Μοριακι Αςτρονομία
1) Η χρθςιμότθτα τθσ μοριακισ αςτρονομίασ.
Τα μόρια κυριαρχοφν ζναντι των ατόμων ςτισ πιο ψυχρζσ, πυκνζσ περιοχζσ του
ςφμπαντοσ. Σε ςυνκικεσ με κερμοκραςία αερίου λίγων χιλιάδων βακμϊν και
πυκνότθτα μεγαλφτερθ από 1 άτομο (H)/cm3 μπορεί να εμωανιςτοφν μόρια. Ακόμα
και ςτισ θλιακζσ κθλίδεσ (3200 Κ) ζχουμε ίχνθ μορίων. Σε ςυνκικεσ πολφ μικρότερθσ
κινθτικισ ενζργειασ των ατόμων, τυπικά ςε κερμοκραςία 100 Κζλβιν, και πυκνότθτα
1000 άτομα (H)/cm3, το αζριο είναι ςχεδόν αποκλειςτικά μοριακό. Τα μεγάλα
μοριακά νζωθ (Giant Molecular Clouds, GMC), είναι περιοχζσ του Γαλαξία μασ και
άλλων γαλαξιϊν με ςχεδόν αποκλειςτικά μοριακό αζριο. Αυτζσ οι ψυχρζσ πυκνζσ
περιοχζσ περιζχουν ςθμαντικι μθ αςτρικι φλθ. Μπορεί τα καυτά νζωθ, όπωσ για
παράδειγμα οι γαλαξιακοί πίδακεσ, να καταλαμβάνουν τεράςτιεσ περιοχζσ, αλλά θ
μικρι τουσ πυκνότθτα τα κάνει να υςτεροφν ςε μάηα ζναντι ςτα GMC.
Τα GMC είναι ςθμαντικά για να μπορζςουμε να περιγράψουμε τθν περιεκτικότθτα
φλθσ ενόσ γαλαξία. Αλλά είναι επίςθσ ςθμαντικά για τθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ
ενόσ γαλαξία, αωοφ περιζχουν τθν μόνθ φλθ (πυκνό, ψυχρό αζριο) που μπορεί να
αποτελζςει το καφςιμο για τθν αςτρογζννθςθ. Συγκρίνοντασ τθν μάηα τθσ φλθσ
αυτισ με τα υπάρχοντα αςτζρια μποροφμε να ςυμπεράνουμε ςε πιο ςτάδιο
εξζλιξθσ είναι ζνασ γαλαξίασ.
Επίςθσ, θ αλλθλεπίδραςθ του ρεφματοσ φλθσ (outflow) από ζνα ενεργό γαλαξιακό
πυρινα με το ψυχρό αζριο του γαλαξία ζχει μια χθμικι υπογραωι που μασ δίνει
λεπτομζρειεσ για το ρεφμα, και τον βακμό απϊλειασ τθσ μάηασ του. Ακόμα, ςε
μικρότερεσ κλίμακεσ από ότι ςτα GMC, θ κατάρρευςθ του υλικοφ ςε ζναν πυκνό
πυρινα δθμιουργίασ νζου αςτζρα μπορεί να παρακολουκθκεί μζςω των γραμμϊν
εκπομπισ του εκεί μοριακοφ αερίου, ακόμα και ςε χαμθλι κερμοκραςία των 10 Κ. Η
χαμθλι κερμοκραςία αυτι διατθρείται κατά τθν διάρκεια πολλϊν τζτοιων
καταρρεφςεων, λόγω τθσ εκπομπισ αυτϊν των μορίων και τθσ ςυνεχισ εκπομπισ
από τθ ςκόνθ. Μετά το τζλοσ αυτισ τθσ κατάρρευςθσ το νζο αςτζρι ερεκίηει με τθν
ακτινοβολία του τθν κοντινι φλθ που δεν κατάρρευςε ςε αυτό, δθμιουργϊντασ νζα
χθμικά αποτυπϊματα . Ο πλανθτικόσ δίςκοσ, δθλαδι θ περιοχι όπου κα
δθμιουργθκοφν πλανιτεσ, είναι ςχεδόν αποκλειςτικά μοριακόσ. Επθρεάηεται από
τθν μεγάλθσ ζνταςθσ και ςυνεχϊσ αυξανόμενθ ακτινοβολία του άςτρου και
δθμιουργεί ζτςι νζα χαρακτθρθςτικά μόρια.

Αζριο και ςκόνθ.
Τα αζρια τθσ μεςοαςτρικισ χθμείασ.

Το υλικό τθσ δθμιουργίασ των χθμικϊν ενϊςεων είναι τα αζρια και θ ςκόνθ. Τα
αζρια ςτο ςφμπαν είναι κυρίωσ υδρογόνο και ιλιον, με λίγεσ προςκικεσ αερίων
που δθμιουργικθκαν από τισ κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ ςε αςτζρια και
διοχετεφτθκαν ςτθ μεςοαςτρικι φλθ με τισ εκριξεισ Νόβα και ςουπερνόβα, και τουσ
αςτρικοφσ ανζμουσ. Η ικανότθτα του αερίου να δθμιουργιςει μόρια με τον
άνκρακα, το οξυγόνο, το άηωτο, το κείο και άλλα ςτοιχεία εξαρτάται από τον βακμό
εμπλουτιςμοφ τθσ φλθσ με αυτά τα ςτοιχεία, ςε ςχζςθ με το υδρογόνο. Αυτόσ ο
βακμόσ αωκονίασ των ςτοιχείων κυμαίνεται από γαλαξία ςε γαλαξία, από περιοχι
ςε περιοχι ςε ζναν γαλαξία, και ςε βάκοσ χρόνου ςτθν ίδια περιοχι. Ρολλζσ ωορζσ
χρθςιμοποιοφμε τθσ αναλογίεσ που ζχει ο Ήλιοσ ςε αυτά τα ςτοιχεία (θλιακι
μεταλλικότθτα).
Δεν διαωζρει μόνο θ μεταλλικότθτα των άλλων περιοχϊν ςε ςχζςθ με τθν θλιακι,
αλλά και θ αναλογία κάκε ςτοιχείου ξεχωριςτά. Για παράδειγμα, ςτο νεαρό ςφμπαν
οι ςουπερνόβα διαωορετικϊν μαηϊν είχαν ωσ αποτζλεςμα τον διαωορετικό
εμπλουτιςμό ςε άνκρακα, οξυγόνο και άηωτο κάκε ωορά. Τα μοντζλα αςτρικισ
εξζλιξθσ ςε περιοχζσ με πολφ χαμθλισ μεταλλικότθτασ αζριο δείχνουν να είναι
υποβακμιςμζνο το άηωτο, ενϊ το οξυγόνο και το μαγνιςιο είναι ενιςχυμζνα, πάντα
ςε ςχζςθ με τισ θλιακζσ αναλογίεσ. Μερικά αςτζρια ζχουν διαωορετικό κλάςμα
(C)/(O) και εξελίςςονται λίγο διαωορετικά. Υπάρχουν ατμόςωαιρεσ άςτρων
πλοφςιεσ ςε άνκρακα και άλλεσ πλοφςιεσ ςε οξυγόνο.

Η ςκόνθ
Ζχουμε παρατθριςει ότι θ ςκόνθ είναι αναμειγμζνθ με αζρια ςε όλουσ τουσ
γαλαξίεσ. Τθν ξεχωρίηουμε από τθν ελάττωςθ (λόγο απορρόωθςθσ) τθσ υπεριϊδθσ,
ορατισ και υπζρυκρθσ ακτινοβολίασ, ι τθν ανίχνευςθ κερμικισ ακτινοβολίασ από
τθν ηεςτι ςκόνθ λόγω τθσ επίδραςθσ τθσ ακτινοβολίασ των κοντινϊν αςτζρων, ι
από τθν ψυχρι ςκόνθ ςτα ςκοτεινά νζωθ. Η ςκόνθ είναι παροφςα ςε κελφωθ γφρω
από τα ςχετικά ψυχρά (ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο εξζλιξθσ) αςτζρια και απομεινάρια
εκριξεων Νόβα και ςουπερνόβα. Αυτζσ είναι εξάλλου οι περιοχζσ όπου θ ςκόνθ
ςχθματίηεται και μεγαλϊνουν οι κόκκοι τθσ. Οι κόκκοι είναι αςφμμετροι και οι
μεγάλοι μπορεί να ευκυγραμμιςτοφν ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο. Οι μικροί κόκκοι είναι
μοριακισ ωφςεωσ και μπορεί να περιζχουν πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ
υδρογονάνκρακεσ (PAH).
Η ιδιότθτα τθσ ςκόνθσ να ελαττϊνει τθν υπεριϊδθ και τθν ορατι ακτινοβολία ςε ζνα
αζριο προωυλάςςει το εςωτερικό υλικό από τισ καταςτροωικζσ για τα μόρια
ςυνζπειεσ του αςτρικοφ ωωτόσ. Μερικι από τθν απορροωθμζνθ ακτινοβολία
αποδεςμεφει ωωτοθλεκτρόνια από τουσ κόκκουσ, τα οποία είναι μια πολφ χριςιμθ
ενεργειακι πθγι για το αζριο. Η αςτρικι ακτινοβολία κερμαίνει τθ ςκόνθ, που ζτςι
εκπζμπει ςτο υπζρυκρο. Ζνασ ακόμθ ςθμαντικόσ ρόλοσ τθσ ςκόνθσ είναι ότι ςτθν
επιωάνειά τθσ επιτρζπει τθν ςφνκεςθ μορίων, δρϊντασ ςαν καταλφτθσ, ιδίωσ για
τον ςχθματιςμό μοριακοφ υδρογόνου. Σε ςκοτεινζσ περιοχζσ επικάκεται πάγοσ
ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ, που απορροωάει υλικό από το αζριο, εμπλουτίηοντασ τθν
φλθ με νζα χθμικά ςτοιχεία (νερό, διοξείδιο του άνκρακα, μονοξείδιο του άνκρακα,

μεκανόλθ κ.α.). Και μζςα ςτον πάγο μπορεί να εξελιχτοφν χθμικζσ αντιδράςεισ.
Θερμικζσ και μθ διεργαςίεσ μποροφν να λειϊςουν τον πάγο ςε αζριο. Ζτςι θ ςκόνθ
<κλζβει> θλεκτρόνια από το αζριο επθρεάηοντασ τον βακμό ιονιςμοφ του αερίου
ςτα μεςοαςτρικά νζωθ.
Κάποια ςτοιχεία, όπωσ το πυρίτιο, είναι αποκλειςτικά ςε ςκόνθ. Ο μιςόσ άνκρακασ
είναι ςε μορωι ςκόνθσ. Αυτά τα εγκλωβιςμζνα άτομα δεν είναι διακζςιμα για
χθμικζσ ενϊςεισ ςτα αζρια, εκτόσ αν θ ςκόνθ εκτεκεί ςε μεγάλθ κερμοκραςία.
Τζλοσ, θ ςχζςθ ςκόνθ/ αερίου κυμαίνεται ςτο ςφμπαν. Ζχει να κάνει με τθν αςτρικι
εξζλιξθ κάκε περιοχισ, εξαρτϊμενθ από τθν μεταλλικότθτα τθσ φλθσ. Η ςχζςθ
αερίου/ ςκόνθσ εξαρτάται από τθν μεταλλικότθτα των μεςοαςτικϊν μορίων.

Μοριακι ωαςματοςκοπία.
Φάςματα και διζγερςθ.
Ενϊ τα περιςςότερα ατομικά ωάςματα κακορίηονται απλά από τθν μετάβαςθ των
θλεκτρονίων κάκε ςτοιχείου μεταξφ των ενεργειακϊν καταςτάςεων, τα μοριακά
ωάςματα είναι πιο πολφπλοκα. Τα μόρια ζχουν πρόςκετεσ ελευκερίεσ που
ςχετίηονται με τθν δόνθςθ και τθν περιςτροωι. Κάκε ενεργειακι κατάςταςθ των
θλεκτρονίων ενόσ μορίου διακζτει πολλαπλά επίπεδα δόνθςθσ, και κάκε ζνα από
αυτά ζχει μια κλίμακα ςχετικϊν επιπζδων περιςτροωισ. Ζτςι ςυναντάμε μεταβάςεισ
θλεκτρονίων ςτα μόρια με ειδικά επίπεδα δόνθςθσ και περιςτροωισ ςε κάκε
ενεργειακι κατάςταςθ των θλεκτρονίων. Η εξίςωςθ τθσ μοναδικισ γραμμισ
μετάβαςθσ θλεκτρονίων ςτα άτομα αντικακίςταται από μια ενότθτα γραμμϊν για
αντίςτοιχεσ μεταβάςεισ ςτα μόρια. Αυτζσ οι μεταβάςεισ μασ ξεγελοφν πολλζσ ωορζσ
ςτο υπεριϊδθσ ωάςμα.
Τα μόρια ζχουν και άλλεσ μεταβάςεισ που δεν ςυναντάμε ςτα άτομα. Μποροφν να
περάςουν μεταβάςεισ ανάμεςα ςε ςυγκεκριμζνεσ καταςτάςεισ περιςτροωισ μιασ
κατάςταςθσ δόνθςθσ, οι λεγόμενεσ ro- vibrational transitions. Αυτζσ εμωανίηονται
ςυνικωσ ςτο μακρινό υπζρυκρο ι ςτα χιλιοςτά και υποχιλιοςτόμετρα.
Τα μόρια ανιχνεφονται ςτθν μεςοαςτρικι υλθ μζςω μεταβάςεων θλεκτρονίων,
μεταβάςεων ro-vibrational ι κακαρϊν μεταβάςεων περιςτροωισ. Οι με διαωορά
περιςςότερεσ ανιχνεφςεισ ζγιναν ςτα χιλιοςτά και ςτα υποχιλιοςτά , που ςθμαίνει
κακαρι μετάβαςθ περιςτροωισ, ςχεδόν πάντα από μόρια που βρίςκονται ςτθν
βαςικι κατάςταςθ θλεκτρονίων και ςτο κατϊτατο επίπεδο περιςτροωισ. Υπάρχουν
και άλλοι τφποι μεταβάςεων (ςτα (OH), (NH3)). Γενικά, αν θ δυνθτικι ενεργειακι
καμπφλθ ενόσ μορίου παρουςιάηει ελάχιςτο, μποροφν να κακοριςτοφν οι ενζργειεσ
των διακεκριμζνων επιπζδων περιςτροωισ για μια ενεργειακι κατάςταςθ των
θλεκτρονίων με τθν χριςθ τθσ προςζγγιςθσ Born- Oppenheimer, που επιτρζπει να
χειριςτοφμε ξεχωριςτά τθν κίνθςθ των θλεκτρονίων από αυτι των ατόμων.

Διατομικά μόρια.

Οι καταςτάςεισ των θλεκτρονίων διαβακμίηονται ςχετικά με το ςπιν τουσ και τθν
τάξθ μεγζκουσ τθσ ςτροωορμισ τουσ. Τα ομοπφρθνα διατομικά είναι ι ςυμμετρικά
ι αντιςυμμετρικά και λαμβάνουμε υπόψθ ςε αυτά τθν ανταλλαγι των δφο
πυρινων. Οι εκκζτεσ + και - χρθςιμοποιοφνται για να υποδείξουν ότι θ κατάςταςθ
των θλεκτρονίων αλλάηει θ δεν αλλάηει αντίςτοιχα πρόςθμο, όταν
αντικατοπτρίηεται ςτθν προζλευςθ. Η κίνθςθ του πυρινα μπορεί να χωριςτεί ςε
δόνθςθ και περιςτροωι.
Στα μόρια που περιζχουν υδρογόνο, όταν το Ν (κβαντικόσ αρικμόσ περιςτροωισ ςτο
υψθλότερο επίπεδο περιςτροωισ) είναι ηυγό, το άκροιςμα των πυρθνικϊν ςπιν
πρζπει να είναι 0 και θ κατάςταςθ αυτι ονομάηεται παρά - ενϊ όταν το Ν είναι
μόνο το άκροιςμα των ςπιν πρζπει να είναι 1 και θ κατάςταςθ αυτι ονομάηεται
ορκό - .Οι μεταβάςεισ ανάμεςα ςε παρά και ορκό απαγορεφονται. Στθν κατάςταςθ
ορκό οι δφο πυρινεσ περιςτρζωονται κατά τθν ίδια ωορά, άρα τα ςπιν τουσ είναι
παράλλθλα. Το ορκό - υδρογόνο ζχει περιςςότερθ ενζργεια από το παρά υδρογόνο με αντιπαράλλθλο ςπιν. (Σθμείωςθ 1).
Στθν ψυχρι μεςοαςτρικι φλθ ( < 100 Κ) οι περιςςότερεσ παρατθριςιμεσ μεταβάςεισ
γίνονται ςτθν βαςικι κατάςταςθ των θλεκτρονίων των μορίων και ςτο κατϊτατο
επίπεδο δόνθςθσ. Για κάποια κοινά μεςοαςτρικά μόρια (CO) θ γωνιακι ςτροωορμι,
θ ςτροωορμι των θλεκτρονίων και το ςπιν των θλεκτρονίων είναι ίδια. Σε άλλα είδθ
όπωσ το (OH) είναι ςθμαντικι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ του ςπιν και τθσ
διαωορετικισ ςτροωορμισ.
Για να εμωανιςτεί μια μετάβαςθ, πρζπει να μεταβλθκεί θ θλεκτρικι διπολικι ιςχφσ
όταν τα άτομα αλλάηουν τισ μεταξφ τουσ ςχετικζσ κζςεισ. Αυτό ςυμβαίνει μόνο ςε
ετεροπφρθνα διατομικά μόρια, γιατί τα ομοπφρθνα ζχουν ςυμμετρικι διαςπορά
πρόςθμου. Τα ωάςματα δόνθςθσ και περιςτροωισ των ομοπφρθνων διατομικϊν
λαμβάνονται μόνο όταν εμωανίηεται και θλεκτρονικι μετάβαςθ.

Ρολυατομικά μόρια.
Μποροφν να χωριςτοφν ςε γραμμικά μόρια, ςυμμετρικά κορυωισ (top) και
αντιςυμμετρικά κορυωισ. Στα γραμμικά τα ενεργειακά επίπεδα τείνουν να είναι πιο
κοντά μεταξφ τουσ (άρα το μικοσ κφματοσ μεγαλϊνει) όςο πιο βαρφ είναι το μόριο.
Αυτό πρακτικά ςθμαίνει ότι για τα βαριά άτομα ςτα υποχιλιοςτόμετρα βρίςκουμε
πολλζσ διαωορετικζσ μεταβάςεισ πολφ κοντά θ μια ςτθν άλλθ. Τα ςυμμετρικά
κορυωισ είναι μθ γραμμικά πολυατομικά μόρια με δφο αξίεσ τθσ αδράνειασ (από τισ
3 των χωρικϊν αξόνων) να είναι ίδιεσ. Σωαιρικά μόρια όπωσ το (CH4) ζχουν ίδιεσ
ροπζσ αδράνειασ αλλά όχι τθν ίδια ιςχφ διπολικότθτασ, που ςθμαίνει ότι οι
μεταβάςεισ μεταξφ επιπζδων περιςτροωισ ςτθν κατωτάτθ ενεργειακι ςτάκμθ των
θλεκτρονίων είναι αδφναμθ. Οι ιδιότθτεσ βφκιςθσ των ςυμμετρικϊν μορίων
κορυωισ είναι ςυχνά ςθμαντικζσ για τθν αςτρονομικι ωαςματοςκοπία. Τα μθ
ςυμμετρικά κορυωισ περιςτρζωονται μθ γραμμικά, και όλεσ οι ροπζσ αδράνειασ
είναι διαωορετικζσ. Ρολλζσ ςθμαντικζσ για τθν μεςοαςτρικι φλθ μεταβάςεισ

μορίων ζχουν ωάςμα που δεν καλφπτεται από τισ απλζσ περίγραωεσ και τουσ
κανόνεσ που αναωζραμε.
Ζχουμε 2 παραδείγματα.1) Η αναςτροωι του (NH3). Το κβαντομθχανικό ωαινόμενο
τθσ ςιραγγασ επιτρζπει ςτο άτομο του αηϊτου ςτθν κορυωι τθσ πυραμίδασ του
μορίου τθσ αμμωνίασ να περάςει μζςα από τθ βάςθ τθσ πυραμίδασ ςτθν άλλθ
πλευρά, αλλάηοντασ τθν διεφκυνςθ τθσ πυραμίδασ. Η μετάβαςθ που προζρχεται
από αυτιν τθν κίνθςθ είναι αντίςτροωθ ςτθν βαςικι περιςτροωι. 2) Οι γραμμζσ
ραδιοκυμάτων του (OH). Αν το πλάτοσ μιασ γραμμισ απορρόωθςθσ ι εκπομπισ
είναι μεγαλφτερο από τισ υπζρλεπτεσ διαςπάςεισ μιασ κατάςταςθσ του ςωματιδίου,
τότε τα υπζρλεπτα επίπεδα κα μοιράηονται το ίδιο ωωτόνιο και ζτςι κα
αλλθλεπιδροφν. Αυτό ονομάηεται ακτινοβόλοσ χαλάρωςθ ανάμεςα ςε δφο
υπζρλεπτα επίπεδα.

Μεταωορά ακτινοβολίασ μζςα ςτο μεςοαςτρικό μζςο (φλθ).
Υπάρχουν οπτικά λεπτά μζςα και οπτικά χονδρά μζςα. Οπτικά λεπτό μζςο μπορεί
να είναι ζνα αραιό νεωζλωμα και οπτικά χονδρό ζνα πυκνό μοριακό νζωοσ.

Κακορίηοντασ τα επίπεδα πλθκυςμϊν.
.Διζγερςθ και αποδιζγερςθ. Η διζγερςθ μπορεί να γίνει από ακτινοβολία ι από
κροφςθ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ζνα θλεκτρόνιο πθδάει από ζνα χαμθλότερο
ενεργειακό επίπεδο ςε ζνα υψθλότερο (ςυγκεκριμζνεσ ενεργειακζσ κζςεισ που
μπορεί να καταλάβει). Η επιπλζον ενζργεια δίνεται από το μόριο/ άτομο τθσ
ςφγκρουςθσ ι ζνα ωωτόνιο που ζχει ενζργεια όςθ θ ενεργειακι διαωορά των δφο
επίπεδων. Σε ζνα μοριακό νζωοσ οι ςυγκροφςεισ ςυνικωσ γίνονται με μόρια
υδρογόνου ι θλίου. Στθν περίπτωςθ τθσ ακτινοβόλου διζγερςθσ, όταν ζνα άτομο
διεγερκεί ςε ανϊτερο επίπεδο, μπορεί να πθδιξει πίςω ςτο κατϊτερο, εκπζμποντασ
ακτινοβολία από το ανϊτερο επίπεδο (αποδιζγερςθ). Οι δφο ενεργειακζσ
καταςτάςεισ είναι αυτζσ ςτισ οποίεσ το θλεκτρόνιο είναι δεμζνο με το άτομο, και το
ωωτόνιο που εκπζμωκθκε είναι ςυγκεκριμζνθσ ενζργειασ και μικοσ κφματοσ
(γραμμι εκπομπισ). Η εκπομπι είναι αυκόρμθτθ. Αν κατά τθ μετάβαςθ του
θλεκτρονίου από κατϊτερο ςε ανϊτερο επίπεδο απορροωθκεί ζνα ωωτόνιο, ζχουμε
γραμμι απορρόωθςθσ. Μπορεί να ςυμβεί και αποδιζγερςθ μζςω ςφγκρουςθσ, που
δεν παράγει ακτινοβολία. Οι πλθκυςμοί ςωματιδίων κερμαίνονται όταν
υπερβαίνουν μια κρίςιμθ πυκνότθτα, που κυμαίνεται από μετάβαςθ ςε μετάβαςθ.
Μποροφμε να κακορίςουμε τθν κρίςιμθ πυκνότθτα ωσ το κλάςμα των μεταβάςεων
προσ ανϊτερα επίπεδα από ςυγκροφςεισ, που είναι ίςο με το κλάςμα των
μεταβάςεων προσ κατϊτερο επίπεδο μζςω αυκόρμθτθσ εκπομπισ. Σε πυκνότθτεσ
κάτω από τθν κρίςιμθ οι πλθκυςμοί των ανϊτερων επίπεδων δεν είναι πολλοί. Σε
πυκνότθτεσ κοντά ςτθν κρίςιμθ ζχουμε τθν μζγιςτθ εκπομπι. Κάκε μετάβαςθ
διαβάηεται ωσ αζριο-ανιχνευτισ(όταν ζχουμε πυκνότθτα κοντά ςτθν κρίςιμθ για τθν
ςυγκεκριμζνθ μετάβαςθ) και μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε διαωορετικά μόρια
και μεταβάςεισ για να χαρτογραωιςουμε διαωορετικζσ περιοχζσ ενόσ νζωουσ με μθ
ομοιόμορωθ πυκνότθτα.

.Ιονιςμόσ και επαναςφνδεςθ. Ο ιονιςμόσ ενόσ ατόμου ι μορίου μπορεί να γίνει με
απορρόωθςθ ακτινοβολίασ ι μζςο ςυγκροφςεων με κοςμικι ακτινοβολία ι άλλα
ταχζα ςωματίδια. Στθν περίπτωςθ τθσ ακτινοβολίασ, το ωάςμα απορρόωθςθσ είναι
ςυνεχζσ. Στο αντίκετο του ιονιςμοφ, όταν ζνα κετικό ιόν ςυλλαμβάνει ζνα
θλεκτρόνιο, ζχουμε επαναςφνδεςθ. Στθν επαναςφνδεςθ (H3O+) +e = (H2O) + (H), θ
ενζργεια που απελευκερϊνεται όταν επαναςυνδζονται το ιόν με το θλεκτρόνιο
είναι τόςο ιςχυρι, ϊςτε το μόριο διαλφεται.
Μποροφν να εμωανιςτοφν μοριακζσ γραμμζσ εκπομπισ ι απορρόωθςθσ, ανάλογα
τθν κερμοκραςία ερεκιςμοφ τθσ μετάβαςθσ.

2)

Τι ενεργοποιεί τθν κοςμικι χθμεία.

Με τον οριςμό <παράγοντα> περιγράωουμε τον ωορζα που ενεργοποιεί τισ χθμικζσ
αντιδράςεισ. Ο παράγοντασ αυτόσ μπορεί να δθμιουργεί μονοπάτια γριγορθσ
αντίδραςθσ, να καταλφει τισ αντιδράςεισ ι να παρζχει μια πθγι ενζργειασ που να
κερμαίνει το αζριο. Ζνα αζριο χαμθλισ κερμοκραςίασ και πυκνότθτασ δεν
δθμιουργεί από μόνο του εκτεταμζνεσ χθμικζσ αντιδράςεισ, που κα επιτρζψουν τθν
φπαρξθ χριςιμων μορίων- ανιχνευτϊν. Η χθμεία πρζπει να ενεργοποιθκεί, και οι
διακζςιμοι παράγοντεσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ είναι το αςτρικό ωωσ, θ κοςμικι
ακτινοβολία, θ κατάλυςθ ςτθν ςκόνθ και θ δυναμικι αερίων. Κάκε παράγοντασ
παράγει χαρακτθριςτικζσ χθμικζσ αντιδράςεισ με χριςιμα μόρια –ανιχνευτζσ. Οι
τρεισ πρϊτοι παράγοντεσ δθμιουργοφν νζα αποτελεςματικά χθμικά μονοπάτια, ενϊ
ο τζταρτοσ ειςάγει ενζργεια ςτο αζριο επιτρζποντασ ζτςι τισ χθμικζσ αντιδράςεισ.
Βζβαια, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζχουμε τον ςυνδυαςμό παραγόντων να δρουν μαηί,
ενϊ ςε άλλεσ οι περιοχζσ κυριαρχοφνται από ζναν παράγοντα. Θα δοφμε τθν χθμεία
από κάκε παράγοντα ξεχωριςτά, που είναι ζνα απλουςτευμζνο μθ ρεαλιςτικό
ςενάριο. Θα κεωριςουμε ότι το αζριο αποτελείται από άτομα και μόρια
υδρογόνου, ιλιον και άλλα ςτοιχεία, ωσ ουδζτερα άτομα με τισ αναλογίεσ που
παρατθροφμε ςτον Ήλιο μασ.

Χθμεία κινουμζνθ από θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία.
.Ρεριοχζσ κυριαρχοφμενεσ από ωωτόνια (Photon dominated region,
PDR).
Η μεςοαςτρικι ακτινοβολία που δζχεται ζνα μεςοαςτρικό νζωοσ προζρχεται γενικά
από εκπομπζσ αςτζρων τφπου O, B. Η ιςχφσ τθσ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ
επθρεάηεται ζντονα από τθν απορρόωθςθ από τθν ςκόνθ, με αποτζλεςμα θ
ωωτοχθμικι δράςθ να περιορίηεται ςτα εξωτερικά ςτρϊματα του νζωουσ.
Τα μεγαλφτερθσ ενζργειασ ωωτόνια που εκπζμπει ζνα λαμπρό αςτζρι περιορίηονται
ςτθν περιοχι (HII) γφρω από αυτό, και θ ενεργειακι αποκοπι αντιςτοιχεί ςτον
βακμό ιονιςμοφ του ατομικοφ υδρογόνου (13,598 eV). Ζτςι ςτο ουδζτερο υδρογόνο
ζξω από τθν περιοχι αυτι τα ωωτόνια ζχουν ςυνικωσ ενζργειεσ μζχρι το όριο αυτό,

που είναι χαμθλότερο από το όριο ιονιςμοφ του μοριακοφ υδρογόνου (15,4eV), των
ατόμων ιλιου (24,587eV),των ατόμων οξυγόνου(13,618eV) και των ατόμων αηϊτου
(14,534eV). Γενικά, αυτά τα ςχετικά άωκονα μόρια και άτομα δεν ιονίηονται και
παραμζνουν κυρίωσ ουδζτερα ςτα διάχυτα νζωθ. Επειδι οι αντιδράςεισ ανάμεςα
ςε αυτά τα ουδζτερα άτομα και μόρια είναι περιοριςμζνεσ ςτισ κανονικζσ ςυνκικεσ
του μεςοαςτρικοφ διαςτιματοσ (100 Κζλβιν), θ χθμεία δεν ενεργοποιείται ςε αυτά
από το αςτρικό ωωσ. Πμωσ, ενϊ θ αςτρικι ακτινοβολία δεν μπορεί να ιονίςει το
μοριακό υδρογόνο, μπορεί να διαχωρίςει τα μόρια μζςω μετάβαςθσ θλεκτρονίων
ανάμεςα ςτα 2 πρϊτα διεγερμζνα ενεργειακά επίπεδα. Τα άτομα (H) που
διαχωρίςτθκαν από μόρια(H2)μζςω υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ωζρουν ζνα μικρό
ποςοςτό από τθν ενζργεια του υπεριϊδεσ ωωτονίου.
Άρα θ αναλογία (H)/(H2) εξαρτάται από τθν τοπικι ακτινοβολία και τθν
αποτελεςματικότθτα ςχθματιςμοφ (H2) ςτισ επιωάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ. Η
πρϊτθ μεγάλθ χθμικι αλλαγι που ςυμβαίνει όταν ζνα ουδζτερο νζωοσ δζχεται τθν
θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία είναι θ μετατροπι του ατομικοφ ςε κυρίωσ μοριακό
υδρογόνο. Το βάκοσ τθσ διείςδυςθσ αυτισ τθσ διεργαςίασ εξαρτάται από τθν
ζνταςθ τθσ ακτινοβολίασ και τθν τοπικι πυκνότθτα του αερίου.
Και άλλα άτομα μποροφν να ιονιςτοφν από τθν τοπικι αςτρικι ακτινοβολία, όπωσ ο
άνκρακασ (11,26eV) και το κείο (10,36eV), που είναι τα ςθμαντικότερα ςτθν
παραγωγι χθμικϊν ςτοιχείων ςε ηϊνεσ που είναι πλοφςιεσ ςε (H2). Τα αλογόνα
ωκόριο και χλϊριο ζχουν διαωορετικι τφχθ. Το ωκόριο (17,42eV) παραμζνει
ουδζτερο, ενϊ το χλϊριο(12,97eV) ιονίηεται .Άλλα ςχετικά άωκονα ςτοιχεία, όπωσ
το ςίδθρο, το πυρίτιο και το μαγνιςιο μποροφν να ιονιςτοφν, αλλά παραμζνουν
κυρίωσ δεςμευμζνα ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ.
Σε περιοχζσ λοιπόν όπου το μοριακό υδρογόνο κυριαρχεί, ο άνκρακασ ςχθματίηει
(CO), και όπου θ επίδραςθ τθσ υπεριϊδθσ είναι αποτελεςματικι, το (CO) είναι
δείκτθσ τθσ διακζςιμθσ ποςότθτασ (C). Αυτό ςυμβαίνει ςυνικωσ ςε βάκοσ 2 mag ςε
νζωθ που επθρεάηονται από το μεςοαςτρικό πεδίο ακτινοβολίασ και πιο βακιά ςε
περιπτϊςεισ πιο ζντονθσ ακτινοβολίασ. Ραρόμοια αντίδραςθ με άηωτο μασ δίνει
(CN). Μόρια (CH),(CN),(CO) ζχουν εντοπιςτεί ωσ μεςοαςτρικά είδθ. Ακόμα ζχουμε
παρατθριςει μόρια (SO), (HF).
Ο ωωτοιονιςμόσ παράγει χαρακτθριςτικι, αλλά περιοριςμζνθ χθμεία. Σε μεγάλα
βάκθ ςτα νζωθ, όταν το πεδίο ακτινοβολίασ ζχει εξαςκενιςει πολφ, θ κοςμικι
ακτινοβολία αναλαμβάνει δράςθ και οι χθμικζσ αντιδράςεισ είναι παρόμοιεσ με
αυτζσ ςτα ςκοτεινά νζωθ.
Σε όλεσ τισ PDR θ θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία είναι θ κφρια πθγι κερμότθτασ και
κακορίηει τθν τοπικι κερμοκραςία. Σε ιςχυρό πεδίο ακτινοβολίασ και μεγάλθ
πυκνότθτα ζχουμε κερμοκραςίεσ1000 Κζλβιν, ενϊ ςε διάχυτα νζωθ θ κερμοκραςία
είναι 100 Κζλβιν. Σε περιοχζσ όπου το υδρογόνο είναι κυρίωσ μοριακό, αλλά δεν
ζχει εξελιχτεί ςθμαντικά θ υπόλοιπθ χθμεία, ςθμαντικζσ γραμμζσ είναι για τισ
λαμπρζσ PDR το (OI) ςτα 63 μικρά και για τισ λιγότερο λαμπρζσ το (CII) ςτα 158

μικρά. Γενικά οι ςθμαντικζσ γραμμζσ των PDR είναι θ ro περιςτροωικι του (H2) και
θ περιςτροωικι του (CO).
Οι PDR αναπτφςςονται κυρίωσ κοντά ςε νζα μεγάλα αςτζρια, όπου θ ζνταςθ τθσ
ακτινοβολίασ είναι πολλζσ ωορζσ ιςχυρότερθ από ότι ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Και τα
διάχυτα νζωθ είναι PDR, από τθν μεςοαςτρικι ακτινοβολία. Αν δεν υπάρχει άλλοσ
παράγοντασ, οι χθμικζσ αντιδράςεισ ςε αυτά είναι περιοριςμζνεσ.

.Ρεριοχζσ κυριαρχίασ ακτίνων Χ (X- Ray Dominated Regions, XDR).
Οι ακτίνεσ Χ εκπζμπονται από διάωορα αντικείμενα, από ενεργοφσ γαλαξιακοφσ
πυρινεσ (AGN )μζχρι αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Οι ακτίνεσ Χ αποτελοφν επίςθσ
παράγοντα χθμικϊν αντιδράςεων, όταν επιδροφν ςε γειτονικι ουδζτερθ φλθ. Οι
μαλακζσ ακτίνεσ Χ ( ενζργεια ωωτονίου μικρότερθ του 1 keV) απορροωϊνται κοντά
ςτθν πθγι εκπομπισ τουσ, ενϊ οι ςκλθρζσ –όπωσ αυτζσ που δθμιουργοφνται κοντά
ςε μαφρεσ τρφπεσ των AGN –ζχουν μικρι απορροωθτικότθτα κοντά, με αποτζλεςμα
να επθρεάηουν(διειςδφουν) τθν φλθ ςε μεγαλφτερο βάκοσ.
Οι χθμικζσ αντιδράςεισ που παράγονται από τισ ακτίνεσ Χ διαωζρουν μερικϊσ από
αυτζσ ςτισ PDR,επειδι οι ακτίνεσ Χ ιονίηουν όλθ τθν φλθ (όλα τα ςτοιχεία).
Ρράγματι, ζχει παρατθρθκεί εκπομπι (CO+) ςε ιςχυρζσ πθγζσ ακτίνων Χ. Ο ιονιςμόσ
γίνεται κυρίωσ μζςω δευτερευόντων θλεκτρονίων που παράγονται από τθν
διαδικαςία Auger. Ζτςι ιονίηεται το ατομικό και μοριακό (Η), με αποτζλεςμα να
κυριαρχιςουν τα ιόντα (H+), (H3+). Αυτά δθμιουργοφνται και από τθν κοςμικι
ακτινοβολία. Η μεταβολι του (H) ςε (H2) ςυμβαίνει ςε πολφ μεγαλφτερο βάκοσ από
ότι ςτα PDR. Σε περιπτϊςεισ μεγάλθσ πυκνότθτασ και ροισ το (H2) παραμζνει
μειονότθτα μζχρι το βάκοσ 1000 mag ςε ζνα νζωοσ. Η μεταβολι του (C+)/(C)/(CΟ)
δεν υπάρχει ςτισ XDR με τθν ίδια ροι ενζργειασ. Σε περίπτωςθ ιςχυρισ ροισ
ακτίνων Χ θ αωκονία του (CO) μζχρι βάκοσ 1000 mag είναι υποβακμιςμζνθ.
Σθμαντικοί δείκτεσ (ψφκτεσ) των XDR είναι οι (OI), (CII), (SiII), (FeII)και (H2).
Αν οι ακτίνεσ Χ είναι τόςο μεγάλθσ ζνταςθσ ϊςτε ο ιονιςμόσ να ωτάςει ςε υψθλά
επίπεδα (ασ ποφμε, μερικά ποςοςτά ςχετικά με τθν πυκνότθτα τθσ φλθσ ςε άτομα
υδρογόνου),τότε τα χθμικά ςτοιχεία περιορίηονται, κακϊσ τα μόρια ιονίηονται και
διαχωρίηονται. Ζτςι υπάρχει ζνα ωυςικό όριο ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ που
βαςίηονται ςτθν ακτινοβολία Χ.

Χθμεία από τθν κοςμικι ακτινοβολία (Cosmic Ray Dominated Regions,
CDR)
Η κοςμικι ακτινοβολία είναι ςθμαντικόσ παράγοντασ τθσ μεςοαςτρικισ χθμείασ.
Αυτά τα γριγορα ςωματίδια, κυρίωσ πυρινεσ υδρογόνου και θλίου, ςυγκροφονται
και ιονίηουν άτομα και μόρια ςτο μεςοαςτρικό αζριο. Επίςθσ κερμαίνουν το αζριο
μζςω τθσ κινθτικισ ενζργειασ που μεταδίδουν ςτα θλεκτρόνια που αποδεςμεφουν.
Θεωρθτικά, θ πιο μεγάλθσ επίδραςθσ κοςμικι ακτινοβολία είναι τθσ τάξθσ
ενζργειασ των μερικϊνMeV. Η κοςμικι ακτινοβολία τθσ μικρισ αυτισ ιςχφσ είναι

δυςτυχϊσ ελάχιςτθ κοντά ςτθ Γθ, λόγω του θλιακοφ ανζμου. Ζτςι είναι αβζβαιοσ ο
βακμόσ ιονιςμοφ που ζχει θ μεςοαςτρικι κοςμικι ακτινοβολία ςτον Γαλαξία μασ.
Το ςθμαντικό αυτισ τθσ μικρισ ιςχφσ ακτινοβολίασ είναι ότι μπορεί να ιονίςει
άτομα και μόρια που δεν επθρεάηονται από τθν υπεριϊδθ των αςτεριϊν. Η κοςμικι
ακτινοβολία δεν επθρεάηεται από τθν απϊλεια μερικϊν δεκάδων eV που δίνει ςτα
αποδεςμευόμενα θλεκτρόνια, ζτςι δεν μειϊνεται θ επίδραςι τθσ ςε ςχζςθ με το
βάκοσ διείςδυςθσ ςτα νζωθ, ςε αντίκεςθ με τθν υπεριϊδθσ. Η μεγάλθ ςθμαςία τθσ
είναι ότι δθμιουργεί χθμεία ιονίηοντασ άτομα και μόρια ςε περιοχζσ που είναι
ανεπθρζαςτεσ από αςτρικι ακτινοβολία. Η δθμιουργία τριϊν ιόντων (H+, He+, H2+)
από τθν κοςμικι ακτινοβολία αλλάηει τθν μεςοαςτρικι χθμεία. Η χθμεία των
μορίων –ιόντων είναι πολφ γριγορθ, ςυμβαίνει ςε ςχεδόν κάκε ςφγκρουςθ ενϊ οι
ουδζτερεσ αντιδράςεισ υποβακμίηονται ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Ζτςι θ κοςμικι
ακτινοβολία επιτρζπει τθν γριγορθ χθμεία ακόμθ και ςε ψυχρά αζρια.

Χθμεία από τθν κοςμικι ακτινοβολία ςτα ψυχρά ςκοτεινά νζωθ.
Στα ψυχρά ςκοτεινά νζωθ, όπου το υδρογόνο είναι κυρίωσ μοριακό, το (H2) που
προιλκε από αντίδραςθ ςχεδόν πάντα ζλκει ζνα άλλο μόριο (H2) και αμζςωσ
αποβάλλει ζνα άτομο υδρογόνου, δθμιουργϊντασ ζνα νζο είδοσ, το (H+3). Αυτό το
είδοσ ζχει ανακαλυωτεί ςε διάωορεσ περιοχζσ ςτθ μεςοαςτρικι φλθ
επιβεβαιϊνοντασ τθν ςθμαςία του ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία. Η
ενζργεια με τθν οποία το πρωτόνιο (H+) είναι δεςμευμζνο ςτο μόριο (H2) ϊςτε να
ςχθματίηει το μόριο (H+3) είναι μικρι, ςτθν πράξθ μικρότερθ από τουσ πιο πολλοφσ
δεςμοφσ μεταξφ πρωτονίων και αλλά άτομα ι μόρια. Ζτςι εμωανίηονται αντιδράςεισ
μεταωοράσ πρωτονίων μεταξφ του (H+3) και άλλων μορίων, που ανοίγουν νζεσ
οδοφσ χθμικϊν αντιδράςεων.
Η χθμεία ιόντων μορίων είναι ςθμαντικι ςτον ςχθματιςμό νζων μορίων, αλλά
επίςθσ περιορίηει τισ αωκονίεσ τουσ. Επειδι το ιλιον ζχει μεγάλθ τιμι ιονιςμοφ
(24,58 eV), το ιόν (He+) που παράγεται από τθν κοςμικι ακτινοβολία τείνει να
καταςτρζψει τα μόρια μζςω μετάβαςθσ ωορτίου, ικανοφ να διαλφςει τα μόρια ((CO)
+ (He+) = (C )+(Ο)+ (O) + (He)).
Αυτό μασ δίνει μια πθγι (C+), που απελευκερϊνει άνκρακα από το (CO) για τθν
δθμιουργία άλλων ανκρακοφχων ειδϊν. Αυτι θ διαδικαςία διάλυςθσ λόγω αλλαγισ
ωορτιοφ με το (He+) εμωανίηεται ςε όλα τα μόρια που ςχθματίηονται ςτθν
μεςοαςτρικι χθμεία ιόντων μορίων. Ζτςι το (He+) κζτει όρια ςτθν αωκονία ειδϊν
που εμωανίηονται ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ μζςω τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ.
Ππωσ είδαμε, θ κοςμικι ακτινοβολία δθμιουργεί χθμικά ςτοιχεία με είδθ που
περιζχουν άνκρακα ι οξυγόνο μζςω αντιδράςεων μεταωοράσ πρωτονίων με το
(H3+). Τι γίνεται με τισ χθμικζσ αντιδράςεισ των άλλων ςτοιχείων? Ενϊ περιμζνουμε
θ χθμεία του (N) να είναι όμοια με αυτιν του οξυγόνου, θ αντίδραςι του με το
(He+) υποβακμίηεται ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, όπωσ και θ αντίδραςθ του (N+) με
το (H2). Ζτςι το άηωτο δεν ζχει όμοια ςυμπεριωορά με το οξυγόνο, όπωσ δεν ζχει
και το κείο.

Η κοςμικι ακτινοβολία ανοίγει μια νζα πόρτα ςτθν ςφνκετθ χθμεία, δθμιουργϊντασ
τα πρϊτα προϊόντα των χθμικϊν αντιδράςεων του οξυγόνου και του άνκρακα,
επειδι αυτά αλλθλεπιδροφν με άτομα και ιόντα, ςχθματίηοντασ νζα μόρια.
Ανακεωαλαιϊνοντασ, οι χθμικζσ αντιδράςεισ μζςω κοςμικισ ακτινοβολίασ αρχίηουν
με τθν παραγωγι ουδζτερων και ιονιςμζνων υδριδίων του οξυγόνου και του
άνκρακα. Μετά, άλλα ςτοιχεία όπωσ το άηωτο και το κείο μποροφν να παράγουν
μια ςειρά ειδϊν, όλο και πιο πολφπλοκθσ χθμείασ. Τα μόρια δθμιουργοφνται και
καταςτρζωονται ϊςτε να ςυντεκοφν νζα είδθ. Από τθν άλλθ, αντιδράςεισ
διάςπαςθσ όπωσ με το (He+) τείνουν να ξανακάνουν τθν φλθ ατομικι.
Η λίςτα με τισ πικανζσ αντιδράςεισ που περιζχουν τθν μεςοαςτρικι χθμεία αζριασ
ωάςθσ και τθν περιαςτρικι χθμεία ωτάνει τισ χιλιάδεσ. Τα είδθ με περιςςότερα από
μερικά βαριά άτομα ζχουν ελάχιςτθ αωκονία. Αυτά χρειάηονται άλλον χθμικό
παράγοντα. Στθν εικόνα που ζχουμε για τισ χθμικζσ αντιδράςεισ ςτα ςκοτεινά νζωθ
είναι ςαωζσ ότι όποτε το υδρογόνο ιονίηεται από τθν κοςμικι ακτινοβολία
ςχθματίηεται ζνα μόριο με οξυγόνο, άνκρακα, άηωτο ι κείο. Ζτςι μποροφμε να
υπολογίςουμε από τον βακμό του ιονιςμοφ μζςω τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ τον
χρόνο που χρειάηεται θ μετάβαςθ των περιςςότερων βαρζων ατόμων ςε μόρια.
Αυτόσ ο χρόνοσ είναι για τον Γαλαξία μασ 1 εκατομμφρια ζτθ. Ροικίλλει ανάλογα
τθν μεταλλικότθτα τθσ φλθσ και τθν ζνταςθ τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ.

PDR με ιονιςμό από κοςμικι ακτινοβολία.
Ραραπάνω αναλφςαμε τισ χθμικζσ αντιδράςεισ που δθμιουργοφνται όταν ζνα αζριο
ερεκίηεται από τθν αςτρικι ακτινοβολία, χωρίσ να δρα άλλοσ παράγοντασ. Είδαμε
ότι τα αποτελζςματα ιταν περιοριςμζνα μόνο ςτθν εξωτερικι περιοχι του νζωουσ.
Στθν πράξθ, αυτι θ υπόκεςθ είναι ξζνθ για τον Γαλαξία μασ, όπου υπάρχει ζνα
αξιοςθμείωτο υπόβακρο κοςμικισ ακτινοβολίασ. Αυτό ιςχφει επίςθσ για ενεργοφσ
γαλαξίεσ και γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Μπορεί μερικοί νάνοι και κόκκινοι (γθραιοί)
γαλαξίεσ να μθν ζχουν ςθμαντικό υπόβακρο κοςμικισ ακτινοβολίασ, αλλά γενικά θ
τελευταία ωσ παράγοντασ δρα μαηί με τθν αςτρικι ακτινοβολία. Είδαμε ότι θ
κοςμικι ακτινοβολία(χωρίσ τθν αςτρικι θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία) δθμιουργεί
αωκονία του (CO) ςτα ψυχρά νζωθ.
Ο ςυνδυαςμόσ των δφο αυτϊν παραγόντων κυριαρχεί ςτισ άκρεσ των ςκοτεινϊν
νεωϊν και ςτα διάχυτα νζωθ, με αποτζλεςμα τθν αωκονία των (H),(H2). Επίςθσ
πρζπει να λάβουμε υπόψθ τον ιονιςμό του ατομικοφ (H) από τθν κοςμικι
ακτινοβολία. Επειδι θ δυναμικζσ ιονιςμοφ (H) και (O) είναι ςχεδόν ταυτόςθμεσ,
εφκολα μπορεί να εμωανιςτεί ανταλλαγι ωορτίου μεταξφ (H+) και (O) ςε
κερμοκραςίεσ άνω των 100 Κζλβιν. (H+) +(O)= ((H)+ (O+)). Μετά από ςειρά
αντιδράςεων προκφπτει (H2O). Εμωανίηεται μια εναλλακτικι του (H+3) χθμικι οδόσ.
Κατά τα άλλα οι χθμικζσ αντιδράςεισ ςε αυτζσ τισ περιοχζσ είναι όμοιεσ με αυτζσ τθσ
κοςμικισ ακτινοβολίασ ςτα ψυχρά ςκοτεινά νζωθ. Αν όμωσ θ ακτινοβολία είναι
τόςο ιςχυρι ϊςτε να διαλφει το υδρογόνο ςε ςχεδόν μόνο ατομικό, τα χθμικά
ςτοιχεία γίνονται πολφ ςπάνια.

