
6 διαφορετικά ουράνια αντικείμενα 

Στον νυχτερινό ουρανό φιλοξενούνται αμέτρητα αντικείμενα, πολύ διαφορετικά 

μεταξύ τους. Σε αυτή την ενότητα θα βρείτε 6 κείμενα για διαφορετικές κατηγορίες 

αντικειμένων, που αποτελούν ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικό δείγμα του 

σύμπαντος. Ξεκινάμε από το μικρό προς το μεγάλο. Τα κείμενα μας προσφέρουν τα 

επιστημονικά συμπεράσματα των τελευταίων σχετικών μελετών.  

 

1) Διπλοί αστέρες αλληλοεπικάλυψης μικρής μάζας (Low- 

mass eclipsing binaries) 

Τα αστέρια μικρής μάζας φασματικού τύπου M είναι αυτά με την μεγαλύτερη 

συχνότητα. Αποτελούν το 70% των αστεριών και έχουν μάζα κάτω από 0,6 ηλιακές. 

Οι διπλοί αστέρες αλληλοεπικάλυψης μικρής μάζας  χρησιμεύουν ως κεριά 

αποστάσεων των αστρικών σμηνών, επειδή μπορούμε να υπολογίσουμε την ακτίνα 

και την μάζα κάθε αστεριού ενός τέτοιου συστήματος. Έτσι προκύπτει με ακρίβεια η 

απόλυτη λαμπρότητα των αστεριών, που σε σύγκριση με την φαινόμενη 

λαμπρότητα μας δίνει την απόσταση.  

Οι καμπύλες φωτός αυτών των συστημάτων μας δίνουν την περίοδο περιφοράς των 

2 αστεριών, την εκκεντρικότητα και την κλίση των τροχιών, αλλά και τις σχετικές 

ακτίνες των 2 αστεριών. Ο φασματικός τύπος των αστεριών μας δίνει την 

επιφανειακή θερμοκρασία.    

 

 



Έχουμε ανακαλύψει αρκετούς νεαρούς διπλούς, μόλις λίγων εκατομμυρίων ετών, 

αστέρες αλληλοεπικάλυψης μικρής μάζας σε αστρικά σμήνη όπως είναι το 

νεφέλωμα του Ωρίωνα ( 1 εκ. ετών) και το USco (10 εκ. ετών). Η περίοδος 

περιφοράς τους γύρω από το κοινό κέντρο μάζας είναι τυπικά μερικές ημέρες. 

Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και για σμήνη μεγαλύτερης ηλικίας, όπως οι Υάδες 

(700 εκ. ετών), οι Πρέσπες (600 εκ. ετών) και οι Πλειάδες (125 εκ ετών). Αντίθετα, 

στα γηραιά, πολύ μακρινά και πυκνά σφαιρωτά σμήνη δεν έχουμε την ευκρίνεια να 

παρατηρήσουμε τέτοια αστρικά συστήματα. Λόγω της μεγάλης ηλικίας τους, στα 

σφαιρωτά σμήνη υπάρχουν μόνο αστέρια μικρότερης μάζας από τον ήλιο, εκτός 

από τους Blue Stragglers.  

Μέχρι την ηλικία των 500 εκατομμυρίων ετών ένας νάνος τύπου M ελαττώνει την 

ακτίνα του. Για ίδια μάζα αστεριού, η ακτίνα ενός νάνου M στις Πλειάδες είναι 10% 

μεγαλύτερη από ότι στις Πρέσπες. Ακόμα μεγαλύτερη ακτίνα, ως 25%, έχουν οι 

νάνοι M στο νεφέλωμα του Ωρίωνα.  

Τα αστέρια που έχουν πλανήτες έχουν μεγαλύτερη διάμετρο (σχετικά με άλλα 

αστέρια ίδιας μάζας) και μεγάλη μεταλλικότητα. Έτσι φαίνεται να υπάρχει μια 

σχέση αστρικής ακτίνας –μεταλλικότητας. Υπολογίζουμε ότι το 5% των αστεριών 

μικρής μεταλλικότητας φιλοξενεί πλανήτες, ενώ σε μεγάλη μεταλλικότητα αστεριών 

υπάρχουν πλανήτες τουλάχιστον στα μισά από αυτά. Η μεταλλικότητα των 

αστεριών εξαρτάται και από την ηλικία τους, αφού τα αστέρια που δημιουργήθηκαν 

τα τελευταία εκατομμύρια έτη είναι χημικά εμπλουτισμένα σε σχέση με τα παλαιά 

αστέρια (στην ίδια γαλαξιακή περιοχή).  

Σημαντικός παράγοντας για την μελέτη αυτών των διπλών αστρικών συστημάτων 

είναι και η αστρική δραστηριότητα. Η μικρή περίοδος περιστροφής ενός αστεριού 

σημαίνει και σύντομο κύκλο δραστηριότητας (όπως ο 11ετής κύκλος του ήλιου μας).  

Στα αστέρια μικρής μάζας παρατηρούμε έντονη δραστηριότητα. Αυτή προκαλεί 

κηλίδες που σκοτεινιάζουν (σαν μεταβλητότητα λαμπρότητας) το αστέρι σημαντικά. 

Αυτό το φαινόμενο κάνει πιο πολύπλοκη την παρατήρηση επικάλυψης αστεριών 

ενός διπλού συστήματος, ιδίως όταν τα 2 αστέρια παρουσιάζουν ταυτόχρονα 

κηλίδες.      

 Οι νάνοι τύπου M παρουσιάζουν έντονη δραστηριότητα στις ακτίνες Χ, που 

σχετίζεται με τις εκλάμψεις τους (στην χρωμόσφαιρα). Αυτό συμβαίνει λόγω 

αρχικής μαγνητικής δραστηριότητας και επειδή η όχι πολύ λαμπρή φωτόσφαιρα 

(εκπέμπει κυρίως στο υπέρυθρο) προσφέρεται για την δημιουργία μαγνητισμού, 

λόγω της μεγάλης διαφοράς θερμοκρασίας με τις περιοχές των εκλάμψεων.      



