Οι γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ και θ κοςμικι ςκόνθ
Οι εκπομπζσ των γαλαξιϊν ςτο θλεκτρομαγνθτικό φάςμα, από τθν δθμιουργία τουσ ςτο
ςφμπαν μζχρι ςιμερα, εμφανίηονται ωσ ζνα διάχυτο κοςμολογικό υπόβακρο. Τθν
δεκαετία του 1990 ανακαλφφτθκε το κοςμικό υπόβακρο υπζρυκρων ακτινϊν, και
ειδικά το μζροσ του υποβάκρου μικουσ κφματοσ 1μm- 1mm. Οι μετριςεισ του μασ
ζδειξαν ότι ςτθν ιςτορία του ςφμπαντοσ θ εκπομπι υπερφκρων από τθν κοςμικι
ςκόνθ είναι ιςότιμθ (παρόμοιασ ενεργειακισ πυκνότθτασ) με τθν εκπομπι ςτο
ορατό φωσ και με αυτιν ςτο υπεριϊδεσ, ακτινοβολίεσ που προζρχονται άμεςα από
τα αςτζρια. Το περιςςότερο από το αςτρικό φωσ που ζχει απορροφθκεί από τουσ
κόκκουσ τθσ ςκόνθσ, με αποτζλεςμα τθν επανά-εκπομπι του ςτο υπζρυκρο,
προζρχεται από νεαρά αςτζρια. Αυτά εκπζμπουν ςε μικρότερα μικθ κφματοσ που
απορροφάται πιο εφκολα από τθν ςκόνθ. Αυτό το φωσ μασ βοθκάει ςτον εντοπιςμό
τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ ςτουσ γαλαξίεσ. Η μελζτθ τθσ εκπομπισ ςτο
υπζρυκρο μασ προςφζρει τθν κατανόθςθ του ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ του
ςφμπαντοσ, δθλαδι πωσ χτιςτικε θ αςτρικι μάηα των γαλαξιϊν.
Ο ςχθματιςμόσ των γαλαξιϊν είναι πολφπλοκθ διαδικαςία. Σχθματίηονται δομζσ ςτθν
ςκοτεινι φλθ μζςω βαρυτικϊν επαυξιςεων μικρϊν αρχικϊν διακυμάνςεων τθσ
φλθσ, που οδθγοφν ςε βαρυτικά δεμζνεσ άλωσ ςκοτεινισ φλθσ και αζριο που
ζλκεται από αυτζσ. Το αζριο αρχικά κερμαίνεται (κινθτικότθτα) και μετά ψφχεται
(αποβολι κερμότθτασ μζςω ακτινοβολίασ) με αποτζλεςμα να καταρρζει ςτα κζντρα
των αλεϊν. Εκεί ςχθματίηει αςτζρια και υπερμεγζκεισ μαφρεσ τρφπεσ. Η
αποτελεςματικότθτα μετατροπισ τθσ φλθσ ςε αςτζρια ρυκμίηεται από τθν ζκλυςθ
ενζργειασ των νεαρϊν αςτεριϊν και των μαφρων τρυπϊν, μια διεργαςία που
ονομάηεται ανάδραςθ.

Το κοςμικό μοντζλο ΛCDM
Το ςφμπαν αποτελείται κυρίωσ από 1) το Λ (70%), ζνασ όροσ κοςμολογικισ ςτακεράσ που
ονομάηουμε ςκοτεινι ενζργεια. Αυτι ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν επιταχυνόμενθ
ςυμπαντικι διαςτολι και 2) CDM (ψυχρι ςκοτεινι φλθ, 26%), μια εξωτικι μορφι
φλθσ που αλλθλεπιδρά μόνο μζςω τθσ βαρφτθτασ. Ο όροσ ψυχρι παραπζμπει ςε
ςωματίδια μεγάλθσ μάηασ και όχι ταχζωσ κινοφμενα, άρα κερμά, ςωματίδια μικρισ
μάηασ. Οι διακυμάνςεισ τθσ πυκνότθτασ τθσ ενζργειασ κατά τθν μεγάλθ ζκρθξθ
εξελίχτθκαν ςε γαλαξίεσ ορατισ φλθσ (μόλισ το 4% τθσ ςυμπαντικισ μάηασ)
εμβαπτιςμζνουσ ςε άλωσ ςκοτεινισ φλθσ. Σε αυτό το μοντζλο οι γαλαξίεσ
αναπτφςςονται ιεραρχικά, δθλαδι οι μεγαλφτεροι ςυςςωρεφουν τουσ μικρότερουσ.
Έτςι ςχθματίηονται οι γαλαξιακοί δίςκοι (θ διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ του αερίου
που ειςζρχεται ςε ζναν γαλαξία). Ένασ γαλαξιακόσ δίςκοσ ςχθματίηεται όταν θ
πυκνότθτα τθσ βαρυονικισ φλθσ (αζριο που ψφχεται) ξεπεράςει αυτιν τθν
ςκοτεινισ, με αποτζλεςμα να καταρρζει λόγω ιδίασ βαρφτθτασ (και όχι τθσ
βαρφτθτασ τθσ ςκοτεινισ φλθσ). Τότε το αζριο είναι διακζςιμο για ςχθματιςμό

