπλ κηα δηάκεηξν έσο 180.000 έηε θσηόο. Οη δηαζηάζεηο απηέο είλαη ιίγν
κεγαιύηεξεο από ηηο αληίζηνηρεο ηνπ Γαιαμία καο. Μεγαιύηεξε είλαη επίζεο ε απόιπηε
ιακπξόηεηα ηνπ M31: πεξίπνπ 2,7 θνξέο εθείλε ηνπ Γαιαμία. Δπεηδή όκσο ν δίζθνο ηνπ
M31 θαίλεηαη από ηε Γε πιάγηα, κε ηελ νπηηθή καο επζεία λα ζρεκαηίδεη γσλία 77,5
κνηξώλ κε ηνλ άμνλα ηνπ M31, καο θσηίδεη κε ην θσο «κόιηο» 26 δηζεθαηνκκπξίσλ
αζηέξσλ κέζνπ κεγέζνπο (όπσο ν Ήιηνο), παξά ην γεγνλόο όηη ν αξηζκόο ησλ αζηέξσλ
πνπ πεξηέρεη εθηηκάηαη ζε έλα ηξηζεθαηνκκύξην έλαληη 400 δηζεθαηνκκπξίσλ άζηξσλ ηνπ
δηθνύ καο Γαιαμία. Ο M31 έρεη νξαηή κάδα πεξίπνπ 185 δηζεθαηνκκύξηα ειηαθέο κάδεο
θαη νιηθή κάδα (βαξπνληθή θαη ζθνηεηλή ύιε) 1,23 ηξηζεθαηνκκύξηα ειηαθέο κάδεο.
Ο M31,ν Γαιαμίαο καο, ηα λέθε ηνπ Μαγγειάλνπ θαη ν Μ32 αλήθνπλ ζηε ιεγόκελε
ηνπηθή νκάδα γαιαμηώλ. Τα ζπζηήκαηα απηά ζπγθξαηνύληαη καδί θαζώο ην Σύκπαλ
δηαζηέιιεηαη. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ν M31 πξνζεγγίδεη ην Γαιαμία καο κε ηαρύηεηα
ζρεδόλ 120 ρηιηνκέηξσλ αλά δεπηεξόιεπην

Οη παξαηεξήζεηο ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο απέδεημαλ όηη ν Μ31 θαη ν Γαιαμίαο καο είλαη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ξαβδσηνί ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο, απιώο νη ξάβδνη ηνπο δελ είλαη
εύθνια παξαηεξήζηκνη. Έηζη ν Μ31 θαηαηάζζεηαη σο ηύπνπ SABb ζην ζύζηεκα ηνπ
Φακπι. Ο γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο πεξηέρεη, όπσο όινη νη ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο,
αλνηθηά αζηξηθά ζκήλε θαη λέθε αεξίνπ θαη ζθόλεο, πνπ εληνπίδνληαη θπξίσο κέζα ζην
δίζθν, θαζώο θαη ζθαηξσηά αζηξηθά ζκήλε πνπ ζρεκαηίδνπλ κηα άισ έμσ από ην
γαιαμηαθό ηνπ επίπεδν.
Σηνλ M31 έρνπλ αλαθαιπθζεί κέρξη ζήκεξα 403 αλνηθηά ζκήλε. Τα πεξηζζόηεξα
αλνηθηά ζκήλε ηνπ M31 έρνπλ δηακέηξνπο πνπ πιεζηάδνπλ ηα 60 έηε θσηόο, πεξίπνπ
ηξηπιάζηεο από εθείλε ησλ Πιεηάδσλ αιιά ηππηθέο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ αλνηθηώλ
ζκελώλ ηνπ Γαιαμία καο. Οη ειηθίεο ησλ άζηξσλ ηνπο πνηθίιινπλ, αιιά είλαη ηππηθέο ηνπ
πιεζπζκνύ Ι, κε κεξηθά ζκήλε λα εκθαλίδνπλ ειηθία θάησ ησλ 100 εθαηνκκπξίσλ εηώλ.
Η εμέηαζε ησλ αλνηθηώλ ζκελώλ κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη ζηε κειέηε ηεο πξόζθαηεο
ηζηνξίαο ηεο δεκηνπξγίαο λέσλ αζηέξσλ ζηνλ Γαιαμία. Αλ δερζνύκε όηη ηα άζηξα ελόο
ζκήλνπο έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ειηθία, πνπ κπνξεί λα βξεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηεο
ζηαηηζηηθήο ησλ θαζκαηηθώλ ηύπσλ, ηόηε ν ξπζκόο ηεο αζηξηθήο δεκηνπξγίαο (SFR, star
formation rate) είλαη δπλαηό λα δηαθξηβσζεί ρσξηθά θαη ρξνληθά. Ο ξπζκόο απηόο
παξνπζίαδε θαηά ην παξειζόλ κηα πνηθηιία ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ δίζθνπ ηνπ M31. Σηελ
πξόζθαηε επνρή ππήξμε ππεξβνιηθά κεγάινο ζε απόζηαζε πεξίπνπ 30 ρηιηάδσλ εηώλ
θσηόο από ην θέληξν ηνπ γαιαμία.
Ωο πξνο ηα ζθαηξσηά ζκήλε ν Γαιαμίαο καο πεξηιακβάλεη ζηελ άισ ηνπ πεξίπνπ
δηαθόζηα ζθαηξσηά ζκήλε, ελώ ζηνλ M31 αλήθνπλ πεξί ηα 400 σο 460. Τα ζθαηξσηά
ζκήλε πξνζθέξνληαη γηα εθηηκήζεηο ηεο κάδαο ηνπ M31 επεηδή βξίζθνληαη ζε κεγάιεο
απνζηάζεηο από ην θέληξν ηνπ, νπόηε είλαη δπλαηό λα κεηξεζεί ε βαξπηηθή
αιιειεπίδξαζή ηνπο κε ην ζύλνιν ηεο κάδαο ηνπ γαιαμία. Πάλησο νη ηαρύηεηεο θαη νη
ηξνρηέο ηνπο δελ έρνπλ αθόκα πξνζδηνξηζζεί, θαη επνκέλσο ην δήηεκα ηεο κάδαο ηνπ
M31 παξακέλεη αλνηθηό. Η ρσξηθή θαηαλνκή ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ ζηνλ M31 είλαη
παξόκνηα κε απηή ηνπ Γαιαμία καο: Αλ r είλαη ε απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ γαιαμία
ηεο Αλδξνκέδαο, ηόηε ν αξηζκόο ησλ ζκελώλ παξνπζηάδεη έλα κέγηζην ζε r = 23.000 έηε
θσηόο κε ακειεηέα παξνπζία ζε κηθξόηεξα r, θαηόπηλ κεηώλεηαη σο 1/r² θαη ηέινο
κεηώλεηαη ηαρύηαηα κεηά ηηο 82.000 έηε θσηόο, κε ηα καθξηλόηεξα ζθαηξσηά ζκήλε ζε r =
140.000 έηε θσηόο. Η θαηαλνκή θσηεηλόηεηαο ησλ ζθαηξσηώλ ζκελώλ είλαη επίζεο
ζρεδόλ ε ίδηα, αλ θαη κε κηθξόηεξε δηαζπνξά. Με ηελ εμαίξεζε ινηπόλ ηνπ γεγνλόηνο όηη
ν M31 έρεη ζρεδόλ ηα δηπιά ζθαηξσηά ζκήλε, ην κέγεζόο ηνπο θαίλεηαη πεξίπνπ ην ίδην
θαη ζηνπο δύν γαιαμίεο. Τν ιακπξόηεξν ζθαηξσηό ζκήλνο ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο
είλαη ην Mayall 2 θαη είλαη επίζεο ην κεγαιύηεξν ζηελ ηνπηθή νκάδα γαιαμηώλ.
Τα πξάγκαηα αιιάδνπλ σο πξνο ην θάζκα θαη ηα ρξώκαηα ησλ θσηεηλόηεξσλ
ζθαηξσηώλ ζκελώλ ηνπ M31. Τα πξώηα ζηάδηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ γαιαμία ηεο
Αλδξνκέδαο ζα πξέπεη λα δηέθεξαλ θαηά αηληγκαηηθό ηξόπν από ηα αληίζηνηρα ζηάδηα ηεο
ηζηνξίαο ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία, θαζώο αζηξνλόκνη, ρξεζηκνπνηώληαο κνληέια
ππνινγηζηώλ έδεημαλ όηη ν Μ31 είλαη πξντόλ ζπγρώλεπζεο δύν κηθξόηεξσλ γαιαμηώλ.

