Η δθμιουργία αςτρικϊν ςμθνϊν
Υπάρχουν πολλά αναπάντθτα ερωτιματα ςχετικά με τθν δθμιουργία αςτρικϊν ςμθνϊν από
τισ ςυμπυκνϊςεισ των μοριακϊν νεφελωμάτων.

Εμβαπτιςμζνα (embedded) ςμινθ
Ζτςι ονομάηουμε τα αςτρικά ςμινθ που ακόμα περικλείονται από το αζριο ςτο οποίο
δθμιουργικθκαν. Συνικωσ δεν ανιχνεφονται ςτο ορατό φωσ, λόγω τθσ ιςχυρισ
αδιαφάνειασ που δθμιουργείται από τθν ςκόνθ μζςα ςτο αζριο. Ανιχνεφονται όμωσ
ςτο κοντινό υπζρυκρο, μια περιοχι ςτο θλεκτρομαγνθτικό φάςμα όπου
ακτινοβολοφν τα νεαρά αςτζρια των ςμθνϊν. Δεν πρζπει να μασ μπερδεφουν
αντικείμενα που βρίςκονται πίςω από το νεφζλωμα και είναι επίςθσ αόρατα, λόγω
αδιαφάνειασ. Τα εμβαπτιςμζνα αςτζρια είναι κατά κανόνα νεαρά. Τα αςτζρια
διαςκορπίηουν το γφρω τουσ αζριο μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ ςε αυτά και τθσ
ανάδραςθσ. Τα αςτζρια, ιδίωσ τα πολφ μεγάλθσ μάηασ, ιονίηουν το αζριο με
αποτζλεςμα αυτό να κερμανκεί και να διαςταλεί. Τα ςμινθ γίνονται παρατθριςιμα
ςτο ορατό φωσ ςε 2-3, το πολφ 5 εκατομμφρια χρόνια από τθν γζννθςι τουσ. Η
ςφντομθ αυτι φάςθ αδιαφάνειασ εξαρτάται πολφ από τθν μάηα του ςμινουσ. Τα
ςμινθ μεγάλθσ μάηασ περιζχουν πολλά αςτζρια τφπου O (τεράςτιασ μάηασ) που
ιονίηουν γριγορα το κοντινό τουσ αζριο, με αποτζλεςμα αυτά τα ςμινθ να
<κακαρίςουν> γριγορα από το αζριο γφρω τουσ.
Ο όροσ εμβαπτιςμζνο ςμινοσ χρθςιμοποιείται και για να δείξουμε τθν βαρυτικι υπεροχι
του αερίου ςε ζνα ςμινοσ, κάτι που δεν ιςχφει πάντα. Για παράδειγμα, τα ςμινθ
Trumpler 14, Westerlund 2, NGC3603 ζχουν θλικία μικρότερθ των 5 εκατομμυρίων
ετϊν. Όλα ζχουν κατάλοιπα αερίου κοντά τουσ (μερικι αδιαφάνεια), αλλά δεν
κυριαρχοφνται βαρυτικά από το περιβάλλον αζριο.
Ο όροσ ςμινοσ αναφζρεται ςε αςτζρια που ξεχωρίηουν από τα αςτζρια του πεδίου. Πολλζσ
φορζσ αποτελεί πρόκλθςθ να ξεχωρίςουμε τα αςτζρια που ζχουν φυςικι ςφνδεςθ
από τα υπόλοιπα. Τα νεαρά αςτζρια (αςτζρια ςε ςμινθ) επιδεικνφουν
διαφορετικζσ ιδιότθτεσ από τα παλαιότερα. Αυτά τα YSO (young stellar objects)
ανιχνεφονται μζςω τθσ ιδιαίτερθσ εκπομπισ ςτισ υπζρυκρεσ και ςτισ ακτίνεσ Χ
(ζντονθ επιφανειακι δραςτθριότθτα των νεαρϊν αςτεριϊν). Το νεφζλωμα όπου
είναι εμβαπτιςμζνο ζνα ςμινοσ ςυνικωσ εμποδίηει τθν ακτινοβολία αςτεριϊν πίςω
από αυτό να φτάςει ςε εμάσ, άρα μασ διευκολφνει να ξεχωρίςουμε τα αςτζρια του
ςμινουσ.
Οι ομάδεσ με μικρι πυκνότθτα αςτεριϊν διαχωρίηονται από τα ςμινθ ωσ ςυνακροίςεισ
(associations) O ι B, ανάλογα τι φαςματικοφ τφπου αςτζρια περιζχουν, και
ςυνακροίςεισ T αν περιζχουν μόνο αςτζρια μικρισ μάηασ (τφπου T- Tauri για μερικά
εκατομμφρια ζτθ). Ανάμεςα ςτισ 2 κατθγορίεσ είναι οι ςυνακροίςεισ R που
ςυνδζονται με λαμπρά νεφελϊματα αντανάκλαςθσ. Ζτςι ςμινοσ μποροφμε να

κεωριςουμε τα αςτζρια που ςχθματίςτθκαν ςε ζνα ςυγκεκριμζνο επειςόδιο
αςτρογζννθςθσ ςε περιοριςμζνο χϊρο (ακτίνασ περίπου 1 pc).

Κριτιρια για χαρακτθριςμό αςτρικοφ ςυςτιματοσ ωσ ςμινοσ.
Τα μορφολογικά κριτιρια είναι λίγο αςαφι και περιλαμβάνουν ζναν ελάχιςτο αρικμό
αςτεριϊν ςε μικρό ςχετικά χϊρο (ϊςτε να ξεχωρίηουν από το αςτρικό υπόβακρο).
Αυτό ζχει να κάνει με το εφροσ τθσ πυκνότθτασ και του μεγζκουσ των ςμθνϊν. Στθν
αναηιτθςθ αςτρικϊν ςμθνϊν χρθςιμοποιοφνται ςυγκεκριμζνοι αλγόρικμοι.
Τα χωρίηουμαι ςε ςμινθ με κεντρικι ςυγκζντρωςθ, τα οποία παρουςιάηουν μια κορφφωςθ
επιφανειακισ πυκνότθτασ που αποκλιμακϊνεται ομαλά με τθν απόςταςθ από το
κζντρο, και ιεραρχικά (hierarchical), που παρουςιάηουν πολλζσ μικρότερεσ δομζσ,
άρα πολλζσ κορυφϊςεισ πυκνότθτασ. Οι 2 κατθγορίεσ μορφολογίασ προζρχονται
από διαφορετικζσ ςυνκικεσ ςτα μοριακά νεφελϊματα. Τα ςμινθ τθσ πρϊτθσ
κατθγορίασ είναι ςυνικωσ απομονωμζνα. Η περιοχι με τθν μεγαλφτερθ αςτρικι
πυκνότθτα ορίηεται ωσ κζντρο, και θ αςτρικι πυκνότθτα ελαττϊνεται με τθν ακτίνα
από αυτό, όπωσ ςυμβαίνει ςτα ςφαιρωτά ςμινθ. Η ελάττωςθ μπορεί να μθν είναι
ομαλι αλλά να περιζχει κορυφϊςεισ πυκνότθτασ τφπου φράκταλ.
Σχετικά με τα δυναμικά κριτιρια, θ ικανότθτα επιβίωςθσ ςτισ παλιρροϊκζσ δυνάμεισ του
ευρφτερου περιβάλλοντοσ (για ζνα τυπικό διάςτθμα 100 εκατομμυρίων ετϊν)
χαρακτθρίηει μια ςυνάκροιςθ αςτεριϊν ωσ ςμινοσ. Ζνα πλικοσ >35 αςτζρια που
ζχει πυκνότθτα >1 θλιακι μάηα/pc2 ορίηεται ωσ ςμινοσ, και αν είναι πλιρωσ ι
μερικϊσ εμβαπτιςμζνο ςε μεςοαςτρικό αζριο και ςκόνθ, εμβαπτιςμζνο ςμινοσ
(embedded cluster). Σε ζνα ςμινοσ τα αςτζρια ζχουν φυςικι ςφνδεςθ. Αυτό μασ
παρζχει πλθροφορίεσ για το αρχικό μοριακό νεφζλωμα, όπωσ ο χρόνοσ επιβίωςισ
του. Ο διαχωριςμόσ ςυνάκροιςθσ- ςμινουσ ζχει να κάνει με τθν θλικία ςε
ςυνάρτθςθ τον δυναμικό χρόνο (dynamic time). Αυτόσ ορίηεται ωσ το χρονικό
διάςτθμα που χρειάηεται ζνα αςτζρι να διαςχίςει το αςτρικό ςφςτθμα (δεν πρζπει
να το μπερδεφουμε με τον χρόνο θρεμίασ (relaxation time), το χρονικό διάςτθμα
που απαιτείται ϊςτε να ζρκει ζνα αςτρικό ςφςτθμα ςε δυναμικι ιςορροπία, χρόνοσ
πολφ μεγαλφτεροσ από τον δυναμικό χρόνο). Ζνα ςφςτθμα θλικίασ μερικϊν
δυναμικϊν χρόνων ζχει επιβιϊςει για αρκετό χρονικό διάςτθμα από τισ
παλιρροϊκζσ δυνάμεισ του περιβάλλοντοσ ϊςτε να χαρακτθριςτεί ςμινοσ.
Ο χαρακτθριςμόσ ςμινοσ εξαρτάται από ιδιότθτεσ όπωσ θ απόςταςθ, θ θλικία και το
μζγεκοσ του ςυςτιματοσ (και θ μάηα του), ιδιότθτεσ που πολλζσ φορζσ μετράμε με
μεγάλθ αβεβαιότθτα. Για παράδειγμα, θ απόςταςθ του Westerlund 2 εκτιμάται ςε
2,8 ωσ 8 kpc (ελπίηουμε το GAIA να μασ δϊςει πιο ακριβείσ μετριςεισ). Το ίδιο
ιςχφει για τθν θλικία, που βαςίηεται ςτα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ, τα οποία
μπορεί να μθν ιςχφουν ακριβϊσ ςτο πυκνό αςτρικό περιβάλλον ενόσ ςμινουσ.
Υπάρχουν και διαφοροποιιςεισ ςτθν εξάλειψθ του φωτόσ (extinction) ανά περιοχζσ
ενόσ ςμινουσ λόγω παρουςίασ ςυμπυκνωμάτων μεςοαςτρικισ φλθσ. Ακόμα και θ
εκτίμθςθ τθσ μάηασ ενόσ ςμινουσ εξαρτάται από τθν ικανότθτα να διακρίνουμε όλα
τα μζλθ και όλθ τθν φλθ που περιλαμβάνει. Η εκτίμθςθ τθσ μάηασ πετυχαίνεται με
τθν παραδοχι απόςταςθσ και θλικίασ του ςμινουσ, μεγζκθ που όπωσ αναφζραμε
περιζχουν αβεβαιότθτεσ. Η παρατιρθςθ ςε διάφορα μικθ κφματοσ περιορίηει το

παραπάνω πρόβλθμα. Ακόμα, θ ακτίνα (δυναμικισ ιςορροπίασ, virial) ενόσ ςμινουσ
εκτιμάται βάςει τθσ ακτίνασ του ιμιςυ τθσ εκπομπισ φωτόσ (half- light radius, θ
απόςταςθ από το κζντρο ενόσ ςυςτιματοσ από τθν οποία προζρχεται θ μιςι
ποςότθτα τθσ ακτινοβολίασ του ςυςτιματοσ), με τθν παραδοχι ςυγκεκριμζνου
προφίλ αςτρικισ πυκνότθτασ (πόςο μειϊνεται θ αςτρικι πυκνότθτα από μζςα προσ
τα ζξω).
Το ςυμπζραςμα από τα παραπάνω είναι ότι δεν είμαςτε ςε κζςθ να διαχωρίςουμε
ςτατιςτικά τα ςμινθ από τισ ςυνακροίςεισ. Ζτςι το πιο απλό είναι να κεωροφμε ωσ
ςμινοσ τθν ςυνάκροιςθ αςτεριϊν με φυςικι ςφνδεςθ.

Συμπλζγματα ςμθνϊν
Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ παρουςιάηουν δομζσ. Πολλζσ κοντινζσ μεταξφ τουσ περιοχζσ
περιζχουν ςμινθ, και παρατθροφμε ότι είναι οργανωμζνεσ με ιεραρχικό τρόπο.
Αυτό το ςυναντάμε ςε ςυμπλζγματα (complexes) μικρισ μάηασ (Serpens, Perseus,
Lupus, Chameleon1,2), ςτισ ενδιάμεςεσ μάηεσ (Orion, the Rosette Complex, Vela, the
W3, W4, W5 complex, RCW 106) και μεγάλθσ μάηασ (Carina complex, Cygnus X, NGC
6334, W51, W49A). Τα τελευταία ςυμπλζγματα περιζχουν ςμινθ που το κακζνα
ζχει μεγαλφτερθ μάηα από ολόκλθρα ςυμπλζγματα μικρισ μάηασ! Οι επιςκοπιςεισ
του ουρανοφ μασ δείχνουν ότι περιςςότερα από τα μιςά ςμινθ βρίςκονται ςε
ςυμπλζγματα. Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι κάκε ςφμπλεγμα προζρχεται από ζνα μόνο
νεφζλωμα. Τα ςυμπλζγματα του Γαλαξία μασ ζχουν διαςτάςεισ από μερικά ωσ
μερικζσ δεκάδεσ parsec. Τα ςμινθ δεν παρουςιάηουν μεγάλθ διαςπορά μεγζκουσ
(ζχουν μζγεκοσ κοντά ςτο 1 pc). Στα ςυμπλζγματα μεγάλων διαςτάςεων οι δομζσ
είναι πολφ εμφανείσ.
Η διαςπορά των νεαρϊν άςτρων ςε ζνα ςφμπλεγμα ςμθνϊν είναι απόρροια τθσ διαςποράσ
των ςυμπυκνϊςεων του αρχικοφ νεφελϊματοσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι το δυναμικό
χρονοδιάγραμμα των νεφϊν είναι μεγαλφτερο από τθν θλικία των ςυμπλεγμάτων,
διαφορετικά τα ςυμπλζγματα κα είχαν μεγαλφτερθ ομοιογζνεια.

Μεμονωμζνα ςμινθ
Αυτά αποτελοφν τθν εξαίρεςθ. Στον Γαλαξία μασ υπάρχουν μερικά ςχετικά απομονωμζνα
ςμινθ, όπωσ τα Westerlund 2,NGC 3603, NGC 6611, RCW 38. Αυτά τα ςμινθ
επιδεικνφουν κεντρικι ςυγκζντρωςθ με ίχνθ δομϊν, και ζχουν μζγεκοσ κοντά ςτο 1
pc, όπωσ τα ςμινθ μζςα ςε ςυμπλζγματα. Τα νεφελϊματα που τα δθμιοφργθςαν
δεν δείχνουν να περιζχουν άλλα ςμινθ. Τα παραπάνω ςμινθ είναι μεγάλθσ μάηασ,
αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι τα μεμονωμζνα ςμινθ πρζπει να είναι μεγάλθσ μάηασ ι
ότι όλα τα μικρισ μάηασ ςμινθ βρίςκονται ςε ςυμπλζγματα.

Νεαρά αςτζρια εκτόσ ςμθνϊν
Η αναλογία τουσ ςχετικά με τα νεαρά αςτζρια (YSO, young stellar objects) ςτα ςμινθ
κυμαίνεται. Στισ περιοχζσ Orion A, B θ διαςπορά μεμονωμζνων YSO είναι ςτο 25%
ενϊ ςτισ περιοχζσ Ophiucus 11%- 32%, Lupus, Rosette 15%, Monoceros R2 44%, ενϊ
ςτισ περιοχζσ μεγάλθσ μάηασ W3, W4, W5 ξεπερνάνε το 50%, ζνα ςυμπζραςμα που
όμωσ ζχει μεγάλθ αβεβαιότθτα. Η απομόνωςθ αυτϊν των αςτεριϊν ςυνικωσ

οφείλεται ςτισ ιδιότθτεσ του αρχικοφ νεφελϊματοσ. Μπορεί να απομακρφνκθκαν
από γειτονικά ςμινθ ι να αποτελοφν μζλθ παλαιότερων, διαλυμζνων πια ςμθνϊν
τθσ ίδιασ περιοχισ. Υπάρχει ζνα πλικοσ μεμονωμζνων αςτεριϊν ςτισ εξωτερικζσ
περιοχζσ των ςμθνϊν, όπου οι αςτρικοί άνεμοι των γειτονικϊν αςτεριϊν μεγάλθσ
μάηασ δθμιοφργθςαν δομζσ ςτα νεφελϊματα. Ζτςι εντοπίηουμε αυτά τα
μεμονωμζνα αςτζρια ςτισ άκρεσ των φουςκϊν (bubbles) και ςε μαξιλάρια (pillars).