Χθμεία και ςκόνθ.
.Επιωανειακζσ αντιδράςεισ ςε κόκκουσ άμμου ςε διάχυτα νζωθ.
Το πιο άωκονο μόριο ςτο ςφμπαν είναι το (H2), και ςτον Γαλαξία μασ ςχθματίςτθκε
ςχεδόν αποκλειςτικά ςε αντιδράςεισ ςτισ επιωάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ. Η
επιωάνεια του κόκκου δρα ωσ καταλφτθσ, δεν χρθςιμοποιείται άμεςα, αλλά είναι
διακζςιμθ για απεριόριςτο αρικμό χθμικϊν αντιδράςεων. Η ςκόνθ παγιδεφει ζνα
άτομο(H) για αρκετό χρόνο, ϊςτε να ωτάςει εκεί ζνα δεφτερο άτομο (H) και να
αντιδράςει μαηί του. Απελευκερϊνεται ενζργεια 4,5eV ανά μόριο. Αυτι είναι θ
ενεργειακι διαωορά μεταξφ του (H2) και τθσ μάλλον μικρισ ενζργειασ δεςμοφ
μεταξφ του ατόμου (H) και τθσ επιωάνειασ τθσ ςκόνθσ. Αυτι θ ενζργεια μοιράηεται,
και αποκθκεφεται ςτθν ςκόνθ ωσ κερμότθτα, ωσ κινθτικι ενζργεια ςτο μόριο(H2)και
ωσ ενζργεια δόνθςθσ και περιςτροωισ του μορίου(H2).
Αυτζσ οι επιωανειακζσ αντιδράςεισ ζχουν αρχικά υποτεκεί να εμωανιςτοφν μζςω
τθσ παρατθριςιμθσ αωκονίασ του (H2), λόγω τθσ απουςίασ μθχανιςμοφ αζριασ
ωάςθσ που να είναι επαρκϊσ γριγοροσ ϊςτε τα αποτελζςματα των αντιδράςεων να
είναι μετριςιμεσ. Ο μθχανιςμόσ που αναωζραμε παραπάνω ζχει επιβεβαιωκεί
πειραματικά ςε διάωορεσ επιωάνειεσ, διάωορεσ μορωζσ ςκόνθσ, ςε διαωορετικά
εργαςτιρια με ποίκιλεσ μεκόδουσ και υποςτθρίηεται από λεπτομερείσ
κβαντομθχανικζσ μελζτεσ των αντιδράςεων. Η αποτελεςματικότθτα τθσ αντίδραςθσ
και το ενεργειακό εφροσ εξαρτϊνται από τθν ωφςθ τθσ επιωάνειασ και τθν
κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ. Ππωσ και να ζχει, ο ςχθματιςμόσ(H2) ωαίνεται να γίνεται
γριγορα (ςτον Γαλαξία μασ το υδρογόνο είναι κυρίωσ μοριακό). Αυτό προχποκζτει
ότι όλα ςχεδόν τα άτομα (H) που εγκλωβίηονται ςε κόκκουσ να ςχθματίηουν μόρια.
Το νζο μόριο(H2)ζχει τυπικά 2eVεςωτερικζσ κινιςεισ και 1eVκινθτικι ενζργεια. Το
υπόλοιπο ενζργειασ μζνει ςτον κόκκο και αποβάλλεται με τθν εκπομπι υπζρυκρθσ
ακτινοβολίασ.
Βζβαια, θ δθμιουργία του (H2) δεν γίνεται ανεμπόδιςτα. ΣτισPDR το (H2) μπορεί να
καταςτραωεί από υπεριϊδθσ ακτινοβολία κοντά ςτα 100 nm. Σε μεγαλφτερα βάκθ
ςτο νζωοσ, όπου θ υπεριϊδθσ διειςδφει δυςκολότερα, το (H2) καταςτρζωεται
(μάλλον αργά) από τθν κοςμικι ακτινοβολία. Η τελευταία με τον ιονιςμό του (Η2)
το διαιρεί ςε 2 (H). Σε ςυνκικεσ του Γαλαξία μασ, ςτα ςκοτεινά νζωθ όπου
απουςιάηει το αςτρικό ωωσ, το υδρογόνο είναι ςχεδόν αποκλειςτικά μοριακό.
Ακόμα και ςτα διάχυτα νζωθ (PDR μζςα ςε θλεκτρομαγνθτικό πεδίο), ζνα ςθμαντικό
μζροσ του είναι μοριακό.
Για τισ άλλεσ ενϊςεισ του υδρογόνου ςτθν επιωάνεια τθσ ςκόνθσ δεν ζχουμε
πειραματικά δεδομζνα, αλλά παρατθριςεισ μασ δείχνουν το (Ν) να ςχθματίηει εκεί
(NH), (NH2), (NH3) ςε διάχυτα νζωθ. Δεν υπάρχουν όμωσ ςυμπεράςματα για αυτιν
τθν αντίδραςθ, αωοφ τα άτομα και ιόντα (N) αντιδροφν με το (H) ςε αντιδράςεισ
αζριασ ωάςθσ. Αν υποτεκεί ότι μια αποτελεςματικι υδροδυναμικι αντίδραςθ
εμωανίηεται ςτθν επιωάνεια τθσ ςκόνθσ, τότε μπορεί να δθμιουργθκοφν τζτοιεσ
αντιδράςεισ.

Οι αντιδράςεισ των (O),(C) ςτθν επιωάνεια των κόκκων ςκόνθσ δεν
περιλαμβάνονται ςτα χθμικά μοντζλα των διάχυτων νεωϊν, λόγω ότι είναι
διακζςιμοι οδοί αζριασ ωάςθσ για αυτά τα άτομα. Πμωσ, αν υποκζςουμε ότι θ
ζνωςθ με υδρογόνο εμωανίηεται αποτελεςματικά ςε επιωάνειεσ κόκκων ςκόνθσ, και
τα προϊόντα αυτά ((H2O), (CH4)) μπαίνουν ςτθν ωάςθ αερίου, τότε τα μοντζλα
χθμείασ αερίου/ ςκόνθσ παράγουν μόρια που δεν είναι αντίκετα με τισ
παρατθριςεισ των διάχυτων νεωϊν. Ζτςι, δεν υποςτθρίηουμε ότι τα (N), (O), (C)
ενϊνονται με υδρογόνο ςτισ επιωάνειεσ ςτα διάχυτα νζωθ, μζχρι αυτό να
αποδειχτεί πειραματικά.

Ράγωμα, ςχθματιςμόσ πάγου και χρονοδιαγράμματα.
Ενϊ είναι αβζβαιο αν ςτισ επιωάνειεσ ςκόνθσ ενϊνονται άτομα οξυγόνο με
υδρογόνο ςτα διάχυτα νζωθ, θ ανίχνευςθ ςτρωμάτων πάγου νεροφ ςε ψυχρά
μεςοαςτρικά ςκοτεινά νζωθ μασ δείχνει ότι αντιδράςεισ ςτισ επιωάνειεσ τθσ ςκόνθσ
που περιλαμβάνουν οξυγόνο δθμιουργοφν νερό, και ότι ζνα ςθμαντικό μζροσ, αν
όχι όλο το νερό, παραμζνει παγωμζνο ςτθν ςκόνθ. Αντίκετα, οι αζριεσ χθμικζσ
αντιδράςεισ ςτα ψυχρά νζωθ είναι πολφ αργζσ για τθν δυνατότθτα ςχθματιςμοφ
ςτρωμάτων πάγου, που να περιζχει ικανοποιθτικι ποςότθτα οξυγόνου, ςτθν
διάρκεια ηωισ του νζωουσ.
Άλλα ςτοιχεία μπορεί απλά να κολλάνε ςτθν επιωάνεια χωρίσ να αντιδροφν. Το (CO)
κολλάει αποτελεςματικά ςτισ επιωάνειεσ ςε κερμοκραςία κάτω από 25 Κζλβιν και
αωκονεί ςτον πάγο ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ. Κάποιο από αυτό ςχθματίηει (CO2) ι
άλλα μόρια. Σε πιο χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (10-15 Κζλβιν) άλλα μόρια προερχόμενα
από CRDR κολλάνε αποτελεςματικά, ενϊ τα ελαωρφτερα (H2), (He) δεν κολλάνε ςε
αυτζσ τισ κερμοκραςίεσ.
Ζτςι ο πάγοσ ςτισ επιωάνειεσ είναι ζνα μείγμα που εξαρτάται από τισ τοπικζσ
ςυνκικεσ. Η μεγάλθ ςχετικι αωκονία των (CO2), (CH3OH), (H2CO) ςε ςχζςθ με το
νερό ςτον πάγο μασ δείχνει ότι υπάρχει μια δζςμευςθ του (CO) ςε αυτά τα είδθ,
που υποκινείται από τθν κοςμικι ακτινοβολία ι από ωωτόνια παραγόμενα από
αυτιν.
Σε πολλά ςκοτεινά νζωθ, ο πάγοσ περιζχει ςθμαντικζσ ποςότθτεσ από (O),(C), (N),
(S). Για παράδειγμα, ςε πολλοφσ περιαςτρικοφσ πυρινεσ το 90% του άνκρακα είναι
ςε μορωι (CO) και (CO2) ςτον πάγο .Αν δεν υπάρχει διαδικαςία να λειϊςει τον πάγο
ςε αζριο, τότε το αζριο αποδυναμϊνεται από τα ςτοιχεία εκτόσ των (H),(He) και θ
παραγωγι χθμικϊν ςτοιχείων υποβακμίηεται. Ζτςι, αν δεν υπάρχει άλλθ διαταραχι,
θ χθμεία τθσ αζριασ ωάςθσ ζχει περιοριςμζνθ χρονικι διάρκεια, μζχρι που να
εμωανιςτεί το πάγωμα ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ.
Το χρονοδιάγραμμα του παγϊματοσ ποικίλει. Για το (CO) είναι ςτον Γαλαξία μασ
κατά μζςο όρο 1 εκατομμφρια ζτθ. Εξαρτάται από τθν πυκνότθτα του νζωουσ και
τθν κινθτικι κερμοκραςία του. Επίςθσ από το μζγεκοσ των κόκκων τθσ ςκόνθσ. Στον
Γαλαξία μασ ο χρόνοσ αυτόσ είναι ςυγκρίςιμοσ με τον χρόνο που χρειάηεται θ
κοςμικι ακτινοβολία να παράγει χθμεία. Ζτςι ζνα αξιόλογο ποςοςτό των βαρζων

ατόμων ςχθματίηουν μόρια. Το πάγωμα μπορεί να μετακινιςει ζνα ςθμαντικό
ποςοςτό τθσ φλθσ από τα αζρια.
Ο πάγοσ μπορεί να αλλοιωκεί ςε κερμοκραςία άνω των 100 Κζλβιν. Ασ ποφμε,
κοντά ςε ζνα νεογζννθτο άςτρο. Πταν κερμανκοφν οι κόκκοι, ο πάγοσ λειϊνει και τα
μόρια επιςτρζωουν ςτθν αζρια ωάςθ. Υπάρχουν μθχανιςμοί που μπορεί να γίνει
αυτό και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, αλλά αυτοί οι μθχανιςμοί επιςκιάηονται από το
πάγωμα. Ζτςι, ςτουσ πυκνοφσ πυρινεσ ςτα ςκοτεινά νζωθ μόνο ζνα μικρό ποςοςτό
των βαρζων ατόμων παραμζνει αζριο.

Σφνκετθ χθμεία ςτουσ μεςοαςτικοφσ πάγουσ.
Μζςα ςτουσ πάγουσ κάποιων περιοχϊν εμωανίηονται πιο ςφνκετεσ χθμικζσ
αντιδράςεισ. Σε περιοχζσ κοντά ςε πεδία δθμιουργίασ άςτρων μεγάλθσ μάηασ ζχουν
βρεκεί μικροί (<0,1 pc) πυρινεσ νεωϊν που περιζχουν εντυπωςιακι χθμικι
πολυπλοκότθτα. Τα μόρια που ζχουν ανιχνευτεί εκεί είναι ςχετικά μεγάλα,
ςυγκρινόμενα με αυτά ςτα ςκοτεινά νζωθ, και οι περιοχζσ αυτζσ είναι ςχετικά πολφ
πυκνζσ και κερμζσ. Αυτζσ οι μικρζσ, πυκνζσ και κερμζσ περιοχζσ λζγονται καυτοί
πυρινεσ (hot cores), και βρίςκονται όπου εξελίςςεται αςτρογζννθςθ. Ρεριζχουν μια
ποικιλία ειδϊν, μερικά από αυτά είναι τα εξισ μεγάλα μόρια (CH3COOH),
((CH3)2(CO)), (CH3CH2CN), (HCOOCH3), (CH3CH2OH). Η υψθλι αναλογία αυτϊν των
μεγάλων μορίων δεν μπορεί να δικαιολογθκεί με μόνο χθμικό παράγοντα τθν
κοςμικι ακτινοβολία. Ζτςι πρζπει να δρα και άλλοσ παράγοντασ. Γενικά
υποκζτουμε ότι αυτά τα μεγάλα μόρια εμωανίηονται ςε αντιδράςεισ ςτερεισ
κατάςταςθσ με τον πάγο που ζχει ςχθματιςτεί ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ κατά τθ
διάρκεια τθσ ψφξθσ ςτθν κατάρρευςθ ενόσ νζωουσ, και πριν εξατμιςτοφν λόγω
κζρμανςθσ από τθν δθμιουργία του αςτζρα. Η χθμεία ςτερεισ κατάςταςθσ
ςυμβαίνει ςτουσ απλοφσ πάγουσ(H2O), (CO), (CO2), (CH4) και ςε άλλα είδθ, από τθν
κοςμικι ακτινοβολία και τθν δευτερεφουςα θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία, που
προκλικθκε από τθν κοςμικι. Η ειςερχόμενθ ενζργεια δθμιουργεί ρίηεσ και ιόντα
ςτον πάγο, και αν αυτά είναι ςτακερά, ςτον πάγο εμωανίηεται θ δθμιουργία νζων
χθμικϊν αντιδράςεων, με αποτζλεςμα να ζχουμε εκεί πιο ςφνκετα μόρια.
Εργαςτθριακά ζχουν εξεταςτεί κάποιοι χθμικοί οδοί, περιλαμβανομζνων πολλϊν
δυνθτικϊν αντιδράςεων, υποςτθρίηοντασ τθν άποψθ ότι θ χθμικι πολυπλοκότθτα
μπορεί να εμωανιςτεί με αυτόν τον τρόπο. Τα μοντζλα λζνε ότι θ ποςότθτα και θ
ποικιλία των ειδϊν είναι ςυνεπισ με τισ χθμικζσ αντιδράςεισ που παρατθροφμε ςτισ
περιοχζσ γζννθςθσ αςτζρων μεγάλθσ μάηασ.

Χθμεία προκαλοφμενθ από δυναμικι αερίων.
.Κρουςτικά μζτωπα (Shocks)
Ζνα κρουςτικό μζτωπο εμωανίηεται όταν ζνα εξωτερικό του νζωουσ περιςτατικόόπωσ θ ςφγκρουςθ με ζνα άλλο μεςοαςτρικό νζωοσ ι ειςβολι μιασ ταχζα
διαςτελλόμενθσ περιοχισ (HII) ςε ζνα κοντινό νζωοσ από ψυχρό ουδζτερο αζριοπαράγει διαταράξεισ ταχφτερεσ από τθν τοπικι ταχφτθτα του ιχου (αυτι ζχει να

κάνει με τθν πυκνότθτα του νζωουσ). Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ κινθτικι ενζργεια
του όγκου μετατρζπεται ςε εςωτερικι κερμικι ενζργεια. Ζτςι το αζριο που δζχτθκε
το κρουςτικό κφμα ςυμπιζηεται και κερμαίνεται.
Στθν απλοφςτερθ εκδοχι, θ ενεργειακι μετατροπι είναι πιο απότομθ ςε ςχζςθ με
τα άλλα χρονοδιαγράμματα του νζωουσ, με αποτζλεςμα θ κερμοκραςία και θ πίεςθ
να κάνουν ζνα αποτελεςματικά διακριτό άλμα. Αυτό ονομάηεται J shock. Το μετά το
κρουςτικό μζτωπο αζριο αρχίηει να ψφχεται μζςω ακτινοβολίασ μζχρι ζνα όριο,
όμωσ πάντα πάνω από τθν αρχικι του κερμοκραςία. Η κερμοκραςία που
αναπτφςςεται είναι τθσ τάξθσ των μερικϊν χιλιάδων βακμϊν. Το χρονοδιάγραμμα
ψφξθσ εξαρτάται από τθν χθμικι ςφςταςθ του μετά του κρουςτικοφ μετϊπου
αερίου, και είναι μζχρι χιλιάδεσ ζτθ για αραιά αζρια.
Συνικωσ όμωσ, θ δομι του κρουςτικοφ κφματοσ κα επθρεαςτεί από τθ δράςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου των ιόντων ςτο αζριο. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, τα ιόντα
παραςφρονται μζςα ςτο κυρίωσ ουδζτερο αζριο, δίνοντασ πολφ περιςςότερθ
ενζργεια ςε αυτό από ότι ζνα απλό J shock. Αυτό το πιο ςφνκετο κρουςτικό μζτωπο
ονομάηεται C shock. Για τον χαμθλό ιονιςμό που αναμζνουμε να ζχει ζνα μοριακό
νζωοσ, και για ζνα τυπικό μαγνθτικό του πεδίο φψουσ 1 micro gauss, τα κρουςτικά
μζτωπα με ταχφτθτεσ μικρότερεσ των 40 km/s είναι πικανά C shocks.Επειδι ςε ζνα
τζτοιο κρουςτικό μζτωπο θ ενζργεια ζχει υποςτεί μεγαλφτερθ ωυςικι διαςπορά
από ότι ςε ζνα J shock, οι κερμοκραςίεσ που προκφπτουν είναι γενικά χαμθλότερεσ,
τθσ τάξθσ των 1000 βακμϊν για ζνα τυπικό κρουςτικό κφμα με ταχφτθτα 30 km/s.
Τζτοια δυναμικά γεγονότα είναι ςυνθκιςμζνα ςτθν μεςοαςτρικι φλθ και ςτθν υλθ
γφρω από νεογζννθτα αςτζρια. Ανιχνεφονται ωαςματογραωικά μζςω αναγνϊριςθσ
ανϊμαλου κβαντικοφ επιπζδου πλθκυςμοφ ςε άτομα και μόρια. Εξαρτωμζνθ από
τθν ταχφτθτα του κρουςτικοφ μετϊπου και τισ τοπικζσ ςυνκικεσ, θ ενίςχυςθ τθσ
κερμοκραςίασ μπορεί να είναι πολφ μεγάλθ, και ςε ακραίεσ περιπτϊςεισ το αζριο
να ιονιςτεί πλιρωσ, με αποτζλεςμα τθν διάλυςθ των μορίων. Ζνα J shock κα
διαλφςει τα μόρια ςε ζνα μοριακό νζωοσ πυκνότθτασ 10000 H2/cm-3 αν κινθκεί με
ταχφτθτα 25 km/s, ενϊ ζνα C shock κα χρειαςτεί 45km/s, λόγω ανάπτυξθσ
μικρότερων κερμοκραςιϊν. Αυτζσ οι κρίςιμεσ ταχφτθτεσ, όπου μπορεί το (H2) να
διαλυκεί ςε ατομικό μζςω ςυγκροφςεων είναι ςθμαντικζσ. Ράνω από αυτζσ το
αζριο που δζχτθκε το κρουςτικό μζτωπο περιζχει κυρίωσ ατομικό υδρογόνο, που
είναι ικανό να καταςτρζψει όλα τα είδθ μορίων εκεί.
Οι ταχφτθτεσ αυτζσ είναι επομζνωσ τα όρια, πάνω από τα οποία οι χθμικι
πολυπλοκότθτα αρχίηει να μειϊνεται. Αν θ αφξθςθ κερμοκραςίασ ςτο αζριο είναι
μικρότερθ, μερικϊν χιλιάδων βακμϊν Κ, εμωανίηεται θ χαρακτθριςτικι χθμεία των
κρουςτικϊν μετϊπων, όπωσ θ παραγωγι νεροφ. Οι αντιδράςεισ που είναι
περιοριςμζνεσ ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ, 10 Κ, ςτα μεςοαςτρικά νζωθ με όριο
ενεργοποίθςθσ μερικζσ δεκάδεσ eV ςτθν διαδρομι αντίδραςθσ, αποκτάνε γριγορα
κερμοκραςία 1000 Κ. Η δθμιουργία νεροφ ςε ζνα μεςοαςτρικό κρουςτικό κφμα
περιλαμβάνει δφο από τα πιο κφρια ςυςτατικά του μεςοαςτρικοφ αερίου, ενϊ ςε
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ θ χθμεία χρειάηεται για τθν παραγωγι νεροφ τα πιο ςπάνια

ιόντα (H+) και (H+3), που προκαλοφνται από τον ιονιςμό μζςω κοςμικισ
ακτινοβολίασ. Ζτςι, ενϊ το νερό ςε αζρια ωάςθ ςτα ςκοτεινά νζωθ είναι
περιοριςμζνο, ςτο αζριο που δζχτθκε κρουςτικό μζτωπο μπορεί να κυριαρχιςει,
και να δεςμεφςει το περιςςότερο (O) που δεν είναι ιδθ δεςμευμζνο ςε (CO).
Ρολλζσ ουδζτερεσ- ουδζτερεσ αντιδράςεισ και μερικζσ αντιδράςεισ ιόν- μόριο
παρεμποδίηονται από τθν ενεργοποίθςθ των ορίων ενζργειασ που είναι ςε ίδιο
βακμό με αυτά ςτο ςφςτθμα οξυγόνου- υδρογόνου. Για παράδειγμα, το ατομικό
κείο ςυμπεριωζρεται με παρόμοιο τρόπο με το οξυγόνο, ζτςι ϊςτε θ παρατιρθςθ
πλοφςιασ ςε κείο χθμείασ να είναι δείκτθσ κρουςτικοφ μετϊπου. Σε ψυχρό αζριο, θ
χθμεία του άνκρακα δρα μζςω τθσ αργισ ζνωςθσ του (C+) με (H2) ι τθν μεταωορά
ενόσ πρωτονίου από το (H+3) ςτο (C).
Γενικά, ςε χαμθλισ ταχφτθτασ κρουςτικά κφματα μποροφν τα άτομα να δράςουν
απευκείασ με το μοριακό υδρογόνο. Από τα μόρια αυτά (hydrides), που μπορεί να
προχωριςουν ςε πιο πολλζσ αντιδράςεισ, τα (H2O) και (H2S) αποτελοφν άμεςεσ
υπογραωζσ χαμθλισ ταχφτθτασ κρουςτικϊν κυμάτων.

Διεπαωζσ.
Οι αυξθμζνεσ κερμοκραςίεσ ςτα αζρια που δζχτθκαν κρουςτικό μζτωπο είναι
ςθμαντικζσ ςτθν παραγωγι αντιδράςεων, που είναι περιοριςμζνεσ ςε ενεργειακά
όρια δράςθσ ςτισ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Ακόμα, θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε
ζνα ψυχρό μοριακό νζωοσ μπορεί και να επιτευχκεί με τθν πρόςμειξθ καυτοφ
αερίου. Τζτοιεσ περιπτϊςεισ ζχουμε ςε ταραγμζνεσ διεπαωζσ, που ςχθματίηονται
όταν ζνασ αςτρικόσ άνεμοσ διειςδφει ςτο μοριακό αζριο, ςε ζναν πυκνό πυρινα
που περιβάλλει το νζο άςτρο.
Από χθμικι άποψθ, αυτι θ περίπτωςθ είναι διαωορετικι από το κρουςτικό μζτωπο,
γιατί ο αςτρικόσ άνεμοσ δεν είναι μόνο κερμόσ, αλλά και ιονιςμζνοσ. Ζτςι το νζωοσ
κερμαίνεται και ιονίηεται παράλλθλα, ϊςτε να αποκτιςει χθμεία ιόντων μορίων.
Αυτι θ διαδικαςία ςυνεχίηεται ϊςπου ο αςτρικόσ άνεμοσ να διαβρϊςει τελείωσ τον
πυκνό πυρινα μζςα ςτον οποίο ςχθματίηεται το αςτζρι, μια διαδικαςία που
χρειάηεται περίπου ζνα εκατομμφριο ζτθ.
Είναι πικανό να είχε ςχθματιςτεί πάγοσ ςτθ ςκόνθ του νζωουσ. Τότε τα μόρια που
ιταν ςτον πάγο κα εξατμιςτοφν και κα πάρουν μζροσ ςτισ αντιδράςεισ των
ιονιςμζνων μορίων.

Ιςότοπα ςτθν μεςοαςτρικι χθμεία.
Το δευτζριο υπάρχει ςτον γαλαξία μασ ςε αναλογία προσ το υδρογόνο 1,4Χ 10 ςτθ 5. Αωελϊσ κα μποροφςαμε να ςυμπεράνουμε ότι θ αναλογία μορίων που περιζχουν
δευτζριο, όπωσ το (NH2D) κα ιταν ανάλογα μικρι ςε ςφγκριςθ με το (NH3), και ότι
τα είδθ με περιςςότερα μζρθ δευτερίου, όπωσ το (ND3) κα ιταν ακόμα πιο ςπάνια.
Στθν πραγματικότθτα υπάρχουν περιοχζσ όπου το δευτζριο είναι ςε τάξεισ
μεγζκουσ περιςςότερο από ότι περιμζναμε. Το ωαινόμενο αυτό δεν περιορίηεται

μόνο ςτο δευτζριο. Το ιςότοπο (13C) υπεριςχφει του (12C) ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ.
Αυτι θ ενίςχυςθ ςπάνιων ιςοτόπων ςτα μόρια ονομάηεται κλαςματοποίθςθ
(fractionation) και δθμιουργείται ςε αντιδράςεισ ανταλλαγισ ιςοτόπων ςτθν χθμεία
ιονιςμζνων μορίων. Τα μόρια που διαωζρουν μόνο από το περιεχόμενο ιςοτόπων
ονομάηονται ιςοτοπόλογα (isotopologues).
Στα ςκοτεινά μεςοαςτρικά νζωθ το δευτζριο είναι κυρίωσ δεςμευμζνο ςε (HD) ((D+)
+(H2)=(H+)(+HD) όπου το (D) ςχθματίςτθκε ςτθν ανταλλαγι ωορτίου (D) + (H+)=
(D+)(+H) και τα πρωτόνια είναι αποτζλεςμα ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία.
Οι αντιδράςεισ του (HD) με ιονιςμζνα μόρια που περιζχουν (H) μπορεί να
ανταλλάξουν το (D) με το (H), επειδι το τελευταίο ζχει ελάχιςτα ιςχυρότερο δεςμό
με τθν κοςμικι ακτινοβολία. Ενϊ το δυνθτικό κανάλι είναι ίδιο ςτισ περιπτϊςεισ
(XD+) και (XH+), το βαςικό επίπεδο δόνθςθσ του βαρφτερου ιςοτόπου είναι
χαμθλότερο ςτο δυνθτικό κανάλι. Η ενεργειακι διαωορά είναι τυπικά ίςθ για
κερμοκραςίεσ μερικζσ εκατοντάδεσ βακμϊν Κ. Ζτςι ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ θ
αντίδραςθ γίνεται προσ τθν κατεφκυνςθ, όπου το (D) μεταωζρεται από το (HD) ςε
(XD+). Σε μεγαλφτερεσ κερμοκραςίεσ ςυμβαίνει το αντίκετο, με αποτζλεςμα να μθν
ζχουμε κλαςματοποίθςθ. Βζβαια όλο το (XD+) μπορεί να υποκφψει ςε πλθκϊρα
αντιδράςεων, και να διανεμθκεί το δευτζριο ευρζωσ ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ. Ζνα
είδοσ -κλειδί είναι το (H+3), που ζχουμε εντοπίςει ςε χθμεία ωάςθσ αερίου
ςκοτεινοφ νζωουσ. Το ιςοτοπόλογο (H2D+) είναι πιο ςτακερό από το (H+3) ςε
ενεργειακι διαωορά μζχρι τουσ 178 Κ. Το (H2D+) μπορεί να ενιςχυκεί αν ζχει
απεμπλουτιςτεί το (CO), που είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ καταςτροωείσ του
(H2D+).
Τα ςχετικά με το υδρογόνο ιςοτοπόλογα τθσ αμμωνίασ(NH3)είναι τα(NH2D),
(NHD2), (ND3). Η κλαςματοποίθςθ του δευτερίου για αυτά τα είδθ μπορεί να είναι
πολφ υψθλι ςε ςκοτεινά νζωθ. Ραρόμοιεσ κλαςματοποιιςεισ μποροφν να γίνουν
και για άλλα είδθ, αλλά θ ςχετικι διαωορά μάηασ ανάμεςα ςτο (H) και το (D) είναι
μεγαλφτερθ από όλα τα άλλα ηευγάρια ιςοτόπων. Ζτςι θ ενεργειακι διαωορά είναι
μικρότερθ ςτα άλλα ιςοτοπόλογα. Για παράδειγμα, ςτουσ 35 Κ το ιςότοπο
μόριο(13CO) είναι πιο ςτακερό από το (12CO).
Η ικανότθτα ςχθματιςμοφ ςχετικϊν με το υδρογόνο ιςοτοπολόγων ςτθν χαμθλισ
κερμοκραςίασ μεςοαςτρικι χθμεία ανεβάηει κεαματικά τον αρικμό μορίων που
ζχουμε ανακαλφψει ςε αυτιν.

3)

Φυςικζσ διαδικαςίεσ ςε διαωορετικά αςτρονομικά
περιβάλλοντα.

Οι παραπάνω παράγοντεσ χθμικϊν αντιδράςεων δεν είναι το ίδιο αποτελεςματικοί
ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ. Μπορεί να διαωζρουν από τόπο ςε τόπο ςτθν μεςοαςτρικι
φλθ του γαλαξία, από γαλαξία ςε γαλαξία, και ανά χρονικι περίοδο. Για
παράδειγμα, το τοπικό πεδίο υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ενόσ γαλαξία με υψθλι

αςτρογζννθςθ είναι πολφ μεγαλφτερθσ ζνταςθσ από αυτό του Γαλαξία μασ. Επίςθσ
θ κοςμικι ακτινοβολία επιταχφνεται από μαγνθτικό –υδραυλικά ωαινόμενα, με
αποτζλεςμα περιοχζσ με μεγάλθ δυναμικι δράςθ να ζχουν πιο ζντονθ ροι
κοςμικισ ακτινοβολίασ από πιο ιρεμεσ περιοχζσ. Ακόμα, θ χθμεία τθσ ςκόνθσ
εξαρτάται από τθν αναλογία αερίου/ ςκόνθσ και από τθν ωφςθ των επιωανειϊν των
κόκκων. Αυτοί οι παράμετροι μποροφν να διαωζρουν μζςα ςτον ίδιο γαλαξία και
από γαλαξία ςε γαλαξία. Τζλοσ, τα δυναμικά ωαινόμενα αερίων που προκαλοφν
κρουςτικά κφματα θ το ανακάτεμα αερίων ζχουν ωσ κλειδί των παραμζτρων τουσ
τθν ταχφτθτα των διαταράξεων των αερίων και τθν ζκταςθ του ωαινομζνου. Αυτά
εξαρτϊνται από τισ τοπικζσ ςυνκικεσ.

Η ποικιλία ςτθν ζνταςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ.
.Ρεριοχζσ που κυριαρχοφνται από τα ωωτόνια.
Είδαμε ότι μια περιοχι PDR ζχει ωσ χαρακτθριςτικό τθν εκπομπι υπεριϊδθσ και
ορατισ ακτινοβολίασ από ζνα μεγάλθσ μάηασ αςτζρι (ι ζνα ςμινοσ), που διειςδφει
ςε ζνα νζωοσ και απορροωάται από τθ ςκόνθ και το αζριο.
Ρρϊτα, υπάρχει μια διεπαωι (H)/(H2),πίςω από τθν οποία το (H) είναι κυρίωσ
μοριακό ενϊ το υπόλοιπο νζωοσ είναι ατομικό. Σε αυτι τθ ηϊνθ οι ςθμαντικότεροι
ψφκτεσ/ ανιχνευτζσ είναι το (OI)και το (CII). Σε μεγαλφτερα βάκθ εμωανίηεται
μετάβαςθ (C+)/(C )/(CO), από εκεί και πζρα ζνα ςθμαντικό μζροσ του (C) είναι ςε
μορωι (CO). Σε αυτι τθ ηϊνθ οι γραμμζσ του (CO) αποτελοφν καλοφσ ανιχνευτζσ.
Μετά από εκεί, αντιδράςεισ ανταλλαγισ μεταξφ ατόμων (O),(N) οδθγοφν ςε
ςχθματιςμό (CN), (NH), (O2). Ριο βακιά θ επίδραςθ τθσ θλεκτρομαγνθτικισ
ακτινοβολίασ μειϊνεται ραγδαία. Εδϊ ο κφριοσ παράγοντασ χθμικϊν αντιδράςεων
είναι θ κοςμικι ακτινοβολία, που δεν ωκίνει με το βάκοσ ςε ζνα νζωοσ.
Για ζνα ςκοτεινό νζωοσ ςε ςυνκικεσ ζνταςθσ ακτινοβολίασ του Γαλαξία μασ θ
μετάβαςθ (H)/(H2) ωτάνει τα 0,1 mag, αυτι ςε (CO) τα 2mag. Αν θ ζνταςθ τθσ
ακτινοβολίασ είναι πολφ μεγαλφτερθ, όπωσ κοντά ςε πολφ μεγάλα αςτζρια ι μζςα
ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, θ δομι είναι θ ίδια, αλλά τα βάκθ διείςδυςθσ
μεγαλϊνουν. Ομοίωσ θ μετάβαςθ από άτομα και ιόντα (C) ςε (CO) εμωανίηεται
βακφτερα ςτο νζωοσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί το εξωτερικό πεδίο ακτινοβολίασ τείνει
να διαλφςει τα μόρια των (H2), (CO) και να ωωτοιονίςει τα άτομα (C ). Επειδι οι
αντιδράςεισ ςχθματιςμοφ και επαναςφνδεςθσ κυμαίνονται με το τετράγωνο τθσ
πυκνότθτασ, μια αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ μεταωζρει τισ μεταβάςεισ ςε μικρότερα
βάκθ ςτα νζωθ.

.Ρεριοχζσ κυριαρχίασ ακτίνων Χ
Η μετάβαςθ (H)/(H2) ςε XRD εξαρτάται από τθν πυκνότθτα ςτο νζωοσ και τθν
ενεργειακι ροι των ακτίνων Χ που το επθρεάηει. Σε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ
παράγεται πιο γριγορα το (H2), ζτςι θ μετάβαςθ (H)/(H2) κατευκφνεται προσ τθν
άκρθ του νζωουσ όταν αυξάνεται θ πυκνότθτά του. εφματα μεγαλφτερθσ ζνταςθσ

ακτίνων Χ διαλφουν το (H2) ςε (H) πιο γριγορα και μεταωζρουν τθν μετάβαςθ πιο
βακιά μζςα ςτο νζωοσ.
Αν χρθςιμοποιιςουμε αναλογίεσ του Γαλαξία μασ, τα λεπτομερι μοντζλα μασ
δείχνουν ότι για χαμθλζσ πυκνότθτεσ 1000 άτομα /cm3 και για μια ειςροι ρεφματοσ
ακτίνων Χ μεγζκουσ από 1000 ωσ 100 ωορζσ τθν υπεριϊδθσ του Γαλαξία μασ, θ
μεταβολι μετατοπίηεται από βάκοσ 1000 mag ςε 5 ωορζσ μεγαλφτερο βάκοσ. Σε πιο
υψθλζσ πυκνότθτεσ, 300000/cm3, μια χαμθλι ροι Χ δεν μπορεί να διαλφςει το (H2)
και το υδρογόνο παραμζνει μοριακό. Μια πιο ιςχυρι ροι πιζηει τθν μεταβολι
(H)/(H2) ςτα 600 mag.
Ππωσ αναωζραμε, θ μεταβολι (C+)/(C )/(CO) που παρατθροφμε ςτισ PDR δεν
μπορεί να γίνει ςτισ XDR επειδι οι ακτίνεσ Χ διειςδφουν πιο εφκολα ςτο νζωοσ από
τισ υπεριϊδεισ. Ζτςι τα (C+),(C ) είναι άωκονα ςε μεγάλα βάκθ ςτα νζωθ. Πταν θ ροι
ακτίνων Χ είναι μεγάλθσ ζνταςθσ, το (CO) είναι ςχετικά λίγο μζχρι βάκοσ 1000 mag.
Αυτό ςυμβαίνει και με χαμθλι ροι ακτίνων Χ, αλλά αν υπάρχει μεγάλθ πυκνότθτα
ςτο νζωοσ, 100000 άτομα/cm3, θ δθμιουργία του (CO) κυριαρχεί, με αποτζλεςμα να
είναι άωκονο ςε όλο το νζωοσ.
Γενικά, θ χθμεία είναι πιο υποβακμιςμζνθ ςτισ XDR ςε ςχζςθ με τισ PDR. Ζτςι οι
ςθμαντικοί ανιχνευτζσ είναι άτομα και όχι μόρια. Είναι γραμμζσ απαγορευμζνων
ςτοιχείων (ιόντα που δεν υπάρχουν ςτισ ςυνκικεσ τθσ Γθσ) και ιόντων όπωσ τα (CII)
(158μm), (OI) (63 ,45 μm), (CI) (610 μm), (SiII) ( 18,7 , 33,5 μm), (FeII) (1,64μm). Είδθ
μορίων των ςκοτεινϊν νεωϊν όπωσ τα (HCN), (HNC), (CS), (HCO+), (C2H) ςπανίηουν
εκεί και δεν εντοπίηονται παρά μόνο ςε βάκοσ 1000 mag. Αυτά τα μόρια γίνονται
ανιχνεφςιμα ςε μεγάλεσ πυκνότθτεσ με χαμθλι ροι ακτίνων Χ.

Υπολογίηοντασ τον βακμό ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία.
Η κοςμικι ακτινοβολία είναι ιδιαίτερα ςθμαντικι ςτο εςωτερικό των ςκοτεινϊν
νεωϊν, όπου θ αςτρικι ακτινοβολία δεν ωτάνει. Ζτςι κα περιμζναμε ότι θ αφξθςθ
του ιονιςμοφ από τθν ειςερχομζνθ κοςμικι ακτινοβολία κα ςιμαινε αφξθςθ των
χθμικϊν αντιδράςεων ςτο νζωοσ. Αυτό όμωσ δεν ςυμβαίνει γενικά. Αυξάνοντασ τον
ιονιςμό μζςω τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ αυξάνουμε βζβαια το βακμό δθμιουργίασ
πολλϊν μορίων, αλλά αυξάνουμε και τον βακμό απϊλειασ μορίων μζςω άλλων
χθμικϊν διεργαςιϊν. Η ιςορροπία αυτι είναι λεπτι. Ππωσ και να ζχει, αν αυξθκεί
ςθμαντικά ο βακμόσ ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία το (Η2)καταςτρζωεται
ςε τζτοιο βακμό ϊςτε να μθν μπορεί να αντιςτακμιςτεί. Και επειδι θ χθμεία ςχεδόν
όλων των ειδϊν εξαρτάται από τθν δθμιουργία μοριακοφ υδρογόνου, όλθ θ χθμεία
περιορίηεται ςθμαντικά.

Υπολογίηοντασ τθν αναλογία ςκόνθσ/ αερίου και τθν μεταλλικότθτα.
Είδαμε ότι οι κόκκοι ςκόνθσ επθρεάηουν τισ χθμικζσ αντιδράςεισ ςτα μεςοαςτρικά
νζωθ με πολλοφσ τρόπουσ. Απορροωάνε το αςτρικό ωωσ και προςτατεφουν τα
μόρια ςτισ ψυχρζσ περιοχζσ από τθν ωωτόλυςθ, και προςωζρουν το μζςο για να
αποκθκευτεί πάγοσ ςε πυκνότερεσ περιοχζσ του μεςοαςτρικοφ διαςτιματοσ. Η

χθμεία ςτερεισ κατάςταςθσ ςε αυτόν τον πάγο επιτρζπει τθν δθμιουργία μορίων
που δεν παράγονται με χθμεία αζριασ κατάςταςθσ. Ζτςι θ ςχζςθ ςκόνθσ/ αερίου
είναι ςθμαντικι για τθν δθμιουργία χθμικϊν ςτοιχείων.
Υπολογίηουμε ότι οι κόκκοι ςκόνθσ ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ είναι όμοια ενεργοί ςτισ
χθμικζσ αντιδράςεισ που πραγματοποιοφνται ςτισ επιωάνειζσ τουσ με αυτοφσ του
Γαλαξία μασ. Αυτό το ςυμπζραςμα όμωσ εξαρτάται από το μζγεκοσ των κόκκων. Αν,
για παράδειγμα, οι κόκκοι είναι ςθμαντικά μικρότεροι, τότε για τθν ίδια αναλογία
ςκόνθσ/ αερίου κα προςωζρουν περιςςότερθ ςυνολικά επιωάνεια και κα είναι πιο
ενεργοί ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ από ότι ςτον Γαλαξία μασ. Δεν ζχουμε ζνδειξθ για
κάτι τζτοιο, άρα κεωροφμε ότι οι κόκκοι είναι παρόμοιοι. Ζτςι θ καταλυτικι δράςθ
τθσ ςκόνθσ (ςτθν επιωάνεια όπωσ ο ςχθματιςμόσ του (H2), ι ςτθν δθμιουργία
καλφμματοσ πάγου που παράγει μεγάλα μόρια όπωσ (CH3COOH), (C2H5OH))
εξαρτάται από τθν αναλογία ςκόνθσ/ αερίου.
Επειδι θ κόκκοι αποτελοφνται από άτομα όπωσ άνκρακασ, οξυγόνο, πυρίτιο,
ςίδθρο και άλλα, που ςυνκζτουν ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μεταλλικότθτασ του αερίου,
ο βακμόσ τθσ φλθσ ςε ςκόνθ είναι ςυνικωσ ανάλογοσ με τθν γενικι μεταλλικότθτα
τθσ περιοχισ. Διακυμάνςεισ τθσ ςχζςθσ ςκόνθσ/ αερίου μπορεί να ςθμαίνουν ότι και
θ μεταλλικότθτα κυμαίνεται.
Οι διακυμάνςεισ ςτθν μεταλλικότθτα μποροφν να επθρεάςουν τθν παραγωγι
χθμικϊν ςτοιχείων με απροςδόκθτουσ τρόπουσ. Μερικά μόρια ((CO), (H2O), (CS),
(SO)) είναι γραμμικοί ανιχνευτζσ μεταλλικότθτασ, άλλα ((CN), (OH), (H3O+), (HCN),
(HNC), (HCO+)) είναι ευαίςκθτα ςτισ διακυμάνςεισ τθσ μεταλλικότθτασ και
μερικά((C2), (C2H), (H2CO)) εμωανίηονται να είναι αντιςτρόωωσ εξαρτϊμενα από
τθν μεταλλικότθτα. Οι αιτίεσ αυτϊν των ςυμπεριωορϊν είναι καλά κατανοθτζσ με
όρουσ του ανταγωνιςμοφ ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ.

Μετρϊντασ τισ ταχφτθτεσ των κρουςτικϊν μετϊπων ςτο μεςοαςτρικό
αζριο.
Τα κρουςτικά μζτωπα μετατρζπουν τθν κινθτικι ενζργεια ςε κερμικι ενζργεια. Αν θ
κερμοκραςία του αερίου ανεβεί από τυπικά χαμθλζσ τιμζσ του μοριακοφ νζωουσ
(10Κ) ςε περιςςότερο από 1000Κ, γίνονται εωικτζσ μερικζσ αντιδράςεισ που
περιλαμβάνουν είδθ με αωκονία. Το νερό και κάποια είδθ με κείο αποτελοφν
υπογραωζσ των κρουςτικϊν κυμάτων.
Πμωσ, όπωσ είδαμε, το εφροσ ταχφτθτασ του κρουςτικοφ μετϊπου, όπου
δθμιουργοφνται αυτά τα μόρια-ανιχνευτζσ, είναι περιοριςμζνο. Πταν θ ταχφτθτα
αυτι και θ κερμοκραςία του μετά το κρουςτικό μζτωπο αζριο είναι αρκετά υψθλά,
ϊςτε πολφ από το (H2) να διαχωριςτεί, τότε οι αντιδράςεισ των καυτϊν ατόμων
υδρογόνου με άλλα μόρια τα διαχωρίηουν γριγορα. Τα κρουςτικά κφματα με
τζτοιεσ ταχφτθτεσ ονομάηονται κρουςτικά μζτωπα διαχωριςμοφ (dissociating
shocks). Για μθ μαγνθτικά κρουςτικά μζτωπα, το εφροσ δθμιουργίασ τυπικϊν
μορίων είναι 3- 25 km/s. Για τα μαγνθτικά εκτείνεται μζχρι 45 km/s. Ακόμα και ςε

ζνα κρουςτικό μζτωπο διαχϊριςθσ μπορεί να εμωανιςτοφν χθμικζσ αντιδράςεισ
πίςω από το κρουςτικό μζτωπο, αν υπάρχει διακζςιμο (H2).
Θερμοκραςίεσ 1000Κ του μετά το κρουςτικό κφμα αερίου ςθμαίνουν γριγορθ
μετατροπι των ατόμων οξυγόνο που δεν είναι δεςμευμζνο ςε (CO), πρϊτα ςε (OH)
και μετά ςε (H2O). Η αναλογία των 2 αυτϊν μορίων μπορεί να μασ δϊςει τθν
πυκνότθτα και το πεδίο ακτινοβολίασ του αερίου που δζχτθκε το κρουςτικό κφμα.
Αν το (OH) είναι άωκονο ςε ςκοτεινά νζωθ, αντιδράςεισ των (O),(S),(C) με (OH)
ςχθματίηουν (O2), (CO) και (SO). Στισ κερμοκραςίεσ αυτζσ αντιδράςεισ του (C) ςε
ςκοτεινά νζωθ και (C+) ςε διάχυτα νζωθ ςθμαίνουν τθν δθμιουργία ανκρακικϊν
υδριδίων. Λίγο υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ παράγουν αντιδράςεισ των (S), (S+) με
(H2), και δθμιουργοφν χθμεία κείου ςτα ςκοτεινά νζωθ.
Ραραδείγματα
.(H2O). Πςο θ ταχφτθτα του κρουςτικοφ κφματοσ είναι μεγαλφτερθ από 10km/s, το
νερό είναι ενιςχυμζνο και ειδικά ςε κρουςτικά μζτωπα τφπου (C) δεν διαχωρίηεται
εφκολα (θ ςυνικθσ διαδικαςία καταςτροωισ του, αντίδραςθ με άτομο υδρογόνου,
ζχει ενεργειακό ωράγμα τουσ 9000Κ).
.(SiO), (CH3OH), (SO). Αυτά τα 3 είδθ είναι ανάμεςα ςτα ςυνικθ των ενεργειακϊν
εκροϊν. Ο ςχθματιςμόσ μεκανόλθσ ςτθν αζρια ωάςθ γίνεται κυρίωσ μζςω
αντίδραςθσ του (CH3+) με (H2O). Ζτςι θ πλθκϊρα του ςε μετά από κρουςτικό
μζτωπο περιβάλλοντα είναι απόδειξθ αωκονίασ του νεροφ. Τα (SiO), (SO) ςε μεγάλθ
κερμοκραςία είναι πιο ενιςχυμζνα ςτουσ κόκκουσ τθσ ςκόνθσ από ότι ςτισ
αντιδράςεισ αζριασ ωάςθσ. Ζτςι αποτελοφν ζμμεςουσ ανιχνευτζσ περιβαλλόντων
που ζχουν δεχτεί κρουςτικά μζτωπα.