αςτεριϊν, που ςυμβαίνει ςε γιγάντια μοριακά νζφθ. Αυτά ςχθματίηονται από
αςτάκειεσ του αερίου που καταρρζει βαρυτικά. Χρθςιμοποιοφμε τον νόμο
Kennicutt- Schmidt (θ ςχζςθ τθσ επιφανειακισ πυκνότθτασ τθσ αςτρογζννθςθσ με
τθν επιφανειακι πυκνότθτα του αερίου, ι τθν ςυνιςτϊςα μοριακοφ αερίου). Η
αλλθλεπίδραςθ των φυςικϊν διεργαςιϊν ψφξθ του αερίου- ςχθματιςμόσ αςτεριϊνανάδραςθ διαμορφϊνει τουσ γαλαξίεσ.
Σθμαντικζσ είναι και οι διαγαλαξιακζσ αλλθλεπιδράςεισ (ςυγχωνεφςεισ και απογφμνωςθ
μζςω πίεςθσ εμβολισ).
Η διαςπορά φαςματικισ ενζργειασ (Spectral Energy Distribution) περιγράφει τθν εκπομπι
κάκε γαλαξία ςε ζνα πλικοσ από μικθ κφματοσ. Συγκρίνουμε με επιτυχία τθν SED
του μακρινοφ υπερφκρου του μοντζλου μασ με αυτιν από παρατθριςεισ γαλαξιϊν
κφριασ ακολουκίασ, δθλαδι γαλαξίεσ με ιςορροπία αςτρικισ μάηασ. Οι γαλαξίεσ
διατθροφν αυτιν τθν ιδιότθτα (ςυνικωσ εκφράηεται με τθν κυριαρχία του
γαλαξιακοφ δίςκου) ςτο μεγαλφτερο μζροσ τθσ κοςμικισ ιςτορίασ τουσ.
Παρατθροφμε μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ ςκόνθσ ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ κατά
τθν εξζλιξι τουσ. Άρα θ αςτρογζννθςθ ςτουσ γαλαξίεσ κφριασ ακολουκίασ
ςυμβαίνει πιο εκρθκτικά ςτα πρϊιμα ςτάδια των γαλαξιϊν, κάτι που ςθμαίνει πιο
καυτι ςκόνθ.

Οι γαλαξίεσ εκπομπισ ςτα υπό- χιλιοςτόμετρα (SMG, sub millimeter
galaxies)
Αυτοί δεν αποτελοφν τισ κφριεσ πθγζσ του υποβάκρου ακτινοβολίασ υπερφκρων.
Αποτελοφν όμωσ τουσ γαλαξίεσ με τθν ιςχυρότερθ αςτρογζννθςθ (100 θλιακζσ
μάηεσ/ζτοσ). Η εκπομπι ςε αυτά τα μικθ κφματοσ προζρχεται από τον ςχθματιςμό
αςτεριϊν. Χαρακτθρίηονται από τθν λαμπρότθτα ανά χωρικι μονάδα ςτον ουρανό.
Αυτοί οι γαλαξίεσ ζχουν μεγάλθ μζςθ μετατόπιςθ ςτο ερυκρό (z= 2,5), μεγάλθ
αςτρικι μάηα και πολφ ςκόνθ. Η μεγάλθ αςτρογζννθςθ προζρχεται από δυναμικά
γεγονότα όπωσ θ γαλαξιακι ςυςςϊρευςθ και θ αςτάκεια του δίςκου. Οι γαλαξίεσ
SMG αποτελοφν τθν φάςθ γαλαξιακισ εξζλιξθσ όπου ςχθματίςτθκε θ πλειονότθτα
των ςθμερινϊν αςτεριϊν. Είναι θ φάςθ ανάμεςα ςε γαλαξίεσ κφριασ ακολουκίασ
και ελλειπτικοφσ.