 

 

 

2) Τα αστέρια μεγάλης μάζας (OB stars)- συμπεράσματα 

μέσω φασματοσκοπίας 

Η φασματοσκοπία μας προσφέρει την δυνατότητα να εξετάσουμε τα αστέρια 

μεγάλης μάζας. Μας δίνει την δυνατότητα να γνωρίσουμε μεγέθη όπως την 

επιφανειακή βαρύτητα και θερμοκρασία, και την χημική σύσταση της αστρικής 

επιφάνειας. Επίσης, μπορούμε να συμπεράνουμε την ισχύ των αστρικών ανέμων, 

την μάζα της περιαστρικής ύλης (ύλη που έχει εκτιναχθεί από το αστέρι και 

σχηματίζει ένα κέλυφος γύρω του) και την ισχύ των μαγνητικών πεδίων ενός 

αστεριού. Ακόμα, μέσω της φασματοσκοπίας ανιχνεύουμε πιθανούς αμυδρούς 

συνοδούς αστέρες. Η μεγάλη λαμπρότητα των αστεριών μεγάλης μάζας επισκιάζει 

εύκολα το φως συνοδών αστέρων μικρότερης μάζας. Και το 90% των αστεριών 

μεγάλης μάζας ανήκουν σε διπλά/ πολλαπλά αστρικά συστήματα. 

Οι φασματικές κατηγορίες αστεριών O,B παρουσιάζουν γραμμές απορρόφησης του 

στοιχείου Ήλιο. Το εύρος μάζας τους είναι μεγάλο, από 9 ηλιακές μάζες ως πάνω 

από 100. Αυτό το εύρος δεν περιλαμβάνει όλα τα αστέρια B, αλλά αυτά που 

εξελίσσονται με βαρυτική κατάρρευση του πυρήνα τους σε αστέρα νετρονίων ή 

μαύρη τρύπα. Η επιφανειακή θερμοκρασία τους κυμαίνεται από 10.000 Κ ως 55.000 

Κ, και αντίστοιχα έχουν μεγάλο εύρος λαμπρότητας. Αναπτύσσουν, μέσω της πίεσης 

της ακτινοβολίας, ισχυρούς αστρικούς ανέμους και βιώνουν μεγάλη απώλεια μάζας 

κατά την εξέλιξή τους.  



Τα αστέρια μεγάλης μάζας έχουν σημαντικό ρόλο σε κοσμικές διεργασίες όπως την 

αστρογέννηση (οι εκρήξεις σουπερνόβα συμπιέζουν τα μεσοαστρικά νεφελώματα 

και εμπλουτίζουν χημικά την μεσοαστρική ύλη), την εξέλιξη των γαλαξιών, και είχαν 

σημαντικό ρόλο στον επαναιονισμό του σύμπαντος. Εξελίσσονται στα πιο εξωτικά 

ουράνια αντικείμενα, όπως τα αστέρια Wolf- Rayet, λαμπροί μπλε μεταβλητοί 

(LBV), αστέρες νετρονίων και μαύρες τρύπες. Η μικρή διάρκεια ζωής τους (μερικά 

εκατομμύρια έτη) έχει ως αποτέλεσμα να διαμορφώνουν το περιβάλλον τους μέσω 

της εξέλιξής τους. Ιονίζουν την ύλη γύρω τους μέσω της υπεριώδης ακτινοβολίας 

τους. Ακόμα, οι πολύ λαμπρές εκρήξεις σουπερνόβα χρησιμοποιούνται για την 

μέτρηση κοσμικών αποστάσεων.  

Τα αστέρια O, B παρατηρούνται στο υπεριώδες, στο ορατό και στο κοντινό 

υπέρυθρο. Οι γραμμές Balmer του Υδρογόνου μας δείχνουν την επιφανειακή 

βαρύτητα και θερμοκρασία ενός αστεριού, όπως και την ισχύ του αστρικού ανέμου. 

Οι γραμμές του He II εμφανίζονται μέχρι αστέρια τύπου B (στις μεγάλες μάζες των 

B). Επίσης, χρησιμοποιούμε και τις γραμμές άλλων χημικών στοιχείων όπως C, O, N, 

Si, Mg, Ne, S, Fe ως <διαγνωστικές> για τις ιδιότητες των αστεριών μεγάλης μάζας. 

Οι υπεριώδεις και υπέρυθρες φασματικές γραμμές μας δίνουν πληροφορίες για την 

μεταλλικότητα, την επιφανειακή θερμοκρασία και την επιφανειακή βαρύτητα. Το 

υπεριώδες μας επιτρέπει να <δούμε> τα αστέρια καλύτερα σε πυκνές περιοχές 

όπως μέσα σε νεφελώματα (όπου συνήθως βρίσκονται τα αστέρια μεγάλης μάζας) 

και κοντά στο γαλαξιακό κέντρο.   

    

6 αστέρια O, B στο σμήνος NGC 2244 

 



3) Η φάση του κοινού αστρικού κελύφους (Common 

envelope phase) 

Το μοντέλο Roche περιγράφει την βαρυτική εξισορρόπηση σε ένα στενό διπλό 

αστρικό σύστημα, με την παραδοχή ότι τα 2 αστέρια μπορούν να θεωρηθούν ως 

σημειακές μάζες που περιφέρονται συγχρονισμένα γύρω από το κοινό κέντρο μάζας 

τους. Σε αυτό το μοντέλο υπάρχουν 5 σημεία βαρυτικής εξισορρόπησης που 

ονομάζονται σημεία Lagrange. Το μοντέλο Roche προβλέπει έναν λοβό γύρω από 

κάθε αστέρι ενός διπλού συστήματος. Αυτός ο λοβός δείχνει το εύρος όπου η ύλη 

είναι βαρυτικά δεσμευμένη στο κάθε αστέρι (στο διπλό αστρικό σύστημα). Οι δύο 

λοβοί ενώνονται στο σημείο Lagrange 1. Η έκταση ενός λοβού εξαρτάται από την 

απόσταση των τροχιών των 2 αστεριών και την αναλογία των μαζών τους. Το αστέρι 

με την μεγαλύτερη μάζα έχει και τον πιο εκτεταμένο λοβό. Η ακτίνα ενός λοβού 

είναι σημαντική για την κατανόηση της δημιουργίας ενός κοινού κελύφους ύλης 

γύρω από τα 2 αστέρια.  