Χρονοδιαγράμματα.
Αλλάηοντασ τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ (ροι UV, ιονιςμόσ κοςμικισ ακτινοβολίασ κ.λπ.)
που κακορίηουν τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ αλλάηουμε τθν χθμεία και τισ αωκονίεσ
των μορίων. Τα μόρια ζχουν ζναν ενεργό ρόλο ςτον ζλεγχο μερικϊν παραμζτρων
του αερίου, όπωσ τθν κζρμανςθ και τθν ψφξθ του, και τον βακμό ιονιςμοφ του. Η
βαρφτθτα κακορίηει το χρονοδιάγραμμα τθσ ελεφκερθσ πτϊςθσ, και εξαρτάται μόνο
από τθ απόλυτθ πυκνότθτα και όχι τθν χθμικι δραςτθριότθτα ςτο αζριο. Το χθμικό
χρονοδιάγραμμα κακορίηει το πόςο γριγορα ζνα ατομικό αζριο γίνεται μοριακό,
κεωρϊντασ εδϊ ότι ο παράγοντασ είναι θ κοςμικι ακτινοβολία. Το χρονοδιάγραμμα
του παγϊματοσ κακορίηει αν οι αωκονίεσ των μορίων αζριασ ωάςθσ είναι
ςθμαντικά υποβακμιςμζνεσ από ςχθματιςμό πάγου ςε επιωάνειεσ κόκκων ςκόνθσ.
Το χρονοδιάγραμμα αποδζςμευςθσ κακορίηει πόςο γριγορα τα μόρια
αποδεςμεφονται από πάγο ςε αζριο. Το χρονοδιάγραμμα ψφξθσ κακορίηει το πόςο
γριγορα θ βαρυτικι δυνθτικι ενζργεια ενόσ νζωουσ μπορεί να απομακρυνκεί δια
ακτινοβολίασ από τα μόρια, και το χρονοδιάγραμμα αμωιπολικισ διάχυςθσ το πόςο
γριγορα μπορεί να απομακρυνκεί θ μαγνθτικι υποςτιριξθ ενόσ νζωουσ.

Είδαμε ότι αυτά τα χρονοδιαγράμματα εξαρτϊνται από τθν πυκνότθτα, τθν
μεταλλικότθτα, τον ιονιςμό τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ και τθν ακτινοβολία του
ρεφματοσ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ςε ζνα νζωοσ. Αν τα χρονοδιαγράμματα δεν
διαωζρουν πολφ μεταξφ τουσ, μπορεί να εμωανιςτεί θ γζννθςθ μικρισ μάηασ
αςτζρων. Αν για παράδειγμα, ο χρόνοσ ψφξθσ είναι πολφ μεγάλοσ ςε ςχζςθ με
αυτόν τθσ ελεφκερθσ πτϊςθσ, θ δυνθτικι βαρυτικι ενζργεια ενόσ καταρρζοντασ
πυρινα δεν μπορεί να απομακρυνκεί μζςω ακτινοβολίασ αρκετά γριγορα, και δεν
κα ζχουμε αςτρογζννθςθ, λόγω μθ επαρκοφσ ψφξθσ. Ομοίωσ, αν θ αμωιπολικι
διάχυςθ είναι πολφ μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ, θ μαγνθτικι υποςτιριξθ κα
παραμείνει ςθμαντικι και κα εμποδίςει τθν βαρυτικι κατάρρευςθ. Αυτά ιςχφουν
για δθμιουργία αςτζρων μικρισ μάηασ. Η δθμιουργία αςτζρων μεγάλθσ μάηασ ζχει
να κάνει γενικά με βίαια δυναμικά ωαινόμενα.
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Μοριακοί ανιχνευτζσ ςτον Γαλαξία μασ.

Η μελζτθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ ςτον Γαλαξία μασ, μασ δίνει τθν δυνατότθτα να
γνωρίςουμε με λεπτομζρεια τθν ςφνκεςι τθσ. Αυτό το πετυχαίνουμε μζςω τθσ
μελζτθσ των γραμμϊν απορρόωθςθσ και εκπομπισ των μορίων. Θα δοφμε ότι θ
χθμεία ςε κάκε περιοχι κυριαρχείται από ζναν από τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ. Η
ευαιςκθςία τθσ χθμείασ ςτουσ ωυςικοφσ παράγοντεσ είναι ςθμαντικι. Για τισ πιο
πολλζσ μοριακζσ περιοχζσ ζχουμε ςυγκεκριμζνα παραδείγματα, και μόριαανιχνευτζσ διάωορων ωυςικϊν ςυνκθκϊν.

Διάχυτα νζωθ.
Τα διάχυτα νζωθ (απορρόωθςθ 1 mag, πυκνότθτα 100/cm3, 100Κ) μασ ζδωςαν τθν
πρϊτθ ιδζα τθσ φπαρξθσ μορίων ςτο μεςοαςτρικό χϊρο. Από τότε αποτελοφν
ςθμαντικά πεδία δοκιμισ των κεωριϊν των χθμικϊν αντιδράςεων τθσ μεςοαςτρικισ
φλθσ. Ζχουν επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ αυτϊν των χθμικϊν αντιδράςεων.
Στον μεςοαςτρικό χϊρο ζχουμε ανακαλφψει πολλά μόρια, ςε όλα ςχεδόν τα μικθ
κφματοσ. Αυτά τα νζωθ είναι PDR, χαμθλισ πυκνότθτασ και ζνταςθσ ακτινοβολίασ.
Οι κφριοι χθμικοί παράγοντεσ είναι θ αςτρικι υπεριϊδθσ ακτινοβολία και οι
κοςμικζσ ακτίνεσ.
Ραράδειγμα. Μια καλά μελετθμζνθ γραμμι κζαςθσ μζςα από ζνα διάχυτο αζριο
είναι προσ το η του Οωιοφχου. Η ορατι ελάττωςθ ςε αυτό είναι ςτο 1 mag,και
ζχουμε ανακαλφψει πολλά μόρια διάχυτων αερίων. Τα ςυμβατικά μοντζλα για τθν
μζτρθςθ ατομικϊν και μοριακϊν αωκονιϊν είναι επιτυχθμζνα, όπωσ ωαίνεται από
τισ μετριςεισ μζςω παρατιρθςθσ, με εξαίρεςθ τα (CH+), (H3+) και μερικά άλλα
είδθ. Αλλά αυτι θ εικόνα δεν είναι πλιρθσ γιατί για τθν δθμιουργία του (CH+)
χρειάηεται θ δυναμικι αερίων ι άλλοσ παράγοντασ.
Ρολλζσ γραμμζσ κζαςθσ μζςω διάχυτου αερίου περιλαμβάνουν παροδικζσ μικρόδομζσ (ςχετικά μικρζσ αυξιςεισ τθσ πυκνότθτασ). Αυτζσ τισ ανακαλφπτουμε μζςω
μελζτθσ ξεχωριςτϊν γραμμϊν κζαςθσ και βρίςκοντασ διακυμάνςεισ των

χρονοδιαγραμμάτων μιασ δεκαετίασ ςε ατομικζσ γραμμζσ και γραμμζσ ιόντων.
Αυτζσ οι παρατθριςεισ περιλαμβάνουν δομζσ του μεγζκουσ του θλιακοφ
ςυςτιματοσ. Είναι πιο πυκνζσ από το αζριο υποβάκρου, υπζρ-πιεςμζνεσ και ζτςι
παροδικζσ. Ζχουμε ανακαλφψει ςε αυτζσ (CH+), (CH), (CN), (H2CO), (C2). Οι
επιπτϊςεισ των δυναμικϊν διαδικαςιϊν που δθμιουργοφν αυτζσ τισ δομζσ ςτθ
μεςοαςτρικι φλθ ωαίνονται μζςω τθσ μελζτθσ των μοριακϊν γραμμϊν. Μοντζλα
διάχυτων νεωϊν με παροδικζσ δομζσ προτείνουν ότι τα μόρια (CH+), (HCO+)
δθμιουργοφνται ςε παροδικζσ δομζσ. Μπορεί επίςθσ να ζχουν παρουςία τα (HS+),
(CH2+), (CH3+), (H2O+), (H3O). Μερικά ζχουν ανιχνευτεί από το διαςτθμικό
τθλεςκόπιο Herschel. Τα μικρά μοριακά ιόντα είναι καλά δείγματα των παροδικϊν
δομϊν και των δυναμικϊν παραγόντων που τισ δθμιοφργθςαν.

.Μοριακοί ανιχνευτζσ ςε διάωορα μικθ κφματοσ.
.(H2) (ςτισ UV). Οι πλθκυςμοί επιπζδου περιςτροωισ (rotational level populations)
κακορίηονται από τθν απορρόωθςθ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ςε κζαςθ προσ καυτά
αςτζρια. Η ςχζςθ (H2)/(H) ςε ζνα διάχυτο αζριο χαρακτθρίηει τθν πυκνότθτα, τθν
κερμοκραςία και το περιβάλλον πεδίο ακτινοβολίασ UV. Οι πλθκυςμοί (Η2)
μεγάλου J κακορίηονται από τθν υπεριϊδθσ, από ςυγκροφςεισ με ταχζα θλεκτρόνια
και από τον ςχθματιςμό (H2) ςε επιωάνειεσ κόκκων ςκόνθσ. Οι παρατθριςεισ του
(H2) (J) μασ κάνουν πιο ςυγκεκριμζνεσ τισ παραμζτρουσ που περιγράωουν αυτζσ τισ
διαδικαςίεσ.
.(HD) (ςτισUV). Δείχνουν τον βακμό ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία, όπου
δεν είναι όλο το δευτζριο δεςμευμζνο ςε (HD), και ςε ποιεσ περιοχζσ μασ είναι
γνωςτό το πεδίο ακτινοβολίασ.
.(CO)(UV), (C2) (ςτισ IR). Οι πλθκυςμοί επιπζδου περιςτροωισ αυτϊν των μορίων
δείχνουν τθν κερμοκραςία. Χθμικά μοντζλα δθμιουργίασ αυτϊν των μορίων
δείχνουν τθν πυκνότθτα και το πεδίο ακτινοβολίασ.
.(CH+). (ςτο οπτικό). Η ανακάλυψι του είναι ζνδειξθ μθ κερμικισ διαδικαςίασ, όπωσ
το κρουςτικό μζτωπο ι αναταραχι ςε διάχυτα νζωθ ςτθν γραμμι κζαςθσ. Οι
κερμοκραςίεσ των 1000Κ είναι απαραίτθτεσ για τθν δθμιουργία του.
.(OH+), (H20+), (H3O+) (ςτα THz). Αυτά τα μόρια αποτελοφν δείγματα νεωϊν με
μικρι τιμι (H)/(H2). Δείχνουν τον βακμό ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία και
τθν πυκνότθτα, και μπορεί να μασ παρουςιάηουν τισ παροδικζσ μικρό-δομζσ.
(NH), (NH2), (NH3) (ςτισ UV και ςτα THz). Η χθμεία με τθν οποία δθμιουργοφνται
αυτά τα είδθ ςτα διάχυτα νζωθ είναι αςαωισ, και μπορεί να είναι αποτζλεςμα
χθμικϊν αντιδράςεων των επιωανειϊν. Μποροφν να μασ δείξουν τα όρια τθσ ιςχφσ
του πεδίου ακτινοβολίασ.
.(HF) (ςτα THz) Είναι θ κφρια αποκικθ του μεςοαςτρικοφ (F). Είναι ζνασ χριςιμοσ
δείκτθσ διάχυτων νεωϊν με χαμθλι αναλογία (H2) (αλλιϊσ θ γραμμι του (HF)
γίνεται κορεςμζνθ).

HCI (ςτισ UV), H2CI+ (ςτα THz). Είναι δείκτεσ πεδίου υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ςε
διάχυτα νζωθ.

Μοριακά νζωθ και προαςτρικοί πυρινεσ.
Τα μοριακά νζωθ είναι περιοχζσ ςτο εςωτερικό των οποίων το περιςςότερο από το
αςτρικό ωωσ ζχει αποκλειςτεί μζςω απορρόωθςθσ από τθ ςκόνθ, και (ςε περίπτωςθ
απουςίασ ακραίων δυναμικϊν γεγονότων ι ροισ κοςμικισ ακτινοβολίασ μεγάλθσ
ζνταςθσ ) το περιςςότερο αζριο είναι μοριακό. Το υδρογόνο είναι κυρίωσ ςε (H2),
ςχεδόν όλοσ ο διακζςιμοσ άνκρακασ ςε (CO) και το επιπλζον οξυγόνο εμωανίηεται
ςε μια ςειρά άλλων μορίων. Τα μοριακά νζωθ ςε ιρεμθ κατάςταςθ είναι πιο ψυχρά
και πυκνά (10Κ, 1000/ cm-3) από τα διάχυτα νζωθ και θ χθμεία τουσ ζχει ωσ κφριο
παράγοντα τθν κοςμικι ακτινοβολία παρά το αςτρικό ωωσ, που δεν μπορεί να
διειςδφςει ςε αυτά. Ζχουν εμβαπτιςμζνεσ περιοχζσ μεγάλθσ πυκνότθτασ. Οι πυκνοί
αυτοί κόμποι μποροφν να γίνουν βαρυτικά αςτακείσ και να ςθμάνουν τθν αρχικι
ωάςθ τθσ αςτρογζννθςθσ. Οι κόκκοι ςκόνθσ ςτα μοριακά νζωθ αποκτοφν
καλφμματα πάγου. Αν παραμείνουν ζτςι αρκετό χρόνο, κα αποκτιςουν μεγάλθ
ποικιλία ατόμων πζρα από το (H2), και το (He) κα αποκθκευτεί ςε αυτοφσ τουσ
πάγουσ.
.Ραράδειγμα. Ζνασ καλά μελετθμζνοσ μοριακόσ πυρινασ είναι το Barnard68, ζνα
κοντινό (125 pc) και τϊρα αδιαωανζσ ςτο ορατό αντικείμενο, όπου ζχουν
παρατθρθκεί πολλά μόρια εκτόσ από το (CO) και τα ιςοτοπόλογά του, τα (CS),
(HCO+), (HCN). Αν κάποιοσ υποκζςει μια γενικι αναλογία αερίου/ ςκόνθσ, τότε το
προωίλ τθσ πυκνότθτασ του αερίου ςε αυτόν τον πυρινα μοιάηει πολφ με ζνα νζωοσ
ςε υδροςτατικι ιςορροπία που ορίηεται από εξωτερικζσ πιζςεισ (ςωαίρα BonnorEbert). Τελευταίεσ παρατθριςεισ του προωίλ τθσ γραμμισ τθσ μετάβαςθσ του (CS)
(3-2) και τθσ μετάβαςθσ του (HCO+) (4-3) δείχνουν ότι μπορεί να μθν είναι τελικά
οφτε ιςόκερμο οφτε ςε υδροςτατικι ιςορροπία πίεςθσ.

Μοριακοί ανιχνευτζσ (όλα τα παρακάτω είναι ςτα υπό- χιλιοςτόμετρα).
.Το (CO) και τα ιςοτοπόλογά του. Με τθν απουςία UV ι κερμικοφ ερεκιςμοφ, τα
μόρια του υδρογόνου δεν δίνουν ωαςματοςκοπικι υπογραωι. Τότε
χρθςιμοποιοφμε τα μόρια του (CO) ωσ δείκτεσ εκτίμθςθσ τθσ μάηασ των μοριακϊν
νεωϊν, με τθν παραδοχι μιασ ςτακερισ αναλογίασ (H2)/(CO). Η γραμμι (CO) (1-0)
είναι ςυνικωσ οπτικά παχιά και αποτελεί ζτςι ζναν ωτωχό ανιχνευτι. Πμωσ ζχει
βρεκεί κεωρθτικά και παρατθρθςιακά ότι θ ολοκλθρωμζνθ ζνταςθ γραμμισ (CO) (10) είναι χονδρικά ανάλογθ τθσ πυκνότθτασ ςτιλθσ (column density) του (H2),και ότι
θ κατά προςζγγιςθ ςτακερά τθσ αναλογίασ ςτθν θλιακι γειτονιά εκωράηεται από
τον αρικμό Χ. Αυτόσ ο αρικμόσ είναι ευαίςκθτοσ ςτισ τοπικζσ ωυςικζσ παραμζτρουσ.
.Ραρόμοιεσ ςχζςεισ μποροφν να προκφψουν χρθςιμοποιϊντασ άλλεσ περιςτροωικζσ
μεταβάςεισ του (CO) και άλλων ειδϊν. Τα ιςοτοπόλογα του (CO) ((12C18O),
(12C17O), (13C16O, (13C18O), (13C17O)) παρζχουν όλο και περιςςότερα ςπάνια

είδθ που μποροφν να δϊςουν οπτικά λεπτζσ (1-0) εκπομπζσ. Η γραμμι του (CO) (10) είναι ευανάγνωςτθ ακόμα και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (10Κ) ςε μοριακά νζωθ,
και είναι αποτελεςματικόσ ανιχνευτισ του μεςοαςτρικοφ αερίου ςε πυκνότθτεσ
1000 /cm-3, αλλά όχι ςε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ.

Ανιχνευτζσ δομϊν μζςα ςε μοριακά νζωθ.
Τα ςκοτεινά νζωθ ζχουν πλοφςια χθμεία και πολλά από τα μόρια που ζχουμε
ανακαλφψει ςε αυτά είναι πιο πολφτιμοι ανιχνευτζσ πυκνότερου αερίου από ότι
ανιχνεφεται με τθν εκπομπι (CO) (1-0). Οι υψθλζσ αναλφςεισ μασ δείχνουν ότι
πολλά ςκοτεινά νζωθ ζχουν πολλζσ δομζσ μζςα τουσ. Αυτοί οι κόμποι μπορεί να
ςθμαίνουν τθν αρχι αςτρογζννθςθσ, δθλαδι να είναι προαςτρικοί πυρινεσ.
Διαωορετικοί ανιχνευτζσ δείχνουν διαωορετικοφσ πυρινεσ. Το (CO) και τα
ιςοτοπόλογά του ανιχνεφουν το αζριο υποβάκρου ςτο οποίο είναι εμβαπτιςμζνθ θ
πυκνι δομι. Μασ δίνουν τθν πυκνότθτα και τθν κερμοκραςία. Είναι και καλοί
ανιχνευτζσ παραγόντων καταςτροωισ μορίων ,γιατί είδαμε ότι αντίκετα με τον
πάγο (H2O), ο πάγοσ του (CO)ζχει διακυμάνςεισ αωκονίασ, ςε διαωορετικζσ
γραμμζσ κζαςθσ, μζχρι 10 μεγζκθ.
.(HCO+) (1-0),(N2H+) (1-0). Σε ιρεμα νζωθ, οι εκπομπζσ τουσ μασ δείχνουν το εφροσ
των τιμϊν των πολφ πυκνϊν δομϊν και τον βακμό ιονιςμοφ ςτα νζωθ. Το (N2H+)
αυξάνεται όταν το (CO) παγϊνει ςτουσ κόκκουσ. Ζτςι θ ςχζςθ (HCO+) και (N2H+)
είναι ευαίςκθτθ ςτθν δθμιουργία πάγου (CO).
.(HCO+) (3-2), (CS) (2-1). Τα προωίλ των γραμμϊν αυτισ τθσ μετάβαςθσ είναι καλοί
ανιχνευτζσ τθσ κίνθςθσ τθσ φλθσ που ςυμβαίνει λόγω βαρυτικισ κατάρρευςθσ, και
πικανόν να οδθγεί ςε αςτρογζννθςθ. Η ερμθνεία του προωίλ των μοριακϊν
γραμμϊν είναι πολφπλοκθ, λόγω ότι οι ωαςματικζσ υπογραωζσ τθσ κατάρρευςθσ
είναι παρόμοιεσ με αυτζσ τθσ περιςτροωισ και τθσ ταλάντωςθσ. Ζνα καλό
παράδειγμα μοριακοφ νζωουσ όπου οι χάρτεσ παρουςίασ των (HCO+), (CS)
αποκαλφπτουν ζνα πλιρεσ πρότυπο κόκκινου και μπλε αςφμμετρου προωίλ, είναι
το Bok globule Barnard 68. Το (CS) (2-1) μπορεί επίςθσ να κάνει πιο ςυγκεκριμζνθ
τθν πυκνότθτα και τθν διακζςιμθ αωκονία ςε κείο, μια ςχεδόν άγνωςτθ ποςότθτα
ςε ςκοτεινά νζωθ.
(HCN), (HNC), (NH3). Αυτά τα μόρια είναι καλοί ανιχνευτζσ μεγάλθσ πυκνότθτασ
δομϊν. Το (HCN) είναι και καλόσ ανιχνευτισ κατάρρευςθσ τθσ φλθσ, ειδικά για
μεγάλθσ μάηασ πυρινεσ μζςα ςε μοριακά νζωθ, όπωσ ζδειξαν παρατθριςεισ του
SgrB2 (M) από το διαςτθμικό τθλεςκόπιοHerschel.

Ανιχνευτζσ ςτερεισ κατάςταςθσ.
Τα ςκοτεινά νζωθ που είναι αποτελεςματικά αδιαπζραςτα από το ωωσ δείχνουν
ςθμάδια ςτερεισ φλθσ ςε μορωι μορίων πάγου των (H2O), (CO2), (CO) ςτο κοντινό
υπζρυκρο. Ο πάγοσ προδίδει τθν φπαρξθ παλαιότερθσ, πυκνότερθσ φλθσ.
.Ραράδειγμα δομισ.

Το L673 είναι ζνα καλά μελετθμζνο μοριακό νζωοσ με εκπομπι από (CO) και τα
ιςοτοπόλογά του. Ζχουν ανιχνευτεί 15 μικροί πυκνοί κόμποι μζςα ςτο νζωοσ από
ςυμβολομετρικά τθλεςκόπια, με εκπομπζσ των (NH3), (CS), (HCO+), (N2H+) (όλα
μόρια- ανιχνευτζσ πυκνοφ αερίου). Οι κόμποι ζχουν πυκνότθτεσ 10000 / cm3,
ακτίνεσ μερικά εκατοςτά του πάρςεκ και μάηεσ 0,1 -1θλιακι. Η ςχζςθ τουσ με προαςτρικοφσ πυρινεσ μπορεί να απαντθκεί με τθν μεςοαςτρικι χθμεία. Η παρατιςεισ
μασ ζδειξαν ότι τα (CS), (HCO+), (N2H+) ωαίνονται να ανιχνεφουν διαωορετικζσ
κατανομζσ κόμπων. Αυτό τϊρα ερμθνεφεται ωσ ςυνζπεια τθσ εξάρτθςθσ τθσ
χθμείασ από τον χρόνο, που εμωανίηεται ςε διαωορετικζσ ωάςεισ τθσ χθμικισ και
δυναμικισ εξζλιξθσ, ζτςι ϊςτε μερικά μόρια (CS) να κορυωϊνονται πριν από άλλα
((NH3), (H2H+), (HCO+)).

Ελάττωςθ αερίου ςε πυκνοφσ πυρινεσ.
Σε πυκνοφσ και ψυχροφσ πυρινεσ τα άτομα και τα μόρια ςε αζρια ωάςθ παγϊνουν
πάνω ςε κόκκουσ ςκόνθσ και ζτςι χάνονται τελείωσ ι ελαττϊνονται από το αζριο. Η
ζκταςθ του παγϊματοσ (ελάττωςθσ) εξαρτάται από τθν πολφπλοκθ χθμεία που
κυμαίνεται μθ γραμμικά ςτον χρόνο, και ανάλογα το ωυςικό περιβάλλον. Η
εξάρτθςθ τθσ ελάττωςθσ από τθν θλικία και τθν πυκνότθτα τθν κάνει χριςιμο
δείκτθ του ιςτορικοφ του πυρινα.
Είναι δφςκολο να εξακριβϊςουμε τθν ελάττωςθ παρατθρθςιακά. Η εκπομπι του
αερίου (CO) είναι το πιο ςφνθκεσ μόριο που χρθςιμοποιοφμε για να ςυμπεράνουμε
τθν αναλογία των ειδϊν ςε παγωμζνα καλφμματα ςκόνθσ. Το πετυχαίνουμε
ςυγκρίνοντασ τθν αναλογία του παρατθριςιμου (CO) με αυτό που αναμζναμε
κεωρθτικά ςε πυκνότθτα ςωματιδίων χωρίσ πάγωμα. Αυτό όμωσ προχποκζτει
γνϊςθ τθσ πυκνότθτασ του (H2) και τθσ αποτελεςματικότθτασ μθ κερμικϊν
μθχανιςμϊν απορρόωθςθσ που κα επζςτρεωαν το αωαιρεμζνο (CO) ςτθν αζρια
ωάςθ, ανεξάρτθτα από τθν αποτελεςματικότθτα του παγϊματοσ. Ο βακμόσ
ελάττωςθσ του (CO) δεν είναι απαραίτθτα ίςοσ με τθν ελάττωςθ του μοριακοφ
αερίου, αωοφ διαωορετικά είδθ παγϊνουν ςε διαωορετικζσ ςυνκικεσ και ζχουν
διαωορετικοφσ ςυντελεςτζσ επικόλλθςθσ, όπωσ μασ δείχνουν οι παρατθριςεισ από
το τθλεςκόπιο Spitzer.
Είναι άξιο αναωοράσ ότι θ ςτατιςτικι ςφγκριςθ τθσ ελάττωςθσ του (CO) ςε πυρινεσ
μζςα ςε ζνα νζωοσ, που είναι μζλοσ τθσ ομάδασ των τοπικϊν μοριακϊν νεωϊν,
βοθκάει να ζχουμε ζνα γενικό ςυμπζραςμα για τζτοια περιβάλλοντα. Μια
πρόςωατθ μελζτθ ςτθ ηϊνθ του Gould μασ ζδειξε ότι μζςα ςε κάκε νζωοσ τα
υψθλοτζρα επίπεδα ελάττωςθσ ζχουν βρεκεί ςτισ μακροβιότερεσ περιοχζσ. Υπάρχει
επίςθσ ςτενι ςχζςθ μεταξφ ελάττωςθσ και πυκνότθτασ, και οι πυρινεσ χωρίσ
αςτζρια ζχουν μεγαλφτερθ ελάττωςθ από τουσ πρϊτο-αςτρικοφσ πυρινεσ. Το
γεγονόσ ότι αυτά τα ςυμπεράςματα είναι ςφμωωνα με τθν κεωρία ςθμαίνει ότι
ανάλογεσ μελζτεσ του (CO) μπορεί να αποτελζςουν ζνα χριςιμο εργαλείο
κακοριςμοφ τθσ ελάττωςθσ ςε πυκνοφσ πυρινεσ.

Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και οι εκροζσ τουσ.

Τα πολφ νεαρά αςτζρια (YSO, young stellar objects) μικρισ και μεγάλθσ μάηασ
παρουςιάηουν εκροζσ φλθσ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ θ δράςθ αυτι εκτείνεται ςε
αποςτάςεισ πάρςεκ από το αναπτυςςόμενο άςτρο. Μπορεί να είναι ςε μορωι πολφ
ευκυγραμμιςμζνων πιδάκων ι μεγάλθσ γωνίασ αςτρικϊν ανζμων. Είναι μάλλον
διπολικά, αλλά με τθν μία κατεφκυνςθ εκροισ (λοβόσ) να είναι πολφ δυςδιάκριτθ
για τουσ παρατθρθτζσ. Τζτοιεσ εκροζσ ζχουν βρεκεί και ςε πολλά άλλα αντικείμενα,
όπωσ πρϊτο- πλανθτικά νεωελϊματα, διπλοί ακτίνων Χ, ςυμβιωτικοί διπλοί, και ςε
γαλαξιακζσ κλίμακεσ, ενεργοί γαλαξιακοί πυρινεσ. Η χθμεία ςτισ εκροζσ των νζων
αςτζρων ζχει παράγοντα τθν δυναμικι, αλλά ςτα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια υπάρχει
και πολφ ζντονο πεδίο PDR, λόγο του ιςχυροφ αςτρικοφ ανζμου.
Αυτζσ οι εκροζσ μποροφν να είναι ςθμαντικζσ πθγζσ ενζργειασ για το γφρω
περιβάλλον. Και οι εκροζσ, και θ γφρω φλθ μποροφν να μελετθκοφν μζςω τθσ
αλλθλεπίδραςθσ των εκροϊν με το περιβάλλον. Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ
ςυμβαίνουν μζςω κρουςτικϊν κυμάτων μεταξφ των εκροϊν και του γφρω αερίου,
και μζςω διείςδυςθσ του ρεφματοσ εκροισ ςτο περιβάλλον υλικό. Οι
αλλθλεπιδράςεισ δθμιουργοφν τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ που μποροφν να κινιςουν
ςυγκεκριμζνεσ χθμικζσ αντιδράςεισ, ϊςτε να υπάρχουν μοναδικοί ατομικοί και
μοριακοί ανιχνευτζσ. Ζτςι ςυμπεραίνουμε τθν ωφςθ τθσ εκροισ και τισ αναλογίεσ
του αερίου ςτο περιβάλλον των νεαρϊν αςτζρων.
.Εκροζσ από αςτζρια μικρισ μάηασ.
Ο ςχθματιςμόσ ενόσ αςτζρα μικρισ μάηασ αρχίηει με τθν βαρυτικι κατάρρευςθ ενόσ
περιςτρεωόμενου πυκνοφ πυρινα μζςα ςε ζνα μοριακό νζωοσ(Class 0).
Αποδεικνφεται ότι ο ςχθματιςμόσ ενόσ πρωτοαςτζρα ςτο κζντρο του πυρινα είναι
ςυνδεδεμζνοσ με τθν κατάρρευςθ υλικοφ ςτον ιςθμερινό του, και τθν εκροι από
τουσ πόλουσ του (Class I). Η ωάςθ T-Ταφρου (Class ΙΙ) ςυμβαίνει όταν ζχει
ςχθματιςτεί δίςκοσ, αλλά θ κατάρρευςθ και θ εκροι υλικοφ ςυνεχίηονται. Τελικά θ
ειςροι υλικοφ ελαττϊνεται, και το αςτζρι μπαίνει ςτθν κφρια ακολουκία με ζνα
υπόλειμμα του δίςκου, όπου μπορεί να δθμιουργθκοφν πλανιτεσ (Class III).
Ευκυγραμμιςμζνεσ εκροζσ (πίδακεσ <jets>) με ταχφτθτεσ 100- 500 km/ s ζχουν
παρατθρθκεί από νεαρά αςτζρια. Οι πολφ πυκνζσ περιοχζσ κοντά ςτο αςτζρι, από
τισ οποίεσ προζρχεται ο πίδακασ, μποροφν να αναλυκοφν από ςτισ ςυνεχζσ
ραδιοεκπομπζσ εκατοςτόμετρων και τισ εκπομπζσ των μορίων νεροφ.
Εκπομπζσ από (FeII), (SΙΙ), και από ro- περιςτροωικζσ και περιςτροωικζσ γραμμζσ
του (H2) ανιχνεφονται τυπικά ςτουσ πίδακεσ και κυρίωσ ςτθν κεωαλι τουσ, όπου και
εμωανίηεται θ πιο βίαιθ αλλθλεπίδραςθ με τθν περιβάλλον φλθ. Εκπομπζσ από το
ςϊμα του πίδακα εμωανίηονται ςε περιοχζσ με μικρότερθσ ιςχφσ κρουςτικά μζτωπα
από ότι ςτθν κεωαλι, ίςωσ επθρεαςμζνεσ από τισ περιοδικζσ διακυμάνςεισ τθσ
ταχφτθτασ του πίδακα, που κάνουν τθν ταχφτερα κινουμζνθ φλθ να δράςει ωσ
κρουςτικό κφμα ςτθν βραδφτερθ φλθ. Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ θ αλλθλεπίδραςθ
δθμιουργεί μια δομι διπλοφ κρουςτικοφ κφματοσ. Ζνα δευτερεφον κρουςτικό κφμα
επιβραδφνει τθν κινουμζνθ φλθ, και το πρϊτο κρουςτικό κφμα επιταχφνει τθν φλθ

που δζχεται τθν ςφγκρουςθ. Η εκπομπι (H2) μπορεί να είναι από μόρια που
βρίςκονται μετά το κρουςτικό μζτωπο μζςα ςτον πίδακα ι από μόρια που
ςχθματίςτθκαν ςτο περιοδικό ςφςτθμα διπλοφ κρουςτικοφ κφματοσ. Αυτζσ οι
ςυμπυκνϊςεισ φλθσ κατά μικοσ του πίδακα ανιχνεφονται και από εκπομπζσ (Hα),
(FeII), (H2)(1-0), (S)(1). Ζχουν βρεκεί και υψθλισ ταχφτθτασ μόρια (CO) κοντά ςε
τζτοιεσ λαμπρζσ περιοχζσ εκπομπισ.
Οι εκπομπζσ από τουσ πίδακεσ, και ειδικά τισ κεωάλεσ (αντικείμενα Herbig- Haro)
μπορεί να είναι αρκετά μεγάλθσ ζνταςθσ ϊςτε να παράγουν ωωτοχθμεία ςε κοντινά
ψυχρά πυκνά αζρια, δθμιουργϊντασ χαρακτθριςτικοφσ χθμικοφσ ανιχνευτζσ. Τα
(NH3), (HCO+) εκπζμπουν ςτα χιλιοςτόμετρα από ςυμπυκνϊςεισ πυκνοφ αερίου
κοντά ςε τζτοια αντικείμενα. Αυτό ζχει αποδοκεί ςε εξάτμιςθ καλυμμάτων πάγου
από κόκκουσ ςκόνθσ μζςω ωωτόλυςθσ, που τθν ακολουκοφν αντιδράςεισ μεταξφ
των (C+) και (H2O) (επίςθσ από καλφμματα πάγου), με αποτζλεςμα να παράγουν
(HCO+) ςε αναλογίεσ αρκετά πάνω από τισ ςυνικεισ για μοριακά νζωθ. Αυτι θ
διαδικαςία παράγει και άλλα ανιχνεφςιμα είδθ όπωσ τα (CH3OH), (H2CO). Αυτά
ζχουν παρατθρθκεί να είναι πολφ ενιςχυμζνα ςτισ ςυμπυκνϊςεισ κοντά ςτα HerbigHaro (ΗΗ) ςε ςχζςθ με τα κανονικά ςκοτεινά νζωθ, ενϊ υποβακμίηονται τα (HCN),
(CN).
Ζχουν βρεκεί κλαςςικζσ διπολικζσ εκροζσ γφρω από νεαρά αςτζρια
(Μεταγενζςτερα τθσ Class 0). Αυτά μπορεί να ςχθματίςτθκαν από πίδακεσ, όπωσ
αυτοί εμβόλιςαν τθν κοντινι φλθ μζςω πιο αργϊν κρουςτικϊν κυμάτων και
παραςφροντάσ τθν, θ πικανά μζςω προπόρευςθσ του ςυςτιματοσ πίδακασ- άςτρο.
Η εκροι ανιχνεφεται ςε ϊριμα ςυςτιματα από εκπομπζσ (CO) και (H2),όπου ζχει
ειςζλκει περιβάλλον αζριο ςτθν ροι του πίδακα. Οι περιοχζσ που ζχουν βρεκεί από
τθν εκπομπι του (CO) με ταχφτθτα εκροισ μικρότερθ από 30 km/s είναι γενικά λίγο
ευκυγραμμιςμζνεσ και περιζχουν τθν περιςςότερθ από τθν εκ ρζουςα μάηα. Οι
λοβοί τθσ εκροισ τερματίηουν ςτο κρουςτικό μζτωπο. Εκπομπι(CO) μεγαλφτερθσ
ταχφτθτασ εμωανίηεται ςτισ νεότερεσ εκροζσ (Class 0), που είναι πολφ πιο
ευκυγραμμιςμζνεσ. Μερικζσ ωορζσ θ ροι ςπάει ςε <ςωαίρεσ μορίων> (molecular
bullets), που είναι πυκνά και διακριτά ςυμπυκνϊματα από αζριο υψθλισ
ταχφτθτασ, και ζχουν βρεκεί ςτισ εκπομπζσ του (H2) ςτο IR και του (CO) (με υψθλό
J). Οι ταχφτθτεσ μπορεί να είναι πολφ πιο μεγάλεσ από τθν κρίςιμθ ταχφτθτα τθσ
διάλυςθσ του (H2). Αυτό δείχνει ότι θ επιτάχυνςθ ζγινε ομαλά, όχι απότομα.
Και άλλα μόρια είναι χριςιμοι ανιχνευτζσ διπολικισ εκροισ. Σε μερικζσ πθγζσ θ
εκπομπι του (SiO) είναι δυνατι και ςτουσ 2 κόμπουσ εκπομπισ, μζςα ςτθν εκροι
και κατά μικοσ του τείχουσ εκροισ. Η μεγάλθ ποςότθτα του μορίου αυτοφ μασ δίνει
ενδείξεισ ότι ςυμβαίνουν καταςτροωζσ κόκκων ςκόνθσ πυριτίου μζςω των
κρουςτικϊν κυμάτων. Οι γραμμζσ περιςτροωισ του (SiO) που ανακαλφψαμε
απαιτοφν πυκνότθτα υδρογόνου μεγαλφτερθ από 1 εκατομμφριο ςωματίδια/cm3.
Οι πιο δυνατζσ τζτοιεσ γραμμζσ εμωανίηονται ςτισ νεότερεσ πθγζσ. Τα τείχθ των
λοβϊν εκροισ ζχουν επίςθσ ανιχνευτεί μζςω δυνατϊν εκπομπϊν (HCO+), όπου το
μόριο αυτό είναι πολφ πιο ςυχνό από ότι ςτα άλλα νζωθ. Αυτι θ υπζρ-αναλογία

είναι δείκτθσ λφςθσ καλυμμάτων πάγου από κόκκουσ ςκόνθσ ςε αυτι τθν κερμι
διεπαωι ςτθν εξωτερικι περιοχι τθσ εκροισ. Υποψιαηόμαςτε ότι θ αντίδραςθ του
(C+) (από τθν εκροι) με το (H2O) (από τα καλφμματα πάγου) ςχθματίηουν (HCO+),
ζνασ μθχανιςμόσ παρόμοιοσ με τον ςχθματιςμό(HCO+) κοντά ςε αντικείμενα HH.
Στισ νεότερεσ εκροζσ (Class 0) μπορεί να υπάρχει ακόμθ πτϊςθ υλικοφ ςτο
πρωτοαςτζρι. Και θ εκροι, και θ ειςροι πολφ κοντά ςτο αςτζρι μποροφν να
ανιχνευτοφν με εκπομπι (CO) ι ιςοτοπόλογά του. Στθν περίπτωςθ του B5 IRS1 το
ςχιμα τθσ κοιλότθτασ που δθμιουργείται από τθν εκροι μπορεί να ανιχνευτεί μζςω
του (CO), και είναι ωανερό ότι με τθν πάροδο του χρόνου θ γωνία του ανοίγματοσ
τθσ κοιλότθτασ μειϊνεται. Σε χρονοδιάγραμμα 10000 ετϊν θ κοιλότθτα εκροισ
μπορεί να είναι τελείωσ ανοιχτι. Αυτόσ είναι ζνασ προτεινόμενοσ μθχανιςμόσ
υποβάκμιςθσ τθσ εκροισ ςτο αςτζρι.
Σε αναπτυςςόμενθ διαωυγι τθσ εκροισ ζξω από το μοριακό νζωοσ ςε περιοχι όπου
κυριαρχοφν τα άτομα, οι ανιχνευτζσ (CO), (H2) δεν ιςχφουν πια. Οι λοβοί (CO) δεν
μποροφν να ανιχνεφςουν τθν πλιρθ ζκταςθ τθσ εκροισ. Πμωσ οι ςωαίρεσ (CO) ςε
ιςχυρζσ εκροζσ ανιχνεφονται πολφ πιο μακριά από τα όρια τθσ εκροισ του (CO).
Ανιχνευτζσ. Εκτόσ τα (H2IR), (CO), (SiO), και άλλα είδθ ((H2O), (OH), (H2S), (SO),
(SO2)) ανιχνεφουν τθν δραςτθριότθτα ςτισ εκροζσ.
Ραράδειγμα. Ζνα από τα καλυτζρα δείγματα εκροισ πλοφςιασ χθμείασ είναι το
πρωτοαςτζρι Class 0 L1157- mm, ςε απόςταςθ μερικϊν εκατοντάδων πάρςεκ. Η
εκροι ςυνδυάηεται με μερικά τοξωτά κρουςτικά κφματα μζςω εκπομπισ (H2), (CO),
(H2CO), (CH3OH), (SiO). Το λαμπρότερο κρουςτικό μζτωπο L1157- B1 ζχει μελετθκεί
εκτενϊσ και παρουςιάηει μια πλοφςια και με κόμπουσ (ςυμπυκνϊςεισ) δομι. Σε
κάκε τζτοιον κόμπο ςυνυπάρχουν διαωορετικά μόρια ςε διαωορετικζσ ςυνκικεσ.
Τα ωάςματα υψθλισ ανάλυςθσ με το Herschel μασ δίνουν εξαιρετικοφσ ανιχνευτζσ
τθσ ταχφτθτασ των κρουςτικϊν μετϊπων, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ προ του
κρουςτικοφ κφματοσ πυκνότθτασ ((NH3), (H2O)), των χθμικϊν αντιδράςεων ςτισ
επιωάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ ((H2CO),(CH3OH)) και τθσ αποτελεςματικότθτασ
παγϊματοσ ςτουσ κόκκουσ τθσ ςκόνθσ(HCI).

.Εκροζσ από αςτζρια μεγάλθσ μάηασ.
Οι περιοχζσ γζννθςθσ άςτρων μεγάλθσ μάηασ μασ δείχνουν επίςθσ μεγάλθ
παρουςία εκροϊν. Επειδι τα μεγάλα αςτζρια είναι πολφ πιο λαμπρά και θ μθχανικι
λαμπρότθτα αγγίηει τθν αςτρικι (μζςω ςφντθξθσ) λαμπρότθτα, οι εκροζσ μπορεί να
είναι πολφ ιςχυρζσ και εκτεταμζνεσ (ςε αυτά θ ςφντθξθ αρχίηει από πολφ νωρίσ,
όταν ακόμα καταρρζει θ φλθ ςτο αςτζρι) . Οι εκροζσ ςτα μεγάλα αςτζρια ζχουν όλα
τα χαρακτθρθςτικά με αυτζσ των μικρϊν αςτζρων (πίδακεσ, ανζμουσ, κρουςτικά
μζτωπα, αντικείμενα Herbig- Haro, διπολικζσ δομζσ και ςωαίρεσ μορίων). Πλα αυτά
μπορεί να δθμιουργοφνται από περιςςότερεσ από 1 πθγζσ ςε ζνα αςτρικό ςμινοσ.
Γενικά οι εκροζσ των λαμπρότερων πθγϊν (100000 θλιακζσ λαμπρότθτεσ) είναι λίγο
ευκυγραμμιςμζνεσ. Οι περιοχζσ ςχθματιςμοφ άςτρων μεγάλθσ μάηασ ζχουν ζνα
πρόςκετο χαρακτθριςτικό ςε ςχζςθ με αυτζσ των άςτρων μικρισ μάηασ. Είναι και

εκτεταμζνεσ PDR, που δθμιουργικθκαν από το ιςχυρό πεδίο ςκλθρισ ακτινοβολίασ
του νεαροφ άςτρου. Ζτςι οι χθμικοί παράγοντεσ είναι και θ θλεκτρομαγνθτικι
ακτινοβολία και θ δυναμικι. Αυτζσ οι περιοχζσ περιζχουν επίςθσ πυκνοφσ κόμπουσ
από αζριο και ςκόνθ που ςυςχετίηονται με το νεαρό αςτζρι, όπωσ και καυτοφσ
πυρινεσ. Τζτοιεσ (πολφ αμυδρζσ) περιοχζσ είναι ςπάνιεσ ςτον Γαλαξία μασ και
βρίςκονται γενικά βακιά μζςα ςε μοριακά νζωθ. Οι περιοχζσ δθμιουργίασ αςτζρων
μεγάλθσ μάηασ είναι από τισ πιο δφςκολεσ για ανάλυςθ.
.Ραράδειγμα. Το ςφμπλεγμα Orion Kleinmann- Low βρίςκεται ςτα 450 pc από τον
Ήλιο, θ κοντινότερθ και πιο μελετθμζνθ περιοχι δθμιουργίασ άςτρων μεγάλθσ
μάηασ. Η λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο του Orion KL είναι 100000 ωορζσ θ θλιακι. Η
περιοχι αυτι ζχει το λιγότερο 2 εκροζσ, μια χαμθλισ ταχφτθτασ (18 km/s) και μια
υψθλισ (100 km/s). Η παρουςία τουσ επιβεβαιϊκθκε από λοβοφσ μεγάλθσ
ταχφτθτασ ςτισ γραμμζσ εκπομπισ των (CO), (H2S). Αποτελοφν αποδείξεισ φπαρξθσ
κρουςτικϊν κυμάτων που ςυνδζονται με τισ εκροζσ. Στο υπζρυκρο, οι εκπομπζσ
από τα (H2O), (OH), (CO) μασ δείχνουν τισ υπογραωζσ του επεκτεινόμενου αερίου
ςτισ εκροζσ, και τα (OI), (CII) τθν παρουςία PDR. Οι δυνατζσ γραμμζσ εκπομπισ (SiO)
από τθν αργι και τθν ταχζα εκροι δείχνουν ότι τα κρουςτικά κφματα είναι ικανά να
αποςυνκζςουν τθν ςκόνθ πυριτίου, ϊςτε να παραχκεί αζριο (SiO).
Οι εκροζσ (ονομάηονται πλατό του Orion KL) ζχουν πολλά <δάκτυλα> εκπομπισ από
κρουςτικά κφματα (H2). Αυτά είναι νεαρισ θλικίασ, λιγότερθσ των χιλίων ετϊν. Το
Orion Kl περιλαμβάνει και το Orion Hot Core, μια πολφ πυκνι (10 εκ/cm3), κερμι
(250 Κ) και μικρι (0,1 pc) περιοχι, πλοφςια ςε οργανικά και άλλα μόρια, και το
Compact Ridge, μια λίγο πιο αραιι και πιο εκτεταμζνθ περιοχι από τθν
προθγουμζνθ. Πλθ θ περιοχι είναι εμβαπτιςμζνθ ςε ζνα πιο ψυχρό (60Κ) και αραιό
(100000 /cm3) αζριο. Επίςθσ ο πυρινασ του KL περιζχει δφο πυκνζσ περιοχζσ (HII).
Γενικά αναμζνουμε οι διπολικοί λοβοί να ζχουν ζνα ςτρϊμα ανάμειξθσ ςτα όριά
τουσ, όπου θ ταραχι ειςάγει μοριακό αζριο μζςα ςτο αζριο του λοβοφ. Ο μεγάλοσ
εμπλουτιςμόσ ςε (HCO+) ςε αντίςτοιχεσ περιοχζσ άςτρων μικρισ μάηασ γίνεται με
αυτιν τθν διαδικαςία, και παρόμοιεσ διαδικαςίεσ μπορεί να γίνονται ςτθν διεπαωι
μεταξφ εκροισ και μοριακοφ νζωουσ, ςε περιοχι ςχθματιςμοφ άςτρου μεγάλθσ
μάηασ. Ραρατθριςεισ του Cep A East μασ δείχνουν μια εκτεταμζνθ περιοχι με
αςυνικιςτα χθμικά ςτοιχεία ((H2CS), (OCS), (CH3OH), (HDO)),αλλά και απουςία ςε
άλλων ανιχνευτϊν ((H2S), (SO2), (SO), (CS)). Αυτι θ χθμικι υπογραωι μπορεί να
ωανερϊνει μια διεπαωι όπου τα καλφμματα κόκκων εξατμίηονται ςε μια κερμι,
πυκνι και λαμπρι περιοχι.

.Ανιχνευτζσ των περιοχϊν δθμιουργίασ αςτζρων μεγάλθσ μάηασ.
Σε αυτζσ τισ περιοχζσ μποροφν να βρεκοφν όλα τα γνωςτά μεςοαςτρικά μόρια. Η
περιοχι πλατό Orion KL ανιχνεφεται καλά με απλοφσ ανιχνευτζσ κρουςτικϊν
κυμάτων ((H2O), (OH), (CO ςτισ IR)).

