
 

3D μελζτθ των γαλαξιϊν 2.  

Ανάδραςθ και περιβάλλον. 

OMEGA,  θ χαρτογράφθςθ OSIRIS των γαλαξιϊν γραμμισ 

εκπομπισ ςτο Abell 901/902. 

Θα παρουςιάςουμε τα πρϊτα αποτελζςματα του ESO Large Program, που μασ ζδωςε το 

όργανο OSIRIS του 10 μζτρων τθλεςκοπίου GTC, ςτο La Palma. Παρατθριςαμε ζνα μεγάλο 

δείγμα γαλαξιϊν τθσ περιοχισ του ςυςτιματοσ ςμθνϊν  Abell 901/902 (z= 0,165). Λάβαμε 

χάρτεσ χωρικισ και φαςματικισ ανάλυςθσ των εκπομπϊν (Hα) και (NII) για ζνα μεγάλο 

δείγμα γαλαξιϊν, που καλφπτουν μεγάλο εφροσ γαλαξιακϊν περιβαλλόντων. Ο 

ςυνδυαςμόσ των δεδομζνων μασ με παρατθριςεισ από άλλα τθλεςκόπια, ςε διάφορα                      

μικθ κφματοσ, μασ βοθκάει ςτθν μελζτθ τθσ αςτρογζννθςθσ και τθσ δραςτθριότθτασ των 

AGN ωσ ςυνζπειεσ των περιβαλλόντων και γαλαξιακϊν ιδιοτιτων, όπωσ θ λαμπρότθτα, θ 

μάηα και θ μορφολογία. Ο μεγάλοσ ςτόχοσ μασ είναι θ λεπτομερισ κατανόθςθ τθσ 

επίδραςθσ του περιβάλλοντοσ ςτθν αςτρογζννθςθ και ςτθν δραςτθριότθτα των AGN. 

Οι ιδιότθτεσ των γαλαξιϊν αλλάηουν, ωσ μια ςυνζπεια του περιβάλλοντοσ. Γαλαξίεσ ςε 

περιοχζσ μικρισ πυκνότθτασ τείνουν να είναι μπλε αντικείμενα αςτρογζννθςθσ με 

μορφολογία δίςκου, ενϊ αυτοί που βρίςκονται ςε πυκνότερεσ περιοχζσ τείνουν να είναι 

κόκκινα, πακθτικά αντικείμενα, με πιο ςφαιροειδείσ μορφολογίεσ. Σα περιβάλλοντα 

φαίνεται να επιδροφν επίςθσ ςτισ πικανότθτεσ ενόσ γαλαξία να ζχει ενεργό πυρινα. 

Μελετϊντασ αυτό το ςφςτθμα πολλϊν ςμθνϊν ςε z= 0,165, ο κφριοσ ςτόχοσ μασ είναι θ 

καλφτερθ κατανόθςθ του ρόλου του περιβάλλοντοσ ςτον μεταςχθματιςμό των γαλαξιϊν 

από ενεργοφσ αςτρογζννθςθσ ςε πακθτικοφσ, με τθν επακόλουκθ μορφολογικι τουσ 

μεταβολι, και θ ςχζςθ ανάμεςα ςτα AGN και το γαλαξιακό περιβάλλον. 

Η επιςκόπθςθ OMEGA. 

Η επιςκόπθςθ OSIRIS Mapping off Emission- Line Galaxies in A019/2 (OMEGA) ςχεδιάςτθκε 

για αυτι τθν μελζτθ. Εκτείνεται ςε 5X5 Mpc2, και περιζχει μεγάλο εφροσ καλά μελετθμζνων 

περιβαλλόντων. Εκτόσ από τα ιδθ διακζςιμα δεδομζνα, είναι ςθμαντικό να ζχουμε οπτικζσ 

διαγνϊςεισ όπωσ τα φάςματα εκπομπισ, ϊςτε να κατανοιςουμε πραγματικά τουσ ρόλουσ 

τθσ ςκιαςμζνθσ και μθ ςκιαςμζνθσ αςτρογζννθςθσ, και τθν αναλογία των AGN μικρισ 

λαμπρότθτασ που δεν παρουςιάηουν εκπομπζσ ακτίνων Χ. Η γραμμι εκπομπισ του (Hα) 

ανιχνεφει πολφ καλά τθν αςτρογζννθςθ, ενϊ ςε ςυνδυαςμό με αυτι του (NII) μασ δίνει 

διάγνωςθ τθσ δραςτθριότθτασ των ενεργϊν γαλαξιακϊν πυρινων. 

Ανάλυςθ και τα πρϊτα αποτελζςματα. 

Μελετϊντασ τισ χωρικζσ διαςπορζσ των πθγϊν βρικαμε ότι και οι γαλαξίεσ AGN και οι 

αςτρογζννθςθσ  <αποφεφγουν>  τισ πιο πυκνζσ περιοχζσ (ςτα ςμινθ). Επίςθσ υπάρχει 

απόδειξθ,  μζςω τθσ ςχζςθσ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ/ αςτρικισ μάηασ, ότι ζχουμε 

εκτεταμζνθ υποβάκμιςθ τθσ αςτρογζννθςθσ ςτουσ γαλαξίεσ ςε ςμινθ από ότι ςε αυτοφσ 

του ευρφτερου πεδίου. Ο βαςιηόμενοσ ςτθ ροι του (Hα) εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ 

αςτρογζννθςθσ ςυμφωνεί καλά με τουσ δείκτεσ αςτρογζννθςθσ. 



 

υμπεράςματα. 

Η ανάλυςθ του μόλισ 20% των δεδομζνων τθσ επιςκόπθςισ μασ δείχνει ότι αυτζσ οι 

παρατθριςεισ είναι πολφ χριςιμεσ για τον κακοριςμό των ροϊν των γραμμϊν εκπομπισ, 

ςε μεγάλο αρικμό γαλαξιϊν ςυγκεκριμζνου z.    

 

Σριςδιάςτατεσ μελζτεσ γαλαξιϊν ςε ςυμπαγείσ ομάδεσ. 

Σα δεδομζνα από ομάδεσ γαλαξιϊν μασ ζδειξαν ότι θ ςχζςθ Tully-Fisher, ςε όλεσ τισ 

φωτομετρικζσ μπάντεσ, για γαλαξίεσ με μζγιςτθ ταχφτθτα > 100 km/s, είναι πολφ όμοια με 

αυτι για γαλαξίεσ ςε λιγότερο πυκνά περιβάλλοντα. Όμωσ, ςτο άκρο μικρισ λαμπρότθτασ 

των ομάδων γαλαξιϊν μερικζσ ςυμπαγείσ ομάδεσ γαλαξιϊν υπερβαίνουν τθν ςχζςθ, 

προφανϊσ επειδι είναι πολφ λαμπροί για τθν μάηα τουσ. Θα δείξουμε ότι αν θ μάηα είναι 

κατάλλθλα υπολογιςμζνθ από τθν φαςματικι διαςπορά ενεργειακισ τροφοδότθςθσ ι τα 

μοντζλα μάηασ, για τουσ μικρισ λαμπρότθτασ γαλαξίεσ, οι κζςεισ τουσ ςτθν ςχζςθ αςτεριϊν 

(λαμπρότθτασ) -μάηασ (ι βαρυονικι Tully- Fisher) είναι οι αναμενόμενεσ. Επίςθσ θ προσ τα 

ζξω κζςθ που παρατθρείται ςτθν ςχζςθ B και K Tully- Fisher μπορεί να εξθγθκεί μζςω 

φωτεινότθτασ των υπό αλλθλεπίδραςθ μικρισ λαμπρότθτασ γαλαξιϊν, κατά τθ διάρκεια 

ιςχυρισ αςτρογζννθςθσ ι δραςτθριότθτασ του AGN.   

Η ςχζςθ αυτι εκφράηεται ανάμεςα ςτθν λαμπρότθτα των γαλαξιϊν και ςτθν ταχφτθτα 

περιςτροφισ τουσ. Όςο μεγαλφτεροσ είναι ζνασ γαλαξίασ τόςο πιο μεγάλθ είναι θ ταχφτθτα 

περιςτροφισ του. Αυτό ςθμαίνει ότι αν γνωρίηουμε τθν ταχφτθτα περιςτροφισ ενόσ 

γαλαξία μποροφμε μζςω τθσ ςχζςθσ αυτισ να γνωρίηουμε τθν απόλυτθ λαμπρότθτα του. Αν 

τθν ςυγκρίνουμε με τθν φαινόμενθ λαμπρότθτα, ζχουμε τθν απόςταςθ του γαλαξία. 

 

 

 

Σα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφζρον για τθν χριςθ τθσ ςχζςθσTully- Fisher 

(TF) ωσ το μζςο τθσ κατθγοριοποίθςθσ τθσ γαλαξιακισ εξζλιξθσ, ωσ ςυνζπεια τθσ 

ερυκρολίςκθςθσ.  Όμωσ, πριν τθν χριςθ τθσ παραπάνω ςχζςθσ για αυτό το ςκοπό πρζπει 

να κατανοιςουμε το πωσ ζχουμε παρζκκλιςθ και  <τομζσ> ςε αυτιν ανάλογα με τθν 

πυκνότθτα του περιβάλλοντοσ. 



Οι γαλαξίεσ ςτισ ςυμπαγείσ ομάδεσ Hickson είναι ςυχνά υπό αλλθλεπίδραςθ, άρα ζχουν 

ιδιαιτερότθτεσ ςτθν κινθματικι ι ςτθν μορφολογία τουσ. Αποτελοφν καλά πεδία δοκιμισ 

τθσ ςχζςθσTF, υπό τθν επίδραςθ πυκνϊν περιβαλλόντων. Είναι ςθμαντικό να βροφμε αν οι 

γαλαξίεσ αυτοί ακολουκοφν τθν παραπάνω ςχζςθ όπωσ οι γαλαξίεσ ςε λιγότερο πυκνά 

περιβάλλοντα. 

Μετά από προςεκτικό κακοριςμό των γωνιακϊν κζςεων, κλίςεων και κινθματικϊν κζντρων 

των γαλαξιϊν, και υπολογίηοντασ τθν παρουςία μθ κυκλικϊν κινιςεων, οι περιςςότεροι 

γαλαξίεσ βρίςκονται ςτθν μπάντα Β τθσ ςχζςθσ, με λίγουσ μικρισ μάηασ γαλαξίεσ να είναι 

εκτόσ αυτισ. Οι μικρισ μάηασ γαλαξίεσ τείνουν προσ μικρι ταχφτθτα περιςτροφισ ςε 

αναλογία με τθν λαμπρότθτά τουσ, ι μεγάλθ λαμπρότθτα για τθν ταχφτθτα περιςτροφισ 

που μετράμε ςε αυτοφσ. Αυτοί οι γαλαξίεσ επθρεάηουν πολφ τον κακοριςμό τθσ 

παρζκκλιςθσ και του ςθμείου 0 τθσ ςχζςθσTF. Ζτςι δοκιμάηουν τισ μελζτεσ εξζλιξθσ των 

γαλαξιϊν με τθν ερυκρολίςκθςθ, μζςω τθσ ςχζςθσTF. Μελετϊντασ τθν μπάντα K, τθν 

βαρυονικι και τθν αςτρικι ςχζςθ από τθν TF, μποροφμε να ερευνιςουμε αν οι μάηεσ των 

γαλαξιϊν είναι περικομμζνεσ από τισ αλλθλεπιδράςεισ, ι αν μια ζκρθξθ τθσ αςτρογζννθςθσ 

μπορεί να είναι τόςο ιςχυρι ϊςτε να αυξιςει τθν λαμπρότθτα αυτϊν των αντικειμζνων, 

βγάηοντάσ τα ζξω από τα όρια τθσ ςχζςθσTF. 

Αποτελζςματα. 

Για τθν ςφγκριςθ τθσ ςχζςθσ TF γαλαξιϊν που είναι μζλθ πυκνϊν ομάδων, με αυτι 

γαλαξιϊν ςε λιγότερα πυκνά περιβάλλοντα, χρθςιμοποιοφμε ζνα δείγμα ελζγχου, το 

GHASP. Σο δείγμα αυτό όμωσ αποτελείται κυρίωσ από μεγάλουσ γαλαξίεσ. Δεδομζνο ότι 

μασ ενδιαφζρει θ κζςθ των μικρισ μάηασ γαλαξιϊν των ομάδων Hickson ςτθν ςχζςθ TF, 

όπωσ αυτι κακορίηεται από γαλαξίεσ ςε λιγότερο πυκνά περιβάλλοντα, ολοκλθρϊςαμε το 

δείγμα GHASP με γαλαξίεσ πλοφςιουσ ςε αζριο.  

Σα αποτελζςματα τθσ Β μπάντασ, τθσ Κ μπάντασ και τθσ αςτρικισ ςχζςθσ TF μασ δείχνουν 

ότι 1) Οι κοιλιζσ των γαλαξιϊν ςε ςυμπαγείσ ομάδεσ ακολουκοφν τθν ςχζςθ. 2) Τπάρχουν 

μερικοί γαλαξίεσ που βρίςκονται εκτόσ των κατωτζρων ορίων μάηασ τθσ K και τθσ B μπάντασ 

τθσ ςχζςθσ, και αν τουσ ςυμπεριλάβουμε κα επθρεάςουν τθν παρζκκλιςθ και τθν τομι τθσ 

ςχζςθσ. 3) Για τουσ γαλαξίεσ μικρότερθσ μάηασ ςε πυκνζσ ομάδεσ, θ αφξθςθ ευκρίνειασ ςτισ 

2 μπάντεσ K και B από αλλθλεπιδράςεισ ι δράςθ από AGN  κα επθρεάςει τθν ςχζςθ. 4) Δεν 

υπάρχουν γαλαξίεσ εκτόσ ςχζςθσ ςτθν βαρυονικι και αςτρικι TF, αφοφ οι μάηεσ των 

χαμθλισ μάηασ γαλαξιϊν υπολογίςτθκαν με τθν χριςθ τθσ διαςποράσ φαςματικισ 

ενζργειασ (SED, spectral energy distribution), ι τθσ ανάλυςθσ μοντζλων μάηασ.   

υμπεράςματα. 

Οι τριςδιάςτατεσ κινθματικζσ μελζτεσ των γαλαξιϊν ςε ςυμπαγείσ ομάδεσ αποκαλφπτουν 

τθν ςθμαςία τθσ ςωςτισ μζτρθςθσ των κινθματικϊν παραμζτρων, των γαλαξιακϊν κζντρων, 

τθσ γωνιακισ κζςθσ και τθσ κλιςθσ αυτϊν των υπό αλλθλεπίδραςθ γαλαξιϊν. Επίςθσ και 

τθν ςυνειςφορά ςτθν κινθματικι των μθ κυκλικϊν κινιςεων. Σα παραπάνω είναι ςθμαντικά 

για όλουσ τουσ υπό αλλθλεπίδραςθ γαλαξίεσ. Οι 3διαςτατοι χάρτεσ ταχυτιτων είναι 

απαραίτθτοι ςτθν μελζτθ τθσ εξζλιξθσ των ιδιοτιτων των γαλαξιϊν ςε διαφορετικά 

περιβάλλοντα και χρόνουσ, για τον αυξανόμενο με τθν ερυκρολίςκθςθ αρικμό γαλαξιϊν 

που βρίςκονται υπό αλλθλεπίδραςθ.  

Για τον ςωςτό υπολογιςμό των παρεκκλίςεων και των τομϊν τθσ ςχζςθσ TF για γαλαξίεσ 

υπό αλλθλεπίδραςθ πρζπει να προςζχουμε ότι, ειδικά για γαλαξίεσ με ταχφτθτα 



περιςτροφισ κάτω από 100 km/s, οι μάηεσ που ζχουν παρατθρθκεί ςε SED ανάδραςθ ι ςε 

μοντζλα μάηασ μασ δείχνουν ότι οι τιμζσ των B και K αυτϊν των γαλαξιϊν μπορεί να ζχουν 

αυξθμζνθ ευκρίνεια λόγω αςτρογζννθςθσ ι AGN, επθρεάηοντασ τα αποτελζςματα για τουσ 

υπό αλλθλεπίδραςθ γαλαξίεσ.   

 

(CO) και (CII) με το τθλεςκόπιο Herschel και τθν επιςκόπθςθ 

CARMA ςε ςυμπαγείσ ομάδεσ Hickson (Hickson Compact 

Groups of galaxies). 

Η κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ των γαλαξιϊν, από το μπλε ςφννεφο αςτρογζννθςθσ ςτθν 

αδρανι κόκκινθ ακολουκία, ζχει αναβακμιςτεί από τισ παρατθριςεισ του Herschel και τθσ 

ανάπτυξθσ των ςυμβολομετρικϊν  παρατθριςεων ςτα χιλιοςτόμετρα. Ζτςι οι αςτρονόμοι 

μποροφν, με πρωτοφανισ ακρίβεια, να αναγνωρίςουν τθν ψυχρι ςκόνθ και τθν ψυχρι 

μεςοαςτρικθ φλθ ςε ζνα μεγάλο δείγμα γαλαξιϊν. Οι πρόςφατεσ παρατθριςεισ του 

Herschel των λαμπρϊν ςτο (H2) HCG (Hickson Compact Groups of galaxies), ζδειξε ότι το 

(CII) μπορεί να είναι αυξθμζνο ςε διάχυτα αζρια που δζχτθκαν κρουςτικό κφμα. Οι 

παρατθριςεισ του CARMA ςτο (CO1-0) των πλοφςιων ςε (CII) HCG, ζδειξε ότι αυτά τα 

ταραχϊδθ ςυςτιματα μπορεί επίςθσ να παρουςιάςουν καταςτολι τθσ αςτρογζννθςθσ. Εδϊ 

κα παρουςιάςουμε τα πρϊτα αποτελζςματα αυτϊν των παρατθριςεων και τισ ιδιότθτεσ 

των (CO1-0), (CII) ϊςτε να δοφμε πωσ τα κρουςτικά μζτωπα επθρεάηουν τισ γαλαξιακζσ 

μεταβάςεισ (από το μπλε ςφννεφο ςτθν κόκκινθ ακολουκία), και τθν αςτρογζννθςθ.  

 

Οι ςυμπαγείσ γαλαξιακζσ ομάδεσ είναι μικρά, ςχετικά απομονωμζνα ςυςτιματα με τυπικά 

4-5 γαλαξίεσ πολφ κοντά ο ζνασ ςτον άλλο. Ζχουν μεγάλθ αναλογία από προγενζςτερου 

τφπου (S0,E) γαλαξίεσ, που αποτελεί απόδειξθ παλιρροϊκισ αλλθλεπίδραςθσ. Είναι μεγάλθσ 

πυκνότθτασ με μικρι διαςπορά ταχφτθτασ, και γενικά ελλιπείσ ςε (HI). Οι ςυμπαγείσ ομάδεσ 

φαίνεται να περνάνε μια φάςθ εξζλιξθσ που μπορεί να ανιχνευτεί από τθν μεγάλθ 

ελάττωςθ του ουδζτερου αερίου ςε αυτοφσ, όπου οι γαλαξίεσ ςτο μεγαλφτερο πεδίο 

δράςθσ τουσ δεν περιζχουν τθν δικι τουσ μεςοαςτρικι φλθ, αλλά βρίςκονται μζςα ςε ζνα 

κοινό πζπλο φλθσ. 

Τπάρχει ζνα κενό υπζρυκρου (infrared gab) ςε αυτζσ τισ ομάδεσ, με πολφ λίγουσ γαλαξίεσ 

να βρίςκονται ανάμεςα ςτο μπλε ςφννεφο και ςτθν κόκκινθ ακολουκία. Οι γαλαξίεσ αυτοί 

παρουςιάηουν εκπομπι κερμοφ υδρογόνου, που ενιςχφεται από όςο δικαιολογείται μζςω 

τθσ απλισ διαδικαςίασ ακτινοβολίασ. Σουσ κεωροφμε γαλαξίεσ εκπομπισ μοριακοφ 



υδρογόνου (Molecular Hydrogen Emissions Galaxies, MOHEGS). Η αυξθμζνθ εκπομπι (H2) 

εξθγείται εφκολα από τα κρουςτικά κφματα. Η ηϊνθ μετάβαςθσ ςτο υπζρυκρο φαίνεται να 

είναι πιο γενικι, με το όριο ανάμεςα ςε προγενζςτερου και μεταγενζςτερου τφπου 

γαλαξίεσ να παρουςιάηεται ςε ζνα μεγάλο δείγμα γαλαξιϊν. Η κατανόθςθ αυτισ τθσ 

μετάβαςθσ χρειάηεται μια προςζγγιςθ με ευρεία επιςκόπθςθ και καλά επιλεγμζνεσ 

μελζτεσ. 