 

 

Αν το αστέρι γεμίσει τον λοβό του και <ξεχειλίσει> ύλη από αυτό, μέσω του σημείου 

Lagrange 1, αυτή η ύλη θα μεταφερθεί στον συνοδό αστέρα του. Αυτό το φαινόμενο 

ονομάζεται υπερχείλιση του λοβού Roche (Roche lobe overflow, RLOF). Αυτό μπορεί 

να συμβεί σε διάφορα στάδια της αστρικής εξέλιξης των 2 αστεριών, ανάλογα τις 

αστρικές μάζες και την περίοδο περιφοράς τους γύρω από το κοινό κέντρο μάζας. 

Τα αστέρια με μεγαλύτερη μάζα έχουν μικρότερες περιόδους περιφοράς και 

εξελίσσονται συντομότερα. Έτσι γεμίζουν τον λοβό τους αρκετά γρήγορα. Αν η 

υπερχείλιση συμβεί όσο το αστέρι είναι στην κύρια ακολουθία, χαρακτηρίζεται ως 

υπερχείλιση λοβού τύπου Α (Case A RLOF). Αν το αστέρι βρίσκεται στον ερυθρό 

κλάδο πρόκειται για τύπου B (Case B RLOF) ενώ αν βρίσκεται στον ασυμπτωτικό 

κλάδο τύπου C. Υπερχείλιση τύπου Α συμβαίνει σε διπλά συστήματα στενότερης 

τροχιάς από αυτά που παρουσιάζουν υπερχείλιση τύπου B, C.  



Η εξέλιξη του αστεριού επηρεάζεται από την μεταφορά μάζας στον συνοδό του. Ένα 

αστέρι με μεγάλο κέλυφος στο οποίο επικρατεί η ακτινοβολία θα συρρικνωθεί, με 

αποτέλεσμα να διακοπεί η μεταφορά ύλης προς τον συνοδό- λήπτη (δεν θα είναι 

πια γεμάτος ο λοβός του), ενώ ένα αστέρι με κέλυφος συναγωγής θα συνεχίσει να 

διαστέλλεται, με αποτέλεσμα την σημαντική απώλεια μάζας προς τον συνοδό του. 

Σε αυτή την περίπτωση η εξέλιξη του συστήματος εξαρτάται από την ικανότητα του 

αστεριού- λήπτη να συσσωρεύσει την ύλη από το αστέρι- δότη (donor). Αν η 

μεταφορά ύλης είναι αργή, θα μπορεί να σταθεροποιηθεί. Αν είναι απότομη, το 

αστέρι που συσσωρεύει την ύλη (λήπτης) θα χάσει την θερμική ισορροπία του 

γεμίζοντας και τον δικό του λοβό. Τότε η επιπλέον ύλη από τον δότη θα σχηματίσει 

ένα κοινό κέλυφος γύρω από τα 2 αστέρια. Αυτό δεν εξαρτάται τόσο από τη μάζα 

και την φάση αστρικής εξέλιξης του αστεριού, αλλά από τον ρυθμό μεταφοράς ύλης 

από τον δότη. 

 

Μέσα στο κοινό κέλυφος, το κέλυφος του δότη δεν περιστρέφεται πια 

συγχρονισμένα με το κέλυφος του λήπτη, με αποτέλεσμα αυτός να ακολουθεί μια 

σπειροειδή τροχιά προς τον δότη. Έτσι μεταφέρει ενέργεια και στροφορμή προς το 

κοινό κέλυφος. Τελικά τα αστέρια πιθανώς συγχωνεύονται και το κοινό κέλυφος 

εκτινάσσεται μακριά. Στην περίπτωση που το ένα αστέρι είναι λευκός νάνος, θα 

ιονίζει το κοινό κέλυφος, ένας πολύ πιθανός μηχανισμός δημιουργίας πλανητικών 

νεφελωμάτων.      

Για να δημιουργηθεί ένα κοινό κέλυφος γύρω από ένα διπλό αστέρι, πρέπει το 

μεγάλης μάζας αστέρι (δότης) να γεμίσει τον λοβό του. Μια περίπτωση, που όμως 

αποτελεί εξαίρεση, είναι να ελαττωθεί η απόσταση μεταξύ των 2 αστεριών τόσο 

ώστε το αστέρι δότης να γεμίσει τον λοβό του, ακόμα και όταν βρίσκεται στην κύρια 

ακολουθία. Γενικά τα αστέρια στην κύρια ακολουθία δεν μεταβάλλουν σημαντικά 

την ακτίνα τους.  Αυτό μπορεί να συμβεί με την βαρυτική αλληλεπίδραση ενός 

τρίτου αστεριού. Στις περισσότερες περιπτώσεις η πλήρωση του λοβού Roche 



συμβαίνει όταν το αστέρι δότης εξελιχτεί πέρα από την κυρία ακολουθία. Τότε 

διαστέλλεται σημαντικά. Τα αστέρια με μεγαλύτερη μάζα αποκτούν το μεγαλύτερο 

μέγεθος (ακτίνα) στον ασυμπτωτικό κλάδο, ενώ τα αστέρια με μικρή μάζα στον 

κλάδο των ερυθρών γιγάντων, όπου φτάνουν σε παρόμοιο μέγεθος με αυτό που 

αποκτούν στον ασυμπτωτικό κλάδο. Έτσι το κοινό κέλυφος δημιουργείται σε διπλά 

αστέρια με τον δότη να βρίσκεται στα παραπάνω εξελικτικά στάδια, στον κλάδο των 

ερυθρών γιγάντων για τα μικρότερης μάζας και στον ασυμπτωτικό κλάδο για τα 

μεγαλύτερης μάζας αστέρια.  