Σχθματιςμόσ αςτεριϊν μικρισ μάηασ.

Τα μοριακά νζωθ είναι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ. Θα δοφμε δφο ωάςεισ- κλειδί ςτο
ςχθματιςμό αςτζρων μικρισ μάηασ, που είναι ιδανικζσ για μελζτθ μοριακϊν
γραμμϊν. Αυτζσ είναι πρϊτα ο κερμόσ πυρινασ γφρω από πρωτοαςτζρι και
δεφτερον θ μεταγενζςτερθ ωάςθ, όπου το υλικό που περιςτρζωεται γφρω του ζχει
ςχθματίςει δίςκο, τον τόπο γζννθςθσ πλανθτϊν.

.Θερμοί πυρινεσ γφρω από εκκολαπτόμενα αςτζρια
Οι κερμοί πυρινεσ (warm cores, <hot corinos>) περιβάλλουν τισ πθγζσ εκπομπισ
Class 0, δθλαδι μόλισ ςχθματιςμζνα αςτζρια. Μζςα ςτον κερμό πυρινα, το αζριο
και θ ςκόνθ κερμαίνονται από τθν ακτινοβολία τθσ πθγισ ςε 100Κ (είναι πιο ψυχροί
από τουσ καυτοφσ πυρινεσ). Το κερμό αζριο είναι πλοφςιο ςε ςφνκετα οργανικά
μόρια ,δευτερεφοντα είδθ, και μεγάλεσ αλυςίδεσ ακόρεςτων υδρογονανκράκων και
κυανοπολυινϊν. Η εςωτερικι αυτι περιοχι είναι εμβαπτιςμζνθ ςε ζναν εξωτερικό
ψυχρό μανδφα (10Κ), που ωαίνεται να ζχει τθν χθμεία ενόσ ψυχροφ πρωτοαςτρικοφ
πυρινα, και είναι όμοιοσ με τουσ πυκνοφσ κόμπουσ ςτα μοριακά νζωθ. Η πλοφςια
χθμεία ςτθν εςωτερικι κερμι ηϊνθ μάλλον αναπτφςςεται από τθν εξζλιξθ και
εξάτμιςθ των καλυμμάτων πάγου των κόκκων ςκόνθσ. Μερικά είδθ (μεκανόλθ)
παρουςιάηουν πολφ αυξθμζνθ ποςότθτα ςτο όριο μεταξφ κερμισ και ψυχρισ ηϊνθσ.
Στουσ κερμοφσ πυρινεσ οι χθμικοί παράγοντεσ είναι θ κοςμικι ακτινοβολία και θ
χθμεία κόκκων ςκόνθσ. Η κοςμικι ακτινοβολία επιδρά ςτθν αζρια ωάςθ, ενϊ το
πάγωμα των μορίων ςτουσ κόκκουσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία πάγου,
όπου θ ςτερει ωάςθ επιτρζπει τθν ανάπτυξθ ςφνκετων χθμικϊν ςτοιχείων.
.Ραράδειγμα. Ο καλά μελετθμζνοσ κερμόσ πυρινασ IRAS 16293-2422 που
περιβάλλει το πρωτοαςτζρι L1689N,απζχει από τον Ήλιο 120 pc. Ο μανδφασ
εκτείνεται από τισ 25 ωσ τισ 7000 AU από το πρωτοαςτζρι και περιζχει 2 θλιακζσ
μάηεσ αζριο. Στα εξωτερικά του όρια θ κερμοκραςία είναι 13Κ και θ πυκνότθτα
100000/cm3. Η κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ είναι 100Κ ςε ακτίνα 80 AU, οποφ θ
πυκνότθτα είναι 300 εκατομμφρια/cm3, και εξατμίηονται καλφμματα πάγου. Το
πρωτοαςτζρι είναι διπλό, με απόςταςθ 480 AU μεταξφ του Α και του Β αςτζρα.
Αυτι θ πθγι είναι πλοφςια ςε χθμικζσ αντιδράςεισ και το ωάςμα τθσ ζχει πολλζσ
γραμμζσ ςτα GHz και 30 αναγνωριςμζνα είδθ, όςεσ ζνασ τυπικόσ κερμόσ πυρινασ.
Επίςθσ ο περιβάλλον πυρινασ είναι πλοφςιοσ ςε ςπάνια ιςοτοπόλογα, ιδίωσ ςε
δευτερεφοντα είδθ. Η εκπομπι από ςχετικά απλά μόρια είναι ςθμαντικι, όπωσ και
αυτι των ςφνκετων οργανικϊν μορίων (COM),μεγάλα όπωσ τα (HCOOCH3),
(CH3OCH3).
Η πθγι (αςτζρι) Α ζχει διαωορετικι χθμικι ςφςταςθ από τθν Β. Η Β ζχει μεγαλφτερθ
εκπομπι ςφνκετων οργανικϊν μορίων ενϊ θ Α παρουςιάηει εκπομπι ςε απλά (N)
και (S) μόρια. Συμπεράςματα δυναμικισ μασ δίνουν για το Α μια θλιακι μάηα, ενϊ
για το Β μια τάξθ μεγζκουσ λιγότερθ. Η χθμεία του κερμοφ πυρινα μπορεί να ζχει
άμεςθ ςχζςθ με τθν πρωτοαςτρικι μάηα. Συγκεκριμζνα μόρια ςτουσ κερμοφσ
πυρινεσ μποροφν να περιορίςουν τθν αποτελεςματικότθτα δθμιουργίασ του
αςτεριοφ.

Οι ανεξάρτθτεσ ωαςματικζσ πθγζσ από κερμοφσ πυρινεσ είναι χριςιμεσ για τθν
κατανόθςθ τθσ δράςθσ τθσ χθμείασ. Επίςθσ μασ αποκαλφπτουν ότι κάποια
ςυγκεκριμζνα είδθ (μόρια) μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν ςτθν ζρευνα ειδικϊν
χαρακτθριςτικϊν.
.Μοριακοί ανιχνευτζσ. Τα (CH3OH), (H2CO), (H2O), (SiO) δείχνουν μεγάλθ άνοδο ςτα
όρια του κερμοφ πυρινα και χρθςιμοποιοφνται για να ςυνκζςουν χθμικά μοντζλα
τθσ κερμισ ωάςθσ.
Τα (HDO), (D2CO) και άλλα δευτερεφοντα είδθ μασ κζτουν τα όρια τθσ χθμείασ ςτθν
ψυχρι προαςτρικι ωάςθ. Τα COM μασ δείχνουν τα όρια τθσ χθμείασ κατά τθ
διάρκεια τθσ κερμισ ωάςθσ. Μάλλον ςυνδζονται με πθγζσ Class 0 μικρότερθσ
μάηασ.
Η ανακάλυψθ των COM ςε κερμοφσ πυρινεσ ζχει ειδικό ενδιαωζρον, επειδι δεν
υπάρχουν ενδείξεισ μθχανιςμϊν χθμείασ αζριασ ωάςθσ που να τα δθμιουργεί, κάτω
από τισ ςυνκικεσ που τα παρατθροφμε. Φαίνεται ότι ςχθματίςτθκαν ςε χθμεία
ςτερεισ ωάςθσ δθμιουργίασ πάγου ςε κόκκουσ ςκόνθσ κατά τθν ωάςθ κατάρρευςθσ
τθσ δθμιουργίασ του άςτρου και ςε αντιδράςεισ αζριασ ωάςθσ ανάμεςα ςε
προϊόντα αυτισ, μετά από εξάτμιςθ. Ζτςι θ ανακάλυψθ μεγάλων μορίων ςε
κερμοφσ (και καυτοφσ) πυρινεσ βοθκάει να μελετιςουμε τθν χθμεία ςτερεισ
κατάςταςθσ, και τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ με τισ οποίεσ ο πάγοσ αποκθκεφτθκε και
εξελίχτθκε χθμικά.
Τα προθγοφμενα χρόνια, ειδικά με τα δεδομζνα του Spitzer, τα χαρακτθρθςτικά τθσ
ςτερεισ ωάςθσ μορίων ζχουν παρατθρθκεί ςε πολλοφσ πυρινεσ και πρωτοαςτζρια.
Ζτςι ζχουμε ςυμπεράςματα για τθν εκεί ωφςθ του πάγου. Το νερό είναι το πιο
ςφνθκεσ ςυςτατικό του πάγου, με το (CO) και το (CO2) να είναι ςε αναλογία 30% ςε
ςχζςθ με το νερό. Τα (CN4),(NH3) είναι πολφ πιο ελάχιςτα, 5 ωορζσ μικρότερθσ
αναλογίασ από το (CO). Ενϊ τα (CH4),(NH3),(H2O) ποικίλλουν λίγο ςε ποςότθτα, ςε
μεγάλο αρικμό δειγμάτων πρωτοαςτζρων μικρισ μάηασ, τα (CO),(CO2),(CH3OH)
ποικίλουν ςτο διπλάςιο θ τριπλάςιο. Αποτελοφν αποδείξεισ για πιο ςφνκετο πάγο,
όπωσ προκφπτει από τα χθμικά μοντζλα.

.Ρρωτοπλανθτικοί δίςκοι
Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι είναι μια ςθμαντικι ωάςθ εξζλιξθσ ανάμεςα ςε κερμό
πυρινα και ςχθματιςμό πλανθτοειδϊν και πλανθτϊν. Οι δίςκοι αυτοί ζχουν
παρατθρθκεί γφρω από αςτζρια μικρισ (T-Tauri) και ενδιάμεςθσ μάηασ (Herbig Ae).
Η χθμεία του δίςκου βοθκάει να απομονϊςουμε τα μόρια που μπορεί να
ςυμμετζχουν ςτουσ πρωτοπλανιτεσ. Δίςκοι που ανιχνεφτθκαν με εκπομπι του (CO)
ζχουν τυπικι διάμετρο μικρότερθ από 1000 AU, δίνοντασ λιγότερθ ανάλυςθ από 1
arcsec/1 kpc απόςταςθ. Ζτςι απαιτοφνται τα ςυμβολομετρικά τθλεςκόπια ςτα
χιλιοςτά και υπό- χιλιοςτόμετρα μικοσ κφματοσ για τθν ανάλυςθ τθσ δομισ του
δίςκου.

Ζνασ πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ μπορεί να ωωτίηεται ζντονα από το πρωτοαςτζρι ςτισ
υπζρυκρεσ και, ςυνικωσ με μεταβλθτότθτα, από εκπομπι ακτίνων Χ από το
κεντρικό μεγάλο πρωτοαςτζρι, και (επειδι θ αςτρογζννθςθ γίνεται ςυνικωσ ςε
ςμινθ) πικανϊσ από ακτινοβολία προερχόμενθ από κοντινά άςτρα. Ο δίςκοσ
μπορεί να επθρεάηεται από εκπομπι UV από διαχζουςα διαδικαςία προςαφξθςθσ,
ιδίωσ ςτα πιο μεγάλα Herbig Ae άςτρα. Η φλθ ςτον δίςκο κοντά ςτθν πθγι
ακτινοβολίασ (ακτίνα μερικζσ AU) είναι κερμι και ακτινοβολεί ζντονα ςτο
υπζρυκρο, ενϊ θ φλθ πιο μακριά είναι πιο ψυχρι και εκπζμπει ςτα χιλιοςτόμετρα.
Ο πλοφςιοσ ςε αζριο δίςκοσ είναι περιοχι PDR, XDR ι και τα δφο, που
δθμιουργικθκαν ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του από υπεριϊδεισ και ακτίνεσ Χ που
εκπζμπει το άςτρο ι και άλλεσ κοντινζσ του πθγζσ. Τα ςτρϊματα κερμϊν μορίων
βρίςκονται πίςω από αυτζσ τισ περιοχζσ, και ζνα ενδιάμεςο ςτρϊμα, αν θ μείξθ
τουσ είναι αργι, κα ψυχκεί αρκετά ςε μεγάλθ ακτίνα, ϊςτε να εμωανιςτεί
εκτεταμζνο πάγωμα των μορίων αζριασ κατάςταςθσ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό το μικρό
μζγεκοσ του αντικειμζνου ςθμαίνουν ότι θ πυκνότθτα μορίων ςτον δίςκο είναι
γενικά μικρι ςε ςχζςθ με αυτι ςτουσ κερμοφσ πυρινεσ. Σχετικά με τουσ
παράγοντεσ, ο δίςκοσ είναι ςφνκετθ περιοχι οποφ θ κοςμικι ακτινοβολία, οι PDR,
οι XDR και ο πάγοσ ςτθ ςκόνθ δθμιουργοφν όλα μαηί χθμεία.
.Ραράδειγμα. Υπάρχει ζνα ςθμαντικό εφροσ χθμικϊν ιδιοτιτων ςε αντικείμενα
αυτοφ του είδοσ που ζχουμε παρατθριςει, και αυτζσ οι διακυμάνςεισ μασ δίνουν
μια ιδζα για τισ εκεί χθμικζσ αντιδράςεισ και τθν κινθτιρια πθγι τουσ. Δεν
μποροφμε όμωσ να ορίςουμε ζναν δίςκο ωσ τυπικό. Στο IM Lup ζχουμε ανακαλφψει
ςχετικά πλοφςια χθμεία, μια πθγι με ζνα κεντρικό αντικείμενο τφπου M0, με
λαμπρότθτα όμοια με τθν θλιακι, και ζναν μεγάλο πλιρθ δίςκο με μάηα 0,1
θλιακζσ. Τα μόρια που ζχουμε ανιχνεφςει εκεί είναι τα (CO), (HCO+), (DCO+),
(N2H+), (H2CO), (HCN), (CN) ςτα υποχιλιοςτόμετρα και (CO2), (H2O), (OH), (HCN),
(C2H2) ςτο υπζρυκρο. Γενικά τα άςτρα T- Tauri ζχουν χθμικά πιο πλοφςιουσ δίςκουσ
από τα Herbig Ae.
.Χριςιμοι ανιχνευτζσ. Το (CO) μετράει τα ωυςικά χαρακτθρθςτικά και τθν
διεφκυνςθ ςτον χϊρο ενόσ δίςκου. Η αναλόγια (HCN)/ (CN) μετράει το τοπικό πεδίο
ακτινοβολίασ. Μετριςεισ διάωορων πθγϊν μασ βοθκάνε να κακορίςουμε τθ
ςυνειςωορά τθσ ακτινοβολίασ (που παράγεται κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
προςαφξθςθσ) ςτθν ολικι αςτρικι ακτινοβολία. Η παραπάνω ςχζςθ των μορίων
επθρεάηεται από τα ωαινόμενα δθμιουργίασ ςκόνθσ και μεγαλϊματοσ των κόκκων
κατά τθν προςαφξθςθ που επιτρζπουν να διειςδφει ςτον δίςκο περιςςότερθ
ακτινοβολία. Η ςχζςθ (HCO+)/(DCO+) δείχνει τθν παραγωγι δευτερίου, μια
διαδικαςία πολφ ευαίςκθτθ ςτθν κερμοκραςία. Η ςχζςθ (N2H+)/(HCO+) ανιχνεφει
το πάγωμα του (CO), επειδι το (N2H+) καταςτρζωεται ςτισ αντιδράςεισ με το (CO).
Το (H2CO) δείχνει τθν παρουςία εκτεταμζνθσ ψυχρισ χθμείασ ςτον δίςκο.

Σχθματιςμόσ αςτζρων μεγάλθσ μάηασ.
Οι περιοχζσ όπου δθμιουργοφνται μεγάλα αςτζρια περιζχουν μια αξιοκαφμαςτθ
ποικιλία μοριακϊν πθγϊν, που περιλαμβάνει το υπόβακρο ψυχροφ αερίου

μοριακοφ νζωουσ με εμβαπτιςμζνουσ πυκνοφσ μοριακοφσ πυρινεσ, τουσ πίδακεσ
και ανζμουσ από νεαρά αςτζρια που παράγουν κρουςτικά κφματα και μοριακζσ
εκροζσ, τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ αςτρικισ ακτινοβολίασ με το αζριο που δθμιουργεί
μια περιοχι PDR, και τθν πολφ πυκνι περιαςτρικι φλθ. Η δθμιουργία αςτζρων
μεγάλθσ μάηασ εμωανίηεται ςτα λεγόμενα υπζρυκρα ςκοτεινά νζωθ (Infrared dark
clouds, IRDCs). Αυτζσ είναι περιοχζσ μεγάλθσ εξάπλωςθσ μζςα ςτο λαμπρό μεςαίουπζρυκρο γαλαξιακό υπόβακρο. Η μοριακι φλθ εκεί είναι ψυχρι (25Κ) και πυκνι
(100000/cm3).

.Καυτοί πυρινεσ κοντά ςε μεγάλθσ μάηασ πρωτοαςτζρια.
Οι καυτοί πυρινεσ είναι μικρά (< 0,1pc), πυκνά (10 εκ/cm) και κερμά (200Κ)
αντικείμενα που βρίςκουμε ςτθν γειτονιά μόλισ ςχθματιςμζνων μεγάλων αςτζρων.
Είναι πολφ πλοφςιεσ πθγζσ όλων των τφπων μορίων, περιλαμβανομζνων πολλϊν
ιςοτοπολόγων, και είναι μοναδικζσ για τθν παραγωγι και διατιρθςθ των COM
(πολφπλοκων οργανικϊν μορίων) που ζχουμε ανακαλφψει ςε αυτά. Είναι περιοχζσ
με πολφ πυκνό αζριο, που ςυνδζεται με τθν δθμιουργία πρωτοαςτζρων μεγάλθσ
μάηασ, κατά τθν διάρκεια τθσ κατάρρευςθσ ενόσ μοριακοφ νζωουσ. Ρεριλαμβάνουν
υλικό που καταρρζει πολφ κοντά ςτο πρωτοαςτζρι, αλλά δεν ενςωματϊνεται ςε
αυτό. Η φλθ αυτι ακτινοβολείται και κερμαίνεται πολφ από το πρωτοαςτζρι. Ζτςι τα
μόρια είναι πολφτιμα δείγματα των καυτϊν πυρινων και (με τθ χριςθ χθμικϊν
μοντζλων) τθσ προγενζςτερθσ ψυχρισ ωάςθσ τθσ κατάρρευςθσ, από μια λιγότερθ
πυκνι ωάςθ τθσ φλθσ. Οι χθμικοί παράγοντεσ των καυτϊν πυρινων είναι θ κοςμικι
ακτινοβολία (περιλαμβάνοντασ τθ χθμεία αζριασ ωάςθσ) και οι διαδικαςίεσ ςτουσ
κόκκουσ ςκόνθσ που οδθγοφν ςε ςχθματιςμό πάγου και τθν μετζπειτα εξζλιξθ.
Η αωκονία των ειδϊν που ζχουμε ανακαλφψει ςε καυτοφσ πυρινεσ είναι
εκπλθκτικά μεγάλθ. Για παράδειγμα, θ τοπικι αωκονία των (OCS),(CS) ςτον καυτό
πυρινα του Ωρίωνα είναι κοντά ςτο 10 ςτθ -7. Διαωορετικά είδθ ωαίνεται να
δείχνουν διαωορετικζσ περιοχζσ του πυρινα. Για παράδειγμα, το methyl cyanide
ςτον καυτό πυρινα G 31.41+0,31 είναι διανεμθμζνο ςχετικά ευρζωσ, ενϊ το
glycolaldehyde ζχει πολφ μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ ςτο κζντρο του πυρινα, ςε
αντίκεςθ με τθν κατανομι των μορίων αυτϊν ςτο γαλαξιακό κζντρο.
.Ραράδειγμα. ΤοG 29.96-0.02,ζνασ κερμόσ πυρινασ ςε απόςταςθ 6 kpc, είναι μια
περιοχι ιςχυρισ μοριακισ εκπομπισ. Εκεί ζχουμε ανακαλφψει πολλοφσ τφπουσ
μορίων ςε αωκονία ((NH3), (CH3CN), (HNCO), (HCOOCH3), (CH3OH), (H2CO), (H2S)).
Το (CH3OH), με το δάςοσ του από γραμμζσ (ωαςματικζσ γραμμζσ του ιδίου μορίου
ςε διάωορα μικθ κφματοσ) μασ δίνει μια εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον κερμό
αυτόν πυρινα (300Κ), ενϊ οι παρατθριςεισ των μοριακϊν γραμμϊν με βάςθ το
κείο ενιςχφουν τθν άποψθ ότι ςτουσ κόκκουσ τθσ ςκόνθσ εμωανίηεται μια χρονικά
εξαρτϊμενθ χθμικι απορρόωθςθ. Εκτόσ ότι αποτελεί πρωτότυπο κερμό πυρινασ,
το G 29.96-0.02 ζχει ενδιαωζρον επειδι είναι από τουσ λίγουσ για τουσ οποίουσ
ζχουμε κακαρζσ αποδείξεισ περιςτροωισ και ςχετικϊν διπολικϊν εκροϊν, μζςω τθσ
ερμθνείασ των μοριακϊν μεταβάςεων υψθλοφ J.

.Μόρια- ανιχνευτζσ. Πλα τα COM μασ παρζχουν παρατθρθτικζσ πλθροωορίεσ για
τθν δυναμικι των αερίων μζςα ςτον πυρινα και για τθν εκεί χωρικι διανομι των
μοριακϊν ειδϊν. Μποροφν να δϊςουν μοντζλα για τον ςχθματιςμό μορίων ςτουσ
καυτοφσ πυρινεσ. Το υψθλισ διπολικισ ροπισ methyl cyanide είναι εξαιρετικόσ
ανιχνευτισ τθσ κινθτικισ δομισ, ενϊ ο μεγάλοσ αρικμόσ μεταβάςεων μεκανόλθσ
επιτρζπει τον κακοριςμό τθσ κερμοκραςιακισ δομισ. Τα είδθ βαςιηόμενα ςτο κείο
με τθν μεταβατικι χθμεία τουσ αποτελοφν χριςιμα εξελικτικά εργαλεία.
Οι παρατθριςεισ ςτισ περιοχζσ των πρωτοαςτζρων μεγάλθσ μάηασ μασ
παρουςιάηουν χαμθλότερα επίπεδα πάγων (CO), (CO2) από αντίςτοιχα μικρισ
μάηασ, λόγω τθσ πιο μεγάλθσ κζρμανςθσ τθσ ςκόνθ ςτα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια.

Ρεριαςτρικό υλικό.
Θα δοφμε τθν εξζλιξθ τθσ περιαςτρικισ φλθσ ςτθν μετάβαςθ ενόσ αςτεριοφ (μικρισ
και μεςαίασ μάηασ) ςτθν μετάβαςι του από τον αςυμπτωτικό κλάδο (AGB, μετά τθν
κφρια ακολουκία και τον οριηόντιο κλάδο των γιγάντων) ςε πρωτοπλανθτικό και
μετά ςε πλανθτικό νεωζλωμα. Ρροσ το τζλοσ τθσ ηωισ τουσ ςτθν κυρία ακολουκία,
αυτά τα αςτζρια αρχίηουν να μθν ςυγκρατοφν τθν εξωτερικι τουσ ατμόςωαιρα, και
αναπτφςςουν εκτεταμζνα κελφωθ αερίων και ςκόνθσ. Η εξζλιξθ από τον
αςυμπτωτικό κλάδο ςτο πλανθτικό νεωζλωμα μπορεί να αποδοκεί με λεπτομζρεια
μζςα από τισ εκπομπζσ των μορίων, που ςχθματίςτθκαν ειδικά ςε κάκε ςτάδιο τθσ
εξζλιξθσ.
Θα δοφμε και τον ςχθματιςμό μορίων ςε νόβα και ςοφπερ νόβα. Και ςτισ 2
περιπτϊςεισ, εμωανίηονται να προθγοφνται του ςχθματιςμοφ τθσ ςκόνθσ απλζσ
χθμικζσ αντιδράςεισ. Η εκπομπζσ των μορίων μασ δίνουν πλθροωορίεσ για τισ
ςυνκικεσ ςχθματιςμοφ ςκόνθσ ςε αυτά τα αντικείμενα.
.Ψυχρά περιαςτρικά κελφωθ.
Τα αςτζρια ςτον AGB δθμιουργοφν κελφωθ από ςκόνθ και αζριο, που εκτείνονται ςε
χιλιάδεσ αςτρικζσ ακτίνεσ. Αυτά τα ψυχρά περιαςτρικά κουκοφλια (Cool
circumstellar envelope, CSE) αποτελοφν ςθμαντικζσ τοποκεςίεσ δθμιουργίασ ςκόνθσ
και μορίων. Η ανάπτυξθ και διατιρθςθ τθσ χθμείασ εκεί είναι εντυπωςιακι, και
περιλαμβάνει απλά ανόργανα είδθ, οργανικά, ρίηεσ, δακτυλίδια και αλυςίδεσ. Αυτά
τα κουκοφλια απομακρφνονται από τα άςτρα τουσ με τυπικι γωνιακι ταχφτθτα 1020 km/s. Ζχουν κατά βάςθ φλθ που προζρχεται από τθν ψυχρι (λόγω μετάβαςθσ
του αςτζρα από τθν ωάςθ του ερυκροφ γίγαντα) αςτρικι ατμόςωαιρα, και
περιλαμβάνουν (για άςτρα με (C )/(O)>1) αρκετά απλά είδθ όπωσ τα (H2), (CO), (C2),
(HCN), (C2H2). Αυτά δθμιουργικθκαν ςε τοπικι κερμοδυναμικι ιςορροπία (local
thermodynamic equilibrium, LTE) ςτθν αςτρικι ατμόςωαιρα. Η κίνθςι τουσ μακριά
από το αςτζρι δθμιουργείται από κρουςτικά κφματα, μερικζσ αςτρικζσ ακτίνεσ ζξω
από το άςτρο. Αυτά παράγονται από παλμοφσ του άςτρου, με αποτζλεςμα θ εκροι
τθσ φλθσ να περιζχει ςυμπυκνϊματα. Από αυτι τθν διάμετρο μζχρι τισ εκατό

αςτρικζσ ακτίνεσ υπάρχει θ περιοχι ςχθματιςμοφ ςκόνθσ. Μετά υπάρχει μια ηϊνθ
πλοφςια ςε μόρια, που μάλλον εκτείνεται για δεκάδεσ χιλιάδεσ αςτρικζσ ακτίνεσ.
Αυτά τα ςυςτιματα είναι μάλλον πολφπλοκα. Σε αυτά το αζριο με τθ ςκόνθ,
πλοφςιο ςε απλά μόρια, κινείται προσ μια περιοχι που κυριαρχείται από τθν
επίδραςθ του μεςοαςτρικοφ πεδίου ακτινοβολίασ. Ζτςι ζχουμε μια PDR ςε ζνα
μοριακό νζωοσ που κινείται προσ ζνα πεδίο ακτινοβολίασ, που δυναμϊνει πιο πολφ
όςο το αζριο με ςκόνθ γίνεται πιο αραιό, μζχρι που ςε κάποιο χωρικό όριο το πεδίο
ακτινοβολίασ κυριαρχεί, διαλφοντασ τα μόρια. Ζτςι το αζριο ξαναγίνεται ατομικό/
ιονιςμζνο. Η ςκόνθ μπορεί να μείνει κατά πολφ ανεπθρζαςτθ από το πεδίο
ακτινοβολίασ και να ανακατευτεί με το μεςοαςτρικό αζριο. Αυτό ζτςι
εμπλουτίηεται, και όταν δθμιουργθκοφν οι ςυνκικεσ κατάρρευςισ του, τα νζα
αςτζρια κα είναι πιο πλοφςια ςε χθμικά ςτοιχεία και μζταλλα. Η ωωτοχθμεία των
<πατρικϊν> ειδϊν τθσ αςτρικισ ατμοςωαίρασ ((CO), (CN), (C2H2) κ.α.) παράγει
προϊόντα που παίρνουν μζροσ ςτισ χθμικζσ αντιδράςεισ τθσ ωωτοχθμικισ ηϊνθσ.
Αυτι εκτείνεται για μερικζσ χιλιάδεσ αςτρικζσ ακτίνεσ και δθμιουργεί κυγατρικά
είδθ ςτο διαςτελλόμενο αζριο.
Αυτά τα κελφωθ είναι πιο ςφνκετα από άλλεσ περιοχζσ κοςμικϊν χθμικϊν
αντιδράςεων, όπωσ ζνα ςτατικό μεςοαςτρικό νζωοσ. Είναι ςυςτιματα όπου
μποροφν να πετφχουμε ακριβείσ παρατθριςεισ και να επαλθκεφςουμε τα μοντζλα
αςτροωυςικισ. Οι μελζτεσ αυτζσ μασ δίνουν ςθμαντικζσ πλθροωορίεσ για τισ δομζσ
των CSE, τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ, και τθσ ανάμειξθσ φλθσ (ιδίωσ τθσ ςκόνθσ) ςτθν
μεςοαςτρικι φλθ. Η ακρίβεια των μοντζλων οωείλεται ςτο γεγονόσ ότι, ςε αντίκεςθ
με τα μοντζλα τθσ χθμείασ των μεςοαςτικϊν νεωϊν, υπάρχει μια ςυγκεκριμζνθ και
μοναδικι πθγι παροχισ τθσ φλθσ (το ςχετικά ψυχρό αςτζρι). Η γεωμετρία του είναι
καλά οριςμζνθ και απλι, άρα και οι ωυςικοί παράμετροι. Το χθμικό
χρονοδιάγραμμα κακορίηεται από τθν δυναμικι, τθν πυκνότθτα και το εξωτερικό
πεδίο ακτινοβολίασ. Είναι τυπικά τθσ τάξθσ των 10000 ετϊν.
.Ραράδειγμα. Το IRC +10216 είναι ζνα καλά μελετθμζνο και κοντινό (100pc) αςτζρι
άνκρακα ςτον AGB. Το κζλυωόσ του ζχει πλοφςια χθμεία, και ζχουμε ανιχνεφςει
πάνω από 70 είδθ μορίων εκεί. Η εγγφτθτά του μασ βοθκάει να μελετιςουμε τθν
δομι των CSE και τον ςχθματιςμό των (H2O), (SiO), (SiS). Η εκτεταμζνθ δομι του
μασ πλθροωορεί για τθν φπαρξθ επειςοδιακϊν γεγονότων εκτίναξθσ φλθσ, παρά τθν
ομαλι εκροι τθσ.
.Χριςιμοι ανιχνευτζσ. Τα (H2O), (OH), (H2CO) παρουςιάηονται ακόμα και ςε αςτζρια
άνκρακα, αν το κζλυωοσ ζχει ςυμπυκνϊςεισ, δίνοντασ πλθροωορίεσ για το μικρισ
ταχφτθτασ κρουςτικό μζτωπο. Αλυςίδεσ άνκρακα όπωσ το (HC3N) μπορεί να
υπάρχουν ςτισ ςυμπυκνϊςεισ και να εμποδίηεται θ καταςτροωικι δράςθ του πεδίου
ακτινοβολίασ ςτο αζριο ςτο κζλυωοσ. Οι ςυμπυκνϊςεισ είναι ζνδειξθ πικανϊν
επειςοδιακϊν εκτινάξεων.
Τα ανιόντα (C4H-), (C6H-), (C8H-), (CN-), (C3N-), (C5N-) ζχουν ανιχνευτεί ςτο IRC
+10216 και μερικά από αυτά και ςε άλλα CSE, αλλά πουκενά αλλοφ ςτθν

μεςοαςτρικι φλθ. Η απλι χθμεία τουσ μασ δείχνει τισ χθμικζσ διαςυνδζςεισ που
μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε ςε ζνα μοντζλο διαςτολισ τθσ φλθσ, και τθν
εξζλιξθ των χθμικϊν αντιδράςεων ςτο κζλυωοσ.
.Ρλανθτικά νζωθ.
Ο μεγάλοσ ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ (10ςτθ-4 θλιακζσ /ζτοσ για το IRC + 10216) ςτθν
ωάςθ του αςυμπτωτικοφ κλάδου δεν μπορεί να ςυνεχιςτεί για πολφ για το αςτζρι.
Πταν πάψει, το αντικείμενο κα είναι πλζον ζνα μθ ςωαιρικό πρωτοπλανθτικό
νεωζλωμα (Proto- planetary nebula, PPN). Αυτό είναι ζνα αντικείμενο πλιρωσ
εμβαπτιςμζνο, και οπτικά ςκιαςμζνο από τθν ίδια του περιαςτρικι ςκόνθ, και
ανιχνεφεται μόνο ςτο μακρινό υπζρυκρο. Μόλισ θ ροι φλθσ από το αςτζρι ςτο
νεωζλωμα πάψει, το κεντρικό αςτζρι ςυρρικνϊνεται και γίνεται τόςο καυτό
(30000Κ), ϊςτε θ ακτινοβολία του να είναι αρκετά ςκλθρι για να ωωτοιονίςει το
γφρω του νεωζλωμα (το αςτζρι κα είναι πλζον ζνασ λευκόσ νάνοσ). Το άςτρο
αποκτάει ζναν πολφ γριγορο (2000 km/s) μικρισ πυκνότθτασ άνεμο, που ςυμπιζηει
και πλάκει το γφρω από αυτό νεωζλωμα ςε ζνα πλανθτικό νεωζλωμα (planetary
nebula, PN). Αυτό ςυχνά μοιάηει με πεπλατυςμζνο δίςκο με διπολικι εκροι. Το
χρονοδιάγραμμα για τισ 3 ωάςεισ είναι 10000 ζτθ για το κζλυωοσ ςτον AGB, 1000
για το πρωτοπλανθτικό και 10000 ζτθ για το πλανθτικό νεωζλωμα. Οι παρατθριςεισ
των μορίων ςε αυτζσ τισ 3 ωάςεισ μασ δίνουν τθν ευκαιρία να παρατθριςουμε τα
βιματα εξζλιξθσ αυτϊν των αςτρονομικά πολφ μικρϊν χρονοδιαγραμμάτων. Τα
πρωτοπλανθτικά και τα πλανθτικά νζωθ είναι πολφπλοκα αντικείμενα. Ρεριζχουν
περιοχζσ που επθρεάηονται πολφ από τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία του άςτρου (PDR),
από τουσ ταχφσ αςτρικοφσ ανζμουσ και τα κρουςτικά μζτωπα, που προκαλοφν (D
(dynamic) DR), ενϊ οι εξωτερικζσ περιοχζσ τουσ παραμζνουν όμοιεσ των ψυχρϊν
κελυωϊν των αςτζρων ςτον AGB.
Η εξζλιξθ ενόσ άςτρου ςτο AGB ςε PPN και μετά ςε PN ςυνοδεφεται από τισ χθμικζσ
αντιδράςεισ τθσ αζριασ ωάςθσ μορίων. Το περιεχόμενο τθσ φλθσ ςε μόρια είναι
κυρίαρχο ςε ζνα μεγάλο μζροσ αυτισ τθσ εξζλιξθσ και παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν
κατανομι τθσ μάηασ και ςτο ςχιμα του νεωελϊματοσ. Μια όμοια εξζλιξθ
παρουςιάηεται ςτθν χθμικι δομι των άμορωων κόκκων ςκόνθσ άνκρακα. Αυτι τθν
παρακολουκοφμε ςτο κοντινό (3μm) υπζρυκρο, που δείχνει τθν μετατροπι των
αλειωατικϊν (πλοφςια ςε (H)) δομϊν ςτο AGB, ςε αρωματικζσ (ωτωχζσ ςε (H)) δομζσ
ςε PPN και PN, μζςω τθσ επίδραςθσ από το κεντρικό αςτζρι.
.Ραράδειγμα. Το CRL618 είναι ζνα PPN που μόλισ πρόςωατα εξελίχτθκε από τθν
ωάςθ AGB. Ζχει ζνα κεντρικό αςτζρι B0, ζναν πυκνό πεπλατυςμζνο δακτφλιο, ζνα
κζλυωοσ με μάηα 1 θλιακι που διαςτζλλεται με 20 km/s και ζνα μεγάλθσ ταχφτθτασ
αζριο με κόμπουσ που διαςτζλλεται με 200 km/s. Είναι πλοφςιο ςε μόρια, και
πολλά από αυτά είναι ανιχνεφςιμα ςε απορρόωθςθ ro περιςτροωισ ςτο υπζρυκρο.
Μερικά είναι τυπικά για τθν ωάςθ του αςυμτωτικοφ κλάδου, ενϊ άλλα είναι
αποτζλεςμα τθσ χθμείασ μζςω τθσ αςτρικισ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ και των
κρουςτικϊν κυμάτων. Αλυςίδεσ άνκρακα όπωσ (C4H2), (C6H2) είναι άωκονεσ, και ο
ςχθματιςμόσ τουσ παράγεται από αντιδράςεισ προςκικθσ (C2H), το οποίο

δθμιουργείται από ωωτοιονιςμό UV του (C2H2) ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ του
πρωτοπλανθτικοφ νζωουσ. Γραμμζσ υψθλοφ J του (CO) ανιχνεφουν τθν αργι
διαςτολι τθσ κεντρικισ πυκνισ περιοχισ, που δθμιουργείται από τθν τελικι εκροι
από το (πρϊθν ςτο AGB) αςτζρι. Ρολυίνεσ μεκυλίου, όπωσ (CH3C2H), (CH3C4H)
υπάρχουν ςτο CRL618, αλλά δεν βρζκθκαν ςτο πρωτότυπο αςτζρι ςτον AGB, IRC
+10216. Επίςθσ βρζκθκαν δομζσ δακτυλίου ςτο CRL618. Ιδιαίτερο ενδιαωζρον
ζχουν μερικά μόρια όπωσ τα (HCO+), (CO+), (HCN), (CN) που βρζκθκαν ςε αωκονία,
ςχετικά με τθν παρουςία τουσ ςτα μεςοαςτρικά νζωθ. Είναι αςαωζσ πωσ αυτά
επιβιϊνουν το ιςχυρό πεδίο ακτινοβολίασ που υπομζνουν κατά τθν διαςτολι. Μια
πικανότθτα είναι να προςτατεφονται καλά μζςα ςε πυκνοφσ κόμπουσ (όπωσ οι
γνωςτοί κομθτοειδείσ κόμποι ςτο νεωζλωμα Helix).
.Χριςιμοι ανιχνευτζσ. Ρολλοί υδρογονάνκρακεσ και πολλά ιόντα όπωσ τα (HCO+),
(CO+) είναι πολφτιμοι ανιχνευτζσ μετάβαςθσ του αςτζρα από τον αςυμπτωτικό
κλάδο ςτο πρωτοπλανθτικό νεωζλωμα. Η εμωάνιςθ ι ενίςχυςθ του (HCO+)
ανταποκρίνεται ςε διάωορα ςτάδια εξζλιξθσ, ανάλογα με τι δθμιουργεί τθν αωκονία
του. Σε πολφ αρχικά ςτάδια αυτό το ιόν μπορεί να ςχθματιςτεί με τισ αντιδράςεισ
του βραχφβιου (H3+) με (CO), ενϊ ςε μεταγενζςτερα ςτάδια με αντιδράςεισ του
(CO+) με (H2). Ο βακμόσ διακφμανςθσ των (HCO+), (CO+) ςε ςχετικά μεγάλο δείγμα
PPN και PN μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςαν εργαλείο για τθν διάγνωςθ τθσ εξζλιξισ
τουσ. Οι γραμμζσ του (H2) μποροφν να είναι καλοί ανιχνευτζσ τθσ πυκνότθτασ
επειδι υποδεικνφουν εκπομπι από κόμπουσ πολφ πυκνοφ αερίου, που είναι
εμβαπτιςμζνο ςε ιονιςμζνο αζριο. Οι εξωτερικζσ περιοχζσ των κόμπων είναι PDR
που διεγείρονται από τθν ακτινοβολία του αςτεριοφ. Σε νζα πλανθτικά ζχουν
ανιχνευτεί γραμμζσ των (C60), (C70), άρα θ χθμεία υδρογονανκράκων εκεί είναι
πολφ γριγορθ.
Σθμείωςθ. Σε πολλά πλανθτικά ζχουμε ανιχνεφςει άτομα (και μόρια που τα
περιζχουν) βαρφτερα του ςιδθροφ. Αυτά ξζρουμε ότι παράγονται κατά τισ εκριξεισ
ςουπερνόβα με τθν γριγορθ απορρόωθςθ νετρονίων (μεταλλάςςονται ςε πρωτόνια
ςτον ςυνικωσ από ςίδθρο πυρινα, που τα απορροωάει). Υπάρχει όμωσ και θ αργι
απορρόωθςθ νετρονίων, που ςυμβαίνει ςτον αςυμπτωτικό κλάδο ςτα μικρότερα
αςτζρια, αυτά που εξελίςςονται ςε πλανθτικά νεωελϊματα. Κάποια βαρφτερα του
ςιδιρου ςτοιχεία ςχθματίηονται με τθν γριγορθ, κάποια με τθν αργι και κάποια και
με τουσ δφο τρόπουσ απορρόωθςθσ νετρονίων.

Εκριξεισ νόβα.
Στισ εκριξεισ νόβα ζχουμε ανιχνεφςει (H2), (CO), (CN), (SiO2), (SiC), μζςω τθσ
εκπομπισ ro δόνθςθσ ςτο κοντινό υπζρυκρο. Τα μόρια αυτά βρζκθκαν να υπάρχουν
από νωρίσ ςτθν εξζλιξθ του νόβα (10 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ), και εν μζρθ πριν τον
ςχθματιςμό των παχιϊν ςτο οπτικό κελυωϊν ςκόνθσ, που παρατθροφμε ςτο 1/3
όλων των νόβα, 1 μινα περίπου μετά τθν ζκρθξθ. Ζτςι ο ςχθματιςμόσ μορίων
αποτελεί ζναν πρόδρομο τθσ δθμιουργίασ ςκόνθσ ςτισ νόβα. Οι ωυςικζσ ςυνκικεσ
ςτισ οποίεσ εμωανίηεται θ χθμεία είναι πολφ όμοιεσ με τισ μεςοαςτρικζσ και αυτζσ
των άλλων περιαςτρικϊν περιβαλλόντων. Ρεριλαμβάνουν πολφ υψθλζσ, αλλά

γριγορα ωκίνουςεσ πυκνότθτεσ και κερμοκραςίεσ, και εντατικά πεδία ςκλθρισ
ακτινοβολίασ, όςο το άςτρο εξελίςςεται. Η δθμιουργία μορίων και ςκόνθσ
εμωανίηεται πικανϊσ μόνο ςε μια ηϊνθ μετάβαςθσ, όπου θ ψφξθ και θ ολικι
κάλυψθ από (Fe) επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ χθμικϊν αντιδράςεων ςτο
διαςτελλόμενο κζλυωοσ. Επειδι ςτθν μοριακι ηϊνθ είναι βζβαιθ θ παρουςία
πεδίων ακτινοβολίασ μεγάλθσ ζνταςθσ, θ χθμεία εμωανίηεται ςτισ πυκνζσ περιοχζσ,
όπου δεν κυριαρχεί θ ακτινοβολία. Ο κφριοσ παράγοντασ χθμείασ ςτισ νόβα είναι θ
ζκρθξθ που παράγει κρουςτικό κφμα, κερμαίνει, ιονίηει και ωκεί το αζριο. Πταν θ
επανζνωςθ ιόντων και θλεκτρονίων ζχει ςχεδόν ολοκλθρωκεί, οι ςυνκικεσ
επιτρζπουν τθν δθμιουργία μορίων. Συμπεραίνουμε ότι ο παράγοντασ χθμείασ ςτισ
νόβα είναι θ δυναμικι. Οι χθμικζσ αντιδράςεισ περιλαμβάνουν αντιδράςεισ
ουδζτερο- ουδζτερο και ιόν- μόριο, χρθςιμοποιϊντασ τον υπόλοιπο ιονιςμό που
υπάρχει από τθν (κοςμικι) περίοδο τθσ επανζνωςθσ, και ακολουκεί θ δθμιουργία
ςκόνθσ. Οι τφποι ςκόνθσ που ανακαλφψαμε μζςω τθσ IR ωαςματογραωίασ
περιλαμβάνουν άμορωο άνκρακα, υδρογονάνκρακεσ, silicates, silicon carbide,
alumina.
.Ραράδειγμα. Το QV Vul 1984 μασ αποκάλυψε μόρια 20 μζρεσ μετά τθν ζκρθξθ. Η
πρϊτθ ςκόνθ που είδαμε ιταν άμορωοσ άνκρακασ, silicon carbide και
υδρογονάνκρακεσ ςτισ 50 θμζρεσ, και τα πλοφςια ςε (O) silicates εμωανίςτθκαν ςτισ
100 θμζρεσ.
.Μοριακοί ανιχνευτζσ. (H2), (CO), (CN), (SiO), (SiO2), (SiC), (C2).

Εκριξεισ ςουπερνόβα.
Το περιβάλλον των ςουπερνόβα ωαίνεται να μθν είναι περιοχι ςχθματιςμοφ
μορίων. Τα (CO), (SiO) που ανακαλφψαμε ςε ςουπερνόβα τφπου ΙΙ εμωανίςτθκαν
100 ι και περιςςότερεσ θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ. Ζνα χρόνο αργότερα αρχίηει θ
δθμιουργία ςκόνθσ. Το κλάςμα των μορίων ςτθν ζκρθξθ αποτελεί περίπου το 30%
τθσ ςυνολικισ μάηασ τθσ φλθσ που εκτινάςςεται κατά τθν διάρκειά τθσ.
Τα αςτζρια που εκριγνυνται ωσ ςουπερνόβα ΙΙ είναι υπεργίγαντεσ με πάνω από 12
θλιακζσ μάηεσ ςτθν κφρια ακολουκία. Στο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ ο πυρινασ τουσ
περιζχει τα προϊόντα τθσ ςφντθξθσ ςε διακριτζσ ςτοιβάδεσ, με άκαυτο υδρογόνο
ςτθν εξωτερικι περιοχι. Το πρϊτο κζλυωοσ μετά το υδρογόνο περιζχει ιλιον, ςτο
επόμενο ζχουμε άνκρακα και οξυγόνο, μζχρι το ςίδθρο ςτον αςτρικό πυρινα (με
νικζλιο). Αν δεν ζχουμε ανακάτεμα των ςτοιβάδων κατά τθν ζκρθξθ, αυτζσ
παραμζνουν διακριτζσ και θ χθμεία ςτθν ζκρθξθ περιλαμβάνει μόνο τα ςτοιχεία τθσ
κάκε ςτοιβάδασ. Η ζκρθξθ γίνεται ορατι από τθν εκπομπι ακτίνων γ από τθν
ραδιενεργό διάςπαςθ των βραχφβιων (56Ni), (56Co), και από άλλα μικθ κφματοσ
όπωσ θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία. Το υλικό τθσ ζκρθξθσ είναι υπζρπυκνο (10ςτθ12
ςωματίδια /cm) και καυτό (10000Κ), και εμωανίηεται χθμεία 3 ςωμάτων. Σχετικά με
τουσ χθμικοφσ παράγοντεσ, αυτζσ οι περιοχζσ είναι μεγάλθσ πυκνότθτασ PDR με ζνα
αντιςυμβατικό πεδίο ακτινοβολίασ. Ζτςι θ χθμεία είναι εντελϊσ αντιςυμβατικι,
αωοφ το υδρογόνο, το κυριότερο ςτοιχείο ςτθν χθμεία όλου του ςφμπαντοσ,

απουςιάηει (εκτόσ αν ζχουμε ανακάτεμα των ςτοιβάδων). Ζτςι οι χθμικζσ διαδρομζσ
είναι πολφ περιοριςμζνεσ, ςχετικά με αυτζσ ςτα περιβάλλοντα με υδρογόνο. Η πιο
ςθμαντικι ςτοιβάδα για τθν εκεί χθμεία είναι αυτι με άνκρακα και οξυγόνο.
.Ραράδειγμα. Στθ SN1987Α ςτο νζωοσ του Μαγγελάνου βρζκθκαν μόρια (CO), (SiO)
ςτθν κεμελιϊδθ εκπομπι τουσ ςτα 416μm και 8μm αντίςτοιχα. Η εκπομπι (CO)
ανιχνεφτθκε από 157 ωσ 532 μζρεσ μετά τθν ζκρθξθ, ενϊ αυτι του (Si) από 160 ωσ
519 θμζρεσ. Η δθμιουργία ςκόνθσ ανιχνεφτθκε μετά από 530 θμζρεσ, άρα το πυρίτιο
δεν ιταν δεςμευμζνο ςε ςκόνθ μζχρι τότε. Η μάηα τθσ ςκόνθσ που ανιχνεφτθκε ιταν
10ςτθ -4 θλιακζσ, αλλά πρόςωατεσ μετριςεισ του Spitzer ζδειξαν ότι αυξικθκε ςε
0,4- 0,7 θλιακζσ μάηεσ. Ρεριλαμβάνει άμορωο άνκρακα και silicates και
ενςωματϊνει τθν περιςςότερθ διακζςιμθ πυρίμαχθ υλθ.
.Μόρια ανιχνευτζσ. Τα (SiO), (CO) κζτουν τα όρια τθσ ζκρθξθσ ςε κάποιο
ςυγκεκριμζνο μοντζλο. Η ανίχνευςθ άλλων ειδϊν ςθμαίνει ότι είχαμε ανακάτεμα
των ςτοιβάδων κατά τθν ζκρθξθ.