ε κανονικοφσ γαλαξίεσ το (CII)μπορεί να είναι καλόσ ανιχνευτισ τθσ αςτρογζννθςθσ, αλλά 

αυτι θ ςχζςθ αλλοιϊνεται όταν κάποιοσ αρχίηει να ερευνά τισ ακραίεσ περιπτϊςεισ 

γαλαξιϊν. Οι παρατθριςεισ μασ ζδειξαν ότι ςε τοπικοφσ γαλαξίεσ, θ ςχζςθ λαμπρότθτασ 

(CII)/ λαμπρότθτασ ςτο μακρινό υπζρυκρο (FIR) ελαττϊνεται ςε περιβάλλοντα εντατικισ 

αςτρογζννθςθσ και ςε μεγάλου z Κβάηαρ, αλλά θ ελάττωςθ αυτι μπορεί να ζχει ςχζςθ με 

τθν ζνταςθ του πεδίου ακτινοβολίασ ςτισ υπζρυκρεσ. Η ελάττωςθ αυτι είναι ςυνζπεια τθσ 

υπζρυκρθσ λαμπρότθτασ των LIRG. Άρα το (CII) <υποτιμάει> τον πραγματικό ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ. τουσ περιςςότερουσ κανονικοφσ γαλαξίεσ θ 

αναλογία αυτι (L(CII)/L(FIR)) ςπάνια ξεπερνάει το 1%. Πολλζσ περιοχζσ ςε αυτά τα 

κυριαρχοφμενα από κρουςτικά μζτωπα αντικείμενα ξεπερνάνε αυτό το 1%. Αυτό μασ 

δείχνει ότι χρειάηεται μεγάλθ προςοχι όταν χρθςιμοποιοφμε τθν λαμπρότθτα του (CII) για 

να κακορίςουμε τθν αςτρογζννθςθ ςε ζνα αντικείμενο, αλλά και ότι το (CII) είναι ικανό να 

μασ επιςθμάνει τθν ταραχι ςτα γαλαξιακά ςυςτιματα. 

Οι γαλαξίεσ ςε ςυμπαγείσ ομάδεσ που ζχουν ταραχϊδθ μεςοαςτρικι φλθ, όπωσ λόγω 

άμεςων ςυγκροφςεων που προκαλοφν τα κρουςτικά μζτωπα, είναι επίςθσ οι γαλαξίεσ που 

φαίνεται να ζχουν το πιο αναποτελεςματικό μοριακό αζριο. Αυτι θ παρατιρθςθ ενιςχφεται 

από το γεγονόσ ότι και το Stephan’s Quintet και το HCG 57 δείχνουν ενίςχυςθ τθσ αναλογίασ 

(CII)/LFIR και ςθμάδια καταςτολισ τθσ αςτρογζννθςθσ. 

 

Δεν βρζκθκε διαφορά ςτθν αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ των MOHEG ςε ςχζςθ με 

μθ MOHEG γαλαξίεσ, από μελζτεσ των ιδιοτιτων του (CO) ςε MOHEG και μθ MOHEG πθγζσ 



ςε HCGS. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ενιςχυμζνθ εκπομπι(H2) δεν επθρεάηει τθν αςτρογζννθςθ 

ενόσ ολόκλθρου γαλαξία. 

Πολλοί από τουσ γαλαξίεσ του HCG παρουςιάηουν ελαττωμζνθ ςχζςθ Kennicutt- Smidt (K-

S), που εκφράηει τθν ςχζςθ πυκνότθτασ αερίου και ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ. Δεδομζνο ότι οι 

γαλαξίεσ αυτοί είναι πικανότερο να δεχτοφν εξωτερικζσ αλλθλεπιδράςεισ από τουσ 

υπόλοιπουσ του πεδίου, αποτελοφν ιδανικά πεδία δοκιμϊν για το πϊσ θ διαταραχι μπορεί 

να επθρεάςει τθν αςτρογζννθςθ. Σο γεγονόσ ότι αυτά τα ςυςτιματα είναι πικανότερο να 

βρεκοφν κάτω και όχι πάνω από τθν κανονικι ςχζςθ K-S, είναι ενδιαφζρον (θ διαταραχι να 

εμποδίηει και όχι να ενιςχφει τθν αςτρογζννθςθ). Αυτό πρζπει όμωσ να επιβεβαιωκεί με 

μεγαλφτερο αρικμό ςυςτθμάτων και πιο λεπτομερείσ μελζτεσ. 

Παρακολουκοφμε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ ϊςτε να κακορίςουμε που βρίςκονται ςτο γενικό 

πλαίςιο, αν ζχουν βρεκεί ςτθ οπτικι πράςινθ περιοχι ι ςτθν υπζρυκρθ ηϊνθ μετάβαςθσ, 

ϊςτε να δοφμε αν θ καταςτολι τθσ αςτρογζννθςθσ είναι αιτία ι ςφμπτωμα τθσ μετάβαςθσ.      

 

Μοντζλα τθσ ανάδραςθσ των AGN 

Δεν γνωρίηουμε ακόμα καλά τισ φυςικζσ διαδικαςίεσ που αποτελοφν τθν αιτία του 

<ςκουπίςματοσ>  του μεςοαςτρικοφ αερίου ςε ζναν γαλαξία από τον ενεργό πυρινα του, 

και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ το εκςφενδονίηουν από τον γαλαξία. 

Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ τθσ απομάκρυνςθσ αερίου από τον ενεργό πυρινα ενόσ γαλαξία 

είναι γενικά γνωςτόσ. Πρόκειται για τισ εκροζσ του Κβάηαρ ι για ραδιοακτινοβολία, που 

πραγματοποιοφνται ι ωσ εκροζσ με διατιρθςθ ροπισ ι ωσ εκροζσ με ενεργειακι 

διατιρθςθ, ι κάτι ενδιάμεςο. Μζςω των παρατθριςεων κζλουμε να δοφμε αν μπορεί να 

εξθγθκεί θ ςχζςθ M- sigma (ςχζςθ ανάμεςα ςτθν διαςπορά ταχφτθτασ και τθν μάηα τθσ 

υπερμεγζκουσ κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ), αν οι εκροζσ καταςτζλλουν τθν αςτρογζννθςθ ι 

αν προςφζρουν ανάδραςθ για αυτιν, και πωσ το ιςτορικό προςαφξθςθσ τθσ μαφρθσ τρφπασ 

ςχετίηεται με αυτό τθσ αςτρογζννθςθσ. 

Η ανατροφοδότθςθ των AGN είναι το μζςο για τον ςχθματιςμό μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν ςε 

υπερβολικό βακμό, και τθσ κατανόθςθσ τθσ ςχετικά μικρισ αναλογίασ βαρυονικισ μάηασ ςε 

αυτοφσ. Η αναλογία ςκοτεινισ/ βαρυονικισ φλθσ μειϊνεται όςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα 

ενόσ γαλαξία.  

Είναι ξεκάκαρο ότι θ ανάπτυξθ μεγάλθσ μ. τρφπασ ςτο κζντρο ενόσ γαλαξία απελευκερϊνει 

αρκετι ενζργεια ϊςτε να ζχει μεγάλθ επίδραςθ ςτον γαλαξία, αν αυτι θ ενζργεια 

επθρεάηει αποτελεςματικά τθν φλθ. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν γνωςτι αναλογία ανάμεςα ςε 

μ. τρφπα και μάηα τθσ γαλαξιακισ κοιλιάσ (Μ μ. τρφπασ =1 ωσ 2 Χ(10ςτθ-3) Μ κοιλιάσ) και 

τθν αποτελεςματικότθτα ακτινοβολίασ τθσ ςυςςϊρευςθσ (δίςκοσ προςαφξθςθσ) ςτθν μ. 

τρφπα (10%), γνωρίηουμε τθν ενζργεια που δζχεται θ κοιλιά. Ζτςι δεν αντιμετωπίηουμε 

πρόβλθμα ςτον υπολογιςμό τθσ ολικισ ενζργειασ, αλλά μπορεί να απομακρυνκεί ενζργεια 

από ακτινοβολία μζςω επιμικθσ κοιλότθτασ κάκετα ςτο γαλαξιακό επίπεδο, με 

αποτζλεςμα να είναι άγνωςτθ θ πραγματικι επίδραςθ τθσ ενζργειασ από το AGN ςτον 

γαλαξία.  

Τπάρχουν 2 τρόποι ανάδραςθσ των ενεργϊν γαλαξιακϊν πυρινων. 



1) Ο τρόποσ των Κβάηαρ, μζςω ακτινοβολίασ ι ανζμων, όταν θ λαμπρότθτα του AGN 

είναι μεγάλθ, κοντά ςτο όριο Eddington (θ μζγιςτθ λαμπρότθτα για ςυγκεκριμζνθ 

επιφάνεια που ιςορροπεί από τθν βαρφτθτα και τθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ). Αυτό 

ςυμβαίνει ςτα νεαρά Κβαηαρ, ςε μεγάλο z. Τπολογίηουμε τθν ιςορροπία ανάμεςα 

ςτθν βαρφτθτα και τθν πίεςθ ακτινοβολίασ ςτο ειςερχόμενο προσ τθ μ. τρφπα 

ιονιςμζνο αζριο. Επίςθσ, κάνουμε το ίδιο ςε μεγαλφτερθ ακτίνα για το ουδζτερο 

αζριο, μαηί με τθν πίεςθ ςτθν ςκόνθ. Βρίςκουμε ότι θ μάηα που μπορεί να 

ςυςςωρεφεται ςτθν κοιλιά ζχει ζνα όριο, που είναι πολφ κοντά ςτθν παρατθριςιμθ 

μάηα τθσ κοιλιάσ. 

2) Ο τρόποσ τθσ ράδιο- ακτινοβολίασ, ι κινθτικόσ τρόποσ με ράδιο- πίδακεσ, όταν θ 

λαμπρότθτα του AGN είναι μικρι, >0.01 του ορίου Eddington. υνικωσ πρόκειται 

για μικροφ z και μεγάλθσ μάηασ γαλαξίεσ, όπωσ οι τοπικοί ράδιο- ελλειπτικοί. Η 

διαδικαςία ςε αυτοφσ δεν είναι καταςτροφικι, και διατθρεί ιςορροπία ανάμεςα 

ςτθν κζρμανςθ και τθν ψφξθ. Αυτι θ περίπτωςθ ςυμβαίνει ςε ψυχροφσ πυρινεσ 

ςμθνϊν, από το AGN του κεντρικοφ γαλαξία. Ακόμα, ςυνδζεται με τθν χαμθλι 

λαμπρότθτα των AGN ςτουσ Seyfert. Επίςθσ μπορεί να ςυνδζεται με τθν ροι 

αναποτελεςματικισ ακτινοβολίασ ADAF (Advection Dominated Accretion Flow), που 

κυριαρχείται από ροι ςυςςϊρευςθσ οριηόντιασ μεταφοράσ φλθσ. 

Η ανάδραςθ των AGN ωσ ςυντονιςτισ τθσ ροισ αζριου ςτα ςμινθ με ψυχροφσ 

πυρινεσ. 

Είναι ςφνθκεσ να βλζπουμε ςε ςμινθ με ψυχροφσ πυρινεσ μια εκτεταμζνθ εμβολι από τον 

κεντρικό ράδιο- πίδακα, με φοφςκεσ και κοιλότθτεσ να αποτυπϊνονται από το καυτό αζριο 

ακτίνων Χ, και ψυχρά νιματα και ραβδϊςεισ να παρατθροφνται ςτισ εκπομπζσ (CO) και 

(Hα). το πρότυπο ςμινοσ του Περςζα ζχει παρατθρθκεί ζνα μεγάλο δίκτυο νθμάτων 

ψυχροφ μοριακοφ αερίου. Πρόςφατα (2014) ζχει ανιχνευτεί ζνασ πλθκυςμόσ από πολφ νζα, 

ςυμπαγι αςτρικά ςμινθ ςε κλίμακα Kpc, που ςχετίηεται με το δίκτυο των νθμάτων. Αυτά τα 

αςτζρια μποροφν να εμπλουτίςουν τθν αςτρικι άλω του κεντρικοφ γαλαξία NGC1275. 

Οι παρατθριςεισ μασ λζνε ότι το δφκτιο νθμάτων είναι απόρροια και τθσ ειςροισ, αλλά και 

τθσ εκροισ φλθσ. Ζνα μζροσ του αζριου ψφχει και τροφοδοτεί τον κεντρικό ενεργό 

γαλαξιακό πυρινα, οι πίδακεσ του οποίου μπαίνουν ςτο μοριακό αζριο του κεντρικοφ 

γαλαξία που προζρχεται από παλαιοτζρα επειςόδια ψφξθσ. Σο αζριο που ανυψϊκθκε ζχει 

εμπλουτιςτεί ςε μζταλλα μζςα ςτον γαλαξία πριν ανακατευτεί με το υπόλοιπο αζριο. Αυτό 

το ανακάτεμα κα το ψφξει. Ζτςι μπορεί να ακτινοβολεί ςτο (CO). Οι φοφςκεσ δθμιουργοφν 

ανομοιογζνειεσ, και περαιτζρω ψφξθ. Αυτό δεν εμφανίηεται μόνο ςτα κζντρα των ςμθνϊν, 

αλλά και αρκετά μακριά, δθμιουργϊντασ ανομοιογζνειεσ ςτθν πυκνότθτα και τοπικζσ 

ςυμπυκνϊςεισ. Η παρατθριςιμθ ταχφτθτα του αζριου ςτα νιματα είναι πολφ μικρότερθ 

από αυτι τθσ ελεφκερθσ πτϊςθσ. Ζχουμε αναπαραςτιςει αυτιν τθν διαδικαςία με 

ποςοτικζσ προςομοιϊςεισ. Ζντονεσ φοφςκεσ παράγουν ςυμπίεςθ και ψφξθ του αζριου ςτισ 

επιφάνειεσ των κοιλοτιτων, και ανακατεφονται με το ψυχρό αζριο που ανυψϊνεται από το  

AGN. 

Ζχουν γίνει πολλζσ προςομοιϊςεισ των AGN και τθσ ανάδραςθσ, ςτα ςμινθ ι ςε μεγάλθσ 

μάηασ ελλειπτικοφσ, και με διαφορετικζσ προςεγγίςεισ. Διαφοροποιοφνται ςτον ρυκμό 

ψφξθσ ι ςτθν κεωρία τθσ ςυςςϊρευςθσ. Καμία δεν είναι αυτό- ςυνεπισ και ικανι να 

μπορεί να αναπαραςτιςει τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ, που εξαρτάται από λεπτομζριεσ τθσ 

φυςικισ. Ο μθχανιςμόσ τθσ πίεςθσ τθσ ακτινοβολίασ φαίνεται να μθν είναι 



αποτελεςματικόσ για τθν παρατθριςιμθ εμβολι. Χρειάηεται μθχανικι τροφοδότθςθ με 

πίδακεσ ι ανζμουσ (από το AGN). Οι πιο πρόςφατεσ προςομοιϊςεισ (2012) ζχουν επιτυχία 

ςτον ςυντονιςμό τθσ ψφξθσ και διατθροφν τον ψυχρό πυρινα ςτθ δομι του, ενϊ οι 

παλαιότερεσ τον αποδθμοφςαν λίγο. Ο βακμόσ επίδραςθσ ανάμεςα ςτθν κινθτικι ενζργεια 

των πιδάκων και τθν ενζργεια ςυςςϊρευςθσ μπορεί να κλιμακϊνεται ανάλογα τθν δομι, με 

ε= 3Χ (10ςτθ-4) για του ελλειπτικοφσ και 5Χ (10ςτθ-3) για τα ςμινθ. 

Κατά τθν ςυγχϊνευςθ γαλαξιϊν, ςυςςωρευμζνο αζριο τροφοδοτεί και τθν αςτρογζννθςθ, 

αλλά και τον AGN.Τπολογίηουμε ςε μια επιβράδυνςθ τθσ δραςτθριότθτασ του AGN,επειδι θ 

τροφοδοςία τθσ αςτρογζννθςθσ είναι πολφ ιςχυρι ςτθν αρχι.  

Μοριακζσ εκροζσ. 

Σα τελευταία χρόνια θ ανακάλυψθ πολλϊν εκροϊν μεγάλθσ μάηασ μοριακοφ αζριου μασ 

παρουςιάηει τθν ανάδραςθ των AGN. το πρότυπο Mkr231 και θ αςτρογζννθςθ αλλά και ο 

AGN ςυμβάλλουν ςτθν εκροι αζριου, με περίπου 700 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ. Μερικζσ 

εκροζσ, με μζγεκοσ λίγων Kpc, ζχουν αναλυκεί παρατθρθςιακά. Είναι αρκετά ςθμαντικζσ 

ϊςτε να εμβολίςουν τον γαλαξία, και προςφζρουν κάποιεσ αποςβζςεισ. Η κινθματικι ιςχφσ 

είναι τθσ τάξθσ των 2Χ (10ςτθ44) erg, άρα είναι απαραίτθτθ θ ενζργεια του AGN για αυτι 

τθν μεγάλθ ιςχφ. Μζςω των μορίων (HCN), (HCO+) ζχουμε ανιχνεφςει μεγάλεσ πυκνότθτεσ 

ςτισ εκροζσ. ε μεγάλο z ζχουμε ανιχνεφςει ακόμα πιο ιςχυρζσ εκροζσ. 

Τπάρχουν ενδιαφζρων ςχζςεισ ανάμεςα ςτουσ ρυκμοφσ εκροισ και τισ ιδιότθτεσ των AGN, 

γνωςτζσ μασ αναλογίεσ για τισ εκροζσ μοριακοφ αζριου. Για γαλαξίεσ που ζχουν ενεργό 

πυρινα ο ρυκμόσ εκροισ ςχετίηεται με τθν ιςχφ του AGN. Η ορμι τθσ εκροισ είναι ανάλογθ 

τθσ ορμισ φωτονίου (20 LAGN/c). Αυτό μασ βοθκάει ςτον περιοριςμό του φυςικοφ 

μθχανιςμοφ τθσ εκροισ. Αυτι θ ϊκθςθ τθσ ορμισ μπορεί να εξθγθκεί με εκροζσ κινοφμενεσ 

από ενζργεια. 

Σο ερϊτθμα τθσ φπαρξθσ πολφ γριγορων μοριακϊν εκροϊν είναι ακόμα αναπάντθτο. Σο 

αζριο που εκρζει επιταχφνεται από κρουςτικά μζτωπα και κερμαίνεται ςε 1- 10 

εκατομμφρια βακμοφσ Κζλβιν. Σα μόρια κα ζπρεπε να διαλφονται ςε τζτοιεσ κερμοκραςίεσ. 

Ακόμα και αν δθμιουργοφνται ψυχρζσ ςυμπυκνϊςεισ κατά τθν ροι, κα πρζπει να υπάρχουν 

μερικά ίχνθ των κρουςτικϊν μετϊπων. Μια λφςθ είναι θ ψφξθ μζςω ακτινοβολίασ να είναι 

αρκετά γριγορθ ϊςτε να μεταλλάςει τα μόρια ςε μια μεγάλθ κλίμακα του υλικοφ τθσ 

εκροισ. Με ταχφτθτεσ 1000 km/s και εκροι 1000 θλιακζσ μάηεσ/ζτοσ θ αποτελεςματικι 

ψφξθ  παράγει φλθ ποικίλλων φάςεων, που κα τροφοδοτιςει τθν αςτρογζννθςθ.  