Το αν θα δημιουργηθεί κοινό κέλυφος δεν εξαρτάται μόνο από τη μάζα του δότη, 

αλλά και την αναλογία μαζών των 2 αστεριών, και την μεταξύ τους απόσταση. Από 

τα παραπάνω εξαρτάται το μέγεθος ενός λοβού Roche. Αν η διαφορά μάζας είναι 

μικρή, ο λοβός του δότη θα γεμίσει ακόμη και σε διπλούς με σχετικά μεγάλο 

διαχωρισμό. Τα αστέρια δότες μεγάλης μάζας έχουν μεγαλύτερο λοβό αλλά 

διαστέλλονται περισσότερο στον ασυμπτωτικό κλάδο, με αποτέλεσμα τελικά να 

γεμίζουν τον λοβό τους. Ακόμα, η εκκεντρικότητα της τροχιάς των 2 αστεριών γύρω 

από το κοινό κέντρο μάζας έχει σημασία, γιατί στο περίαστρο (όταν τα 2 αστέρια 

είναι πιο κοντά μεταξύ τους) μπορεί να γεμίζει ο λοβός του δότη, αν και αυτά τα 

συστήματα τείνουν σε μη έκκεντρες τροχιές, λόγω παλιρροιακών δυνάμεων.  

Η πλήρωση του λοβού δεν σημαίνει και αυτομάτως την δημιουργία κοινού 

κελύφους. Η μεταφορά της ύλης από τον δότη στον λήπτη πρέπει να είναι δυναμικά 

ασταθής και ο δότης πρέπει να συνεχίζει να γεμίζει τον λοβό του παρά την απώλεια 

μάζας που βιώνει. Τα αστέρια πλήρης συναγωγής, όπως τα αστέρια μικρής μάζας 

στην κύρια ακολουθία, αυξάνουν το μέγεθός τους με την απώλεια μάζας, με 

αποτέλεσμα την ασταθή μεταφορά ύλης στον λήπτη. Επίσης τα αστέρια στον κλάδο 

ερυθρών γιγάντων και στον ασυμπτωτικό κλάδο έχουν εξωτερικά στρώματα 

συναγωγής, αλλά είναι πιο πολύπλοκα και θεωρητικά απρόβλεπτα.  

Το αποτέλεσμα της δημιουργίας ενός κοινού περιαστρικού κελύφους, αν θα 

συγχωνευτούν τα 2 αστέρια ή θα αποτελέσουν ένα διπλό αστρικό σύστημα στενών 

τροχιών, εξαρτάται από την ενέργεια που δέχεται το κέλυφος. Δηλαδή αν αυτό 

διαλυθεί σύντομα. Μία βασική πηγή είναι η τροχιακή ενέργεια των 2 αστεριών που 

μεταφέρεται στο κέλυφος. Άλλες πηγές είναι η θερμική ενέργεια του κελύφους, η 

πίεση της ακτινοβολίας των 2 αστεριών στην σκόνη του (σχετικά ψυχρού με την 

διάρκεια του χρόνου) κελύφους, καθώς και η ανάπτυξη πιδάκων από τον λήπτη.  

Η διάλυση- εκτίναξη ενός κοινού κελύφους θα δημιουργήσει ένα πλανητικό 

νεφέλωμα. Αυτό είναι πιο πιθανό όταν ο δότης είναι στον ασυμπτωτικό κλάδο, 

όπου έχει και την ικανότητα να ιονίσει την ύλη από το κέλυφος. Τα πλανητικά 

νεφελώματα από εκτίναξη κελύφους παρουσιάζουν ποικιλία δομών. Παρατηρούμε 

σε αυτά μια συμμετρία σχετική με κάθετους άξονες στο επίπεδο των τροχιών των 2 

αστεριών του συστήματος. Αυτό αποδεικνύει ότι το κέλυφος εκτινάχτηκε στο 



επίπεδο των αστρικών τροχιών. Η πυκνότερη ύλη στην ισημερινή περιοχή ενός 

τέτοιου πλανητικού νεφελώματος εμφανίζεται πολλές φορές ως δακτύλιος. 

         

Necklace Nebula 

 

Παρά τον μεγάλο αριθμό πλανητικών νεφελωμάτων που προέρχονται από την 

εκτίναξη κοινού περιαστρικού κελύφους, δεν γνωρίζουμε σε αυτά περισσότερα από 

την περίοδο της τροχιάς των 2 αστεριών τους. Τα συστήματα που έχουμε 

ανακαλύψει μέχρι τώρα και παρουσιάζουν εκλείψεις (επικάλυψη του ενός αστεριού 

από το άλλο) περιέχουν 2 λευκούς νάνους. Αν η συχνότητα των διπλών συστημάτων 

λευκών νάνων είναι πράγματι τόσο μεγάλη (τουλάχιστον 20%), τότε υποστηρίζεται 

το σενάριο που προβλέπει ότι αυτά τα διπλά συστήματα αποτελούν την κύρια (ή 

μόνη) πηγή δημιουργίας SN Ia.   

Παρατηρούμε ότι τα αστέρια δότες παραμένουν αυτά με τη μεγαλύτερη μάζα στα 

διπλά συστήματα που ανέπτυξαν κοινό κέλυφος, παρά την μεγάλη απώλεια μάζας 

τους μέσω της πλήρωσης του λοβού Roche. Αυτό δείχνει ότι σε τέτοια διπλά 

αστρικά συστήματα υπάρχει μεγάλη διαφορά αρχικής μάζας ανάμεσα στο αστέρι 

δότη και στο αστέρι λήπτη.  