Το κζντρο του Γαλαξία μασ.
Η κεντρικι μοριακι ηϊνθ(Central molecular zone, CMZ) είναι μια περιοχι εφροσ
μιςοφ kpc ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ. Εκεί οι ωυςικζσ ςυνκικεσ του αερίου είναι
τελείωσ διαωορετικζσ από ότι ςτον γαλαξιακό δίςκο. Υπάρχουν νζωθ αερίων με
πυκνότθτα 10000/cm-3,μεγζκουσ 20 pc και με κινθτικι κερμοκραςία 200Κ. Η
κερμοκραςία των κόκκων ςκόνθσ μζςα ςε αυτά είναι 30Κ. Αυτά τα νζωθ είναι
πλοφςια ςε μόρια, και ςε κάποιεσ περιοχζσ τουσ ζχουν βρεκεί τα πιο πολφπλοκα
οργανικά μόρια ςτο μεςοαςτρικό διάςτθμα. Αυτά τα COM ζχουν μεγάλθ αωκονία
ςχετικά με το υδρογόνο (10ςτθ-9 με 10ςτθ-8), και ακόμα μεγαλφτερθ για τθ
μεκανόλθ (10ςτθ-7 με 10ςτθ-6). Είναι ενδιαωζρον να δοφμε τι κάνει αυτζσ τισ
περιοχζσ τόςο διαωορετικζσ από άλλεσ μοριακζσ περιοχζσ του Γαλαξία. Η εκπομπι
των μορίων από τα CMZ ζχει ςθμαντικι ςυνειςωορά ςε αυτό. Η CMZ είναι μια πολφ
ενεργι περιοχι του Γαλαξία μασ, και θ πολφπλοκθ χθμεία τθσ περιλαμβάνει και
τουσ τζςςερισ χθμικοφσ παράγοντεσ. Είναι ςίγουρα περιοχι με ενιςχυμζνθ κοςμικι
ακτινοβολία και εντατικά πεδία ακτινοβολίασ όπου εμωανίηονται βίαιεσ δυναμικζσ
διαδικαςίεσ. Η παρουςία άωκονων COM, που δεν μποροφν να ςχθματιςτοφν ςτισ
αντιδράςεισ αζριασ ωάςθσ, ςθμαίνει ότι παίηουν ρόλο εκεί οι διαδικαςίεσ ςτουσ
κόκκουσ ςκόνθσ.
.Ραράδειγμα. Ζνα πλοφςιο ςε μόρια νζωοσ ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ είναι το
MCG-0.11-0.08. Σε αυτό το νζωοσ ζχουν ανακαλυωτεί τα εξισ μόρια με ςχετικι
αωκονία (CH3OH) (μεκανόλθ), (C2H5OH) (αικανόλθ), ((CH3)2O) (dimethylether),
(HCOOCH3), (methylformate), (HCOOH) (formicacid), (CH3COOH) (aceticacid),
(H2CO) (formaldehyde), (CH2CHO) (propynal), (CH2CHCHO) (propenal),
(CH3CH2CHO) (proprionaldehyde), (CH2OHCHO) (glycolaldehyde), (HOCH2CH2OH)
(ethyleneglycol), (c-C2H4O) (ethyleneoxide), (CH3CHO) (acetaldehyle) και
(H2CCO)(ketene).

Αυτά τα μόρια κεωροφνται γενικά υπογραωζσ των καυτϊν πυρινων, και θ αωκονία
των ςχετικϊν με τισ μεταβολζσ μορίων ςτθν CMZ είναι τελείωσ όμοια με αυτιν
ςτουσ καυτοφσ πυρινεσ. Ενϊ ςτουσ καυτοφσ πυρινεσ τα μόρια αναπτφςςονται ςε
χθμεία ςτερεισ κατάςταςθσ και μετά τθν εξάτμιςθ του πάγου από τουσ κόκκουσ, και
ςε μια μικρι περιοχι, ςτο γαλαξιακό κζντρο αυτι θ περιοχι είναι εκτεταμζνθ. Οι
ωυςικζσ ςυνκικεσ ςτουσ καυτοφσ πυρινεσ (πυκνότθτα 10 εκατ./cm3, μζγεκοσ
0.1pc) και ςτθνCMZ (10000/cm3, 20pc) είναι πολφ διαωορετικζσ. Ζτςι οι χθμικζσ
αντιδράςεισ που παράγουν μόρια δεν είναι ίδιεσ ςτισ 2 περιοχζσ. Η κερμοκραςία
ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ ςτθ CMZ είναι αρκετά χαμθλι ϊςτε να μθν προξενιςει
εξάτμιςθ του πάγου. Ζτςι δεν ςθμειϊνεται διάβρωςθ των καλυμμάτων πάγου ςε
αυτζσ τισ περιοχζσ, που δζχονται ςυνικωσ μικρισ ταχφτθτασ (20 km/s) κρουςτικά
κφματα.
Ζνασ πιο τυπικόσ καυτόσ πυρινασ κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία, ο πιο πλοφςιοσ ςε
είδθ μορίων που γνωρίηουμε, είναι ο Large Molecule Heimat (SgrB2(N-LMH).
Ρεριζχει μικρότερα είδθ όπωσ μεκανόλθ(CH3OH), ωορμαλδεψδθ (H2CO), formicacid
(HCOOCH3), dimethylether (CH3OCH3), acetone(CH3COCH3), ethyleneglycol
((CH2OH)2), glycolaldehyde (CH2OHCHO), vinyl cyanide (CH2CHCN), ethyl cyanide
(CH3CH2CN), aceticacid (CH3COOH). Τα πιο άωκονα από αυτά τα είδθ, όπωσ το
methylformate ζχουν κλαςματικι αωκονία ωσ 10 ςτθ -7. Ο πλοφτοσ τθσ χθμείασ
ςτθν CMZ μασ προϊδεάηει ότι μζνουν να ανακαλυωτοφν και άλλα είδθ COM.
.Μόρια ανιχνευτζσ. Πλα τα πολφπλοκα οργανικά μόρια κζτουν τα όρια ςτθ ωφςθ
του πάγου, των διαδικαςιϊν παγϊματοσ , τθσ ςυχνότθτασ του μθχανιςμοφ
επιςτροωισ του μανδφα, των μικρισ ταχφτθτασ κρουςτικϊν κυμάτων και τθσ
μετζπειτα χθμείασ αζριασ ωάςθσ.

5)

Μοριακοί ανιχνευτζσ ςε άλλουσ γαλαξίεσ.

Οι πρϊτεσ ανιχνεφςεισ εκπομπϊν από μόρια όπωσ τα (CO), (HCN) ςε άλλουσ,
κοντινοφσ γαλαξίεσ ζγιναν τθ δεκαετία του 1970. Από το 2003 ζχουμε ωάςμα
εκπομπισ (CO) από Κβάηαρ μζςω βαρυτικοφ ωακοφ, ςε ερυκρολίςκθςθ z= 6,4.
Δθλαδι ςτθν πολφ νεαρι θλικία του ςφμπαντοσ. Ζτςι ξζρουμε ότι οι χθμικζσ
αντιδράςεισ ςυμβαίνουν από τότε και είναι ευρζωσ διαδεδομζνεσ ςτο ςφμπαν.
Τϊρα ζχουμε παρατθριςει πιο ςφνκετα μόρια ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ, άρα θ εξζλιξθ
τθσ χθμείασ άρχιςε από πολφ νωρίσ. Το ερϊτθμα είναι αν μποροφμε να
χρθςιμοποιιςουμε τουσ χθμικοφσ δείκτεσ, ϊςτε να ςυμπεράνουμε τισ εκεί ωυςικζσ
ςυνκικεσ, όπωσ κάνουμε ςτον Γαλαξία μασ.
Ζνα πρόβλθμα είναι ότι οι μακρινοί γαλαξίεσ δφςκολα αναλφονται χωρικά, ζτςι δεν
μποροφμε να ξεχωρίςουμε τισ περιοχζσ τουσ. Πμωσ θ εκπομπι των (CO), (SiO),
(CH3OH) ςε ζναν γαλαξία που δεν αναλφεται ςε περιοχζσ δεν ςθμαίνει ότι τα μόρια
αυτά υπάρχουν το ίδιο ςε όλον τον γαλαξία. Το (CO) μασ δθλϊνει τθν φπαρξθ
ψυχρϊν πυκνϊν περιοχϊν, το (SiO) ιςχυρά κρουςτικά μζτωπα και το (CH3OH)

πυκνοφσ πυρινεσ αςτρογζννθςθσ. Οι μακρινοί γαλαξίεσ περιζχουν γενικά όμοια
ποικιλία περιοχϊν και χθμικϊν πθγϊν με τον Γαλαξία μασ.
Ζνα άλλο κζμα είναι ότι οι γαλαξίεσ που βλζπουμε ζχουν ποικιλία από ςχιματα,
μεγζκθ και ωυςικζσ ςυνκικεσ. Το εφροσ των ωυςικϊν παραμζτρων (πυκνότθτεσ
αερίων, πεδία UV, βακμοί ιονιςμοφ μζςω κοςμικισ ακτινοβολίασ, περιοχζσ ςκόνθσ)
μασ δείχνουν ότι οι ςυνκικεσ μπορεί να είναι πολφ διαωορετικζσ ςε άλλουσ
γαλαξίεσ από ότι ςτον δικό μασ. Για αυτό θ ευαιςκθςία τθσ αςτροχθμείασ ςε αυτζσ
τισ παραμζτρουσ είναι πολφ ςθμαντικι. Ζτςι, μία αναλογία που ιςχφει για τον
Γαλαξία για μασ να μετατρζψει τθν ζνταςθ των ολοκλθρωμζνων γραμμϊν του (CO)
ςε πυκνότθτα ςτιλθσ του (H2) μπορεί να δϊςει λάκοσ αποτελζςματα ςε άλλον
γαλαξία.
Τι ελπίηουμε να ανακαλφψουμε χρθςιμοποιϊντασ τθν μελζτθ των μοριακϊν
εκπομπϊν ςε άλλουσ γαλαξίεσ? Για τον Γαλαξία μασ, τα κυριότερα ηθτιματα για το
ποια μόρια είναι ιδανικοί δείκτεσ, είναι να ανιχνεφουν τθν φλθ που είναι διακζςιμθ
για αςτρογζννθςθ, να περιγράωουν τθν διαδικαςία τθσ αςτρογζννθςθσ και να
κακορίηουν τθν επιρροι των νζων αςτερίων ςτο περιβάλλον τουσ. Για τουσ
γαλαξίεσ, εκτόσ από αυτά τα ερωτιματα υπάρχουν και μεγαλφτερθσ κλίμακασ. Ρωσ
ςχθματίηονται οι γαλαξίεσ, πωσ εξελίςςονται και αλλθλεπιδροφν και ποιεσ είναι θ
ψυχρζσ πθγζσ εκπομπισ τουσ.
Υπάρχει μεγάλο ενδιαωζρον για τουσ πιο λαμπροφσ γαλαξίεσ. Για παράδειγμα, οι
γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (starburst galaxies) προζρχονται από ζνωςθ γαλαξιϊν
πλοφςιων ςε μεςοαςτρικι φλθ. Αυτι θ ωάςθ τθσ ζντονθσ αςτρογζννθςθσ πρζπει να
είναι ςχετικά βραχφβια, όςο επαρκοφν τα αποκζματα μεςοαςτρικισ αζριασ φλθσ.
Ππου αυτά είναι πλοφςια ςε ςκόνθ, απορροωάται μεγάλο μζροσ από τθν
υπεριϊδθσ ακτινοβολία των μεγάλθσ μάηασ άςτρων από τθ ςκόνθ, και
επανεκπζμπεται ωσ υπζρυκρθ ακτινοβολία. Ζτςι ζχουμε μια ξεχωριςτι κατθγορία,
τουσ Ultra- luminous infrared galaxies (ULIRG) που αποτελοφν μερικζσ από τισ πιο
δυνατζσ πθγζσ υπζρυκρων ςτο ςφμπαν. (Υπάρχουν και οι Extreme (ELIRG),ακόμα
πιο λαμπροί ςτο υπζρυκρο). Άλλθ ςθμαντικι κατθγορία είναι οι ενεργοί γαλαξίεσ
(active galaxies, AGN= active galaxy nucleus), που ζχουν μια πολφ λαμπρι ςε όλα τα
μικθ κφματοσ πυκνι περιοχι ςτο κζντρο τουσ. Αυτι τροωοδοτείται από μια
υπερμεγζκθσ μαφρθ τρφπα και τον δίςκο προςαφξθςισ τθσ με τουσ πίδακζσ του.
Αυτζσ οι κατθγορίεσ δεν αλλθλοαποκλείονται. Ζνασ ULIRG μπορεί να
επαναεκπζμπει ςτο υπζρυκρο τθν αρχικι υπεριϊδθσ που να προζρχεται όχι μόνο
από μεγάλθσ μάηασ αςτζρια, αλλά και από ζναν AGN. Στθν πράξθ θ
κατθγοριοποίθςθ των χωρικά μθ αναλυμζνων γαλαξιϊν ωσ starburst ι
κυριαρχοφμενοι από AGN είναι αμωιλεγόμενθ.

Τφποι γαλαξιϊν και τα ωυςικά τουσ χαρακτθρθςτικά.
Κανονικοί ςπειροειδείσ. Ραρουςιάηουν πολφ επίπεδουσ δίςκουσ, που
υποςτθρίηονται από τθν περιςτροωι τουσ, με ςπειροειδείσ βραχίονεσ (ςτουσ
οποίουσ ζχουμε αςτρογζννθςθ) και μια κεντρικι ράβδο (απαλλαγμζνθ από νεαρά

αςτζρα). Ζχουν τυπικι μάηα 1 δισ- 1 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 6-100 kpc, λαμπρότθτα
100 εκ.- 100 δισ θλιακζσ.
Ρρογενζςτερου τφπου (early type). Με πολφ λίγθ ςκόνθ και αζριο, κυριαρχοφνται
από μεγάλθσ θλικίασ αςτζρια. Με μάηα 1 εκ.- 100 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 1- 150 kpc
και λαμπρότθτα1 εκ- 1 τρισ θλιακζσ.
αβδωτοί. Σπειροειδείσ με ςπείρεσ αερίων και ςκόνθσ, που καταλιγουν ςε μπάρα
(ράβδο) που διαςχίηει τον πυρινα. Πμοιεσ μάηεσ και λαμπρότθτεσ με τουσ
ςπειροειδείσ.
Ανϊμαλοι. Δεν κυριαρχεί ζνασ δίςκοσ ι μια μπάρα, με το 10%- 20% τθσ μάηασ τουσ
να είναι αζριο. Μάηα 1 εκ.- 100 δισ θλιακζσ, διάμετροσ 1- 10 kpc και λαμπρότθτα 1
εκ- 1 δισ θλιακζσ.
Αςτρογζννθςθσ. Με μεγάλο απόκεμα αερίων και υψθλό βακμό αςτρογζννθςθσ.
Μπορεί να είναι κανονικοί ι ακανόνιςτοι ςτο ςχιμα. Με μάηα 1 εκ.- 10 δισ θλιακζσ,
μζγεκοσ 100-1000 kpc,λαμπρότθτα 1 δισ- 100 τρισ θλιακζσ.
ULIRG. Με πολφ ςκόνθ, πικανϊσ περιζχουν ιςχυρά AGN, μεγαλφτερθσ λαμπρότθτασ
από 1 τρισ θλιακζσ.
Νάνοι. Ρολφ αμυδροί γαλαξίεσ, μάηασ 1 εκ. θλιακισ και ζκταςθσ 1000 pc.
Ευτυχϊσ, θ χθμεία των γαλαξιϊν είναι πολφ επθρεαςμζνθ από το τοπικό
περιβάλλον. Αυτό μασ δίνει τθν ευκαιρία να χρθςιμοποιιςουμε τισ χθμικζσ
υπογραωζσ που προζρχονται από διαωορετικά περιβάλλοντα για να ξεχωρίςουμε
τισ μοριακζσ εκπομπζσ, και να αναγνωρίςουμε διαωορετικά περιεχόμενα ςε ζναν
γαλαξία, ακόμα και αν δεν είναι χωρικά αναλφςιμοσ.

Ρολυςφνκετοι γαλαξίεσ.
Οι κοντινότεροι γαλαξίεσ , όπωσ ο starburst M82, μπορεί να αναλυκοφν ςχετικά
απλά με μονό τθλεςκόπιο (πιάτο) ςτισ χωρικζσ περιοχζσ τουσ, με ανάλυςθ μερικϊν
δευτερολζπτων (arcsec) του τόξου. Μια ακτίνα όμωσ ςτο μονό τθλεςκόπιο
περιλαμβάνει πολλζσ πθγζσ αερίου. Ενϊ μποροφμε να αναλφςουμε τον πυρινα του,
δεν μποροφμε να ανιχνεφςουμε ςε κανζνα μικοσ κφματοσ τθν χωρικι εξάπλωςθ τθσ
περιοχισ αςτρογζννθςθσ με μονά τθλεςκόπια. Το ALMA, με δυνατότθτα ανάλυςθσ
ςε πλιρθ ςυμβολομετρία 0,01 arcsec, ςε μικοσ κφματοσ 0,3 mm, κα μπορεί να
αναλφςει τισ εκεί περιοχζσ εφρουσ 0,15 pc. Ενϊ αυτό το εφροσ είναι μικρότερο από
μια τυπικι περιοχι αςτρογζννθςθσ, είναι μεγαλφτερο από ζναν πυρινα ςτον οποίο
ςχθματίηεται ζνα νζο άςτρο.
Ζχουμε πολλά δεδομζνα μορίων ςε κοντινοφσ γαλαξίεσ, και όλο και περιςςότερεσ
πλθροωορίεσ για μακρινοφσ μθ αναλφςιμουσ. Η χθμικι ποικιλία και πολυπλοκότθτα
μασ δείχνει ότι θ μοριακι εκπομπι δεν προζρχεται όλθ από τον ίδιο τομζα του
γαλαξία. Για παράδειγμα, μια αντιπροςωπευτικι μοριακι γραμμι ςτο εφροσ
κφματοσ 1,7- 2,3 mm από τθν περιοχι του κζντρου του γαλαξία NGC253 δείχνει τθν

παρουςία 20 διαωορετικϊν ειδϊν μορίων. Αυτι θ πολυπλοκότθτα δεν μπορεί να
εξθγθκεί ςε ζνα μοντζλο ενόσ τομζα. Μασ δείχνει πωσ οι διάωορεσ ςχετικζσ
αωκονίεσ μεταξφ μορίων μποροφν να μασ δϊςουν τθν εικόνα των ωυςικϊν
διαςπορϊν του μοριακοφ αερίου ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ. Ο κακοριςμόσ των
ωυςικϊν δομϊν των γαλαξιϊν με τθ χριςθ των μοριακϊν εκπομπϊν μπορεί να είναι
ακόμα πιο ιςχυρόσ ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, όπου οι ακτίνεσ που μετράμε
περιλαμβάνουν όλο τον γαλαξία. Για παράδειγμα, οι παρατθριςεισ του
APM08279+5255, ζνασ γαλαξίασ με z= 3,911 , αποκαλφπτουν αναλογίεσ πυκνοτιτων
μοριακϊν ςτθλϊν όπωσ των (HCN)/(HCO+), (HCN)/(CO), που είναι πολφ
διαωορετικζσ από αυτζσ του δικοφ μασ ι γειτονικϊν μασ γαλαξιϊν. Αυτζσ οι
διαωορζσ είναι ανωμαλίεσ που οωείλονται ςε υψθλό ιονιςμό θ ςε μεγάλθ
αςτρογζννθςθ. Μπορεί όμωσ οι πολυςφνκετοι τομείσ, ο κακζνασ με διαωορετικζσ
ωυςικζσ ςυνκικεσ, να ςυμβάλλουν ςτθν εκπομπι που ανιχνεφουμε, ϊςτε θ γνϊςθ
του κάκε τομζα να είναι απαραίτθτθ για τθν ερμθνεία αυτϊν των αναλογίων.
Η αςτροχθμεία μασ λζει ότι θ ανίχνευςθ ειδϊν όπωσ τα (HCO+), (CH3OH) ςτθν ίδια
παρατιρθςθ ενόσ μθ χωρικά αναλφςιμου γαλαξία ςθμαίνει ότι θ εκπομπι
προζρχεται από διαωορετικοφσ μεςοαςτρικοφσ τομείσ με διαωορετικζσ ωυςικζσ
ςυνκικεσ. Ξζρουμε πωσ ςχθματίηονται τα πιο ςυνικθ μόρια, κάτω από ποιεσ
ςυνκικεσ αωκονοφν και ποιεσ ωυςικζσ διαδικαςίεσ ανιχνεφονται μζςω αυτϊν. Ροια
μόρια να χρθςιμοποιιςουμε ωσ ανιχνευτζσ ωυςικϊν ςυνκθκϊν ςτουσ γαλαξίεσ?
Μπορεί θ μετριςιμθ αωκονία να μασ πει αν κάποιοι γαλαξίεσ κυριαρχοφνται από
μια ι περιςςότερεσ πθγζσ ενζργειασ? Θα αντιμετωπίςουμε αυτά τα ερωτιματα,
καταρχιν για τουσ γαλαξίεσ που ωαίνεται να κυριαρχοφνται από μια μοναδικι
ενεργειακι πθγι.

PDR - περιοχζσ κυριαρχίασ ωωτονίων.
Η ακτινοβολία που εκπζμπεται από μερικοφσ γαλαξίεσ ωαίνεται να κυριαρχείται
από εκπομπι γιγαντιαίων PDR. Αυτζσ είναι ιςχυρζσ πθγζσ εκπομπισ ςε μοριακζσ
γραμμζσ, ςτα χιλιοςτά και υποχιλιοςτά. Σχθματίηονται ςε γαλαξίεσ όπου υπάρχουν
ςμινθ μεγάλων νεαρϊν αςτεριϊν και ςε γαλαξίεσ που κυριαρχοφνται από
ακτινοβολία που προζρχεται από ενεργό γαλαξιακό πυρινα. Το αν ζνα μόριο είναι
καλόσ ανιχνευτισ μιασ εξωγαλαξιακισ PDR εξαρτάται από τισ ωυςικζσ και χθμικζσ
ςυνκικεσ του γαλαξία. Η μεταλλικότθτα του γαλαξία επθρεάηει πολφ τθν χθμικι του
ςφςταςθ. Μικρι μεταλλικότθτα ςθμαίνει χαμθλι αωκονία των περιςςοτζρων ειδϊν
(εξαιρζςεισ είναι τα (CO), (H2O), (HCO+),(OH)). Εδϊ τα ιόντα δευτερίου είναι πιο
άωκονα από ότι περιμζναμε. Αντίκετα, μεγάλθ μεταλλικότθτα (ςε ςχζςθ με τον
Ήλιο μασ) ςθμαίνει τάςθ πολυπλοκότθτασ. Υπάρχουν είδθ που ζχουν διακφμανςθ
τθσ ςχετικισ αωκονίασ τουσ ανάλογα με τισ αλλαγζσ τθσ μεταλλικότθτασ, άλλα που
δεν επθρεάηονται από τθ μεταλλικότθτα, και άλλα που ζχουν αντίςτροωθ αωκονία
ςε ςχζςθ με τθν μεταλλικότθτα.
Οι άλλοι γαλαξίεσ μπορεί να διαωζρουν από τον δικό μασ όχι μόνο ςτθν
μεταλλικότθτα, αλλά και ςτθν αρχικι χθμικι τουσ ςφςταςθ. Για παράδειγμα, οι
γαλαξίεσ δεφτερθσ γενιάσ (από ςυγχωνεφςεισ) ζχουν χαμθλό ποςοςτό του ςτοιχείου

άηωτο, ενϊ το κείο και το οξυγόνο τουσ είναι ενιςχυμζνα. Τα είδθ που βαςίηονται
ςτο κείο είναι πολφ ευαίςκθτα ςτισ αωκονίεσ των ςτοιχείων ενόσ γαλαξία.
Η χθμικι ςφςταςθ ενόσ γαλαξία επθρεάηεται και από τθν ιςχφ του πεδίου
ακτινοβολίασ του. Γενικά, θ ιςχυρι ακτινοβολία υποβακμίηει τθν χθμεία. Μερικά
είδθ είναι πολφ ευαίςκθτα ςτθν UV ((CS), (OCS), (CO2)). Άλλα ((C2), (C2H)) δείχνουν
μικρι ενίςχυςθ όταν θ υπεριϊδθσ είναι ιςχυρι, κάτι που οωείλεται ςτθν
παροχζτευςθ ελευκζρου άνκρακα από τθ ωωτόλυςθ του (CO). Βζβαια, οι
διακυμάνςεισ ςε πυκνότθτα και κοςμικι ακτινοβολία επθρεάηουν επίςθσ τισ χθμικζσ
αντιδράςεισ ςτισ PDR.
.Ανιχνευτζσ PDR. (HCO+). Αυτό το μόριο κυριαρχεί ςτισ PDR ανεξάρτθτα από τθν
μεταλλικότθτα, τθν ποςότθτα των ςτοιχείων οξυγόνο και κείο, τθν κοςμικι
ακτινοβολία, τθν μακρινι υπεριϊδθ και τθν πυκνότθτα αερίου του γαλαξία. Η
εκτιμϊμενθ αωκονία του είναι χαμθλι (10ςτθ-12). Είναι όμωσ από τα ελάχιςτα είδθ
που μποροφν να οριςτοφν ωσ πραγματικοί ανιχνευτζσ PDR ςε γαλαξίεσ, γιατί μζνουν
ανεπθρζαςτα από ωυςικζσ αλλαγζσ (όςο ο βακμόσ ιονιςμοφ από τθν κοςμικι
ακτινοβολία δεν ξεπερνάει κάποιο όριο).
.(H3O+). Αυτό το μόριο είναι παρόμοιασ αωκονίασ με το προθγοφμενο. Είναι ζνα
άλλο ιόν, που γενικά βρίςκεται ςτισ PDR και μζνει ανεπθρζαςτο από τισ τοπικζσ
ςυνκικεσ. Ζχει ειδικό ενδιαωζρον γιατί το ανιχνεφουμε ςε πολφ χαμθλζσ
μεταλλικότθτεσ. Αυτό γίνεται λόγω ςοβαρισ μείωςθσ τθσ πυκνότθτασ θλεκτρονίων
ςτθ χαμθλι μεταλλικότθτα. Επειδι θ κφρια απϊλεια πολυατομικϊν ιόντων γίνεται
μζςω διαλυτικϊν επανενϊςεων, θ αωκονία των ιόντων αυξάνεται.
.(CO). Αυτό το μόριο είναι βζβαια πολφ άωκονο ςτισ PDR. Ακόμα και ςε χαμθλζσ
μεταλλικότθτεσ, όπου οι κλαςματικζσ του αωκονίεσ μπορεί να ελαττϊνονται κατά
1000 ωορζσ από τθν κανονικι παρουςία του (10ςτθ-4), είναι το πιο άωκονο είδοσ
ςτισ PDR. Αυτό το μόριο είναι παντοφ παρϊν, ζτςι θ χρθςιμότθτά του είναι να
ανιχνεφει κυρίωσ το μοριακό αζριο, παρά μια ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ι κάποιον
τομζα ςε ζναν γαλαξία. Από τθν άλλθ, είναι το μόνο μόριο μζςω του οποίου
μποροφμε να παρατθριςουμε τθν πλιρθ κλίμακα J για μια ποικιλία εξωγαλαξιακϊν
αντικειμζνων. Ζτςι το (CO) είναι ζνασ ιςχυρόσ ανιχνευτισ διεγερμζνων
καταςτάςεων ςε ζναν γαλαξία.
.(H2O), (CS). Σε μεγάλθ εξάλειψθ (λόγω απορρόωθςθσ) του ορατοφ ωωτόσ αυτά τα 2
είδθ είναι άωκονα ςτισ PDR,άςχετα με τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ του γαλαξία. Για να
είναι ζνα νζωοσ με μεγάλθ εξάλειψθ ορατοφ ωωτόσ μια περιοχι PDR χρειάηεται ζνα
πεδίο ακτινοβολίασ μεγάλθσ ζνταςθσ ςτισ μακρινζσ υπεριϊδεισ. Αυτό το πεδίο το
ανιχνεφουν αυτά τα είδθ.
.(HCO.) Αυτό το μόριο είναι καλόσ ανιχνευτισ των διεπαωϊν των PDR. Το κλάςμα
(HCO+)/(HCO) ζχει τιμι 2,5 ωσ 30 ςε κλαςςικζσ γαλαξιακζσ PDR, και αυτό ςε
ςυνδυαςμό με μεγάλθ αωκονία (10ςτθ-10) του (HCO) πιςτεφουμε ότι ςθμαίνει τθν
φπαρξθ ωωτοχθμείασ κυριαρχοφμενθ από μακρινό υπεριϊδεσ.

CO+. Αυτό το μόριο ςχθματίηεται από τον απευκείασ ωωτοιονιςμό του (CO), όταν θ
PDR ζχει παράγοντα πεδία ςκλθρισ ακτινοβολίασ μεγάλθσ ζνταςθσ. Η μεγάλθ
αωκονία αυτοφ του μορίου ςυςχετίηεται με αντίςτοιχθ αφξθςθ τθσ αναλογίασ του
(HOC+), και το κλάςμα (CO+)/(HOC+) παρατθρείται με τιμι 1- 10 ςε πολλζσ PDR.

Ρεριοχζσ κυριαρχοφμενεσ από κοςμικι ακτινοβολία.
Η δθμιουργία τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ είναι ςυςχετιςμζνθ με τον ςχθματιςμό
αςτζρων μεγάλθσ μάηασ. Ζτςι κάποιοι γαλαξίεσ που παρουςιάηουν ζντονθ
αςτρογζννθςθ ι είναι ςε ωάςθ ςυγχϊνευςθσ, ζχουν πολφ δυνατά ρεφματα
κοςμικισ ακτινοβολίασ. Οι γαλαξίεσ (ι μζρθ τουσ) με αυτζσ τισ ςυνκικεσ είναι CRDR
(περιοχζσ κυριαρχοφμενεσ από κοςμικι ακτινοβολία). Τα ιςχυρά ρεφματα αυξάνουν
τθν κινθτικι κερμοκραςία του μεςοαςτρικοφ αερίου και τον ιονιςμό, ακόμα και ςε
περιοχζσ που δεν τισ επθρεάηει θ υπεριϊδθσ.
Οι αποκλίςεισ του βακμοφ ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία (ςε ςχζςθ με τθν
ιςχφ τθσ ςτον Γαλαξία μασ) μποροφν να οδθγιςουν ςε διαωορετικι χθμεία. Σε
βακμό ιονιςμοφ (η) ωσ 10ςτθ-15/s, θ χθμεία είναι πλοφςια όπωσ ςτον Γαλαξία μασ.
Αν ανζλκει ςε 10ςτθ-12/s, θ περιςςότερθ χθμεία υποβακμίηεται επειδι το μοριακό
υδρογόνο, που είναι το κλειδί όλθσ τθσ μεςοαςτρικισ χθμείασ, καταςτρζωεται πιο
γριγορα από ότι δθμιουργείται. Επίςθσ θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ λόγω τθσ
κοςμικισ ακτινοβολίασ που διειςδφει ςε ζνα αζριο ζχει ωσ ςυνζπεια οι αντιδράςεισ
με το καυτό ατομικό υδρογόνο να καταςτρζψουν όλα τα άλλα μόρια. Δεν ξζρουμε
πόςο ιςχυρι μπορεί να γίνει θ κοςμικι ακτινοβολία, αλλά ξζρουμε ότι θ
αςτρογζννθςθ ςε μερικοφσ γαλαξίεσ είναι τάξεισ μεγζκουσ μεγαλφτερθ από ότι ςτον
δικό μασ.
Ακόμα και αν θ κοςμικι ακτινοβολία είναι 10000 ωορζσ μικρότερθ από τθν (10ςτθ17/s) του δικοφ μασ Γαλαξία, κα πρζπει να υπάρχει μια χριςιμθ και με ποικιλία
χθμεία. Θα μποροφςαμε να τθν χρθςιμοποιιςουμε για ανίχνευςθ των CRDR.
Ράντωσ τα πιο πολλά μόρια μειϊνονται με τθν αφξθςθ του βακμοφ ιονιςμοφ από
τθν κοςμικι ακτινοβολία.
.Ανιχνευτζσ. Είδθ ςχετικά με το κείο. Τα είδθ που είναι πιο ευαίςκθτα ςτον βακμό
ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία είναι τα (OCS), (SO2), (H2CS). Αυτά τα είδθ
δεν ζχουν παρατθρθκεί ευρζωσ ςε εξωγαλαξιακά περιβάλλοντα. Η προβλεπόμενθ
κλαςματικι αωκονία τουσ ςχετικά με το υδρογόνο μειϊνεται πολφ (από 10ςτθ-7 ωσ
10ςτθ-9 για τον Γαλαξία μασ ςτθ μθ ανιχνεφςιμθ τιμι 10ςτθ-12) ςε μοντζλα με η
ιονιςμό 10ςτθ-15/s.
.(C2). Αυτό το μόριο ενιςχφεται ςε αυξθμζνο η. Αυτό οωείλεται ςτθν αφξθςθ του
(C+), που απελευκερϊνεται ςε ιονιςμό διάλυςθσ του (CO) από (He+) και
κορυωϊνεται για η= 10ςτθ-13/s, άςχετα από τθ μεταλλικότθτα του γαλαξία.
.(H2O), (OH), (OH+),(H2O+), (H3O+). Αυτά τα είδθ ενιςχφονται ςε μεγάλο βακμό
ιονιςμοφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία και κορυωϊνονται ςτο η= 10ςτθ -14/s.
Μερικά είδθ όπωσ τα (OH), (OH+) ζχουν μεγάλθ αωκονία ςε η= 10ςτθ-12/s. Το

(H3O+) ζχει ειδικό ενδιαωζρον επειδι γίνεται άωκονο (10ςτθ-10/ (H)) μόνο για η=
10ςτθ-13/s, αλλά ξαναμειϊνεται ςε μεγαλφτερο η.
(HCO+). Χρθςιμοποιείται ωσ ανιχνευτισ κοςμικισ ακτινοβολίασ ςτον δικό μασ
Γαλαξία. Χρθςιμεφει και ςε άλλουσ γαλαξίεσ με η μζχρι 10ςτθ-13/s. Η ςυμπεριωορά
του είναι ςυνζπεια τθσ κερμικισ διζγερςθσ των ενδοκερμικϊν αντιδράςεων, που
μπορεί να κινιςει τισ χθμικζσ αντιδράςεισ του οξυγόνου και του άνκρακα, με τθν
αφξθςθ τθσ κινθτικισ κερμοκραςίασ, που γίνεται λόγω του μεγαλφτερου ιονιςμοφ.
Ππωσ και να ζχει, θ μείωςθ τθσ παραγωγισ (H2) και θ καταςτροωι από τα άτομα
(H) υποβακμίηει όλεσ αυτζσ τισ διεργαςίεσ.
Μερικά εξωγαλαξιακά περιβάλλοντα μπορεί να ζχουν υψθλό βακμό ιονιςμοφ μζςω
κοςμικισ ακτινοβολίασ και υψθλι μεταλλικότθτα, όπωσ τα ULIRG. Η επιλογι των
δυνθτικϊν μοριακϊν ανιχνευτϊν εξαρτάται από τθν μεταλλικότθτα. Στισ CRDR θ
μεταλλικότθτα κακορίηει τθν αωκονία του (C+), ενόσ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ
ανιχνευτζσ περιοχϊν κυριαρχοφμενεσ από κοςμικι ακτινοβολία.

Ρεριοχζσ κυριαρχοφμενεσ από ακτινοβολία Χ.
Η εκπομπι ακτίνων Χ είναι ςθμαντικά ιςχυρι ςε γαλαξίεσ που περιζχουν ενεργοφσ
πυρινεσ (AGN). Το μοριακό αζριο εκεί εκτίκεται ςε δυνατζσ εκπομπζσ ακτίνων Χ.
Αυτζσ δεν απορροωϊνται από τθ ςκόνθ, όπωσ ςυμβαίνει με τθν υπεριϊδθ μετά από
βάκοσ μερικϊν mag, αλλά διειςδφουν ακόμα και ςε περιοχζσ με πυκνότθτα ςτιλθσ
10ςτθ24 μόρια υδρογόνου /cm2, πριν εξαςκενιςουν ςθμαντικά. Ζτςι οι XDR
μποροφν να είναι οι κυρίαρχεσ πθγζσ εκπομπισ από μοριακά νζωθ κοντά ςε AGN.
Οι XDR εξθγοφν ανϊμαλεσ αναλογίεσ εξωτικϊν μοριακϊν γραμμϊν, όπωσ θ μεγάλθσ
αωκονίασ (HCN)/(CO) αναλογία ςτο Seyfert 2 γαλαξία NGC 1068.
Ριο άμεςθ απόδειξθ XDR αποτελεί θ μεγάλθ ςχετικι αωκονία (10ςτθ-9) του (SiO) ςε
γαλαξίεσ όπωσ ο NGC1068. Μπορεί όμωσ να ςυμβάλλουν και ιςχυρά κρουςτικά
μζτωπα. Στθν πράξθ είναι δφςκολο να ξεχωρίςουμε τθν χθμεία περιοχϊν που
κυριαρχοφνται από τθν κοςμικι ακτινοβολία από αυτι των περιοχϊν κυριαρχίασ
ακτίνων Χ (και οι δφο παράγοντεσ ειςχωροφν βακειά μζςα ςτα νζωθ). Είδθ όπωσ τα
(CN), (HCO), (HCO+), (HOC+) ζχουν χρθςιμοποιθκεί ωσ ανιχνευτζσ XDR. Η ζνταςθ
των γραμμϊν και τα κλάςματα αωκονίασ διαωζρουν μεταξφ των 2 πθγϊν
ακτινοβολίασ. Για παράδειγμα, μοντζλα χθμείασ και μεταωοράσ ακτινοβολίασ
δείχνουν ότι θ ζνταςθ τθσ περιςτροωικισ γραμμισ του (CO) αυξάνεται όταν
ενιςχφεται ο ιονιςμόσ από τθν κοςμικι ακτινοβολία, αλλά παραμζνει χαμθλότεροσ
από ότι ςε XDR. Οι μεγάλου J (>10) γραμμζσ (CO) μασ βοθκάνε να διακρίνουμε τισ
PDR με ενιςχυμζνο ιονιςμό κοςμικισ ακτινοβολίασ από τισ XDR.

Μοριακά νζωθ και πυκνό αζριο ςχθματιςμοφ αςτζρων.
Τα GMC είναι οι περιοχζσ όπου ςθμειϊνεται θ περιςςότερθ αςτρογζννθςθ ςτουσ
γαλαξίεσ. Σε μακρινοφσ γαλαξίεσ οι ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ είναι
εμβαπτιςμζνεσ ςε αυτά τα γιγαντιαία μοριακά νζωθ και δεν αναλφονται
παρατθρθςιακά. Το αζριο εκεί ωτάνει ςε πυκνότθτα 1000 /cm3 και κερμοκραςία

100Κ, ενϊ ςτισ ςυμπυκνϊςεισ αςτρογζννθςθσ ζχει πυκνότθτα 10 εκατ./cm3 και
μόνο 10Κ κερμοκραςία. Ζτςι το αζριο ςε άλλουσ γαλαξίεσ που δεν μπορεί να
αναλυκεί χωρικά μζςω τθσ παρατιρθςθσ δείχνει μεγάλο εφροσ πυκνότθτασ και
κερμοκραςίασ. Αυτό είναι ιδιαίτερα ςθμαντικό όταν εκτιμάμε τθν μοριακι μάηα
ενόσ γαλαξία από τισ παρατθριςεισ του (CO) μζςω του παράγοντα X (βλζπε
μοριακά νζωθ και προαςτρικοί πυρινεσ).
Η παρατιρθςθ μορίων είναι ζνα ιδανικό εργαλείο για να ανιχνεφςουμε ζνα μεγάλο
εφροσ πυκνοτιτων ςτθ μεςοαςτρικι φλθ, λόγω ότι ζχουμε ζνα μεγάλο εφροσ
πυκνοτιτων να ςυςχετίηονται με διαωορετικά είδθ μορίων ι τθν μετάβαςθ κάποιων
ιδίων μορίων. Στουσ άλλουσ γαλαξίεσ οι δομζσ πυκνότθτασ είναι πολφ λίγο
αναλυμζνεσ. Ζτςι ο παρατθρθτισ ζχει το πρόβλθμα να ερμθνεφςει μοριακζσ
παρατθριςεισ κεωρϊντασ κάποιο μζςο όρο πυκνότθτασ. Ρϊσ να αναγνωρίςουμε μθ
αναλφςιμεσ δομζσ μεγάλθσ πυκνότθτασ?
Τα μόρια για αυτι τθν δουλειά είναι τα (HCN), (HNC). Αλλά οι περιοχζσ μεγάλθσ
πυκνότθτασ δεν είναι απαραίτθτα περιοχζσ αςτρογζννθςθσ. Η μεταβολι ςτθν
πυκνότθτα επθρεάηει το περιεχόμενο ςε μόρια ενόσ γαλαξία, αλλά ο εκωυλιςμόσ
μεταξφ πυκνότθτασ και κερμοκραςίασ ςυνεπάγεται ότι οι απλζσ μεταβάςεισ ενόσ
μορίου δεν πρζπει να χρθςιμοποιοφνται για τον ποςοτικό κακοριςμό τθσ
πυκνότθτασ του αερίου, ειδικά ςε εκτόσ του Γαλαξία μασ περιβάλλοντα. Εδϊ
βοθκάει θ χριςθ πολλϊν ειδϊν και ςε πολλζσ διαωορετικζσ γραμμζσ.
Τα παρακάτω μόρια είναι χριςιμα για τθν αποκάλυψθ των πυκνϊν περιοχϊν από
αζριο μακριά από τον Γαλαξία μασ, αλλά οι παρατθριςεισ που ζχουν γίνει δεν
επαρκοφν ϊςτε να χαρακτθρίςουμε τθ λίςτα αυτι ωσ ολοκλθρωμζνθ.
.(CS). Αυτό το μόριο είναι γνωςτό για τθν ανίχνευςθ πυκνϊν κόμπων ςε GMC ςτο
Γαλαξία μασ. Ρρόςωατεσ ζρευνεσ ςε πολλζσ γραμμζσ του ςε εξωγαλαξιακά
περιβάλλοντα ζχουν ςυνδυάςει τισ χαμθλοφ J<4 μεταβολζσ του ίχνοσ (CS) με
πυκνότθτα αερίου τθσ τάξθσ των 100000/cm3, ενϊ οι μεγάλου J (ςτο 7) μεταβολζσ
ςυνδυάηονται με πυκνότθτεσ μια τάξθ μεγζκουσ μεγαλφτερεσ, άρα πικανό αζριο
αςτρογζννθςθσ.
.(HCN), (HNC). Αυτά τα 2 είδθ χρθςιμοποιοφνται για ανιχνευτζσ περιοχϊν
αςτρογζννθςθσ ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ. Το (HCN) ωαίνεται να ανιχνεφει τισ ίδιεσ
πυκνότθτεσ με το χαμθλοφ J (CS) (και όχι απαραίτθτα αςτρογζννθςθ) ενϊ το (HNC)
κορυωϊνεται ςε μεγαλφτερεσ πυκνότθτεσ, και μπορεί να είναι καλφτεροσ
ανιχνευτισ αςτρογζννθςθσ.
.(CH3OH). Η κλίμακα τθσ μεκανόλθσ, όπωσ αυτι του (CS), είναι πολφτιμθ για τθν
διάγνωςθ πολλαπλϊν πυκνοτιτων. Επειδι θ μεκανόλθ είναι και καλόσ ανιχνευτισ
κρουςτικϊν κυμάτων, άρα και μεγάλων κερμοκραςιϊν, είναι πολλζσ ωορζσ
δφςκολο να αναλφςουμε τον εκωυλιςμό μεταξφ κερμοκραςίασ και πυκνότθτασ με
παρζκταςθ των ωυςικϊν παραμζτρων από τθν παρατιρθςθ τθσ μεκανόλθσ.

Χαρακτθριςμόσ των γαλαξιϊν μζςω των μορίων τουσ.

Μζχρι τϊρα επικεντρωκικαμε ςτα μόρια 9αυτά που ζχουν ιδθ ανιχνευτεί ςε
γαλαξίεσ και ςε αυτά που προβλζπονται από τα χθμικά μοντζλα) που αποτελοφν
πολφτιμουσ ανιχνευτζσ ςε περιπτϊςεισ που είναι ενιςχυμζνοσ ζνασ ωυςικόσ
παράγοντασ. Για παράδειγμα, οι γαλαξίεσ που κυριαρχοφνται από PDR ζχουν πολφ
ζντονο πεδίο ακτινοβολίασ UV και τουσ ανάλογουσ ανιχνευτζσ. Οι γαλαξίεσ όπου
είναι ςθμαντικζσ οι CRDR, ζχουν ρεφματα κοςμικισ ακτινοβολίασ μεγάλθσ ζνταςθσ
και τουσ αντίςτοιχουσ ανιχνευτζσ τουσ. Σε αυτά τα χθμικά μοντζλα κεωροφμε γενικά
ότι εμπλζκονται και άλλοι παράγοντεσ χθμείασ εκτόσ από τον ζναν ενιςχυμζνο, και
παίρνουν κανονικζσ τιμζσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτον Γαλαξία μασ.
Αυτι θ προςζγγιςθ που μασ βοθκάει να αναγνωρίςουμε μόρια ωσ πολφτιμουσ
ανιχνευτζσ ςε γαλαξίεσ με ζνα μοναδικό κυρίαρχο ωυςικό χαρακτθριςτικό, είναι και
υπεραπλουςτευμζνθ. Για παράδειγμα, οι γαλαξίεσ με ζντονο πεδίο UV, μπορεί να
ζχουν πολλά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ που να το δθμιουργοφν. Πμωσ αυτά παράγουν
και ζνα πολφ ιςχυρό ρεφμα κοςμικισ ακτινοβολίασ. Άρα αυτοί οι γαλαξίεσ ζχουν
ενιςχυμζνθ υπεριϊδθσ, αλλά και ενιςχυμζνθ κοςμικι ακτινοβολία. Ζτςι είναι
απαραίτθτο να ζχουμε πρόβλεψθ από πιο ρεαλιςτικά μοντζλα, όπου
περιλαμβάνονται όλοι οι ωυςικοί παράγοντεσ (ζνταςθ του πεδίου ακτινοβολίασ,
ροι κοςμικισ ακτινοβολίασ, πυκνότθτα, αναλογία ςκόνθσ/ αερίου κ.λπ.) με τιμζσ
που αντιςτοιχοφν ςε κάκε τφπο γαλαξία. Θα εξετάςουμε διαωορετικοφσ
ρεαλιςτικοφσ τφπουσ γαλαξιϊν που ζχουν αναγνωριςτεί από τθν μορωολογία τουσ
και τισ ωυςικζσ διαδικαςίεσ που τουσ χαρακτθρίηουν. Στθν πραγματικότθτα βζβαια
αυτοί οι τφποι γαλαξιϊν δεν είναι αυςτθρά ξεχωριςτοί και μάλλον
αλλθλεπικαλφπτονται.