Μθχανιςμοί. 

 Η μετά κρουςτικϊν μετϊπων μεςοαςτρικι φλθ φαίνεται να ψφχεται αποτελεςματικά 

(εκπομπι ελεφκερθ- ελεφκερθ (free- free emission), ψφξθ από τα μζταλλα), και θ εκροι 

γίνεται αςτακισ. Αν το κλάςμα τθσ πίεςθσακτινοβολίασ με τθν πίεςθ του αερίου είναι 

μικρότερο από 0,5 , τότε το αζριο καταρρζει ςε ςυμπυκνϊματα, και αποδεςμεφεται από 

τθν καυτι ροι. 

 



 

το ςχιμα φαίνεται θ αναλογία ανάμεςα ςτον ρυκμό εκροισ και ςτθν λαμπρότθτα ενόσ 

AGN. 

Σο χρονοδιάγραμμα τθσ ψφξθσ είναι πολφ μικρότερο από 1 εκ. ζτθ, και επάγεται θ 

αςτρογζννθςθ. Αυτό μπορεί να εξθγιςει τθν ςτενι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν αςτρογζννθςθ και 

το AGN. Ακόμα, μπορεί να αποδειχτεί δφςκολο να ξεχωρίςουμε τισ ςουπερνόβα (τουσ 

ανζμουσ τουσ) από τισ εκροζσ των ενεργϊν πυρινων. Όλα μπορεί να ξεκίνθςαν από τθν 

δράςθ των AGN. 

Εκροζσ που διατθροφν ενζργεια ι ορμι. 

Αν θ περιοχι του ανζμου από τα κρουςτικά μζτωπα ψυχκεί αποτελεςματικά, τότε θ 

ενζργεια δεν διατθρείται, αλλά μόνο θ ορμι, άρα ζχουμε μια εκροι διατιρθςθσ ροπισ 

(momentum conserving outflow). Για πολφ γριγορουσ ανζμουσ (>10000 km/s), και μζχρι 

50000 km/s, οι απϊλειεσ μζςω ακτινοβολίασ είναι αργζσ, και ςχεδόν όλθ θ ενζργεια μπορεί 

να διατθρθκεί. Σότε ζχουμε μια εκροι διατιρθςθσ ενζργειασ. Μπορεί να υπάρξει μια 

μεγάλθ ϊκθςθ τθσ ορμισ τθσ εκροισ. Αυτό εξθγεί γιατί παρατθροφμε τισ μοριακζσ εκροζσ 

με τζτοια ορμι. Είναι θ επίδραςθ τθσ ϊκθςθσ από το αζριο που βρίςκεται μετά το 

κρουςτικό μζτωπο, που ωκεί τθν ορμι και τθν ταχφτθτα τθσ ςαρωμζνθσ από τθν εκροι 

φλθσ. ε μερικζσ περιπτϊςεισ, ακόμα και αργοί άνεμοι (1000 km/s) που παράγονται από 

τθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ ςτθν ςκόνθ, μπορεί να είναι άνεμοι διατιρθςθσ ενζργειασ. Σο 

φαινόμενο αυτό είναι ανάλογο τθσ αδιαβατικισ φάςθσ ςε υπολείμματα ςουπερνόβα. Αυτι 

θ ϊκθςθ τθσ ροπισ αυξάνει ςτουσ γαλαξίεσ τθν ανάδραςθ από τισ ςουπερνόβα.   

 

Βλζπουμε μια αναπαράςταςθ των κρουςτικϊν κυμάτων και ανζμων ενόσ AGN. 

Εκτοξεφςεισαερίων. 

τθν προσ το κζντρο κατεφκυνςθ ζχουμε παρατθριςει, ςε γραμμζσ απορρόφθςθσ ςτο 

υπεριϊδεσ ι από το ςτζμμα ακτίνων Χ, πολφ γριγορεσ εκροζσ (Ultra-fast outflows, UFO), ι 

ςχετικιςτικοφσ ανζμουσ. Αυτοί οι άνεμοι μπορεί να εκτοξεφονται από τον δίςκο 

προςαφξθςθσ, μζςω πολλϊν φυςικϊν μθχανιςμϊν. Η κζρμανςθ Compton κάνει το αζριο να 



αποκτιςει εφκολα ταχφτθτα διαφυγισ. Η πίεςθ ακτινοβολίασ των θλεκτρονίων (super 

Eddington regime), ι ακόμα και θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ ςτθν ςκόνθ, θ κίνθςθ λόγω 

μαγνθτικισ επιρροισ, αυτοί οι μθχανιςμοί μπορεί να είναι πικανά αίτια. Σο πιο ρεαλιςτικό 

είναι να ςυνυπάρχουν όλοι οι μθχανιςμοί.  

Οι προςομοιϊςεισ τθσ λειτουργίασ των Κβάηαρ (Quasar mode) εκτελοφνται λαμβάνοντασ 

υπόψθ τθν πολλαπλισ φφςεωσ μεςοαςτρικι φλθ. Δείχνουν ότι θ περιςςότερθ από τθν 

κινθτικι ενζργεια τθσ εκροισ διαφεφγει από τα κενά. Σο ψυχρό αζριο ωκείται από τθν 

πίεςθ εμβολισ, αλλά υπάρχει περιςςότερθ ανάδραςθ ςε αζριο μικρισ πυκνότθτασ.  Και θ 

αρνθτικι, και θ κετικι ανάδραςθ ζχουν παρατθρθκεί. Οι προςομοιϊςεισ τθσ λειτουργίασ 

τθσ ράδιο- ακτινοβολίασ(radio mode) εκτελοφνται με μια φράκταλ δομι του αερίου. Οι 

ςχετικιςτικοί πίδακεσ παράγουν μια πολφ αποτελεςματικι ανάδραςθ και εμβολι ςτον 

γαλαξία, ςε αντίκεςθ με το πορϊδεσ χαρακτθριςτικό τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

Θετικι ανάδραςθ των AGN. 

Πολλζσ προςομοιϊςεισ δείχνουν ςθμάδια κετικισ ανάδραςθσ. Σο φαινόμενο αυτό είναι πιο 

δφςκολο να παρατθρθκεί, αλλά μερικά ςυςτιματα δείχνουν αποδείξεισ αςτρογζννθςθσ 

μζςω πιδάκων, όπωσ το αντικείμενο Minkowski, το Α του Κενταφρου και το νεαρό AGN 

4C12.50. Η περιοχι τθσ εκροισ βρίςκεται ςε απόςταςθ 100 pc από τον γαλαξιακό πυρινα, 

όπου οι πίδακεσ αλλθλεπιδροφν με τθν μεςοαςτρικι φλθ.  

Η ανατροφοδότθςθ ςε AGN μικρισ λαμπρότθτασ. 

Και ςε αυτοφσ μπορεί να ζχουμε ανάδραςθ που ςχετίηεται με αςτρογζννθςθ. Η πιο 

<απαλισ μορφισ> εμβολι ςε αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ αντιςτακμίηεται από το πλικοσ τζτοιων 

AGN. Πρόςφατα το ALMA παρατιρθςε, ςε ανάλυςθ 25 pc τθσ γραμμισ (CO3-2), μια 

μοριακι εκροι ςτον μικρό άξονα ςτον ςπειροειδι ραβδωτό NGC1433. Σο 7% τθσ μοριακισ 

μάηασ που μετριςαμε ανικει ςτθν εκροι, με ταχφτθτα 100 km/s, με αβεβαιότθτα λόγω 

κακισ γνϊςθσ τθσ κλίςθσ του γαλαξία. Αυτι είναι θ μικρότερθ εκροι που ζχουμε 

ανακαλφψει ποτζ. Σο μοριακό αζριο εκεί ακόμα πζφτει ςτον AGN. 

Διαδικαςίεσ απόςβεςθσ. 

Τπάρχουν 2 βαςικζσ διαδικαςίεσ. Μια γριγορθ με χρονικι κλίμακα 100 εκ. ζτθ, ςε 

γαλαξιακζσ ςυγχωνεφςεισ, με ανάδραςθ από AGN και ςουπερνόβα. Και μια αργι, με 2-4 δισ 

ζτθ χρονοδιάγραμμα, ι μζςω μορφολογικϊν αποςβζςεων μετά τον ςχθματιςμό τθσ 

κοιλιάσ, ι μζςω <ςτραγγαλιςμοφ>  (strangulation), όπου παφει θ αναπλιρωςθ του αερίου 

του δίςκου. Μια ιπια ανάδραςθ μπορεί να κακυςτεριςει τθν αςτρογζννθςθ, ςε κακολικι 

κλίμακα. Ζχει όμωσ παρατθρθκεί ότι θ ταυτόχρονθ εξζλιξθ των γαλαξιϊν και των μαφρων 

τρυπϊν τουσ δεν ιςχφει για γαλαξίεσ μικρισ μάηασ, που κυριαρχοφνται από τθν κακολικι 

εξζλιξθ. Δεν είναι βζβαιο αν χρειάηεται θ ανάδραςθ ϊςτε να εξθγθκεί θ παραπάνω 

ςχζςθ.Οι προςομοιϊςεισ, με ανάπτυξθ που είναι περιοριςμζνθ από τθν ροπι κεντρικισ 

μαφρθσ τρφπασ, ζχουν ανακτιςει τθν ςχζςθ χωρίσ καμία ανάδραςθ.   

Οι γαλαξίεσ και θ κεντρικι μαφρθ τρφπα αναπτφςςονται κυρίωσ λόγω ςυςςϊρευςθσ 

αερίου, και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ, ςυγχωνεφςεων. Η κεωρία τθσ ανάδραςθσ των AGN ςε 

ςυγχωνεφςεισ ζχει αναπτυχκεί καλά. Όμωσ, ο βακμόσ ανάδραςθσ και το πόςο θ 

αποτελεςματικότθτα αυτι ςυνδζεται με τουσ γαλαξιακοφσ δίςκουσ είναι άγνωςτο. Μια 

πρόςφατθ μελζτθ δείχνει ότι θ επίδραςθ τθσ απόςβεςθ μζςω των AGN είναι αμελθτζα ςτθν 



αςτρογζννθςθ, γιατί ζνα ςθμαντικό μζροσ του καυτοφ αερίου εκτοξεφεται ςτον 

μεςογαλαξιακό χϊρο. 

Επίςθσ βρζκθκε ότι θ διαδικαςία κινουμζνθ από τθν ενζργεια είναι πολφ πιο 

αποτελεςματικι. Η ςυνολικι μάηα του ψυχροφ αερίου ανζρχεται ςτο 1 δισ θλιακζσ, αν το 

μετά κρουςτικϊν κυμάτων αζριο ψφχεται μζςω μετάλλων. 

υμπεράςματα. 

Η ανάδραςθ των AGN είναι πολφ αποτελεςματικι ςτο να μετριάηει τθν ψφξθ ςε ςμινθ 

ψυχροφ πυρινα. Ο μθχανιςμόσ εδϊ είναι οι ράδιο- πίδακεσ και θ ςυςςϊρευςθ ψυχροφ 

αερίου. Οι μοριακζσ εκροζσ παρατθροφνται ςυχνά γφρω από AGN, με ταχφτθτεσ 200- 1200 

km/s και μάηεσ εκροισ 10 εκ- 1 δισ θλιακζσ. Ο μθχανιςμόσ ποικίλει από ανζμουσ 

κινουμζνουσ από Κβάηαρ με ιςχυρά AGN ωσ ςε ράδιο- πίδακεσ για πιο μεγάλθσ μάηασ 

γαλαξίεσ με μικρότερθ αναλογία Eddington, άρα και μικρότερου z. Η ανάδραςθ γίνεται ι 

από μεςογαλαξιακι φλθ ι από ςυγχωνεφςεισ.    

 

Η περιοχι τθσ ςτενισ φαςματικισ γραμμισ (Narrow line 

region) ςε 3 διαςτάςεισ. Χαρτογραφϊντασ τθν ςίτιςθ και 

ανάδραςθ των AGN. 

Οι παλαιότερεσ μελζτεσ των κοντινϊν γαλαξιϊν Seyfert μασ ζδωςαν τθν εικόνα που δείχνει 

τθν περιοχι ςτενισ γραμμισ ωσ μια κωνικι περιοχι αερίου ιονιςμζνο από ακτινοβολία ωσ 

κεντρικι πθγι ενζργειασ, που είναι ευκυγραμμιςμζνθ με ζναν κφλινδρο ςκόνθσ, όπου 

εκρζει το αζριο. Με τθν τριςδιάςτατθ απεικόνιςθ κα δείξουμε ότι 1) Πράγματι θ περιοχι 

τθσ μζγιςτθσ εκπομπισ είναι ευκυγραμμιςμζνθ (και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ κωνοειδισ), 

αλλά υπάρχει και κατϊτερο επίπεδο εκπομπισ πζρα από τον κϊνο ιονιςμοφ, 

υποδεικνφοντασ ότι θ ακτινοβολία του AGN διαρρζει μζςα από τον κφλινδρο. 2) Εκτόσ από 

τισ εκροζσ, θ κινθματικι του αερίου περιλαμβάνει επίςθσ περιςτροφι ςτο γαλαξιακό 

επίπεδο και ειςροζσ φλθσ. 3) ε πολλζσ περιπτϊςεισ οι εκροζσ είναι ςυμπαγείσ και 

περιοριςμζνεσ ςτο εςωτερικό, ςε λίγεσ εκατοντάδεσ pc. Νομίηουμε ότι αυτό είναι το αρχικό 

ςτάδιο μιασ εκροισ που κα εξελιχτεί ςε κωνοειδισ εκροι με ανοιχτό άκρο. Παρατθρικθκαν 

ειςροζσ ςτο ιονιςμζνο αζριο ςε LINERs (Low Ionization Nuclear Emission- line Region), και 

ςε κερμό μοριακό αζριο ςτουσ πιο λαμπροφσ AGN, ςυνικωσ για μερικζσ εκατοντάδεσ pc. Ο 

ρυκμόσ εκροισ του ιονιςμζνου αερίου είναι τθσ τάξθσ των μερικϊν θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ, 

ενϊ οι ειςροζσ ςτον ρυκμό των δεκάδων θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ. Ο ρυκμόσ ειςροισ ςε 

κερμό μοριακό αζριο είναι 4-5 τάξεισ μεγζκουσ χαμθλότεροσ, αλλά αυτζσ οι ειςροζσ 

φαίνεται να είναι οι μόνοι ανιχνευτζσ του πιο μεγάλθσ μάηασ ψυχροφ μοριακοφ αερίου, 

που κα ζπρεπε να ανιχνεφεται ςτα χιλιοςτόμετρα. 

Οι φυςικζσ διαδικαςίεσ που ςυνδζουν τθν ανάπτυξθ τθσ υπερμεγζκθσ μαφρθσ τρφπασ 

(super massive black hole, SMBH) με τον γαλαξία τθσ εμφανίηονται ςε λίγα εςωτερικά kpc. 

Αυτο ςυμβαίνει όταν ο πυρινασ γίνεται ενεργόσ, λόγω ςυςςϊρευςθσ μάηασ από τθν μαφρθ 

τρφπα. Η ακτινοβολία που εκλφει το ενεργό γαλαξιακό κζντρο (AGN) ιονίηει το αζριο κοντά 

ςτον πυρινα, ςχθματίηοντασ τθν περιοχι ςτενισ φαςματικισ γραμμισ(narrow line region, 

NLR). Οι άνεμοι που κινοφνται από το AGN αλλθλεπιδροφν με το περιβάλλων αζριο και 

δθμιουργοφν τισ εκροζσ που παρατθροφμε ςτισ NLR. Αυτζσ φτάνουν ςε ταχφτθτεσ 



εκατοντάδων χιλιομζτρων το δευτερόλεπτο. Επίςθσ απορρζουν ςχετικιςτικοί πίδακεσ από 

το AGN και αλλθλοεπιδροφν και αυτοί με τισ NLR. Και τα δφο είδθ εκροϊν δθμιουργοφν 

ανάδραςθ, που είναι ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό ςτα μοντζλα γαλαξιακισ εξζλιξθσ, ϊςτε να 

αποφεφγεται θ δθμιουργία υπερμεγεκϊν γαλαξιϊν. Η ςθμαςία των NLR πθγάηει από το 

γεγονόσ ότι αναλφονται χωρικά, εκτείνονται ςε εκατοντάδεσ kpc από το κζντρο και 

παρουςιάηουν ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ. Αυτζσ οι ιδιότθτεσ επιτρζπουν τθν παρατιρθςθ 

τθσ αλλθλεπίδραςθσανάμεςα ςτο AGN και το περικεντρικό αζριο του γαλαξία, α) με τθν 

παρατιρθςθ τθσ γεωμετρίασ τθσ NLR και τισ ιδιότθτεσ διζγερςθσ, που περιορίηουν τθν δομι 

του AGN και τθσ πθγισ ιονιςμοφ, και β) μζςω τθσ κινθματικισ του αερίου, που χαρτογραφεί 

τισ διαδικαςίεσ τροφοδοςίασ του AGN και τθσ ανάδραςθσ. 

Παρουςιάςαμε χάρτεσ τθσ διαςποράσ τθσ ροισ του αερίου και τθσ κινθματικισ, όπωσ και 

εκτιμιςεισ των ρυκμϊν ειςροισ και εκροισ αερίου, από παρατθριςεισ του ιονιςμζνου και 

του μοριακοφ αερίου. 

Μια κωνικι εκροι με ςχιμα κλεψφδρασ. 

ε απόςταςθ 14,4 Mpc βρίςκεται ο πρότυποσ Seyfert 2 γαλαξίασ NGC1068. Η χωρικι 

ανάλυςθ των παρατθριςεϊν μασ είναι 7pc. Ενϊ το κερμό μοριακό αζριο ζχει διαςπορά ςε 

ζναν δακτφλιο 100 pc, θ διαςπορά τθσ ροισ είναι πολφ όμοια με αυτιν ςτθν εκπομπι  του 

(OIII) ςτο ορατό φάςμα. Η διαςπορά τθσ ιονιςμζνθσ ροισ ςτο (FeII) ξεχωρίηει από αυτιν του 

(Brγ) δείχνοντασ μια μορφι κλεψφδρασ, που μοιάηει με κάποια πλανθτικά νεφελϊματα. 

Αποδίδουμε αυτζσ τισ διαφορζσ ςε 1) Σο γεγονόσ ότι το μοριακό αζριο βρίςκεται ςτον 

γαλαξιακό δίςκο, ενϊ θ εκπομπι αερίου (Brγ) εκτείνεται ςε μεγαλφτερα γαλαξιακά πλάτθ, 

όπου πραγματοποιοφνται οι εκροζσ του. 2) Οι εκπομπζσ (Brγ) είναι περιοριςμζνεσ ςτθν 

περιοχι του μεγαλφτερου ιονιςμοφ, όπου ςυμπίπτουν οι ευκυγραμμιςμζνεσ ακτινοβολίεσ 

του AGN. 3) Η εκπομπι του (FeII) προζρχεται από τθ μεγαλφτερθ μερικϊσ ιονιςμζνθ 

περιοχι, που εκτείνεται πζρα από τθν πλιρωσ ιονιςμζνθ περιοχι, και είναι καλφτεροσ 

ανιχνευτισ τθσ ολικισ εκροισ από το AGN. 

Οι χάρτεσ των περιοχϊν των προφίλ εκπομπϊν των (FeII) και (H2) είναι ςυγκρίςιμοι. Ενϊ θ 

εκπομπι του (FeII) παρατθρείται ςε εκροζσ (ακολουκϊντασ το ςχιμα τθσ κλεψφδρασ που 

εκτείνεται ςε μεγάλα γαλαξιακά πλάτθ) ςε μετατοπίςεισ ςτο μπλε και ςτο ερυκρό μζχρι και 

800 km/s, θ εκπομπι του (H2) παρατθρείται μόνο ςε μικρζσ ταχφτθτεσ (100 km/s), κάτι που 

είναι ςυνεπισ με μια κινθματικι που κυριαρχείται από τθν περιςτροφι (και διαςτολι ςε 

αυτι τθν περίπτωςθ) του γαλαξιακοφ δίςκου. 