Στα διπλά αστρικά συστήματα με κοινό κέλυφος, όταν ο λήπτης είναι αστέρι κυρίας 

ακολουθίας, παρατηρούμε ότι διπλασιάζει το μέγεθός του σχετικά με άλλα αστέρια 

με παρόμοια μάζα. Αυτό δείχνει μια ταχεία μεταφορά ύλης από τον δότη στον 

λήπτη πριν ή κατά την φάση του κοινού κελύφους. Αυτή η μεταφορά ύλης έχει ως 

αποτέλεσμα ο λήπτης να χάνει την θερμοδυναμική του ισορροπία, και να 

διαστέλλεται σημαντικά. Το θερμικό χρονοδιάγραμμα αυτών των αστεριών 

ξεπερνάει κατά τάξεις μεγέθους αυτό της εκτίναξης του κοινού κελύφους, και της 

διάρκειας που παραμένει ορατό (θερμό και πυκνό) ένα πλανητικό νεφέλωμα 

(μερικές δεκάδες χιλιάδες έτη).  



Στο πλανητικό νεφέλωμα Necklace είδαμε ότι το αστέρι λήπτης, κυρίας ακολουθίας, 

εμπλουτίστηκε σε Άνθρακα από τη μεταφορά ύλης του δότη. Τέτοια αστέρια 

Άνθρακα παρουσιάζουν εκπομπή στις ακτίνες Χ, που προέρχεται από την 

διαδικασία συσσώρευσης μάζας. Γενικά οι χημικές ιδιότητες ενός πλανητικού 

νεφελώματος μετά τη φάση του κοινού κελύφους μας δείχνουν την σύσταση του 

κελύφους και την εξέλιξη του αστεριού δότη. Τα πλανητικά νεφελώματα που 

φιλοξενούν διπλά αστέρια μικρής περιόδου (στενά συστήματα) δείχνουν χημική 

ανομοιογένεια. Αυτή φαίνεται να προέρχεται από μια δευτερεύουσα φάση 

εμπλουτισμού με αέριο μικρότερης θερμοκρασίας και μεγαλύτερης μεταλλικότητας 

σε σχέση με το βασικό υλικό του νεφελώματος. Αυτή η εμπλουτισμένη ύλη 

βρίσκεται κατά κανόνα πιο κοντά στο κεντρικό αστέρι (δότης) που δείχνει ότι 

προέρχεται από αυτό, από τα βαθύτερα στρώματά του. Αποτελεί πρόβλημα για την 

παραπάνω θεωρία ότι αυτό το αέριο δεν παρουσιάζει κινηματικές διαφορές με το 

βασικό αέριο του νεφελώματος. Πάντως η ύπαρξη 2 διακριτών μερών ύλης στα 

πλανητικά νεφελώματα παρατηρείται μόνο όπου φιλοξενούνται διπλοί πολύ στενής 

τροχιάς.         

Είδαμε ότι στα πλανητικά παρατηρούμε διπλά αστρικά συστήματα. Μόνο σε ένα 

φαίνεται τα 2 αστέρια να έχουν ήδη συγχωνευτεί, το NGC 6826 (blinking nebular). 

Υπάρχουν και οι λαμπρές κόκκινες νόβα (luminous red Novae), που δεν έχουν σχέση 

με νόβα ή σουπερνόβα (θερμοπυρηνικές συντήξεις), η ονομασία τους είναι 

παραπλανητική. Η λαμπρότητα αυτών των φαινομένων είναι ανάμεσα στις νόβα και 

τις σουπερνόβα. Η εκτίναξη ύλης του V838 Monocerotis το 2002 είχε ως 

αποτέλεσμα την αύξηση λαμπρότητας του πλανητικού νεφελώματος κατά μερικά 

μεγέθη, με ταχεία αποκλιμάκωση, σε όλο και πιο κόκκινο χρώμα. Φαίνεται να 

προέρχονται από συγχωνεύσεις διπλών αστεριών σε πλανητικά νεφελώματα.      

 



 

4) Τα σφαιρωτά σμήνη 

Τα σφαιρωτά σμήνη έχουν τυπικά 1 εκατομμύριο αστέρια και μερικές εκατοντάδες 

χιλιάδες ηλιακές μάζες. Τα συναντάμε σε όλους τους γαλαξίες, από τεράστιους 

ελλειπτικούς ως νάνους γαλαξίες. Στον γαλαξία μας αποτελούν μόλις το 0,1 % του 

συνολικού αστρικού πληθυσμού.  

Υπάρχουν τρεις βασικοί παράμετροι στα σφαιρωτά σμήνη. Η ακτίνα του πυρήνα 

(core radius), δηλαδή η ακτίνα ενός σφαιρωτού όπου η λαμπρότητα του πυρήνα 

μειώνεται στο μισό, η ακτίνα μισού φωτός (half- light radius), δηλαδή η ακτίνα που 

περιέχει την μισή από την συνολική λαμπρότητα ενός σφαιρωτού σμήνους, και η 

ακτίνα παλιρροιακών δυνάμεων  (tidal radius), η ακτίνα όπου μηδενίζεται η αστρική 

πυκνότητα ενός σφαιρωτού. Τυπικές τιμές των παραμέτρων είναι 1,5 pc, 10 pc και 

50 pc αντίστοιχα. Προκύπτει ότι τα σφαιρωτά σμήνη είναι πολύ πυκνά. Έχουν μέση 

πυκνότητα 0,2 ηλιακές μάζες/ pc^3, αλλά στους πυρήνες τους φτάνει σε 10.000 

ηλιακές μάζες/ pc^3. Είναι πολύ ανθεκτικά στις παλιρροιακές γαλαξιακές δυνάμεις, 

και αντίθετα με τα ανοιχτά σμήνη, διατηρούνε την συνοχή τους σε κοσμικούς 

χρόνους. 

Τα σφαιρωτά σμήνη είναι πολύ λαμπρά σε σχέση με το αστρικό υπόβαθρο. Δεν 

έχουν σκοτεινή ύλη γύρω τους, μια σημαντική τους διαφορά από τους γαλαξίες. 