Εφροσ θλικιϊν
Τα εμβαπτιςμζνα ςμινθ και οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ είναι πολφπλοκα ςυςτιματα. Τα
μοριακά νζφθ ςχθματίηουν πολλζσ γενιζσ αςτεριϊν που διαφζρουν κατά μερικά
εκατομμφρια ζτθ. Να ςθμειϊςουμε ότι θ εκτίμθςθ θλικίασ των ςμθνϊν περιζχει
αβεβαιότθτα. Ζνασ καλόσ οδθγόσ εκτίμθςθσ θλικίασ είναι θ διάλυςθ του
περιαςτρικοφ νεφελϊματοσ. Αν ςε ζνα ςμινοσ πολλά αςτζρια παρουςιάηουν ακόμα
αυτό το υλικό, ςθμαίνει ότι το ςμινοσ είναι πολφ νεαρό, πιο νζο από άλλα ςμινθ
χωρίσ περιαςτρικά νζφθ. Η εκπομπι των περιαςτρικϊν νεφϊν προσ τθν φαςματικι
διαςπορά ενζργειασ (SED, spectral energy distribution) μασ δίνει μια καλι εκτίμθςθ
τθσ θλικίασ. Η διάλυςθ του περιαςτρικοφ νεφελϊματοσ ενιςχφεται και από
γειτονικά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, που με τον ιςχυρό τουσ αςτρικό άνεμο μποροφν
να επιταχφνουν τθν διαδικαςία, οδθγϊντασ μασ ςε λάκοσ εκτιμιςεισ (να
ςυμπεραίνουμε μικρότερεσ από τισ πραγματικζσ θλικίεσ).
Τα χρονοδιαγράμματα ςχθματιςμοφ ςμθνϊν διαφζρουν αν αυτά ςχθματίηονται μονολικικά
από ζνα μεγάλο ςυμπφκνωμα αερίου ι ιεραρχικά από ενϊςεισ μικρότερων δομϊν.
Η κάκε περίπτωςθ απαιτεί διαφορετικζσ αρχικζσ ςυνκικεσ του νεφελϊματοσ. Ζχει
ςθμαςία αν διαφορετικζσ περιοχζσ του νεφελϊματοσ καταρρζουν ςε
διαφορετικοφσ χρόνουσ και αν θ αιτία τθσ αςτρογζννθςθσ είναι ενδογενισ του
νεφελϊματοσ ι κάποια εξωτερικι αιτία. Ο πλθκυςμόσ αςτεριϊν που δεν ανικουν
ςε ςμινθ ςυνδζεται με τθν δραςτθριότθτα αςτρογζννθςθσ του νεφελϊματοσ, με
αποτζλεςμα οι θλικίεσ των μεμονωμζνων αςτεριϊν να μασ παρζχουν πολφτιμεσ
πλθροφορίεσ.
Η μελζτθ τθσ διαςποράσ θλικιϊν ζχει μεγαλφτερθ βαρφτθτα για τα νεαρά αςτζρια, για 2
λόγουσ. Πρϊτον, θ ςχζςθ τθσ θλικίασ με το πλικοσ των αςτεριϊν που ακόμθ ζχουν
περιαςτρικό υλικό εκτιμάται πιο εφκολα τθν ςφντομθ φάςθ πρωτοαςτζρα 0/1
(διάρκειασ 0,5 εκατομμυρίων ετϊν) παρά ςτισ φάςεισ 2 και 3, που διαρκοφν μερικά
εκατομμφρια ζτθ. Δεφτερον, με τθν πάροδο του χρόνου οι δυναμικζσ διαδικαςίεσ
ςβινουν πολλά ίχνθ από τισ αρχικζσ ιδιότθτεσ.

Εφροσ θλικιϊν των ςυμπλεγμάτων αςτρικϊν ςμθνϊν.
Δεν είναι βζβαιο αν τα διαφορετικά μζρθ ενόσ νεφελϊματοσ αλλθλεπιδροφν. Ανάλογα τθν
αιτία κατάρρευςθσ μπορεί θ αλλθλεπίδραςθ να είναι μόνο τοπικι ι να εξαπλωκεί
ςε όλο το νεφζλωμα. Παρατθροφμε ότι τα ςμινθ που προζρχονται από το ίδιο
νεφζλωμα παρουςιάηουν ςυχνά διαφορετικζσ θλικίεσ, κατά εκατομμφρια ζτθ (όπωσ
ςτο νεφζλωμα Carina). Αυτό ιςχφει γενικά, για ςμινθ μικρισ αλλά και μεγάλθσ
μάηασ. Το εφροσ κυμαίνεται από δεκάδεσ εκατομμφρια ζτθ, αλλά ςυνικωσ είναι

κοντά ςτο 1 εκατομμφριο ζτθ. Αυτό ςθμαίνει ότι ςυνικωσ τα μοριακά νζφθ
καταρρζουν με μικρά διαλφματα, και όχι μονομιάσ.
Φαίνεται το πρϊτο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ να πυροδοτεί τα επόμενα, ιδίωσ αν περιζχει
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Αυτι θ ανάδραςθ (feedback) μπορεί να ζχει καταςτροφικά
για τθν αςτρογζννθςθ αποτελζςματα ςτθν γειτονιά ενόσ αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ,
αλλά ςυμπυκνϊνει το αζριο ςε κάποια απόςταςθ ι επιταχφνει τθν κατάρρευςθ ιδθ
πυκνϊν περιοχϊν. Ο ιονιςμόσ του αερίου μζςω ανάδραςθσ είναι ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ. Όμωσ ο παραπάνω μθχανιςμόσ δεν επαρκεί για τα απανωτά επειςόδια
αςτρογζννθςθσ που παρατθροφμε ςτα νεφελϊματα, ζτςι κυρίαρχο ρόλο πρζπει να
ζχουν εξωτερικοί παράγοντεσ. Η διάςχιςθ μιασ ςπείρασ του γαλαξία από το
νεφζλωμα (παλιρροϊκζσ διαταραχζσ), εκριξεισ ςουπερνόβα ι ςφγκρουςθ με άλλα
νζφθ μποροφν να αποτελζςουν τουσ μθχανιςμοφσ τθσ ακανόνιςτθσ διακφμανςθσ
επειςοδίων αςτρογζννθςθσ που παρατθροφμε ςτα νεφελϊματα.
Η αςτρογζννθςθ φαίνεται να εκδθλϊκθκε ταυτόχρονα ςε όλο το ςφμπλεγμα Rosette, μζςω
ενόσ εξωτερικοφ γεγονότοσ. Στο νεφζλωμα Cat Paw (NGC 6334) παρατθροφμε μικρι
διακφμανςθ θλικιϊν των ςμθνϊν, και θ δομι του παραπζμπει ςε εςωτερικι αιτία
ζναρξθσ αςτρογζννθςθσ.
Τα απομονωμζνα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ μπορεί να αποκόπθκαν γριγορα από τα
νεφελϊματά τουσ. Δεν παρατθροφμε τζτοια ςμινθ με θλικία μικρότερθ από 1-2
εκατομμφρια ζτθ. Στα περιςςότερα νεφελϊματα που ςυνδζονται με απομονωμζνα
ςμινθ ςυνεχίηεται θ αςτρογζννθςθ.
Είναι ξεκάκαρο ότι τα μοριακά νεφελϊματα καταρρζουν ςε επειςόδια και όχι μονομιάσ. Η
διαςπορά θλικιϊν των ςμθνϊν κυμαίνεται ανάλογα τισ τοπικζσ ςυνκικεσ.

Εφροσ θλικιϊν ςε ανεξάρτθτα ςμινθ
Ζτςι ονομάηουμε τα ςμινθ που δθμιουργικθκαν ςε ζνα μοναδικό επειςόδιο
αςτρογζννθςθσ, ανεξάρτθτα αν το ίδιο νεφζλωμα δθμιοφργθςε ι δθμιουργιςει και
άλλα ςμινθ. Το ςμινοσ ςτο νεφζλωμα του Ωρίωνα είναι ζνα χαρακτθριςτικό
δείγμα ανεξάρτθτου ςμινουσ ςε μοριακό νεφζλωμα που περιζχει και άλλα ςμινθ.
Το εφροσ θλικιϊν ςτα ανεξάρτθτα ςμινθ είναι πολφ μικρό ι ανφπαρκτο, ςτα όρια του
ςφάλματοσ μζτρθςθσ θλικιϊν, που προκφπτει κυρίωσ από αςτζρια τθσ περιοχισ
που δεν ανικουν ςτο ςμινοσ αλλά ζχουν δθμιουργθκεί ανεξάρτθτα και
μπερδεφουν τισ μετριςεισ μασ. Στο ςμινοσ του Ωρίωνα φαίνεται να υπάρχει
θλικιακι κατανομι από μζςα προσ τα ζξω, αν και τα μεγαλφτερθσ θλικίασ αςτζρια
ςτθν άλω του ςμινουσ μπορεί να μθν ςυνδζονται με αυτό. Τα αςτζρια (πάντα προ
κυρίασ ακολουκίασ) ςτθν φάςθ εξζλιξθσ 0/1 ζχουν πολφ περιςςότερο αζριο γφρω
τουσ από τα αςτζρια ςτισ φάςεισ 2, 3. Βρίςκονται ςτισ περιοχζσ όπου
δθμιουργικθκαν (πυκνζσ περιοχζσ των νεφελωμάτων), αφοφ αυτι θ φάςθ
αςτρικισ εξζλιξθσ είναι πολφ ςφντομθ ϊςτε να προλάβουν να μεταναςτεφςουν. Τα
αςτζρια ςτισ φάςεισ 2, 3 ζχουν μεγαλφτερθ χωρικι διαςπορά. Ο πλθκυςμόσ των
νεαρϊν αςτεριϊν ςτα μοριακά νζφθ, που όμωσ δεν ανικουν ςε ςμινθ, αποτελείται
κυρίωσ από τζτοια αςτζρια.

Τα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ περιζχουν τεράςτιο αρικμό αςτεριϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι
ςχθματίςτθκαν από πολφ μεγάλθσ μάηασ ςυμπυκνϊματα ι ςυγχωνεφςεισ
μικρότερων ςμθνϊν. Μερικά από αυτά, κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ, δεν
δείχνουν ςθμαντικά εφρθ θλικιϊν. Το NGC 3603 πρζπει να δθμιουργικθκε
μονολικικά, χωρίσ ςυγχϊνευςθ ςμθνϊν. Προκαλεί ενδιαφζρον ότι θ κατάρρευςθ
του μοριακοφ νζφουσ διάρκεςε τόςο μεγάλο χρονικό διάςτθμα, ϊςτε να μπορζςει
να ςχθματιςτεί το απαραίτθτο ςυμπφκνωμα για τθν δθμιουργία ενόσ ςμινουσ τόςο
μεγάλθσ μάηασ.
Τα ανεξάρτθτα ςμινθ δθμιουργοφνται ςε μικρά χρονοδιαγράμματα, ςυγκρίςιμα με τον
δυναμικό τουσ χρόνο (< 1 εκατομμφριο ζτθ).

Εφρθ θλικιϊν ανεξάρτθτων (που δεν ανικουν ςε ςμινθ) αςτεριϊν
Τα ανεξάρτθτα αςτζρια βρίςκονται κοντά ςε ςυμπλζγματα ςμθνϊν και μεμονωμζνα ςμινθ.
Η διαςπορά θλικιϊν ςε αυτά είναι πολφ μεγάλθ. Τα νεαρότερα ανεξάρτθτα αςτζρια
βρίςκονται ςυχνά ςτισ άκρεσ των ςμθνϊν, ςε περιοχζσ των νεφελωμάτων οι οποίεσ
ερεκίηονται από ςμινθ με λίγο παλαιότερα αςτζρια. Αυτι θ κατανομι τουσ
αποτελεί απόδειξθ αςτρογζννθςθσ που προκαλείται από τθν επίδραςθ
παλαιότερων αςτεριϊν ι ςμθνϊν ςτο νεφζλωμα. Τα περιςςότερα ανεξάρτθτα
αςτζρια είναι φάςθσ 2, μια φάςθ με μεγάλθ διαςπορά θλικίασ, ανάλογα τθν
αςτρικι μάηα. Ιδίωσ τα γθραιότερα αςτζρια φάςθσ 2 ζχουν διαςπαρκεί ζξω από τα
νεφελϊματα.
Στον Γαλαξία μασ, τα Orion A, Carina Complex, NGC 3603 και το NGC 6611 ςτο νεφζλωμα
του Αετοφ περιζχουν <παλαιά> ανεξάρτθτα αςτζρια μζςα ςτα νεφελϊματα. Στισ 2
πρϊτεσ περιοχζσ τα παλαιά αυτά αςτζρια ςυνδζονται με ςμινθ, τα NGC 1980 και
Trumpler 15 αντίςτοιχα, που περιζχουν αςτζρια μεγάλθσ μάηασ.

Διαςπορά τθσ αςτρικισ μάηασ
Η διαςπορά μάηασ ςτα νεαρά ςμινθ είναι ςφμφωνθ με τθν ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ
μάηασ (IMF, initial mass function). Αυτι εκφράηει τθν αναλογία των αςτεριϊν
ςχετικά με τθν μάηα τουσ (πόςα αςτζρια κάκε μάηασ ςχθματίηονται). Δεν
γνωρίηουμε πότε παίρνει τθν τελικι τθσ μορφι θ IMF, αν δθμιουργοφνται πρϊτα τα
μεγάλθσ μάηασ ι τα μικρισ μάηασ αςτζρια ςτα ςμινθ. Ζτςι δεν γνωρίηουμε αν θ IMF
είναι διαφορετικι για τα νεαρά από ότι για τα παλαιά ςμινθ που ζχουν
ολοκλθρϊςει τθν διαδικαςία αςτρογζννθςθσ.
Φαίνεται θ IMF να είναι κακολικι ςτα ςφμπαν. Υπάρχουν ςμινθ (ιδίωσ τα αραιά και μικρισ
μάηασ) που είναι πολφ εκτεταμζνα μζςα ςτα νεφελϊματα και άλλα (πυκνά και
μεγαλφτερθσ μάηασ) που καταλαμβάνουν πολφ μικρι περιοχι. Αποτελεί μυςτιριο
πωσ θ IMF παραμζνει ςτακερι ςε τόςο διαφορετικά περιβάλλοντα. Αν τα διάφορα
ςμινθ ςε ζνα νεφζλωμα ςχθματίηονται ανεξάρτθτα μεταξφ τουσ, τότε δεν μπορεί
να εξθγθκεί ο κακολικόσ χαρακτιρασ τθσ IMF. Αντίκετα, μασ οδθγεί ςτο λογικό
ςυμπζραςμα ότι θ αςτρογζννθςθ πρζπει να ςυμβαίνει ςε όλο το νεφζλωμα και όχι
μόνο τοπικά.

Εμβαπτιςμζνα ςμινθ και αςτρογζννθςθ

Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ αςτρογζννθςθ ςυμβαίνει ςε μικρό χρονικό διάςτθμα
και δεν αποτελεί ςυνεχισ διαδικαςία ςτα μοριακά νεφελϊματα. Σε διάςτθμα
μερικϊν εκατομμυρίων ετϊν κάκε νεφζλωμα ςχθματίηει πολλαπλά αςτρικά ςμινθ.
Τα διάφορα ςμινθ ςε ζνα νεφζλωμα ζχουν περίπου ίδια θλικία, αλλά γφρω τουσ
και ανάμεςά τουσ υπάρχουν αςτζρια με μεγάλθ διαφορά θλικίασ. Η δομι και θ
διαςπορά θλικίασ των αςτεριϊν ςε ζνα μοριακό νζφοσ μασ βοθκάει ςτθν
κατανόθςθ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ αςτρογζννθςθσ ςε αυτό. Τα ανεξάρτθτα
ςμινθ ςε ζνα νεφζλωμα επιδεικνφουν μεγάλο εφροσ μάηασ και πυκνότθτασ, αλλά
δεν παρουςιάηουν ςθμαντικό εφροσ θλικιϊν. Πολλά είναι νεαρότερα από 1
εκατομμφριο ζτθ, κάτι που ςθμαίνει ότι τα αςτζρια ςχθματίηουν ςμινθ γριγορα. Το
ςφνθκεσ μζγεκόσ τουσ είναι 1 pc, άρα προζρχονται από πυκνζσ περιοχζσ των
νεφελωμάτων. Η άλλθ εκδοχι είναι να προζρχονται από ςυγχωνεφςεισ μικρότερων
ςμθνϊν, που ςθμαίνει ότι ζχουν μεγαλφτερα χρονοδιαγράμματα, αφοφ τα ίχνθ τθσ
ςυγχϊνευςθσ δεν είναι πλζον ορατά. Οι παρατθριςεισ ςκοτεινϊν πυκνϊν περιοχϊν
των νεφελωμάτων ςτο υπζρυκρο μασ δείχνουν ότι αυτά ζχουν ιδθ ςυμμετρία ωσ
προσ τθν πυκνότθτα και ότι ζχει ξεκινιςει θ αςτρογζννθςθ ςε αυτά. Η μικρι μόνο
χρονικι διάρκεια ςτθν οποία ζχουν ςχθματιςτεί τα ςυμπυκνϊματα αλλά δεν
παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ, και οι μικρζσ διαφορζσ θλικίασ των ςμθνϊν ςτο ίδιο
νεφζλωμα μασ δείχνουν ότι θ κατάτμθςθ ι κρυμματιςμόσ (fragmentation) του
νεφελϊματοσ ςε πυκνζσ περιοχζσ ςυμβαίνει πριν και όχι κατά τθν αςτρογζννθςθ.
Αυτό ενιςχφει τον κακολικό ςχθματιςμό ςμθνϊν ςε ζνα νεφζλωμα.
Η κατάτμθςθ πετυχαίνεται μζςω εςωτερικϊν διεργαςιϊν (τοπικι επικράτθςθ τθσ
βαρφτθτασ) ι μζςω ςυγκροφςεων νεφελωμάτων, ςυγκροφςεων πυκνϊν νθμάτων
ςτο ίδιο νεφζλωμα ι κοντινϊν εκριξεων ςουπερνόβα. Τα μεγάλθσ μάηασ ςμινθ
NGC 3603 και Westerlund 2 βρίςκονται ςε πεδία επαφισ νεφελωμάτων μεγάλθσ
μάηασ που πλθςιάηουν μεταξφ τουσ με 20 km/s. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ ςχθματιςμοφ
ςμθνϊν παρατθρείται ςυχνά, ιδίωσ για ανεξάρτθτα αςτρικά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ.
Τα νιματα (filaments) αποτελοφν χαρακτθρθςτικά όλων των μοριακϊν νεφελωμάτων και ςε
όλα βρίςκουμε περιοχζσ αςτρογζννθςθσ. Σε αυτόν τον μθχανιςμό ςχθματιςμοφ
αςτεριϊν δεν απαιτείται θ φπαρξθ προγενζςτερου ςυμπυκνϊματοσ ςτο νεφζλωμα,
και θ αςτρογζννθςθ μπορεί να εξελιχτεί πολφ γριγορα. Αυτι θ διεργαςία
δθμιουργεί πολφ εκτεταμζνεσ αςτρικζσ άλωσ ςτα ςμινθ. Τα αςτζρια ςε αυτζσ τισ
άλωσ μπορεί να απομακρυνκοφν από τα ςμινθ όταν αυτά ςυγχωνευτοφν με άλλα,
δθμιουργϊντασ τον πλθκυςμό μεμονωμζνων αςτεριϊν που παρατθροφμε ςτα
νεφελϊματα. Αυτι θ διαδικαςία κάνει τα νεαρά αυτά αςτζρια τθσ άλω να χάςουν
τουσ περιαςτρικοφσ δίςκουσ τουσ και να φαίνονται γθραιότερα από ότι πραγματικά
είναι. Αυτό μπορεί να εξθγιςει τθν μεγάλθ διαςπορά θλικιϊν που παρατθροφμε ςε
αυτά και το ότι φαίνονται γθραιότερα από τα αςτζρια των ςμθνϊν.