.Μοριακοί ανιχνευτζσ ςε γαλαξίεσ με ζντονο πεδίο UV ακτινοβολίασ.
Τα μοριακά νζωθ ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (starburst, SB) όπωσ οι M83, NGC253
κατατάςςονται χονδρικά ςε χθμικά μοντζλα με τιμζσ για τθν μεταλλικότθτα, τθν
αναλογία ςκόνθσ με αζριο, τον βακμό ςχθματιςμοφ (H2), τον βακμό ιονιςμοφ από
τθν κοςμικι ακτινοβολία και τισ αωκονίεσ των ςτοιχείων κοντά ςε αυτζσ του
Γαλαξία μασ. Τα νζωθ αυτά δείχνουν πυκνότθτα υδρογόνου 10000/ cm3 και μεγάλθ
εξάλειψθ ωωτόσ (8 mag). Η ζνταςθ τθσ υπεριϊδθσ που διειςδφει ςε αυτά είναι πολφ
μεγάλθ, 100 χιλιάδεσ ωορζσ αυτι ςτον Γαλαξία μασ.
Άλλοι γαλαξίεσ, όπωσ οι Arp220, NGC3079 ζχουν πτυχζσ χαρακτθριςτικϊν γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ αλλά και παρουςιάηουν ενεργό πυρινα. Αυτοί οι SB+ AGN γαλαξίεσ
περιλαμβάνονται ςε χθμικά μοντζλα με όμοιεσ παραμζτρουσ με αυτά των SB, αλλά
με UV ελαττωμζνθ κατά 100 ωορζσ (λόγω χαμθλότερου ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ) και
ανάλογα ενιςχυμζνθ κατά 100 ωορζσ κοςμικι ακτινοβολία (όςο και ςτουσ AGN).
Σε μεγάλεσ τιμζσ ερυκρολίςκθςθσ, οι ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν είναι ακόμα πιο
αβζβαιεσ, αλλά για τον APM 08279 (μεγάλθσ ανάλυςθσ μζςω βαρυτικοφ ωακοφ
Κβάηαρ με z= 2,56) ζχουν ανιχνευτεί πολλά μόρια ςε πυκνό και ςε μθ πυκνό αζριο.
Αυτοί οι γαλαξίεσ αντιπροςωπεφονται χονδρικά ςτα χθμικά μοντζλα μζςω τθσ
μεταλλικότθτασ, τθσ αναλογίασ ςκόνθσ/ αερίου, τον βακμό ςχθματιςμοφ (H2) και

τθν αωκονία ςτοιχείων, όλα κατά 10 ωορζσ μικρότερα από ότι ςτον Γαλαξία μασ,
αλλά με ζνα μεγάλθσ ζνταςθσ πεδίο UV και πολφ μεγάλο βακμό ιονιςμοφ μζςω τθσ
κοςμικισ ακτινοβολίασ.
Υπάρχουν πολλοί γνωςτοί και πικανοί ανιχνευτζσ των PDR ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ.
Ρολφ μεγάλθ αωκονία παρουςιάηουν, αναμενόμενα, τα (CO), (H2O), ενϊ τα (CS),
(CN), (OH)ζχουν μικρότερθ αωκονία, αλλά είναι και αυτά καλοί ανιχνευτζσ. Τα
(HCN), (HNC), (HCO+), που είναι ςυχνά ανιχνευτζσ του πυκνοφ αερίου των γαλαξιϊν,
ζχουν μικρζσ τιμζσ. Το ςυμπζραςμα είναι ότι υπάρχουν πολλοί μθ δοκιμαςμζνοι
ανιχνευτζσ για τισ PDR ςτουσ γαλαξίεσ.

.Μόρια καυτϊν πυρινων ςτουσ γαλαξίεσ
Ο ςχθματιςμόσ αςτζρων μεγάλθσ μάηασ προχποκζτει τον ςχθματιςμό πυκνϊν
καυτϊν πυρινων που περιζχουν χαρακτθρθςτικά, ςχετικά μεγάλα μόρια. Αυτά τα
μόρια δθμιουργοφνται ςε πλοφςιεσ χθμικζσ αντιδράςεισ ςτερεισ ωάςθσ ςε μανδφεσ
πάγου τθσ μεςοαςτρικισ ςκόνθσ, και απελευκερϊνονται όταν ο πάγοσ ηεςτακεί
κατά τθν δθμιουργία των αςτζρων. Το μεςοαςτρικό πεδίο ακτινοβολίασ του γαλαξία
είναι αςιμαντο για τθ χθμεία των καυτϊν πυρινων, επειδι ζχουν πολφ μεγάλθ
οπτικι αδιαπερατότθτα, λόγω πυκνότθτασ. Αυτά τα μόρια είναι καλοί ανιχνευτζσ
ςχθματιςμοφ άςτρων μεγάλθσ μάηασ. Οι καυτοί πυρινεσ υπάρχουν και ςε
κανονικοφσ και ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Για τθν παρατιρθςι τουσ δεν
χρειάηεται ο γαλαξίασ να μπορεί να αναλυκεί χωρικά. Η ολοκλθρωμζνθ εκπομπι
από τουσ καυτοφσ πυρινεσ μασ δίνει μια άμεςθ και ανεξάρτθτθ μζτρθςθ για τον
ςτιγμιαίο βακμό αςτρογζννθςθσ, ϊςτε να μποροφμε να ζχουμε μετριςεισ από
μακρινοφσ γαλαξίεσ. Το αβζβαιο είναι το πλικοσ των καυτϊν πυρινων ςε ζναν
γαλαξία. Στον δικό μασ εκτιμάμε να ζχουμε 10000, και να γεννιζται ζνα αςτζρι τον
χρόνο. Άλλοι γαλαξίεσ ζχουν κατά τάξεισ μεγζκουσ πιο ζντονθ αςτρογζννθςθ, και αν
ο αρικμόσ των καυτϊν πυρινων είναι ανάλογοσ με τθν αςτρογζννθςθ, μπορεί να
ζχουν και 10 εκατομμφρια καυτοφσ πυρινεσ.
Εδϊ κα αναλφςουμε τθν πρόβλεψθ των χθμικϊν μοντζλων των καυτϊν πυρινων ςε
διάωορα γενικά μοντζλα γαλαξιϊν. Στουσ τυπικοφσ ςπειροειδείσ, όπωσ οι IC342,
NGC4736 ζχουμε ζνα μοντζλο με παραμζτρουσ του Γαλαξία μασ που περιλαμβάνει
καυτοφσ πυρινεσ κερμοκραςίασ 300Κ. Σε ζναν γαλαξία αςτρογζννθςθσ όπωσ ο M83
περιμζνουμε να είναι μεγαλφτερεσ οι κερμοκραςίεσ των καυτϊν πυρινων (500Κ).
Μασ είναι γνωςτό ότι κάποιοι γαλαξίεσ ζχουν χαμθλι μεταλλικότθτα (IC 10). Για
αυτοφσ υπολογίηουμε χαμθλότερθ μεταλλικότθτα από ότι ςτον Γαλαξία μασ κατά 5
ωορζσ και κερμοκραςία καυτοφ πυρινα 500Κ, αν είναι αςτρογζννθςθσ, όπωσ είναι
οριακά ο IC 10. Αλλιϊσ χρθςιμοποιοφμε τισ παραμζτρουσ του Γαλαξία μασ.
Τζλοσ, ζχουμε ζνα μοντζλο για καυτοφσ πυρινεσ ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ
ερυκρολίςκθςθσ όπωσ ο Cloverleaf ι ο APM 08279. Οι ωυςικοί παράμετροι αυτϊν
των γαλαξιϊν είναι άγνωςτοι, αλλά βάςει τθσ ερυκρολίςκθςθσ υπολογίηουμε τθν
μεταλλικότθτα και τθν ςκόνθ ςε αυτοφσ ελαττωμζνεσ κατά παράγοντα 20 (πρόκειται
για πολφ μακρινοφσ, άρα νεαροφσ γαλαξίεσ), τον ιονιςμό από τθν κοςμικι

ακτινοβολία αυξθμζνο κατά παράγοντα 10 (όλα ςε ςχζςθ με τον δικό μασ Γαλαξία),
και τθν κερμοκραςία των καυτϊν πυρινων ςτουσ 500Κ.
Αυτά τα μοντζλα είναι μόνο αντιπροςωπευτικά και δεν πρζπει να γενικεφονται για
κάκε μεμονωμζνθ πθγι.
Υπάρχει ςχετικόσ πίνακασ των μορίων που ανιχνεφονται ςε κάκε τφπο γαλαξία.
Ρρζπει να ζχουμε επιωυλάξεισ για διαωορζσ ανάμεςα ςτουσ ίδιουσ ανιχνευτζσ ςε
άλλο τφπο γαλαξία (είναι πιο δφςκολο να ξεχωρίςουμε τουσ καυτοφσ πυρινεσ ςε
κανονικοφσ ςπειροειδείσ από αυτοφσ ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ). Ακόμα και ςε
μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, όπου θ μεταλλικότθτα είναι πολφ λιγότερθ, κάποια μόρια
καυτϊν πυρινων ζχουν μεγάλθ ςχετικι αωκονία και ανιχνεφονται εφκολα ((HCN),
(HNC), (CS), (H2CS), (CH3CN)).

Ανάλυςθ γαλαξιακοφ περιεχομζνου.
Μεγάλο μζροσ τθσ μάηασ του μεςοαςτρικοφ αερίου ςτουσ γαλαξίεσ βρίςκεται ςτισ
PDR. Υπάρχει ςχετικόσ πίνακασ με τουσ ανιχνευτζσ για κάκε τφπο γαλαξία . Αν
υπάρχει και άλλθ πθγι ενζργειασ, όπωσ ςτουσ AGN, αλλάηει το εφροσ των
ανιχνευτϊν που μποροφν να αναγνωριςτοφν. Η αςτρογζννθςθ μπορεί να
υπολογιςτεί από τουσ ανιχνευτζσ καυτϊν πυρινων, ακόμα και ςε μθ αναλφςιμουσ
γαλαξίεσ. Σε κοντινοφσ γαλαξίεσ ζχουμε αναλφςει τισ πλθροωορίεσ των μοριακϊν
γραμμϊν, κατανοϊντασ ζτςι τθν ωφςθ των πθγϊν ενζργειασ και τθν εξζλιξθ αυτϊν
των γαλαξιϊν (NGC253, M82, NGC1068).

.Ρρόςωατεσ μελζτεσ μοριακϊν γραμμϊν ςτουσ γαλαξίεσ.
Κανονικοί ςπειροειδείσ γαλαξίεσ.
Σπειροειδισ γαλαξίασ είναι ζνασ πλατφσ, περιςτρεωόμενοσ και ςχετικά λεπτόσ
δίςκοσ από αςτζρια, αζριο και ςκόνθ. Ζχει ςπειροειδείσ βραχίονεσ, που
εξελίςςονται από το κζντρο του και εκτείνονται ςτο επίπεδο του δίςκου, και μια
ςωαιρικι ςυγκζντρωςθ αςτεριϊν ςτο κζντρο. Το πολφπλοκο αυτό ςφςτθμα
περιβάλλεται από μια αραιι ςωαιροειδισ άλω αςτερίων, που περιζχει τα ςωαιρωτά
ςμινθ. Η περιςςότερθ αςτρογζννθςθ γίνεται ςτουσ βραχίονεσ του δίςκου, όπου
υπάρχουν τα μεγάλα μοριακά νζωθ (GMC). Αυτά τα νζωθ ςτουσ βραχίονεσ
εκπζμπουν ςε μικθ κφματοσ χιλιοςτϊν. Τα νεαρά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ και οι
περιοχζσ (HII) που δθμιουργοφν εκπζμπουν ςτο ορατό, και θ κερμαινόμενθ ςκόνθ,
από τα αςτζρια που είναι εμβαπτιςμζνα ςε ςκοτεινά νζωθ, ςτο υπζρυκρο. Οι
ςπειροειδείσ βραχίονεσ ςε πολλοφσ γαλαξίεσ, όπωσ ο δικόσ μασ, αναπτφςςονται από
μια ράβδο κατά μικοσ του γαλαξιακοφ κζντρου. Αυτοί οι γαλαξίεσ ονομάηονται
ςπειροειδείσ ραβδωτοί.
Οι ςπειροειδείσ γαλαξίεσ ζχουν ποικιλία από διαωορετικά περιβάλλοντα για μελζτθ
του μοριακοφ αερίου. Οι ςπειροειδείσ ζχουν χαρτογραωθκεί ςτισ παρατθριςεισ ςτα
χιλιοςτόμετρα του (CO) και οι ςπείρεσ ζχουν καταταγεί ςε υποκατθγορίεσ ανάλογα
με το μοριακό τουσ περιεχόμενο, που ζχει μεγάλθ ποικιλία.

Οι παρατθριςεισ του (CO) από μεμονωμζνα πιάτα τθλεςκοπίων με ςχετικά μικρι
γωνιακι ανάλυςθ, χρθςιμοποιικθκαν για να αντλιςουμε τισ ιδιότθτεσ του
μοριακοφ αερίου, όπωσ τθ ςυνολικι μάηα του, τθν αναλογία ςε (HI), τθν
μεταλλικότθτα, τθν μορωολογία και τθν αςτρογζννθςθ ςε αυτό. Ππωσ και για κάκε
άλλο τφπο γαλαξία, ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ μετατροπισ μεταξφ (H2) και (CO), που
χρθςιμοποιείται για τθν εξακρίβωςθ τθσ μοριακισ μάηασ από τισ παρατθριςεισ του
(CO), είναι αναξιόπιςτοσ. Ο ςυντελεςτισ εξαρτάται από τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ. Ραρ
όλα αυτά, θ παρατιρθςθ του (CO) είναι ςθμαντικι για τον κακοριςμό των περιοχϊν
μοριακοφ αερίου ςτισ ςπείρεσ.
Υπάρχουν πολφ λίγα δεδομζνα παρατθριςεων άλλων μορίων ςε ςπειροειδείσ
γαλαξίεσ. Τα (HCN),(HCO+) ζχουν παρατθρθκεί ςε μερικά GMC ςτον γαλαξία τθσ
Ανδρομζδασ, και θ ςχζςθ (HCN)/ (HCO+) είναι αυξθμζνθ ςε ςχζςθ με ότι ςτον
Γαλαξία μασ, αλλά μικρότερθ από ότι ςτουσ Γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Το
ςυμπζραςμα είναι ότι τα πεδία ακτινοβολίασ είναι πιο δυνατά ςε γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ από ότι ςτουσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ.

.Γαλαξίεσ προγενζςτερου (early) τφπου.
Εδϊ περιλαμβάνονται διαωορετικοί τφποι γαλαξιϊν, όπωσ οι ελλειπτικοί και οι
ωακοειδισ. Μζχρι πρόςωατα νομίηαμε ότι αυτοί ιταν οι τελικοί τφποι τθσ
γαλαξιακισ εξζλιξθσ, επειδι ζχουν ομαλό κόκκινο χρϊμα ςτο οπτικό ωάςμα και θ
κζςθ τουσ ςτο οπτικό διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ είναι ςε μια ςτενι
κόκκινθ ακολουκία. Ο διαχωριςμόσ των γαλαξιϊν προγενζςτερου τφπου και των
γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ ςε ζνα τζτοιο διάγραμμα ςυνεπάγεται ότι θ ικανι για
αςτρογζννθςθ φλθ ςτουσ πρϊτουσ πρζπει να καταναλϊκθκε, να καταςτράωθκε ι να
απομακρφνκθκε ςε ζνα εφλογο ςφντομο χρονικό διάςτθμα. Ζχουν προτακεί πολλοί
μθχανιςμοί απομάκρυνςθσ, όλοι ικανοί να αωιςουν αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ ςτθν
κόκκινθ ακολουκία (μακριά από το μπλε τθσ αςτρογζννθςθσ), με λίγο ι κακόλου
ψυχρό μεςοαςτρικό αζριο, και με λίγθ ι κακόλου αςτρογζννθςθ.
Πμωσ, οι παρατθριςεισ αποκθκϊν ουδζτερου υδρογόνου και ςκόνθσ, όπωσ και
αυξθμζνθσ UV που δεν δικαιολογείται από πλθκυςμό παλαιϊν αςτεριϊν, ςθμαίνει
ότι κάποιοι από τουσ γαλαξίεσ αυτοφσ ζχουν απόκεμα ψυχροφ αερίου και
παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ. Από το (CO) που ζχουμε αποκαλφπτει προκφπτει
μοριακό αζριο αναλογίασ 30% του ςυνολικοφ τουσ αερίου. Σε 260 γαλαξίεσ αυτϊν
των τφπων βρίςκουμε μζςω παρατιρθςθσ του (CO) ότι περιζχουν ο κακζνασ 10
εκατ. ωσ 1 δισ θλιακζσ μάηεσ (H2). Θεωρθτικζσ μελζτεσ του μοριακοφ αερίου ςε
πλοφςιουσ ςε μζταλλα γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου δείχνουν ότι ςτισ PDR οι
ςχετικζσ αναλογίεσ μερικϊν ειδϊν όπωσ (CS), (H2S), (H2CS), (H2O), (H3O+), (HCO+),
(H2CN) δείχνουν να είναι αμετάβλθτεσ ςε αφξθςθ τθσ μεταλλικότθτασ, ενϊ τα (C+),
(CO), (C2H), (CN), (HCN), (HNC) είναι πιο ευαίςκθτα ςε αυτιν. Ριςτεφουμε ότι οι
γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου ζχουν ενιςχυμζνα ςτοιχεία α (ςτοιχεία με πυρινα
πολλαπλάςιο του ςτοιχείου ιλιον). Τα πιο ευαίςκθτα είδθ ςτθν μεταβολι τθσ
ςχετικισ αωκονίασ ςτοιχείων α είναι τα (C+),(C), (CN), (HCN), (HNC), (SO), (SO2),
(H2O), (CS).

.Γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ.
Είναι πολφ λαμπροί γαλαξίεσ λόγω τθσ ζντονθσ γζννθςθσ αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ .
Αςτζρια με χίλιεσ και δεκάδεσ χιλιάδεσ ωορζσ τθν λαμπρότθτα του Ηλίου μασ
υπάρχουν ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ ςε ςμινθ, μζςα ςε μοριακά νζωθ με πολφ
ςκόνθ. Επειδι θ ηωι των μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν είναι μικρι, ζχουμε ενεργι και
πλοφςια χθμεία ςτο περιβάλλον αζριο, μζςω εμπλουτιςμοφ από τθν εξζλιξθ των
αςτεριϊν.
Τουσ ανακαλφπτουμε με πολλοφσ ζμμεςουσ τρόπουσ, από τθν επίδραςθ των
μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν τουσ. Βλζπουμε ιςχυρι εκπομπι και ςυνεχζσ ςτο ορατό
και υπζρυκρθ εκπομπι από τθ ςκόνθ που κερμαίνουν. Υπάρχει ιςχυρι ςχζςθ
μεταξφ τθσ κερμικισ ςτο μακρινό υπζρυκρο εκπομπισ και τθσ μθ κερμικισ ςτα
ραδιοκφματα. Η μάηα των βραχφχρονων μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν ξεπερνάει τα 100
εκ. θλιακζσ. Ρικανϊσ το ξζςπαςμα αςτρογζννθςθσ να οωείλεται ςε ςυγχωνεφςεισ
γαλαξιϊν ι γαλαξία με πλοφςιο μεςογαλαξιακό αζριο (ίςωσ από ςυςςϊρευςθ).
Σε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ ζχουμε ανιχνεφςει πολλά είδθ μορίων ςτα χιλιοςτόμετρα.
Αυτά ζχουν μοναδικι ςθμαςία, γιατί θ παρατιρθςθ του (CO) και άλλων ειδϊν
μπορεί να μασ δϊςει τθν πυκνότθτα του μοριακοφ υδρογόνου και τθν μοριακι μάηα
του γαλαξία, κακϊσ και τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Η αναλογία (CO)/ (H2) δεν είναι
θ ςυνικθσ, γιατί επθρεάηεται από τθν μεγάλθ υπεριϊδθσ ακτινοβολία. Οι γαλαξίεσ
αυτοί είναι πολφ λαμπροί ςτο (CO),και θ λαμπρότθτα του (CO) ζχει μεγάλθ ςχζςθ με
τθν ροι ςτο μακρινό υπζρυκρο. Η μοριακι μάηα των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ
κυμαίνεται από 1 ωσ 10 δισ θλιακζσ και το περιςςότερο (CO) τουσ είναι
ςυγκεντρωμζνο προσ το γαλαξιακό κζντρο.
Το (CO) δεν είναι το μόνο μόριο που παρατθροφμε ςτουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ.
Ζχουμε βρει 45 άλλα μόρια. Χρθςιμοποιοφμε ωσ παράδειγμα τουσ κοντινοφσ
NGC253, M82 για τθν ποικιλία των μορίων και τι μασ δείχνουν για τθν δυναμικι τθσ
αςτρογζννθςθσ.
Και οι δυο γαλαξίεσ, ιδίωσ τα κζντρα τουσ, μελετιοφνται ςτα υποχιλιοςτόμετρα.
Είναι κλαςςικοί γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, με λαμπρότθτα υπζρυκρου 30 δισ θλιακζσ
και με ιςχυρό ςυνεχζσ ςτα ραδιοκφματα. Βρίςκονται ςχετικά κοντά ςτον δικό μασ
Γαλαξία. Οι ςχετικζσ αωκονίεσ των μορίων είναι πολφ ςυγκρίςιμεσ με αυτζσ ςε
μοριακά νζωθ ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ, ζτςι πιςτεφουμε ότι κυριαρχοφνται από
μικρισ ταχφτθτασ κρουςτικά μζτωπα.
Ριο αναλυτικά όμωσ, θ χθμεία του NGC 253 διαωζρει με αυτιν του M82. Η χθμεία
και ςε μεγάλο βακμό θ κζρμανςθ ςτθν κεντρικι περιοχι του πρϊτου κυριαρχείται
από μεγάλθσ κλίμακασ κρουςτικά μζτωπα χαμθλισ ταχφτθτασ. Εκεί ζχουμε τθν ίδια
χθμικι ςφνκεςθ με περιοχζσ αςτρογζννθςθσ του Γαλαξία μασ. Αυτό δείχνει ότι ςτον
NGC253 ζχουμε ζνα αρχαιότερο ςτάδιο αςτρογζννθςθσ από ότι ςτον M82. Οι
αωκονίεσ των (SiO), (CH3OH), (HNCO), (CH3CN), (NH3) είναι χαμθλότερεσ ςτον
Μ82, ενϊ τα (HCO), (C3H2)είναι πιο άωκονα. Αυτό ςθμαίνει ότι ο M82 ζχει

περιςςότερθ χθμεία PDR από ότι ο NGC253, επειδι ζχει περιςςότερεσ περιοχζσ
(HII).
Ο μθχανιςμόσ κζρμανςθσ μζςω τθσ εντατικισ υπεριϊδθσ από τα μεγάλα νεαρά
αςτζρια είναι μάλλον θ μεταγενζςτερθ ωάςθ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ, όπου τα ςμινθ των άςτρων αυτϊν δθμιουργοφν τισ μεγάλεσPDR.
Αυτό ιςχφει για το M82,όπου ζχουμε μεγάλθ αωκονία ειδϊν όπωσ τα (HCO),
(HOC+), (CO+), (H2O+), που υποτίκεται ότι είναι δείκτεσ μεγάλου βακμοφ ιονιςμοφ
ςε μεγάλεσ PDR. Οι παρατθριςεισ δείχνουν ςθμαντικι ενίςχυςθ του (HCO+) ςε
περιοχζσ υψθλοφ ιονιςμοφ. Η αναλογία αωκονίασ (HCO+)/ (HOC+) =270 που ζχουμε
ςτο πρότυπο PDR ςτον Ωρίωνα βρζκθκε ακόμα και μειωμζνθ ςε άλλεσ γαλαξιακζσ
και εξωγαλαξιακζσ PDR (NGC7023, SgrB2(OH), NGC2024). Αυτό είναι μια αντίκεςθ
με τισ κατά 1000 ωορζσ πιο μεγάλεσ αναλογίεσ που βρίςκουμε ςε πυκνά μοριακά
νζωθ, που είναι καλά προςτατευμζνα από τθν UV. Πμωσ αυτζσ τισ παραπάνω
χαμθλζσ αναλογίεσ δεν τισ βρικαμε ςε άλλεσ γαλαξιακζσ PDR.

.Γαλαξίεσ κυριαρχοφμενοι από ενεργό γαλαξιακό πυρινα (AGN).
Μερικοί γαλαξίεσ ζχουν και ενεργό πυρινα και εκτεταμζνθ αςτρογζννθςθ. Η
ςφνδεςθ των 2 αυτϊν ιδιοτιτων δεν ζχει κατανοθκεί καλά, άλλα θ παρουςία
μεγάλθσ ποςότθτασ αερίου γφρω από το κζντρο του γαλαξία ςθμαίνει
αλλθλεπίδραςθ του μοριακοφ αερίου, που τροωοδοτεί τθν αςτρογζννθςθ, με το
βαρυτικό κζντρο όπου βρίςκεται ο ενεργόσ γαλαξιακόσ πυρινασ.
Σε αυτιν τθν κατθγορία είναι ο NGC 3079. Είναι λογικό να υποκζςουμε ότι τζτοιοι
γαλαξίεσ ζχουν (κατά παράγοντα 100) ενιςχυμζνο ιονιςμό από τθν κοςμικι
ακτινοβολία ςε ςχζςθ με κανονικοφσ ςπειροειδείσ, και 1000 ωορζσ ιςχυρότερο
πεδίο ακτινοβολίασ. Δεν υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ μοριακόσ ανιχνευτισ αυτϊν των
πολφπλοκων αντικειμζνων. Τα μόρια που ανιχνεφουμε εκεί είναι επίςθσ
χαρακτθρθςτικά για <κακαροφσ> γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ι για ςπειροειδείσ. Οι
παρατθριςεισ δείχνουν ότι θ αωκονία μερικϊν ειδϊν, όπωσ των (HCN)/(HCO+)
βοθκάει ςτθν ανίχνευςθ τθσ ενεργειακισ διαδικαςίασ που κυριαρχεί ςε αυτοφσ τουσ
πολφπλοκουσ γαλαξίεσ. Πμωσ οι χθμικζσ αντιδράςεισ αυτϊν των μορίων εξαρτιόνται
από τισ χθμικζσ και ωυςικζσ ςυνκικεσ του αερίου. Μερικά μοντζλα δείχνουν, για
παράδειγμα, ότι το (HCO+) ενιςχφεται ςτισ περιοχζσ κυριαρχίασ από τισ ακτίνεσ Χ,
ενϊ άλλα μοντζλα δείχνουν το αντίκετο. Είδθ όπωσ το (HCO+) είναι πολφ ευαίςκθτα
ςε αλλαγζσ παραμζτρων, και θ αωκονία τουσ μπορεί να κυμαίνεται κατά μερικζσ
τάξεισ μεγζκουσ, κατά τθν χθμικι εξζλιξθ ι λόγω διακφμανςθσ τθσ κοςμικισ
ακτινοβολίασ ι τθσ διακφμανςθσ τθσ υπεριϊδθσ αςτρικισ ακτινοβολίασ.

.Υπερ- λαμπροί γαλαξίεσ υπερκφρου (Ultra- Luminous Infrared Galaxies,
ULIRG).
Αυτοί οι γαλαξίεσ είναι αντικείμενα με πολφ ςκόνθ, ςτα οποία θ υπεριϊδθσ
ακτινοβολία που παράγεται από τα πρωτοαςτζρια απορροωάται από ςκόνθ και
επανεκπζμπεται ςτο υπζρυκρο, ςτα 100 μm. Αυτά τα αντικείμενα μποροφν να είναι

εκατό ωορζσ πιο λαμπρά ςτισ υπζρυκρεσ από ότι ςτο ορατό ωάςμα.
Τροωοδοτοφνται από ενεργοφσ γαλαξιακοφσ πυρινεσ (AGN) και αςτρογζννθςθ. Η
μελζτθ των μορίων του μεςοαςτρικοφ αερίου ςε αυτά δείχνει τθν υπογραωι και
των δυο παραγόντων. Για παράδειγμα, θ παρουςία άωκονθσ ποςότθτασ μοριακοφ
αερίου ζχει τεκμθριωκεί από τισ μετριςεισ του (CO) (10 δισ θλιακζσ μάηεσ), που μασ
δείχνει το μζγεκοσ τθσ αςτρογζννθςθσ (οριςμζνθ ωσ το κλάςμα τθσ λαμπρότθτασ L
ςτο μακρινό υπζρυκρο προσ τθν μάηα M του μοριακοφ αερίου) ςε 20-200 L
Ηλίου/M Ηλίου, ενϊ ςτουσ κανονικοφσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ το κλάςμα αυτό είναι
4 L Ηλίου/1 M Ηλίου. Αυτι θ αναλογία είναι μεγαλφτερθ από ότι ςε γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ, όπωσ ο Μ82. Από τθν άλλθ, οι παρατθριςεισ των εκπομπϊν των
πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων (PAH) και τθσ ςκόνθσ πυριτίου
δείχνουν τθν παρουςία του (μερικζσ ωορζσ κρυμμζνου) ενεργοφ γαλαξιακοφ
πυρινα. Το αν οι ULIRG κυριαρχοφνται από αςτρογζννθςθ ι AGN είναι ακόμα
ςυηθτιςιμο.
Ο γαλαξίασ Arp 220 κεωρείται ο πρωτότυποσ ULIRG. Οι ςυμβολομετρικζσ εικόνεσ
τθσ εκπομπισ του (CO1-0) και των εκπομπϊν (HCN), (HCO+) δείχνουν ότι το 90% τθσ
δυναμικισ μάηασ του ςυςτιματοσ και το 75% τθσ μοριακισ μάηασ είναι
περιοριςμζνο ςε ζναν κεντρικό πυρινα με 600 pc διάμετρο. Η διαςπορά του (CO32) δείχνει ότι υπάρχουν 3 πυκνζσ κορυωζσ, οι δφο ςτον διπλό πυρινα και θ τρίτθ ςε
ζναν εκτεταμζνο δίςκο με διεφκυνςθ ΝΔ- ΒΑ, αλλά ξεχωριςτά από τισ λωρίδεσ
ςκόνθσ που παρατθροφμε ςτο οπτικό.
Οι μεγάλεσ λαμπρότθτεσ του Arp 220 ςτο υπζρυκρο και ςτθν εκπομπι του (CO1-0)
τον κάνουν ιδανικό ςτόχο απογραωισ εξωγαλαξιακϊν μορίων. Ζχουν παρατθρθκεί
ςε αυτόν γραμμζσ χαμθλοφ J του (CS),(HCN) και (HCO+), και όλεσ αυτζσ δείχνουν ότι
υπάρχει αωκονία αερίου υψθλισ πυκνότθτασ (>100000/cm3). Η ςυςτθματικι
αλλαγι του προωίλ των ωαςματικϊν γραμμϊν, όςο μεγαλϊνει θ πυκνότθτα του
αερίου, είναι ζνδειξθ ότι ςτα ULIRG ςυμβαίνουν διαχωριςμοί αζριασ ωάςθσ ςε
μεγάλθ κλίμακα. Ζτςι μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε μοριακζσ γραμμζσ υψθλοφ J
/υψθλισ διπολικότθτασ για να ςυμπεράνουμε τθν χαλάρωςθ του αερίου ςτον
Arp220,απλά ςυγκρίνοντασ τα προωίλ των γραμμϊν με ευρζωσ διαωορετικζσ
απαιτιςεισ εκτζλεςθσ. Βεβαίωσ, αυτόσ ο γαλαξίασ περιζχει πολλαπλζσ ωάςεισ
μοριακοφ αερίου, και οι παρατθριςεισ των μορίων δείχνουν ότι υπάρχει
τουλάχιςτον ζνασ διάχυτοσ αδζςμευτοσ τομζασ του γαλαξία (100- 1000/ cm3),
κακϊσ και ζνασ πυκνότεροσ ( 100000- 1 εκ /cm3) τομζασ που περιζχεται ςτον όγκο
τθσ μοριακισ μάηασ. Οι πολφ ερεκιςμζνου (HCN) περιςτροωικζσ μεταβάςεισ και οι
υψθλοφ J μεταβάςεισ αντιςτοιχοφν ςε μια ωάςθ αερίου που είναι 10-100 ωορζσ
πυκνότερθ από αυτιν ςε χαμθλζσ τιμζσ τθσ γραμμισ (HCO+). Ζτςι το (HCN)
ανιχνεφει πυκνότερθ ωάςθ αερίου από το (HCO+).
Στον γαλαξία αυτόν ζχει ανιχνευτεί (H3O+), και θ ςχετικι αωκονία του εκτιμάται
ςτθν υψθλι τιμι του (2-10 Χ 10ςτθ-9). Ενϊ τα μοντζλα των γραμμϊν ακτινοβολίασ Χ
ωαίνονται να είναι τα καλφτερα για τθν αναπαραγωγι των παρατθριςεων του Arp
220, μποροφμε να δοφμε τθν μεγάλθ αωκονία αυτοφ του ιόντοσ ςε χαμθλι (ςε PDR)

όπωσ και ςε υψθλι (πυκνό αζριο αςτρογζννθςθσ) εξάλειψθ αςτρικοφ ωωτόσ. Σε
μεγάλθ εξάλειψθ, που μπορεί να αντιπροςωπεφει τθν κεντρικι περιοχι του
γαλαξία, θ αωκονία είναι ακόμθ μεγαλφτερθ.
Ζνα άλλο ενδιαωζρων αντικείμενο ςτθν πρόςωατθ μελζτθ των μοριακϊν εκπομπϊν
είναι το ULIRG Mrk 231. Σε ωάςματα υψθλισ ανάλυςθσ από το Herschel διακρίνεται
θ παρουςία ιόντων όπωσ τα (OH+), (CH+) και (H2O+). Μεγάλθσ κλίμακασ αωκονίεσ
(το λιγότερο 10ςτθ -10) αυτϊν των 3 ιόντων μποροφν να βρεκοφν ςε περιβάλλοντα
με χαμθλι μεταλλικότθτα (0,1 τθν θλιακι), υψθλό ιονιςμό από κοςμικι ακτινοβολία
και μικρι ορατι εξάλειψθ. Οι μεγάλεσ αωκονίεσ αυτϊν των ιόντων εξθγοφνται
ςυχνά από τθν ανάμειξθ τθσ χθμείασ XDR. Στθν πράξθ, ο κακοριςμόσ τθσ
προζλευςθσ τθσ εκπομπισ από τουσ ULIRG όπωσ ο Mrk 231 είναι ςθμαντικόσ όταν
υπάρχει παρουςία και των δφο πθγϊν ενζργειασ (κοςμικι ακτινοβολία και ακτίνεσ
Χ).

.Νάνοι γαλαξίεσ.
Ραρά το γεγονόσ ότι πολλοί νάνοι γαλαξίεσ παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ, άρα
πρζπει να υπάρχει μεςοαςτρικό αζριο, θ ανίχνευςθ μορίων ςε αυτοφσ είναι
εμωανϊσ περιοριςμζνθ. Δεν ζχει ξεκακαρίςει ακόμθ αν θ ζλλειψθ διάςπαρτου (CO)
ςθμαίνει ζλλειψθ μοριακοφ υδρογόνου ι αν το (CO) ςε αυτά τα αντικείμενα είναι
αδφναμοσ ανιχνευτισ του (H2). Αυτά τα αντικείμενα είναι ενδιαωζροντα, γιατί
υποτίκεται ότι είναι κρίςιμα δομικά υλικά πολλϊν μεγάλων γαλαξιϊν. Ζχουμε
αποδείξεισ ότι πολλοί νάνοι γαλαξίεσ ςτθ ςυμπαντικι μασ γειτονιά ζχουν πολφ
νεαρότερο αςτρικό πλθκυςμό από τουσ μεγάλουσ γαλαξίεσ. Μια ςθμαντικι αιτία
αυτισ τθσ αςάωειασ είναι ότι υπάρχει ζλλειψθ ακριβϊν μετριςεων αυτϊν των
μεςοαςτρικϊν περιοχϊν των νάνων γαλαξιϊν. Τα τελευταία χρόνια ζχουμε πετφχει
ανίχνευςθ (CO) ςε μεγάλο εφροσ νάνουσ γαλαξίεσ χαμθλισ μεταλλικότθτασ, και
ωαίνεται να υπάρχει ςχζςθ μεταξφ τθσ παρουςίασ του (CO) και τθσ δθμιουργίασ
αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Επίςθσ βρζκθκε ότι θ μθ ανίχνευςθ του (CO) ςυςχετίηεται
με ωτωχοφσ ςε μζταλλα μικρισ μάηασ γαλαξίεσ, που μάλλον ςθμαίνει ότι το (CO)
δεν ανιχνεφει ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ το μοριακό υδρογόνο.
Δεν ζχουν ανιχνευτεί άλλα μόρια ςτουσ νάνουσ και το (CO) παραμζνει θ καλφτερθ
ελπίδα μασ ςτθν ανίχνευςθ αερίου αςτρογζννθςθσ ςε αυτοφσ.

Αςτρογζννθςθ και ςυνιςτϊςα αρχικι μάηασ (Initial mass function, IMF).
Είδαμε ότι το χρονοδιάγραμμα τθσ δθμιουργίασ αςτζρων μικρισ μάηασ κυμαίνεται
με τισ αλλαγζσ ςτισ τοπικζσ παραμζτρουσ όπωσ θ πυκνότθτα, θ μεταλλικότθτα, θ
ροι τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ και θ ζνταςθ τθσ υπεριϊδθσ. Αυτό μασ δείχνει ότι
υπάρχουν ςυνδυαςμοί παραμζτρων που επιτρζπουν τθν δθμιουργία αςτζρων
μικρισ μάηασ (όπωσ ςτον Γαλαξία μασ), ενϊ άλλοι αποκλείουν τθν δθμιουργία
αςτζρων μικρισ μάηασ. Αν υποκζςουμε ότι θ δθμιουργία αςτζρων μεγάλθσ μάηασ
δεν ςυνδζεται με τθν δθμιουργία αςτζρων μικρισ μάηασ (τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ
ςυνικωσ ςχθματίηονται μετά από γεγονότα μεγάλθσ δυναμικισ όπωσ θ ζκρθξθ

ςουπερνόβα), τότε ςυγκεκριμζνεσ ωυςικζσ ςυνκικεσ μποροφν να δθμιουργιςουν
μια ςυμβατικι ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (IMF, initial mass function) όπωσ ςτον
Γαλαξία μασ, οποφ ςε κάκε αςτζρι μεγάλθσ μάηασ αντιςτοιχοφν πολλά μικρισ μάηασ.
Άλλεσ ςυνκικεσ μποροφν να δθμιουργιςουν πολφ <βαριάσ κορυωισ> (top heavy,
να υπάρχουν πολλά αςτζρια ςτο επάνω μζροσ ςτο διάγραμμα των μαηϊν των
αςτεριϊν, δθλαδι ςτισ μεγάλεσ αςτρικζσ μάηεσ ) ςυνιςτϊςα αρχικι μάηασ.
Οι ςυνκικεσ που υποβακμίηουν τθν δθμιουργία αςτεριϊν μικρισ μάηασ (και
οδθγοφν ςε IMF βαριάσ κορυωισ) είναι τα πεδία υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ μεγάλθσ
ζνταςθσ και θ μεγάλθ ροι κοςμικισ ακτινοβολίασ με μεταλλικότθτα όμοια του
Ηλίου. Αυτζσ οι ςυνκικεσ βρίςκονται ςε ενεργοφσ γαλαξίεσ μεγάλθσ
ερυκρολίςκθςθσ. Άλλοι γαλαξιακοί τφποι με IMF βαριάσ κορυωισ είναι γαλαξίεσ
όμοιοι του δικοφ μασ, αλλά με χαμθλι μεταλλικότθτα (δεν ψφχεται αρκετά το
αζριο, ζτςι καταρρζουν μόνο μεγάλεσ περιοχζσ που κα δϊςουν μεγάλα αςτζρια,
όπωσ ζγινε με τα πρϊτα αςτζρια του ςφμπαντοσ). Αν αυτζσ οι παραδοχζσ είναι
ςωςτζσ, τότε όχι μόνο μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν μορωι τθσ IMF ςε
μακρινοφσ γαλαξίεσ, αλλά και να χρθςιμοποιιςουμε τισ μοριακζσ εκπομπζσ που
υποςτθρίηουν αυτι τθν πρόβλεψθ. Η περιςτροωικι εκπομπι του (CO) ωαίνεται να
εξαρτάται ςθμαντικά από τθν μεταλλικότθτα και τθν δραςτθριότθτα ςε ζναν
γαλαξία. Εκπομπζσ άλλων μορίων ((HCN), (HNC), (CN)) μασ δείχνουν τθν
μεταλλικότθτα. Ζτςι μια ςυνδυαςμζνθ προςζγγιςθ μπορεί να κακορίςει χονδρικά
τθν IMF και τθν μεταλλικότθτα των γαλαξιϊν μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ.

.Μόρια ςτο ςμινοσ γαλαξιϊν του Ρερςζα
Είδαμε ότι θ αλλθλεπίδραςθ μεταξφ γαλαξιϊν μπορεί να αυξιςει τθν
αςτρογζννθςθ, τροωοδοτϊντασ τισ περιοχζσ αυτζσ με νζα μεςοαςτρικι φλθ. Τα
μεγάλα ςμινθ γαλαξιϊν ςε αλλθλεπίδραςθ ζχουν πιο δραματικζσ ςυνζπειεσ.
Μπορεί να δθμιουργιςουν ζνα νζο ωαινόμενο που δεν υπάρχει ςε μεμονωμζνουσ
γαλαξίεσ ι ςε ηευγάρια γαλαξιϊν.
Το πιο καλά μελετθμζνο ςμινοσ είναι αυτό του Ρερςζα, με τον γαλαξία NGC 1275
ςτο κζντρο του Αυτό το ςμινοσ είναι ζνα από τα κοντινότερά μασ (80Mpc). Το
ςμινοσ εκπζμπει ιςχυρά ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτα ραδιοκφματα, ωσ ςυνζπεια τθσ
ςυςςϊρευςθσ μεςογαλαξιακισ φλθσ ςτον NGC 1275. Το ςμινοσ του Ρερςζα είναι
μζροσ ενόσ μεγαλφτερου ςυμπλζγματοσ, του ςμινοσ Ρερςζα- Ιχκφοσ, που περιζχει
πάνω από 1000 γαλαξίεσ.
Ο κεντρικόσ γαλαξίασ του ςμινοσ του Ρερςζα είναι περικυκλωμζνοσ από <νιματα>,
που ζχουν παρατθρθκεί ςε εκπομπι ςτο οπτικό ωάςμα, ςτο υπζρυκρο ςτισ γραμμζσ
του (H2) και ςε εκπομπι χιλιοςτομζτρων του (CO). Αυτά τα νιματα είναι τεράςτια,
με πάχοσ 100 pc και εκτείνονται πολλζσ δεκάδεσ Kpc. Η προζλευςθ και θ διζγερςι
τουσ πρζπει ακόμα να επιβεβαιωκεί, αλλά ωαίνεται να ζχουν ςυςτακεί ωσ
ταραχϊδθ ςτρϊματα ανάμειξθσ διάχυτων ταχζων εκροϊν και ειςερχομζνου αερίου,
και ότι κερμαίνονται λόγω διάςπαςθσ ι από κοςμικι ακτινοβολία.

Ππωσ και να ζχει, ο βακμόσ κζρμανςθσ επιτρζπει τθν παρατιρθςθ γραμμϊν
εκπομπισ από τα νιματα. Ο βακμόσ κζρμανςθσ είναι πολφ ιςχυρόσ, ςε ςφγκριςθ με
τυπικοφσ του Γαλαξία μασ. Τα δείγματα μορίων των νθμάτων αυτϊν μποροφν να
βοθκιςουν ςτον κακοριςμό του βακμοφ κζρμανςθσ και ςτθν αναγνϊριςθ τθσ
πθγισ κζρμανςθσ. Επειδι ζχουμε ανιχνεφςει εκπομπι του (CO), είναι λογικό να
ψάξουμε για νζα δείγματα εκπομπϊν άλλων μορίων. Τα μοντζλα που καλφπτουν
μεγάλο εφροσ ωυςικϊν ςυνκθκϊν ςτα νιματα προτείνουν ωσ καλά δείγματα τα
(HCO+), (C2H), (CN). οι πρόςωατεσ ανιχνεφςεισ των (CN2-1), (HCO+3-2), (C2H3-2)
υποςτθρίηουν τθν άποψθ ότι θ κζρμανςθ τροωοδοτείται από τθν κοςμικι
ακτινοβολία, που εκεί είναι τουλάχιςτον κατά δφο τάξεισ μεγζκουσ ιςχυρότερθ από
ότι ςτον Γαλαξία μασ.
Η ςτοχευόμενθ μοντελοποίθςθ και παρατιρθςθ των μοριακϊν γραμμϊν εκπομπισ
μπορεί να είναι πολφ χριςιμθ για τθν κατανόθςθ των ςυνκθκϊν ςε νζωθ ςε τζτοιεσ
εξωτικζσ περιοχζσ.

.Συμπεράςματα.
Είναι ξεκάκαρο ότι τα μόρια ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν δθμιουργία και εξζλιξθ των
γαλαξιϊν. Τα τελευταία χρόνια ζχουμε ανακαλφψει πολλά εξωγαλαξιακά μόρια που
μασ δίνουν λεπτομερείσ πλθροωορίεσ για τθν ποςότθτα και τθν διαςπορά του
μοριακοφ αερίου ςε διαωορετικοφσ τφπουσ γαλαξιϊν. Λόγω του ότι με τα νζα
τθλεςκοπία (ALMA) κα ζχουμε λεπτομερι ανάλυςθ αντικειμζνων μεγάλθσ
ερυκρολίςκθςθσ, τθν επόμενθ δεκαετία κα μποροφμε να αναλφςουμε τουσ πολφ
μακρινοφσ (που τουσ παρατθροφμε ςτθν αρχι τθσ δθμιουργίασ τουσ) γαλαξίεσ. Θα
μελετιςουμε τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ και τθν εξζλιξι τουσ, όπωσ κάνουμε για τον δικό
μασ Γαλαξία.

6)

Το νεαρό ςφμπαν και οι πρϊτοι γαλαξίεσ.

Οι παρατθριςεισ των μοριακϊν εκπομπϊν, ςε ςυνδυαςμό με λεπτομερι μοντζλα,
μασ επιτρζπουν να ζχουμε μια ςφνκετθ ωυςικι περιγραωι τθσ περιοχισ των
εκάςτοτε μορίων, ακόμα και αν ο γαλαξίασ ςτον οποίο βρίςκονται δεν αναλφεται
χωρικά. Τι γίνεται όμωσ με τθν προ- γαλαξιϊν περίοδο του ςφμπαντοσ? Είχαν τα
μόρια ενεργό ρόλο εκείνθ τθν εποχι, και αν ναι, μποροφν οι μοριακζσ εκπομπζσ να
μασ βοθκιςουν ςτθν ανίχνευςθ των διαδικαςιϊν που εμωανίςτθκαν πολφ νωρίσ
ςτο ςφμπαν? Ρότε τα μόρια άρχιςαν να αποκτάνε ςθμαντικό ρόλο? Ροιοι είναι οι
καλφτεροι ανιχνευτζσ ςτουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ του ςφμπαντοσ?
Σε αυτό το κεωάλαιο κα δοφμε ότι τα μόρια ζχουν παρουςία από τθν εποχι ςτθσ
επαναςφνδεςθσ, μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ, και είχαν ςθμαντικό ρόλο ςτον
ςχθματιςμό των πρϊτων γαλαξιϊν και αςτεριϊν. Δεν είναι μζςα ςτισ δυνατότθτεσ
των ςθμερινϊν τθλεςκοπίων να διαπιςτϊςουμε αν κάποια μόρια δθμιοφργθςαν
ανιχνεφςιμεσ υπογραωζσ από τισ διαδικαςίεσ εκείνθσ τθσ εποχισ. Μόλισ
εμωανιςτικαν τα πρϊτα αςτζρια και εμπλοφτιςαν τθν μεταλλικότθτα ςτο

περιβάλλον τουσ, τα μόρια είχαν ςθμαντικό ρόλο ςτον ςχθματιςμό των πρϊτων
γαλαξιϊν. Αυτά τα μόρια κζλουμε να ανιχνεφςουμε.