Δημιουργούνται όπως τα συνηθισμένα ανοιχτά αστρικά σμήνη, αλλά από τεράστιας 

μάζας μοριακά νεφελώματα, που δεν υπάρχουν σήμερα στον Γαλαξία μας, αλλά 

φιλοξενούνται σε γαλαξίες αστρογέννησης.  



 

Για την μελέτη των σφαιρωτών σμηνών είναι σημαντικό το διάγραμμα χρώματος/ 

λαμπρότητας, μια παραλλαγή του κλασσικού διαγράμματος Hertzsprung/ Russell. 

Με την βοήθεια του διαγράμματος συμπεραίνουμε την ηλικία και την 

μεταλλικότητα (Fe/ H) ενός σφαιρωτού. Η ηλικία είναι ανάλογη του σημείου 

εκτροπής από την κύρια ακολουθία (όσο χαμηλότερα, τόσο μεγαλύτερη η ηλικία) 

και η μεταλλικότητα από την θέση της κύριας ακολουθίας (όσο πιο δεξιά, τόσο 

μεγαλύτερη μεταλλικότητα, επειδή τα βαρύτερα χημικά στοιχεία αυξάνουν την 

αδιαφάνεια της αστρικής ατμόσφαιρας, με αποτέλεσμα την ελάττωση της 

θερμοκρασίας της), αλλά και το σχήμα του κλάδου των γιγάντων. Για τον καθορισμό 

της ηλικίας και της μεταλλικότητας χρησιμοποιούμε τις ισόχρονες καμπύλες στο 

διάγραμμα. Αυτές προβλέπουν θεωρητικά την αστρική εξέλιξη βάση αστρικής 

ηλικίας και χημικής σύστασης.  

          M68 

 



 Στον Γαλαξία μας γνωρίζουμε 180 σφαιρωτά σμήνη. Το πιο κοντινό, το M4, απέχει 

μόλις 2,2 kpc ενώ το πιο μακρινό, το Laevens, απέχει 145 kpc, 3 φορές πιο μακριά 

από το μεγάλο Μαγγελανικό νέφος. Χωρίζονται σε 2 πληθυσμούς, έναν φτωχό σε 

μέταλλα που περιέχει τα 2/3 του συνόλου των σφαιρωτών, και έναν πιο πλούσιο σε 

μέταλλα. Ο πρώτος πληθυσμός ονομάζεται και πληθυσμός της άλως. Τα σφαιρωτά 

του κινούνται σε τυχαίες κατευθύνσεις στην γαλαξιακή άλω, που δείχνει ότι 

προέρχονται από νάνους γαλαξίες που συγχωνεύτηκαν στον δικό μας. Ο πλούσιος 

σε μεταλλικότητα πληθυσμός έχει συγκέντρωση στην κεντρική περιοχή του Γαλαξία 

(ακτίνα ως 10 kpc), και μικρή διασπορά ταχυτήτων. Αυτά τα σφαιρωτά σμήνη 

φαίνεται να δημιουργήθηκαν στον παχύ δίσκο ή  στην γαλαξιακή κοιλιά.  

Τα περισσότερα σφαιρωτά σμήνη του Γαλαξία μας έχουν ηλικία πάνω από 10 δις 

έτη. Δημιουργήθηκαν σε z=2, την εποχή των μεγάλων γαλαξιακών συγχωνεύσεων 

στο σύμπαν. Η σχέση ηλικίας/μεταλλικότητας των σφαιρωτών της περιοχής του 

γαλαξιακού πυρήνα είναι παρόμοια με αυτή στα αστέρια της γαλαξιακής κοιλιάς, 

ενώ αυτή του πληθυσμού της άλω με την παραπάνω σχέση στα αστέρια της άλως. 

Μάλλον ένα μεγάλο μέρος των αστεριών της άλω προέρχεται από σφαιρωτά σμήνη 

που εισήλθαν σε αυτή μέσω συσσώρευσης νάνων γαλαξιών.         

 

 

Σε πολλά σφαιρωτά διακρίνουμε 2 αστρικούς πληθυσμούς, βάση της αναλογίας 

χημικών στοιχείων. Ο πρώτος πληθυσμός (population I) έχει ένα μοτίβο ελαφριών 

χημικών στοιχείων (He, C, N, Al, Mg, Na, Ca), για δεδομένη αναλογία Fe/ H, που 

μοιάζει πολύ με αυτό των αστεριών του πεδίου του Γαλαξία μας (συγκεκριμένα της 

φτωχής σε μέταλλα άλως). Ο δεύτερος πληθυσμός (population II) έχει ενισχυμένα 

τα He, N, Na, Al  αλλά εξασθενημένη αναλογία σε C, O, Mg. Ως πιθανή αιτία της 

ύπαρξης 2 αστρικών πληθυσμών (που έχουν παρόμοιες ηλικίες) είναι η μεταφορά 

χημικά εμπλουτισμένης ύλης στον δεύτερο αστρικό πληθυσμό, που εκτινάχτηκε 



από αστέρια του ασυμπτωτικού κλάδου του πρώτου πληθυσμού. Αν ο 

εμπλουτισμός προερχόταν από εκρήξεις σουπερνόβα, κατάρρευσης αστρικού 

πυρήνα ή θερμοπυρηνικές, θα είχαμε ανάλογη διασπορά στην αναλογία Fe/ H 

(εμπλουτισμός σε Σίδηρο). Ένα συμπέρασμα από τα παραπάνω είναι ότι ένα μεγάλο 

μέρος (10%- 50%) των αστεριών της άλως μπορεί να προήλθε από τα σφαιρωτά 

σμήνη.  

Υπάρχουν μερικά <σφαιρωτά σμήνη> που τελικά αποδείχτηκε ότι είναι οι πυρήνες 

νάνων γαλαξιών που συσσώρευσε ο Γαλαξίας μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί το Ω του Κενταύρου. Αυτό το <σμήνος> παρουσιάζει μεγάλη διασπορά 

μεταλλικότητας. Το Ω του Κενταύρου έχει πολύ μεγάλη μάζα (4 εκατομμύρια 

ηλιακές). 