Προςομοιϊςεισ ςχθματιςμοφ αςτρικϊν ςμθνϊν
Θα επιςθμάνουμε κάποια ςυμπεράςματα από τισ ςχετικζσ προςομοιϊςεισ.

Για τον ςχθματιςμό αςτρικϊν ςμθνϊν χρειάηονται θ βαρυτικι ςυνοχι, οι αναταράξεισ
(turbulence),τα μαγνθτικά πεδία και θ ακτινοβολία. Η ςυςςϊρευςθ αερίου φζρνει
τισ αναταράξεισ, μζςω τθσ ενζργειασ που μεταφζρει. Δθμιουργείται μια δυναμικι
ιςορροπία (virial equilibrium). Η ακτίνα τθσ αζριασ μάηασ που καταρρζει ςυνδζεται
ςτενά με τθν ακτίνα του ςμινουσ που κα ςχθματιςτεί.
Τα αποτελζςματα των προςομοιϊςεων μασ δείχνουν ότι πρζπει να υπάρχουν περιςςότεροι
καφζ νάνοι από αυτοφσ που παρατθροφμε, δθλαδι ότι τα ςμινθ ζχουν
περιςςότερα μζλθ από όςα παρατθροφμε. Αυτό ςθμαίνει μεγαλφτερθ κατάτμθςθ.
Η ανάδραςθ μζςω ακτινοβολίασ από τα αςτζρια (radiative feedback) ζχει ςθμαντικό ρόλο
ςτον περιοριςμό τθσ κατάτμθςθσ του αρχικοφ νζφουσ. Μζςω τθσ ανάδραςθσ το
αζριο κερμαίνεται με αποτζλεςμα να περιορίηεται θ κατάτμθςθ.
Τα μαγνθτικά πεδία εμποδίηουν τθν κατάτμθςθ των νεφελωμάτων και τθν ςυςςϊρευςθ
φλθσ από τα νεαρά αςτζρια. Αν θ αναλογία μάηασ/ ροισ αερίου είναι μικρότερθ
από κάποιο όρο δεν μπορεί να υπάρξει κατάτμθςθ. Οι διαταραχζσ (turbulences)
μειϊνουν τθν δράςθ του μαγνθτικοφ πεδίου, ενιςχφοντασ τθν ςυςςϊρευςθ φλθσ
από τα νεαρά άςτρα (δίςκουσ ςυςςϊρευςθσ). Τα μαγνθτικά πεδία μειϊνουν τον
ρυκμό ςχθματιςμοφ αςτεριϊν (star formation rate, θ ποςότθτα φλθσ που κα
καταρρεφςει ςε αςτζρια/ χρόνο).

Προςομοιϊςεισ μαγνθτικοφ πεδίου- ανάδραςθσ από ακτινοβολία
Οι προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι τα μαγνθτικά πεδία και θ ανάδραςθ από τθν
ακτινοβολία ζχουν ςυμπλθρωματικι δράςθ. Τα μαγνθτικά πεδία ςυντθροφν τθν
διάχυςθ (μθ ςυγκζντρωςθ) ςε μεγάλθ κλίμακα ςτο αζριο, ενϊ θ ανάδραςθ μζςω
τθσ ακτινοβολίασ κερμαίνει τα ςυμπυκνϊματα φλθσ εμποδίηοντασ τθν κατάτμθςι
τουσ. Ο ςυνδυαςμόσ των 2 δυνάμεων είναι ςθμαντικόσ για τθν εμπόδιςθ τθσ
περαιτζρω κατάτμθςθσ των ςυμπυκνωμάτων. Τα μαγνθτικά πεδία επιβραδφνουν
αποτελεςματικά τθν φλθ μειϊνοντασ τθν ςτροφορμι ςτθν κεντρικι περιοχι του
νεφελϊματοσ, όπου μποροφςε να ςυμβεί κατάτμθςθ. Ζτςι θ ςυςςϊρευςθ φλθσ
ζχει μαγνθτικό παρά υδροδυναμικό επίκεντρο με τθν ςυμβολι τθσ διαταραχισ
(turbulence). Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να είναι αυξθμζνθ θ λαμπρότθτα που
προκαλεί θ ςυςςϊρευςθ, επειδι θ μάηα τθσ κεντρικισ περιοχισ και ο ρυκμόσ
ςυςςϊρευςθσ ςε αυτιν είναι αυξθμζνα. Η ακτίνα παφςθσ τθσ ςυςςϊρευςθσ (το
μζγεκοσ τθσ περιοχισ ςυςςϊρευςθσ) είναι μικρότερθ λόγω λιγότερθσ ςτροφορμισ.
Η κερμοκραςία ςτθν παραπάνω περίπτωςθ κυριαρχίασ του μαγνθτικοφ πεδίου
είναι πολφ αυξθμζνθ ςχετικά με τθν υπόκεςθ φπαρξθσ υδροδυναμικισ κυριαρχίασ,
κάνοντασ τθν κεντρικι περιοχι πιο ανκεκτικι ςτθν κατάτμθςθ.

Ιονιςμόσ
Τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ εκπζμπουν μεγάλθ ποςότθτα ιονίηουςασ ακτινοβολίασ που
επθρεάηει το κοντινό τουσ αζριο. Η ακτινοβολία αυτι είναι μια κφρια πθγι
ανάδραςθσ. Δρα ςε κλίμακεσ ςμθνϊν και μοριακϊν νεφϊν και περιορίηει αιςκθτά
τθν αςτρογζννθςθ. Με τον ιονιςμό του αερίου α) μειϊνεται το διακζςιμο αζριο
(δθλαδι το ψυχρό μοριακό) για αςτρογζννθςθ και β) το ιονιςμζνο αζριο ξεπερνάει
τισ 7000Κ και θ πίεςι του κυριαρχεί κάνοντάσ το να διαςτζλλεται, ςαρϊνοντασ τθν

πυκνι μεςοαςτρικι φλθ και προςκζτοντασ αρκετι ορμι. Ο αρικμόσ των αςτεριϊν
μεγάλθσ μάηασ ςε ςχζςθ με τθν μάηα του νεφελϊματοσ κακορίηει τον βακμό τθσ
επίδραςθσ του ιονιςμοφ ςτθν ςυνολικι αςτρογζννθςθ του νεφελϊματοσ.
Ο ιονιςμόσ μπορεί να ςυμπιζςει τοπικά περιοχζσ ενόσ νεφελϊματοσ και να ενιςχφςει τθν
αςτρογζννθςθ. Αυτι θ κετικι ανάδραςθ είναι όμωσ μικρισ κλίμακασ και
αμφιςβθτιςιμθ.

Η επίδραςθ από τουσ πρωτοαςτρικοφσ πίδακεσ
Αυτοί οι πίδακεσ επθρεάηουν το κοντινό τουσ αζριο κυρίωσ μζςω τθσ ςτροφορμισ που
μεταφζρουν ςε αυτό. Αυξάνουν τισ διαταραχζσ ςτο αζριο. Η επίδραςθ των πιδάκων
ζχει πολφ τοπικό χαρακτιρα. Υπολογίηεται ότι μειϊνουν ςτο μιςό τθν κατάτμθςθ
ςτθν ακτίνα δράςθσ τουσ.

Συμπεράςματα των προςομοιϊςεων
Η ανάδραςθ μζςω ακτινοβολίασ, τα μαγνθτικά πεδία, ο ιονιςμόσ και οι πρωτοαςτρικοί
πίδακεσ είναι ςθμαντικοί για τον ςχθματιςμό των αςτρικϊν ςμθνϊν. Η επίδραςθ
που ζχουν οι παραπάνω παράγοντεσ ςτα βαςικά μεγζκθ ςχθματιςμοφ ςμθνϊν,
δθλαδι ςτθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (πόςο από το διακζςιμο αζριο
αξιοποιείται ςτον ςχθματιςμό αςτεριϊν), τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ (πόςα αςτζρια
γεννιοφνται ανά μονάδα του χρόνου) και τθν ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (αναλογία
μεγάλθσ μάηασ/ μικρισ μάηασ αςτζρια) δεν είναι ςαφισ.
Δεν γνωρίηουμε αν ο ιονιςμόσ επθρεάηει τθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ ςτα πολφ
πυκνά και μεγάλθσ μάηασ νζφθ, όπου θ βαρυτικι κατάρρευςθ και θ ταχφτθτα
διαφυγισ είναι μεγάλεσ. Ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ επθρεάηεται από τισ διαταραχζσ
και το μαγνθτικό πεδίο. Η ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (IMF) επθρεάηεται από τθν
ανάδραςθ μζςω ακτινοβολίασ, τισ εκροζσ (πίδακεσ) και τα μαγνθτικά πεδία, που
φαίνεται να ευνοοφν τον ςχθματιςμό μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν, κάτι αςφμφωνο με
τισ τιμζσ τθσ IMF που παρατθροφμε.

Νεαρά αςτρικά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ
Κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία μασ υπάρχουν 3 από τα αςτρικά ςμινθ με τθν μεγαλφτερθ
μάηα. Το Arches Cluster, το Quintuplet cluster και το Young Nuclear Star Cluster.
Βρίςκονται ςτθν κεντρικι μοριακι ηϊνθ (central Molecular Zone, CMZ), μια περιοχι
πυκνοφ μοριακοφ αερίου 100 εκατομμυρίων θλιακϊν μαηϊν που εκτείνεται ςε
ακτίνα 100- 200 pc από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα του Γαλαξία μασ. Το αζριο τθσ
CMZ που καταναλϊνεται ςτθν δθμιουργία αςτρικϊν ςμθνϊν ζχει υψθλότερθ
κερμοκραςία, πυκνότθτα, πίεςθ από τθν διαταραχι (turbulent pressure) και
ιςχυρότερο μαγνθτικό πεδίο, από ότι ςτα μοριακά νζφθ του Γαλαξιακοφ δίςκου.
Αυτά τα 3 ςμινθ, με 20000 θλιακζσ μάηεσ περίπου το κακζνα, είναι κυρίαρχα ςτθν
αςτρογζννθςθ που ςυμβαίνει ςτθν CMZ. Οι παραπάνω ιδιότθτεσ τθσ CMZ μπορεί να

ςθμαίνουν διαφορετικζσ διαδικαςίεσ αςτρογζννθςθσ εκεί από ότι ςτον γαλαξιακό
δίςκο.

Ηλικίεσ των ςμθνϊν και αςτρικόσ πλθκυςμόσ
Η παρουςία καυτϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ (OB αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ, OB γίγαντεσ
και υπεργίγαντεσ και αςτζρια Wolf- Rayet) και ςτα 3 ςμινθ μασ δείχνουν ότι αυτά
είναι μικρότερθσ θλικίασ από 10 εκατομμφρια ζτθ. Οι θλικίεσ τουσ είναι μεν
ςυγκρίςιμεσ, αλλά γνωρίηουμε ότι διαφζρουν αρκετά ϊςτε να ζχουν ςχθματιςτεί ςε
ξεχωριςτά γεγονότα αςτρογζννθςθσ. Η αναλογίεσ των υπό- κατθγοριϊν των
αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ OB και Wolf- Rayet (εμπλουτιςμζνα ςε άηωτο αςτζρια
WR/ εμπλουτιςμζνα ςε άνκρακα αςτζρια WR, και αναλογία OB/ WR) μασ δείχνουν
τισ θλικιακζσ διαφορζσ των ςμθνϊν, όπωσ κάνει και θ κζςθ του ςθμείου αποκοπισ
ςτο διάγραμμα H/R. Να ςθμειϊςουμε ότι θ χρονολόγθςθ μζςω αςτεριϊν μεγάλθσ
μάηασ περιζχει αβεβαιότθτα, λόγω αβεβαιότθτασ των ατμοςφαιρικϊν τουσ
μοντζλων και μοντζλων αςτρικισ εξζλιξθσ, και ιδίωσ λόγω επίδραςθσ ςυνοδϊν
αςτζρων (μπορεί πολλά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ να είναι διπλά που δεν αναλφονται
ςτισ παρατθριςεισ μασ, ςτα οποία ςθμειϊνεται μεταφορά φλθσ μεταξφ τουσ, με
αποτζλεςμα να μθν ιςχφουν τα αςτρικά μασ μοντζλα για αυτά). Το περιεχόμενο ςε
αςτζρια και θ θλικία ενόσ ςμινουσ είναι ςθμαντικά για τον κακοριςμό τθσ IMF
(ςυνιςτϊςα αςτρικισ μάηασ). Αυτι μασ δείχνει τισ διαδικαςίεσ αςτρογζννθςθσ και
ςχθματιςμοφ αςτρικϊν ςμθνϊν.

Το Arches
Αυτό το ςμινοσ περιζχει 160 αςτζρια τφπου O. Περιλαμβάνονται τουλάχιςτον 2
υπεργίγαντεσ OIf και 13 WR τφπου WN7-9h (ζχουν επιβεβαιωκεί φαςματοςκοπικά)
ςε μια περιοχι 0,80 pc. Τα πλοφςια ςε άηωτο WN αςτζρια ζχουν 2 εκατομμφρια
θλιακζσ λαμπρότθτεσ το κακζνα, με μάηεσ 60- 120 θλιακζσ. Καίνε ακόμα υδρογόνο
ςτον πυρινα και ζχουν θλικία 2-3 εκατομμφρια ζτθ. Αν και οι υπεργίγαντεσ τφπου O
ζχουν εκτιμϊμενθ θλικία 4 εκατομμφρια ζτθ, πρζπει όλα αυτά τα παραπάνω
αςτζρια να ςχθματίςτθκαν χρονικά κοντά, μιασ και το αζριο ςε τόςο μικρό χϊρο
πρζπει να εξαντλικθκε γριγορα (μικρό χρονοδιάγραμμα αςτρογζννθςθσ). Ζτςι θ
θλικία του ςμινουσ μπορεί να εκτιμθκεί ςτα 2,5 εκατομμφρια ζτθ. Η επίδραςθ των
διπλϊν αςτεριϊν που προαναφζραμε ανεβάηει αυτιν τθν εκτίμθςθ ςτα 3,5
εκατομμφρια ζτθ.
Το περιεχόμενο ςε αςτζρια μικρισ και ενδιάμεςθσ μάηασ του Arches και γενικά ςτα
παραπάνω ςμινθ δεν εκτιμάται εφκολα λόγω μεγάλθσ και ποικίλθσ εξάλειψθσ του
φωτόσ (πολλζσ πυκνζσ ςε ςκόνθ και αζριο περιοχζσ του νεφελϊματοσ μασ τα
κρφβουν), αςτρικoφ ςυνωςτιςμοφ (το ζνα αςτζρι κρφβει το άλλο) και ςφγχυςθσ με
τα αςτζρια του πεδίου. Οι ιδίεσ κινιςεισ των αςτεριϊν μασ βοθκάνε να τα
ξεχωρίςουμε από αυτά του πεδίου. Οι υπερβάςεισ ςτο υπζρυκρο (infrared excess,
δθλαδι θ μεγαλφτερθσ ζνταςθσ εκπομπι ςτο υπζρυκρο από ότι προβλζπουν τα
αςτρικά μοντζλα), μασ παραπζμπει ςε περιαςτρικοφσ δίςκουσ νεαρισ θλικίασ
αςτεριϊν.