Η εξζλιξθ των γαλαξιϊν εξαρτάται από το περιβάλλον τουσ. Το πιο ςθμαντικό μζγεκοσ είναι
οι μάηεσ των αλεϊν ςκοτεινισ φλθσ των γαλαξιϊν.

Οι ιδιότθτζσ τουσ
Όπωσ αναφζραμε, θ ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ ςυμβαίνει μζςω τθσ
κατάρρευςθσ (αςτάκεια) του γαλαξιακοφ δίςκου. Η αςτρογζννθςθ ςυμβαίνει πλζον
ςτθν αναπτυςςόμενθ γαλαξιακι κοιλιά. Η αςτάκεια του δίςκου ζχει 2
χαρακτθριςτικά, 1) παρατθρείται ςε ταχζα ςυςςϊρευςθ αερίου από τον δίςκο ςτθν
γαλαξιακι κοιλιά ςθματοδοτϊντασ τθν ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ 2) είναι θ βαςικι
οδόσ τροφοδότθςθσ τθσ υπερμεγζκουσ μαφρθσ τρφπασ, με αποτζλεςμα θ
ανάδραςθ του ενεργοφ γαλαξιακοφ πυρινα να εμποδίηει τον ςχθματιςμό αςτεριϊν
ςτθν γαλαξιακι άλω (όπου ςυγκροφονται οι πίδακεσ με τθν περιβάλλων φλθ
δθμιουργϊντασ κρουςτικό κφμα, και εμποδίηουν ζτςι τθν ψφξθ του αερίου) ςε
μεταγενζςτερουσ χρόνουσ. Αυτό το μοντζλο πετυχαίνει τθν πρόβλεψθ τθσ ςφντομθσ
διάρκειασ του επειςοδίου αςτρογζννθςθσ που παρατθροφμε ςε αυτοφσ τουσ
γαλαξίεσ. Οι γαλαξίεσ με πολφ ςκόνθ (κυρίαρχοι ςτθν κατθγορία των SMG) είναι
κυρίωσ κεντρικοί γαλαξίεσ ςτα ςμινθ τουσ.

Το μοντζλο ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν
Όπωσ αναφζραμε, το ιεραρχικό μοντζλο προβλζπει τον ςχθματιςμό μικρϊν αλεϊν που
αργότερα ςυγχωνεφονται. Οι παράγοντεσ που περιγράφουν τθν εξζλιξθ τθσ
βαρυονικισ μάηασ ςχετικά με τθν μεταλλικότθτα είναι 1) το καυτό αζριο των
γαλαξιακϊν αλεϊν 2) το ψυχρό αζριο ςτο εςωτερικό των γαλαξιϊν 3) τα αςτζρια 4)
το αζριο που απομακρφνεται από τουσ γαλαξίεσ και 5) οι υπερμεγζκεισ μαφρεσ
τρφπεσ. Το ψυχρό αζριο και τα αςτζρια μπορεί να βρίςκονται κυρίωσ ςε γαλαξιακό
δίςκο προερχόμενο από το καυτό αζριο τθσ άλωσ ι ςε ςφαιροειδι γαλαξιακό
κζντρο/ ράβδο μζςω γαλαξιακϊν ςυγχωνεφςεων ι αςτάκεια του δίςκου.

Η ανάπτυξθ υπερμεγζκθ μαφρων τρυπϊν και θ ανάδραςθ μζςω των ενεργϊν
γαλαξιακϊν πυρινων (AGN)
Η ςυςςϊρευςθ μάηασ από τισ υπερμεγζκεισ μαφρεσ τρφπεσ απελευκερϊνει τεράςτια ποςά
ενζργειασ. Οι υπερμεγζκεισ μαφρεσ τρφπεσ μποροφν να αυξιςουν τθν μάηα τουσ με
3 τρόπουσ. 1) Τθν ςυςςϊρευςθ αερίου ςε γαλαξιακι φάςθ αςτρογζννθςθσ. Η μάηα
του ψυχροφ αερίου που ςυςςωρεφεται ςτθν μαφρθ τρφπα είναι ανάλογθ τθσ
αςτρικισ μάηασ που ςχθματίηεται κατά τθν ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ. 2) Συςςϊρευςθ
αερίου από τθν καυτι άλω. 3) Συγχϊνευςθ μαφρων τρυπϊν, που ςυμβαίνει
ταυτόχρονα με τθν γαλαξιακι ςυγχϊνευςθ. Οι κεντρικζσ μαφρεσ τρφπεσ
ςχθματίηονται μετά τα πρϊτα φαινόμενα γαλαξιακισ ςυγχϊνευςθσ. Η άμεςθ
ςυςςϊρευςθ καυτοφ αερίου τθσ άλωσ ενεργοποιεί τουσ ςχετικιςτικοφσ πίδακεσ των
AGN.