Η NLR του NGC1068 ζχει το αναμενόμενο κωνικό ςχιμα, όπου το αζριο είναι ςε ειςροι. 

Αλλά αυτά τα χαρακτθρθςτικά αποτελοφν περιςςότερο εξαίρεςθ παρά τον κανόνα. τθν 

πράξθ, μια μελζτθ 60 NLR ενεργϊν γαλαξιϊν μασ ζδειξε ότι μόνο ςτο 1/3 του δείγματοσ θ 

κινθματικι των NLR ταιριάηει με μια κωνικι εκροι.  

 



 

Άλλοι τφποι εκροϊν. 

Ασ δοφμε τθν περίπτωςθ του NGC 5929. Οι παρατθριςεισ μασ ςτο κοντινό υπζρυκρο του 

NLR αυτοφ του Seyfert γαλαξία μασ επιτρζπουν ανάλυςθ ςε 18 pc. Η εςωτερικι (300pc) 

διαςπορά ροισ ςτθν εκπομπι του (FeII) είναι πιο εκτεταμζνθ κατά τθ διεφκυνςθ που 

ςυνδζει δφο ςθμεία ράδιο- εκπομπισ. Τπάρχει μια λωρίδα υψθλισ διαςποράσ ταχφτθτασ, 

που <τρζχει> κάκετα ςτον ράδιο- πίδακα. Αυξθμζνθ διαςπορά ταχφτθτασ ζχει παρατθρθκεί 

και ςτθν περιοχι των καυτϊν ςθμείων ράδιο- εκπομπισ. Αυτι μπορεί να αποδοκεί ςε 

αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον ράδιο- πίδακα και το περιβάλλων αζριο. 

Σα προφίλ εκπομπισ κατά μικοσ τθσ λωρίδασ υψθλισ ταχφτθτασ ταιριάηουν καλφτερα ςε 2 

μζρθ ταχφτθτασ, ζνα με μετατόπιςθ προσ το μπλε και το άλλο με ερυκρολίςκθςθ (το ζνα 

κινείται προσ εμάσ και το άλλο απομακρφνεται, όπωσ ςυμβαίνει ςε περιςτρεφόμενα 

αντικείμενα). Αυτι θ 3διαςτατθ απεικόνιςθ του πεδίου ταχφτθτασ μασ δείχνει ότι το 

περιςςότερο από το αζριο περιςτρζφεται, με ζναν κφριο άξονα που ςυμπίπτει περίπου με 

τον προςανατολιςμό του άξονα περιςτροφισ τθσ ραδιοεκπομπισ, αλλά υπάρχει και μια 

εκροι κατά μικοσ του ιςθμερινοφεπιπζδου του AGN. Αυτι ερμθνεφεται ότι ζχει προζλευςθ 

από ζναν άνεμο δίςκου προςαφξθςθσ που κινείται ςχεδόν παράλλθλα με τθν επιφάνεια του 

δίςκου, και/ι ζναν άνεμο που απορρζει από τον κφλινδρο του AGN. 

 

Βρικαμε εκροζσ που είναι κάκετεσ ςτον άξονα ιονιςμοφ ςε 3 άλλεσ περιπτϊςεισ. τον 

Apr102B θ κινθματικι τθσ γραμμισ εκπομπισ(Hα) απεικονίηει αζριο ςε περιςτροφι, ςτο 

εςωτερικό 1 kpc, αλλά δείχνει και μια εκροι κάκετα ςτον άξονα ιονιςμοφ και τον ράδιο- 

πίδακα, ςτα εςωτερικά 200 pc. τον Seyfert NGC2110 βρικαμε επιμικθσ εκπομπι που 

εκτείνεται για 800 pc από τον πυρινα, που ερμθνεφεται ωσ ιονιςμόσ από ευκυγραμμιςμζνθ 

κεντρικι πθγι. Η κινθματικι του αερίου μασ φανερϊνει ότι το περιςςότερο από το αζριο 

είναι ςε περιςτροφι ςτον γαλαξιακό δίςκο, ενϊ ςτα εςωτερικά 300 pc υπάρχει μεγάλθ 

διαςπορά ταχφτθτασ, που αποδίδεται ςε πυρθνικι εκροι. 

Μια άλλθ περίπτωςθ ςυμπαγοφσ εκροισ από τον πυρινα είναι ςτον γαλαξία Seyfert 

NGC1386, όπου οι παρατθριςεισ μασ καλφπτουν τα εςωτερικά 500 pc. Βρικαμε όμοια 

αποτελζςματα με αυτά του NGC2110. Ενϊ θ εκπομπι αερίου είναι ευκυγραμμιςμζνθ και 

εκτείνεται ςτα όρια του πεδίου, με αποτζλεςμα να μπορεί να ερμθνευτεί με ιονιςμό από 

ευκυγραμμιςμζνθ πυρθνικι πθγι, οι κινθματικζσ δείχνουν πάλι ότι το περιςςότερο από το 

αζριο περιςτρζφεται ςτον γαλαξιακό δίςκο. Μόνο ςτα εςωτερικά 50 pc υπάρχει μια 

περιοχι μεγάλθσ διαςποράσ ταχφτθτασ και 2 μερϊν φλθσ, που ερμθνεφεται ωσ εκροι από 

τον πυρινα.       

Ειςροζσ. 



Οι παρατθριςεισ των NLR που είδαμε παραπάνω, μασ ζδειξαν ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ θ 

εκπομπι αερίου είναι ευκυγραμμιςμζνθ ι ζχει ςχιμα κϊνου, αλλά οι κινθματικζσ 

κυριαρχοφνται από περιςτροφι ςτον γαλαξιακό δίςκο. Μόνο ςτισ πιο εςωτερικζσ περιοχζσ 

παρατθροφμε εκροζσ. Ζτςι το AGN λειτουργεί ωσ φάροσ που φωτίηει το περιβάλλον αζριο 

που ςυνικωσ περιςτρζφεται ςτον γαλαξιακό δίςκο. Αυτό το γεγονόσ μασ επζτρεψε να 

δοφμε και ειςροζσ ςτο αζριο, που ςυνικωσ ςυνδζονται με βραχίονεσ ςπειρϊν του πυρινα 

ι νιματα με ςκόνθ. Παρατθριςαμε ειςροζσ ςε ιονιςμζνο αζριο γφρω από πυρινεσ LINER, 

όπου οι εκροζσ είναι πολφ αςκενείσ θ ανφπαρκτεσ, επιτρζποντάσ μασ να δοφμε τισ ειςροζσ. 

Παραδείγματα γαλαξιϊν, ςτουσ οποίουσ παρατθριςαμε ειςροζσ ςε ιονιςμζνο αζριο είναι 

οι NGC1097, NGC6951, M81 και NGC7213. 

Ο τελευταίοσ είναι καταχωρθμζνοσ ωσ LINER/ Seyfert 1 γαλαξίασ. Ζχουμε δεδομζνα για τα 

εςωτερικά 500 pc του. Η εξαιρετικι αναλογία ςιματοσ/κορφβου των δεδομζνων μασ 

επιτρζπει να αντλιςουμε τθν αςτρικι κινθματικι τθσ περιοχισ, διαπιςτϊνοντασ μεγάλθ 

διαςπορά ταχφτθτασ(200 km/s) και ταχφτθτασ περιςτροφισ (πλάτοσ 50 km/s). 

Παρατθρικθκε εκπομπι αερίου ςε όλο το πεδίο, που δείχνει περιςτροφι, αλλά με πλάτοσ 

γραμμϊν πολφ μεγαλφτερο από αυτό των αςτεριϊν. Σο πεδίο ταχφτθτασ αερίου είναι 

ςυγκρίςιμο με το μοντζλο του αςτρικοφ πεδίου ταχφτθτασ. Βρζκθκαν μεγάλα υπολείμματα 

ςε ερυκρολίςκθςθ ςτθν κοντινι πλευρά, και ςε μετατόπιςθ ςτο μπλε ςτθν μακρινι πλευρά 

του γαλαξία. Αυτά τα υπολείμματα ακολουκοφν ζνα ςπειροειδζσ πρότυπο που ςυνδζεται 

με μια ςπείρα ςκόνθσ. Με τθν παραδοχι ότι το αζριο βρίςκεται ςτο γαλαξιακό επίπεδο, 

μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι οι μετατοπίςεισ αυτζσ ζχουν να κάνουν με ειςροζσ κατά 

μικοσ των ςπειρϊν. Ο εκτιμϊμενοσ ρυκμόσ ειςροισ μάηασ κατά μικοσ αυτϊν των ςπειρϊν 

είναι 0,4 θλιακζσ το ζτοσ ςτα 400 pc, και 0,1 θλιακζσ μάηεσ ςτα 100 pc από τον πυρινα.  

Επίςθσ βρικαμε από τισ παρατθριςεισ 3 διαςτάςεων τθσ γραμμισ εκπομπισ του (H2), ςτα 

2,122μm (κοντινό υπζρυκρο), υπογραφζσ ειςροϊν ςε κερμό μοριακό αζριο. Αυτι θ γραμμι 

μασ επιτρζπει να παρατθριςουμε ειςροζσ ακόμα και ςε λαμπροφσ Seyfert. Η μελζτθ μασ 

υποδεικνφει ότι αυτι θ γραμμι ςυνικωσ ερεκίηεται από ακτινοβολία Χ των AGN, που 

διειςδφει ςτον γαλαξιακό δίςκο. Η προζλευςθ του δίςκου υποςτθρίηεται από τθν 

κινθματικι του (H2), που είναι ςυνικωσ αρκετά διακριτι από αυτι του ιονιςμζνου αερίου, 

που επίςθσ παρατθροφμε ςτο κοντινό υπζρυκρο. Ενϊ το ιονιςμζνο αζριο (H+, FeII) δείχνει 

μεγαλφτερθ διαςπορά ταχφτθτασ, περιςτροφι και εκροζσ, θ κινθματικι του (H2) δείχνει 

μικρότερθ διαςπορά ταχφτθτασ, περιςτροφι και ειςροζσ, υποςτθρίηοντασ τθν τοποκεςία 

τθσ ςτον δίςκο. Ζχουμε βρει ειςροζσ (H2) ςτουσ NGC4051, Mrk1066, Mrk79. τθν 

περίπτωςθ του Mrk766 βρικαμε περιςτροφι ςτον δίςκο, κάτι που επίςθσ ενιςχφει τθν 

άποψθ ότι αυτό το αζριο τροφοδοτεί τον AGN. Οι ρυκμοί ειςροισ μάηασ κερμοφ μοριακοφ 

αερίου ςε ζναν ςυμπαγι δίςκο είναι 4-5 τάξεισ μεγζκουσ μικρότεροι από αυτοφσ του 

ιονιςμζνου αερίου. Ζτςι το κερμό μοριακό αζριο μπορεί να είναι μόνο το κερμό κάλυμμα 

ενόσ πολφ μεγαλφτερου αποκζματοσ (και ειςροισ) ψυχροφ μοριακοφ αερίου, που κα 

ζπρεπε να είναι παρατθριςιμο ςτα χιλιοςτόμετρα. 

υμπεράςματα. 

Παρουςιάςαμε τισ 3διαςτατεσ παρατθριςεισ των NLR κοντινϊν γαλαξιϊν, με τθν χριςθ 

φαςματοςκόπιςθσ ολοκλθρωμζνου πεδίου, ςε χωρικι ανάλυςθ 10-100 pc. Αυτζσ οι 

παρατθριςεισ μασ αποκαλφπτουν ότι θ ακτινοβολία των AGN λειτουργεί ςαν φακόσ που 

φωτίηει, κερμαίνει και ιονίηει το αζριο τθσ περί- πυρθνικι περιοχισ. Σο ιονιςμζνο αζριο δεν 

υπάρχει μόνο κατά μικοσ του άξονα ευκυγράμμιςθσ του AGN, αλλά ςε όλεσ τισ 



κατευκφνςεισ. Αυτό ςθμαίνει ότι υπάρχει διαρροι τθσ ακτινοβολίασ μζςα από τα 

τοιχϊματα του κυλίνδρου του AGN. Σο φωτιςμζνο, κερμαςμζνο ι ιονιςμζνο αζριο μπορεί 

να εκρζει, να ειςρζει ι να περιςτρζφεται ςτον γαλαξιακό δίςκο. Οι εκροζσ παρατθρικθκαν 

να ακολουκοφνε ζναν κϊνο ι μια κλεψφδρα, ωσ γεωμετρία, ι μια ςυμπαγι δομι ςτα 

εςωτερικά 50-300 pc. Αυτζσ οι ςυμπαγείσ εκροζσ μπορεί να ςθμαίνουν τθ φάςθ μιασ 

εκροισ που να εξελιχκεί ςε κωνοειδισ. Πζρα από αυτι τθν περιοχι, παρατθροφμε ειςροζσ 

και περιςτροφι ςτον γαλαξιακό δίςκο. ε μερικά LINER δεν βλζπουμε εκροι, αλλά μόνο 

ειςροι και περιςτροφι του αερίου ςτον γαλαξιακό δίςκο. Οι ταχφτθτεσ των εκροϊν είναι 

200-800 km/s, και οι ρυκμοί εκροισ μάηασ είναι τθσ τάξθσ μερικϊν θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ. 

Ζχουμε παρατθριςει ειςροζσ κατά μικοσ ςπειρϊν ςτον πυρινα, ςυνικωσ τθσ κλίμακασ των 

100 pc, με τυπικοφσ ρυκμοφσ ειςροισ 0,1- 1 θλιακζσ μάηεσ. Αυτοί οι ρυκμοί ειςροισ είναι 

πολφ μεγαλφτεροι από τουσ τυπικοφσ ρυκμοφσ ςυςςϊρευςθσ των AGN ( (10ςτθ-3) θλιακζσ 

μάηεσ το ζτοσ), και μάλλον οδθγοφνε ςτον ςχθματιςμό νζων αςτεριϊν ςτθν περί- πυρθνικι 

περιοχι.    

 

Εξερευνϊντασ τισ δραςτθριότθτεσ του AGN και τθσ 

αςτρογζννθςθσ μζςω των παρατθριςεων πολλαπλϊν 

γραμμϊν του ALMA, ςτον ενδιάμεςθσ φάςθσ εξζλιξθσ και 

λαμπρό ςτο υπζρυκρο, γαλαξία ςυγχϊνευςθσ VV114.  

Θα παρουςιάςουμε ζναν κφκλο παρατθριςεων (0) του λαμπροφ γαλαξία ςυγχϊνευςθσ 

VV114 με το ALMA. Ζνασ από τουσ πιο ςθμαντικοφσ ςτόχουσ είναι να εξερευνιςουμε τουσ 

μθχανιςμοφσ εμπλουτιςμοφ των αναλογίων των μοριακϊν γραμμϊν εκπομπισ. τον 

γαλαξία αυτόν βρίςκονται, ωσ κεντρικι νθματοειδισ δομι (6 kpc), περιοχζσ με υψθλι 

αναλογία των γραμμϊν εκπομπισ (12CO 1-0)/ (13CO 1-0) και (12CO 3-2)/ (12CO 1-0). Σα 

νιματα αποτελοφνται από τον ανατολικό πυρινα και τθν περιοχι επικάλυψθσ, όπου 

ςυγκροφονται οι γαλαξιακοί δίςκοι. Επίςθσ ερευνοφμε αυτζσ τισ αναλογίεσ μοριακϊν 

γραμμϊν εκπομπισ ςτον νόμο Kennicutt- Schmidt KS (αναλογία ανάμεςα ςτθν πυκνότθτα 

του αερίου και τθν αςτρογζννθςθ). Ο γαλαξίασ αυτόσ ςυμπλθρϊνει ζνα κενό ανάμεςα ςτθν 

ακολουκία αςτρογζννθςθσ και τθν ακολουκία κανονικϊν δίςκων. Προτείνουμε ότι αυτζσ οι 

μεγάλεσ αναλογίεσ των παραπάνω μοριακϊν γραμμϊν ςτον VV114 προζρχονται από 

δραςτθριότθτεσ αςτρογζννθςθσ και ςτουσ δφο προ γεννιτορεσ πυρινεσ, και τθν περιοχι 

επικάλυψθσ από τθν ςυγχϊνευςθ. 

Οι αναλογίεσ των μοριακϊν γραμμϊν είναι ζνα πολφτιμο διαγνωςτικό εργαλείο των 

φυςικϊν και χθμικϊν ιδιοτιτων των εξωγαλαξιακϊν αντικειμζνων. Η αναλογία των 

γραμμϊν (12CO 3-2) /(12CO 1-0) μπορεί να ανιχνεφςει τισ ςυνκικεσ διζγερςθσ του 

μοριακοφ αερίου (πυκνότθτα και κερμοκραςία) άμεςα, ενϊ θ αναλογία των γραμμϊν (12C0 

1-0) /(13CO 1-0) είναι γνωςτι ωσ ανιχνευτισ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ. Ενϊ ζχουν 

γίνει πολλζσ παρατθριςεισ ϊςτε να κατανοιςουμε τον εμπλουτιςμό αυτισ τθσ αναλογίασ 

ςε λαμπροφσ γαλαξίεσ, ο περιοριςμόσ ςτθν γωνιακι ανάλυςθ και ςτο μζγεκοσ των 

δειγμάτων δεν μασ το επζτρεψε. Με τον μεγάλθσ ανάλυςθσ κφκλο 0 του ALMA 

παρατθριςαμε τισ αναλογίεσ των μοριακϊν γραμμϊν ϊςτε να εξερευνιςουμε τισ ςυνκικεσ 

του αερίου ςτον VV114 και τθν ςφνδεςθ ανάμεςα ςτο αζριο και τθν δραςτθριότθτα 

αςτρογζννθςθσ, ςτθν παρατιρθςθ αλλά και ςτον νόμο KS. Ο γαλαξίασ αυτόσ είναι ζνασ 



κοντινόσ (ςτα 82 Mpc), πλοφςιοσ ςε αζριο (50 δισ θλιακζσ μάηεσ αερίου) LIRG (50 δισ 

θλιακζσ λαμπρότθτεσ) γαλαξίασ αλλθλεπίδραςθσ. Ζνασ <ςκιαςμζνοσ> AGN ςτον ανατολικό 

γαλαξία βρζκθκε με φαςματοςκοπία μζςου υπζρυκρου, ακτίνεσ Χ, και παρατθριςεισ των 

μοριακϊν γραμμϊν ςτα υπό χιλιοςτόμετρα. Αυτό μασ δείχνει ότι θ αςτρογζννθςθ αλλά και 

θ δραςτθριότθτα του AGN πυροδοτικθκαν από τθν ςυγχϊνευςθ, που είναι ακόμα ςε 

εξζλιξθ. 

Παρατθριςεισ και αποτελζςματα. 

Οι εκπομπζσ του (12CO 1-0) ανιχνεφουν δομζσ ςαν βραχίονεσ ςτα νοτιά και βόρεια (12Χ10 

kpc), και θ πιο μεγάλθ κορυφι δεν ςυμπίπτει με κανζναν από τουσ 2 πυρινεσ, αλλά 

βρίςκεται ςτθν περιοχι αλλθλοεπικάλυψθσ των 2 γαλαξιϊν. Οι δφο βραχίονεσ ςυμπίπτουν 

με γραμμζσ εκπομπισ τθσ ςκόνθσ. Από τθν άλλθ, θ εκπομπι (13CO 1-0) παρουςιάηει μια 

νθματοειδισ δομι (6kpc) ςτθν κεντρικι περιοχι του (CO) του γαλαξία. Σα νιματα 

ςυμπίπτουν με τθν εκπομπι Pashen α. Αυτό ςθμαίνει ότι θ γραμμι του (13CO) είναι 

καλφτεροσ ανιχνευτισ τθσ δραςτθριότθτασ αςτρογζννθςθσ από τθν (12CO 1-0).  

Οι αναλογίεσ των γραμμϊν ςτθν παρατιρθςθ. 