Το Quintuplet

Όπωσ και το Arches, ζχει μεγάλο πλθκυςμό ςε αςτζρια WR, ςυνολικά 21, αλλά μεγαλφτερθ
διαςπορά υπό- ομάδων, με αςτζρια WN6,WN9-10h,WC8-9. Ζχουμε ανακαλφψει 60
αςτζρια τφπου O και ζναν υπεργίγαντα ςτθν κεντρικι περιοχι του ςμινουσ. Η
θλικία του ςμινουσ εκτιμάται ςτα 4 – 5 εκατομμφρια ζτθ. Μία ακόμθ απόδειξθ ότι
το Quintuplet είναι μεγαλφτερθσ θλικίασ από το Arches είναι ότι ζχει μεγαλφτερθ
διαςπορά. Ο πυρινασ του ζχει ακτίνα 0,65 pc ενϊ αυτόσ του Arches μόλισ 0,14 pc.
Αν και θ αρχικι ακτίνα των πυρινων μασ είναι άγνωςτθ, θ διαςπορά τουσ και
γενικότερα ο διαμελιςμόσ των 2 ςμθνϊν πρζπει να είναι παρόμοιοσ, μιασ και
οφείλεται ςτισ παλιρροϊκζσ δυνάμεισ κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία. Η εκτίμθςθ τθσ
θλικίασ επθρεάηεται και από τθν μεταλλικότθτα (διαφορετικι αςτρικι εξζλιξθ).
Αυτι, ςτθν κεντρικι περιοχι του Γαλαξία, είναι λίγο πιο αυξθμζνθ από ότι ςτον
ιλιο μασ, ιδίωσ γα τα ςτοιχεία α.

Το YNC
Το Young Nuclear Cluster βρίςκεται ςτο κεντρικό pc του Γαλαξία και περιζχει πάνω από 100
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, περιλαμβανομζνων 23 WR. Τα λαμπρότερα αςτζρια OB
είναι τφπου O7, που παραπζμπουν ςε θλικίεσ 3-8 εκατομμφρια ζτθ. Το YNC ζχει
αναμειχκεί με παλαιότερο ςμινοσ μεγαλφτερθσ μάηασ που επίςθσ βρίςκεται ςτθν
περιοχι γφρω από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα του Γαλαξία, και ζτςι είναι δφςκολο
ςτθν μελζτθ του. Η θλικία του YNC εκτιμάται ςτα 6- 10 εκατομμφρια ζτθ.

Δομζσ και δυναμικι
Ζνα μοναδικό χαρακτθριςτικό των νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία
είναι τα ιςχυρά παλιρροϊκά πεδία και το πυκνό ςε φλθ περιβάλλον τουσ. Οι
παλιρροϊκζσ δυνάμεισ οφείλονται ςτθν κεντρικι μαφρθ τρφπα, ςτο παλαιό αςτρικό
ςμινοσ τθσ περιοχισ και ςτο εςωτερικό τθσ γαλαξιακισ ράβδου και του δίςκου.
Όλεσ αυτζσ οι περιοχζσ ζχουν αυξθμζνθ πυκνότθτα ςε αςτζρια. Οι παλιρροϊκζσ
δυνάμεισ επθρεάηουν τθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (πόςο από το
διακζςιμο υλικό κα ςχθματίςει τελικά αςτζρια), τθν αρχικι δυναμικι εξζλιξθ των
ςμθνϊν και τελικά τθν διαδικαςία του διαμελιςμοφ τουσ.

Το Arches και το Quintuplet
Τα γνωςτά μζλθ του Arches είναι 450 και του Quintuplet 1440. Η μεγάλθ πυκνότθτα ςε
αςτζρια του πεδίου που ανικουν ςτθν ράβδο και ςτον δίςκο δυςκολεφουν τθν
ταυτοποίθςθ των αςτεριϊν με τα παραπάνω ςμινθ τουσ. Οι ιδίεσ κινιςεισ των
αςτεριϊν μασ παρουςιάηουν τθν κίνθςθ τθσ κεντρικισ περιοχισ των ςμθνϊν. Σε
ςυνδυαςμό με μετριςεισ γωνιακισ ταχφτθτασ μασ δίνουν τθν γαλαξιακι τροχιά των
2 ςμθνϊν.
Το ςμινοσ Arches είναι ζνα από τα πυκνότερα του Γαλαξία μασ (200.000 θλιακζσ μάηεσ/
κυβικό pc). Δεν φαίνεται να ζχει απότομα όρια ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του. Ζνασ
μεγάλοσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ του βρίςκεται ςε απόςταςθ τουλάχιςτον 2,8 pc από
το κζντρο του. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμα δεν ζχει επθρεαςτεί πολφ από τισ
παλιρροϊκζσ δυνάμεισ τθσ περιοχισ, άρα δεν πζραςε το περίκεντρο τθσ τροχιάσ του

γφρω από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα του Γαλαξία τα τελευταία 0,2 ωσ 1
εκατομμφρια ζτθ (δθλαδι τθν κοντινότερθ απόςταςι του από αυτιν). Η πυκνότθτα
του Quintuplet ςτο κζντρο του είναι κατά 4 φορζσ μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ
του Arches.

Το YNC
Το YNC ζχει πολφ πιο επίπεδο προφίλ πυκνότθτασ από τα άλλα 2 ςμινθ και απότομθ
ελάττωςθ πυκνότθτασ αςτεριϊν μετά από ακτίνα 0,4 pc. Επίςθσ ζχει διακριτζσ
περιοχζσ (δομζσ) με διαφορετικζσ κινθματικζσ. Περιζχει ζναν λεπτό δίςκο με το 15%
των αςτεριϊν του, ζναν πλθκυςμό εκτόσ δίςκου με το 65% των αςτεριϊν του και
μία ομάδα αςτεριϊν S (αςτζρια που ζχουν ι είχαν ςυνοδό αςτζρι) με πολφ
ζκκεντρεσ τροχιζσ που περιλαμβάνει το 20% των αςτεριϊν του. Οι περίοδοι των
τροχιϊν των αςτεριϊν του YNC είναι πολφ μικρζσ. Οι δομζσ αυτζσ και το απότομο
εξωτερικό όριο του ςμινουσ δείχνουν ότι ςχθματίςτθκε εκεί και δεν μετανάςτευςε
ςτθν περιοχι λόγω ζλξθσ από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα.

Διαχωριςμόσ αςτρικισ μάηασ
Ο διαχωριςμόσ τθσ αςτρικισ μάηασ είναι ςθμαντικόσ για τθν δομι ενόσ ςμινουσ. Στο Arches
υπάρχει ςαφισ διαχωριςμόσ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, που δείχνουν πιο
απότομθ ελάττωςθ προσ τισ εξωτερικζσ περιοχζσ του ςμινουσ από τα αςτζρια
μικρισ μάηασ.

Αρχικι (IMF) και ςθμερινι ςυνιςτϊςα αςτρικισ μάηασ
Υπάρχει το ερϊτθμα αν θ IMF είναι κακολικι ςτο ςφμπαν ι κυμαίνεται ανάλογα το
περιβάλλον. Τα ςμινθ ςτο κζντρο του Γαλαξία αποτελοφν δείγματα ακραίου
περιβάλλοντοσ. Ενϊ είναι νεαρά ςε θλικία, ζχουν ιδθ εξελιχκεί αρκετά ϊςτε να
διαφοροποιιςουν τθν ςθμερινι MF από τθν αρχικι. Φαίνεται θ IMF ςτθν κεντρικι
περιοχι του γαλαξία να παρουςιάηει διακυμάνςεισ.
Το YNC βρίςκεται ςτο πιο ακραίο Γαλαξιακό περιβάλλον. Παρουςιάηει IMF <βαριάσ
κορυφισ> (top heavy), που ςθμαίνει αυξθμζνο ποςοςτό αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ
(>8 θλιακζσ μάηεσ). Αυτό μπορεί να επιβεβαιωκεί αν θ αναλογία μάγνεταρ/ πάλςαρ
είναι αυξθμζνθ, αφοφ τα πρϊτα προζρχονται από αςτζρια με αρχικι μάηα > 40
θλιακζσ. Ακόμα, οι παρατθριςεισ ςτισ ακτίνεσ Χ μασ παρουςιάηουν τον πλθκυςμό
αςτεριϊν μικρισ μάηασ (λόγω τθσ ςτεμματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ), και φαίνεται
να είναι λιγότερα κατά 10 φορζσ ςτον πυρινα του ςμινουσ από τισ μετριςεισ που
αναμζνουμε για ζνα ανάλογο ςμινοσ ςτθν γειτονιά του θλίου μασ.
Στα Arches και Quintuplet δεν ζχουμε τθν ακραία IMF του YNC. Σε αυτά φαίνεται να είναι
όμοια με τθν IMF που ιςχφει γενικά ςτον Γαλαξία μασ.

Οι τροχιζσ των ςμθνϊν και οι τοποκεςίεσ δθμιουργίασ τουσ
Επειδι βρίςκονται πολφ κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία, τα ςμινθ αυτά ζχουν διανφςει
ςθμαντικό μζροσ τθσ τροχιάσ τουσ γφρω από αυτό, ςε αντίκεςθ με τα ςμινθ του
γαλαξιακοφ δίςκου. Ζτςι τα Arches και Quintuplet ζχουν μεταναςτεφςει ςε

περιβάλλοντα με ιςχυρότερθ ι αςκενζςτερθ βαρυτικι επίδραςθ. Οι ςθμερινζσ
τοποκεςίεσ τουσ δεν αποτελοφν τουσ τόπουσ ςχθματιςμοφ τουσ.
Αντίκετα, το YNC εκτείνεται από τθν κεντρικι μαφρθ τρφπα του Γαλαξία για 0,4 pc
απόςταςθ, και παρουςιάηει ςθμαντικι παραμόρφωςθ. Η απουςία ουράσ από
νεαρά αςτζρια ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ μασ δείχνει ότι τα αςτζρια του
ςχθματίςτθκαν εκεί που τα παρατθροφμε ςιμερα.
Δεν γνωρίηουμε που ςχθματίςτθκαν τα Arches και Quintuplet, μιασ και θ θλικία τουσ
δθλϊνει ότι ζχουν ολοκλθρϊςει τουλάχιςτον 1 περιφορά γφρω από το γαλαξιακό
κζντρο. Η ταχφτθτα και θ ιδία κίνθςθ των αςτεριϊν του Arches μασ πλθροφοροφν
ότι θ τροχιά τουσ είναι ςτα 8 kpc από τον ιλιο μασ. Και τα 2 βρίςκονται μάλλον
μζςα ςτθν κεντρικι μοριακι ηϊνθ του Γαλαξία, ςτα 200 pc από το κζντρο του.

Μζκοδοι παρατιρθςθσ των παραπάνω
.Μασ είναι απαραίτθτα τα φάςματα και δεδομζνα ςτο υπζρυκρο ϊςτε να αποφφγουμε τθν
μεγάλθ εξάλειψθ του φωτόσ προσ το γαλαξιακό κζντρο.
.Η μεγάλθ χωρικι ανάλυςθ είναι απαραίτθτθ ϊςτε να ξεπεράςουμε τθν επικάλυψθ
αςτεριϊν (crowding) και να πετφχουμε τον διαχωριςμό αςτεριϊν, ακόμα και μικρισ
μάηασ.
.Η ςχζςθ φαινόμενθσ λαμπρότθτασ/ αςτρικισ μάηασ πρζπει να προςαρμόηεται βάςει
φαςματοςκοπίασ αςτεριϊν κφριασ ακολουκίασ. Αυτό εξαλείφει ςφάλματα
εκτίμθςθσ θλικίασ και απόςταςθσ που ςυμβαίνουν όταν χρθςιμοποιοφμε μόνο τθν
φωτομετρία.
. Χρειάηονται πιςτά κεωρθτικά μοντζλα για να περιορίςουμε τισ αβεβαιότθτεσ ςε μεγζκθ
όπωσ θ IMF, θ θλικία του ςμινουσ, θ απόςταςθ και ο βακμόσ εξάλειψθσ του φωτόσ.

Είναι θ αςτρογζννθςθ ςφνθκεσ ι ιδιαίτερο φαινόμενο?
Ο νεαρόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ κοντά ςτο γαλαξιακό κζντρο μασ πλθροφορεί μόνο κατά το
ιμιςυ αν θ αςτρογζννθςθ εκεί διαφζρει από τθν αντίςτοιχθ ςτθν γειτονιά του
θλίου. Η υπόλοιπθ πλθροφορία βρίςκεται ςτα μοριακά νζφθ και γενικά ςτο
μοριακό αζριο (δθλαδι αν αυτά ζχουν τισ ίδιεσ ιδιότθτεσ με αυτά ςτον δίςκο). Οι
ζρευνεσ ζδειξαν ότι θ κεντρικι μοριακι ηϊνθ ζχει πιο ακραίεσ ιδιότθτεσ (αυξθμζνθ
κερμοκραςία και πίεςθ, ιςχυρότερο μαγνθτικό πεδίο, ακτινοβολία, και υπόβακρο
ςε κοςμικζσ ακτίνεσ), που οδθγοφν ςε ελάττωςθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςχετικά με
νζφθ ίδιασ πυκνότθτασ ςτον γαλαξιακό δίςκο.
Τα Arches και Quintuplet πικανϊσ να ςχθματίςτθκαν ςτθν κεντρικι μοριακι ηϊνθ, αν
λάβουμε υπόψθ ότι τα μοριακά νζφθ τθσ παρουςιάηουν διάφορα ςτάδια
αςτρογζννθςθσ. Οι διαφορετικζσ ιδιότθτεσ των μοριακϊν νεφϊν τθσ περιοχισ από
αυτά ςτον δίςκο παραπζμπουν ςε γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ (μακρινοφσ,
άρα παλαιότερθσ, πιο <βίαιθσ> εποχισ). Η διάταξθ των νεφϊν ςτθν κεντρικι
μοριακι περιοχι δεν είναι τυχαία αλλά ςχθματίηουν ζναν δακτφλιο ι αςτρικά
ρεφματα (streamers). Υπάρχουν υπόνοιεσ ότι τα 2 ςμινθ προζρχονται από τθν ίδια
δακτυλιοειδισ δομι.

Το YNC φαίνεται να ςχθματίςτθκε εκεί που το παρατθροφμε. Το ςενάριο που ςυμφωνεί
καλφτερα με τισ παρατθριςεισ προβλζπει ότι 2 μοριακά νζφθ ςυγκροφςτθκαν και
κατάρρευςαν ςτο κεντρικό pc του Γαλαξία μασ. Αυτό είχε ωσ ςυνζπεια τθν
δθμιουργία δίςκου νεαρϊν αςτεριϊν κακϊσ επικάκεται το υπόλοιπο αζριο ςε
αυτόν. Ο δίςκοσ καταρρζει μετά από μια κρίςιμθ μάηα. Πολλά αςτζρια μζνουν
εκτόσ δίςκου ςε αςτρικά ρεφματα διάφορων κατευκφνςεων. Αυτό το ςενάριο δεν
εξθγεί τθν προζλευςθ των αςτεριϊν S (ψυχρά αςτζρια με ίςθ ποςότθτα άνκρακα
και οξυγόνου ςτο φάςμα, αποτζλεςμα αλλθλεπίδραςθσ με ςυνοδό) ςτο γαλαξιακό
κζντρο, που πρζπει να ζχουν μεταναςτεφςει εκεί από μακρινότερεσ περιοχζσ. Το
YNC αποτελεί μόνο το πιο πρόςφατο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ ςτο κεντρικό pc του
Γαλαξία μασ. Το 80% των αςτεριϊν τθσ κεντρικισ περιοχισ ζχει θλικία άνω των 5 δισ
ετϊν. Ζτςι το YNC δεν ςυμβάλλει ςθμαντικά ςτθν αςτρικι μάηα τθσ περιοχισ.