Όια ηα ζθαηξσηά ζκήλε ηνπ Γαιαμία καο, ηδίσο ηα καθξηλόηεξα, έρνπλ πνιύ κηθξή
πεξηεθηηθόηεηα ζε βαξύηεξα ζηνηρεία από ην ήιηνλ (ε «κεηαιιηθόηεηά» ηνπο είλαη κηθξή),
πξάγκα αλακελόκελν γηα άζηξα ηνπ πιεζπζκνύ ΙΙ. Αληίζεηα, ηα ζθαηξσηά ζκήλε ηνπ
M31 εκθαλίδνπλ κεγάιε πνηθηιία ζηηο κεηαιιηθόηεηέο ηνπο. Ναη κελ ππάξρνπλ αξθεηά
ζκήλε κηθξήο κεηαιιηθόηεηαο, όκσο ζηνηρεία από ηε θσηνκεηξία θαη ηελ έληαζε ησλ
κεηαιιηθώλ γξακκώλ ζηα θάζκαηα δείρλνπλ θαη πνιιά ζκήλε κε κέζε ή θαη πςειή
κεηαιιηθόηεηα. Δλλέα ηέηνηα ζκήλε κειεηήζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θπαλνύ-ηώδνπο
θσηόο. Βξέζεθε όηη ην 80% απηνύ ηνπ θσηόο πξνέξρεηαη από λάλνπο, ελώ ην θσο απηνύ
ηνπ κήθνπο θύκαηνο πνπ εθπέκπνπλ ηα πινπζηόηεξα ζε κέηαιια ζθαηξσηά ζκήλε ηνπ
δηθνύ καο Γαιαμία πξνέξρεηαη θαηά ην ήκηζπ από λάλνπο (όπσο ν Ήιηνο καο) θαη θαηά ην
ήκηζπ από γίγαληεο αζηέξεο. Δμάιινπ, νη θαζκαηηθέο γξακκέο ηεο ξίδαο θπάλην (CN) είλαη
ηόζν ηζρπξέο ζηα 9 ζκήλε ηνπ M31, ώζηε ζα πξέπεη απηά λα πεξηέρνπλ κεγάινπο
αξηζκνύο ηόζν γηγάλησλ όζν θαη λάλσλ κε πεξίπνπ θαηά κία ηάμε κεγέζνπο κεγαιύηεξεο
ζπγθεληξώζεηο (CN) από όηη ν Ήιηνο καο. Η θπξηαξρία ησλ ζεξκώλ λάλσλ - νη νπνίνη
έρνπλ θπαλόιεπθε απόρξσζε - εμεγείηαη αλ ππνζέζνπκε όηη ηα κέζεο θαη πςειήο
κεηαιιηθόηεηαο ζκήλε ηνπ M31 είλαη θαηά πνιύ λεόηεξα ησλ πςειόηεξεο κεηαιιηθόηεηαο
ζκελώλ (ζθαηξσηώλ πάληα) ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία, όπσο ην M71. Η παξαδνρή απηή
όκσο δελ εμεγεί ηελ πεξίζζεηα ηνπ(CN).
Υπάξρνπλ ελδείμεηο όηη ηα πςειήο κεηαιιηθόηεηαο ζθαηξσηά ζκήλε ηνπ M31, θαη
ζπγθεθξηκέλα όζα έρνπλ κεηαιιηθόηεηα άλσ ηνπ 0,25 ηεο ειηαθήο, ζπλαπνηεινύλ έλα
ηαρέσο πεξηζηξεθόκελν δηζθνεηδέο ππνζύζηεκα κε ηαρύηεηεο κέρξη θαη 200
ρηιηνκέηξσλ/δεπηεξόιεπην. Η ύπαξμε θηλεκαηηθώλ δηαθνξώλ κε ηα θαζαπηό ζκήλε ηεο
άισ είλαη ίζσο ην κόλν πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη ηελ ύπαξμε ζθαηξσηώλ ζκελώλ πςειήο
κεηαιιηθόηεηαο αθόκα θαη ζε ζέζεηο πνιύ καθξηά από ην δίζθν ηνπ M31. Πξάγκαηη, ζηε
ζηαηηζηηθή ησλ αζηξηθώλ πιεζπζκώλ, δηαθνξεηηθέο θηλεκαηηθέο ηδηόηεηεο ππνδειώλνπλ
θαη δηαθνξεηηθή ηζηνξία θαη πξνέιεπζε.
Σηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο αλαθαιύθζεθε έλαο λένο ηύπνο αζηξηθώλ ζκελώλ. Απηά
ηα ζκήλε πεξηέρνπλ εθαηνληάδεο ρηιηάδεο άζηξα, έλαο αξηζκόο ζπγθξίζηκνο κε απηόλ ησλ
ζθαηξσηώλ ζκελώλ. Η δηαθνξά ηνπο είλαη όηη απηά ηα ζκήλε είλαη πνιύ κεγαιύηεξα θαη
ππθλά από ηα ζθαηξσηά ζκήλε.

Τα λέθε πδξνγόλνπ ηνπ Μ31.
Η κεγαιύηεξε ζπνπδαηόηεηα ησλ λεθώλ πδξνγόλνπ είλαη ην όηη απνηεινύλ ηηο πεξηνρέο
ζρεκαηηζκνύ λέσλ άζηξσλ. Τν γεγνλόο ζπλεηδεηνπνηήζεθε από ηνλ Baade θαηά ηελ
παξαηήξεζε ηνπ δίζθνπ ηνπ M31, θαη ζπλέηεηλε ζηε ζύιιεςε ηεο έλλνηαο ηνπ λεαληθνύ
πιεζπζκνύ Ι. Φσηνγξαθίδνληαο κε θίιηξα, ν Baade θαηόξζσζε λα εληνπίζεη θαη λα
ραξηνγξαθήζεη 688 λέθε αεξίνπ ζηνλ M31. Τα λέθε ήηαλ ζπγθεληξσκέλα ζηνπο
ζπεηξνεηδείο βξαρίνλεο, κε πην έθδειε ηελ παξνπζία ηνπο ζε απόζηαζε 30.000 έσο
40.000 εηώλ θσηόο από ην θέληξν ηνπ γαιαμία. Με ηελ κειέηε ηεο εθπνκπήο
ξαδηνθπκάησλ ζε κήθνο θύκαηνο 21 cm έγηλε δπλαηή ε αλίρλεπζε ησλ αξαηόηεξσλ θαη
ςπρξόηεξσλ λεθώλ πδξνγόλνπ, ζηα νπνία ην αέξην δελ είλαη ηνληζκέλν. Απνθαιύθζεθε