Ο νότιοσ και ο βόρειοσ βραχίονασ δείχνει μικρι αναλογία γραμμϊν R3-2/ 1-0 και R12/ 13 

(0,2-0,5 και <10), ενϊ οι δφο πυρινεσ και θ περιοχι αλλθλοεπικάλυψθσ ζχουν μεγάλεσ 

αναλογίεσ (0,5 -0,8 και 20-50). Ο ανατολικόσ πυρινασ δείχνει τθν μεγαλφτερθ 3-2/ 1-0 (0,8), 

ενϊ θ μικρότερθ (0,4) μετρικθκε κοντά ςτον δυτικό πυρινα. Οι διαφορζσ αυτζσ μπορεί να 

ζχουν να κάνουν με ιςχυρζσ πθγζσ κζρμανςθσ. Η αναλογία R3-2/ 1-0 του γαλαξία ταιριάηει 

με αυτι των ςυγχωνεφςεων ςε αρχικό ςτάδιο, όπωσ οι γαλαξίεσ- κεραίεσ. τον ανατολικό 

γαλαξία βρζκθκε ζνα ςκιαςμζνο AGN και αςτρογζννθςθ ςτον πυρινα, ενϊ ςτον δυτικό 

φαίνεται μόνο εκτεταμζνθ αςτρογζννθςθ.  

Οι αναλογίεσ των γραμμϊν ςτον νόμο KS. 

Γενικά φαίνεται οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςτο γαλαξία να ςυμπλθρϊνουν ζνα κενό 

ανάμεςα ςε δφο ακολουκίεσ γαλαξιακισ εξζλιξθσ (αςτρογζννθςθσ και κανονικοφ δίςκου). Ο 

VV114 μπορεί να είναι ςε μια φάςθ μετάβαςθσ από ςπειροειδι ςε λαμπρό γαλαξία 

ςυγχϊνευςθσ. Οι πολφ διεγερμζνεσ περιοχζσ του δείχνουν ιδθ ςυγκζντρωςθ αερίου και 

εντατικι αςτρογζννθςθ, ενϊ το διάχυτο αζριο κατά μικοσ των βραχιόνων είναι ανενεργό. 

Παρόμοια, και οι περιοχζσ μεγάλθσ αναλογίασ 12/13 δείχνουν ενεργι αςτρογζννθςθ.  

υμπεράςματα. 

Μελετιςαμε τισ αναλογίεσ των παραπάνω μοριακϊν γραμμϊν. Και οι δφο αναλογίεσ είναι 

αυξθμζνεσ ςτθν περιοχι επικάλυψθσ και ςτουσ πυρινεσ. Ακόμα, οι περιοχζσ εντατικισ 

αςτρογζννθςθσ (με μεγάλθ επιφανειακι πυκνότθτα αερίου) μασ δείχνουν τισ αυξθμζνεσ 

αναλογίεσ. Προτείνουμε, από τθν διαςπορά των αναλογίων ςτθν παρατιρθςθ και ςτον 

νόμο KS, ότι οι αυξθμζνεσ αυτζσ αναλογίεσ προζρχονται από τθν δραςτθριότθτα 

αςτρογζννθςθσ. 

 

 

 



 

.     

 

S7, διερευνϊντασ τθν φυςικι των γαλαξιϊν Seyfert μζςω των 

ENLR (Extended narrow line region) και (HII) περιοχϊν τουσ. 

Θα παρουςιάςουμε τα πρϊτα αποτελζςματα τθσ επιςκόπθςθσ Sitting Spring Southern 

Seyfert Spectroscopic Snapshot Survey (S7), που αςχολείται με τθν ζρευνα 140 

ανιχνευμζνων ςτα ραδιοκφματα ενεργϊν γαλαξιϊν του νοτίου ουρανοφ, με z<0.02. 

Χρθςιμοποιοφμε τον φαςματογράφο ευρζωσ πεδίου WiFeS, που μασ δίνει <κφβουσ> 

δεδομζνων τθσ κεντρικισ περιοχισ των γαλαξιϊν, με ανάλυςθ 1 δευτερόλεπτο τθσ μοίρασ. 

Αυτά τα δεδομζνα μασ προςφζρουν τθν μορφολογία, τθν κινθματικι και τθν δομι τθσ 

διζγερςθσ τθσ εκτεταμζνθσ περιοχισ ςτενισ γραμμισ (narrow line). Ακόμα, ανιχνεφουν τισ 

ςχζςεισ ανάμεςα ςτα χαρακτθρθςτικά τθσ κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ και του γαλαξία, 

μετράνε τον βακμό των αφκονιϊν του γαλαξία, και κακορίηουν τισ αφκονίεσ των ςτοιχείων 

ςτισ περιοχζσ του (HII). Από μοντζλα φωτοιονιςμοφ μποροφμε να κακορίςουμε το ςχιμα 

του φάςματοσ ιονιςμοφ του AGN, να ανακαλφψουμε αν θ μεταλλικότθτα του AGN διαφζρει 

από τισ αφκονίεσ ςτον γαλαξιακό πυρινα (από τισ αφκονίεσ που κακορίςτθκαν από τισ 

περιοχζσ (HII)), και να διερευνιςουμε τθν καταςτροφι τθσ υφισ (grain) ςτθν περιοχι των 

AGN.  

Η μελζτθ των κοντινϊν Seyfert μασ προςφζρει καλι γνϊςθ όχι μόνο τθσ φυςικισ των ιδίων 

των ενεργϊν γαλαξιϊν, αλλά και του γαλαξιακοφ περιβάλλοντοσ, που τροφοδοτεί τθν 

πυρθνικι δραςτθριότθτα του γαλαξία. Βάςει του ςτάνταρ μοντζλου των AGN και τθσ 

επζκταςισ τουσ, βλζπουμε τουσ γαλαξίεσ Seyfert 1 από τον πόλο τουσ, ςχετικά με τον δίςκο 

προςαφξθςθσ. Ζτςι λαμβάνουμε πολφ πλατιζσ, επιτρεπόμενεσ (permitted) γραμμζσ 

εκπομπισ που προζρχονται από το γριγορα κινοφμενο αζριο, που βρίςκεται κοντά ςτον 

πυρινα. τουσ Seyfert 2, ο παχφσ, κυλινδροειδισ, και με πολφ ςκόνθ δίςκοσ προςαφξθςθσ 

επιςκιάηει τον κεντρικό μθχανιςμό. υχνά παρατθροφμε και μια ENLR (εκτεταμζνθ περιοχι 

εκπομπισ ςτενισ γραμμισ), που είναι περιοριςμζνθ μζςα ςε ζναν κϊνο ιονιςμοφ. 

Αυτζσ οι ENLR μποροφν να μασ προςφζρουν ηωτικζσ πλθροφορίεσ για τθν φφςθ τθσ 

κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ, και τον μθχανιςμό εκπομπισ ςυνεχοφσ ακραίου υπεριϊδεσ 

(Extreme UV). Οι γαλαξίεσ Seyfert είναι γνωςτοί για το ότι καταλαμβάνουν ζνα πολφ 

ςυγκεκριμζνο εφροσ αναλογίασ φαςματικϊν γραμμϊν. Ο λόγοσ είναι μάλλον ότι οι ENLR 

κυριαρχοφνται από τθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ. ε αυτό το μοντζλο, θ πίεςθ ακτινοβολίασ 

(ςτο αζριο και ςτθν ςκόνθ) ςυμπιζηει το αζριο κοντά ςτο μζτωπο του ιονιςμοφ. ε αρκετά 

μεγάλθ πίεςθ ακτινοβολίασ, θ πυκνότθτα κοντά ςτο μζτωπο ιονιςμοφ κυμαίνεται όςο και θ 



πίεςθ ακτινοβολίασ, και θ παράμετροσ τοπικοφ ιονιςμοφ ςτθν εκπομπι του ENLR ςτο 

οπτικό φάςμα γίνεται ςτακερι. Αυτό επιδράει ςτο φάςμα τθσ ENLR, που είναι πρακτικά 

ανεξάρτθτο από τθν ειςαγόμενθ παράμετρο ιονιςμοφ. Για ENLR με ςκόνθ, θ πίεςθ 

ακτινοβολίασ κυριαρχεί ςε αυτιν του αζριου, και το φάςμα οπτικισ εκπομπισ γίνεται 

αμετάβλθτο, με τθν ειςαγωγι παραμζτρου ιονιςμοφ.  

Εκτόσ από τθ ςτακερότθτα του φάςματοσ εκπομπισ ςε μεγάλεσ παραμζτρουσ ιονιςμοφ, οι 

αναλογίεσ των γραμμϊν εκπομπισ παραμζνουν ευαίςκθτεσ ςτθν μορφι του ειςαγομζνου 

EUV φάςματοσ. Όςο <ςκλθραίνει> το πεδίο ακτινοβολίασ αυξάνεται θ κζρμανςθ ανά 

φωτοιονιςμό, και το ςφνολο των ροϊν των <απαγορευμζνων> γραμμϊν (καταςτάςεισ 

ιονιςμοφ που δεν ςυμβαίνουν ςτισ ςυνκικεσ ςτθν Γθ μασ) γίνεται μεγαλφτερο ςε ςχζςθ με 

τισ γραμμζσ επαναςφνδεςθσ. Ακόμα, οι μεμονωμζνεσ αναλογίεσ γραμμϊν είναι ευαίςκθτεσ 

με διαφορετικοφσ τρόπουσ ςτθν μορφι του φάςματοσ EUV, και αυτό μπορεί να αξιοποιθκεί 

ϊςτε να ςυμπεράνουμε τθν μορφι του φάςματοσ EUV. Όπωσ και να ζχει, για αυτι τθ 

μζκοδο εργαςίασ χρειαηόμαςτε να ζχουμε καλι γνϊςθ των χθμικϊν αφκονιϊν ςτισ ENLR. 

Η επιςκόπθςθ 7S 

Πρόκειται για μια επιςκόπθςθ ολοκλθρωμζνου πεδίου, ςτο οπτικό 140 γαλαξιϊν Seyfert και 

LINER. Σο δείγμα των γαλαξιϊν προζρχεται από τον κατάλογο ενεργϊν γαλαξιϊν Veron-  

Cetty& Veron (2006). Επειδι κζλουμε να εξερευνιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ των 

διπολικϊν πιδάκων πλάςματοσ με τθν περιοχι ςτενισ γραμμισ εκπομπισ και τθν 

μεςοαςτρικι φλθ του γαλαξία, περιορίηουμε το δείγμα ςε γαλαξίεσ με αρκετά μεγάλεσ 

πυκνότθτεσ ροισ ραδιοακτινοβολίασ, ϊςτε να επιτρζπουν τθν παρατιρθςθ τθσ ςφνκεςθσ 

των ραδιοκυμάτων. Θζςαμε τα ακόλουκα κριτιρια. 

.Η κλίςθ να είναι <10 μοίρεσ, ϊςτε να αποφφγουμε παρατθριςεισ με πολφ μεγάλθ 

απόςταςθ από το ηενίκ.                                                                                                                                    

.Σο γαλαξιακό φψοσ να είναι <20 μοίρεσ (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ), ϊςτε να αποφφγουμε 

τθν υπερβολικι γαλαξιακι εξάλειψθ.                                                                                                        

.Η πυκνότθτα τθσ ροισ ραδιοακτινοβολίασ ςτα 20 εκατοςτά να είναι <20 mJy για τουσ 

ςτόχουσ με κλίςθ Ν των -40 μοιρϊν, που ζχουν μετριςεισ NVSS.                                                                                                          

.Η ερυκρολίςκθςθ να είναι <0,02. Αυτό το κριτιριο (αποςτάςεισ μζχρι 80 Mpc) μασ 

διαςφαλίηει ότι θ χωρικι ανάλυςθ των δεδομζνων είναι καλφτερθ από 400 pc το 

δευτερόλεπτο μοίρασ. Ζτςι μποροφμε να αναλφςουμε τισ ENLR και να διαςφαλίςουμε ότι θ 

ςθμαντικζσ διαγνωςτικζσ γραμμζσ (SII) είναι μζςα ςτο εφροσ τθσ ανάλυςθσ του WiFe. 

Οι κφβοι δεδομζνων ζχουν βακμονομθςτεί για το μικοσ κφματοσ, ζχει διορκωκεί θ 

ευαιςκθςία τουσ, ζχουν βακμονομθςτεί φωτομετρικά, και ζχουν αφαιρεκεί οι επιδράςεισ 

τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ. Ζτςι αποκτιςαμε (για το αζριο μζροσ) χάρτεσ τθσ ροισ των 

γραμμϊν εκπομπισ, χάρτεσ αναλογίασ γραμμϊν, χάρτεσ ταχφτθτασ του αερίου, και χάρτεσ 

διαςποράσ ταχφτθτασ του αερίου. Από αυτοφσ μποροφμε να αντλιςουμε χάρτεσ χθμικισ 

αφκονίασ, αςτρογζννθςθσ και εξάλειψθσ από τθ ςκόνθ. Για το αςτρικό μζροσ, ζχουμε 

ςυνεχζσ χάρτεσ για τθν αςτρικι μάηα, τθν εξάλειψθ, τισ αςτρικζσ ταχφτθτεσ και τθν 

διαςπορά τουσ. Από αυτοφσ πάλι βρίςκουμε τθν διαςπορά θλίκιασ, μεταλλικότθτασ κ.λ.π. 

Σα πρϊτα αποτελζςματα. 

τα πρϊτα αποτελζςματα για 50 περίπου Seyfert και LINER (μζχρι το τζλοσ του 2014) 

ερευνιςαμε πολλζσ ιδιότθτεσ. Σα κφρια ςθμεία είναι 



Σο ςχιμα του φάςματοσ EUV.  

Όπωσ αναφζραμε παραπάνω, το φάςμα τθσ ENLR μασ δίνει ιςχυρό περιοριςμό του εφροσ 

του φάςματοσ EUV από τον πυρινα των Seyfert, με τθν προχπόκεςθ ότι θ παράμετροσ 

ιονιςμοφ και οι χθμικζσ αφκονίεσ ςτισ ENLR μποροφν να τεκμθριωκοφν. Ωσ πρϊτο δείγμα 

εξετάςαμε λεπτομερϊσ τον NGC 5427. Χρθςιμοποιϊντασ κεντρικά και απόκεντρα πεδία, 

μπορζςαμε να εκτιμιςουμε τον βακμό αφκονίασ και να κακορίςουμε τισ πυρθνικζσ 

αφκονίεσ από τισ ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ των ανεξάρτθτων πεδίων (HII).  

Περιοχζσ ςτεμματικισ εκπομπισ. 

Από τα μεγάλθσ ανάλυςθσ φάςματα γαλαξιακϊν πυρινων είδαμε ότι όχι μόνο κάποιοι 

γαλαξίεσ του καταλόγου ζχουν μπει ςε λάκοσ κατθγορία, αλλά θ κατθγοριοποίθςθ που 

χρθςιμοποιοφμε ςτα Seyfert είναι υπερβολικά λεπτομερισ. Ζτςι ίςωσ υπομονεφει τθν 

αίςκθςθ τθσ ενότθτασ και τθσ ςυνζχειασ ανάμεςα ςτισ διάφορεσ υποκατθγορίεσ. Από τα 

δεδομζνα μασ φαίνεται ξεκάκαρα ότι υπάρχουν ςυςτθματικζσ τάςεισ από αντικείμενο ςε 

αντικείμενο, και αυτό κα επιδιϊξουμε να απεικονίςουμε μζςα ςτο περιοριςμζνο εφροσ των 

αντικειμζνων που παρουςιάηουν ξεκάκαρα μια ςτεμματικι εκπομπι, από ιόντα όπωσ τα 

(FeV), (FeVII), (FeX), (FeXIV). Η ςχετικι ιςχφ και διζγερςθ τθσ ςτεμματικισ εκπομπισ 

ςυνδζεται με το πάχοσ τθσ γραμμισ του (Hα) και τθν πυκνότθτα θλεκτρονίων ςτθν περιοχι 

εκπομπισ (OII). Η πυκνότθτα ςε μικρισ διζγερςθσ αζριο ςυνδζεται επίςθσ με το πάχοσ τθσ 

γραμμισ (Hα). Αυτό μασ λζει ότι αυτζσ οι μικρισ διζγερςθσ γραμμζσ εκπζμπονται από μια 

περιοχι που είναι φυςικά διακριτι από τθν περιοχι εκπομπισ των ιόντων του ςτζμματοσ. 

Οι γραμμζσ του ςτζμματοσ εκπζμπονται από ζνα πυκνό αζριο που εκτοξεφεται από τον 

εςωτερικό κφλινδρο ςκόνθσ, με πολφ μεγάλθ παράμετροσ ιονιςμοφ, και επιταχφνεται από 

τθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ, ςε τελικι ταχφτθτα μερικϊν εκατοντάδων km/s. ε αυτιν τθν 

παράμετρο ιονιςμοφ το αζριο κερμαίνεται από το φαινόμενο Compton ςτουσ 1 εκ. 

βακμοφσ ι περιςςότερο με αποτζλεςμα να καταςτρζφεται θ ςκόνθ ςτθν περιοχι εκπομπισ 

ςτζμματοσ. Με αυτόν τον τρόπο οι απαγορευμζνεσ γραμμζσ του ςιδιρου φτάνουν ςε τόςθ 

μεγάλθ ζνταςθ, ςε ςχζςθ με τισ γραμμζσ του υδρογόνου. Οι ςυςτθματικζσ αλλαγζσ του 

πλάτουσ, τθσ διζγερςθσ και τθσ πυκνότθτασ είναι ςυνεπείσ με διαφορετικζσ ακτίνεσ 

(περιοχζσ) του εςωτερικοφ κυλίνδρου.   

 

Σι ςθμαίνουν οι ςουπερνόβα Ia για τουσ γαλαξίεσ. 

Θα εφαρμόςουμε το απλό ςενάριο εκφφλιςθσ (Single Degenerate, SD) που προτείνεται για 

τουσ προ γεννιτορεσ των ςουπερνόβα Ia. Θα αναλφςουμε τθν χθμικι εξζλιξθ των γαλαξιϊν 

τφπου με ζντονθ κοιλιά (bulge- type), ςε ςυνδυαςμό με τισ παρατθριςιμεσ ςυςχετίςεισ των 

ρυκμϊν ςουπερνόβα Ia με τα χαρακτθρθςτικά του γαλαξία, όπωσ και τον ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ του γαλαξία. Σα μοντζλα αναπαριςτοφνε τισ παρατθριςιμεσ υπογραφζσ 

των αναλογιϊν(O)/ (Fe) ςτθν γαλαξιακι κοιλιά, και τον ςθμερινό ρυκμό δθμιουργίασ των Ia. 

Παρατθριςαμε ότι θ παρατθρθςιακι ςυςχζτιςθ ανάμεςα ςτον ειδικό ρυκμό 

αςτρογζννθςθσ (specific star formation rate, SSFR) και τον ρυκμό εκριξεων Ia κατά μονάδα 

τθσ γαλαξιακισ μάηασ (SSN Ia R) αυξάνεται φυςικά. Αυτι θ ανάλυςθ μασ βοθκάει να 

κζςουμε πιο αυςτθρά όρια ςτα μοντζλα γαλαξιακισ εξζλιξθσ, και μασ δίνει μια βοικεια ςτο 

πρόβλθμα των προ γεννιτορων. 