Ανοιχτά ηθτιματα
Υπάρχουν αναπάντθτα ερωτιματα ςχετικά με τθν αςτρογζννθςθ και τθν δθμιουργία
ςμθνϊν ςτο γαλαξιακό κζντρο.
1) Διαφζρει ριηικά θ αςτρογζννθςθ ςτο ακραίο περιβάλλον κοντά ςτο κζντρο του Γαλαξία
μασ από ότι ςτον γαλαξιακό δίςκο?
2) Που ςχθματίςτθκαν τα αρχικά ςμινθ και πωσ ςχετίηεται θ περιοχι ςχθματιςμοφ με
δομζσ όπωσ το ρεφμα/δακτφλιοσ αερίου των 100 pc, ο περί του γαλαξιακοφ κζντρου
δίςκοσ, και θ κεντρικι υπερμεγζκθσ μαφρθ τρφπα?
3) Ποιεσ είναι οι τροχιζσ των Arches και Quintuplet και πόςο πλθςιάηουν τθν κεντρικι
μαφρθ τρφπα?
4) Σε πόςο χρονικό διάςτθμα ςχθματίςτθκαν και τα 3 παραπάνω ςμινθ? Αυτόσ ο
ςχθματιςμόσ 3 ςμθνϊν αποτελεί εξαίρεςθ ι είναι ςφνθκεσ για τθν περιοχι?
5) Μποροφμε να καταςκευάςουμε πιςτά μοντζλα εξζλιξθσ αςτρικϊν ςμθνϊν ςε ιςχυρό
παλιρροϊκό πεδίο βάςει των μετριςεων τθσ παλιρροϊκισ επίδραςθσ, του
διαχωριςμοφ τθσ μάηασ και τθσ δυναμικισ κατάςταςθσ των Arches και Quintuplet?
6) Πωσ ςχθματίςτθκαν και εξελίςςονται οι κινθματικζσ δομζσ του YNC (δίςκοσ, αςτζρια
εκτόσ δίςκου, αςτζρια S), και περιζχει κάκε δομι ξεχωριςτό αςτρικό πλθκυςμό?
7) Η κεντρικι μοριακι ηϊνθ παρουςιάηει ενιςχυμζνθ ι ελαττωμζνθ αςτρογζννθςθ ςχετικά
με τον δίςκο?
8) Διαφζρει ςθμαντικά θ διαςπορά μάηασ των ςμθνϊν ςτο γαλαξιακό κζντρο από ότι ςτον
δίςκο?
9) Πωσ ςυνδζεται ο ςχθματιςμόσ και θ ανάπτυξθ του YNC με τθν αφξθςθ μάηασ τθσ
κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ?
10) Από ποφ προζρχονται τα νεαρά αςτζρια που κινοφνται με υπερβολικά μεγάλεσ
ταχφτθτεσ και πόςο ςυχνά εκτινάςςονται ςε διάφορεσ κατευκφνςεισ
(αποδεςμεφονται βαρυτικά από τα ςμινθ)?

Ο κύκλος ζωθς των σμηνών στον Γαλαξία μας
Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ του Γαλαξία και των άλλων γαλαξιϊν μασ δείχνουν ότι τα
περιςςότερα αςτζρια ςχθματίηουν ςμινθ, που προζρχονται από τισ πυκνότερεσ
περιοχζσ των μοριακϊν νεφϊν. Η κατανομι αρχικισ αςτρικισ μάηασ (IMF) και οι
διαταραχζσ (turbulence) ςυμβάλλουν ςτθν δθμιουργία αςτρικϊν ςμθνϊν. Ζτςι θ
αςτρογζννθςθ εμφανίηεται ωσ ιεραρχικι διαδικαςία ςτα γιγάντια μοριακά νζφθ
κλίμακασ 1 kpc. Τα νεαρά αςτρικά ςμινθ να αποτελοφν τθν βάςθ τθσ. Οι
διαταραχζσ είναι ζνασ από τουσ μθχανιςμοφσ που κυριαρχοφν ςτθν αςτρογζννθςθ.
Τα αςτζρια ςχθματίηονται μόνο ςε περιοχζσ αυξθμζνθσ πυκνότθτασ αερίου, και
μόνο ζνα (μεγάλο) μζροσ τουσ κα ςχθματίςουν ςμινθ (με βαρυτικι ςυνοχι).
Μποροφμε να ανιχνεφουμε τα νεαρά ςμινθ (YSC) ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ ωσ
100 Mpc απόςταςθ. Πολλά από αυτά κα παραμείνουν ωσ ςμινθ για δισ ζτθ. Ζτςι
μασ παρουςιάηουν τα ιςτορικά τθσ αςτρογζννθςθσ του γαλαξία τουσ. Τα ςφαιρωτά
ςμινθ, απομεινάρια ακραίασ διαδικαςίασ ςχθματιςμοφ αςτεριϊν ςτο νεαρό
ςφμπαν, πλαιςιϊνουν τα ςθμερινά YSC που παρατθροφμε. Μερικά ςφαιρωτά
προιλκαν από αυτά, άλλα είναι πυρινεσ νάνων γαλαξιϊν. Τα YSC μπορεί να
γεφυρϊνουν το χάςμα ανάμεςα ςτα ςυνικθ αςτρικά ςμινθ μικρότερθσ ακτίνασ
από 1 pc και των γαλαξιϊν ακτίνασ πολλϊν kpc. Η κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ,
εξζλιξθσ και διάλυςθσ κα μασ δϊςει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ για τθν εξζλιξθ τθσ
αςτρογζννθςθσ ςτον κοςμικό χρόνο και χϊρο.

Οι πλθκυςμοί των ςμθνϊν
Η μελζτθ ολόκλθρων αςτρικϊν πλθκυςμϊν μασ προςφζρει 1) Το εφροσ και τθν διαςπορά
των ιδιοτιτων των ςμθνϊν, 2) Τθν ςχζςθ αυτϊν των διαςπορϊν, και 3) Πωσ αυτζσ
οι διαςπορζσ εξαρτϊνται από το περιβάλλον, και πωσ εξελίςςονται ςτον χρόνο.
Μεγζκθ όπωσ θ θλικία, θ μάηα και θ εξάλειψθ του φωτόσ μετρϊνται με φωτομετρία
ςτο ορατό και υπεριϊδεσ, κακϊσ και οι μεταλλικότθτεσ και οι γωνιακζσ ταχφτθτεσ.
Όμωσ αυτό μπορεί να εφαρμοςτεί μόνο ςε μεμονωμζνα ςμινθ και όχι ςε
πλθκυςμό.

Η μάηα των αςτρικϊν ςμθνϊν
Η ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ ςμινουσ (ICMF) μετριζται ςυνικωσ ςε μεγάλουσ πλθκυςμοφσ
ςμθνϊν ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (υπό ςυγχϊνευςθ γαλαξίεσ). Όμωσ αν
παρατθριςουμε τον ςχθματιςμό ςμθνϊν ςε ζναν γαλαξία- νάνο κα διαπιςτϊςουμε
μεγάλθ διαφορά. Στουσ νάνουσ ο ςχθματιςμόσ αςτρικϊν ςμθνϊν αποτελεί
ςποραδικό φαινόμενο. Στθν κορφφωςθ τθσ αςτρογζννθςισ τουσ οι νάνοι μπορεί να
ςχθματίςουν ςμινθ πολφ μεγάλθσ μάηασ ι και ελάχιςτα, ακόμθ και κακόλου
ςμινθ. Αντίκετα, ςτουσ ςπειροειδείσ γαλαξίεσ ο ςχθματιςμόσ ςμθνϊν είναι
εκτεταμζνθ και ςυνεχισ διαδικαςία. Σε αυτοφσ οι πλθκυςμοί ςμθνϊν είναι
ςτακεροί ςε διαςπορά θλικίασ και μάηασ. Παρατθροφμε ότι θ ICMF ςε μερικοφσ
γαλαξίεσ ζχει όριο ςτισ μεγάλεσ μάηεσ, με διαφοροποιιςεισ από γαλαξία ςε γαλαξία

ι ακόμα και μζςα ςτον ίδιο γαλαξία. Οι γαλαξίεσ ςυγχϊνευςθσ Antennae, με τα
τεράςτια και πολφ πυκνά μοριακά νζφθ τουσ, παρουςιάηουν ανϊτερο όριο το 1- 10
εκατομμφρια θλιακζσ μάηεσ, όριο που ςπάνια φτάνουν ςμινθ ςε ςπειροειδείσ
γαλαξίεσ. Φαίνεται ότι δεν είναι δυνατι θ δθμιουργία αςτρικϊν ςμθνϊν
μεγαλφτερθσ μάηασ. Το περιβάλλον κακορίηει το ανϊτατο όριο αςτρικισ μάηασ των
ςμθνϊν κάκε γαλαξία.

Η επίδραςθ του πλικουσ των δειγμάτων
Με το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble ζγινε εφικτι θ μελζτθ νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν πζρα
και από τα Μαγγελανικά νζφθ. Αυτό εμπλοφτιςε το εφροσ περιβαλλόντων και
ρυκμϊν αςτρογζννθςθσ τθσ μελζτθσ. Τϊρα γνωρίηουμε ότι τα ςφαιρωτά ςμινθ δεν
ςχθματίςτθκαν μόνο ςτο πολφ πρϊιμο ςφμπαν, αλλά ςχθματίηονται και ςιμερα ςε
πολλοφσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ. Ο ςχθματιςμόσ ενόσ ςμινουσ κυριαρχείται από
τισ αρχικζσ ςυνκικεσ και τθν μετζπειτα εξζλιξι του, που ορίηουν τισ τελικζσ
ιδιότθτζσ του όπωσ θ μάηα και το μζγεκόσ του. Σε αυξθμζνο ρυκμό αςτρογζννθςθσ
(SFR, star formation rate) ζχουμε αναλογικά περιςςότερα αςτρικά ςμινθ (ζναντι
μεμονωμζνων αςτεριϊν). Παρατθροφμε να υπάρχει μια αναλογία λαμπρότθτασ
ςμθνϊν/ SFR ςτουσ γαλαξίεσ. Αυτι θ αναλογία φαίνεται να διακόπτεται ςτουσ
γαλαξίεσ ζντονθσ αςτρογζννθςθσ, κάτι που μπορεί να οφείλεται ςτο ιςχυρό
φαινόμενο τθσ απόκρυψθσ ςμθνϊν από άλλα ςμινθ ςτθν γραμμι κζαςθσ
(crowding) και ςε μεγάλθ ςκζδαςθ του φωτόσ από ςκόνθ (όπωσ ςτουσ λαμπροφσ
ςτο υπζρυκρο γαλαξίεσ, luminous infrared galaxies).

Η αποτελεςματικότθτα ςχθματιςμοφ ςμθνϊν (cluster formation efficiency) ςε
κοςμικι κλίμακα
Η αςτρογζννθςθ δεν παρουςιάηει ςαφι μοντζλα ςχθματιςμοφ ςμθνϊν και μεμονωμζνων
αςτεριϊν. Η αςτρογζννθςθ γενικά ςχθματίηει ςμινθ, ςε κοντινοφσ και μακρινοφσ
γαλαξίεσ (πρόςφατο και μθ παρελκόν). Αυτό οφείλεται ςτθν βαρυτικι ςυνοχι που
αποκτάνε τα αςτζρια μεταξφ τουσ κατά τθν διαδικαςία αςτρογζννθςθσ και όχι ςτθν
ςυνοχι του νεφελϊματοσ. Τα νεαρά αςτρικά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ περιζχουν
ςυνικωσ μεγάλο αρικμό αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Ζτςι τα ςμινθ, μζςω ιονιςμοφ
και δυναμικισ, ζχουν επίδραςθ ςτθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Τα μεγάλθσ μάηασ
νεαρά αςτρικά ςμινθ ζχουν ςθμαντικι ςυνειςφορά (20%) ςτθν ςυνολικι εκπομπι
υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ ενόσ γαλαξία αςτρογζννθςθσ. Αυτι θ εκπομπι υπεριϊδθσ
ακτινοβολίασ επιδρά ςτθν μεςογαλαξιακι φλθ με τρόπο που να δθμιουργεί
διαταραχζσ ςτα γιγάντια μοριακά νζφθ, με ςυνζπεια τθν ζντονθ αςτρογζννθςθ και
τον ςχθματιςμό ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ. Ζτςι είναι ςαφζσ ότι ζχουμε μια ςχζςθ
μάηασ αςτρικϊν ςμθνϊν με ποςοςτό αςτεριϊν που γεννιοφνται ςε ςμινθ και όχι
μεμονωμζνα. Το ποςοςτό αςτεριϊν που κα ςχθματιςτοφν ςε ςμινθ περιορίηεται
από το διακζςιμο προσ αςτρογζννθςθ αζριο ςτον γαλαξιακό δίςκο, τθν
απομάκρυνςθ του αερίου από τθν ανάδραςθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ
(ιονιςμόσ, αςτρικοί άνεμοι), και γενικά τθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ
(πόςο από το διακζςιμο αζριο <αξιοποιείται> για τον ςχθματιςμό αςτεριϊν). Στον
γαλαξία Μ83 παρατθροφμε τθν αποτελεςματικότθτα ςχθματιςμοφ ςμθνϊν να
μειϊνεται με τθν απόςταςθ από το κζντρο του. Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ

αποτελεςματικότθτα ςχθματιςμοφ ςμθνϊν ζχει διακυμάνςεισ και μζςα ςτον ίδιο
γαλαξία, από 3% ςτουσ <μικρισ> αςτρογζννθςθσ νάνουσ ωσ και 50% ςτουσ γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ.

Η επιβίωςθ των ςμθνϊν ςτουσ γαλαξίεσ
Μόλισ ςχθματιςτεί ζνα ςμινοσ, μια ςειρά επιδράςεων μειϊνει τθν μάηα του (διαφεφγουν
αςτζρια του ςτον περιβάλλων χϊρο). Αν μετά τον ςχθματιςμό των αςτεριϊν το
αζριο που απζμεινε ςυνεχίηει να κυριαρχεί βαρυτικά του ςυςτιματοσ, τότε θ
απομάκρυνςι του (μζςω ιονιςμοφ και αςτρικϊν ανζμων), αν ςυμβεί ςε μικρό
χρονικό διάςτθμα, κα παραςφρει πολλά αςτζρια διαλφοντασ το ςμινοσ (λφεται θ
βαρυτικι του ςυνοχι, φαινόμενο που ονομάηουμε <παιδικι κνθςιμότθτα>, infant
mortality). Αυτό δεν ςυμβαίνει ςτα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ, αυτά ιςορροποφν
βαρυτικά και μετά τθν απομάκρυνςθ του αερίου. Μία άλλθ επίδραςθ προζρχεται
από το γιγάντιο μοριακό νζφοσ γφρω από το ςμινοσ. Αν το νζφοσ είναι πολφ πυκνό
το ςμινοσ δζχεται ιςχυρά βαρυτικά κρουςτικά μζτωπα από αυτό. Αυτά μποροφν να
διαλφςουν το ςμινοσ. Αυτό ςυμβαίνει πριν το ςμινοσ απομακρυνκεί από το
νεφζλωμα, και πάλι δεν φαίνεται να επθρεάηει τα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ. Μετά από
αυτιν τθν φάςθ ζνα ςμινοσ ζχει να αντιμετωπίςει το βαρυτικό πεδίο του γαλαξία
του (παλιρροιακζσ διαταραχζσ), τθν αλλθλεπίδραςθ με άλλα γιγάντια μοριακά νζφθ
και τθν αςτρικι εξζλιξθ των μελϊν του (εκριξεισ ςουπερνόβα, ιςχυροί αςτρικοί
άνεμοι των γιγάντων). Το ςυμπζραςμα είναι ότι ςτα περιςςότερα γαλαξιακά
περιβάλλοντα τα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ επιβιϊνουν, ςε αντίκεςθ με τα ςμινθ
μικρισ μάηασ που διαλφονται ςε μεμονωμζνα αςτζρια. Ζτςι τα ςμινθ μεγάλθσ
θλικίασ ζχουν και μεγάλθ μάηα. Σε ςμινθ νεαρισ θλικίασ υπάρχει ιςορροπία
ανάμεςα ςε μικρι και μεγάλθ μάηα, που αργότερα χάνεται υπζρ των ςμθνϊν
μεγάλθσ μάηασ. Το περιβάλλον ενόσ γιγάντιου μοριακοφ νεφελϊματοσ μεγάλθσ
πυκνότθτασ ευνοεί τον ςχθματιςμό ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ, αλλά και τθν
καταςτροφι των ςμθνϊν μικρισ μάηασ.
Σε ςυγχωνεφςεισ γαλαξιϊν με μεγάλθ ποςότθτα αερίου θ βίαιθ διάλυςθ ςυμβαίνει ςε
ςμινθ μικρισ, αλλά και μεγάλθσ μάηασ. Αντίκετα, ςτουσ <ιρεμουσ > δίςκουσ ενόσ
ςπειροειδι γαλαξία τα ςμινθ επιβιϊνουν πιο εφκολα. Η διαςπορά θλικιϊν των
ςμθνϊν είναι ο κακρζπτθσ των ςυνκθκϊν του γαλαξία. Όταν αυτι είναι επίπεδθ για
εκατοντάδεσ εκατομμφρια ζτθ (ςμινθ όλων των θλικιϊν), τότε οι ςυνκικεσ είναι
τζτοιεσ ϊςτε τα ςμινθ να μθν διαλφονται εφκολα. Αν ςχεδόν όλα τα ςμινθ ζχουν
θλικία ωσ 10 εκατομμφρια ζτθ, τότε οι ςυνκικεσ είναι τζτοιεσ ϊςτε θ επιβίωςι τουσ
να είναι δφςκολθ.

Ο πλθκυςμόσ ανοιχτϊν ςμθνϊν του Γαλαξία μασ
Η εικόνα μασ για τα ανοιχτά ςμινθ του Γαλαξία δεν είναι ολοκλθρωμζνθ, ιδίωσ για τισ
απομακρυςμζνεσ περιοχζσ του. Το 90% των ςμθνϊν είναι νεαρότερο από 100
εκατομμφρια ζτθ. Η διαςπορά θλικίασ είναι αρκετά επίπεδθ μζχρι εκεί, αλλά μετά
φκίνει απότομα. Τα ςμινθ με μάηα πάνω από 10000 θλιακζσ ζχουν μζςθ διάρκεια
ηωισ 1,7 δισ ζτθ (για τθν γαλαξιακι περιοχι του θλίου μασ). Σε αυτό βοθκάει θ
απουςία ιςχυρϊν παλλιροικϊν δυνάμεων και μεγάλθσ μάηασ μοριακϊν νεφϊν,
παράγοντεσ διαμελιςμοφ ανοιχτϊν ςμθνϊν.