Η προ γαλαξιακι εποχι.
Ρρο γαλαξιακι χθμεία.
Στο κοςμολογικό μοντζλο το ςφμπαν ψφχκθκε με τθ διαςτολι (αρχικά
πλθκωριςτικι) από μια πυκνι καυτι κατάςταςθ, όπου θ πυρθνικι ςφντθξθ τθσ
βαρυονικισ μάηασ των υποατομικϊν ςωματιδίων δθμιοφργθςε ζνα απλό αζριο από
άτομα υδρογόνου, και μικρι αναλογία δευτερίου, θλίου3 και 4, και λικίου. Πλο το
αζριο ιταν πλιρωσ ιονιςμζνο, και εμβαπτιςμζνο ςε ζνα πεδίο ακτινοβολίασ
μζλανοσ ςϊματοσ, που χαρακτθριηόταν από τθν ίδια κερμοκραςία με το αζριο. Το
(H) αποτελοφςε το 75% τθσ βαρυονικισ μάηασ, το ιλιον ςχεδόν όλο το υπόλοιπο,
και υπιρχαν ίχνθ λικίου. Αυτι θ καυτι φλθ ιταν ςε μορωι πλάςματοσ, τα
θλεκτρόνια δεν ιταν δεςμευμζνα ςτουσ ατομικοφσ πυρινεσ με αποτζλεςμα να μθν
μπορεί να διαωφγει θ ακτινοβολία. Στθν διάρκεια τθσ ςυμπαντικισ διαςτολισ το
αζριο και θ ακτινοβολία ψφχκθκαν. Τελικά θ κερμοκραςία τουσ ζπεςε αρκετά ϊςτε
να μπορζςουν να επαναςυνδεκοφν οι ατομικοί πυρινεσ με τα θλεκτρόνια. Ρρϊτα
τα ιόντα θλίου ςχθμάτιςαν άτομα ουδζτερου θλίου (ςε ερυκρολίςκθςθ z = 2500)
και αργότερα ζγινε το ίδιο με το υδρογόνο (z = 1100).
Πταν το αζριο ιταν πια ουδζτερο, θ κερμοκραςία τθσ ακτινοβολίασ αποςυνδζκθκε
από τθν κερμοκραςία τθσ φλθσ. Η κοςμικι ακτινοβολία υποβάκρου (GMB), που
ανιχνεφουμε ςιμερα ςτα μικροκφματα, είναι το απομεινάρι από το πεδίο
ακτινοβολίασ ςτο τζλοσ τθσ εποχισ τθσ επαναςφνδεςθσ, όταν θ κερμοκραςία του
αερίου και τθσ ακτινοβολίασ ιταν 3000 Κ. Η ενεργειακι πυκνότθτα ςτο πεδίο
ακτινοβολίασ αραίωςε και διαμορωϊκθκε ςτο διαςτελλόμενο ςφμπαν ωσ ςθμερινι
ακτινοβολία μελανοφ ςϊματοσ κερμοκραςίασ 2,7 Κ.
Η εξζλιξθ τθσ μάηασ μετά τθν επαναςφνδεςθ επθρεάςτθκε από απλζσ ατομικζσ και
μοριακζσ διαδικαςίεσ, και θ ακτινοβολία είχε όλο και λιγότερθ επιρροι. Η
ενεργειακι πυκνότθτα τθσ ακτινοβολίασ μειϊκθκε πολφ γριγορα ((1 +z) ςτθ4) και θ
κερμοκραςία τθσ ακτινοβολίασ επίςθσ (1+ z), ενϊ θ πυκνότθτα του αερίου λιγότερο,
((1 +z) ςτθ3). Για αυτό, όςο το z μειϊνεται ο αρικμόσ των ωωτονίων που μποροφν
να ιονίςουν ι να διαλφςουν άτομα θ μόρια μειϊνεται ραγδαία.
Η επαναςφνδεςθ ςτο διαςτελλόμενο ςφμπαν δεν ιταν τελείωσ ολοκλθρωμζνθ, και
ζμεινε ζνα επίπεδο αντίςταςθσ ιονιςμοφ ςτο τζλοσ τθσ επαναςφνδεςθσ όλο και να
ελαττϊνεται, μζνοντασ μια τάξθ μεγζκουσ μικρότερο ςε z =100. Το κλάςμα του
ιονιςμοφ του αερίου εκείνθσ τθσ εποχισ ιταν ικανό ϊςτε να αρχίςουν οι απλζσ
χθμικζσ αντιδράςεισ. Λόγω απουςίασ των κόκκων ςκόνθσ (δεν υπιρχαν ακόμα τα
βαρφτερα ςτοιχεία που ςχθματίηουν τουσ κόκκουσ ςκόνθσ), τα μόρια υδρογόνου
ςχθματίςτθκαν με δφο αντιδράςεισ, (H)+(H+) = (H2+) +(hν), (H+2) +(H) =(H2) +(H+)
και (H) +e =(H-) +(hν), (H-)(+H)= (H2) + e. Επειδι το (H2+) ζχει ιςχυρότερο δεςμό από
το (H-), θ πρϊτθ από τισ παραπάνω αντιδράςεισ ιταν ςθμαντικι μζχρι z= 400, ενϊ θ

δεφτερθ κυριάρχθςε από z = 100, όταν το πεδίο ακτινοβολίασ είχε μεταωερκεί ςε
μεγαλφτερα μικθ κφματοσ και ιταν μικρότερθσ ζνταςθσ.
Το ιλιον είχε παρόμοια πορεία , (He) +(H+) =(HeH+)+hν και (HeH+) +(H) = (H2+)
+(He). Στθν πράξθ αναπτφχκθκε ζνα εκτεταμζνο χθμικό δίκτυο από τα τρία ςτοιχεία
υδρογόνο, ιλιον και λίκιο και τα ιόντα τουσ. Μερικά είδθ είναι χθμικά ενεργά ςε
ερεκιςμζνα θλεκτρόνια ι εςωτερικζσ καταςτάςεισ. Το δευτζριο, που
αντιπροςωπεφει το 10ςτθ-5 από το ςυνολικό υδρογόνο, ςχθμάτιςε μερικά είδθ,
μεταξφ τουσ και το (HD) από αντιδράςεισ όπωσ (H2) +(D+) =(HD)+(H+). Μερικζσ
βαςικζσ αντιδράςεισ μζνουν ακόμα αςαωείσ, αλλά το εφροσ αωκονίασ των μορίων
και των μοριακϊν ιόντων ςε αυτά και ςε όμοια χθμικά μοντζλα είναι πολφ μικρό.

Δυνθτικά ςυμπεράςματα παρατθριςεων.
Οι μοριακζσ αωκονίεσ κατά τθν εποχι τθσ επαναςφνδεςθσ είναι τόςο μικρζσ, ϊςτε θ
εκπομπι αυτϊν των ειδϊν δεν ζχει ανιχνευτεί άμεςα ςτο ωάςμα. Ωςτόςο, δίνεται
μεγάλθ προςοχι ςτον πικανό ρόλο των μορίων ςτθν τροποποίθςθ του ωάςματοσ
του τότε πεδίου ακτινοβολίασ. Τζτοιεσ επιδράςεισ κα ωαινόντουςαν ςτθν ςθμερινι
GMB ωσ παρεκκλίςεισ από τθν ακτινοβολία μελανοφ ςϊματοσ. Αυτζσ οι
παρεκκλίςεισ μπορεί να εμωανίςτθκαν από επιδράςεισ ςτο οπτικό βάκοσ που
δθμιουργικθκαν με γραμμικι απορρόωθςθ, ωωτοιονιςμό και ωωτοδιάςπαςθ
(photodissociation) ατόμων και μορίων ςτθν εποχι τθσ επαναςφνδεςθσ.
Επιδράςεισ οπτικοφ βάκουσ ςε ακτινοβόλο πεδίο εμωανίηονται μερικϊσ από τθν
μετάβαςθ τθσ γραμμισ ςυντονιςμοφ ςε ωάςθ μεγάλθσ διπολικότθτασ, όπωσ θ
μετάβαςθ ςε (HeH+), (HD+). Ζχουν εξερευνθκεί μεταβάςεισ ελεφκερου- ελεφκερου
ι μεταβάςεισ ωωτοδιαχωριςμοφ (photodetachment) ςε αρνθτικά ιόντα όπωσ τα
(H-), (He-), και ζχουν κεωρθκεί τυπικζσ μεταβάςεισ του (HeH+). Τελευταίεσ μελζτεσ
μασ δείχνουν ότι το ιόν (H-) ζχει τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτο προωίλ τθσ GMB. Η
παραμόρωωςθ μζςω του (H-) είναι όμωσ μια τάξθ μεγζκουσ κάτω από τθν
δυνατότθτα ανίχνευςθσ του δορυωόρου Planck. Ελπίηουμε ότι ςε χάρτεσ τθσ GMC
από επομζνουσ δορυωόρουσ να ανιχνεφεται θ παραμόρωωςθ από το (H-),ιδίωσ από
τα τθλεςκοπία ALMA, που κα είναι πολφ ευαίςκθτα ςτα χιλιοςτόμετρα.

Ο ςχθματιςμόσ των πρϊτων αςτζρων.
.Η χθμεία ςτθν ανομοιογενείσ ςκοτεινι εποχι.
Είδαμε ότι ςτθν ςχεδόν ομογενισ προ- αςτρικι και προ γαλαξιακι εποχι θ ςχετικι
αωκονία του μοριακοφ υδρογόνου ιταν πολφ χαμθλι (10ςτθ-6),και τα άλλα μόρια
είχαν ακόμα πολφ χαμθλότερθ αωκονία. Ππωσ και να ζχει, όςο μειϊνεται θ
ερυκρολίςκθςθ, θ ανομοιογζνεια του ςφμπαντοσ αυξάνεται. Βάςει του
κοςμολογικοφ μοντζλου, πρϊτα ςχθματίςτθκαν μίνι άλωσ ςκοτεινισ φλθσ και
αργότερα μεγαλφτερεσ. Η περιςςότερθ βαρυονικι φλθ ζτεινε να πζςει μζςα ςτα
βαρυτικά πθγάδια των μίνι- αλεϊν, και όταν θ κερμικι πίεςθ δεν ιταν πια αρκετά
ιςχυρι, θ βαρυονικι (τότε μόνο ατομικι) φλθ άρχιςε να μαηεφεται ςε αυτζσ τισ
άλωσ. Κατά ςυνζπεια, θ μεγάλθ πυκνότθτα βαρυονικισ φλθσ ςε αυτζσ τισ άλωσ

αφξθςε τον βακμό ςχθματιςμοφ μοριακοφ υδρογόνου πάνω από τθν αρχικι, ςχεδόν
ομοιογζνειασ, ωάςθ του ςφμπαντοσ και ζτςι ςχθματίςτθκαν πολφ μεγαλφτερεσ
κλαςματικζσ αωκονίεσ του (H2).
Πταν θ αναλογία του (H2) ιταν αρκετά μεγάλθ, θ ραγδαία ψφξθ (αποβολι
κερμοκραςίασ μζςω ακτινοβολίασ) του αερίου είχε ωσ αποτζλεςμα να αποκτιςει το
αζριο ςτθν μίνι- άλω αρκετά χαμθλι κερμοκραςία, ϊςτε να ςυνεχιςτεί θ
ςυςςϊρευςθ βαρυονικισ μάηασ μζχρι τον ςχθματιςμό των πρϊτων αςτεριϊν ςτο
ςφμπαν, πλθκυςμοφ ΙΙΙ. Θεωροφμε ότι τα αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ ςχθματίςτθκαν ςε
μίνι- άλωσ ςτθν εποχι z=20-30 (οι γαλαξίεσ ιταν ακόμθ υπό διαμόρωωςθ). Αν θ
ψφξθ ιταν πιο αργι ςχετικά με τθν ςυμπαντικι διαςτολι, θ κερμοκραςία κα ζμενε
πιο υψθλι και δεν κα είχαμε τθν δθμιουργία αςτζρων. Αρα μζςω του μθχανιςμοφ
ψφξθσ το μοριακό υδρογόνο κζτει μια ελάχιςτθ μάηα τθσ μίνι- άλωσ, που μπορεί να
οδθγιςει ςε ςχθματιςμό αςτεριϊν. Ζτςι οι μεγαλφτερεσ μίνι- άλωσ ςυςςϊρευςαν
περιςςότερο ατομικό υδρογόνο, που δθμιοφργθςε μοριακό υδρογόνο. Η επαρκϊσ
αποτελεςματικι ψφξθ μζςω του μοριακοφ υδρογόνου επζτρεψε τον ςχθματιςμό
των αςτζρων πλθκυςμοφ ΙΙΙ.
Το μοριακό υδρογόνο αποτελεί ζναν αποτελεςματικό <ψφκτθ> ωσ κερμοκραςίεσ
200 Κ, μζχρι να επιτευχκεί θ κρίςιμθ πυκνότθτα (για το μοριακό υδρογόνο τα 10000
άτομα/ cm-3). Τότε οι ςυγκροφςεισ κυριαρχοφν ςτθν χαλάρωςθ του βακμοφ
ερεκιςμοφ. Σε μίνι- άλωσ με μεγαλφτερθ από αυτι τθν πυκνότθτα θ ψφξθ και θ
ςυγκζντρωςθ φλθσ επιβραδφνονται, αλλά τελικά θ φλθ ωτάνει τθν κρίςιμθ μάηα
Bonnor-Ebert, όπου θ βαρυτικι αςτάκεια υπερζχει τθσ κερμικισ πίεςθσ. Για τθν
παραπάνω πυκνότθτα και κερμοκραςία θ μάηα αυτι είναι 1000 θλιακζσ. Σε
μεγαλφτερεσ μάηεσ θ κατάρρευςθ ςυνεχίηεται, θ πίεςθ ανεβαίνει και οι αντιδράςεισ
3 ςωμάτων κυριαρχοφν ςτον ςχθματιςμό (H2). Τελικά, οι μεταβάςεισ ψφξθσ του
(H2) γίνονται οπτικά παχιζσ και θ επίδραςθ τθσ ψφξθσ μειϊνεται. Η κερμοκραςία
αυξάνεται όςο ςυνεχίηεται θ κατάρρευςθ, το (H2) διαλφεται, και θ αφξθςθ τθσ
κερμοκραςίασ ςυνεχίηεται μζχρι θ κερμικι πίεςθ να ελαττϊςει τθν κατάρρευςθ.
Αυτό το αντικείμενο που υποςτθρίηεται από τθν πίεςθ ονομάηεται πρωτοαςτζρι
πλθκυςμοφ ΙΙΙ.
Οι εξομοιϊςεισ δείχνουν ότι το πρωτοαςτζρι περικυκλϊνεται από ζναν δίςκο
προςαφξθςθσ που μεγάλωςε αρκετά, ϊςτε να γίνει αςτακισ. Αν είναι ζτςι, τότε
ςχθματίςτθκαν από τθν φλθ κάκε τζτοιου δίςκου πολλαπλά πρωτοαςτζρια. Στθν
πράξθ, το μοριακό υδρογόνο ιταν κρίςιμοσ παράγοντασ ςτον ζλεγχο τθσ
κερμοκραςίασ του δίςκου. Με τθν ψφξθ του (H2), ο δίςκοσ είχε μικρότερθ
κερμοκραςία. Χωρίσ το (H2) κα ιταν λιγότερο ικανόσ να μεταωζρει μάηα ςτο
πρωτοαςτζρι. Ζτςι θ μάηα του δίςκου κα είχε αυξθκεί τόςο, ϊςτε να μπει ςε ωάςθ
αςτάκειασ, με αποτζλεςμα να μθν είναι εωικτόσ ο ςχθματιςμόσ αςτεριϊν.

Δυνθτικά ςυμπεράςματα παρατθριςεων.
Οι ςθμερινζσ παρατθριςεισ δεν μποροφν να εξετάςουν τθν εποχι του z=20, όταν
άρχιςε ο ςχθματιςμόσ των αςτζρων πλθκυςμοφ ΙΙΙ, αλλά θ εξελιγμζνθ τεχνολογία

ςφντομα κα μασ επιτρζψει κάτι τζτοιο. Σιμερα το Hubble μπορεί να παρατθριςει
γαλαξίεσ με ερυκρολίςκθςθ z= 7- 8, με τον πιο μακρινό ςτο z= 8,6. Η ωωτομετρία
ευρείασ ηϊνθσ επιτρζπει τθν ανίχνευςθ του ωάςματοσ απορρόωθςθσ του
ουδζτερου υδρογόνου, και θ εκπομπι Lyman- α μπορεί να αποτελζςει επίςθσ μια
ιςχυρι υπογραωι μορίων από ςυγκεκριμζνουσ γαλαξίεσ. Αυτζσ οι γραμμζσ ζχουν
πλζον μετατοπιςτεί ςτο κοντινό υπζρυκρο. Τα νζα μεγάλα τθλεςκοπία (Giant
Magellan Telescope, the Thirty Meter Telescope, the European Extremely Large
Telescope) είναι επίγειεσ καταςκευζσ που κα ζχουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ. Το James
Webb διαςτθμικό τθλεςκόπιο κα βλζπει ςτα 0,6 -28 μm και κα ζχει μεγάλθ
ανάλυςθ αυτϊν των περιοχϊν ατομικοφ υδρογόνου.
Ππωσ αναωζραμε, ο ςχθματιςμόσ πρωτοαςτζρων πλθκυςμοφ ΙΙΙ πρζπει να
ςυνοδεφτθκε ςε όλα τα ςτάδια τθσ εξζλιξισ του από άωκονθ εκπομπι του (H2), ςε
ςυχνότθτεσ περιςτροωισ- δόνθςθσ. Κάποιεσ από τισ εκπομπζσ δόνθςθσ μπορεί να
είναι ανιχνεφςιμεσ με το νζο διαςτθμικό τθλεςκόπιο. Οι κακαρά περιςτροωικζσ
εκπομπζσ κα ζχουν μετατοπιςτεί ςτα υποχιλιοςτόμετρα και κα ανιχνεφονται από το
ALMA. Η εκπομπι του υδρογόνου ςτα 21 εκατοςτά κα ζχει μετατοπιςτεί ςτθ
κλίμακα των μζτρων και κα είναι ςτόχοσ του SKA (Square Kilometer Array), που κα
καλφπτει ζνα εφροσ από τα 70 MHz (4m) ωσ τα 10GHz (3cm). Ζτςι αιςιοδοξοφμε ότι
ςφντομα κα ζχουμε παρατθριςεισ από τθν εποχι z=20.

Ο ςχθματιςμόσ των πρϊτων γαλαξιϊν.
.Η χθμεία μετά τον ςχθματιςμό των αςτζρων πλθκυςμοφ ΙΙΙ.
Ο ςχθματιςμόσ των γαλαξιϊν χαρακτθρίηεται από τθν γζννθςθ αςτζρων πλθκυςμοφ
ΙΙ. Ζτςι κεωροφμε ότι τότε θ αςτρογζννθςθ είχε ίδια χαρακτθρθςτικά με ότι
παρατθροφμε ςιμερα ςε μεγάλα μοριακά νζωθ του Γαλαξία μασ και ςε κοντινοφσ
μασ γαλαξίεσ, αλλά με πολφ χαμθλότερθ μεταλλικότθτα.
Το ςθμαντικό για τθν χθμεία είναι ότι τα αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ προμικευςαν τουσ
γαλαξίεσ με βαρφτερα ςτοιχεία. Άτομα όπωσ το οξυγόνο, ο άνκρακασ και το άηωτο,
και πικανϊσ οι κόκκοι ςκόνθσ, εμπλοφτιςαν για πρϊτθ ωορά το αζριο, και
διανεμικθκαν ςτο αζριο τθσ άλω μζςω διαταραχϊν και ςυγχωνεφςεων μεταξφ των
αλεϊν.
Ρλζον ςτο ςφμπαν υπιρξαν οι ςυνκικεσ για μια ςθμαντικι χθμικι πολυπλοκότθτα.
Με αυτι τθν πολυπλοκότθτα ιρκε μια αλλαγι ςτθν διαδικαςία αςτρογζννθςθσ,
από τθν αςτρογζννθςθ χωρίσ μζταλλα του πλθκυςμοφ ΙΙΙ ςτθν πιο οικεία μασ,
πλοφςια ςε μζταλλα αςτρογζννθςθ του πλθκυςμοφ ΙΙ, ςυνεχίηοντασ ζτςι μζχρι
ςιμερα.
Δεν είναι ςαωζσ αν οι άλωσ ςκοτεινισ φλθσ είχαν τθν κρίςιμθ, αλλά χαμθλι
μεταλλικότθτα (10ςτθ-6 με 10ςτθ-4 τθσ θλιακισ), επιτρζποντασ ςτον πλθκυςμό ΙΙ να
υπάρξει πριν τθν δθμιουργία των γαλαξιϊν. Βζβαια, αν θ κερμικι και δυναμικι

ανάδραςθ από τα αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ ςτισ άλωσ ιταν πολφ μεγάλθ, δεν κα
εμωανίςτθκαν τότε αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙ.
Ππωσ και να ζχει, κα επικεντρωκοφμε ςτουσ μοριακοφσ ανιχνευτζσ τθσ αποκικθσ
ψυχροφ αερίου, που μπορεί να εμωανίςτθκαν ςτουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ χαμθλισ
μεταλλικότθτασ. Η μεταλλικότθτα αυξάνεται από 2 πθγζσ. Η αρχικι ςυνειςωορά
είναι οι εκριξεισ ςουπερνόβα των αςτεριϊν πλθκυςμοφ ΙΙΙ. Αυτι θ αρχικι
ςυνειςωορά επιτρζπει τθν δθμιουργία αςτζρων πλθκυςμοφ ΙΙ, και αυτά τα αςτζρια
ςυμμετζχουν ςτθν αφξθςθ τθσ μεταλλικότθτασ. Η μεταλλικότθτα αυξάνεται με τθν
ελάττωςθ τθσ ερυκρολίςκθςθσ από μια μθ μθδενικι, αλλά πολφ χαμθλι τιμι, ςε
επίπεδα αναλογίασ του Ηλίου μασ.
Ροιοσ είναι ο κατάλλθλοσ ανιχνευτισ αποκικθσ ψυχροφ αερίου ςε ζναν χαμθλισ
μεταλλικότθτασ πρϊτο- γαλαξία? Αν θ μεταλλικότθτα είναι πολφ χαμθλι ςε ζνα
αζριο που αποτελείται κυρίωσ από (H2), τότε το (H3+) μπορεί να είναι εκπλθκτικά
άωκονο και ανάλογο του ιονιςμοφ τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ. Ππωσ ξζρουμε, το
ψυχρό μοριακό υδρογόνο δεν ανιχνεφεται, και παραδοςιακά χρθςιμοποιοφμε ςε
κοντινοφσ και μακρινοφσ γαλαξίεσ ωσ ανιχνευτι του το μονοξείδιο του άνκρακα.
Υπάρχει μια ςτενι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν λαμπρότθτα ςτο μακρινό υπζρυκρο (ωσ
δείκτθσ επιωανειακισ πυκνότθτασ τθσ αςτρογζννθςθσ) και τθσ επιωανειακισ
πυκνότθτασ εκπομπισ του (CO) ςτισ περιςτροωικζσ του γραμμζσ. Στο τοπικό
ςφμπαν, αυτι θ ςχζςθ εκτείνεται ςε πολλζσ τάξεισ μεγζκουσ τθσ λαμπρότθτασ ςτο
μακρινό υπζρυκρο, και περιλαμβάνει ζνα εφροσ διαωορετικϊν περιβαλλόντων, από
ςχετικά χαμθλι μεταλλικότθτα και κυρίωσ ατομικό αζριο μζχρι υψθλι
μεταλλικότθτα και μοριακό αζριο.
Είναι ςθμαντικό ότι θ ςχζςθ αυτι ζχει επιβεβαιωκεί για αρκετοφσ γαλαξίεσ ακόμθ
και για z= 6, και ςε διαωορετικζσ γραμμζσ του (CO).
Η ςθμαςία του (CO) ωσ ανιχνευτι ψυχροφ αερίου ςε γαλαξίεσ ζχει επιβεβαιωκεί ςε
μια ποικιλία ωυςικϊν ςυνκθκϊν και τιμϊν μεταλλικότθτασ (μζχρι 1% τθσ θλιακισ),
και ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ. Ζχουν υπολογιςτεί ςυντελεςτζσ
μετατροπισ για εφροσ ωυςικϊν ςυνκθκϊν. Οι ωυςικζσ ςυνκικεσ που υιοκετοφμε
ςθμαίνουν κινθτικζσ κερμοκραςίεσ 10-100 Κ.
Οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ είναι ανάλογοι τθσ μάηασ του (H2). Ρρζπει να
χρθςιμοποιείται ο ςωςτόσ και να ςθμειωκεί θ ευαιςκθςία των παραμζτρων. Αν για
παράδειγμα, χρθςιμοποιθκεί θ μετάβαςθ (7-6), ο ςυντελεςτισ μετατροπισ είναι
πολφ ευαίςκθτοσ ςτο πεδίο υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ που επθρεάηει το νζωοσ, ενϊ
οι ακτίνεσ Χ ζχουν ςθμαντικι αλλά μικρότερθ επίδραςθ. Οι μάηεσ νεωϊν που
τεκμθριωκικαν με τθν χριςθ ευαιςκθςίασ των ολοκλθρωμζνων γραμμϊν του (CO)
μπορεί να ζχουν ςωάλμα ωσ 1 τάξθ μεγζκουσ, όταν δεν ζχουν κακοριςτεί καλά οι
παράμετροι τθσ εκπομπισ των νεωϊν.
To (CO) αποτελεί ζναν ςθμαντικό ανιχνευτι ψυχροφ αερίου μζχρι το πολφ για z= 6.
Από κεωρθτικι άποψθ όμωσ, είναι αςαωζσ αν είναι και καλόσ ανιχνευτισ για z= 10,
τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ των πρϊτων γαλαξιϊν. Η μεταλλικότθτα τότε ιταν πολφ

χαμθλότερθ από το 1% τθσ θλιακισ. Ζνα μεγάλο πρόβλθμα είναι θ ςχζςθ αεριοφ/
ςκόνθσ. Ρόςθ από τθν μεταλλικότθτα που απελευκζρωςαν τα αςτζρια πλθκυςμοφ
ΙΙΙ και τα πρϊτα αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙ είναι ςε μορωι ςκόνθσ και πόςθ ςτθν μορωι
βαρζων ατόμων?
Υπάρχουν δφο χαρακτθρθςτικά τθσ ςκόνθσ που επθρεάηουν τθν κεϊρθςθ τθσ
<κανονικισ> μεςοαςτρικισ χθμείασ ςε αυτιν τθν εποχι. Το ζνα είναι ο ςχθματιςμόσ
του (Η2), από τον οποίο εξαρτάται ςχεδόν όλθ θ χθμεία. Το χρονοδιάγραμμα του
ςχθματιςμοφ του (H2) ςε αντιδράςεισ ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ ςε ζνα μεςοαςτρικό
νζωοσ του Γαλαξία μασ με 1000 άτομα (H2)/ cm3 είναι τθσ τάξθσ των 1
εκατομμφριων ετϊν. Αν θ ςχζςθ ςκόνθσ/ αερίου αλλάηει με τθν μεταλλικότθτα, και
θ μεταλλικότθτα ςε ζναν γαλαξία μεγάλου z είναι 1000 ωορζσ λιγότερθ από τθν
θλιακι, και υποκζτοντασ ότι θ ςκόνθ ζχει τθν ίδια ικανότθτα να ςχθματίηει (H2)
όπωσ ςτον Γαλαξία μασ, το χρονοδιάγραμμα ςχθματιςμοφ (H2) κα είναι τθσ τάξθσ
των 1 δισ ετϊν. Μπορεί να ξεπερνάει τθν διάρκεια ηωισ ενόσ νζωουσ ςε πρϊτογαλαξία. Εξαρτϊμενθ από τον κλαςματικό ιονιςμό του αερίου, θ διαδικαςία που
ξεκίνθςε από θλεκτρόνια και πρωτόνια ςε ραδιενεργό ςφνδεςμο με άτομα (H)
μπορεί να ςχθμάτιςε γρθγορότερα (H2) ςτουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ, και να είναι θ
κφρια πθγι εμωάνιςθσ τθσ μεςοαςτρικισ χθμείασ.
Θεωρϊντασ ότι το (H2)ςχθματίςτθκε ςε ζνα λογικό χρονοδιάγραμμα, ο ςχθματιςμόσ
του (CO) εμωανίςτθκε ςε μια PDR. Για τισ μζςεσ ςυνκικεσ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ
ςτον Γαλαξία μασ θ μετατροπι του άνκρακα ςε (CO) εμωανίηεται ςε ορατό βάκοσ 23 mag ςε ζνα μεςοαςτρικό νζωοσ, που αντιςτοιχεί ςε μια τυπικι απόςταςθ 1 pc. Αν
θ ςχζςθ ςκόνθσ/ αερίου ιταν 1000 ωορζσ μικρότερθ από αυτι ςτον γαλαξία μασ, το
βάκοσ αυτό κα ιταν 1 kpc. Δεν είναι ςαωζσ αν αυτι είναι μια αντιπροςωπευτικι
τιμι μεγζκουσ για τουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ. Ρρζπει να διευκρινιςτεί ο ρόλοσ του XDR
ςτθν τροποποίθςθ τθσ κυριαρχίασ του PDR ςτουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ.
Μζνουν πολλά αναπάντθτα ερωτιματα για τθν χθμεία των πρϊτων γαλαξιϊν. Πςο
αναμζνουμε πιο λεπτομερείσ μελζτεσ τθσ χθμείασ χαμθλισ μεταλλικότθτασ των
πρϊτων γαλαξιϊν, θ καλφτερθ ςτρατθγικι παρατιρθςθσ είναι να ςυνεχίηουμε να
ζχουμε το (CO) ωσ ανιχνευτι. Και οι γραμμζσ ραδιοκυμάτων επαναςφνδεςθσ του
ατομικοφ υδρογόνου ανιχνεφονται ςτουσ πρϊτουσ γαλαξίεσ, αλλά δεν μασ δείχνουν
τισ αποκικεσ ψυχροφ αερίου. Μασ δείχνουν όμωσ τισ εντάςεισ των πεδίων
ακτινοβολίασ Χ και τθσ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ.

Δυνθτικά παρατθρθςιακά ςυμπεράςματα.
Σε z =10, θ γραμμι του (H) ςτα 12 εκατοςτά εμωανίηεται ςτα μικθ κφματοσ μζτρου,
ζνασ ςτόχοσ για το SKA. Ζτςι θ ατομικι ςφνκεςθ του μεςοαςτρικοφ αερίου κα
κακοριςτεί καλά. Ριο μεγάλο ενδιαωζρον για τθν αςτρογζννθςθ ζχει ο κακοριςμόσ
τθσ μοριακισ ςφνκεςθσ. Η χαμθλότερθσ ενζργειασ μετάβαςθ του (CO1-0)
μετατοπίηεται από τα 2,6 mm ςτα 2,6 cm, όπου μπορεί να ανιχνευτεί από το SKA.
Ακόμα, το SKA κα μπορεί να ανιχνεφςει τθν εκπομπι από τθν επαναςφνδεςθ των
ατόμων (H). Στθν περίπτωςθ του πλοφςιου ςε (H2) αερίου πολφ χαμθλισ

μεταλλικότθτασ, το (H3+) είναι καλόσ ανιχνευτισ. Δεν ζχει οφτε ωάςμα θλεκτρονίου
(δεν ζχει διεγερμζνθ κατάςταςθ θλεκτρονίου), οφτε κακαρό ωάςμα περιςτροωισ
(δεν ζχει διπολικι ροπι) αλλά ζχει ζνα ro-δόνθςθσ ωάςμα (όχι μετατοπιςμζνο ςτο
ερυκρό) ςτα 3 μm. Αυτζσ οι γραμμζσ κα ανιχνεφονται από το JWST για z μικρότερο
του 10.

7)

Συνταγζσ για μοριακι αςτρονομία υποχιλιοςτόμετρων.

Ξζρουμε ότι οι μοριακζσ γραμμικζσ εκπομπζσ μποροφν να δϊςουν ςθμαντικζσ
πλθροωορίεσ για το αζριο και τθ ςκόνθ του δικοφ μασ, αλλά και των μακρινϊν
γαλαξιϊν. Αυτό που δεν ζχουμε ξεκακαρίςει είναι το πϊσ τα αποτελζςματα τθσ
παρατιρθςθσ μετατρζπονται ςε χριςιμεσ πλθροωορίεσ. Θα περιγράψουμε τθν
ςχζςθ μεταξφ παρατθριςιμων μεγεκϊν ςτθν μοριακι αςτρονομία υποχιλιοςτϊν και
των ωυςικϊν πλθροωοριϊν που κερδίηουμε από αυτζσ. Αναπόωευκτα πολλζσ
προςεγγίςεισ γίνονται για να αντλιςουμε αυτζσ τισ πλθροωορίεσ, που εξαρτϊνται
από τθν διακζςιμθ ωαςματικι και χωρικι ανάλυςθ και από τισ παρατθριςιμεσ
μοριακζσ μεταβάςεισ κάκε είδοσ μορίου.
Θα αρχίςουμε με τθ ςυςχζτιςθ του τι μετράμε με τθλεςκόπια υποχιλιοςτόμετρων
και τα ραδιοτθλεςκόπια, που είναι θ κερμοκραςία κεραίασ Τ-α, με τθν κεμελιϊδθ
μοριακι ςτακερά και τισ ςχετικζσ αςτρονομικζσ παραμζτρουσ. Αυτό που κζλουμε
να ξζρουμε είναι οι πυκνότθτεσ των παρατθριςιμων ειδϊν και θ κερμοκραςία και
πυκνότθτα του τοπικοφ αερίου. Θα περιγράψουμε πρϊτα πωσ αποκτάμε τθν γνϊςθ
αυτϊν των ποςοτιτων, αν το αζριο είναι ςε τοπικι κερμικι ιςορροπία (Local
Thermal Equilibrium, LTE). Αυτό γίνεται, όπου οι πλθκυςμοί μορίων κυριαρχοφνται
από ςυγκροφςεισ ςε ζνα αζριο με ομοιόμορωθ κερμοκραςία. Οι μζκοδοι που
κερδίηουμε αυτιν τθν πλθροωορία εξαρτϊνται από τα ςχετικά μόρια. Θα
ςυηθτιςουμε τθν μετατροπι τθσ πυκνότθτασ ςε κλαςματικζσ αωκονίεσ ςυγκριτικά
με τθν απόλυτθ αωκονία του υδρογόνου, ποςότθτεσ που είναι άμεςα ςυγκρίςιμεσ
με τισ προβλζψεισ των χθμικϊν μοντζλων. Θα περιγράψουμε και κάποιεσ
προςεγγίςεισ που χρθςιμοποιοφμε όταν δεν ζχουμε LTE.
Η κερμοκραςία κεραίασ.
Στθν αςτρονομία υποχιλιοςτόμετρων, ο παρατθρθτισ ςυνικωσ υπολογίηει μια
κερμοκραςία κεραίασ Τ-α, που παράγεται από μια ςυχνότθτα ν μιασ πθγισ με
οπτικό βάκοσ τ. Ακολουκεί μια ςειρά μακθματικϊν τφπων που περιλαμβάνουν τθν
πυκνότθτα ςτιλθσ, το πλάτοσ τθσ γραμμισ, τον βακμό απορρόωθςθσ και
αυκόρμθτθσ εκπομπισ και άλλων παραμζτρων.
Η διαδικαςία αυτι απλοποιείται με δφο παραδοχζσ. 1) θ πθγι <γεμίηει> τθν δζςμθ
ϊςτε ο όροσ που ςχετίηεται με ςτερεζσ (ατόωιεσ) γωνίεσ μπορεί να αγνοθκεί και 2)
κεωροφμε ότι θ εκπομπι ςτθν μετάβαςθ είναι οπτικά λεπτι ϊςτε το οπτικό βάκοσ τ
να είναι αρκετά μικρό, ϊςτε θ τελικι αγκφλθ τθσ εξίςωςθσ να είναι κοντά ςτθν

μονάδα. Τότε θ πυκνότθτα ςτιλθσ είναι άμεςα ανάλογθ τθσ ολοκλθρωμζνθσ
ζνταςθσ.
Βζβαια, θ τελικι εξίςωςθ μασ δίνει μόνο τθν πυκνότθτα ςτιλθσ ενόσ είδοσ ςτθν
ανϊτερθ κατάςταςθ τθσ μετάβαςθσ, ενϊ ςυνικωσ μασ ενδιαωζρει θ ολικι
πυκνότθτα ςτιλθσ. Χρθςιμοποιοφμε πολλζσ προςεγγίςεισ να κακορίςουμε από τθν
κερμοκραςία κεραίασ μιασ μετάβαςθσ και τθν πυκνότθτα ςτιλθσ επιπζδου τθν
απόλυτθ πυκνότθτα ενόσ είδουσ. Το πρϊτο κζμα που πρζπει κάποιοσ να δει είναι αν
το ςφςτθμα είναι ςε LTE, όπου μποροφμε να υποκζςουμε πωσ όλα τα
κερμοδυναμικά μεγζκθ ζχουν κερμοδυναμικι ιςορροπία ανάλογθ των τοπικϊν
τιμϊν κερμοκραςίασ και πίεςθσ. Στα περιςςότερα μεςοαςτρικά περιβάλλοντα, θ
πυκνότθτα του υδρογόνου είναι ανεπαρκισ για να κερμάνει κάποιεσ ι όλεσ τισ
μεταβάςεισ, ϊςτε οι πλθκυςμοί των ενεργειακϊν επιπζδων ςυγκεκριμζνων ειδϊν
να μθν περιγράωονται από LTE, και ςε αυτι τθν περίπτωςθ οι ραδιενεργζσ
διεγζρςεισ ακολουκοφμενεσ από αυκόρμθτθ εκπομπι κυριαρχοφν των
ςυγκροφςεων.

Τοπικι κερμοδυναμικι ιςορροπία (LTE).
Σε ζνα περιβάλλον που είναι ςε LTE, οι ολικζσ πυκνότθτεσ των παρατθριςιμων
ειδϊν και θ κινθτικι κερμοκραςία του αερίου μποροφν να λαμβάνονται από μια
μοναδικι μετάβαςθ (ενϊ άλλεσ τιμζσ όπωσ θ πυκνότθτα ενόσ είδουσ και θ δομι τθσ
ταχφτθτασ μποροφν να δοκοφν μόνο από παρατθριςεισ πολλαπλϊν μεταβάςεων).
Στα περιβάλλοντα LTE θ πυκνότθτα ανϊτατου επιπζδου είναι ςχετικι με τθν
απόλυτθ πυκνότθτα. Ζτςι ςε αυτά τα περιβάλλοντα μποροφμε να μετριςουμε τθν
ολικι μοριακι πυκνότθτα από τθν πυκνότθτα οποιαςδιποτε μετάβαςθσ που ζχει
γνωςτι κερμοκραςία.
Αν ζχουμε παρατθριςεισ περιςςοτζρων από 1 μεταβάςεων, μποροφμε να
καταςκευάςουμε ζνα διάγραμμα περιςτροωισ (rotational diagram). Η κερμοκραςία
που τεκμθριϊνεται από τζτοια διαγράμματα αναωζρεται πολλζσ ωορζσ ςαν
κερμοκραςία περιςτροωισ και αναμζνεται να είναι ίςθ με τθν κινθτικι
κερμοκραςία αν κερμαίνονται όλα τα επίπεδα.
Αυτά τα διαγράμματα μποροφν να είναι χριςιμα εργαλεία για τθν αξιολόγθςθ,
ϊςτε οι πλθκυςμοί επιπζδων να μποροφν να περιγράωουν ωσ LTE και να
κακορίςουν τθν κερμοκραςία που περιγράωει καλυτζρα τθν διαςπορά του
πλθκυςμοφ ςτθν περίπτωςθ που εκδθλϊνεται θ LTE. Μπορεί και να αξιολογιςει
κανείσ αν θ εκπομπι είναι οπτικά λεπτι ι παχιά. Στθν περίπτωςθ που είναι οπτικά
λεπτι, το βάκοσ είναι πολφ μικρό. Αν είναι παχιά, τότε το βάκοσ είναι μεγάλο και
χρειάηεται μια διόρκωςθ ςτισ πράξεισ.
Ζτςι, ςυνοψίηοντασ, μια οπτικά λεπτι μετάβαςθ παράγει μια κερμοκραςία κεραίασ
που είναι ανάλογθ τθσ πυκνότθτασ ςτιλθσ ςτο ανϊτατο επίπεδο τθσ
παρατθροφμενθσ μετάβαςθσ. Αν όλεσ οι μεταβάςεισ ζχουν κερμανκεί και ξζρουμε
τθν κινθτικι κερμοκραςία, μποροφμε να τθν μετατρζψουμε με μια μζτρθςθ
πυκνότθτα ςτιλθσ μζςα ςτθν ολικι πυκνότθτα ςτιλθσ του είδοσ που εξετάηουμε. Αν

θ εκπομπι δεν είναι οπτικά λεπτι, θ τελικι αδιαωάνεια παράγει μια υποτιμθμζνθ
ςτο ανϊτατο επίπεδο πυκνότθτα τθσ παρατθροφμενθσ μετάβαςθσ, όπωσ και τθσ
κερμοκραςίασ περιςτροωισ.
Το πρόβλθμα είναι ότι ο παρατθρθτισ ςυνικωσ δεν μπορεί να αναγνωρίςει αν είναι
λεπτζσ οι γραμμζσ γιατί θ αδιαωάνεια είναι μικρι ι γιατί θ δζςμθ εκπομπισ είναι
αραιωμζνθ.
Οι επιδράςεισ του οπτικοφ βάκουσ διαωζρουν, και εξαρτϊνται από το αν τα μόρια
είναι γραμμικά θ όχι.
Ενϊ για τα LTE γραμμικά μόρια μποροφμε να βροφμε το οπτικό βάκοσ, για τα μθ
γραμμικά θ δομι ενεργειακοφ επιπζδου μπορεί να είναι πολφπλοκθ. Ρολλζσ ωορζσ
υπάρχουν διάωορεσ μεταβάςεισ από μια δεδομζνθ κατάςταςθ, και θ εξάρτθςθ των
ςυχνοτιτων μετάβαςθσ από τθν ενζργεια ςτο ανϊτατο επίπεδο δεν είναι απλι. Ο
κακοριςμόσ του οπτικοφ πεδίου για μθ γραμμικά μόρια δεν είναι κακολικόσ και
πρζπει να εξετάηεται ανά περίπτωςθ. Οι υπολογιςμοί επθρεάηονται από 1) τθν
πολφπλοκθ ενεργειακι δομι (πολλζσ μεταβάςεισ από δεδομζνθ κατάςταςθ), 2) τθν
πολφπλοκθ εξάρτθςθ των ςυχνοτιτων μετάβαςθσ ςτο ανϊτατο ενεργειακό επίπεδο,
3) τθν εξάρτθςθ από ζνα μεγάλο εφροσ πυκνοτιτων του (H2) για απόκτθςθ
κερμότθτασ, 4) ζνα μεγάλο εφροσ ςυντελεςτϊν απορρόωθςθσ. Γενικά, δεν μποροφν
να αγνοθκοφν αυτοί οι παράγοντεσ.

Φόρμουλα LTE για ςυχνά παρατθροφμενα μεςοαςτρικά μόρια.
Η περιγραωι τθσ ςχζςθσ ανάμεςα ςτα ωαςματοςκοπικά χαρακτθρθςτικά κάκε
είδοσ, των παρατθροφμενων ποςοτιτων και των ωυςικϊν ςυνκθκϊν ενόσ νζωουσ
μπορεί να μασ δϊςει γενικζσ ωόρμουλεσ ωσ αωετθρία για οποιοδιποτε μόριο. Είναι
ξεκάκαρο ότι ανάλογα από τθν γεωμετρία τθσ περιοχισ εκπομπισ, όπωσ και τθσ
μετάβαςθσ και των ειδϊν που παρατθροφμε, ζχουμε και διαωορετικζσ ωόρμουλεσ.
Η εξίςωςθ τθσ πυκνότθτασ ςε μια μετάβαςθ μπορεί να γραωτεί ςε διαωορετικζσ
ωόρμουλεσ ανάλογα με ποια μετάβαςθ παρατθρικθκε, ο τφποσ τθσ περιοχισ που
τθν εκπζμπει, θ γωνιακι ανάλυςθ του οργάνου και αν είναι γνωςτζσ όλεσ οι
ωαςματοςκοπικζσ ποςότθτεσ τθσ μετάβαςθσ.
Επειδι θ μεςοαςτρικι φλθ περιζχει ςυμπυκνϊςεισ κλίμακασ εκατοντάδων pc,
μπορεί θ δζςμθ από μια μετάβαςθ από το αζριο να είναι ςε LTE, ενϊ άλλθ
μετάβαςθ του ιδίου ι άλλου είδοσ να μθν είναι ςε LTE. Τα πολφ ομογενι πεδία
ζχουν μικρι ανάλυςθ. Ζτςι μόνο αν θ εκπομπι ζχει αναλυκεί και μποροφμε να
ξεχωρίςουμε τα διαωορετικά ςυςτατικά του αερίου, μποροφμε να ποφμε ότι
εμωανίηονται ςυνκικεσ LTE. Στισ πιο πολλζσ περιπτϊςεισ, ιδίωσ ςε μθ αναλφςιμεσ
πθγζσ όπωσ οι μακρινοί γαλαξίεσ, θ ακτίνα κα περιζχει ζνα εφροσ πυκνοτιτων και
κερμοκραςιϊν, και οι υπολογιςμοί τθσ LTE κα δίνουν μόνο χονδρικζσ εκτιμιςεισ
των πυκνοτιτων και των κερμοκραςιϊν του αερίου, και τθσ πυκνότθτασ των ειδϊν
που παρατθροφμε.

Μθ LTE ςυνκικεσ

Πταν το μζςο δεν γίνεται κερμικό, δθλαδι όταν το υδρογόνο ζχει μικρι πυκνότθτα
που δεν μπορεί να δϊςει κερμότθτα ςε μερικζσ ι όλεσ τισ μεταβάςεισ,
εμωανίηονται διαωορετικζσ κερμοκραςίεσ ςτον πλθκυςμό ςε κάκε επίπεδο ςχετικά
με τθν βαςικι κατάςταςθ. Σε μθ τοπικι κερμοδυναμικι ιςορροπία μια περιοχι του
χϊρου μπορεί να επθρεαςτεί από το πεδίο ακτινοβολίασ και θ απόλυτθ πυκνότθτα
δεν μπορεί να υπολογιςτεί χωρίσ τον υπολογιςμό τθσ μετάβαςθσ ακτινοβολίασ.

.Ραραγωγι κλαςματικϊν αωκονιϊν από τισ πυκνότθτεσ των ειδϊν.
Εξετάςαμε τθν ςχζςθ τθσ πυκνότθτασ ενόσ είδοσ με τθν πυκνότθτα του αερίου και
τθν κερμοκραςία. Συχνά οι παρατθρθτζσ κζλουν να κακορίςουν τισ κλαςματικζσ
αωκονίεσ ςε ςχζςθ με το μοριακό υδρογόνο. Ρολλζσ ωορζσ υπάρχει ζνα
πλεονζκτθμα ςτθν απόκτθςθ κλαςματικϊν αωκονιϊν. Είναι ανεξάρτθτεσ από τθν
γεωμετρία, γιατί δίνουν τθν απόλυτθ αωκονία ενόσ είδοσ ςτθν (υποκετικά
ομοιογενείσ) περιοχι εκπομπισ.
Υπάρχουν πολλζσ μζκοδοι που χρθςιμοποιοφν οι αςτρονόμοι για να μετατρζψουν
τισ μοριακζσ πυκνότθτεσ ςε κλαςματικζσ αωκονίεσ, ανάλογα το οπτικό πάχοσ των
διακζςιμων γραμμϊν και των επιπλζον πλθροωοριϊν που ζχουν οι παρατθρθτζσ.
Είναι ωανερό ότι αν θ πυκνότθτα του υδρογόνου είναι γνωςτι ςε κάποιεσ περιοχζσ
εκπομπισ τότε αυτι θ μετατροπι είναι ομαλι. Πμωσ ςυχνά δεν ζχουμε άμεςθ
μζτρθςθ τθσ πυκνότθτασ του (H2). Οι παρατθριςεισ τθσ ςκόνθσ μποροφν να μασ
δϊςουν μετριςεισ του οπτικοφ βάκουσ, ι τθσ εξάλειψθσ του ορατοφ ωωτόσ τθσ
παρατθροφμενθσ περιοχισ. Ζτςι μποροφμε να υπολογίςουμε τθν πυκνότθτα του
(H2), κάνοντασ τθν ςυνικθ παραδοχι για τον Γαλαξία μασ ότι ςε 1 mag φλθσ ζχουμε
(1,6 Χ10ςτθ21) cm-2 πυρινων υδρογόνου. Αν, όπωσ γίνεται ςυχνά, οι ακτίνεσ τθσ
παρατιρθςθσ τθσ ςκόνθσ διαωζρουν από αυτζσ τθσ παρατιρθςθσ των μορίων, κα
ζχουμε ςωάλμα ςτον υπολογιςμό τθσ πυκνότθτασ του (H2) και τθσ μάηασ τθσ
περιοχισ. Αυτό το ςωάλμα είναι ανάλογο των ωαινομζνων διάλυςθσ τθσ ακτίνασ
(beam dilution effects) ςε μια ςχετικά ομοιογενείσ περιοχι, αλλά δεν υπολογίηεται
εφκολα αν υπάρχουν τοπικζσ ςυμπυκνϊςεισ.
Σε πολλζσ περιπτϊςεισ δεν ζχουμε παρατθριςεισ τθσ ςκόνθσ για μια περιοχι, αλλά
παρατθριςεισ του (CO). Τότε θ αωκονία του μορίου που μασ ενδιαωζρει μπορεί να
είναι κλάςμα του (CO). Υποκζτουμε μια ςτάνταρ ςχζςθ (CO)/(H2). Εδϊ ζχουμε
τουλάχιςτον 2 προβλιματα.
1) Αν δεν είναι ίδιο το μζγεκοσ ακτίνασ του παρατθροφμενου είδοσ και του
(CO), θ εκτίμθςθ τθσ ςχετικισ αωκονίασ κα επθρεαςτεί αρνθτικά. Ακόμα και
αν το μζγεκοσ ακτίνασ είναι ίδιο, αλλά θ πθγι είναι μικρότερθ από το
μζγεκοσ τθσ ακτίνασ, το (CO) ζχει χαμθλι κρίςιμθ πυκνότθτα ςε ςχζςθ με τα
περιςςότερα είδθ. Αυτό είναι ςθμαντικό για μεγάλα μόρια, που ανιχνεφουν
ςυμπαγείσ περιοχζσ, και ζτςι κα ανιχνεφςουν διαωορετικι ςφςταςθ του
αερίου από ότι θ ανίχνευςθ με (CO).
2) Η ςχζςθ (CO)/(H2) κυμαίνεται από γαλαξία ςε γαλαξία. Ζτςι ο κακοριςμόσ
πυκνότθτασ του (H2) από τισ παρατθριςεισ του (CO) μπορεί να είναι

ανακριβείσ. Θεωρθτικζσ μελζτεσ δείχνουν ότι για τθν μετάβαςθ του (CO1-0)
θ υπολογιςμζνθ ςχζςθ μετατροπισ εξαρτάται πολφ από τθν κανονικότθτα
του Γαλαξία μασ. Ανάλογα με τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ, μπορεί να αλλάηει κατά
παράγοντα 10 ςε άλλουσ γαλαξίεσ. Σε διαωορετικοφσ γαλαξίεσ από τον δικό
μασ μπορεί να είναι καλφτεροι ανιχνευτζσ οι μεταβάςεισ του (CO) μεγάλου J
ι ακόμα και ο ιονιςμζνοσ άνκρακασ.