Σα μοντζλα γαλαξιακισ εξζλιξθσ χρθςιμοποιοφνε μεκόδουσ υπό- πλζγματοσ, ϊςτε να 

περιλαμβάνουν πολφπλοκεσ φυςικζσ διαδικαςίεσ που δεν μποροφν να αναλυκοφν 

ποςοτικά, όπωσ για παράδειγμα οι εκριξεισ Ia. Η ακόμα άγνωςτθ ταυτότθτα των προ 

γεννθτόρων των Ia είναι μεγάλο πρόβλθμα για τα μοντζλα. Από αυτιν επθρεάηονται θ 

ρφκμιςθ τθσ χθμικισ και ενεργειακισ ανάδραςθσ ςτθν δυναμικι των αζριων και ςτθν 

γενικι αςτρικι εξζλιξθ. Ζτςι είναι υψίςτθσςθμαςίασ να ςυγκρίνουμε τα αποτελζςματα των 

μοντζλων με τισ παρατθριςεισ ϊςτε να μάκουμε περιςςότερα για τον ςχθματιςμό των 

γαλαξιϊν, και να δοκιμάςουμε τθν αξιοπιςτία των υποκζςεων που υιοκετοφμε. Η 

πλθροφορία που μασ παρζχεται από χθμικά μοτίβα που αποτφπωςαν τα προϊόντα τθσ 

κερμοπυρθνικισ ςφνκεςθσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ, μποροφν να μασ δϊςουν αυςτθρά 

όρια για τα μοντζλα ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν. Εναλλακτικά, οι παρατθριςεισ που 

ςυςχετίηουν τον ρυκμό των Ia με τα χαρακτθρθςτικά του γαλαξία όπωσ θ μορφολογία, τα 

χρϊματα και ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ, μποροφν να μασ δϊςουν τα όρια για τουσ προ 

γεννιτορεσ των Ia. 

Σο ςενάριο απλισ εκφφλιςθσ είναι ζνα από τα πιο δθμοφιλι για τθν εξιγθςθ των Ia. 

Βαςίηεται ςτθν κερμοπυρθνικι ζκρθξθ του λευκοφ νάνου που αποτελείται (ςτο εςωτερικό 

του) από (C)- (O) ενϊ ξεπερνάει το όριο μάηασ Chandrasekhar, λόγω ςυςςϊρευςθσ μάηασ 

από μθ εκφυλλιςμζνο ςυνοδό αςτζρα. Η ςυςςϊρευςθ μάηασ μπορεί να ζχει πολλζσ 

μορφζσ. Χρθςιμοποιοφμε το ςενάριο τθσ SD με τθν Ia να προζρχεται από διπλά ςυςτιματα, 

με ζναν λ. νάνο (C)-(O) και ζναν ερυκρό γίγαντα. Οι χρόνοι ζκρθξθσ ανταποκρίνονται ςε 

αςτζρια με μάηα 0,8- 8 θλιακζσ. Σο πρϊτο ςφςτθμα, με δφο αςτζρια 8 θλιακϊν μαηϊν 

ζδωςε ζκρθξθ Ia ςε 30-40 εκατομμφρια χρόνια μετά τθν γζννθςι τουσ.   

Οι προςομοιϊςεισ. 

Χρθςιμοποιοφμε μια μζκοδο που περιλαμβάνει αςτρογζννθςθ, χθμικό εμπλουτιςμό από 

ανάδραςθ μζςω των ςουπερνόβα, ψφξθ που εξαρτάται από τα μζταλλα, και ζνα μοντζλο 

πολλϊν φάςεων για το αζριο μζροσ του γαλαξία. Αρχικά το αζριο αντιπροςωπεφει το 65% 

του ςυνόλου τθσ βαρυονικισ μάηασ, και είναι διάςπαρτο ςτον δίςκο. Η τελικι κοιλιά 

ςχθματίηεται από κυρίωσ διάχυτθ φλθ, και μια κεντρικι ράβδο ςυγκεντρϊνεται ςτα 

εςωτερικά 3 kpc. Η αςτρικι μάηα είναι ίδια για όλεσ τισ προςομοιϊςεισ μασ, 35 δισ θλιακζσ. 

Είναι τυπικι για μικροφσ ελλειπτικοφσ ι τθν κοιλιά ενόσ ςπειροειδι γαλαξία. Ακόμα, θ 

ανάλυςθ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ τθσ κοιλίασ δείχνει ότι τα αςτζρια τθσ ςχθματίηονται 

κατά τθν ζντονθ αςτρογζννθςθ. ε αυτιν τθν φάςθ το ψυχρό αζριο εξαντλικθκε ςε 1 δισ 

ζτθ.  Ζτςι τα νζα αςτζρια που ςχθματίςτθκαν και παρακολουκοφμε τισ χθμικζσ αφκονίεσ 

τουσ είναι κυρίωσ μζροσ τθσ γαλαξιακισ κοιλίασ. ε ζνα μοντζλο (Scannapieco) οι χρόνοι 

διάρκειασ ενόσ διπλοφ ςυςτιματοσ που εξερράγθ ωσ Ia,υπολογίηονται να ζχουν τυχαία 

διαςπορά ςε ζνα εφροσ 0,1 ωσ 1 δισ ζτθ. Αυτό το μοντζλο αναφζρεται ωσ το αυκεντικό, 

ϊςτε να διαχωρίηεται από τθν εκτζλεςθ των SD που είδαμε παραπάνω. Ζτςι, κζτουμε ζναν 

μεγαλφτερο ελάχιςτο χρόνο διάρκειασ για τθν διαςπορά τθσ δευτερεφουςασ μάηασ, 

ςυγκριτικά με τθν πρόβλεψθ του ςεναρίου SD. 

Προςαρμόηοντασ το ςενάριο SD. 

Σο ςενάριοSD περιζχει μια ελεφκερθ παράμετρο Α, που ςχετίηεται με το κλάςμα των 

διπλϊν ςυςτθμάτων αςτζρων, του είδοσ που είναι απαραίτθτα για τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα 

Ia. Αυτι θ τιμι πρζπει να προςαρμοςτεί ϊςτε να ταιριάηει με τον ςθμερινό ρυκμό Ia. 

Χρθςιμοποιοφμε τον ρυκμό των Ia από ςφαιροειδείσ γαλαξίεσ. Προκφπτει ότι ζχουμε για το 

SD-1  Α=0,0015, ρυκμόσ ςουπερνόβα Ia= 0,002 το ζτοσ, για τοSD-4 Α =0,0075, 



Ia=0,0016/ζτοσ, και για το αυκεντικό μοντζλο  Α=0,0015 και Ia= 0,0027/ζτοσ.  Βλζπουμε ότι 

οι τιμζσ είναι παρόμοιεσ. Ακόμα ηθτιςαμε να αναπαρίςταται ςτα μοντζλα θ αναμενόμενθ 

καμπι (knee) ςτθν διαςπορά  των αναλογιϊν (O)/ (Fe), (Fe)/ (H). Για αυτό υπολογίςαμε τον 

μζςο όρο τθσ αφκονίασ τθσ αςτρικισ μάηασ των αναλογιϊν (O)/ (Fe) και (Fe)/ (H) από τα 

αςτζρια ςτθν κοιλιά και ςε κάκε μοντζλο, και τον ςυγκρίναμε με αςτζρια τθσ κοιλίασ του 

Γαλαξία μασ. Αυτι τθν ςφγκριςθ τθν κεωροφμε ενδεικτικι. Σο μοντζλο SD-4 ζχει ςθμείο 0 

των δεδομζνων, ακολουκϊντασ τθν παρατθριςιμθ τάςθ, ςτο (Fe)/ (H) =-0,25. Σο SD-1 ζχει 

δεδομζνα για μεγαλφτερο εφροσ αναλογίασ μετάλλων. Αυτά τα μοντζλα προβλζπουν ζνα 

μεγάλο πεδίο αναλογίασ (O)/  (Fe)και μία καμπι να εμφανίηεται ςε μεγάλθ αναλογία (Fe)/ 

(H), ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ. ε μεγάλθ μεταλλικότθτα όμωσ, θ κλίςθ των 2 

μοντζλων δεν ακολουκεί τόςο καλά τθν αναλογία (O)/ (Fe) που παρατθροφμε. Αυτό μπορεί 

να είναι ςυνζπεια του ότι δεν περιλαμβάνει τθν απϊλεια μάηασ από τα αςτζρια μεγάλθσ 

μάηασ. Σα δεδομζνα του αυκεντικοφ μοντζλου, αν και είναι αρκετά απλό,ταιριάηουν ςε όλο 

το εφροσ μεταλλικότθτασ. 

 

Ρυκμοί SN Ia και ςυςχζτιςθ SSFR. 

Η ςχζςθ αυτι επιβεβαιϊκθκε ςε ζνα δείγμα κοντινϊν  γαλαξιϊν, καταταγμζνοι ςφμφωνα 

με τθν μορφολογία τουσ. Δεν βρζκθκε να επθρεάηεται αυτι θ ςχζςθ από το z.  

Δοκιμάςαμε αν τα μοντζλα μποροφν να αναπαραςτιςουν αυτιν τθν ςχζςθ. Ζτςι 

εκτιμιςαμε τισ τιμζσ των SN Ia, SSFR ςφμφωνα με τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν, με τθν 

υπόκεςθ ότι ςτθν παρατιρθςθ παίρνουμε δεδομζνα από γαλαξίεσ ςε διαφορά ςτάδια 

εξζλιξθσ. Αρχικά βρικαμε ότι θ ςχζςθ προκφπτει φυςιολογικά από τα μοντζλα. Αυτό είναι 

εντυπωςιακό, αφοφ δεν είχαμε ανάλογθ προςαρμογι τουσ. Από τθν άλλθ, το αυκεντικό 

μοντζλο, μολονότι αναπαριςτά τον ρυκμό των SN Ia και τθν αναλογία(O)/ (Fe), δεν 

ακολουκεί τθν τάςθ των δεδομζνων, δείχνοντασ μικρότερθ κλίςθ. 

Όλα τα άλλα μοντζλα δείχνουν ότι θ SSN Ia R(rate) αυξάνεται απότομα ςε μεγάλεσ τιμζσ τθσ 

SSFR, πριν φτάςει τθν παρατθριςιμθ τάςθ. Για να καταλάβουμε αυτι τθν ςυμπεριφορά, θ 

απότομθ αφξθςθ τθσ SSN Ia R για μεγάλθ τιμι τθσ SSFR αντικατοπτρίηει τθν εμφάνιςθ των 

SN Ia, και το πόςο γριγορα αυτι φτάνει τθν μζγιςτθ τιμι τθσ. Σο αυκεντικό μοντζλο 

διαφζρει από τα SD,δείχνοντασ μια κακυςτερθμζνθ κορυφι με πιο απότομθ κλίςθ μετά τθ 

μζγιςτθ τιμι. Για όλα τα μοντζλα, μετά το μζγιςτο οι τιμζσ των SS Ia R και SSFR μειϊνονται, 

περίπου ςτισ παρατθριςιμεσ ςχζςεισ. Για πολφ αργι SSFR, υπάρχει ζνα υπόλοιπο SSN Ia R, 

επειδι θ παραγωγι των Ia κακυςτζρθςε χρονικά, και ζτςι χάκθκε θ παραπάνω αναλογία.     

 

Η ανατομία των γαλαξιακϊν αερίων με τθν γαλαξιακι 

επιςκόπθςθ SAMI. 

Μελετιςαμε ζναν γαλαξία κανονικισ αςτρογζννθςθσ (z= 0,05) μζςω τθσ επιςκόπθςθσ 

γαλαξιϊν SAMI, και παρουςιάςαμε τθ ςκοπιμότθτα και δυνθτικότθτα τθσ χριςθσ τθσ 

επιςκόπθςθσ φαςματοςκοπίασ μεγάλου ολοκλθρωμζνου πεδίου, ϊςτε να ερευνιςουμε τθν 

επικράτθςθ των εκροϊν γαλαξιακισ κλίμακασ ςτο τοπικό ςφμπαν. Χρθςιμοποιιςαμε τθν 

φαςματικι ανάλυςθ ϊςτε να διαχωρίςουμε τα μζρθ διαφορετικισ κινθματικισ που 

επικαλφπτονται ςτθν κατεφκυνςθ τθσ γραμμισ κζαςθσ, με ςυνζπεια τα λοξά προφίλ των 



γραμμϊν, ςτα δεδομζνα ολοκλθρωμζνου πεδίου. Σα τρία μζρθ κινθματικισ παρουςιάηουν 

ευδιάκριτα διαφορετικζσ αναλογίεσ γραμμϊν και κινθματικζσ ιδιότθτεσ. Μοντελοποιιςαμε 

τθσ αναλογίεσ γραμμϊν με τον κωδικό κρουςτικϊν κυμάτων/ φωτοιονιςμοφ MAPPINGSIV, 

και δείξαμε ότι οι διαφορετικζσ ιδιότθτεσ των γραμμϊν εκπομπισ προκαλοφνται από 

τεράςτιεσ γαλαξιακζσ εκροζσ που διεγείρουν τθν φλθ μζςω κρουςτικϊν κυμάτων, μαηί με 

τον φωτοιονιςμό.  

Οι εκροζσ γαλαξιακισ κλίμακασ ι γαλαξιακοί άνεμοι είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ 

μθχανιςμοφσ ανάδραςθσ, που ρυκμίηει τθν ςυγκζντρωςθ μάηασ και τισ δραςτθριότθτεσ 

αςτρογζννθςθσ των γαλαξιϊν, κατά τθν εξζλιξι τουσ ςτον κοςμικό χρόνο. Εκτόσ τον 

ςθμαντικό ρόλο των εκροϊν ςτθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν, θ επικράτθςθ και τα μεγζκθ των 

εκροϊν δεν είναι καλά οριοκετθμζνα. Οι παρατθριςεισ εκπομπισ ςτο ορατό και ςτισ 

μετατοπιςμζνεσ προσ το μπλε γραμμζσ απορρόφθςθσ, μασ δείχνουν ότι οι άνεμοι που 

κακοδθγοφνται από τθν αςτρογζννθςθ είναι ςυνικεισ ςτουσ τοπικοφσ γαλαξίεσ, που 

παρουςιάηουν ακραία μεγάλθ αςτρογζννθςθ και μεγάλθ αναλογία επιφανειακισ 

πυκνότθτασ του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ (>0.1 θλιακζσ μάηεσ/ζτοσ/kpc-2). 

Για τον πλθκυςμό γαλαξιϊν κανονικοφ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ ςτο τοπικό ςφμπαν είναι 

δφςκολο να ανιχνεφςουμε ςθμάδια εκροϊν μεμονωμζνων γαλαξιϊν με τισ επιςκοπιςεισ 

που ζχουμε ςτθ διάκεςι μασ, εκτόσ από τθν μζκοδο ανάλυςθσ ςτακαρίςματοσ. Χωρίσ 

χωρικά αναλυμζνα δεδομζνα ενόσ ςτατιςτικοφ δείγματοσ θ επικράτθςθ και ο βακμόσ των 

εκροϊν γαλαξιακισ κλίμακασ ςε γαλαξίεσ κανονικισ αςτρογζννθςθσ παραμζνουν πολφ 

αςαφείσ. 

Η παραπάνω επιςκόπθςθ μασ παρζχει τθν δυνατότθτα να αποςαφθνίςουμε τον πλθκυςμό 

γαλαξιακϊν ανζμων του τοπικοφ (z=0,05) ςφμπαντοσ. Σο 2014 δείξαμε ότι με τθν 

αξιοποίθςθ τθσ χωρικισ ανάλυςθσ του SAMI μποροφμε να αναγνωρίςουμε γαλαξιακοφσ 

ανζμουσ με τθν ζρευνα των αναλογίων των γραμμϊν εκπομπισ, και των κινθματικϊν των 

γαλαξιακϊν μερϊν.       

Κρουςτικά μζτωπα και εκροζσ ςτον SDSSJ 0900005.05+000446.7 

το ολοκλθρωμζνο πεδίο του, που μασ ζδωςε θ επιςκόπθςθSAMI, ο παραπάνω γαλαξίασ 

παρουςίαςε λοξεμζνα προφίλ γραμμϊν, που άλλαηαν με τθν τοποκεςία ςτον γαλαξία. Αυτό 

ςυμβαίνει λόγω των μερϊν (ςυςτατικϊν) με διαφορετικι κινθματικι, που επικαλφπτονται 

ςτθν κατεφκυνςθ τθσ γραμμισ κζαςθσ.  

Σα γαλαξιακά μζρθ με διαφορετικζσ κινθματικζσ παρουςίαςαν εντελϊσ διαφορετικζσ 

κινθματικζσ ιδιότθτεσ και αναλογίεσ  φαςματικϊν γραμμϊν. Οι αναλογίεσ των γραμμϊν 

εκπομπισ των διαφορετικϊν μερϊν είναι ευδιάκριτα διαφορετικζσ, με το <ςτενό> 

(φαςματικά) μζροσ c1 να ταιριάηει με φωτοιονιςμό, το πλατφ c2 με μικροφ ιονιςμοφ 

περιοχζσ εκπομπισ ςτενϊν γραμμϊν, και το ενδιάμεςο c2 μζλοσ να ταιριάηει με ενδιάμεςεσ 

αναλογίεσ γραμμϊν. Είναι εμφανείσ οι ξεκάκαρεσ ςχζςεισ ανάμεςα ςτισ αναλογίεσ των 

γραμμϊν και ςτισ διαςπορζσ ταχυτιτων. Οι αυξθμζνεσ αναλογίεσ γραμμϊν και διαςπορζσ 

ταχυτιτων ςτο πλατφ μζροσ c3 ζχουν να κάνουν με τθν παρουςία μεςοαςτρικϊν 

κρουςτικϊν κυμάτων (με ταχφτθτεσ 200-300km/s), που παράγονται από τουσ γαλαξιακοφσ 

ανζμουσ. Σα μοντζλα μασ δείξανε ότι το ςτενό μζλοσ c1 διεγείρεται από κακαρό 

φωτοιονιςμό που προζρχεται από περιοχζσ αςτρογζννθςθσ του δίςκου, και το ενδιάμεςο 

μζλοσ c2 διεγείρεται από ςυνδυαςμό φωτοιονιςμοφ και κρουςτικϊν μετϊπων.  



Η παρουςία των μεςοαςτρικϊν κρουςτικϊν μετϊπων οφείλεται επίςθσ άμεςα ςτθν 

ςυμπίεςθ των αερίων, με ςυνζπεια τθν αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ των θλεκτρονίων, που 

ανιχνεφουμε με τθν ευαίςκθτθ αναλογία των γραμμϊν (SII λ6716)/(SII λ6731). Οι βακμοί 

τθσ ςυμπίεςθσ είναι ςχετικοί με τισ ταχφτθτεσ των κρουςτικϊν μετϊπων. Οι αυξθμζνεσ 

πυκνότθτεσ θλεκτρονίων του φαςματικά πλατφ, διεγερμζνου μζςω των κρουςτικϊν 

μετϊπων μζλοσ c3, παρατθρικθκαν ςτα δεδομζνα μασ και ςυνδζονται με τεκμθριωμζνεσ 

ταχφτθτεσ των κρουςτικϊν μετϊπων τθσ τάξθσ των 200-300 km/s. Οι μεγάλεσ πυκνότθτεσ 

θλεκτρονίων του c3 ςυμφωνοφν με τισ προβλζψεισ του μοντζλου, δείχνοντασ τθν 

ςθμαντικότθτα τθσ διζγερςθσ από κρουςτικά μζτωπα και τθν παρουςία μεγάλων 

γαλαξιακϊν ανζμων ςτον ςυγκεκριμζνο γαλαξία. 

 

Η κεωρία του ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν που παρατθροφμε 

ςτα υπο- χιλιοςτόμετρα. 

Οι γαλαξίεσ αυτοί (850 μm- selected Sub millimeter Galaxies, SMG) είναι οι λαμπρότεροι, 

μεγάλθσ αςτρογζννθςθσ γαλαξίεσ του ςφμπαντοσ. Ενϊ αυτό το πεδίο ζχει ερευνθκεί 

παρατθρθςιακά για πάνω από μια 15ετια, οι κεωρθτικοί εργάηονται για τθν εξζλιξθ ενόσ 

μοντζλου που να είναι ςφμφωνο με τθν προζλευςθ αυτϊν των γαλαξιϊν. Εδϊ κα 

αναπτφξουμε τισ κυριότερεσ κεωρθτικζσ προςπάκειεσ ςε αυτό το πεδίο. Επίςθσ, κα 

παρουςιάςουμε ζνα μοντζλο νζασ εξζλιξθσ για τθν προζλευςθ αυτοφ του αινιγματικοφ 

πλθκυςμοφ γαλαξιϊν.  