όηη ε θαηαλνκή ηνπ νπδέηεξνπ πδξνγόλνπ ήηαλ δαθηπιηνεηδήο, κε ηε κέγηζηε ππθλόηεηα
ζε απόζηαζε πεξίπνπ 40.000 εηώλ θσηόο από ην θέληξν. Σπλέπηπηε έηζη ηόζν κε ηα
θσηεηλόηεξα κέξε ησλ ζπεηξώλ, όζν θαη κε ηελ πςειόηεξε ζπγθέληξσζε ησλ ζεξκώλ
λεθώλ ηνπ Baade. Ωζηόζν ηα ςπρξά λέθε ζπλερίδνπλ ζε απνζηάζεηο κέρξη θαη 110.000
εηώλ θσηόο, ελώ ε θαηαλνκή ησλ ζεξκώλ λεθώλ ζβήλεη κεηά ηηο 55.000 έηε θσηόο. Γηα
πνιινύο ιόγνπο, ε δηάηαμε απηή είλαη αξθεηά ζπλεζηζκέλε ζηνπο κεγάινπο ζπεηξνεηδείο
γαιαμίεο. Η κεγαιύηεξε απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ M31 ζηελ νπνία έρεη αληρλεπζεί
νπδέηεξν πδξνγόλν είλαη 120.000 έηε θσηόο, ζην λνηηνδπηηθό άθξν. (Ο M31 απιώλεηαη
ζηνλ νπξαλό κε ην κεγάιν ηνπ άμνλα θαηά ηε βνξεηναλαηνιηθή-λνηηνδπηηθή δηεύζπλζε.)
Μηα πξόζθαηε, ιεπηνκεξέζηεξε κειέηε ηνπ νπδέηεξνπ πδξνγόλνπ ζηνλ M31 βξήθε κηα
αληηζηνηρία ησλ ζέζεσλ ηνπ πδξνγόλνπ θαη ησλ ζέζεσλ ηεο νξαηήο ζθόλεο, αιιά κόλν
ζην κηζό γαιαμία: ζην βνξεηναλαηνιηθό ηκήκα.
Η θίλεζε ησλ λεθώλ πδξνγόλνπ απνθιίλεη από κηα απζηεξά θπθιηθή ηξνρηά. Τα άζηξα
ηνπ πιεζπζκνύ ΙΙ, ζηνλ ππξήλα θαη ηα ζθαηξσηά ζκήλε, έρνπλ εμαηηίαο ηεο παιαηόηεηάο
ηνπο θάζεηεο ή πνιύ ειιεηπηηθέο ηξνρηέο θαη γεληθά αλώκαιεο θηλήζεηο. Αληίζεηα, ηα λέθε
αεξίνπ, ε ζθόλε θαη νη αζηέξεο ζηνλ δίζθν, πνπ αλήθνπλ ζηνλ πιεζπζκό Ι, πηζηεύεηαη όηη
έρνπλ ζρεδόλ θπθιηθέο ηξνρηέο. Τα λέα ινηπόλ δεδνκέλα δηαθσλνύλ κε ηελ επηθξαηνύζα
άπνςε: Από ηνπο ηξεηο βξαρίνλεο ηεο βνξεηναλαηνιηθήο πιεπξάο πνπ δηαθξίλνληαη ζην
πδξνγόλν, ηκήκαηα ηνπ πην εζσηεξηθνύ βξαρίνλα θαίλνληαη λα θαηαξξένπλ πξνο ην
θέληξν κε ηαρύηεηα άλσ ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ/δεπηεξόιεπην, πνπ πξνζηίζεηαη ζηελ
πεξηθνξά ηνπο γύξσ από ην θέληξν. Η αηηία είλαη άγλσζηε. Πξνθαιείηαη ε θαηάξξεπζε
απηή από ηε βαξπηηθή έιμε ησλ κηθξώλ ζπλνδώλ γαιαμηώλ ηνπ M31, όπσο ν M32, ή
κήπσο θάπνην εθξεθηηθό γεγνλόο απίζηεπηεο ζθνδξόηεηαο είρε δηαηαξάμεη θαηά ην
παξειζόλ ην ηκήκα απηό ηνπ γαιαμία; Δπηπιένλ, νη ηξνρηαθέο ηαρύηεηεο παξέρνπλ
ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή ηεο κάδαο ζην γαιαμία. Σπγθεθξηκέλα, νη ηαρύηεηεο ηνπ
πδξνγόλνπ ζηα εμώηεξα ηκήκαηα ηνπ M31 ππαηλίζζνληαη ηελ ύπαξμε ελόο ηεξάζηηνπ
πεξηβιήκαηνο από ζθνηεηλή ύιε. Ύζηεξα από πξόζθαηε έξεπλα θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό
ηεο ηαρύηεηαο ησλ άζηξσλ ηεο άισ ηνπ M31, αλαθνηλώζεθε όηη έλαο κεγάινο αξηζκόο
από απηά ηα αζηέξηα αλήθνπλ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηνλ δίζθν ηνπ Γαιαμία ηεο
Αλδξνκέδαο. Απηό ζεκαίλεη όηη ν δίζθνο ηνπ γαιαμία κπνξεί λα έρεη έσο θαη ηξεηο θνξέο
κεγαιύηεξε δηάκεηξν (220 ρηιηάδεο έηε θσηόο) από ό, ηη είρε πξνεγνπκέλσο εθηηκεζεί
(από 70 έσο 120.000 έηε θσηόο).

Ο αζηξηθόο ζάλαηνο ζηνλ Μ31
Αλαθαιύςακε 315 πιαλεηηθά λεθειώκαηα ζηνλ M31. Τν πιήζνο ηνπο όκσο ππνινγίδεηαη
όηη θζάλεη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ηα 5.800, ελώ ζην δηθό καο Γαιαμία ν αξηζκόο ησλ όζσλ
έρνπλ αλαθαιπθζεί είλαη επίζεο πεξίπνπ 300. Δπεηδή ηα πιαλεηηθά λεθειώκαηα
ζεκαδεύνπλ αζηξηθνύο ζαλάηνπο (κεζαίαο θαη κηθξήο κάδαο αζηεξηώλ), είλαη δπλαηό λα
ραξηνγξαθήζνπκε κε ηε βνήζεηά ηνπο ηα κέξε εθείλα ηνπ γαιαμία όπνπ ε θζνξά ηνπ
αζηξηθνύ πιεζπζκνύ είλαη εληνλόηεξε. Σηνλ ππξήλα ηνπ M31 πξέπεη λα δεκηνπξγνύληαη
θαηά κέζν όξν 5 πιαλεηηθά λεθειώκαηα αλά αηώλα. Οη κεγάιεο πνζόηεηεο αεξίνπ πνπ

απειεπζεξώζεθαλ έηζη (επεηδή θάζε πιαλεηηθό λεθέισκα δηαζηέιιεηαη θαη αξαηώλεη
ζπλερώο, θαη ηειηθά ηα αέξηα ηνπ δηαρένληαη ζην γαιαμία) ζρεκάηηζαλ κε ηελ πάξνδν
δηζεθαηνκκπξίσλ εηώλ έλαλ (εκπινπηηζκέλν) δίζθν αεξίνπ πνπ πεξηθέξεηαη γύξσ από
ηνλ ππξήλα. Ο θεληξηθόο απηόο δίζθνο έρεη ήδε αληρλεπζεί, θαη κάιηζηα ε κάδα ηνπ
εκθαλίδεηαη ζρεδόλ ίζε κε ηε ζεσξεηηθά αλακελόκελε.
Η άκεζε παξαηήξεζε ησλ ιεπθώλ λάλσλ ηνπ M31 είλαη αδύλαηε εμαηηίαο ηεο κηθξήο ηνπο
ιακπξόηεηαο. Τα ππνιείκκαηα όκσο απηά ησλ ζαλάησλ ησλ άζηξσλ κηθξήο κάδαο
κπνξνύλ λα εθδειώζνπλ ηελ παξνπζία ηνπο έκκεζα. Δίλαη γεληθά παξαδεθηό όηη νη
αζηξηθέο εθξήμεηο ηύπνπ λόβα παξάγνληαη από δηπιά ζπζηήκαηα άζηξσλ πνπ
πεξηιακβάλνπλ έλα ιεπθό λάλν. Μέρξη ζήκεξα πεξηζζόηεξνη από 200 θαηλνθαλείο έρνπλ
παξαηεξεζεί ζηνλ M31. Δπίζεο, απηή ε δηαδηθαζία παξάγεη αθηίλεο Φ, νη νπνίεο έρνπλ
αληρλεπζεί από δηαζηεκηθά ηειεζθόπηα αθηίλσλ Φ. Με παξόκνην ηξόπν αληρλεύεηαη ε
παξνπζία καύξσλ ηξππώλ.
Τα άζηξα κεγάιεο κάδαο έρνπλ ζπρλά βίαην ζάλαην, κεξηθέο θνξέο κε ηε κνξθή κηαο
ζνππεξλόβα. Δπεηδή ηέηνηα άζηξα είλαη ιίγα, έλα ηόζν βίαην ζπκβάλ ιακβάλεη ρώξα ζε
έλα ζπεηξνεηδή γαιαμία πεξίπνπ θάζε 30 σο 100 ρξόληα. Σηνλ M31 κόλν 1 έθξεμε
ππεξθαηλνθαλνύο έρεη παξαηεξεζεί κέρξη ζήκεξα, ζπγθεθξηκέλα ζηα κέζα Απγνύζηνπ
1885, πνιύ θνληά ζηνλ γαιαμηαθό ππξήλα - κόιηο 16΄΄ λνηηναλαηνιηθά ηνπ - θαη είλαη
γλσζηή σο S Αλδξνκέδαο. Καηά ηηο πξώηεο λύθηεο ήηαλ ζρεδόλ νξαηή κε γπκλό κάηη,
ζπλαγσληδόκελε ζε ιακπξόηεηα όιν ην γαιαμία, θάηη όρη αζπλήζηζην γηα έλα
ππεξθαηλνθαλή: έιακπε κε ηελ ηζρύ 1,6 δηζεθαηνκκπξίνπ Ήιησλ! Σηε ζπλέρεηα σζηόζν
ην θσο ηνπ εμαζζέλεζε αξθεηά γξήγνξα.