Ο πλθκυςμόσ ςμθνϊν του γαλαξία τθσ Ανδρομζδασ
Ζχουμε τθν ανάλυςθ από 3 ακτινικζσ περιοχζσ ςτα 6, 10 και 15 kpc από το κζντρο του
γαλαξία. Παρατθροφμε μια επίπεδθ διαςπορά θλικίασ ωσ τα 100 εκατομμφρια ζτθ,
με απότομθ ελάττωςθ ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ. Αυτι οφείλεται ςε ςυνδυαςμό τθσ
αδυναμίασ αναγνϊριςθσ των ςμθνϊν, επειδι μειϊνεται θ λαμπρότθτά τουσ, και τθσ
διάλυςθσ των ςμθνϊν. Ζχει ενδιαφζρον ότι παρατθροφμε και ςτισ 3 περιοχζσ τθν
ίδια διαςπορά θλικίασ. Φαίνεται να υπάρχουν εκεί παρόμοιεσ ςυνκικεσ με τθν
γειτονιά του θλίου μασ.

Ο πλθκυςμόσ ςμθνϊν ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ
Πρόκειται για τον κοντινότερο (νάνο) γαλαξία, που περιζχει ςθμαντικό πλθκυςμό νεαρϊν
αςτρικϊν ςμθνϊν. Βρικαμε μεγάλο πλθκυςμό νεαρϊν (< 10 εκατομμφρια ζτθ),
μεγάλθσ μάηασ (10000 θλιακζσ μάηεσ) ςμθνϊν, όπωσ το γνωςτό R136. Υπάρχει μια
επίπεδθ διαςπορά θλικίασ ωσ τα 300 εκατομμφρια ζτθ, και ακολουκεί απότομθ
ελάττωςθ.

Ο πλθκυςμόσ ςμθνϊν ςτον Μ83
Πρόκειται για κοντινό μασ (4,5 Mpc) ςπειροειδι γαλαξία, που μασ δίνει τθν δυνατότθτα
ανάλυςθσ περιοχϊν του με διαφορετικό περιβάλλον. Στθν κεντρικι του περιοχι ο
διαμελιςμόσ των ςμθνϊν είναι εντονότεροσ, ενϊ ςτισ πιο εξωτερικζσ περιοχζσ
(δίςκοσ) θ διαςπορά θλικίασ είναι πιο επίπεδθ, λόγω μικρότερθσ παλιρροϊκισ
διαταραχισ. Αυτζσ οι παρατθριςεισ επιβεβαιϊνουν τθν εξάρτθςθ των αςτρικϊν
ςμθνϊν από τισ τοπικζσ γαλαξιακζσ ςυνκικεσ.
Παρόμοιεσ μελζτεσ ζχουν γίνει και ςε άλλουσ κοντινοφσ γαλαξίεσ. Παντοφ βλζπουμε τθν
επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν διατιρθςθ των αςτρικϊν ςμθνϊν.

Συμπεράςματα
Η αναλογία αςτεριϊν που δθμιουργοφνται ςε ςμινθ αυξάνεται με τθν πυκνότθτα
(αυξθμζνο ρυκμό) αςτρογζννθςθσ. Αυτι θ διακφμανςθ υπάρχει από γαλαξία ςε
γαλαξία, αλλά και μζςα ςτουσ γαλαξίεσ. Στο πρϊιμο ςφμπαν ο ςχθματιςμόσ ςμθνϊν
ιταν πιο ζντονοσ, με αποτζλεςμα να παρατθροφμε ςιμερα πολλά αρχαία
ςφαιρωτά ςμινθ. Η κορφφωςθ ςχθματιςμοφ ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ πετυχαίνεται
ςτουσ γαλαξίεσ υπό ςυγχϊνευςθ (merging galaxies), όπου ενϊνονται γιγάντια
μοριακά νζφθ ςε πολφ πυκνζσ δομζσ. Η διαςπορά θλικίασ των ςμθνϊν εξαρτάται
από το περιβάλλον τουσ. Στουσ περιςςότερουσ (και <ιρεμουσ>) γαλαξίεσ δεν
παρατθρείται διαμελιςμόσ των ςμθνϊν πριν τα 100 εκατομμφρια ζτθ τουσ. Η
αλλθλεπίδραςθ με γιγάντια μοριακά νζφθ και οι παλιρροϊκζσ διαταραχζσ
αποτελοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ διάλυςθσ αςτρικϊν ςμθνϊν.

Μελζτεσ ςε διαφορετικά μικθ κφματοσ (Multiwavelength) των ςμθνϊν
αςτεριϊν OB
Υπάρχουν μερικά ερωτιματα για τα ςμινθ που κυριαρχοφνται από αςτζρια μεγάλθσ μάηασ
(τφπων Ο,Β). Σχθματίηονται γριγορα ι ςε βάκοσ χρόνου (με διαςπορά θλικίασ των

αςτεριϊν τουσ)? Πότε διαμελίηονται, εμπλουτίηοντασ τον μεςογαλαξιακό χϊρο με
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ? Αυτά τα ςμινθ ςχθματίηονται μζςω ςυνζνωςθσ
μικρότερων ςμθνϊν? Τι ςυμβαίνει ςτισ περιοχζσ ζντονθσ αςτρογζννθςθσ? Η μελζτθ
ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτο υπζρυκρο δίνει κάποιεσ απαντιςεισ. Παρατθροφμε ότι
υπάρχει μια διαςπορά θλικίασ μζςα ςτα ςμινθ, τα αςτζρια ςτισ άλω των ςμθνϊν
είναι γθραιότερα από αυτά ςτισ κεντρικζσ περιοχζσ τουσ. Αυτό το ςυμπζραςμα
υποςτθρίηει τθν κεωρία τθσ ςυνζνωςθσ ςμθνϊν.
Οι παρατθριςεισ ςτισ ακτίνεσ Χ αποκαλφπτουν τα αςτζρια προ κυρίασ ακολουκίασ μικρισ
μάηασ, ςτο κοντινό υπζρυκρο διειςδφουν ςε περιοχζσ με μεγάλθ εξάλειψθ φωτόσ,
και ςτο μεςαίο υπζρυκρο αναλφουν τουσ περιαςτρικοφσ δίςκουσ.
Στον Γαλαξία μασ τα περιςςότερα αςτζρια ςχθματίηονται ςε ςμινθ. Από τισ λαμπρότθτεσ
των ςμθνϊν του Γαλαξία μασ αλλά και άλλων γειτονικϊν μασ γαλαξιϊν
ςυμπεραίνουμε ότι τα περιςςότερα αςτζρια ςχθματίηονται ςε ςμινθ 100- 10000
αςτεριϊν, και ςε περιβάλλοντα ζντονθσ αςτρογζννθςθσ όπωσ ςε γαλαξίεσ υπό
ςυγχϊνευςθ, ςε ςμινθ 100000 αςτεριϊν.
Υπάρχει δυςκολία ςτον εντοπιςμό των ςμθνϊν, που ζχει να κάνει με τθν διάκριςθ των
αςτεριϊν τουσ από τα αςτζρια του πεδίου. Ζνα πρόβλθμα αποτελεί θ ςκόνθ ςτα
πυκνά περιβάλλοντα όπωσ το εςωτερικό των μοριακϊν νεφϊν. Η παρατιρθςθ ςτα
μικροκφματα και ςτο υπζρυκρο μασ βοθκάει πολφ. Το ιονιςμζνο αζριο από τα
αςτζρια Ο, Β ανιχνεφεται ςτα ραδιοκφματα, και θ κζρμανςθ τθσ ςκόνθσ, που
προκαλεί τθν δθμιουργία πολυκυκλικϊν υδρογονανκράκων, παρατθρείται ςτο
υπζρυκρο. Όμωσ ο αςτρικόσ πλθκυςμόσ των ςμθνϊν ςε απόςταςθ μεγαλφτερθ από
1 kpc μασ είναι άγνωςτοσ. Σε αυτι τθν απόςταςθ τα παλαιότερα αςτζρια του
πεδίου μπερδεφουν τισ μετριςεισ (παρουςιάηουν αυξθμζνθ πυκνότθτα ςτθν
γραμμι κζαςθσ). Η εξάλειψθ του φωτόσ είναι τόςθ ϊςτε να επθρεάηει και τισ
παρατθριςεισ ςτο υπζρυκρο. Ζτςι μπορεί να υποτιμάται το μζγεκοσ των ςμθνϊν,
αφοφ παρατθροφμε κυρίωσ τα αςτζρια O, B ςτο εςωτερικό τουσ και όχι τα
παλαιότερα, μικρότερθσ μάηασ και λαμπρότθτασ αςτζρια των εξωτερικϊν περιοχϊν
των ςμθνϊν. Οι παρατθριςεισ ςτισ ακτίνεσ Χ βοθκάνε να ξεπεραςτεί αρκετά αυτό
το πρόβλθμα, ανακαλφπτοντασ τισ μαγνθτικζσ εκλάμψεισ των νεαρϊν, κυρίωσ
μικρισ μάηασ αςτεριϊν (εκλάμψεισ πολφ ςυχνότερεσ και ιςχυρζσ από τισ
αντίςτοιχεσ θλιακζσ), χωρίσ να εξαλείφεται ι να ςκεδάηεται θ ςκλθρι αυτι
ακτινοβολία από το μεςογαλαξιακό περιβάλλον.

Πθγζσ ακτινϊν Χ- υπζρυκρου
Lagoon Nebula (M8) Σε αυτι τθν περιοχι ςχθματιςμοφ αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ (Massive
Star Formation Region) παρατθροφμε 2 κφρια ςμινθ, το NGC 6523 με το γνωςτό
αςτζρι μεγάλθσ μάηασ Herschel 36 και το NGC 6530. Υπάρχει και άλλθ μια
ςυμπφκνωςθ αςτεριϊν με το λαμπρό εμβαπτιςμζνο ςε αζριο αςτζρι M8E.
NGC 6334. Πρόκειται για μία μεγάλθ MSFR κατά μικοσ του γαλαξιακοφ επιπζδου. Περιζχει
μερικά διακριτά ςμινθ, κάποια κυρίωσ με νεαρά, λαμπρά ςτο υπζρυκρο αςτζρια
και άλλα με παλαιότερα αςτζρια που εκπζμπουν ακτίνεσ Χ. Υπάρχει μια εξζλιξθ τθσ
αςτρογζννθςθσ από νοτιοδυτικά προσ βορειοανατολικά, αλλά μπορεί τα

παλαιότερα ςμινθ να επικαλφπτονται από νεαρότερα. Παρατθροφμε μια διαςπορά
των πολφ νεαρϊν αςτεριϊν κατά μικοσ ενόσ μοριακοφ νιματοσ.
NGC 6357. Πρόκειται για μια πολφ ενεργι περιοχι αςτρογζννθςθσ ςτον βραχίονα τθσ
Καρίνασ, που περιζχει πολλά MSFR. Μερικά από τα πλοφςια ςμινθ του περιζχουν
ωσ και 100 αςτζρια τφπου O3.
Το νεφζλωμα του Αετοφ (Μ3). Και εδϊ ο αρικμόσ των αςτεριϊν που παρατθρικθκαν ςτισ
ακτίνεσ Χ ξεπερνάει αυτόν από τισ παρατθριςεισ ςτο υπζρυκρο, που ςθμαίνει ότι θ
αςτρογζννθςθ διαρκεί εκεί πολλά εκατομμφρια ζτθ.

Μετριςεισ ςτα αςτρικά ςμινθ
Ωσ μεκόδουσ μζτρθςθσ θλικίασ των προ κυρίασ ακολουκίασ αςτεριϊν ςε αυτά τα ςμινθ
χρθςιμοποιοφμε τθν κεωρθτικι εξελικτικι πορεία ςτο διάγραμμα H/R και τθν
παρουςία και εξζλιξθ (ςε ποιό ςτάδιο βρίςκεται) του περιαςτρικοφ δίςκου, που
εκπζμπει κυρίωσ ςτο υπζρυκρο. Όμωσ θ ζντονθ ερυκροποίθςθ των αςτεριϊν ςτισ
MSFR δεν μασ επιτρζπει να ζχουμε αςφαλι ςυμπεράςματα. Τϊρα χρθςιμοποιοφμε
και τθν αντίςτροφθ αναλογία εκλάμψεων (ακτινϊν Χ)/ αςτρικι μάηα ςε αςτζρια
κυρίασ ακολουκίασ. Πρόκειται για ζνα φαινόμενο που δεν ζχει εξθγθκεί ακόμα,
αλλά ζχει να κάνει με τθν πλιρθ ςυναγωγι που επικρατεί ςτο εςωτερικό των
αςτεριϊν μικρισ μάηασ.
Σε πολλζσ MSFR παρατθροφμε, εκτόσ από τα ςμινθ, και υπό- ςμινθ, δομζσ που δεν είναι
ςφαιρικζσ αλλά κυρίωσ ελλειπτικζσ και πολλζσ φορζσ μπαίνει θ μία μζςα ςτθν
άλλθ.
Παρατθροφμε μεγάλεσ διαφορζσ ςτθν επιφανειακι πυκνότθτα των ςμθνϊν. Το ςμινοσ
NGC2244 ςτο Rosette Nebular είναι πολφ πιο αραιό από το RCW38 και τα Orion
Nebular Cluster, M17. Πρζπει να βρίςκονται ςε διαφορετικι δυναμικι κατάςταςθ,
κάτι που φαίνεται από τθν απουςία διαχωριςμοφ μάηασ (mass segregation,
διαχωριςμόσ μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν από τα μικρισ μάηασ) ςτο NGC2244.
Τα ςμινθ διαςτζλλονται με τθν πάροδο του χρόνου. Παρατθροφμε αφξθςθ κατά παράγοντα
10 ςτθν ακτίνα και ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ κατά παράγοντα 1000 για τισ
κεντρικζσ περιοχζσ των ςμθνϊν ςτο διάςτθμα 0,5 εκατομμυρίων ωσ 5
εκατομμυρίων ετϊν. Αυτό είναι επακόλουκο τθσ δυναμικισ τθσ διαςτολισ του
αερίου. Τα πρϊτα αςτζρια που διαςπείρονται από τα ςμινθ είναι τα γθραιότερα,
εξωτερικά αςτζρια.
Η μορφολογία ενόσ ςμινουσ είναι αποτζλεςμα τθσ εξζλιξισ του ςτον χρόνο. Η
αςτρογζννθςθ ξεκινάει ςε νθματοειδι νζφθ, μετά ςυνεχίηεται ςε ςυμπυκνϊματα
που δθμιουργοφνται από τισ ςυνενϊςεισ υπό- ςμθνϊν και τερματίηεται ςε ςμινθ
αςτεριϊν με διακριτό πυρινα και άλω, ςε δυναμικι ιςορροπία. Σε μεγάλουσ
ςχθματιςμοφσ ζχουμε διαςπάςεισ, όπωσ παρατθροφμε ςτο W40 και ςτα 3 ςμινθ
του NGC6357. Το Μ17, πυκνό αλλά με ςυμπυκνϊματα, μάλλον κα ςχθματίςει ζνα
ενιαίο πλοφςιο ςμινοσ. Αν τα πλοφςια ςμινθ ςχθματίηονταν μονολικικά χωρίσ
ςυνενϊςεισ, ο αρικμόσ τουσ που παρατθροφμε κα ιταν πολφ μεγαλφτεροσ. Για ζνα
εκτεταμζνο χρονικό διάςτθμα, υπό- ςμινθ και αζριο καταρρζουν βαρυτικά προσ το
κυρίωσ ςμινοσ, παρατείνοντασ τθν αςτρογζννθςθ. Τα παλαιότερα αςτζρια που

ςχθματίςτθκαν ςτα υπό- ςμινθ ζχουν μεγαλφτερθ διαςπορά ταχφτθτασ και κα
βρεκοφν ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του ςμινουσ, μακριά από το κζντρο του. Τα
παραπάνω είναι ςφμφωνα με τθν διαςπορά θλικίασ των αςτεριϊν που
παρατθροφμε ςτα ςμινθ, κάτι που παραπζμπει ςε παρατεταμζνθ αςτρογζννθςθ.