Οι πιο λαμπροί από αυτοφσ τουσ γαλαξίεσ είναι και οι λαμπρότεροι του ςφμπαντοσ, και 

δθμιουργοφν κάκε χρόνο αςτζρια με ςυνολικι μάηα μερικζσ χιλιάδεσ θλιακζσ. Αυτοί οι 

γαλαξίεσ καλφπτονται από αρκετι ςκόνθ, και το λιγότερο λαμπρό υποςφνολό τουσ (που 

δθμιουργεί μόνο δεκάδεσ με εκατοντάδεσ θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ) ςυνειςφζρει ςθμαντικά 

ςτο κοςμικό υπόβακρο υπζρυκρων. Οι γαλαξίεσ αυτοί βρίςκονται γενικά ςε z=2-3, αλλά 

ζχουν παρατθρθκεί και ςε z=6. Ενϊ δεν ξζρουμε τθν ακριβι μάηα τουσ, γνωρίηουμε ότι 

αυτι είναι πάνω από μερικά τρισ θλιακζσ μάηεσ, ςε μετριςεισ γαλαξιϊν με z=2. 

 

Η κεωρθτικι πρόκλθςθ. 

Η κατανόθςθ τθσ φυςικισ προζλευςθσ αυτϊν των ςυςτθμάτων αποδείχτθκε πθγι μεγάλων 

εκπλιξεων και ανακεωριςεων ςτισ κεωρίεσ ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν. Η βαςικι 

δυςκολία είναι θ εξισ. Ο προγενζςτεροσ μθχανιςμόσ ςχθματιςμοφ γαλαξιϊν που 

παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ  >1000 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ, ςε z= 2-3, μασ λζει ότι οι 

γαλαξίεσ αυτοί (SMG) δθμιουργικθκαν από ςυγχωνεφςεισ γαλαξιϊν που ιταν πλοφςιοι ςε 

αζρια. Όμωσ, με τθν εξζταςθ μεγάλων κοςμολογικϊν προςομοιϊςεων (μόνο τθσ ςκοτεινισ 

φλθσ) φαίνεται ότι δεν υπάρχουν αρκετζσ τζτοιεσ ςυγχωνεφςεισ γαλαξιϊν ςε z= 2-3, που να 

είναι υπολογίςιμεσ για τον πλθκυςμό των SMG. Ακόμα, οι γαλαξίεσ υπο ςυγχϊνευςθ 

(ςυγχωνευτζσ) είναι πολφ αναποτελεςματικοί ςτθν εκπομπι φωτονίων ςτα υπό- 

χιλιοςτόμετρα. τουσ ςυγχωνευτζσ γαλαξίεσ υπάρχει πολφ μικρι εξάρτθςθ ανάμεςα ςτθν 

πυκνότθτα τθσ ροισ ςτα 850 μm και ςτο ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι 

ςυγχωνευτζσ (mergers) παράγουν ςυμπαγείσ εκριξεισ αςτρογζννθςθσ, που κερμαίνουν 

πολφ τθν ςκόνθ. Ζτςι θ εκπομπι μετατοπίηεται προσ το μπλε, και δίνει ςχετικά αμελθτζα 



αφξθςθ ςτθν μπάντα των υπο- χιλιοςτόμετρων. Από τθν άλλθ, το τυπικό ιςτορικό 

αςτρογζννθςθσ των γαλαξιϊν που ζχουν παρόμοια μάηα με τουσ SMG που παρατθροφμε, 

κορυφϊνεται ςτισ προςομοιϊςεισ ςε z= 4-6. Ζτςι δεν είναι ικανοί να παρζχουν αρκετι 

ακτινοβολία υπζρυκρου ϊςτε να επανεξετάςουμε τθν άφκονθ λαμπρότθτα ςτα υπό- 

χιλιοςτόμετρα, που βλζπουμε τυπικά ςτουσ SMG. 

Αυτι θ κεμελιϊδθσ πρόκλθςθ ζχει αναλυκεί ςε πολλά φυςικά μοντζλα ςτθν βιβλιογραφία, 

με μεγάλο εφροσ προβλεπόμενων φυςικϊν ιδιοτιτων των SMG. ε ζνα μοντζλο (2005), 

βρζκθκε ότι οι SMG πρζπει να προζρχονται κατά 22% από μεγάλουσ ςυγχωνευτζσ και 77% 

μικρισ (αναλογίασ1/3) μάηασ ςυγχωνευτζσ.  

Μια ςθμαντικι ιδιαιτερότθτα αυτοφ του μοντζλου είναι ότι θ αςτρικι αρχικι ςυνιςτϊςα 

μάηασ (θ διαςπορά τθσ αρχικισ μάηασ ςε ζναν αςτρικό πλθκυςμό, δθλαδι θ αναλογία των 

αςτζρων ςυγκεκριμζνθσ μάηασ που κα δθμιουργθκοφνε, IMF initial mass function) ιταν 

επίπεδθ (ίδια) για τα ςυςτιματα αςτρογζννθςθσ. Σο μοντζλο αυτό ζχει ιδθ αναβακμιςτεί. 

Επειδι χρειάηεται μια πολφ μεγάλθ IMF, το μζγεκοσ αυτισ τθσ κλίςθσ είναι πολφ πιο 

ακραίο. 

Οι κοςμολογικζσ προςομοιϊςεισ υδροδυναμικισ είχαν παρόμοιεσ μεγάλεσ δυςκολίεσ ςτθν 

πλιρθ ταφτιςθ με τισ παρατθριςεισ των SMG. Σο 2010 ςε ζνα μοντζλο αναλφκθκε μια 

περιοχι 100 Mpc, και είδαμε ότι οι γαλαξίεσ με τθν μεγαλφτερθ αςτρογζννθςθ ιταν οι 

SMG. τθν προςπάκεια ταφτιςισ τουσ με τθν παρατθριςιμθ αφκονία των SMG, πρζπει ο 

κακζνασ τζτοιοσ γαλαξία να ζχει αςτρογζννθςθ 180-600 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ. Αυτό το 

μοντζλο μπόρεςε να ταιριάξει τισ τεκμθριωμζνεσ αςτρικι μάηεσ, τισ μεταλλικότθτεσ, τισ 

αναλογίεσ αζριων και τισ μετριςεισ των ςμθνϊν των SMG. Οι τυπικοί ρυκμοί 

αςτρογζννθςθσ ιταν 2-3 φορζσ χαμθλότεροι ςε αυτά τα μοντζλα από ότι τεκμθριϊνεται 

από τισ παρατθριςεισ. Αυτι θ διαφορά μποροφςε να εξαλειφκεί από αβεβαιότθτα τθσ 

εκτιμϊμενθσ αςτρικισ IMF ςε εκριξεισ αςτρογζννθςθσ ςε μεγάλο z (δθλαδι αςτρογζννθςθ 

με περιςςότερα μεγάλα αςτζρια αλλά ςυνολικά λιγότερα αςτζρια το ζτοσ, με τθν ίδια 

ςυνολικι λαμπρότθτα των πολλϊν μικρϊν αςτεριϊν). Σο ςθμαντικό είναι ότι ςε αυτά τα 

μοντζλα ςχεδόν κανζνασ γαλαξίασ δεν πζραςε μεγάλθ ςυγχϊνευςθ. 

Σζλοσ, ςε μια υβριδικι προςζγγιςθ, ϊςτε να κατανοιςουμε τθν προζλευςθ των SMG, οι 

ερευνθτζσ προζβθςαν ςε ζναν μεγάλο ςυνδυαςμό υδροδυναμικϊν  προςομοιϊςεων 

ιδανικϊν γαλαξιακϊν δίςκων και ςυγχωνεφςεων γαλαξιϊν (με μεγάλο εφροσ αναλογίων 

μάηασ ςυγχωνεφςεων και γαλαξιακϊν μαηϊν), με υπολογιςμοφσ μετάβαςθσ τθσ 

ακτινοβολίασ τθσ ςκόνθσ. Μετά οι ερευνθτζσ ςυνζλεξαν τισ υπολογιςμζνεσ εκπομπζσ ςτα 

850 μm αυτϊν των γαλαξιϊν με τθν παρατθριςιμθ ςτο οπτικό φάςμα ςυνιςτϊςα αςτρικισ 

μάηασ και τισ αναλογίεσ ςυγχϊνευςθσ γαλαξιϊν από προςομοιϊςεισ που περιλαμβάνουν 

μόνο τθν ςκοτεινι φλθ, ϊςτε να ειςάγουν τα κεωρθτικά αρικμθτικά ποςά. Ενϊ αυτά τα 

μοντζλα είχαν επιτυχία ςτθν ταφτιςθ με τθν παρατθροφμενθ αφκονία ςε SMG, δεν 

κατάφεραν να πετφχουν τα ρεαλιςτικά περιβάλλοντα των υπό ςχθματιςμό SMG. 

Μια νζα εικόνα ςχθματιςμοφ SMG. 

Με αφορμι τα παραπάνω, ςυνδζςαμε ζνα πλικοσ προςομοιϊςεων κοςμολογικισ 

υδροδυναμικισ του ςχθματιςμοφ των γαλαξιϊν (2014). Ο ςτόχοσ αυτϊν είναι να 

προςομοιϊςουν τα κοςμικά περιβάλλοντα των γαλαξιϊν που κα μποροφςαν δυνθτικά να 

εξελιχκοφν ςε SMG, διατθρϊντασ παράλλθλα ςχετικά μεγάλθ χωρικι ανάλυςθ. Η άλωσ τθσ 

προςομοίωςθσ είναι 60 τρισ θλιακζσ μάηασ. Περιλάβαμε πολλζσ μορφζσ αςτρικισ 



ανάδραςθσ (εναπόκεςθ ορμισ ακτινοβολίασ, εναπόκεςθ ενζργειασ από ςουπερνόβα και 

αςτρικοφσ ανζμουσ, ανάδραςθ από περιοχζσ (HII)). 

τθν προςπάκεια να υπολογίςουμε τισ τεκμθριωμζνεσ φωτομετρικζσ ιδιότθτεσ αυτϊν των 

υδροδυναμικϊν προςομοιϊςεων, εξελίξαμε ζνα νζο πακζτο μετάδοςθσ ακτινοβολίασ από 

τθ ςκόνθ (POWDERDAY).  

Σο αποτζλεςμα ιταν ζνασ γαλαξίασ με αυξανόμενο ιςτορικό αςτρογζννθςθσ, που 

κορυφϊνεται ςε z= 2-3. Η αςτρογζννθςθ κορυφϊνεται αργά ςε ςχζςθ με τα περιςςότερα 

γαλαξιακά μοντζλα αυτισ τθσ μάηασ, κάτι που οφείλεται ςτισ αςτρικζσ αναδράςεισ ςε αυτζσ 

τισ προςομοιϊςεισ (οι αναδράςεισ από προγενζςτερθ αςτρογζννθςθ δθμιουργοφν φοφςκεσ 

αερίου που παρζχουν απόκεμα υλικοφ για μεταγενζςτερθ αςτρογζννθςθ). Μζχρι τότε θ 

μεςοαςτρικι φλθ ζχει εμπλουτιςτεί αποτελεςματικά με μζταλλα, ϊςτε ο γαλαξίασ να είναι 

ορατόσ ωσ λαμπρόσ ςτα υπό- χιλιοςτόμετρα. 

Η μορφολογία αυτοφ του ςυςτιματοσ είναι ιδιαίτερα χονδροειδισ. Ενϊ εξελίςςεται ο 

κεντρικόσ γαλαξίασ, πολλζσ υπό- άλωσ βομβαρδίηουν το κζντρο του, παρζχοντασ 

περιςςότερθ φλθ για αςτρογζννθςθ. Ο γαλαξίασ του μοντζλου μασ ζχει αςτρικι μάηα και 

ρυκμό αςτρογζννθςθσ που είναι ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ. Δεν ταιριάηει με το 

κλαςςικό ςενάριο γαλαξιακισ ςυγχϊνευςθσ. Επίςθσ ςυμφωνεί με τθν παρατιρθςθ SMG ςε 

μεγάλο z. 

 

Η κινθματικι των υπζρπυκνων γαλαξιϊν ςε ςμινθ. 

Θα παρουςιάςουμε τα πρϊτα αποτελζςματα που λάβαμε από ανάλυςθ τθσ λεπτομερισ 

κινθματικισ ενόσ υπό- δείγματοσ 9  πυκνϊν γαλαξιϊν μεγάλθσ μάηασ, που πετφχαμε με τθν 

επιςκόπθςθ WINGS. Οι γαλαξίεσ που παρατθριςαμε είναι μεγάλθσ θλικίασ (οι λαμπρότθτεσ 

και θ μάηεσ τουσ δείχνουν θλικίεσ πάνω από 10 δισ ζτθ), ενϊ μοιάηουν πιο τυπικοί γαλαξίεσ 

ςε άλλα χαρακτθρθςτικά τουσ. Η απόλυτθ αναλογία μάηασ/λαμπρότθτασ κακορίςτθκε με 

τθν χριςθ, ωσ ελευκζρων παραμζτρων, τθσ ανιςοτροπίασ β και τθσ γαλαξιακισ κλίςθσ i. 

το δείγμα κοντινϊν (0,04>z>0,07) ςμθνϊν γαλαξιϊν WINGS βρζκθκαν αρκετοί μεγάλθσ 

μάηασ πυκνοί γαλαξίεσ (30-400 δισ θλιακζσ μάηεσ με πυκνότθτα 3 δισ θλιακζσ μάηεσ 

/kpc2).Δεν ζχει βρεκεί κάτι ανάλογο ςε άλλεσ επιςκοπιςεισ. Σα αποτελζςματά μασ 

δείχνουν ότι ςυλλζγοντασ τουσ ιδθ πακθτικοφσ (χωρίσ ςθμαντικι αςτρογζννθςθ) γαλαξίεσ 

ςυλλζγουμε και τουσ πιο πυκνοφσ. Με τθν παραδοχι ότι δεν παρουςιάηουν αςτρογζννθςθ 

ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, τα μεγζκθ των μεγάλου z γαλαξιϊν πρζπει να ςυγκρικοφν με 

αυτά των γθραιότερων κοντινϊν γαλαξιϊν, ϊςτε να αποφφγουμε προ γεννθτορικζσ 

προκαταλιψεισ. Λαμβάνοντασ αυτό υπ’ οψιν, βρικαμε ότι για πυκνοφσ γαλαξίεσ ςε 

περιβάλλοντα μικρισ πυκνότθτασ δεν είναι απαραίτθτθ θ ςθμαντικι εξζλιξθ του μεγζκουσ 

τουσ.  

 

Μια τριςδιάςτατθ άποψθ του πυρινα του γαλαξιακοφ ςμινοσ 

Υδρα Ι. 

1) Κινθματικζσ υπο- δομζσ. 



Μετριςαμε τθν μεγάλθσ κλίμακασ τριςδιάςτατθ κινθματικι γφρω από τον κεντρικό γαλαξία 

του ςμινοσ Υδρα Ι, τον NGC3311.Σα δεδομζνα μασ δείχνουν ότι το πεδίο διαςποράσ 

ταχφτθτασ κυμαίνεται ωσ ςυνζπεια τθσ ακτίνασ και τθσ γωνίασ του αηιμοφκιου, και τθσ 

παραβίαςθσ τθσ ςθμειακισςυμμετρίασ. Ακόμα, το πεδίο ταχφτθτασ δείχνει παρόμοια 

ανεξαρτθςία, αφοφ θ αςτρικι άλω του NGC3311 είναι μια δυναμικι νζα γαλαξιακι δομι. 

Οι κινθματικζσ ανωμαλίεσ ςυμπίπτουν με τθ κζςθ τθσ εκτοπιςμζνθσ διάχυτθσ άλω νότιο- 

ανατολικά του γαλαξία, και με τισ παλιρροϊκζσ δομζσ μιασ ομάδασ διαταραγμζνων νάνων 

γαλαξιϊν. Αυτό μασ δείχνει ότι θ υπζρκεςθ των διαφορετικϊν μελϊν ταχφτθτασ είναι θ 

αιτία τθσ κινθματικισ υπό- δομισ ςτον πυρινα του ςμινοσ.

 

Ο κακοριςμόσ τθσ μάηασ των κεντρικϊν γαλαξιϊν ςτα ςμινθ βαςίηεται ςε κινθματικά 

δεδομζνα, που ςυνικωσ χρθςιμοποιοφν απλοποιθμζνεσ παραδοχζσ ιςορροπίασ και 

ςφαιρικισ ςυμμετρίασ. Η ςφαιρικι εμφάνιςθ αυτϊν των γαλαξιϊν και θ απαλι διαςπορά 

του καυτοφ αερίου, που εκπζμπει ακτίνεσ Χ, ίςωσ μασ προτείνουν ότι οι παραδοχζσ αυτζσ 

είναι δικαιολογθμζνεσ. Από τθν άλλθ, είδαμε ότι οι άλωσ των μεγάλθσ μάηασ ελλειπτικϊν 

γαλαξιϊν μεγαλϊνουν κατά παράγοντα 4 ςε μάηα, από z=2. Η αφξθςθ τθσ μάηασ 

κυριαρχείται από τθν ςυςςϊρευςθ γαλαξιϊν μικρισ μάηασ (μικρζσ ςυγχωνεφςεισ). Ζτςι 

αναμζναμε τα γεγονότα προςαφξθςθσ να αφινουν κινθματικά ίχνθ ςτον χϊρο του 

εξωτερικοφ αςτρικοφ πλθκυςμοφ, ειδικά ςε γαλαξίεσ ςτα κζντρα των ςμθνϊν. 

Εδϊ κα παρουςιάςουμε τθν ενεργι περίπτωςθ του κεντρικοφ ελλειπτικοφ γαλαξία του 

ςμινοσ Υδρα Ι, NGC3311. Αυτό το κυριαρχοφμενο από προγενζςτερου τφπου γαλαξίεσ 

ςμινοσ φαίνεται να ζχει εξελιχτεί δυναμικά. Πρόςφατεσ φωτομετρικζσ και κινθματικζσ 

μελζτεσ του διάχυτου αςτρικοφ φωτόσ, των πλανθτικϊν νεφελωμάτων και των ςφαιρωτϊν 

ςμθνϊν ςτον πυρινα του Υδρα Ι, μασ ζδειξαν ότι 1) Ο NGC3311 παρουςιάηει ζνα απότομα 

αυξανόμενο προφίλ διαςποράσ ταχφτθτασ, 2) τα προφίλ διαςποράσ ταχφτθτασ διαφζρουν 

μεταξφ τουσ ςε διαφορετικζσ αηιμουκιακζσ κατευκφνςεισ, και 3) Σο διάχυτο φωσ δεν 

επικεντρϊνεται γφρω από το κυρίωσ ςφαιροειδζσ μζροσ του NGC3311, αλλά είναι 

εκτοπιςμζνο προσ τα νότιο- ανατολικά, περίπου κατά 15 kpc. 

Αποτελζςματα και ςυμπεράςματα. 

Σα κφρια αποτελζςματα τθσ ζρευνάσ μασ είναι ότι 1)Τπάρχουν ςαφισ αηιμουκιακζσ 

διακυμάνςεισ ςτθν γωνιακι ταχφτθτα και ςτθν διαςπορά ταχφτθτασ, ωσ ςυνζπεια τθσ 

απόςταςθσ από το κζντρο του γαλαξία, που εξθγοφν τισ παραπάνω προαναφερκείςεσ 

αποκλίςεισ από προθγοφμενα αποτελζςματα ερευνϊν. 2) τα νότιο- ανατολικά υπάρχουν 

ςθμαντικζσ, μικρισ κλίμακασ διακυμάνςεισ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ και τθσ διαςποράσ 



ταχφτθτασ. 3) Οι πολφ μεγάλεσ τιμζσ τθσ διαςποράσ τθσ ταχφτθτασ ςε μερικζσ περιοχζσ του 

πυρινα του ςμινοσ (>500 km/s) πικανϊσ να ςθμαίνουν μια υπζρκεςθ των κινθματικϊν 

υπό- δομϊν. 4) Η εκτοπιςμζνθ διάχυτθ άλω γφρω από τον NGC3311 ςυμπίπτει με περιοχζσ 

που ζχουν κετικζσ τιμζσ κλίςθσ και κφρτωςθ, μια ακόμα απόδειξθ για τθν φπαρξθ 

πολλαπλϊν ταχυτιτων ςτθν αςτρικι άλω. 