Ο ππξήλαο ηνπ Μ31.
Όπσο θαη ν ππξήλαο ηνπ δηθνύ καο Γαιαμία, έηζη θαη εθείλνο ηνπ M31 απνηειεί έλα
πεπιαηπζκέλν ζθαηξνεηδέο κε αθηίλα πεξίπνπ 10.000 εηώλ θσηόο, πνπ πεξηζηξέθεηαη
ηζνηξνπηθά αιιά όρη θαη νκνγελεηαθά. Γειαδή ε ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο είλαη ίδηα ζε όιεο
ηηο δηεπζύλζεηο, αιιά έρνπκε κηα πνηθηιία δηαθνξεηηθώλ ηαρπηήησλ, ηόζν γξακκηθώλ όζν
θαη γσληαθώλ, ζε δηαθνξεηηθέο απνζηάζεηο από ην θέληξν. Δλώ ν ππξήλαο ηνπ Γαιαμία
καο θξύβεηαη από ηε Γε από κηα ππθλή λεθειώδε ζπζζώξεπζε ύιεο, ν ππξήλαο ηνπ
M31 θαίλεηαη πνιύ θαιύηεξα. Γηα ην ιόγν απηό, ζεσξείηαη ν θαιύηεξνο ππνςήθηνο γηα λα
επηβεβαηώζεη ηε ζύγρξνλε πνιπζπδεηεκέλε ππόζεζε ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε κηαο
γηγαληηαίαο καύξεο ηξύπαο ζην θέληξν πνιιώλ γαιαμηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ
δηθνύ ηεο.

Η εηθόλα ηνπ ΓΤΦ ηνπ ππξήλα ηνπ Γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο. Η δηπιή δνκή είλαη εκθαλήο.
Ο M31 θξύβεη έλα πνιύ ζπκπαγέο, θαιώο δηαρσξηζκέλν θέληξν, κε ειιεηςνεηδέο ζρήκα

θαη δηαζηάζεηο 11 Φ 17 εηώλ θσηόο. Τν θαηλόκελν κέγεζόο ηνπ (ην θσο πνπ ζηέιλεη
κέρξη ηε Γε) ππνδειώλεη απόιπηε ιακπξόηεηα 5,5 εθαηνκκύξηα θνξέο κεγαιύηεξε ηεο
ειηαθήο, ελώ ε κάδα ηνπ εθηηκάηαη ζε 100 εθαηνκκύξηα ειηαθέο κάδεο. Οη παξαηεξήζεηο
ζην ππεξηώδεο θαη ην ππέξπζξν επηβεβαηώλνπλ ηελ παξνπζία ηνπ. Η ππθλόηεηα ησλ
άζηξσλ ζηνλ πεξηνξηζκέλν απηό ρώξν θζάλεη ηα 50 ή 60 άζηξα αλά θπβηθό έηνο θσηόο
(ζηελ πεξηνρή ηνπ Ηιίνπ καο είλαη 0,4 ειηαθέο κάδεο αλά θπβηθό πάιζαξ). Οη θηλήζεηο
εθεί είλαη ηαρύηαηεο: ε γξακκηθή ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ζε απόζηαζε 11 εηώλ θσηόο από
ηνλ άμνλα είλαη κεγαιύηεξε ησλ 100 ρηιηνκέηξσλ/ δεπηεξόιεπην, ελώ πέξα από ηα 11 έηε
θσηόο ε δηαζπνξά ησλ ηαρπηήησλ είλαη κεγάιε θαη ππεξβαίλεη ηα 240 ρηιηόκεηξα/
δεπηεξόιεπην. Η θαιύηεξε εξκελεία ησλ κεηξήζεσλ απηώλ παξέρεηαη από ηελ ππόζεζε
ηεο καύξεο ηξύπαο. Η ζπγθεθξηκέλε ηξύπα έρεη ίζσο κάδα 70 σο 100 εθαηνκκύξηα
ειηαθέο κάδεο, νπόηε ν νξίδνληαο γεγνλόησλ ηεο (ε «δηάκεηξόο» ηεο) ζα έρεη ηελ ίδηα
ηάμε κεγέζνπο κε ηελ ηξνρηά ηεο Γεο γύξσ από ηνλ Ήιην. Ο ππξήλαο απνηειείηαη από
δύν ζπγθεληξώζεηο πνπ βξίζθνληαη 1,5 πάξζεθ καθξηά ην έλα από ην άιιν. Η
ιακπξόηεξε ζπγθέληξσζε βξίζθεηαη εθηόο θέληξνπ, ελώ ε πην αρλή βξίζθεηαη ζην
πξαγκαηηθό θέληξν ηνπ γαιαμία θαη πεξηέρεη κία καύξε ηξύπα κε κάδα 30-50 εθ. ειηαθέο
κάδεο.

Τνπηθή νκάδα γαιαμηώλ.
Ο γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο βξίζθεηαη ζηελ ηνπηθή καο νκάδα θαη είλαη ν έλαο από ηνπο
δύν κεγαιύηεξνπο γαιαμίεο ηνπ ζκήλνπο, καδί κε ηνλ Γαιαμία καο, θαη έρεη ηελ δηθηά ηνπ
ππννκάδα. Τν ζύζηεκα απηό απνηειείηαη από 14 γαιαμίεο-δνξπθόξνπο, εθ ησλ νπνίσλ
νη πην γλσζηνί είλαη νη Μ32 θαη Μ110, νη νπνίνη θαίλεηαη όηη αιιεινεπίδξαζαλ πξόζθαηα
καδί ηνπ βαξπηηθά.
Σε απηήλ ηελ ππννκάδα αλήθεη θαη ν ηξίηνο ζπεηξνεηδήο γαιαμίαο ηεο ηνπηθήο νκάδαο, ν
γαιαμίαο ηνπ Τξηγώλνπ. Σηνηρεία δείρλνπλ όηη νη δύν απηνί ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο
αιιεινεπίδξαζαλ ζην παξειζόλ. Τν 2012 αλαθνηλώζεθε όηη ν γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο
θαη ηνπ Τξηγώλνπ ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο κε κηα γέθπξα πδξνγόλνπ κήθνπο 782.000
εηώλ θσηόο. Η αλαθάιπςε ήηαλ πξντόλ έξεπλαο ησλ δνκώλ ηεο ηνπηθήο γαιαμηαθήο

νκάδαο, πνπ έδεημε όηη ππάξρνπλ άγλσζηεο δνκέο κεηαμύ ησλ γαιαμηώλ, πηζαλώλ
γεθπξώλ πδξνγόλνπ.
Δοπςθόποι ηος γαλαξία ηηρ Ανδπομέδαρ
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dSph

2,5
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Αλδξνκέδα X

dSph

2,9
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2005

(ζε εκαη. έηη θωηόρ)

μέγεθορ

Έηορ

Όνομα

ανακάλςψηρ

1972

1998

Οη κεηξήζεηο καο δείρλνπλ όηη ν γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο πιεζηάδεη ηνλ δηθό καο κε
ηαρύηεηα 300 ρηιηνκέηξσλ ην δεπηεξόιεπην θαη κπνξεί λα ζπγθξνπζηεί καδί ηνπ ζε 3 σο
5 δηο ρξόληα. Όηαλ ζπγθξνπζηνύλ ν Ήιηνο αιιά θαη νη άιινη αζηέξεο δελ ζα
ζπγθξνπζηνύλ κε αζηέξεο ηεο Αλδξνκέδαο, αιιά νη δύν γαιαμίεο ζα ζρεκαηίζνπλ έλαλ
εληαίν ηεξάζηην ειιεηπηηθό γαιαμία. Πξώηα ζα ππάξμεη κηα έμαξζε αζηξνγέλλεζεο, κηαο
θαη ζα ελσζνύλ ηα ηεξάζηηα κνξηαθά λέθε. Τα λέθε απηά ζα ζπκππθλσζνύλ κε
απνηέιεζκα λα θαηαξξεύζνπλ κεγάιεο πεξηνρέο ηνπο ζε αζηέξηα. Μεηά ζα αθνινπζήζεη
ε ζύληνκε θάζε AGN (ελεξγνύ γαιαμηαθνύ ππξήλα) κε ηελ αλάπηπμε ππεξκεγέζεο
θεληξηθήο καύξεο ηξύπαο θαη πηδάθσλ (Κβάδαξ). Σηνλ ειιεηπηηθό γαιαμία ζα θπξηαξρεί ε
θνηιηά θαη ν δίζθνο, αιιά θαη ε αζηξνγέλλεζε ζα ππνβαζκηζηνύλ ζεκαληηθά.
Η δηαδηθαζία ηεο έλσζεο ησλ 2 γαιαμηώλ εθηηκάηαη όηη ζα δηαξθέζεη 2- 3 δηο ρξόληα.