Η χαμηλότερη μεταλλικότητα σε σφαιρωτά σμήνη του Γαλαξία μας είναι  1/300 

αυτής του ήλιου (όπως το M15). Μεμονωμένα αστέρια στην γαλαξιακή άλω έχουν 

πολύ χαμηλότερη μεταλλικότητα. Οι συνθήκες ακραία χαμηλής μεταλλικότητας δεν 

ευνοούν την δημιουργία αστρικών σμηνών πολύ μεγάλης μάζας, που θα εξελιχτούν 

σε σφαιρωτά. Στο άλλο άκρο, έχουμε σφαιρωτά με παρόμοια μεταλλικότητα με 

αυτή του ήλιου (NGC 6528). Αποτελούν την εξαίρεση του κανόνα. Συνήθως 

σφαιρωτά σμήνη με μεγάλη μεταλλικότητα υπάρχουν στους ελλειπτικούς γαλαξίες.   

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα σφαιρωτά σμήνη των ελλειπτικών 

γαλαξιών. Αυτοί οι γαλαξίες έχουν ομαλή λαμπρότητα, με αποτέλεσμα να 

ξεχωρίζουν τα (πολλά σε αριθμό) σφαιρωτά σμήνη. Αντίθετα, οι σπειροειδείς 

γαλαξίες φιλοξενούν περιοχές στους δίσκους τους με έντονη δραστηριότητα 

αστρογέννησης και μεγάλη λαμπρότητα. Στους ελλειπτικούς γαλαξίες τα αστέρια 

είναι παλαιά (δεν υπάρχει υπολογίσιμη αστρογέννηση), με μεγάλη μεταλλικότητα.  

Στους σπειροειδείς γαλαξίες δεν διακρίνονται τόσο εύκολα τα σφαιρωτά σμήνη. 

Εξαίρεση αποτελεί ο γειτονικός μας γαλαξίας της Ανδρομέδας, όπου μετράμε 500 

σφαιρωτά σμήνη, τρεις φορές όσα στον δικό μας Γαλαξία! Τα περισσότερα από 

αυτά είναι μεγάλης ηλικίας. Σε άλλους (σπειροειδείς) γαλαξίες της τοπικής ομάδας 

έχουμε ανακαλύψει σφαιρωτά στους δίσκους (παρά στις άλως τους). Αυτό το 

παρατηρούμε και στο μεγάλο Μαγγελανικό νέφος.  



 

 

Οι περισσότεροι νάνοι γαλαξίες φιλοξενούν σφαιρωτά σμήνη. Το μεγάλο 

Μαγγελανικό νέφος έχει 16 σφαιρωτά σμήνη μεγάλης ηλικίας και μικρής 

μεταλλικότητας. Ο νάνος γαλαξίας του Πήγασου έχει σφαιρωτά στην κεντρική του 

περιοχή. Οι πολύ διάχυτοι γαλαξίες (νάνοι με 100 εκατομμύρια ηλιακές μάζες, αλλά 

χωρικά πολύ εκτεταμένοι με μικρή λαμπρότητα, UDG, Ultra Diffuse Galaxies), έχουν 

πλούσιο πληθυσμό σφαιρωτών σμηνών. Οι περισσότεροι νάνοι γαλαξίες είναι 

ελλειπτικοί (dEs). Δεν μπορεί να προέρχονται από ανώμαλους νάνους γαλαξίες, 

όπως πιστεύαμε, γιατί έχουν πιο πλούσιους πληθυσμούς σφαιρωτών σμηνών από 

αυτούς. 

Τα σφαιρωτά σμήνη, μέσω της κινηματικής τους, μας <δείχνουν> την μάζα των 

γαλαξιών. Αποτελούν απόδειξη της σκοτεινής ύλης, αφού η διασπορά ταχυτήτων 

και η τυχαιότητα των κινήσεών τους δεν δικαιολογούνται μόνο με την βαρυονική 

ύλη.  Διακρίνουμε μια γραμμική σχέση ανάμεσα στην συνολική μάζα των 

σφαιρωτών ενός γαλαξία και την άλω του από σκοτεινή ύλη. Το μέσο μέγεθος των 

σφαιρωτών ενός γαλαξία είναι ανάλογο της μάζας του (βαρυονική και σκοτεινή). 

Κάποιοι γαλαξίες φιλοξενούν ιδιαίτερους πληθυσμούς σφαιρωτών σμηνών. Ο NGC 

4653, ένας λαμπρός ελλειπτικός πέρα από το σμήνος της Παρθένου, περιέχει μπλε, 

πράσινα και κόκκινα σφαιρωτά σμήνη (το χρώμα δείχνει την ηλικία των αστεριών). 

Δηλαδή έχει 3 πληθυσμούς σφαιρωτών σμηνών διαφορετικής ηλικίας. Αντίθετα, ο 

NGC 1277 περιέχει μόνο κόκκινα σφαιρωτά σμήνη. Πρόκειται για έναν πολύ παλαιό 



πληθυσμό, που δημιουργήθηκε μέσα στον γαλαξία (όχι από συσσώρευση νάνων 

γαλαξιών).  

Στο νεαρό σύμπαν (z=2) δημιουργήθηκαν τα περισσότερα από τα σημερινά 

σφαιρωτά σμήνη, αυτό προκύπτει από την ηλικία τους. Όμως δεν μπορούμε να 

παρατηρήσουμε άμεσα σφαιρωτά μακρινών γαλαξιών που το φως τους χρειάζεται 

10 δις έτη να φτάσει σε εμάς.  