Ο ςχθματιςμόσ πολφ νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ και θ
ςφνδεςθ με τον πλθκυςμό των ςφαιρωτϊν ςμθνϊν
Ο ςχθματιςμόσ πολφ νεαρϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ VYMC (> 10000 θλιακζσ μάηεσ και
θλικία μερικά εκατομμφρια ζτθ) από τα γιγάντια μοριακά νζφθ παραμζνει
μυςτιριο. Τα ςυναντάμε ςτουσ βραχίονεσ του Γαλαξία (NGC 3603), όπου κυριαρχεί
το μοριακό αζριο, και ςτθν κεντρικι μοριακι ηϊνθ του Γαλαξία (Arches,
Quintuplet). Ακόμα, τα παρατθροφμε ςε κοντινοφσ γαλαξίεσ (R136 ςτο μεγάλο
Μαγγελανικό νζφοσ) και ςε γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ, όπωσ οι γαλαξίεσ κεραίεσ
(Antennae Galaxies). Η μικρι θλικία τουσ ςθμαίνει ότι όλα τουσ τα αςτζρια
βρίςκονται ακόμα ςτθν κφρια ακολουκία (ςυντικουν υδρογόνο ςε ιλιον ςτουσ
πυρινεσ τουσ). Οι λεπτομζρειεσ τθσ δομισ και οι εςωτερικζσ κινιςεισ των αςτεριϊν
τουσ μασ δείχνουν πωσ ιταν ςε νεαρι θλικία τα αςτρικά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ που
δθμιοφργθςαν τα ςθμερινά ςφαιρωτά ςμινθ.
Τα πολφ νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ ξεχωρίηουν μορφολογικά ωσ αυτά με τον
πλουςιότερο πυρινα και τθν πλουςιότερθ άλω, ςτα ςυμπλζγματα αςτρικϊν
ςμθνϊν. Περιζχουν αναλογικά μεγάλο πλθκυςμό αςτεριϊν O,B, όπωσ το Cygnus
OB2. Επίςθσ είναι ςφνθκεσ να βρίςκονται μζςα ςε ιονιςμζνο υδρογόνο (NGC 3603,
R136). Η ακτίνα μιςισ λαμπρότθτασ (χωρικι περιοχι από όπου προζρχεται θ μιςι
από τθν ςυνολικι εκπομπι φωτόσ) είναι μικρότερθ από 1 pc. Αυτό ςθμαίνει ότι
είναι κατά 3 τάξεισ μεγζκουσ πιο πυκνά από τα ςθμερινά ςφαιρωτά ςμινθ του
Γαλαξία μασ. Αυτό κάνει τα πολφ νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ να είναι υποψιφια
μελλοντικά ςφαιρωτά ςμινθ, που κα διαςταλοφν λόγω διαχωριςμοφ μάηασ (τα
αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ ςυγκεντρϊνονται ςτο κζντρο του ςμινουσ), των
ςτενϊν διελεφςεων αςτεριϊν ι διπλϊν αςτζρων (φαινόμενο τθσ ςφεντόνασ), και
λόγω αςτρικισ εξζλιξθσ (εκριξεισ ςουπερνόβα, ιςχυροί αςτρικοί άνεμοι γιγάντων).
Αρκετά από τα πολφ νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ ζχουν πολλαπλζσ κεντρικζσ
περιοχζσ (υπό- ςμινθ με κοινι ςφαιρικι άλω).
Είναι εντυπωςιακό ότι τα τεράςτια ςε μζγεκοσ μοριακά νζφθ ςχθματίηουν τόςο μικρϊν
διαςτάςεων, ςχεδόν ςφαιρικά αςτρικά ςμινθ. Η αλλθλεπίδραςθ μεταξφ των
αςτεριϊν πρζπει να είναι το μυςτικό τθσ ςφαιρικισ τουσ δομισ (κζντρο- εξωτερικι
άλωσ). Γριγορα επζρχεται δυναμικι ιςορροπία ςτο ςφςτθμα, ςε χρόνο μερικϊν
αςτρικϊν τροχιϊν (stellar orbit timescale, ο μζςοσ χρόνοσ που χρειάηεται ζνα αςτζρι
του ςμινουσ να διαγράψει μία τροχιά γφρω από αυτό). Δεν παρατθροφμε
διαςπορά θλικίασ ςτα πολφ νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ, άρα πρζπει να
ςχθματίςτθκαν από ζνα μοναδικό επειςόδιο αςτρογζννθςθσ.

Τα δφο ςενάρια ςχθματιςμοφ πολφ νεαρϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ

Υπάρχουν 2 ςενάρια ςχθματιςμοφ τουσ (παρόμοια ςενάρια, με τα ίδια ονόματα,
εξετάηονται και για τον ςχθματιςμό των γαλαξιϊν). 1) Το μονολικικό, δθλαδι ο
ςχθματιςμόσ τουσ από ζνα μεγάλθσ ζνταςθσ επειςόδιο αςτρογζννθςθσ. Το ςμινοσ
ςε πολφ πρϊιμθ φάςθ, όταν περιζχει αςτζρια προ κυρίασ ακολουκίασ και κυρίασ
ακολουκίασ, παραμζνει εμβαπτιςμζνο ςτο αρχικό μοριακό νζφοσ. Αυτό ιονίηεται
μζςω τθσ ιςχυρισ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ από τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ του
ςμινουσ, και δζχεται ενζργεια από τισ διπολικζσ εκροζσ των νεαρϊν άςτρων. Το
αποτζλεςμα είναι να αποδεςμευτεί βαρυτικά το αζριο από το ςμινοσ και να
διαςκορπιςτεί. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια το ςμινοσ να διαςταλεί βίαια και να
απολζςει ζνα μζροσ των αςτεριϊν του (ανάλογο τθσ αρχικισ μάηασ και πυκνότθτασ
ςε αςτζρια). Το εναπομείναν ςμινοσ κα ιςορροπιςει βαρυτικά. Αυτό το ςενάριο το
επιβεβαιϊνουν οι παρατθριςεισ των R136, NGC3603. 2) Το ιεραρχικό ςενάριο, που
προβλζπει ςυνενϊςεισ υπό- ςμθνϊν ςε ζνα ςμινοσ. Η βαρυτικι επίδραςθ από το
γφρω μοριακό αζριο επιταχφνει τθν κατάρρευςθ των υπό- ςμθνϊν ςε ζνα τελικό
πολφ νεαρό ςμινοσ μεγάλθσ μάηασ. Οι δομζσ που παρατθροφμε ςε αςτρικά ςμινθ
υποςτθρίηουν αυτό το ςενάριο.
Στισ υδροδυναμικζσ προςομοιϊςεισ τα ςμινθ φαίνεται να ςχθματίηονται ςτα μοριακά νζφθ
νιματα μεγάλθσ πυκνότθτασ, ωσ αποτζλεςμα τθσ διαταραχισ (turbulence). Όμωσ
αυτζσ οι προςομοιϊςεισ εκτελοφνται μόνο για ςμινθ με μικρι ςχετικά μάηα, ωσ
100 θλιακζσ. Ζτςι δεν ζχουμε ςυμπεράςματα για ηθτιματα, όπωσ για παράδειγμα,
θ γριγορθ εξάλειψθ/ διαςτολι του αερίου, που παρατθροφμε ςτα πολφ νεαρά
ςμινθ μεγάλθσ μάηασ. Πρζπει να λάβουμε υπόψθ παράγοντεσ όπωσ τα μαγνθτικά
πεδία και θ βαρυτικι κατάτμθςθ του νζφουσ.
Θεωρθτικά, για να επιβιϊςει το αρχικό ςμινοσ τθν απότομθ διαςτολι του αερίου, πρζπει
να ζχει μεγάλθ αποτελεςματικότθτα ςχθματιςμοφ αςτεριϊν (SFE, Star Formation
Efficiency, πόςο αποτελεςματικά καταναλϊνεται το διακζςιμο αζριο ςτθν
αςτρογζννθςθ). Αυτι πρζπει να είναι πάνω από 70%, δθλαδι διπλάςια από αυτι
που ςυμπεραίνουμε από παρατθριςεισ και προβλζπει θ κεωρία, το πολφ 30%. Να
ςθμειϊςουμε ότι θ SFE όλου του μοριακοφ νεφελϊματοσ είναι κοντά ςτο 1%. Μια
τόςο μεγάλθ SFE μπορεί να δικαιολογθκεί μόνο με το μονολικικό ςενάριο. Στθν
πράξθ όμωσ ςυμβαίνει και το φαινόμενο τθσ <βίαιθσ χαλάρωςθσ> (violent
relaxation). Δθλαδι ςε ζνα κλειςτό βαρυτικό ςφςτθμα που ακόμα δεν βρίςκεται ςε
δυναμικι ιςορροπία, θ ανταλλαγι ενζργειασ μεταξφ δφο ςωμάτων (άςτρων)
ςυμβαίνει πολφ γριγορα, επιφζροντασ τθν ιςορροπία του ςυςτιματοσ ςε χρόνο
μίασ μόνο διάβαςθσ (χρόνοσ που απαιτείται ςε ζνα αςτζρι να διαςχίςει το ςμινοσ
του). Πρόκειται για μια επιταχυμζνθ <χαλάρωςθ 2 ςωμάτων> (2 body relaxation).
Ζτςι το ςμινοσ μπορεί να διατθριςει τθν βαρυτικι του ςυνοχι με SFE μικρότερθ
από 30%. Όπωσ είναι φυςικό, τα αςτζρια του κζντρου ενόσ ςμινουσ
<προςτατεφονται> με αυτόν τον τρόπο περιςςότερο από αυτά τθσ άλωσ.
Τα νεαρά ςμινθ που παρατθροφμε να ζχουν αποδεςμευτεί από το αζριο ζχουν ακτίνα
μιςισ μάηασ (περιοχι όπου βρίςκεται θ μιςι από τθν ςυνολικι μάηα τουσ) 3- 10 pc,
από μόλισ 1 pc ςτθν φάςθ που είναι ακόμα εμβαπτιςμζνα ςτο νεφζλωμα. Είναι
μάλλον απίκανο τα τόςο πυκνά ςμινθ να διαςτζλλονται τόςο πολφ ςε τόςο μικρό
χρονικό διάςτθμα, απλά με τθν κοςμικι εξζλιξι τουσ (εξζλιξθ των ςμθνϊν λόγω

αςτρικισ εξζλιξθσ). Στο ιεραρχικό μοντζλο δεν υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ να
ςυνενωκοφν τα υπό- ςμινθ ςε ζνα τόςο μεγαλφτερθσ ζκταςθσ, ςχεδόν ςφαιρικό
ςμινοσ. Χρειάηονται αρκετζσ διαβάςεισ των υπό- ςμθνϊν μζχρι να ιςορροπιςει το
ςφςτθμα. Ζτςι φαίνεται να επικρατεί το μονολικικό ςενάριο πολφ αποτελεςματικισ
αςτρογζννθςθσ, που ζχει ωσ αποτζλεςμα ςφαιρικά ςμινθ με ςυμπυκνϊματα. Αυτζσ
οι ςυνκικεσ εντατικισ αςτρογζννθςθσ (SFE = 30%) μπορεί να δθμιουργθκοφν ςε
ςυγκροφςεισ μοριακϊν νεφελωμάτων (Westerlund 2, NGC 3603). Το
χρονοδιάγραμμα μιασ τζτοιασ ςφγκρουςθσ δεν ξεπερνάει το 1 εκατομμφριο ζτθ.
Όταν το ζνα νεφζλωμα διαςχίςει το άλλο, κα αραιϊςει το αζριο ςτθν περιοχι του
ςμινουσ, με αποτζλεςμα αυτό να διαςταλεί ταχφτατα.

Η εξάλειψθ του αερίου
Όπωσ αναφζραμε, μια SFE κοντά ςτο 30% και ο ζντονοσ ιονιςμόσ του αερίου δικαιολογεί
τθν εικόνα των ςθμερινϊν νεαρϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ που ζχουν αποδεςμευτεί
από το αζριό τουσ. Η ταχφτθτα του αερίου κατά τθν διαςτολι μπορεί να φτάςει τα
10km/s, ταχφτθτα του ιχου ςτο ιονιςμζνο υδρογόνο.
Στα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ θ ταχφτθτα διαφυγισ ξεπερνάει αυτό το όριο, κάνοντασ τθν
πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ να κυριαρχεί ςτο αζριο. Τότε θ διαςτολι ςυνεχίηεται με
αυτιν τθν ταχφτθτα. Σε ςμινθ πολφ μεγάλθσ μάηασ (>1 εκατομμφριο θλιακζσ), που
κα αποτελζςουν τα μελλοντικά ςφαιρωτά ςμινθ, υπάρχει μια ακτίνα όπου το αζριο
ψφχεται αποτελεςματικά μζςω τθσ ακτινοβολίασ, ϊςτε να πυροδοτθκεί μια
δευτερογενείσ αςτρογζννθςθ.
Σε αυτό το ςενάριο, που παραμζνει υπό
αμφιςβιτθςθ, ζχουν ςθμαντικό ρόλο τα κρουςτικά κφματα από τθν πίεςθ
ακτινοβολίασ ςτισ εξωτερικζσ ψυχρότερεσ περιοχζσ. Να ςθμειϊςουμε ότι ςτα
ςφαιρωτά ςμινθ υπάρχει το πρόβλθμα των 2 αςτρικϊν πλθκυςμϊν, δθλαδι
εντοπίηουμε 2 αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ με διαφορετικά χθμικά αποτυπϊματα
(αναλογίεσ ςτοιχείων). Η επικρατζςτερθ κεωρία είναι ο γριγοροσ εμπλουτιςμόσ τθσ
μεςοαςτρικισ φλθσ από εξελιγμζνα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ και θ ανταλλαγι φλθσ
ανάμεςα ςε διπλά αςτζρια, και όχι θ δευτερογενείσ αςτρογζννθςθ.
Η φάςθ που τα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ παραμζνουν εμβαπτιςμζνα ςε αζριο υπολογίηεται να
διαρκεί 1 εκατομμφριο ζτθ. Αυτό επιβεβαιϊνεται από τισ μετριςεισ των ςμθνϊν
ONC, HD97950 που είναι αποδεςμευμζνα από το αζριο και ζχουν θλικία 1
εκατομμφριο ζτθ. Σε αυτι τθν φάςθ τα περιςςότερα αςτζρια είναι προ κυρίασ
ακολουκίασ (ακόμα δεν ςυντικουν υδρογόνο ςε ιλιον ςτουσ πυρινεσ τουσ). Η IMF,
ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ μάηασ, επθρεάηεται από το μζγεκοσ του ςμινουσ μόνο
ςτθν αναλογία αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ (τφπου O,B).
Η αποτελεςματικι αποδζςμευςθ των ςμθνϊν από το αζριο παρατθρείται γενικά ςε ςμινθ
νεαρισ και μζςθσ θλικίασ. Δεν ανιχνεφουμε αζριο ςτα ςμινθ του μεγάλου
Μαγγελανικοφ νζφουσ με θλικία 30- 300 εκατομμφρια ζτθ και μάηα >10000
θλιακζσ.

Εξετάηοντασ μερικά πολφ νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ
Ο καλφτεροσ τρόποσ να αξιολογιςουμε τα 2 ςενάρια ςχθματιςμοφ τουσ είναι να τα
ςυγκρίνουμε με τισ παρατθριςεισ ςυγκεκριμζνων τζτοιων ςμθνϊν. Τα ςμινθ

πρζπει να είναι ςχετικά κοντινά και με μικρι μεςογαλαξιακι απορρόφθςθ του
φωτόσ.
Το ςμινοσ του Ωρίωνα. Υπολογίηουμε ότι ςε 100 εκατομμφρια ζτθ κα εξελιχτεί ςε ζνα
ςμινοσ όμοιο με τισ Πλειάδεσ. Αυτό το ςμινοσ επιτάχυνε τθν διαςτολι του μετά
από τθν αποδζςμευςθ από το αζριο. Αυτό ςυνζβθ μζςω των εκριξεων ςουπερνόβα
των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ που βρίςκονται ςτο κζντρο του. Επίςθσ
αποςτακεροποιοφνται διπλά ςυςτιματα αςτεριϊν, με αποτζλεςμα το ζνα αςτζρι
από τα 2 να εκςφενδονίηεται προσ τα ζξω. Τα εναπομείναντα αςτζρια ςχετικά
μεγάλθσ μάηασ και διπλά ςυςτιματα καταρρζουν προσ το κζντρο, αυξάνοντασ τθν
πυκνότθτά του. Η ακτίνα του κζντρου, θ πυκνότθτα ςε αςτζρια, και θ διαςπορά
ταχυτιτων των αςτεριϊν του δείχνουν το μονολικικό μοντζλο. Φαίνεται να
δθμιουργικθκε ζνα μοναδικό ςμινοσ νεογζννθτων αςτεριϊν ςε ζνα μόνο
επειςόδιο εντατικισ αςτρογζννθςθσ, ςε ζνα ςυμπφκνωμα ςτο μοριακό νζφοσ. Αυτό
το ςμινοσ αποδεςμεφτθκε από το αζριο (το 70% τθσ ςυνολικισ μάηασ αςτεριϊν και
αερίου, με SFE 30%).
Το νεφζλωμα Ταραντοφλα (ςμινοσ R136) και θ διαςπορά ταχυτιτων. Η δυναμικι ιςορροπία
των νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ περιορίηει τθν επίδραςθ τθσ
διαςτολισ του αερίου τουσ. Αυτό το παρατθροφμε ςτο κεντρικό ςμινοσ R136 ςτο
νεφζλωμα Ταραντοφλα ςτο μικρό Μαγγελανικό νζφοσ. Η μάηα του είναι 100.000
θλιακζσ και θ θλικία των αςτεριϊν τθσ κεντρικισ περιοχισ 3 εκατομμφρια ζτθ.
Πρόκειται για ζνα από τα ςμινθ με τθν μεγαλφτερθ μάηα, διπλάςια από το Arches.
Η διαςπορά ταχυτιτων των αςτεριϊν τφπου O είναι μόλισ ςτα 5 km/s, κάτι που
επιβεβαιϊνει τθν δυναμικι ιςορροπία του. Αντίκετα με ότι ςυμβαίνει ςυνικωσ,
δθλαδι τα ςμινθ να ακολουκοφν τθν διαςτολι του αερίου, όπωσ παρατθροφμε για
παράδειγμα ςτο ςμινοσ ONC, ςτο R136 θ διαςπορά του αερίου δεν επθρζαςε τθν
ιςορροπία του ςμινουσ, με αποτζλεςμα αυτό να μθν διαςτζλλεται (χαμθλι
διαςπορά ταχυτιτων). Για να ςυμβεί αυτό πρζπει θ αρχικι μάηα ι/ και αςτρικι
πυκνότθτα να είναι πολφ μεγάλεσ (μονολικικό μοντζλο).
Το NGC 3603, δομι και κινθματικζσ. Το κεντρικό νεαρό ςμινοσ HD97950 είναι ζνα από τα
κοντινότερα (7 kpc από τον Ήλιο) και ίςωσ το καλφτερα μελετθμζνο νεαρό αςτρικό
ςμινοσ. Η λαμπρότθτά του είναι 10000- 20000 θλιακζσ και ζχουμε υπολογίςει με
ακρίβεια τθν αςτρικι πυκνότθτα και τθν διαςπορά ταχυτιτων ςτο κζντρο του. Οι
ιδιότθτεσ τθσ δομισ και των κινθματικϊν του ςμινουσ παραπζμπουν ςτο
μονολικικό μοντζλο.