Αζηξηθέο καύξεο ηξύπεο ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο.
Οη παξαηεξήζεηο κε ην ηειεζθόπην Chandra αλαθάιπςαλ 26 λέεο ππνςήθηεο αζηξηθέο
καύξεο ηξύπεο ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο.
Οη 7 από απηέο βξίζθνληαη ζε πεξηνρή κόιηο 1000 έηε θσηόο από ην θέληξν ηνπ γαιαμία,
πεξηζζόηεξεο από ηελ αλάινγε ζπγθέληξσζε ζην δηθό καο γαιαμηαθό θέληξν. Απηό είλαη
θπζηθό, αθνύ ε θνηιηά ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο είλαη κεγαιύηεξε από απηήλ ηνπ Γαιαμία
καο. Οη 8 από ηηο 9 ππνςήθηεο καύξεο ηξύπεο ζρεηίδνληαη κε ζθαηρωτά ζκήλε.
Εξεπλήζακε ηνπο λόκνπο αζηξνγέλλεζεο ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο ζε ηνπηθό (30,155
θαη 750 pc) θαη θαζνιηθό επίπεδν. Μειεηήζακε θαη ζπγθξίλακε ηνλ θαιά γλσζηό λόκν
Kennicutt-Schmidt (ζρέζε αλάκεζα ζηελ ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ θαη ηνλ ξπζκό ζρεκαηηζκνύ
αζηεξηώλ), θαη ηελ ζρέζε κεηαιιηθόηεηαο/ αζηξνγέλλεζεο. Οη ζρέζεηο απηέο κεηαβάιινληαη
αλάινγα ηελ απόζηαζε από ην θέληξν ηνπ γαιαμία. Εθηηκήζακε ηελ νιηθή αζηξνγέλλεζε ηνπ
Μ31 αλάκεζα ζε 0,35 κε 0,4 ειηαθέο κάδεο ην έηνο (αληίζηνηρα 1 ειηαθή κάδα γηα ηνλ Γαιαμία
καο θαη 1000 γηα ηνπο γαιαμίεο έληνλεο αζηξνγέλλεζεο). Η αζηξηθή κάδα ηνπ γαιαμία ηεο
Αλδξνκέδαο εθηηκάηαη ζηηο 700 δηο ειηαθέο.
Τν ςπρξό αέξην ζηνλ Μ31 είλαη ζπγθεληξσκέλν ζε πνιύ αξαρλνύθαληεο δνκέο ζηνπο
βξαρίνλεο. Η γξακκή ηνπ (CO) καο δείρλεη ην ζρήκα ησλ βξαρηόλσλ. Οη βξαρίνλεο πνπ
δηαθξίλνληαη είλαη ζε απόζηαζε αλάκεζα ζε 25000 θαη 40000 έηε θσηόο από ην γαιαμηαθό
θέληξν, όπνπ εκθαλίδεηαη ε πεξηζζόηεξε αζηξνγέλλεζε. Σηηο θεληξηθέο πεξηνρέο (θνηιηά κε
παιαηά αζηέξηα) νη βξαρίνλεο κε (CO) είλαη πνιύ πην αρλνί. Ωο απνηέιεζκα ηεο κεγάιεο
θιίζεο ηνπ Μ31 ζρεηηθά κε ηελ γξακκή ζέαζήο καο (78 κνίξεο) νη βξαρίνλεο θαίλνληαη λα
ζρεκαηίδνπλ έλα κεγάιν ειιεηπηηθό δαθηύιην. Σηνπο ράξηεο ησλ ηαρπηήησλ ηνπ αεξίνπ ηνπ
Μ31 βιέπνπκε ζηελ λόηηα πιεπξά ην (CO) λα θηλείηαη κε ηαρύηεηα 500 km/s πξνο εκάο
(κεηαηόπηζε ζην κπιε), ελώ ζηελ βόξεηα πιεπξά λα απνκαθξύλεηαη κε κόιηο 100 km/s.
Δπεηδή ν γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο θηλείηαη κε 300 km/s πξνο εκάο, ζα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ
Γαιαμία καο ζε 2 δηο έηε. Ο Μ31 πεξηζηξέθεηαη κε 200 km/s γύξσ από ηνλ θεληξηθό ηνπ
άμνλα. Μηαο θαη νη εζσηεξηθέο ηνπ πεξηνρέο δηαλύνπλ ζπληνκόηεξε απόζηαζε ζε θάζε
πεξηθνξά, κπνξνύλ λα πξνζπεξλνύλ ηηο εμσηεξηθέο δίλνληαο ην ζπεηξνεηδέο ζρήκα ζηνλ
γαιαμία.
Η ππθλόηεηα ηνπ ςπρξνύ κνξηαθνύ αεξίνπ ζηνπο βξαρίνλεο ησλ ζπεηξώλ είλαη πνιύ
κεγαιύηεξε από απηή αλάκεζα ζηνπο βξαρίνλεο, όπνπ ην αηνκηθό αέξην είλαη πεξηζζόηεξν
νκαιά θαηαλεκεκέλν. Απηό καο δείρλεη όηη ην κνξηαθό αέξην (πδξνγόλν) πξνέξρεηαη από ην
αηνκηθό αέξην ζηνπο βξαρίνλεο, εηδηθά ζηνλ ζηελό δαθηύιην αζηξνγέλλεζεο πνπ αλαθέξακε.
Η πξνέιεπζε απηνύ ηνπ δαθηπιίνπ παξακέλεη αδηεπθξίληζηε. Μπνξεί ην αέξηό ηνπ λα είλαη ύιε
πνπ δελ έρεη αθόκε θαηαλαισζεί γηα ζρεκαηηζκό αζηεξηώλ. Η όηη ην κεγάιεο θαλνληθόηεηαο
καγλεηηθό πεδίν ηνπ Μ31, πνπ από ξαδηνηειεζθόπηα θαίλεηαη λα αθνινπζάεη ηελ δνκή ηνπ
ησλ βξαρηόλσλ (CO), λα επλνεί ηελ αζηξνγέλλεζε πξώηα ζηνπο βξαρίνλεο.

Ο αληίζηνηρνο δαθηύιηνο αζηξνγέλλεζεο ζηνλ Γαιαμία καο εθηείλεηαη από ηα 10000 σο ηα
20000 έηε θσηόο από ην θέληξν ηνπ θαη είλαη κηθξόηεξνο από απηόλ ηνπ Μ31. Πεξηέρεη όκσο
10 θνξέο πεξηζζόηεξν κνξηαθό αέξην. Όπσο όινη νη ζπεηξνεηδείο γαιαμίεο ηεο ειηθίαο ηνπ
δηθνύ καο, <έθαλε νηθνλνκία>ζην πιηθό αζηξνγέλλεζεο (αιιηώο ζα ήηαλ πην <θόθθηλνο> κε
εμαληιεκέλε αζηξνγέλλεζε). Αληίζεηα, ν γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο πεξηέρεη πνιιά γεξαηά
αζηέξηα θνληά ζην θέληξν ηνπ, πνπ καο δείρλνπλ όηη ν ξπζκόο αζηξνγέλλεζεο ήηαλ πνιύ
κεγαιύηεξνο από όηη βιέπνπκε ηώξα (ε εηθόλα ηνπ πνπ βιέπνπκε είλαη απηή πξηλ από 2 εθ.
έηε). Τν πεξηζζόηεξν από ην αέξηό ηνπ έρεη ήδε θαηαλαισζεί ζηνλ ζρεκαηηζκό άζηξσλ. Έηζη
πξνεγείηαη ηεο αζηξηθήο εμέιημεο θαηά δηο έηε ηνπ Γαιαμία καο. Απηό κπνξεί λα έρεη λα θάλεη
κε ηηο δηάθνξεο ζπγθξνύζεηο- ζπγρσλεύζεηο άιισλ γαιαμηώλ καδί ηνπ.

Η κεγάιε άισο ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο.