Συγχωνεφςεισ γαλαξιϊν
Οι γαλαξίεσ κατατάςςονται ωσ κεντρικοί όταν βρίςκονται ςτο κζντρο τθσ ςκοτεινισ άλωσ
και δορυφόροι όταν κινοφνται ςε τροχιζσ μζςα ςτθν ςκοτεινι άλω. Όταν
ςυγχωνεφονται ςκοτεινζσ άλωσ ο κεντρικόσ γαλαξίασ τθσ άλωσ με τθν μεγαλφτερθ
μάηα γίνεται ο νζοσ κεντρικόσ γαλαξίασ και οι υπόλοιποι γαλαξίεσ –δορυφόροι.

Όταν ζνασ γαλαξίασ αποκτιςει δορυφόρο (τον δεςμεφςει βαρυτικά) τον
απογυμνϊνει από όλο το καυτό αζριο τθσ άλωσ του (απογφμνωςθ μζςω πίεςθσ
εμβολισ, ram- pressure stripping). Έτςι ο δορυφόροσ δεν ζχει πια απόκεμα αερίου
που να μπορεί να ψυχκεί. Στισ μεγάλεσ ςυγχωνεφςεισ καταςτρζφεται ο δίςκοσ του
κυρίαρχου γαλαξία και ςχθματίηεται ζνασ ελλειπτικόσ γαλαξίασ. Όλο το ψυχρό
αζριο ειςζρχεται ςτθν ςφαιροειδι κεντρικι μορφι του γαλαξία που ςχθματίςτθκε
από τθν κατάρρευςθ των αςτεριϊν του δίςκου.
Σθμαντικό ρόλο ζχουν 2 μεγζκθ, ο χρόνοσ κατάρρευςθσ του αερίου ςτον γαλαξία (tc) και ο
χρόνοσ που αυτό καταναλϊνεται ςτθν αςτρογζννθςθ (ts). Η αλλθλεπίδραςθ αυτϊν
των 2 μεγεκϊν ζχει κακοριςτικό ρόλο ςτον ςχθματιςμό διαφορετικϊν
μορφολογικϊν γαλαξιακϊν τφπων. Αν ts<<tc, τα περιςςότερα αςτζρια
ςχθματίηονται πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ κατάρρευςθσ του αερίου, με αποτζλεςμα
το αζριο να μθν προλάβει να αποβάλλει ενζργεια ϊςτε να υποςτθριχτεί ο δίςκοσ.
Τότε ο γαλαξίασ κα γίνει ελλειπτικόσ, ενϊ αν ts>tc, το αζριο κα αποβάλλει ενζργεια
και κα υποςτθριχτεί ο δίςκοσ. Η μάηα που ειςζρχεται ςτον δίςκο μπορεί να
προζλκει από ςυγχωνεφςεισ ι από άμεςθ ςυςςϊρευςθ μεςογαλαξιακοφ αερίου
(ιδίωσ ςτο πρϊιμο ςφμπαν). Αυτι θ απλουςτευμζνθ εικόνα ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν
είναι ςφμφωνθ με τθν μελζτθ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν.