Η περίπτωςθ του ιεραρχικοφ ςχθματιςμοφ ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ. Η περίπτωςθ του
NGC 3603
Ενϊ το μονολικικό μοντζλο ταιριάηει με τισ ιδιότθτεσ των νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν
μεγάλθσ μάηασ του Γαλαξία μασ, δεν μπορεί από μόνο του να δικαιολογιςει πωσ
ςυνδζονται οι ομαλζσ εςωτερικζσ ιδιότθτεσ αυτϊν των ςμθνϊν με τθν άμορφθ, με
νιματα θ/ και με ςυμπυκνϊματα δομι των γιγάντιων μοριακϊν νεφϊν και τθσ
κατανομισ των εμβαπτιςμζνων αςτεριϊν ςε αυτά. Ακόμα και ςμινθ με
ανεπτυγμζνουσ πυρινεσ και άλωσ παρουςιάηουν υπό- ςμινθ. Αυτά μπορεί να
εμφανιςτοφν και να μεταναςτεφςουν μζςω διαχωριςμοφ μάηασ, ςχθματίηοντασ ζνα

μεγάλθσ μάηασ νεαρό αςτρικό ςμινοσ, ςε χρονοδιάγραμμα μερικϊν εκατομμυρίων
ετϊν. Αυτι θ ςφντομθ ιεραρχικι ςυγχϊνευςθ μπορεί να ςυνδζςει τισ αρχικζσ
μονολικικζσ ςυνκικεσ, που μποροφν να εξθγιςουν τισ ιδιότθτεσ των πολφ νεαρϊν
αςτρικϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ που παρατθροφμε ςιμερα, με τισ ιδιότθτεσ των
πυκνϊν περιοχϊν αςτρογζννθςθσ ςτα μοριακά νζφθ.

Γενικζσ ιδιότθτεσ εξζλιξθσ των υπό- ςμθνϊν
Τα υπό- ςμινθ μπαίνουν το ζνα μζςα ςτο άλλο και αργότερα, με πολφπλοκο τρόπο,
ςυγχωνεφονται. Σχθματίηεται θ άλωσ του ςμινουσ. Η τελικι αςτρικι μάηα του
ςμινουσ διαμορφϊνεται αφοφ περάςει από τθν φάςθ των υπό- ςμθνϊν (SUB, sub
clusters) ςτθν φάςθ πυρινα- άλω (CH, core- halo). Το αρχικό μζγεκοσ των υπόςμθνϊν κακορίηει το χρονοδιάγραμμα τθσ παραπάνω εξζλιξθσ. Το δυναμικό
χρονοδιάγραμμα (να ζρκει το ςμινοσ ςε βαρυτικι ιςορροπία) είναι κακοριςτικό για
τθν μορφολογία του. Ζνα πολφ εκτεταμζνο ςμινοσ μπορεί να παραμείνει ςτθν
πρϊτθ φάςθ, δθλαδι με υπό- ςμινθ, για δεκάδεσ εκατομμφρια χρόνια. Ζνα
ςφαιρικοφ ςχιματοσ ςμινοσ μεγάλθσ μάηασ μπορεί να περάςει τθν παραπάνω
εξζλιξθ ςε μόλισ 1 εκατομμφρια ζτθ.
Για το HD97950, το κεντρικό ςμινοσ του NGC 3603, πρζπει να ιςχφει θ παραπάνω
περίπτωςθ. Δθλαδι ςε ζνα εκατομμφριο ζτθ να απζκτθςε μορφολογία CH.
Ζχουμε τα παρακάτω ςυμπεράςματα
.Ζνα ςφςτθμα υπό- ςμθνϊν, που ςχθματίςτθκαν ςε μια περιοχι ακτίνασ 2 pc και με
ςυνολικι μάηα 10000 θλιακζσ, ςυγχωνεφτθκε ςτο 1 εκατομμυρίων ετϊν ςφαιρικοφ
ςχιματοσ ςμινοσ τφπου CH, HD97950. Αυτό μπορεί να ςυμβεί ςε ςυνκικεσ ζντονθσ
αςτρογζννθςθσ ςε ζνα ςυμπφκνωμα ςτο μοριακό νζφοσ.
.Τα νιματα μοριακοφ αερίου ι τα ςθμεία που τζμνονται αυτά κακορίηουν τα αρχικά μεγζκθ
των υπό- ςμθνϊν. Η πυκνότθτα τθσ αςτρικισ μάηασ ςτο κζντρο ενόσ ςμινουσ
κακορίηεται από τθν ςυνολικι αςτρικι μάηα που εμπλζκεται ςτθν διαδικαςία
ςχθματιςμοφ υπό- ςμθνϊν.
.Τα ςμινθ με μεγάλθ πυκνότθτα προζρχονται από <ξθρι>, δθλαδι χωρίσ τθν ςθμαντικι
παρουςία μοριακοφ αερίου ανάμεςα ςτα αςτζρια, ςυγχϊνευςθ υπό- ςμθνϊν (τα
αςτζρια ζχουν ιδθ διαχωριςτεί από το αζριο).
.Η εικόνα του HD97950 παραπζμπει ςε 70% εξάλειψθ του αερίου ςτο ςμινοσ. Φαίνεται ότι
θ αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (SFE, star formation efficiency) ξεπερνάει
τοπικά κατά πολφ το 30%. Αυτό όμωσ είναι ςτθν πραγματικότθτα ζνα φαινόμενο
τθσ πλθκυςμιακισ ανακατανομισ κατά τθν ςυνζνωςθ των υπό- ςμθνϊν και δεν
αντικατοπτρίηει τισ ςυνκικεσ αςτρογζννθςθσ.
Το ςμινοσ Pismis ςτο NGC 6357 ζχει θλικία 1-3 εκατομμφρια ζτθ και περιζχει υπό- ςμινθ
που προζρχονται από μια περιοχι ακτίνασ 1 pc. Κάτι παρόμοιο παρατθριςαμε και
ςτο ςφμπλεγμα W3. Το ςμινοσ HD97950 ςτο NGC3603 ζχει βιϊςει μονολικικι
εξζλιξθ και βίαιθ (μζςω βαρυτικϊν επιδράςεων) εξάλειψθ του αερίου του. Η
μονολικικι μορφι του οφείλεται ςτθν εγγφτθτα των λιγότερο πυκνϊν υπό- ςμθνϊν,

που τα ανάγκαςε να ενωκοφν ταχφτατα, ι υπιρχε εξαρχισ. Προζρχεται από ζνα
μοναδικό γεγονόσ αςτρογζννθςθσ με μικρι διάρκεια (100.000 ζτθ).

Σφαιρωτά ςμινθ και αρχικι αςτρικι μάηα (IMF)
Υπολογίηουμε ότι ςτον γαλαξία μασ υπάρχουν 160 ςφαιρωτά ςμινθ. Τα περιςςότερα είναι
πολφ μεγάλθσ θλικίασ (13 δισ ετϊν). Τα ςφαιρωτά αποτελοφν μια ξεχωριςτι
κατθγορία ςμθνϊν από τα, ςυνικωσ μικρισ θλικίασ, ανοιχτά ςμινθ. Οι (αςτρικζσ)
μάηεσ των αςτρικϊν ςμθνϊν γενικά κυμαίνονται από μερικζσ δεκάδεσ ωσ
εκατοντάδεσ χιλιάδεσ θλιακζσ μάηεσ, όπωσ τα μικρισ θλικίασ τεράςτια ςμινθ ςε
γαλαξίεσ υπό αλλθλεπίδραςθ. Ο ςχθματιςμόσ αςτρικϊν ςμθνϊν είναι μια ςυνεχισ
διαδικαςία ςτουσ γαλαξίεσ. Τα ςφαιρωτά προζρχονται από τα πολφ μεγάλθσ μάηασ
νεαρά αςτρικά ςμινθ.
Τα ςμινθ χωρίηονται ςε 3 κατθγορίεσ. Τα μικρισ μάηασ (μερικζσ δεκάδεσ θλιακζσ μάηεσ)
που δεν περιζχουν αςτζρια τφπου O, που ςθμαίνει ότι χάνουν το αζριό τουσ
αδιαβατικά (χωρίσ τθν ςυμβολι από δυνατοφσ αςτρικοφσ ανζμουσ και βίαιεσ
εκριξεισ ςουπερνόβα). Τα μεςαίασ μάηασ ςμινθ (100- 100.000 θλιακζσ μάηεσ)
περιζχουν από 1 ωσ αρκετά αςτζρια O, που φωτοιονίηουν το αζριο εξωκϊντασ το. Η
τρίτθ κατθγορία περιλαμβάνει τα μεγάλθσ μάηασ ςμινθ (πάνω από 100.000 θλιακζσ
μάηεσ ςε αςτρικι μάηα). Αυτά ςυγκρατοφν βαρυτικά ακόμα και το φωτοιονιςμζνο
αζριο για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Να κυμίςουμε ότι θ εξϊκθςθ του αερίου
ςυμπαραςφρει αςτζρια και ςυμβάλλει ςτον διαμελιςμό ενόσ ςμινουσ. Η τελευταία
κατθγορία περιζχει τα ςμινθ που κα εξελιχτοφν ςε ςφαιρωτά (με ςφαιρικι δομι
και μεγάλθ ςυνοχι, που δεν χάνουν εφκολα αςτζρια, αλλά μόνο αν βρεκοφν ςε
πυκνζσ ςε φλθ περιοχζσ ενόσ γαλαξία).
Παρατθροφμε ότι τα ςφαιρωτά με μικρι αςτρικι ςυγκζντρωςθ ζχουν απολζςει ζνα
ςθμαντικό μζροσ από τα αςτζρια μικρισ μάηασ τουσ, κάτι που οφείλεται ςτον
διαχωριςμό αςτρικισ μάηασ (mass segregation). Τα μικρισ μάηασ αςτζρια
εξωκικθκαν προσ τθν άλω του ςμινουσ με αποτζλεςμα αρκετά από αυτά να
διαφφγουν από τα ςφαιρωτά λόγω βαρυτικϊν παρενοχλιςεων από το περιβάλλον.
Αυτό το φαινόμενο μασ εξθγεί τουσ 2 αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ που παρατθροφμε
ςτθν γαλαξιακι άλω και μασ δείχνει τθν εξζλιξθ αυτϊν των ςφαιρωτϊν κατά το
πρϊτο 1 δισ ζτθ τουσ, όταν ειςιλκαν ςτθν γαλαξιακι άλωσ.
Η IMF των ςφαιρωτϊν του Γαλαξία μασ με μεγάλθ ςυγκζντρωςθ αςτεριϊν παρουςιάηεται
<βαριάσ κορυφισ>, δθλαδι με μεγάλθ αναλογία αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Σε αυτό
ςυμβάλλει και θ μικρι τουσ μεταλλικότθτα (αρχαία ςμινθ), που δεν ευνοεί τθν
δθμιουργία αςτεριϊν μικρισ μάηασ. Η IMF είναι κανονικι για ςφαιρωτά που
δθμιουργικθκαν με πυκνότθτα αςτρογζννθςθσ μικρότερθ από 0,1 θλιακι μάηα/
κυβικό pc ανά ζτοσ. Πολλά πυκνά ςφαιρωτά ζχουν παρόμοιεσ ιδιότθτεσ με τα UCD
(Ultra compact dwarfs), τουσ πολφ πυκνοφσ νάνουσ γαλαξίεσ.
Το ςυμπζραςμα είναι ότι τα ςφαιρωτά δθμιουργοφνται από μεγάλθσ μάηασ ςμινθ με πολφ
πυκνό μείγμα αςτεριϊν- πλάςματοσ για τα πρϊτα εκατομμφρια ζτθ, ςε γαλαξίεσ
ζντονθσ αςτρογζννθςθσ. Να ςθμειϊςουμε ότι ςε πολλά ςφαιρωτά ζχουμε

ανακαλφψει τθν φπαρξθ 2 αςτρικϊν πλθκυςμϊν, με διαφορζσ ςτθν χθμικι τουσ
ςφςταςθ (ςτισ αναλογίεσ μερικϊν ςτοιχείων α). Η επικρατζςτερθ κεωρία είναι ότι ο
δεφτεροσ πλθκυςμόσ εμπλουτίςτθκε από τισ ατμόςφαιρεσ των ερυκρϊν γιγάντων
του πρϊτου.

Συμπεράςματα για τα εμβαπτιςμζνα ςε αζριο ςμινθ και τα ςμινθ χωρίσ αζριο

Για τθν κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ των πολφ νεαρϊν αςτρικϊν ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ μασ
λείπουν γνϊςεισ όπωσ για τθν ανάδραςθ μζςω ακτινοβολίασ και μαγνθτικϊν
πεδίων. Είδαμε ότι τα μονολικικά μοντζλα ςυμφωνοφν με τα δεδομζνα από τισ
παρατθριςεισ. Συμπεραίνουμε ότι τα πολφ νερά αςτρικά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ
(VYMC) ςχθματίηονται από τθν ςυγχϊνευςθ υπό- ςμθνϊν ςε ςφντομο χρονικό
διάςτθμα. Παρατθροφμε κάποια VYMC να πετυχαίνουν τθν γριγορθ εξάλειψθ του
αερίου ενϊ κάποια άλλα να παραμζνουν εμβαπτιςμζνα για μερικά εκατομμφρια
ζτθ. Ζνα τζτοιο παράδειγμα αποτελεί το W3M, θ πιο εμβαπτιςμζνθ περιοχι του
ςυμπλζγματοσ αςτρογζννθςθσ W3/W4/W5, ςτα 2 kpc απόςταςθ από τον ιλιο. Από
τα αςτζρια τφπου O του W3M ςυμπεραίνουμε τθν θλικία του ςτα 2- 3 εκατομμφρια
ζτθ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ παρουςία αςτεριϊν OB δεν αρκεί από μόνθ τθσ για τθν
γριγορθ εξάλειψθ του αερίου. Μπορεί να ζχουν ςθμαςία οι ιδιότθτεσ του αερίου,
όπωσ για παράδειγμα θ μεταλλικότθτα. Η αυξθμζνθ μεταλλικότθτα του αερίου
επιτρζπει ςτουσ αςτρικοφσ ανζμουσ να το εξωκιςουν πιο εφκολα. Παρατθροφμε ότι
τα ςμινθ που προζρχονται από μια πυκνι, αλλά κακόλου εκτεταμζνθ περιοχι του
μοριακοφ νεφελϊματοσ απομακρφνουν ευκολότερα το αζριό τουσ (ςμινοσ RCW38),
λόγω μικρισ αςτρικισ διαςποράσ, άρα αποτελεςματικότερου ιονιςμοφ του αερίου
από τα αςτζρια τφπου OB. Τζτοιεσ περιοχζσ είναι οι διαςταυρϊςεισ νθμάτων των
νεφελωμάτων. Η εξζλιξθ ενόσ νεαροφ ςμινουσ μεγάλθσ μάηασ φαίνεται να
κακορίηεται από τισ αρχικζσ ςυνκικεσ του όπωσ θ ζκταςι του.
Η αςτρογζννθςθ αποτελεί μια με τοπικά χαρακτθρθςτικά και χρονικά ςυςχετιςμζνθ
διαδικαςία. Η διαδικαςία τθσ αςτρογζννθςθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυνεχι
διαςπορά τθσ μάηασ των εμβαπτιςμζνων ςμθνϊν. Το ανϊτερο όριο τθσ μάηασ των
ςμθνϊν κακορίηεται από τον γαλαξιακό ρυκμό αςτρογζννθςθσ (SFR), δθλαδι το
γαλαξιακό περιβάλλον. Τα νεαρά ςμινθ με τθν πιο ακραία μεγάλθ μάηα κα
ςχθματίςουν τα ςφαιρωτά ςμινθ.