Τν αέξην ζηελ άισ είλαη ζθνηεηλό. Έηζη ρξεηάζηεθαλ καθξηλά Κβάδαξ γηα ηελ αλαθάιπςή ηνπ.
Μέηξεζαλ ηελ κεηαβνιή ηνπ θσηόο πνπ εθπέκπνπλ, ιόγσ ηεο δηάζιαζεο από ηελ άισ,
θάλνληάο ηνπο λα εκθαλίδνληαη ακπδξόηεξνη ζε νξηζκέλν κήθνο θύκαηνο ζην ππεξηώδεο.
Η άισο ηνπ αεξίνπ πνπ πεξηβάιιεη ηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο είλαη 6 θνξέο κεγαιύηεξε θαη
1000 θνξέο πεξηζζόηεξε ζε κάδα από όηη έδεηρλαλ νη κέρξη ηώξα κεηξήζεηο (θάηη πνπ
επηβεβαηώλεη ηελ άπνςε όηη ε ζπγρώλεπζε ησλ εμσηεξηθώλ πεξηνρώλ ηνπ Μ31 θαη ηνπ
Γαιαμία καο έρεη ήδε αξρίζεη ή ζα αξρίζεη αξθεηά ζύληνκα). Απηή ε ζρεδόλ αόξαηε ζθνηεηλή
άισ εθηείλεηαη πεξηζζόηεξν από 1 εθ. έηε θσηόο από ην θέληξν ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο,
ηελ κηζή απόζηαζε σο ηνλ δηθό καο! Απηή ε αλαθάιπςε ζα καο απνθαιύςεη πεξηζζόηεξα γηα
ηελ εμέιημε θαη δνκή ησλ ζπεηξνεηδώλ γαιαμηώλ.
Οη άισο ησλ γαιαμηώλ είλαη νη αεξηώδεηο αηκόζθαηξέο ηνπο. Οη ηδηόηεηέο ηνπο θαζνξίδνπλ ηνλ
ξπζκό αζηξνγέλλεζεο. Η άισο απηή πεξηέρεη ηελ κηζή από ηελ κάδα πνπ έρνπλ ηα αζηέξηα
ηνπ γαιαμία, ζε κνξθή θαπηνύ αηνκηθνύ δηάρπηνπ αεξίνπ. Αλ ήηαλ νξαηή κε ην κάηη, ζα
θάιππηε 100 θνξέο ηελ δηάκεηξν ηεο παλζειήλνπ ζηνλ νπξαλό ( ζε ζρέζε κε ηηο 6 πνπ
θαιύπηεη ν γαιαμίαο ηεο Αλδξνκέδαο ηώξα).
Άιιεο κειέηεο παξνπζίαζαλ ηηο άισο από 44 γαιαμίεο, αιιά θακία δελ έδεημε ηόζν κεγάιε
κάδα όπσο απηή ηεο άισο ηνπ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο (λα ζεκεηώζνπκε όηη ε άισο

ζθνηεηλήο ύιεο ηνπ γαιαμία είλαη κηα άιιε, πνιύ κεγαιύηεξεο κάδαο άισ πνπ εθηείλεηαη πνιύ
πέξα από απηήλ). Σε απηό ζπλέβαιε ην όηη ε κέηξεζε έγηλε κε 18 Κβάδαξ, έλαληη ζπλήζσο
κόιηο 1 γηα ηνπ άιινπο πην καθξηλνύο γαιαμίεο.
Από πνύ πξνέξρεηαη απηή ε άισο? Οη πξνζνκνηώζεηο δείρλνπλ όηη ζρεκαηίζηεθε ηελ ίδηα
επνρή κε ηνλ ππόινηπν γαιαμία (επηθξαηεί ε ζεσξία ηνπ από κέζα πξνο ηα έμσ ρηηζίκαηνο
ησλ γαιαμηώλ). Αθόκα αλαθαιύςακε όηη είλαη εκπινπηηζκέλε ζε βαξύηεξα ζηνηρεία από ην
πδξνγόλν θαη ην ήιην, θάηη πνπ κπνξεί λα ζπκβεί κόλν κέζσ εθξήμεσλ ζνππεξλόβα. Οη
εθξήμεηο απηέο ζεκεηώζεθαλ ζηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο ηνπ δίζθνπ ηνπ γαιαμία ηεο
Αλδξνκέδαο θαη κέζσ βίαησλ αζηξηθώλ αλέκσλ εκπινύηηζαλ ηελ άισ.
Γηα ηνλ Γαιαμία καο, απηό ζεκαίλεη όηη κάιινλ θαη απηόο πεξηέρεη κηα αλάινγε άισ, κε
απνηέιεζκα ε ζπγρώλεπζε ησλ δύν γαιαμηώλ ζε έλαλ ηεξάζηην ειιεηπηηθό γαιαμία λα
βξίζθεηαη ζηελ αξρή ηεο δηάξθεηαο 3 δηο εηώλ δηαδηθαζίαο.

Η ςυγχϊνευςθ του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ με τον δικό μασ.
Ο Μ31 ιταν ο πρϊτοσ γαλαξίασ που μετριςαμε τθν ταχφτθτα ςτθν γραμμι κζαςθσ, και
γνωρίηουμε εδϊ και ζναν αιϊνα ότι μασ πλθςιάηει. Για να γνωρίςουμε τθν μελλοντικι
τροχιά και τθν εξζλιξθ του Μ31, άρα και τθσ τοπικισ ομάδασ, πρζπει να ξζρουμε τισ ιδίεσ
κινιςεισ του. Τα αποτελζςματα των ιδίων κινιςεων ςυμφωνοφν με αυτά ςτθν γραμμι
κζαςθσ. Ο ςυνδυαςμόσ των μετριςεων μασ δείχνει ότι το διάνυςμα των ταχυτιτων του
Μ31 ςυμφωνεί με γωνιακι τροχιά (κατά μζτωπο μελλοντικι ςφγκρουςθ) με τον Γαλαξία
μασ.
Οι πρϊτο-γαλαξίεσ M31 και ο δικόσ μασ άρχιςαν να απομακρφνονται μεταξφ τουσ μετά τθν
δθμιουργία τουσ (ςυμπαντικι διαςτολι), αλλά υπερίςχυςε θ βαρφτθτα και τϊρα
προςεγγίηονται. Η ςυνδυαςμζνθ μάηα τουσ είναι 4,93 +1,63 τρισ θλιακζσ. Οι προςομοιϊςεισ
μασ δείχνουν ότι κα ςυγχωνευτοφν ςε 5,86 δισ ζτθ. Το πρϊτο περίκεντρο κα ςυμβεί ςε 3,87
δισ ζτθ, ςε περικεντρικι απόςταςθ 31 kpc. Μάλλον κα ςυγχωνευτοφν πρϊτα ο Γαλαξίασ
μασ και ο Μ31 και μετά ο Μ33 που κα τεκεί ςε τροχιά γφρω τουσ. Υπάρχουν λίγεσ
πικανότθτεσ να ςυγχωνευτεί πρϊτα ο Μ33 ι να εκτιναχτεί μακριά από το ςφςτθμα,
προςωρινά ι μόνιμα. Η ςυγχϊνευςθ κα δθμιουργιςει ζναν ελλειπτικό γαλαξία. Ο Ήλιοσ κα
βρεκεί ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από το νζο κζντρο του ςυγχωνευμζνου γαλαξία, ςτα 50
kpc. Η μετάβαςθ ςε ελλειπτικό γαλαξία (κόκκινθ ακολουκία ςτο διάγραμμα των γαλαξιϊν)
ςθμαίνει υποβάκμιςθ του δίςκου και ενίςχυςθσ τθσ μάηασ του κζντρου, με τθν δθμιουργία
AGN. Η αςτρογζννθςθ ςταδιακά κα υποβακμιςτεί, κάνοντασ τον νζο ελλειπτικό να
εμφανίηεται κόκκινοσ.

Η αςτρικι μάηα του M31 όπωσ παρουςιάηεται από τθν επιςκόπθςθ
Andromeda Optical and Infrared Disk Survey (ANDROIDS).
Η προςζγγιςι μασ κάνει τον Μ31 ιδανικό πεδίο δοκιμισ για τθν κατανόθςθ τθσ δομισ των
ςπειροειδϊν γαλαξιϊν. Η επιςκόπθςθ χαρτογράφθςε τθν κοιλιά και τον δίςκο του Μ31 ωσ
τθν ακτίνα των 40 kpc. Χρθςιμοποιιςαμε μοντζλα τθσ διαςποράσ ενζργειασ του φάςματοσ
ςτο οπτικό- υπζρυκρο για τθν εκτίμθςθ του προφίλ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ (integrated
spectral energy distributions, SEDs) και τθσ μάηασ ςτον άξονα του γαλαξία και αςτζρια που

αναλφονται ωσ μεμονομζνα. Αυτι θ ανάλυςθ μασ προςφζρει αποδείξεισ για τον από μζςα
προσ τα ζξω ςχθματιςμό του δίςκου και για ζναν φκίνων βακμό μεταλλικότθτασ από τθν
κοιλιά ςτον δίςκο. Υπολογίςαμε τθν αςτρικι μάηα των 30 kpc τθσ κοιλιάσ και του δίςκου
ςτισ 100,3 δισ θλιακζσ. Αυτό το αποτζλεςμα ςυμφωνεί με παλαιότερεσ μελζτεσ.
Συνδυάηουμε τουσ χάρτεσ αςτρικισ μάηασ με δυναμικοφσ ανιχνευτζσ αερίων και αςτεριϊν
ϊςτε να καταςκευάςουμε ζνα μοντζλο μάηασ για τα αςτζρια, το αζριο, και τθν ςκοτεινι
φλθ του Μ31.