8)

Χθμικά μοντζλα μετάβαςθσ και μοντζλα μετάβαςθσ
ακτινοβολίασ.

Είδαμε ότι μζςω απλϊν αναλφςεων των LTE μποροφμε να εκτιμιςουμε τθν
κερμοκραςία και τθν πυκνότθτα ενόσ αερίου ςε ιςορροπία. Οι μοριακζσ
παρατθριςεισ μποροφν όμωσ να μασ δϊςουν περιςςότερεσ πλθροωορίεσ για τισ
ωυςικζσ ςυνκικεσ, τθν ιςτορία και τθν δυναμικι ενόσ αερίου. Θα δοφμε τα χθμικά
μοντζλα μετάβαςθσ και τα αντίςτοιχα μοντζλα μετάβαςθσ ακτινοβολίασ που ζχουν
εξελιχτεί εδϊ και πολλά χρόνια, και κα δείξουμε πωσ θ προςεκτικι χριςθ των
ςωςτϊν εργαλείων χρθςιμοποιεί τα μόρια ωσ ιςχυροφσ διαγνϊςτεσ τθσ εξζλιξθσ και
κατανομισ του μοριακοφ αερίου ςτθν μεςοαςτρικι υλθ.

Χθμικά μοντζλα.
Επειδι ζχουμε μεγάλο εφροσ πυκνοτιτων και κερμοκραςιϊν ςτθν μεςοαςτρικι
φλθ, μπορεί να ζχουμε ςθμαντικζσ διαωορζσ ςτθν δυναμικι και ςτθν ενζργεια ςε
ζνα αζριο, που οδθγοφν ςε μεγάλεσ διακυμάνςεισ τθσ χθμικισ αωκονίασ. Για
δεκαετίεσ, οι χθμικζσ προςομοιϊςεισ παράγουν αςτροχθμεία με τθν παραδοχι τθσ
μοριακισ αωκονίασ ωσ ςυνιςτϊςα των ωυςικϊν ςυνκθκϊν. Πμωσ θ ερμθνεία των
χθμικϊν μοντζλων δεν είναι εφκολο ζργο και απαιτεί λεπτομερι γνϊςθ του τρόπου
με τον οποίο ζχει ςχεδιαςτεί ζνα μοντζλο. Υπάρχουν τουλάχιςτον 4 κατθγορίεσ
χθμικϊν μοντζλων.
1) Τα μοντζλα ςτακερισ κατάςταςθσ ενόσ ςθμείου που χρθςιμοποιοφςαμε ςτο
παρελκόν, κυρίωσ για τθν εκτίμθςθ αωκονιϊν ιςορροπίασ ςε ομοιογενι μζςα, 2) τα
μοντζλα ςτακερισ κατάςταςθσ, εξαρτϊμενθ από το βάκοσ, αλλιϊσ μοντζλα PDR,
που χρθςιμοποιοφςαμε να εκτιμιςουμε τισ αωκονίεσ ςε περιοχζσ PDR, 3) Μοντζλα
ενόσ ςθμείου, εξαρτϊμενα από τον χρόνο, κυρίωσ για κακοριςμό αωκονίασ ςε
πυκνοφσ πυρινεσ και 4) μοντζλα εξαρτϊμενα και από τον χρόνο και από το βάκοσ.
Αυτι είναι μια καινοφργια ζκδοςθ. Αυτά τα μοντζλα μποροφν να είναι πολφ
χριςιμα για τον κακοριςμό αωκονιϊν ςε περιβάλλοντα όπου όχι μόνο αλλάηει θ
χθμεία με τον χρόνο, αλλά και θ δυναμικι τθσ περιοχισ είναι τζτοια ϊςτε οι τοπικζσ
διακυμάνςεισ ςτισ ωυςικζσ ςυνκικεσ οδθγοφν ςε ουςιϊδθσ διακυμάνςεισ τθσ
χθμείασ (π.χ. περιοχζσ που δζχτθκαν κρουςτικό μζτωπο). Κάκε κατθγορία μοντζλων
περιλαμβάνει διαωορετικό τφπο χθμείασ, από κακαρι χθμεία αζριασ ωάςθσ μζχρι
πολφ πολφπλοκθ χθμεία αερίου- κόκκων ςκόνθσ. Τζλοσ, ζχουμε εξελίξει μερικά
μοντζλα PDR ςε δφο και τρεισ διαςτάςεισ, ϊςτε να χρθςιμοποιιςουμε πιο

πολφπλοκθ γεωμετρία, για παράδειγμα αςφμμετρα πλανθτικά νεωελϊματα ι αζριο
γφρω από περιοχζσ (HII).
Πλεσ οι κατθγορίεσ μοντζλων αωοροφν τον υπολογιςμό τθσ λφςθσ εξιςϊςεων
αςτροχθμικισ κινθτικισ κζτοντασ ζνα ςφςτθμα κανονικϊν διαωορικϊν εξιςϊςεων
(ordinary differential equations, ODEs), που δείχνει τουσ όρουσ ςχθματιςμοφ και
εξάλειψθσ για κάκε είδοσ.

Τι γίνεται ςτα χθμικά μοντζλα?
Εδϊ κα περιγράψουμε τισ ωυςικζσ και χθμικζσ παραμζτρουσ ειςαγωγισ ςε κάκε
κατθγορία μοντζλου, ςτο οποίο ο παρατθρθτισ πρζπει να προςκζςει αρικμθτικζσ
αξίεσ. Υπολογίηοντασ αυτζσ τισ παραμζτρουσ, μασ επιτρζπεται να ερευνιςουμε
περιοχζσ μεγάλων παραμζτρων που καλφπτουν μεςοαςτρικζσ ςυνκικεσ που να
ταιριάηουν ςε πολλά αντικείμενα, από νζωθ ωσ γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ.
.Αρχικζσ αωκονίεσ ςτοιχείων. Μερικά μοντζλα αρχίηουν τουσ χθμικοφσ
υπολογιςμοφσ από τον κακοριςμό του περιεχομζνου ςε αζριο και μανδφα πάγου,
αλλά τα πιο πολλά υποκζτουν μια κατά κφριο λόγο αρχικι ςφνκεςθ ατομικοφ
αερίου. Ζτςι χρειάηονται να κακοριςτοφν οι αρχικζσ αωκονίεσ ςτοιχείων όπωσ ο
άνκρακασ, το οξυγόνο, το ιλιον, το άηωτο και τα βαρφτερα ςτοιχεία. Αυτά
κακορίηονται ςυνικωσ ςε τιμζσ ι ςε κλάςμα τθσ μεταλλικότθτασ του Ηλίου. Σε
κάποιεσ περιπτϊςεισ οι ςχετικζσ αωκονίεσ μεταξφ των ςτοιχείων απζχουν πολφ από
αυτζσ ςτον Ήλιο μασ. Για παράδειγμα, θ παρατθροφμενθ ςχζςθ (C )/(O) μπορεί να
κυμαίνεται ςθμαντικά, ι το γεγονόσ ότι ςτο νεαρό ςφμπαν το άηωτο ιταν πολφ
λιγότερο.
.Γεωμετρία. Για μοντζλα των PDR, όπωσ και για μοντζλα εξαρτϊμενα από τον χθμικό
χρόνο και το βάκοσ, πρζπει να κακοριςτοφν το μζγεκοσ για τα μονοδιάςτατα και το
ςχιμα για τα τριςδιάςτατα μοντζλα. Αυτι θ πράξθ επθρεάηει τθν οπτικι εξάλειψθ
τθσ προςομοίωςθσ, που με τθν ςειρά τθσ επθρεάηει τθν τοπικι ζνταςθ του
θλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου και τθν ωωτοχθμεία (πάντα ςτο μοντζλο).
.Βακμόσ ιονιςμοφ εξωτερικισ κοςμικισ ακτινοβολίασ και ιςχφ πεδίου ακτινοβολίασ.
Στα περιςςότερα δίκτυα αντίδραςθσ, ο βακμόσ ιονιςμοφ του υδρογόνου από τθν
κοςμικι ακτινοβολία ςυγκρίνεται με μια τυπικι τιμι του Γαλαξία μασ 10ςτθ-17/s.
Αυτι θ τιμι μπορεί να αυξθκεί ι να μειωκεί ςε όλα τα χθμικά μοντζλα. Ομοίωσ, ςτα
περιςςότερα δίκτυα οι βακμοί ωωτοαντίδραςθσ (photoreaction) ζχουν εκτιμθκεί
ςτθν κατά μζςο όρο μεςοαςτρικι πυκνότθτα πεδίου ακτινοβολίασ του Γαλαξία μασ
κατά Draine (8,9 Χ 10ςτθ-14 erg/cm3) ι κατά Habing (5,3 Χ10ςτθ-14 erg/cm3). Σε
κάκε τφπο μοντζλου μπορεί να εμωανίηεται αφξθςθ ι μείωςθ τθσ ωωτοαντίδραςθσ
από κάποιον παράγοντα.
.Ρυκνότθτα αερίου. Για μοντζλα ςτακερισ κατάςταςθσ ενόσ ςθμείου, ο χριςτθσ κα
κακορίςει τθν πυκνότθτα του αερίου πριν αρχίςει τουσ υπολογιςμοφσ. Για
εξαρτϊμενουσ από τον χρόνο και πολλαπλϊν ςθμείων υπολογιςμοφσ ςυχνά ζχει
κακοριςτεί μόνο θ αρχικι πυκνότθτα. Οι διαωορετικζσ ςυνιςτϊςεσ εξζλιξθσ τθσ

πυκνότθτασ μπορεί να περιζχονται ςε αυτό το μοντζλο, εξαρτάται από το πϊσ
αλλάηει θ πυκνότθτα με τον χρόνο και το βάκοσ.
.Θερμοκραςία αερίου και ςκόνθσ. Οι περιςςότεροι κϊδικεσ των PDR υπολογίηουν
τθν κερμικι ιςορροπία με αυτοςυνζπεια, αναλφοντασ τουσ πλθκυςμοφσ επιπζδου
για τουσ κυρίωσ ψφκτεσ, των οποίων οι αωκονίεσ ζχουν κακοριςτεί ςτο μοντζλο.
Από τθν άλλθ, τα χθμικά μοντζλα που εξαρτϊνται από τον χρόνο και το βάκοσ ζχουν
τθν κερμοκραςία ςαν κακοριςμζνθ παράμετρο.
.Ιδιότθτεσ των κόκκων ςκόνθσ. Πλα τα χθμικά μοντζλα περιλαμβάνουν τθν
δθμιουργία μοριακοφ υδρογόνου ςτουσ κόκκουσ. Μερικά περιλαμβάνουν και άλλεσ
αντιδράςεισ επιωάνειασ και διαςκόρπιςθ από τθν ςκόνθ. Οι ςθμαντικοί παράγοντεσ
που πρζπει να κακοριςτοφν είναι το μζγεκοσ των κόκκων ι διαςπορά των μεγεκϊν,
και οι ιδιότθτεσ των κόκκων (π.χ. αντανακλαςτικότθτα (albedo) και ςυνάρτθςθ
ωάςθσ). Μια διαςπορά μεγεκϊν των κόκκων ςκόνθσ που χρθςιμοποιοφμε ςυχνά
είναι θ Mathis- Rumpl- Nordsieck (MRN), που καταωζρνει να υπολογίςει τον μζςο
όρο τθσ καμπφλθσ τθσ μεςοαςτρικισ εξάλειψθσ με τθν παραδοχι ότι θ ςκόνθ
αποτελείται από δφο ςυςτατικά, το άμορωο πυρίτιο και τον γραωίτθ. Η εξάλειψθ
ταιριάηει καλυτζρα ςτθν υπόκεςθ ότι όλοι οι κόκκοι ζχουν ςυγκεκριμζνο εφροσ
μεγζκουσ και αντανακλαςτικότθτα. Τϊρα τα μοντζλα ςκόνθσ ξεπερνάνε το μοντζλο
MRN, και περιζχουν ζνα ςυςτατικό PAH (πολυκυκλικοί αρωματικοί
υδρογονάνκρακεσ).
.Ράγωμα. Για μοντζλα, ςτα οποία περιλαμβάνονται τα είδθ ςτζρεασ κατάςταςθσ
όταν προςομοιϊνεται θ ψυχρι ωάςθ του μεςοαςτρικοφ μζςου, τα άτομα και τα
μόρια παγϊνουν ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ. Αν δεν ζχουμε εκρόωθςθ, υπάρχει ζνασ
τφποσ που μασ δίνει τον βακμό που ζνα είδοσ εξαντλείται (δεςμεφεται) ςτθν ςκόνθ,
που ζχει να κάνει με τθν πυκνότθτα κόκκων ςκόνθσ ανά πυρινα υδρογόνου, τθν
ακτίνα των κόκκων, τθν κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ και τθ μάηα και τθν πυκνότθτα των
ειδϊν, κακϊσ και τθν ικανότθτα επικόλλθςθσ κάκε είδοσ ςτθν ςκόνθ. Για είδθ που
ζχουν αςκενείσ δεςμοφσ, όπωσ τα (CO), (N2), θ ικανότθτα επικόλλθςθσ είναι κοντά
ςτθν μονάδα.
.Διαδικαςίεσ εξάτμιςθσ. Οι διαδικαςίεσ κερμικισ και μθ εξάτμιςθσ, που
προκαλοφνται από τθν δθμιουργία του (H2), και από κοςμικζσ ακτίνεσ και ωωτόνια,
περιλαμβάνονται ςε κάποια χθμικά μοντζλα. Αυτό ειςάγει πολλζσ ελεφκερεσ
παραμζτρουσ, με αποτζλεςμα θ επίδραςθ τθσ κάκε διαδικαςίασ, κυρίωσ τθσ μθ
κερμικισ εξάτμιςθσ, να είναι αςαωισ. Τϊρα, πειράματα μθχανιςμϊν απορρόωθςθσ
κερμοκραςίασ δίνουν μια κακαρι εικόνα πωσ τα είδθ εξατμίηονται από τουσ
κόκκουσ λόγω κερμοκραςίασ.
.Βάςεισ δεδομζνων αντιδράςεων. Ο πιο ςθμαντικόσ παράγοντασ ςε κάκε μοντζλο
είναι να υιοκετείται μια ςειρά αντιδράςεων και οι ςυντελεςτζσ ταχφτθτάσ τουσ. Η
επιλογι του ςυντελεςτι αντίδραςθσ εξαρτάται από παράγοντεσ όπωσ θ
διακεςιμότθτα, θ ακρίβεια και το εφροσ κερμοκραςιϊν. Υπάρχει διακζςιμο ζνα
πλικοσ ςυντελεςτϊν ταχφτθτασ.

Τι παίρνουμε από τα χθμικά μοντζλα?
Ζνα τυπικό χθμικό μοντζλο υπολογίηει τθν κλαςματικι αωκονία όλων των ατομικϊν
και μοριακϊν ειδϊν που περιλαμβάνονται ςτο δίκτυο, ςε ςχζςθ ι με το ατομικό ι
με το μοριακό υδρογόνο. Αυτζσ οι κλαςματικζσ αωκονίεσ δίνονται ωσ επίδραςθ του
χρόνου (ςε μοντζλα εξαρτϊμενα από τον χρόνο) και του χϊρου (ςε εξαρτϊμενα από
το βάκοσ μοντζλα). Αν το μοντζλο περιλαμβάνει είδθ επιωανειϊν, τότε κα δίνει και
τισ αωκονίεσ για τουσ πάγουσ. Τα μοντζλα PDR δίνουν επίςθσ κερμοκραςία αερίου
και ςκόνθσ, όπωσ και τα μεγζκθ εκπομπισ και ζνταςθσ των κυρίων <ψυκτϊν>, όπωσ
τα (C ), (C+), (O), (CO). Τελικά, οι ςυγκρίςεισ πλεγμάτων από μοντζλα όπου οι
ειςαγόμενεσ παράμετροι ζχουν επαλθκευτεί με παρατθριςεισ, μασ δίνουν
πλθροωορίεσ των ωυςικϊν παραμζτρων όπωσ θ πυκνότθτα, θ κερμοκραςία, ο
ιονιςμόσ από τθν κοςμικι ακτινοβολία και θ θλεκτρομαγνθτικι ιςχφ.

Μοντζλα PDR (περιοχζσ που κυριαρχοφνται από θλεκτρομαγνθτικι
ακτινοβολία).
Για τον πλιρθ χαρακτθριςμό μιασ τζτοιασ περιοχισ πρζπει να υπολογιςτοφν όλεσ οι
τιμζσ όπωσ θ κλαςματικι αωκονία των ατόμων και μορίων, θ κερμοκραςία τθσ
ςκόνθσ και του αερίου, θ πίεςθ του αερίου και πικανϊσ θ ςφνκεςθ τθσ ςκόνθσ και
των PAH. Αυτοί οι υπολογιςμοί είναι ςθμαντικοί όταν τα ωωτόνια ειςβάλλουν ςε
ζνα αζριο, με αποτζλεςμα να ενϊνονται διαωορετικά ςυςτατικά των νεωϊν. Κάποιο
μικοσ κφματοσ κα επθρεάςει τθν κζρμανςθ τθσ ςκόνθσ και του αερίου, και κα
αλλάξει θ ιςορροπία τθσ κερμοκραςίασ και θ χθμεία τθσ περιοχισ.
Οι υπολογιςμοί τθσ κερμοκραςίασ και τθσ χθμείασ είναι αλλθλζνδετα, και κα
υπάρξει πρωτίςτωσ ψφξθ μζςω ατόμων και μορίων. Οι κωδικοί των PDR
εκωράηονται μζςω 3 βθμάτων υπολογιςμοφ. 1) αναλφουν τθν τοπικι χθμικι
ιςορροπία, ϊςτε να κακορίςουν τισ τοπικζσ πυκνότθτεσ ,2) αναλφουν τθν τοπικι
ιςορροπία ενζργειασ για να εκτιμιςουν τισ τοπικζσ ωυςικζσ τιμζσ όπωσ
κερμοκραςίεσ, πιζςεισ και πλθκυςμοί μορίων και 3) αναλφουν τθν μετάβαςθ τθσ
ακτινοβολίασ.
Μια παράμετροσ- κλειδί ςτα μοντζλα αυτά είναι ο τφποσ τθσ γεωμετρίασ. Οι πιο
πολλοί κωδικοί είναι μονοδιάςτατοι και χρθςιμοποιοφν παράλλθλθ γεωμετρία, που
δζχεται ωωτόνια από τθ μια πλευρά ι και από τισ δφο. Αυτι θ γεωμετρία απλοποιεί
ςθμαντικά το πρόβλθμα τθσ μετάβαςθσ τθσ ακτινοβολίασ γιατί είναι επαρκισ ο
υπολογιςμόσ μόνο για μια γραμμι κζαςθσ. Μερικοί κωδικοί χρθςιμοποιοφν
ςωαιρικι γεωμετρία.
Άλλθ ςθμαντικι παράμετροσ είναι το πεδίο ακτινοβολίασ. Στουσ πιο πολλοφσ
κωδικοφσ, θ περιβάλλον ακτινοβολία ςτο μακρινό υπεριϊδεσ είναι ςε μονάδεσ των
πεδίων ακτινοβολίασ κατά Draine ι κατά Habing. Η ακτινοβολία για ιςότοπα πεδία
είναι κατά μζςο όρο επί 4π (κάτι που υποκζτει ότι το νζωοσ είναι ςωαιρικό). Η
κφρια διαωορά ενόσ με κατεφκυνςθ ι ενόσ ιςότροπου πεδίου ακτινοβολίασ
μακρινοφ UV είναι θ δράςθ τθσ απόςβεςθσ από τθν ςκόνθ. Η ςκζδαςθ τθσ ςκόνθσ

κζτει μια επιπλζον πολυπλοκότθτα ςτθν απόςβεςθ τθσ ακτινοβολίασ, επειδι πρζπει
να κακοριςτοφν θ αντανακλαςτικότθτα και θ ςυνιςτϊςα ωάςθσ των κόκκων.
Σε χθμικοφσ όρουσ, αυτζσ είναι οι κφριεσ παράμετροι για ζνα μοντζλο PDR και
χρειάηονται ακριβείσ μετριςεισ τθσ επίδραςθσ τθσ ακτινοβολίασ, τθσ ηϊνθσ
μετάβαςθσ (H)/(H2) και τθσ ηϊνθσ μετάβαςθσ (C+)/(C)/ (CO).
Για να υπολογίςουμε τθν κερμοκραςία ςε ζνα νζωοσ, πρζπει να υπολογίςουμε τθν
ιςορροπία μεταξφ κερμαινόμενου και ψυχομζνου αερίου. Οι κυρίεσ πθγζσ του
κερμαινόμενου αερίου είναι ο ςχθματιςμόσ και θ διάλυςθ του (H2), οι κοςμικζσ
ακτίνεσ, θ ωωτοθλεκτρικι κζρμανςθ, θ κζρμανςθ μζςω ακτίνων Χ και τα
ωωτοθλεκτρικά ωαινόμενα από τουσ κόκκουσ ςκόνθσ και τα μόρια των PAH. Σε όλεσ
αυτζσ τισ διεργαςίεσ ιονίηονται άτομα και μόρια, και δίνουν ενζργεια ςε ελευκζρα
θλεκτρόνια. Οι κφριε πθγζσ ψφξθσ είναι τα άτομα και τα μόρια ((O),(C), (C+), (CO)
κ.α.), θ αλλθλεπίδραςθ του αερίου με τθν ςκόνθ και θ επαναςφνδεςθ μζςω τθσ
ακτινοβολίασ (radiative recombination).
Τα μοντζλα των PDR διαωζρουν μεταξφ τουσ ςε όλεσ αυτζσ τισ παραμζτρουσ. Πμωσ
ςυνικωσ καταβάλλονται προςπάκειεσ ςυγκριτικισ αξιολόγθςθσ αυτϊν των
μοντζλων.

Μοντζλα αερίου- ςκόνθσ.
Αυτά τα μοντζλα μποροφν να καταςκευαςτοφν με τθν χριςθ 2 διαωορετικϊν
προςεγγίςεων. Η πρϊτθ περιλαμβάνει μια απλι ι ψευδό- επιωανειακι χθμεία, που
βαςίηεται ςτθν παραδοχι ότι εμωανίηονται γριγορεσ αντιδράςεισ υδρογόνωςθσ
(hydrogenation) ι/ και οξείδωςθσ (oxidation) με υψθλζσ επιδράςεισ ωσ τον
κορεςμό, ακόμα και ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ (10 Κ). Για παράδειγμα, κεωροφμε
ότι τα άτομα (O) απορροωϊνται γριγορα από τισ επιωάνειεσ για ςχθματιςμό του
νεροφ, τα άτομα του αηϊτου για το (NH3), και το (CO) για ςχθματιςμό
(H2CO),(CH3OH). Το πλεονζκτθμα αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι ότι δεν χρειάηεται να
κακοριςτοφν οι ςυντελεςτζσ των βακμϊν αντίδραςθσ των επιωανειϊν, που είναι
ελάχιςτα διακζςιμοι από πειράματα τα οποία ζχουν προςαρμοςτεί για
μεςοαςτρικζσ ςυνκικεσ. Δεν μποροφμε να τουσ ςυμπεριλάβουμε ςτα ίδια μοντζλα
που χρθςιμοποιοφμε για τθν αζρια ωάςθ, γιατί θ ςκόνθ μασ ωανερϊνει πιο πολφ
επιωάνεια από όγκο, ο οποίοσ δεν είναι γνωςτόσ, επειδι οι κόκκοι ςκόνθσ είναι
πολφ πορϊδεισ. Το μειονζκτθμα τθσ απλισ αυτισ προςζγγιςθσ είναι ότι
περιλαμβάνει μόνο μικρό μζροσ των αντιδράςεων των επιωανειϊν (υδρογόνωςθ
μζχρι κορεςμοφ), και κζτουμε τθν παραδοχι ότι υπάρχει 100% ικανότθτα χθμικισ
αντίδραςθσ.
Η δεφτερθ προςζγγιςθ περιζχει μια επιπλζον ςφνκετθ αντίδραςθ επιωάνειασ ςτο
μοντζλο. Λόγω των αβεβαιοτιτων ςτουσ ςυντελεςτζσ ταχφτθτασ όλων των
αντιδράςεων ςτισ επιωάνειεσ και των αβεβαιοτιτων ωσ προσ τθν ωφςθ των
επιωανειϊν των κόκκων ςκόνθσ, ζχουν εξελιχτεί διάωορεσ μζκοδοι. Η μζκοδοσ
ορίου επικάκθςθσ χρθςιμοποιείται όταν το χρονοδιάγραμμα ενόσ ατόμου ι ενόσ
μορίου να ςαρϊςει μια επιωάνεια είναι πολφ μικρότερο από τον χρόνο επικάκθςθσ

του άλλου αντιδραςτθρίου. Τότε οι χθμικζσ αντιδράςεισ είναι περιοριςμζνεσ από
τον βακμό επικάκθςθσ του νζου είδοσ. Άλλθ μζκοδοσ είναι θ περιοριςμζνθ από τθν
αντίδραςθ προςζγγιςθ (μζςω υπολογιςμϊν Monte Carlo), όπου ιςχφει το αντίκετο.
Ζνα είδοσ είναι παγιδευμζνο ςε μια πλευρά και αντιδράει μόνο με τα άλλα που
πζωτουν ςτθν ίδια πλευρά (δεν υπάρχει θ ςάρωςθ). Αυτζσ οι μζκοδοι όμωσ δεν
αντιμετωπίηουν τθν ανομοιογζνεια των επιωανειϊν. Τελευταία ζχουμε
προςεγγίςεισ που είναι πιο πλιρθσ.

.Μοντζλα μετάβαςθσ ακτινοβολίασ.
Πταν δεν εμωανίηεται κάποια τοπικι κερμοδυναμικι ιςορροπία (LTE, local
thermodynamic equilibrium) είναι απαραίτθτο να αναλογιςτοφμε όλεσ τισ
ξεχωριςτζσ διαδικαςίεσ που οδθγοφν ςε πλθκυςμοφσ επιπζδων ιονιςμοφ ι ςε
μείωςθ πλθκυςμϊν. Οι ςυγκροφςεισ και θ ακτινοβολία κακορίηουν μαηί τουσ
πλθκυςμοφσ επιπζδων ιονιςμοφ, μζςα από τθν εξίςωςθ τθσ ςτατιςτικισ
ιςορροπίασ. Η ερμθνεία των μοριακϊν γραμμϊν απαιτεί τθν χριςθ ενόσ μοντζλου
γραμμικισ μετάβαςθσ ακτινοβολίασ που να είναι ικανό να υπολογίηει με ακρίβεια
τουσ μθ LTE πλθκυςμοφσ επιπζδων ιονιςμοφ και τα ωάςματα που προκφπτουν. Οι
κϊδικεσ μετάβαςθσ ακτινοβολίασ υπολογίηουν τθν ροι θ τθν ζνταςθ των
ξεχωριςτϊν γραμμικϊν εκπομπϊν και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ τα προωίλ των
γραμμϊν. Το βαςικό προαπαιτοφμενο ενόσ πετυχθμζνου κϊδικα μετάβαςθσ
ακτινοβολίασ είναι θ διακεςιμότθτα και θ ακρίβεια των δεδομζνων των
ςυγκροφςεων.
.Ρροςζγγιςθ ταχφτθτασ μεγάλθσ κλίμακασ (LVG, large velocity gradient).
Ρολλζσ ωορζσ μποροφμε να υπολογίςουμε τουσ ςχετικοφσ πλθκυςμοφσ
διαωορετικϊν καταςτάςεων περιςτροωισ των μορίων από τισ εξιςϊςεισ τθσ
ςτατιςτικισ ιςορροπίασ, με τθν μετάβαςθ ακτινοβολίασ να προςεγγίηεται από μια
απλι ζκωραςθ τθσ πικανότθτασ απόδραςθσ, που περιλαμβάνει τουσ ίδιουσ
πλθκυςμοφσ. Αυτι θ προςζγγιςθ υποκζτει ότι θ περιοχι εκπομπισ είναι
ομοιογενισ, ιςόκερμθ και χωρίσ πεδία μεγάλθσ ταχφτθτασ, και μασ επιτρζπει να
ξεχωρίςουμε τθν μετάβαςθ ακτινοβολίασ από τισ εξιςϊςεισ τθσ ςτατιςτικισ
ιςορροπίασ.
Ασ υποκζςουμε ότι ζνα ωωτόνιο που εκπζμπεται από τθν κζςθ ρ1 απορροωάται
ςτθν κζςθ ρ2,επθρεάηοντασ ζτςι τον εκεί πλθκυςμό επιπζδων ιονιςμοφ. Αν
υποκζςουμε ότι το μζςο είναι ομοιογενζσ και ιςόκερμο, τότε μποροφμε να
κερδίςουμε τθν πικανότθτα μιασ απορρόωθςθσ όςο το ωωτόνιο ταξιδεφει από το ρ1
ςτο ρ2. Αυτι θ προςζγγιςθ ονομάηεται εκτίμθςθ Sobolev ταχφτθτασ μεγάλθσ
κλίμακασ (LVG). Με άλλα λόγια, θ LVG υποκζτει ότι οι διαωορζσ ταχυτιτων μεταξφ
ρ1 και ρ2 είναι μεγάλεσ ςχετικά με το πλάτοσ τθσ διαςποράσ ταχυτιτων και ςτο ρ1
και ςτο ρ2. Αυτό, μαηί με τθν παραδοχι μιασ κακολικισ κερμοκραςίασ, πυκνότθτασ
και αωκονίασ μασ διαβεβαιϊνει ότι οι ςχετικοί πλθκυςμοί είναι οι ίδιοι ςε όλο το
νζωοσ. Ζνασ υπολογιςμόσ τθσ LVG διαωζρει αν ζχει να κάνει με γραμμικά ι μθ
μόρια, αλλά περιλαμβάνοντασ τισ μεταβάςεισ ακτινοβολίασ και ςυγκροφςεων

μεταξφ αυκαίρετων ηευγαριϊν από επίπεδα περιςτροωισ, μπορεί να είναι ςωςτόσ
και ςτισ 2 περιπτϊςεισ.
Οι ςυντελεςτζσ ςφγκρουςθσ αντιπροςωπεφουν τισ κφριεσ πθγζσ τθσ αβεβαιότθτασ
πολλϊν μορίων. Αλλά ακόμα και να υποκζςουμε ότι αυτοί είναι γνωςτοί, δεν
πρζπει να ξεχνάμε ότι τα μοντζλα LVG ζχουν ζναν εγγενι εκωυλιςμό, ςτον οποίο ο
ςυνδυαςμόσ τθσ πυκνότθτασ του αερίου και τθσ κερμοκραςίασ που δίνουν τθν
καλφτερα ταιριαςτι LVG δεν περιλαμβάνει οπωςδιποτε τθν ςωςτι κερμοκραςία ι
πυκνότθτα. Αν οι παρατθριςεισ μασ λζνε ότι υπάρχει μια κακαρι δομι ςτθν
περιοχι, θ προςζγγιςθ LVG είναι, κατά οριςμό, ελλιπισ.

Μθ- LVG προςζγγιςθ.
Η προςζγγιςθ LVG είναι κακαρά μια εκτίμθςθ, και παρ ότι είναι πολφ δυνατι ςτο να
περιορίηει τα διαςτιματα των παραμζτρων τθσ πικανισ πυκνότθτασ και
κερμοκραςίασ που ταιριάηουν με τα δεδομζνα των παρατθριςεων, χρειάηεται
κάποιεσ ωορζσ να λφνουμε το πρόβλθμα τθσ μετάβαςθσ ακτινοβολίασ με
μεγαλφτερθ ακρίβεια.
Μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε πολλζσ τεχνικζσ και όπωσ ξζρουμε, ειδικά από τα
μοντζλα τθσ θλιακισ ατμόςωαιρασ, οι εκτιμιςεισ των αλγορίκμων τθσ μετάβαςθσ
ακτινοβολίασ μποροφν να οδθγιςουν ςε ουςιϊδθ λάκθ ςτθν εκτίμθςθ τθσ ζνταςθσ
των γραμμϊν.
Ππωσ ζχουμε δει, το πρόβλθμα τθσ μετάβαςθσ ακτινοβολίασ μπορεί να ςυνοψίηεται
μζςω μιασ εξίςωςθσ που περιγράωει τθν εκπομπι, τθν απορρόωθςθ και τθν κίνθςθ
των ωωτονίων ςε μια ευκεία μζςα ςε ζνα μζςο. Αν δεν χρθςιμοποιιςουμε τθν LVG,
τότε το ςφνολο των εξιςϊςεων που υπολογίηουν το πεδίο ακτινοβολίασ και τουσ
πλθκυςμοφσ επιπζδων πρζπει να λυκοφν ξεχωριςτά, ςυνικωσ με μια διαδικαςία
επανάλθψθσ. Οι πιο ςυχνζσ μζκοδοι είναι
.Lambdα alteration (LI), Monte Carlo (MC), Approximated/ Accelerated LI (ALI),
Accelerated MC (AMC).
Οι παράμετροι που χρειάηονται, εκτόσ τα δεδομζνα των ςυγκροφςεων, είναι θ
αωκονία των ειδϊν, θ πυκνότθτα και κερμοκραςία ωσ ςυνιςτϊςα του βάκουσ μζςα
ςτο νζωοσ, το πεδίο ακτινοβολίασ και το πεδίο ταχφτθτασ. Τα πιο ςυνικθ
αποτελζςματα είναι οι πλθκυςμοί επιπζδων, οι κερμοκραςίεσ διζγερςθσ, οι
γραμμικζσ εντάςεισ και τα προωίλ των γραμμϊν.
Ζχουν εκδοκεί πολλζσ εργαςίεσ ςτθν πρόςωατθ βιβλιογραωία που ενϊνουν χθμικά
μοντζλα με μοντζλα μετάβαςθσ ακτινοβολίασ. Για παράδειγμα, εδϊ ςυνοψίηουμε
τα αποτελζςματα μιασ κεωρθτικισ μελζτθσ του μορίου εκπομπισ (12C32S)
(εωεξισ(CS)), που ζχει ςτόχο να βοθκιςει τουσ παρατθρθτζσ, μζςω κεωρθτικϊν
προωίλ του (CS), να ερμθνεφςουν τθν εκπομπι από αυτό το μόριο ςε καυτοφσ
πυρινεσ. Σε αυτιν τθν εργαςία τρζξαμε ζνα μοντζλο για μεγάλο εφροσ παραμζτρων
του χϊρου, καλφπτοντασ μεγάλο εφροσ μεγεκϊν των πυρινων (που περιλαμβάνει
υπζρπυκνουσ πυρινεσ και τα αραιά εξωτερικά τουσ πζπλα), πυκνοτιτων,

κερμοκραςιϊν και θλικιϊν. Τα αποτελζςματα χρθςιμοποιικθκαν ςε ζναν κϊδικα
μετάβαςθσ ακτινοβολίασ που βαςίηεται ςτο ALI, που κεωρεί τα πρϊτα 40 επίπεδα
περιςτροωισ του (CS) ςτθν βαςικι κατάςταςθ δόνθςθσ. Τα μοριακά δεδομζνα και
οι τιμζσ των ςυγκροφςεων ςε ςχζςθ με το (H2) πάρκθκαν από το Cologne Database
for Molecular Spectroscopy. Οι ποςότθτεσ που υπολογίςτθκαν με τον κϊδικα
μετάβαςθσ ακτινοβολίασ είναι οι εντάςεισ και τα ωάςματα εκπομπισ. Τα τελευταία
τα ςυλλζξαμε επίςθσ από κατάλλθλεσ παρατθριςεισ μζςω τθλεςκοπίων, και τελικά
μπορζςαμε να εκτιμιςουμε τισ γραμμικζσ ροζσ, ωσ ςθμαντικά αποτελζςματα.
Ρζρα από τθν αξία που κα ζχουν τζτοιεσ εργαςίεσ ςτο μζλλον με το ALMA,
μποροφμε να κερδίςουμε κάποια γενικά αςτροχθμικά ςυμπεράςματα. Για
παράδειγμα, βρικαμε ότι θ κλαςματικι αωκονία του (CS) είναι μεγαλφτερθ ςτισ
εςωτερικζσ περιοχζσ των υπζρπυκνων πυρινων, ανεξάρτθτα τθν θλικία του πυρινα.
Αυτό μασ λζει ότι το μόριο (CS) είναι ζνασ από τουσ καλφτερουσ ανιχνευτζσ πολφ
πυκνϊν περιοχϊν αερίου. Οι γραμμζσ του (CS) υψθλοφ J ζχουν τισ ιςχυρότερεσ ροζσ
γραμμϊν, και τα πάχθ των γραμμϊν είναι ευρφτερα από αυτά των γραμμϊν
χαμθλοφ J. Ραρατθρθςιακά, είδαμε ότι θ μζγιςτθ κερμοκραςία κεραίασ όλων των
μεταβάςεων του (CS), εκτόσ τθν (1-0), είναι καλόσ ανιχνευτισ τθσ κινθτικισ
κερμοκραςίασ μζςα ςτον καυτό πυρινα. Τελικά, ςτο κζλυωοσ, όςο πιο γθραιόσ
είναι ο καυτόσ πυρινασ, τόςο πιο ιςχυρι είναι θ αυτό- απορρόωθςθ του (CS). Ο
καλφτεροσ ανιχνευτισ θλικίασ είναι θ γραμμι (CS 1-0), που δείχνει τθν μεγαλφτερθ
μεταβολι των ροϊν ςχετικά με τθν θλικία.
Η υπεροχι αυτισ τθσ προςζγγιςθσ είναι ότι δεν χρειάηεται να γίνει εκτίμθςθ ςχετικά
με τισ παρατθριςεισ για να ςυγκρίνουμε τουσ κεωρθτικοφσ υπολογιςμοφσ με τισ
παρατθριςιμεσ ωαςματικζσ γραμμζσ. Τα μοντζλα αυτά δίνουν απευκείασ τα προωίλ
των γραμμϊν και τισ εντάςεισ τουσ.

9) Ραρατθριςεισ. Ροια μόρια, ποιεσ μεταβάςεισ?
Στα προθγοφμενα κεωάλαια είδαμε ότι για να ανιχνεφςουμε διαωορετικά
αςτρονομικά χαρακτθριςτικά ςτον Γαλαξία μασ ι ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ με τθν
χριςθ των γραμμϊν εκπομπισ, πρζπει να επιλζξουμε γραμμζσ που να
ανταποκρίνονται ςε κατάλλθλεσ μεταβάςεισ. Οι μεταβάςεισ που χρθςιμοποιοφμε
πρζπει να είναι αυτζσ που τα ανϊτατα επίπεδα ιονιςμοφ είναι κοινόσ πλθκυςμόσ
ςτο αζριο που παρατθροφμε. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, ο πιο ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ
διζγερςθσ προσ το ανϊτατο επίπεδο είναι οι ςυγκροφςεισ, με το (H2) να είναι ο
ςυχνότεροσ εταίροσ των ςυγκροφςεων.
Για παράδειγμα, είδαμε ότι θ μετάβαςθ (CO1-0) είναι κατάλλθλθ για ανίχνευςθ
ψυχροφ ουδζτερου αερίου, με κινθτικι κερμοκραςία 10 Κ και πυκνότθτα μορίων
υδρογόνου 1000/cm3. Ραρόλα αυτά, οι παρατθριςεισ τθσ ακτινοβολίασ που
εκπζμπεται ςε αυτιν τθν μετάβαςθ δεν μποροφν να αποκαλφψουν τθν παρουςία
ψυχροφ ι κερμοφ αερίου ςε πυκνότθτα 100000/cm3, επειδι μπορεί να

εμωανιςτοφν από-διεγζρςεισ, λόγω ςυγκροφςεων ςτο ανϊτατο επίπεδο, πριν
εμωανιςτεί θ ακτινοβολία ςτθν γραμμι (1-0). Ζτςι για να παρατθριςουμε αζρια
μεγαλφτερθσ πυκνότθτασ, πρζπει να χρθςιμοποιιςουμε πιο διεγερμζνεσ γραμμζσ
του (CO), που ζχουν μεγαλφτερεσ αυκόρμθτεσ πικανότθτεσ ακτινοβολίασ
(υποκζτοντασ ότι αυτά τα πολφ διεγερμζνα επίπεδα ζχουν αρκετό πλθκυςμό ςτθν
επικρατοφςα κερμοκραςία). Εναλλακτικά, ο παρατθρθτισ μπορεί να
χρθςιμοποιιςει γραμμι από άλλο είδοσ μορίου, που ζχει πιο κατάλλθλεσ βαςικζσ
τιμζσ για τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ ςτο αζριο που παρατθροφμε. Βζβαια υπάρχουν
πολυπλοκότθτεσ από τα μεγάλα οπτικά βάκθ ςτθν γραμμι κζαςθσ, που μασ
δυςκολεφουν να αναγνωρίςουμε τισ ωυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν περιοχι που
παρατθροφμε. Η απλι ωυςικι ςτα παραπάνω επιχειριματα περιλαμβάνεται ςτθν
ζννοια τθσ κρίςιμθσ πυκνότθτασ.
Ζχουμε ανακαλφψει περιςςότερα από 180 είδθ μορίων αζριασ ωάςθσ ςτισ
μεςοαςτρικζσ και περιαςτρικζσ περιοχζσ του Γαλαξία μασ και 50 ςε άλλουσ
γαλαξίεσ. Μερικά από τα μόρια αυτά ζχουν βρεκεί ςε πολλζσ μεταβάςεισ. Ζνα
ακραίο παράδειγμα, το (CO),ζχει βρεκεί ςε κακαρζσ περιςτροωικζσ μεταβάςεισ από
όλα τα επίπεδα (J= 1 μζχρι J= 37), ςτο βαςικό επίπεδο δόνθςθσ. Τα περιςςότερα
μόρια ζχουν ανακαλυωτεί ςε μερικά μόνο επίπεδα μεταβάςεων, αλλά και πάλι
δίνουν πολλζσ επιλογζσ ςτον ςχεδιαςμό ενόσ προγράμματοσ παρατιρθςθσ. Είναι
ςθμαντικό να δοκιμάηουμε και να επιλζγουμε αυτζσ τισ μεμονωμζνεσ μοριακζσ
γραμμζσ (από τισ χιλιάδεσ πικανζσ επιλογζσ), που να μασ δείχνουν πιο εφκολα τισ
τιμζσ για τισ μεςοαςτρικζσ ι περιαςτρικζσ περιοχζσ που μελετάμε.
Δεν ζχουν όλεσ οι πικανζσ μοριακζσ γραμμζσ ίςθ αξία για τουσ αςτρονόμουσ ωσ
ανιχνευτζσ μεςοαςτρικισ θ περιαςτρικισ φλθσ. Υπάρχει ςχετικόσ πίνακασ με τα είδθ
μορίων και ςυγκεκριμζνεσ μεταβάςεισ, και ςε ποιεσ ςυχνότθτεσ, ενζργειεσ
ανϊτατου επιπζδου και τιμζσ κερμοκραςίασ και πυκνότθτασ αερίου ςτο οποίο
αντιςτοιχοφν.

Σθμείωςθ 1
Με τον ωαςματογράωοGREATςτο αεροπλάνο- τθλεςκόπιο SOFIA, αςτρονόμοι
ανακάλυψαν μια ωαςματικι γραμμι του μορίου παρά- (H2D+) ςε μια περιοχι
αςτρογζννθςθσ, 400 ζτθ ωωτόσ μακριά, ςτον ρ Οωιοφχο. Το (H2D+) δθμιουργείται
ςε πολφ ψυχρά και πυκνά μεςοαςτρικά νζωθ, από ςυγκροφςεισ των άωκονων
ιόντων (H3+) με μόρια (HD). Σε αυτά τα ψυχρά νζωθ κερμοκραςίασ κάτω από 20 Κ,
αλλάηει με τθν πάροδο του χρόνου θ κατάςταςθ από ορκό- υδρογόνο ςε παράυδρογόνο, βάςει χθμικϊν μοντζλων. Ζτςι θ ςχζςθ ορκό/ παρά του (H2D+)
χρθςιμεφει ωσ χθμικό ρολόι ςτον κακοριςμό θλικίασ ενόσ μοριακοφ νζωουσ.

Οι μετριςεισ του SOFIA ςτο ψυχρό αυτό νζωοσ ,όπου δθμιουργικθκαν 3
πρωτοαςτζρια όμοιου τφπου με τον Ήλιο μασ, δίνουν θλικία του νζωουσ
μεγαλφτερθ των 1 εκατομμφριων ετϊν.

Σθμείωςθ 2
Στιλθ πυκνότθτασ.
Πταν ζνα αςτρικό νζωοσ απορροωάει ακτινοβολία, με ζνα ραδιοτθλεςκόπιο
παίρνουμε το ωάςμα ωσ μια Γκαουςιανι αντίςτροωθ καμπφλθ. Ρερίπου ςτο μζςο
αυτοφ του ςχιματοσ, που μοιάηει με κφπελλο, υψϊνουμε ζνα ορκογϊνιο, που
αντιςτοιχεί ςτθν απορρόωθςθ που προκαλεί το νζωουσ. Το μζγεκοσ του
ορκογωνίου είναι ανάλογο του βακμοφ απορρόωθςθσ. Μοιάηει με ςτιλθ (ςτιλθ
πυκνότθτασ). Ο βακμόσ απορρόωθςθσ εξαρτάται από τθν πυκνότθτα και άλλουσ
παράγοντεσ (μεταλλικότθτα, κερμοκραςία, ιονιςμό κ.α.).

Σθμείωςθ 3
Με το ςυμβολομετρικό ραδιοτθλεςκόπιο ALMA ανακαλφψαμε ότι ο
πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ γφρω από το MWC 480 περιζχει μεγάλεσ ποςότθτεσ
methylcyanide (CH3CN), ζνα ςφνκετο μόριο με βάςθ τον άνκρακα. Υπάρχει αρκετό
methylcyanide γφρω από MWC 480 ϊςτε να γεμίςει τουσ ωκεανοφσ τθσ Γθσ. Αυτό το
αςτζρι είναι μόλισ ενόσ εκ. ετϊν. Το όνομά του παραπζμπει ςτον Mount Wilson
Catalog για B και A αςτζρια με λαμπρζσ γραμμζσ υδρογόνου ςτο ωάςμα τουσ. Αυτό
το μόριο και το πιο απλό ςυγγενικό του υδροκυάνιο (HCN) βρζκθκε ςτισ ψυχρότερεσ
εξωτερικζσ περιοχζσ ςτον νεοςφςτατο αςτρικό δίςκο, ςε μια περιοχι ανάλογθ με
τθν ηϊνθ του Kuiper Belt ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. Αυτό ενιςχφει το ςενάριο ότι θ Γθ
εμπλουτίςτθκε από κομιτεσ και αςτεροειδείσ αυτισ τθσ περιοχισ, που μασ ζωεραν
νερό και πολφπλοκα οργανικά μόρια.