υμπεραίνουμε ότι θ αςτρικι άλωσ γφρω από τον γαλαξία NGC3311 ςτον πυρινα του 

ςμινοσ Υδρα Ι ςχθματίηεται ακόμα, και δεν είναι ςε δυναμικι ιςορροπία. Πικανϊσ μια 

ομάδα ειςρεόντων νάνων γαλαξιϊν και οι ουρζσ τουσ ευκφνονται για τισ κινθματικζσ υπό- 

δομζσ. Σο βαςικό ςυμπζραςμα είναι ότι πρζπει να είναι κάνεισ προςεκτικόσ όταν 

ςυμπεραίνει τισ ιδιότθτεσ τθσ άλωσ τθσ κεντρικισ ςκοτεινισ μάηασ γφρω από τον NGC3311, 

χρθςιμοποιϊντασ  κινθματικά δεδομζνα.   

2) Αςτρικοί πλθκυςμοί 

Πολλζσ παρατθριςεισ τθσ κεντρικισ περιοχισ του γαλαξιακοφ ςμινοσ Υδρα Ι 

επικεντρϊνονται ςε ζνα ιςτορικό ςφνδεςθσ πολλϊν εποχϊν. Χαρτογραφιςαμε τθν, βάςει 

τθσ λαμπρότθτασ, θλικία και τισ διαςπορζσ των (Fe)/(H), α/(Fe) των αςτρικϊν πλθκυςμϊν 

γφρω από τον τφπου cD γαλαξία NGC 3311. Σα αποτελζςματα μασ δείχνουν ότι ο αςτρικόσ 

πλθκυςμόσ ακολουκεί τθν τάςθ των φωτομετρικϊν υπό- δομϊν. Παρουςιάηει διακριτζσ 

ιδιότθτεσ που μπορεί να βοθκιςουν ςτθν εξζλιξθ των ςεναρίων εξζλιξθσ για τον 

ςχθματιςμό του πυρινα του ςμινοσ. 

Ενϊ παλαιά κεωροφςαμε ότι ζχουμε ζνα ςφςτθμα ςε ιςορροπία, οι παρατθριςεισ του 

ςμινοσ Υδρα Ι, που κυριαρχείται από τον NGC3311, ζδειξαν αντίκετα μια πολφπλοκθ, 

ςυνεχιηόμενθ διαδικαςία ςφνδεςθσ τθσ μάηασ. Ανακαλφψαμε ότι υπάρχει ζνα, αχνισ 

επιφανειακισ λαμπρότθτασ, κζλυφοσ. Η υπό- δομζσ του κελφφουσ ζχουν διαςπορά 

ταχφτθτασ κατά τθν γραμμι κζαςθσ. Είναι διακριτζσ από τισ γφρω περιοχζσ, κάτι που ζχει 

ςχζςθ με μια ομάδα ειςρεόντων νάνων γαλαξιϊν. 

Σο αςτρικό περιεχόμενο ςτθν περιοχι του κελφφουσ είναι διαφορετικό από ότι ςε άλλεσ 

περιοχζσ, κάτι που επιβεβαιϊνει ότι οι αςτρικοί πλθκυςμοί μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν 

για τθν ανίχνευςθ και τον κακοριςμό των διαδικαςιϊν που ζχουν ςχζςθ με τθν γαλαξιακι 

διαταραχι και το κτίςιμο των μεγάλθσ μάηασ γαλαξιϊν cD. Όπωσ και να ζχει, χρειαηόταν μια 

μελζτθ χωρικισ ανάλυςθσ για τθν παρατιρθςθ του ςχιματοσ και τθσ επζκταςθσ των δομϊν 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Ζτςι κα ςυμβάλλουμε ςτθν παρουςίαςθ τθσ φφςθσ του πυρινα του 

ςμινοσ Υδρα Ι, που ακόμα ςχθματίηεται ενεργά, με τθν χριςθ αςτρικϊν πλθκυςμϊν ωσ 

ανιχνευτζσ τθσ προθγουμζνθσ εξζλιξθσ του ςυςτιματοσ. 

Σα αποτελζςματα. 

Παρουςιάςαμε αποτελζςματα για τθν θλικία βάςει τθσ λαμπρότθτασ, τισ μεταλλικότθτεσ, 

και τθν αφκονία ςε ςτοιχεία α. Αυτά ςυμφωνοφν με το ςενάριο ςχθματιςμοφ 2 φάςεων (2 

stages formation scenario). Δθλαδι ότι οι κεντρικζσ περιοχζσ ςχθματίηονται πρϊτα, τοπικά 

(in situ), πικανϊσ με μια ςχεδόν μονολικικι κατάρρευςθ, με βίαιεσ εκριξεισ αςτρογζννθςθσ 

(starburst). Οι εξωτερικζσ περιοχζσ αναπτφςςονται με προςαφξθςθ ςυςτθμάτων μικρότερθσ 

μάηασ, με πιο εκτεταμζνεσ (όχι τόςο απότομεσ) περιόδουσ αςτρογζννθςθσ.    

 



Κατανοϊντασ τθν μετάβαςθ των ςπειροειδϊν γαλαξιϊν ςε 

φακοειδείσ. 

Μελετϊντασ τα μεμονομζνα ιςτορικά αςτρογζννθςθσ των κοιλιϊν και δίςκων των 

φακοειδϊν γαλαξιϊν (S0) μποροφμε να καταςκευάςουμε μια ακολουκία γεγονότων, που 

μπορεί να οδθγιςει ςτθν παφςθ τθσ αςτρογζννθςθσ και ςυνεπϊσ τθν μετάβαςθ ςε 

φακοειδι, από τον προ γεννιτορα ςπειροειδι γαλαξία. τθν προςπάκεια διαχωριςμοφ του 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ τθσ κοιλιάσ από αυτόν του δίςκου, αναλφςαμε τα φάςματα μακράσ 

ςχιςμισ των S0 γαλαξιϊν του ςμινοσ τθσ Παρκζνου ςε μζρθ κοιλιϊν και δίςκων. Σα 

αποτελζςματα δείχνουν ζνα ςενάριο όπου θ αςτρογζννθςθ ςτουσ δίςκουσ των 

ςπειροειδϊν αποςβζςτθκε, και ακολουκεί ζνα τελευταίο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ ςτισ 

κεντρικζσ περιοχζσ (κοιλιζσ), από το αζριο που ειςζρρευςε ςε αυτζσ από τουσ δίςκουσ. 

Οι φακοειδείσ γαλαξίεσ κεωροφνται πολλζσ φορζσ ωσ το τελικό ςτάδιο τθσ γαλαξιακισ 

εξζλιξθσ των ςπειροειδϊν. Αυτό γιατί ζχουν τθν ίδια μορφολογία δίςκου με τουσ 

ςπειροειδείσ, αλλά περιχζουν παλαιότερο αςτρικό πλθκυςμό (κόκκινθ ακολουκία). Για να 

μεταβεί ζνασ ςπειροειδισ ςε φακοειδι πρζπει να περικοπεί θ αςτρογζννθςθ ςτον δίςκο, 

και να αυξθκεί θ λαμπρότθτα τθσ κοιλιάσ. Ζτςι, για να κατανοιςουμε πωσ εμφανίηονται 

αυτά τα δυο φαινόμενα χρειάηεται θ μελζτθ των ανεξάρτθτων ιςτορικϊν αςτρογζννθςθσ 

τθσ κοιλιάσ και του δίςκου. 

Διαχωρίηοντασ τα ιςτορικά αςτρογζννθςθσ του δίςκου και τθσ κοιλιάσ. 

Χρθςιμοποιιςαμε ζνα δείγμα 12 cD γαλαξιϊν του ςμινοσ τθσ Παρκζνου, με λαμπρότθτεσ 

μπάντασ Β μεγζκουσ 17.3-22.3 mag, και κλίςεισ μζχρι 40 μοίρεσ, ϊςτε να περιορίςουμε τθν 

<μόλυνςθ>  από κακι κατθγοριοποίθςθ ελλειπτικϊν γαλαξιϊν. Πιραμε ζνα φάςμα μακράσ 

ςχιςμισ (long- slit) από τον κφριο άξονα κάκε γαλαξία. Αυτά τα αναλφςαμε με τθν χριςθ 

τθσ τεχνικισ φαςματοςκοπικοφ διαχωριςμοφ κοιλιάσ- δίςκου. ε αυτιν το προφίλ φωτόσ 

ενόσ γαλαξία ςε κάκε μικοσ κφματοσ χωρίηεται ςε κοιλιακό και δίςκου με τθν χριςθ 

ανάλογων μοντζλων. Βρίςκοντασ τθν καλφτερθ εφαρμογι και αποκτϊντασ τισ παραμζτρουσ 

αναδόμθςθσ για κάκε μικοσ κφματοσ, το ςυνολικό φωσ από κάκε μζροσ (κοιλιά ι δίςκο) 

υπολογίηεται με ολοκλιρωςθ (integration), και ςυναρτιςει του μικοσ κφματοσ 

δθμιουργείται ζνα φάςμα δφο διαςτάςεων, που αντιπροςωπεφει ξεκάκαρα το φωσ τθσ 

κοιλιάσ και του δίςκου. 

Οι θλικίεσ, οι μεταλλικότθτεσ και οι αναλογίεσ (Mgb)/(Fe) των κοιλιϊν και των δίςκων 

μετρικθκαν με τθν βοικεια των χαρακτθριςτικϊν απορρόφθςθσ ςτα φάςματα μετά από 

ανάλυςι τουσ. Οι κοιλιζσ περιζχουν ςυςτθματικά νεαρότερουσ, με πιο πλοφςια ςε μζταλλα 

αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ από τουσ δίςκουσ (ςτουσ S0), δείχνοντασ ότι εμφανίηεται ζνα 

τελευταίο γεγονόσ αςτρογζννθςθσ ςτθν κοιλιά κατά τθν μετάβαςθ. Ενναλακτικά, μια 

ςφγκριςθ τθσ αναλογίασ(Mgb)/(Fe) ανάμεςα ςε κοιλιζσ και δίςκουσ μασ δείχνει τθν ςχζςθ 

των ιςτορικϊν αςτρογζννθςισ τουσ.  

υμπεράςματα. 

Βρικαμε ότι κατά τθν μετάβαςθ από ςπειροειδι ςε φακοειδι ο δίςκοσ ζχει απογυμνωκεί 

από αζριο αρκετά ομαλά, ϊςτε να μθν διακρίνονται ςθμαντικά γεγονότα αςτρογζννθςθσ ςε 

αυτόν. Σαυτόχρονα ζνα τελικό γεγονόσ αςτρογζννθςθσ εμφανίηεται ςτθν περιοχι τθσ 

κοιλιάσ, με αποτζλεςμα τθν φπαρξθ πιο νζων, πλουςίων ςε μζταλλα αςτεριϊν ςτθν 

περιοχι. Σο πιο πικανό είναι ότι το αζριο για τθν αςτρογζννθςθ προιλκε από ειςροι από 



τον δίςκο. Αυτό φαίνεται από τθν κακαρι ςχζςθ του χθμικοφ εμπλουτιςμοφ τθσ κοιλιάσ και 

του δίςκου. Αυτά τα αποτελζςματα παρουςιάηουν ζνα ςενάριο για τθν μετάβαςθ από 

ςπειροειδι ςε S0 ςτο οποίο ο δίςκοσ απογυμνϊνεται ομαλά από το αζριο, ενϊ το υπόλοιπο 

αζριο οδθγείται ςτο εςωτερικό του γαλαξία. Αυτό το αζριο κα πυροδοτιςει μια τελικι 

αςτρογζννθςθ ςτθν κοιλιά, που κα το καταναλϊςει όλο, και κα εκτινάξει τθν λαμπρότθτα 

τθσ κοιλιάσ ςε ςχζςθ με αυτι του δίςκου. Σότε ο γαλαξίασ κα <ξεκωριάςει> ςε γαλαξία 

τφπου S0. 

 

Σο άφκονο μοριακό αζριο και θ υποβάκμιςθ τθσ 

αςτρογζννθςθσ ςε <ουρζσ> με αζριο που προζρχεται από 

απογφμνωςθ γαλαξία, λόγω τθσ πίεςθσ εμβολισ μζςα ςτα 

γαλαξιακά ςμινθ.   

Για πρϊτθ φορά ςε κάποιον απογυμνωμζνο γαλαξία από τθν πίεςθ εμβολισ (από 

ςφγκρουςθ με εξωγαλαξιακι φλθ, όπωσ άλλοσ γαλαξίασ), ανιχνεφςαμε μεγάλεσ ποςότθτεσ 

ψυχροφ μοριακοφ αερίου. Αυτό ςυνζβθ ςτθν λαμπρι ςτισ ακτίνεσ Χ ουρά αςτρογζννθςθσ 

του ESO137-001,ςτο ςμινοσ Norma. Βρικαμε αποδείξεισ πολφ μικρισ αςτρογζννθςθσ ςτο 

αζριο τθσ ουράσ, όμοια μικρι με αυτιν ςε εξωτερικζσ περιοχζσ των δίςκων, όπου όμωσ δεν 

είναι ανιχνεφςιμο το μοριακό αζριο.  

Η πίεςθ εμβολισ τθσ μεςογαλαξιακισ φλθσ (ram pressure off the inter- cluster medium, 

ICM) μπορεί να απογυμνϊςει ζναν γαλαξία μεταγενζςτερου τφπου, που βρίςκεται ςε ζνα 

ςμινοσ, από το απόκεμά του ςε ψυχρι μεςοαςτρικι φλθ αςτρογζννθςθσ. Η φλθ αυτι 

ςχθματίηει μονοδιάςτατεσ <κομθτοειδείσ> ουρζσ, που ζχουν επιβεβαιωκεί ςε πολλοφσ 

γαλαξίεσ ςτο (HI), ςτο διάχυτο(Hα), με τθν ανίχνευςθ νεαρϊν αςτζρων ςε αυτζσ (Hα ι UV), 

και ςτισ ακτίνεσ Χ. Σϊρα κατανοοφμε ότι μια τζτοια ουρά, που τθν παρατθροφμε ςε 

διαφορετικά μικθ κφματοσ, είναι εκδιλωςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ που απογυμνϊκθκε 

από ζναν γαλαξία, και ανακατεφεται με τθν γφρω μεςογαλαξιακι φλθ. Ζνα μζροσ αυτοφ του 

αερίου μπορεί να κερμανκεί ςε κερμοκραςίεσ ανάμεςα ςε αυτζσ του (HI) και τθσ 

μεςογαλαξιακισ φλθσ, ενϊ ζνα άλλο (πυκνότερο) μζροσ του αερίου μπορεί να ψυχκεί 

αποτελεςματικά και να ςχθματίςει ψυχρά μοριακά νζφθ, και επομζνωσ αςτζρια. 

Αποτελζςματα. 

Με το τθλεςκόπιο APEX ψάξαμε για ψυχρό μοριακό αζριο μζςω τθσ εκπομπισ του (CO 2-1), 

ςτον απογυμνωμζνο από τθν πίεςθ εμβολισ γαλαξία ESO137-001, που βρίςκεται ςτθν 

κεντρικι περιοχι του ςμινοσ Norma (A 3627). Αυτόσ ο γαλαξίασ ζχει μια μικοσ 80 kpc 

λαμπρι ουρά διπλισ δομισ ακτίνων Χ, και μια ουρά (Hα) 40 kpc που περιζχει πάνω από 30 

περιοχζσ (HII). Η εκπομπι του (CO) διακρίνεται κακαρά ςε όλεσ τισ περιοχζσ, μζχρι και τθν 

πιο μακρινι ροι ςτθν ουρά (ςτα 40 kpc), όπου και το (Hα) και οι ακτίνεσ X παρουςιάηουν 

τοπικό μζγιςτο. Είναι θ πρϊτθφορά που ανιχνεφουμε ψυχρό μοριακό αζριο ςε μεγάλεσ 

αποςτάςεισ, ςε μια ουρά απογφμνωςθσ που δθμιουργικθκε λόγω τθσ πίεςθσ εμβολισ. 

Αυτι θ παρατιρθςθ μασ δίνει νζεσ πλθροφορίεσ για τθν μοίρα τθσ απογυμνωμζνθσ 

μεςοαςτρικισ φλθσ και τθσ εξζλιξισ τθσ ςτον μεςογαλαξιακό χϊρο του ςμινοσ.  

Η ςυνολικι μάηα του (H2) που ανιχνεφςαμε ςτθν ουρά είναι 1 δισ θλιακζσ, με τθν παραδοχι 

μιασ ςυμβατικισ αναλογίασ(CO)/(H2) (ανιχνεφουμε το (CO) και υπολογίηουμε ανάλογθ 



ποςότθτα (H2) που δεν ανιχνεφεται άμεςα). Αυτι θ τιμι είναι παρόμοια με αυτιν του 

αερίου εκπομπισ ακτίνων Χ. Οι ρυκμοί αςτρογζννθςθσ των περιοχϊν που μελετιςαμε, που 

βαςίηονται ςτο (Hα), τοποκετικθκαν ςτο διάγραμμα Schmidt- Kennicutt (πυκνότθτασ 

αερίου/ ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ). Ενϊ ςτο κυρίωσ ςϊμα του γαλαξία ο χρόνοσ εξάλειψθσ 

του μοριακοφ αερίου (αποτελεςματικότθτασ αςτρογζννθςθσ) ςυμφωνεί με τιμζσ των 

γειτονικϊν γαλαξιϊν, ςε περιοχζσ τθσ ουράσ βλζπουμε ξεκάκαρα λιγότερο αποτελεςματικι 

αςτρογζννθςθ (ρυκμό κατανάλωςθσ του αερίου). 

υμπεράςματα. 

Η μετριςιμθ μικρι αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (κατανάλωςθ του αερίου ςε 10 δισ 

ζτθ) ςτθν ουρά του ESO137-001 μασ λζει ότι το περιςςότερο από το αζριο, που προιλκε 

από απογφμνωςθ του γαλαξία, δεν ςχθματίηει αςτζρια αλλά τελικά ενϊνεται με τθν 

μεςογαλαξιακι φλθ (διαφεφγει). Όμοια μικρι αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ ζχουμε 

βρει ςε εξωτερικοφσ δίςκουσ ςπειροειδϊν γαλαξιϊν, όπου όμωσ το (HI) είναι το κυρίαρχο 

ςυςτατικό τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ, και το (CO)ςυνικωσ δεν ανιχνεφεται (μικρι ποςότθτα 

H2). Αυτό μπορεί να ζχει να κάνει με τθν μικρι πυκνότθτα του αερίου τθσ ουράσ ι/και τθν 

πίεςθ εμβολισ που ειςάγει κρουςτικά μζτωπα, που μπορεί να αυξιςουν τθν κερμοκραςία 

και τθν πίεςθ του αερίου. Σο ςυμπζραςμα είναι ότι θ λαμπρι ςτο (CO) ουρά που 

εξετάηουμε παρουςιάηει ζνα ειδικό περιβάλλον αςτρογζννθςθσ.  

Η ανακάλυψθ άφκονου μοριακοφ αερίου ςτθν λαμπρι ςτισ ακτίνεσ Χ ουρά ESO137-001 μασ 

δείχνει ότι ςε μεγάλθσ μάηασ, μεγάλθσ μεςογαλαξιακισ πίεςθσ ςμινθ, όπωσ το Norma, οι 

ςυνκικεσ είναι κατάλλθλεσ για το ανακάτεμα του αερίου που προζρχεται από τθν 

απογφμνωςθ του γαλαξία με το περιβάλλον μεςογαλαξιακό αζριο, ϊςτε να προκλθκοφν τα 

παρατθριςιμα επίπεδα ανεξάρτθτων μερϊν αερίου.               

 