Το καλιμπράριςμα τθσ επιφανειακισ λαμπρότθτασ του Μ31.
Η αφαίρεςθ του υποβάκρου αποτελεί τθν ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ για τισ μελζτεσ που
βαςίηονται παρατιρθςθσ τθσ δομισ του Μ31, μιασ και δεν μποροφμε να παρατθριςουμε
τον δίςκο του χωρίσ το υπόβακρο. Το υπόβακρο ςτισ κοντινζσ υπζρυκρεσ δεν μπορεί να
υπολογιςτεί καλφτερα από ακρίβεια 2%. Ανακαλφψαμε δομζσ μικρισ επιφανειακισ
λαμπρότθτασ ςτον εξωτερικό δίςκο του γαλαξία, όπωσ το βόρειο πζταλο.

Τα μοντζλα αςτρικισ μάηασ SED.
Μοντελοποιιςαμε τθν SED για κάκε γωνιακι ακτίνα ϊςτε να εκτιμιςουμε τον αςτρικό
πλθκυςμό, άρα και τθν αναλογία μάηασ/ λαμπρότθτασ M/L. Με διαφορετικζσ παραμζτρουσ
των ιςτορικϊν ςχθματιςμοφ αςτεριϊν βρικαμε ότι ζνα απλό μοντζλο, περιλαμβάνοντασ
ςτακερι αλλά και εκκετικι μείωςθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ, βελτιϊνει τα
αποτελζςματα. Στθν απόςβεςθ τθσ ςκόνθσ, θ ακζτθςθ απόςβεςθσ με διαχωριςμό των
γαλαξιακϊν ςυςτατικϊν ςε νεότερο και παλαιότερο αςτρικό πλθκυςμό επίςθσ βελτιϊνει τα
μοντζλα ςχετικά με αυτά του Γαλαξία μασ και τθσ απόςβεςθσ τθσ εκρθκτικισ
αςτρογζννθςθσ (starburst attenuation models). Η SED από ζνα φτωχό δείγμα μπορεί να
παραποιιςει τα αποτελζςματα. Μπορεί να παραποιιςει τθν διαςπορά αςτρικοφ
πλθκυςμοφ, με υποτίμθςθ τθσ ςκόνθσ και χαμθλότερεσ αναλογίεσ μάηασ/ φωτόσ. Αυτό μασ
υπενκυμίηει ότι θ εκτίμθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ κυριαρχείται από βαςικζσ παραδοχζσ όπωσ
θ επιλογι τθσ IMF, τθσ αναλογίασ ςκόνθσ, και λεπτομζριεσ του AGB (αςυμπτωτικοφ κλάδου
γιγάντων). Το αποτζλεςμά μασ είναι θ εκτίμθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ του Μ31, ςε ακτίνα 30
kpc από το κζντρο του, ςτισ 103 δισ θλιακζσ. Αυτό το αποτζλεςμα είναι ςφμφωνο με
παλαιότερεσ μετριςεισ (101 δισ θλιακζσ μάηεσ το 2013).

Η Νόβα M31N 2008-12a
Η επαλαιακβαλόκελε Νόβα M31N 2008-12a ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο είλαη ε πην
ζπρλή πνπ γλσξίδνπκε (1 θάζε έηνο). Έλαο επαλαιακβαλόκελνο Νόβα είλαη έλαο ιεπθόο
λάλνο πνπ έιθεη πιηθό από ζπλνδό αζηέξα (ζηελ πεξίπησζή καο έλαο θόθθηλνο γίγαληαο ή
αζηέξη ηεο θ. αθνινπζίαο κε 1 ειηαθή κάδα). Τν απνηέιεζκα είλαη ζηελ επηθάλεηά ηνπ λα
ζπκβαίλεη αλά δηαζηήκαηα εθξεθηηθή ππξεληθή κεηαζηνηρείσζε ηνπ πδξνγόλνπ, πνπ έιθεη
από ηνλ ζπλνδό κέζσ δίζθνπ πξνζαύμεζεο, ζε ήιηνλ. Απηή θαηαγξάθεηαη σο έθξεμε Νόβα.
Με απηήλ ηελ δηαδηθαζία ν ιεπθόο λάλνο ζπζζσξεύεη κάδα, κέρξη λα μεπεξάζεη ην όξην
Chandrasekhar, πεξίπνπ 1,44 ειηαθέο κάδεο, θαη λα εθξαγεί σο SN Ia. Τόηε ζα ιάκςεη γηα
εβδνκάδεο πεξηζζόηεξν από όινλ ηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο! Θα είλαη από ηηο θαιύηεξα
νξαηέο πνπ παξαηεξήζακε πνηέ, θαη ζα βνεζήζεη εμαηξεηηθά ζηελ κέηξεζε ηεο απόζηαζεο
ηεο πεξηνρήο ηεο, αιιά θαη ζηνλ έιεγρν ησλ άιισλ κεζόδσλ κέηξεζεο απνζηάζεσλ, κηαο
θαη ε απόιπηε ιακπξόηεηα ησλ SN Ia είλαη θαιά γλσζηή (-19,2 mag). Η κεγάιε ζπρλόηεηα
ησλ επαλαιήςεσλ ηεο Νόβα καο θάλεη λα ειπίδνπκε όηη ζα παξαθνινπζήζνπκε θάηη ηέηνην

ηα επόκελα έηε, κηαο θαη ζεκαίλεη όηη ν ιεπθόο λάλνο ζπζζσξεύεη πιηθό κε όιν θαη
κεγαιύηεξε ηαρύηεηα, αιιά ην ρξνλνδηάγξακκα κέρξη ηελ ζνππεξλόβα είλαη από κεξηθνύο
κήλεο σο ρηιηάδεο έηε.

Το χωρικά αναλυμζνο ιςτορικό αςτρογζννθςθσ του δίςκου του Μ31
μζςω των αναλυμζνων αςτρικϊν πλθκυςμϊν του.
Η παγχρωματικι παρακατακικθ του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ από το Hubble (Panchromatic
Hubble Andromeda Treasury, PHAT) είναι ζνα πολυκυκλικό πρόγραμμα καταγραφισ του
HST, που χαρτογράφθςε τουσ αναλυμζνουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ από το 1/3 του δίςκου
του Μ31, από τισ υπεριϊδεισ ωσ το κοντινό υπζρυκρο. Μασ προςφζρει το χρϊμα και τθν
λαμπρότθτα για περιςςότερα από 150 εκατομμφρια αςτζρια. Χρθςιμοποιϊντασ μοντζλα
αςτρικισ εξζλιξθσ μοντελοποιιςαμε το οπτικό διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ, ϊςτε
να αποκομίςουμε τα χωρικά αναλυμζνα ιςτορικά ςχθματιςμοφ αςτζρων (star formation
histories, SFHs) μεγάλου μζρουσ του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ, με ανάλυςθ 100 pc. Αυτό το
πεδίο περιλαμβάνει περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και μζρθ του δίςκου. Με αυτζσ τισ SFH
δθμιουργιςαμε ςενάρια τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ, ϊςτε να μελετιςουμε τθν
εξζλιξθ των γεγονότων ιδιαίτερθσ αςτρογζννθςθσ ςτον δίςκο. Αναλφςαμε τθν δομι τθσ
αςτρογζννθςθσ, και αποκομίςαμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ και το αζριο
μζςα ςτον δίςκο, και ιδιαίτερα ςτο δακτυλίδι αςτρογζννθςθσ των 10 kpc. Βρικαμε ότι το
δακτυλίδι δθμιουργοφςε αςτζρια για τουλάχιςτον 500 εκ. ςυνεχόμενα ζτθ. Ωσ ο μόνοσ τόςο
κοντινόσ μεγάλοσ γαλαξιακόσ δίςκοσ, ϊςτε να ζχουμε τθν απαραίτθτθ φωτομετρία για