Η φαςματικι διαςπορά ενζργειασ (SED, spectral energy distribution) τθσ
κφριασ ακολουκίασ των γαλαξιϊν και των γαλαξιϊν
αςτρογζννθςθσ
Η μεςοαςτρικι ςκόνθ ςχθματίηεται από μζταλλα που παράγονται ςτο εςωτερικό των
αςτεριϊν μζςω τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ. Οι αςτρικοί άνεμοι και οι εκριξεισ
ςουπερνόβα διαςπείρουν τα μζταλλα ςτον μεςοαςτρικό χϊρο και ζνα μζροσ τουσ
δθμιουργεί κόκκουσ ςκόνθσ. Αυτοί οι κόκκοι απορροφοφν το ορατό φωσ και
εκπζμπουν ςτο υπζρυκρο. Η πυκνότθτα ενζργειασ του υποβάκρου ςτο υπζρυκρο
είναι παρόμοια με αυτιν ςτο ορατό και ςτισ υπεριϊδεισ (άμεςθ αςτρικι
ακτινοβολία). Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ πλειονότθτα των αςτεριϊν ςτο
ςφμπαν ςχθματίςτθκε ςε γαλαξίεσ τθσ κφριασ ακολουκίασ. Αυτοί είναι γαλαξίεσ με
ςτενι ςχζςθ ανάμεςα ςτον ρυκμό αςτρογζννθςθσ και τθν αςτρικι μάηα, λόγω τθσ
εξάρτθςθσ τθσ αςτρογζννθςθσ από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ψφξθσ του αερίου και
των διαδικαςιϊν ανάδραςθσ. Οι γαλαξίεσ με αυξθμζνο ρυκμό αςτρογζννθςθσ
ονομάηονται γαλαξίεσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ (starburst galaxies). Σε αντίκεςθ
με τισ κοςμικζσ διεργαςίεσ αςτρογζννθςθσ ςτουσ γαλαξίεσ τθσ κφριασ ακολουκίασ,
ςε αυτοφσ θ ζκρθξθ αςτρογζννθςθσ οφείλεται ςε δυναμικά γεγονότα όπωσ οι
γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ και θ αςτάκεια του δίςκου. Όμωσ αυτι θ φάςθ
γαλαξιακισ εξζλιξθσ είναι ςχετικά ςφντομθ. Η εκρθκτικι αςτρογζννθςθ εντοπίηεται
ςτο υπζρυκρο και ςτο υπεριϊδεσ, κάνοντασ τθν εκπομπι τθσ ςκόνθσ ςθμαντικι για
τθν κατανόθςθ αυτϊν των γαλαξιϊν. Η μικρι ανάλυςθ που πετυχαίνουμε ςτο
υπζρυκρο δεν μασ επιτρζπει τθν παρατιρθςθ των λιγότερο λαμπρϊν και με ςχετικά