αυτόν τον τφπο χωρικισ ανάλυςθσ τθσ SFH χαρτογράφθςθσ, ο Μ31 ζχει ςθμαντικό ρόλο
ςτθν κατανόθςι μασ για τθν εξζλιξθ των μεγάλων γαλαξιϊν.
Το ιςτορικό ςχθματιςμοφ αςτζρων (SFH) ενόσ γαλαξία περιλαμβάνει πολλά ςτοιχεία τθσ
φυςικισ τθσ εξζλιξισ του. Μασ πλθροφορεί για τθν εξζλιξθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ
(star formation rate, SFR) για όλο το διάςτθμα τθσ ηωισ του γαλαξία, και για τθν εξζλιξθ τθσ
μάηασ και τισ διαςπορζσ τθσ μεταλλικότθτασ. Το SFH τεκμθριϊνεται για τουσ πλθκυςμοφσ
τθσ κοιλιάσ μζςω προςαρμογισ τθσ διαςποράσ φαςματικισ ενεργειακισ (spectral energy
distribution, SED) των γαλαξιϊν. Η εξζλιξθ μεγάλου δείγματοσ γαλαξιϊν μπορεί να
μελετθκεί ςυνδζοντασ τουσ τοπικοφσ γαλαξίεσ (που τουσ βλζπουμε ςτο πρόςφατο
παρελκόν τουσ) με τουσ όμοιοφσ τουσ γαλαξίεσ με μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ (μακρινό
παρελκόν), και εξετάηοντασ τθν εξζλιξθ των φυςικϊν περιβαλλόντων των γαλαξιϊν μζςα
ςτον χρόνο. Αυτι θ τεχνικι ζχει το πλεονζκτθμα ότι επιτρζπει μια ςτατιςτικά
ολοκλθρωμζνθ ανάλυςθ τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν ςε ζνα μεγάλο δείγμα τουσ. Όμωσ οι
αλλαγζσ προςεγγίςεων (τθν SFR ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου, το μοντζλο τθσ ςκόνθσ κ.α.)
μπορεί να ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτισ θλικίεσ που προκφπτουν, και ςτα SHF.
Μποροφμε να προςφζρουμε περιςςότερθ ανάλυςθ ςτθν εξζλιξθ τθσ δομισ και των
πλθκυςμϊν των τοπικϊν γαλαξιϊν χρθςιμοποιϊντασ αναλφςεισ αςτρικϊν πλθκυςμϊν με
ανάλυςθ του διαγράμματοσ χρϊματοσ- λαμπρότθτασ (color- magnitude diagram, CMD).
Αυτό το διάγραμμα περιζχει το ιςτορικό τθσ δθμιουργίασ αςτζρων και τθν διαςπορά
μεταλλικότθτασ του γαλαξία. Αν χρθςιμοποιιςουμε μεμονομζνα αςτζρια (ανάλυςθσ ςε ζνα
- ζνα αςτζρι), μποροφμε να ζχουμε εικόνα ςτο παρελκόν, επιτρζποντάσ μασ να ζχουμε μια
αυτοςυνεπισ μελζτθ τθσ εξζλιξθσ ενόσ ςυγκεκριμζνου γαλαξία, που να βαςίηεται ςτον
αςτρικό πλθκυςμό του. Με αυτιν τθν μζκοδο μποροφμε να μελετιςουμε όμωσ μόνο το
τοπικό ςφμπαν. Αυτό κάναμε και για τον γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ.

Τα αποτελζςματα τθσ μζτρθςθσ.
Συνδυάςαμε τισ μεμονωμζνα SFH που ταιριάηουν καλφτερα ςε κάκε περιοχι. Έτςι
δθμιουργιςαμε χάρτεσ των SFR ωσ ςυνάρτθςθ του χρόνου. Αυτοί μασ αποκαλφπτουν το
πρόςφατο ιςτορικό αςτρογζννθςθσ του Μ31 για τα τελευταία 630 εκ. ζτθ. Οι SFH
αποκαλφπτουν δομζσ μεγάλθσ κλίμακασ και διάρκειασ ςτον δίςκο του γαλαξία. Υπάρχουν 3
δακτυλίδια αςτρογζννθςθσ. Ένα μζτριο εςωτερικό δακτυλίδι ςτα 5 kpc, το πολφ γνωςτό
δακτυλίδι των 10 kpc,και ζνα εξωτερικό χαμθλισ πυκνότθτασ ςτα 15 kpc. Το τελευταίο
ςυγχωνεφεται μερικϊσ με το δεφτερο, μζςω ςυνδυαςμοφ επιδράςεων προβολισ και ενόσ
πικανοφ ςτθμονιοφ (Warp, παραμόρφωςθ ςαν μιςόσ φιόγκοσ), ορατοφ ςτο (HI). Το
δακτυλίδι ςτα 10 kpc διακρίνεται ςτο ορατό φωσ, και τα τελευταία 600 εκ. ζτθ παρουςιάηει
αςτρογζννθςθ. Το δακτυλίδι ςτα 5 kpc κορφφωςε τθν αςτρογζννθςι του πριν 100 εκ. ζτθ,
αλλά ςιμερα ζχει διαςκορπιςτεί κατά πολφ. Η αςτρογζννθςθ ςτθν δομι ςτα 15 kpc ζχει
αυξθκεί τθν ςθμερινι εποχι.
Το SFR ζχει μειωκεί τα τελευταία 600 εκ. ζτθ, αλλά βλζπουμε μια μικρι κορφφωςθ περίπου
ςτα τελευταία 50 εκ. ζτθ. Μετά από περιςςότερεσ αναλφςεισ είδαμε ότι αυτι θ κορφφωςθ
δεν ςυμβαίνει ςε όλον τον γαλαξία. Έχει να κάνει με τα αςτρικά ςμινθ και τισ ομάδεσ
αςτεριϊν OB ςτουσ δακτυλίουσ. Είναι εμφανζσ ότι θ αςτρογζννθςθ ςτουσ δακτυλίουσ
κακοδθγεί το ιςτορικό αςτρογζννθςθσ όλου του δίςκου. Οι περιοχζσ ζξω από τον δακτφλιο
δείχνουν πολφ μικρό και κυρίωσ ςτακερό SFH τα τελευταία 500 εκ. ζτθ.

Συμπεράςματα.
Μετριςαμε το χωρικά αναλυμζνο SFH του 1/3 του δίςκου αςτρογζννθςθσ του Μ31 από τισ
εικόνεσ του Hubble. Η αςτρογζννθςθ ςτον γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ περιορίηεται κατά πολφ
ςε 3 δακτυλίουσ αςτρογζννθςθσ. Σε αυτοφσ ανικει και ο καλά γνωςτόσ δακτφλιοσ των 10
kpc. Αυτζσ οι δομζσ δείχνουν αυξθμζνα επίπεδα αςτρογζννθςθσ κατά όλθ τθν περίοδο του
ιςτορικοφ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτον γαλαξία, δθλαδι περίπου 600 εκ. ζτθ. Ο δακτφλιοσ των
10 kpc είναι μακρόβιοσ και ςτακερόσ, και παράγει αςτζρια τουλάχιςτον τα τελευταία 600
εκ. ζτθ. Έχει δείξει ελάχιςτθ ι αςιμαντθ διάδοςθ (propagation) κατά τθν ολικι διάρκεια
αυτοφ του SFH. Σε αυτιν τθν διάρκεια, θ αςτρογζννθςθ ςτον δακτφλιο αυξικθκε ςχετικά με
τισ γφρω του περιοχζσ, με αποτζλεςμα το δακτυλίδι να ορίηει όλο το SFH. Βρικαμε επίςθσ
ότι το SFH τα τελευταία 500 εκ. ζτθ είναι ςχετικά ςτακερό, δείχνοντασ μικρι αλλά ςτακερι
μείωςθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ ςιμερα, με μια μικρι ζξαρςθ πριν 50 εκ. ζτθ.

Τν κνξηαθό αέξην ζηνλ γαιαμία ηεο Αλδξνκέδαο.
Μελετιςαμε τθν διαςπορά του μοριακοφ αερίου ςτον γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ και τθν
ςυγκρίναμε με τισ διαςπορζσ του ατομικοφ αερίου και τθν εκπομπι τθσ ψυχρισ ςκόνθσ.
Η εκπομπι τθσ γραμμισ του 12CO (1-0) βρζκθκε ςε ακτίνα 3 kpc ωσ 16 kpc από το κζντρο
του γαλαξία, με μζγιςτο ζνταςθσ ςτα 10 kpc.

Το μοριακό αζριο που ανιχνεφτθκε είναι ςυγκεντρωμζνο ςτισ ςτενζσ δομζσ βραχιόνων, που
ςυχνά ςυμπίπτουν με τισ ςκοτεινζσ γραμμζσ ςκόνθσ που παρατθροφμε ςτο οπτικό.
Ανάμεςα ςτισ ακτίνεσ 4 και 12 kpc οι λαμπρότερεσ δομζσ του CO κακορίηουν μία δομι δφο
βραχιόνων, που περιγράφεται καλά ωσ 2 λογαρικμικζσ ςπείρεσ ςε γωνία 7-8 μοιρϊν.

Συμπεράςματα.
Ή αυξάνεται θ αναλογία του ατομικοφ και ςυνολικοφ αερίου προσ τθν ςκόνθ κατά 20
μεγζκθ, ι θ ςκόνθ γίνεται ψυχρότερθ ςε μεγαλφτερεσ γαλαξιακζσ ακτίνεσ. Στο εφροσ
γαλαξιακισ ακτίνασ 8- 14 kpc το ςυνολικό αζριο και θ ςκόνθ ζχουν καλι ςυςχζτιςθ. Το
μοριακό αζριο ςυςχετίηεται καλφτερα με τθν ψυχρι ςκόνθ από το ατομικό.