μικρότερο ρυκμό αςτρογζννθςθσ γαλαξιϊν εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ, κακϊσ και
των γαλαξιϊν μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ.
Υποκζτουμε ότι θ ςκόνθ ςτουσ γαλαξίεσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ κερμαίνεται από ζνα
ςτακερό πεδίο ακτινοβολίασ, το οποίο κακορίηει τθν κερμοκραςία τθσ. Φαίνεται θ
κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ να αυξάνεται με τθν ερυκρολίςκθςθ. Μετά από z> 2 δεν
ιςχφει θ κακολικι ςχζςθ μεταλλικότθτασ/ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ (θ ενιςχυμζνθ
μεταλλικότθτα ευνοεί τθν αςτρογζννθςθ λόγω πιο αποτελεςματικισ ψφξθσ του
αερίου). Εκείνθ τθν εποχι θ αναλογία των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ/ κφριασ
ακολουκίασ ιταν μεγαλφτερθ, και ςχθματίηονταν αναλογικά περιςςότερα αςτζρια
μεγάλθσ μάηασ (επακόλουκο τθσ μικρισ μεταλλικότθτασ) με πολφ ιςχυροφσ
αςτρικοφσ ανζμουσ. Αυτό ςθμαίνει ενίςχυςθ του φαινομζνου απορρόφθςθσ του
αςτρικοφ φωτόσ και επανά- εκπομπισ ςτο υπζρυκρο από τουσ κόκκουσ ςκόνθσ. Η
κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ ορίηεται από τθν αναλογία υπζρυκρθσ λαμπρότθτασ/ μάηα
τθσ ςκόνθσ. Σε μεγαλφτερθ ερυκρολίςκθςθ ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ είναι γενικά
υψθλότεροσ, που ςθμαίνει υψθλότερθ υπζρυκρθ λαμπρότθτα ενϊ θ μάηα τθσ
ςκόνθσ δεν μεταβάλλεται ςθμαντικά. Αυτό ςυμβαίνει λόγω ανταγωνιςτικϊν
φαινομζνων, δθλαδι θ αναλογία αερίου ςτουσ γαλαξίεσ για δεδομζνθ αςτρικι
μάηα μειϊνεται με τθν γαλαξιακι εξζλιξθ επειδι το διακζςιμο αζριο ελαττϊνεται
(καταναλϊνεται ςτθν αςτρογζννθςθ), ενϊ αυξάνεται θ μεταλλικότθτα (αναλογία
τθσ ςκόνθσ ςτο αζριο). Έτςι εξθγείται θ μεγαλφτερθ κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ ςε
μεγάλο z.
Γενικά ςτουσ γαλαξίεσ κυριαρχεί θ ςχζςθ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ/ μάηασ, εκτόσ αν υπάρχει
κάποιο από τα παρακάτω φαινόμενα 1) Εκρθκτικι αςτρογζννθςθ μζςω δυναμικϊν
γεγονότων. 2) Επιδράςεισ του γαλαξιακοφ περιβάλλοντοσ όπωσ θ απογφμνωςθ του
αερίου μζςω τθσ πίεςθσ εμβολισ καταπνίγει τθν αςτρογζννθςθ. 3) Η ανάδραςθ των
AGN που επθρεάηει γενικά τθν αςτρογζννθςθ του γαλαξία.
Για ςυγκεκριμζνθ γαλαξιακι μάηα, ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ ςε γαλαξίεσ εκρθκτικισ
αςτρογζννθςθσ μεγάλου z είναι μεγαλφτεροσ. Το φαινόμενο ότι θ βολομετρικι
λαμπρότθτα αυξάνεται με τθν γαλαξιακι μάηα, δθλαδι οι μεγαλφτερθσ μάηασ
γαλαξίεσ ζχουν πιο ζντονθ αςτρογζννθςθ, είναι βαςικό χαρακτθριςτικό τθσ κφριασ
ακολουκίασ των γαλαξιϊν. Η βολομετρικι λαμπρότθτα των γαλαξιϊν εκρθκτικισ
αςτρογζννθςθσ είναι υψθλότερθ από αυτιν των γαλαξιϊν κφριασ ακολουκίασ για
ίδιεσ αςτρικζσ μάηεσ και ίδια ερυκρολίςκθςθ.
Στουσ γαλαξίεσ κφριασ ακολουκίασ θ αςτρογζννθςθ ςυμβαίνει ομαλά ςτον γαλαξιακό
δίςκο, και υπάρχει εξάρτθςι τθσ από τθν πυκνότθτα του μοριακοφ αερίου. Στουσ
γαλαξίεσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ αυτι ςυμβαίνει εκρθκτικά ςτθν γαλαξιακι
κοιλιά λόγω μεταφοράσ του αερίου ςε αυτιν από τον δίςκο (μζςω δυναμικοφ
γεγονότοσ όπωσ αςτάκεια του δίςκου ι γαλαξιακι ςυγχϊνευςθ. Οι γαλαξίεσ
εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ παρουςιάηουν γενικά υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ τθσ
ςκόνθσ λόγω αυξθμζνου ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ. Υποκζτουμε ότι ςε αυτοφσ θ
ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ μάηασ είναι <βαριάσ κορυφισ> (top heavy IMF,
δθλαδι μεγάλθ αναλογία αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ). Το μοντζλο μασ προβλζπει μια
κφρια ακολουκία με αυςτθρά όρια όπου αυτό- ρυκμίηεται θ αλλθλεπίδραςθ τθσ

ψφξθσ του αερίου, τθσ ομαλισ αςτρογζννθςθσ και τθσ ανάδραςθσ από τισ
ςουπερνόβα. Η παραπάνω ιςορροπία καταρρζει όταν 1) δυναμικά γεγονότα
ςθματοδοτοφν εκρθκτικι αςτρογζννθςθ 2) περιορίηεται το διακζςιμο αζριο λόγω
πίεςθσ εμβολισ (περιβαλλοντικόσ παράγοντασ) 3) θ ανάδραςθ μζςω ενεργοφ
γαλαξιακοφ πυρινα (AGN) αναςτζλλει τθν ψφξθ του αερίου.
Η ανάδραςθ μζςω των ςουπερνόβα είναι πολφ ςθμαντικι φυςικι διεργαςία για τθν
γαλαξιακι εξζλιξθ. Όμωσ οι λεπτομζρειεσ αυτοφ του μθχανιςμοφ δεν μασ είναι
γνωςτζσ. Οι εκριξεισ ςουπερνόβα είχαν μεγάλθ ςυνειςφορά ςτον επαναιονιςμό
του ςφμπαντοσ.