Το επικρατέστερο μοντέλο δημιουργίας γαλαξιών προβλέπει ότι σε πρώτη φάση το 

αέριο ψύχθηκε και συγκεντρώθηκε δημιουργώντας τις κεντρικές περιοχές των 

γαλαξιών και τα πρώτα αστέρια. Σε δεύτερη φάση συσσωρεύτηκαν πολλοί νάνοι 

γαλαξίες στους μεγαλύτερους δημιουργώντας τις γαλαξιακές άλως, μια διαδικασία 

που συνεχίζεται ακόμη. Οι δίσκοι προέρχονται από αέριο και αστέρια που 

κινήθηκαν εσωτερικά της άλω. Όσο αφορά τα σφαιρωτά σμήνη, δημιουργήθηκαν 

στις πιο πυκνές περιοχές των πρώιμων γαλαξιών, μετά τις απανωτές εκρήξεις 

σουπερνόβα των πρώτων αστεριών. Τα πλούσια σε μεταλλικότητα σφαιρωτά σμήνη 

δημιουργήθηκαν στους γαλαξίες με την περισσότερη μάζα, ενώ αντίθετα τα 

χαμηλής μεταλλικότητας στους νάνους γαλαξίες.     

 

5) Οι γαλαξίες εκρηκτικής αστρογέννησης (Starburst 

Galaxies) 

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των γαλαξιών είναι ο ρυθμός αστρογέννησης 

(SFR, star formation rate). Το πλήθος των αστεριών και η ηλικία τους μας δίνουν 

πληροφορίες για το ιστορικό της εξέλιξης ενός γαλαξία. Ρυθμό αστρογέννησης 

ονομάζουμε την αύξηση της αστρικής μάζας σε μια μονάδα του χρόνου, σε έναν 

γαλαξία. Μπορεί να είναι μηδενική, όπως συμβαίνει στους ελλειπτικούς, φτωχούς 

σε αέριο γαλαξίες (το μοριακό αέριο είναι το υλικό της αστρογέννησης). Μπορεί 

όμως να φτάσει τις χιλιάδες ηλιακές μάζες το έτος στους πιο ενεργούς γαλαξίες 

εκρηκτικής αστρογέννησης. Στον Γαλαξία μας η αστρογέννηση <τρέχει> με 1 ηλιακή 

μάζα το έτος (ένα αστέρι με τη μάζα του ήλιου ή περισσότερα μικρότερης μάζας). Η 

αστρογέννηση μπορεί να είναι συνεχής ή να συμβαίνει με σύντομα εκρηκτικά 

επεισόδια.  

Γενικά, όσο μεγαλύτερη είναι η μάζα ενός γαλαξία (με αρκετό διαθέσιμο αέριο), 

τόσο μεγαλύτερο ρυθμό αστρογέννησης μπορεί να αποκτήσει. Η πυκνότητα της 

αστρογέννησης ( ο ρυθμός αστρογέννησης ανά μονάδα του χώρου) έχει ιδιαίτερη 

σημασία και συνδέεται με την πυκνότητα του αερίου (ατομικού και μοριακού 

Υδρογόνου) σε έναν γαλαξία. Ονομάζεται και σχέση Schmidt- Kennicutt.  



Η αστρογέννηση συμβαίνει σε νεφελώματα από ψυχρό (10Κ) και σχετικά πυκνό 

μοριακό αέριο με τυπική μάζα 1 εκατομμύρια ηλιακές και μέγεθος ως 100 pc. Η 

αποτελεσματικότητα του ρυθμού αστρογέννησης (SFR efficiency) περιγράφει την 

μετατροπή του αερίου σε αστρική μάζα, μέσω βαρυτικής κατάρρευσης. Το αντίθετο 

μέγεθος είναι ο χρόνος εξάντλησης του αερίου (depletion time), που εκφράζει για 

πόσο χρόνο μπορεί να διατηρηθεί ένας ρυθμός αστρογέννησης για συγκεκριμένο 

απόθεμα αερίου ενός γαλαξία. Τυπικός τέτοιος χρόνος για γαλαξία της τοπικής 

ομάδας είναι τα 2 δις έτη, χωρίς να υπολογίζεται η ανακύκλωση του διαθέσιμου 

αερίου μέσω των αστρικών ανέμων. Εκρηκτική αστρογέννηση σε έναν γαλαξία 

ονομάζουμε την φάση όπου παρουσιάζει πολύ μεγάλη ένταση αστρογέννησης. 

Πρόκειται για μια εξελικτική φάση των γαλαξιών και όχι για ένα ξεχωριστό είδος 

γαλαξιών. Μπορεί να μην συμβεί σε όλο τον γαλαξία, συνήθως συμβαίνει κοντά 

στην κεντρική περιοχή του, όπου 100 εκατομμύρια με 10 δις ηλιακές μάζες αερίου 

βρίσκονται σε ακτίνα μικρότερη από 1 kpc. Συνήθως η εκρηκτική αστρογέννηση 

συμβαίνει μετά από βαρυτική αλληλεπίδραση με άλλο γαλαξία (από κοντινή 

διάβαση ως συγχώνευση). Οι παλιρροιακές δυνάμεις που αναπτύσσονται σε ένα 

τέτοιο γεγονός αναγκάζουν το αέριο σε εισροή προς την κεντρική περιοχή του 

γαλαξία. Με αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται και ένα άλλο φαινόμενο, ο ενεργός 

γαλαξιακός πυρήνας (AGN, active galactic nucleus). Η μάζα της κεντρικής μαύρης 

τρύπας αυξάνεται δραματικά, με αποτέλεσμα να εκρέει ακτινοβολία και αέριο (σε 

πίδακες) από την κεντρική περιοχή του γαλαξία. Σε πολλούς γαλαξίες παρατηρούμε 

να περνάνε ταυτόχρονα την φάση εκρηκτικής αστρογέννησης και του ενεργού 

γαλαξιακού πυρήνα.  

 

 



Η εκρηκτική αστρογέννηση έχει χρονικό ορίζοντα, διαφορετικά ο γαλαξίας θα 

κατανάλωνε σχετικά γρήγορα όλο το διαθέσιμο αέριο στην αστρογέννηση. Ο 

ορισμός της φάσης εκρηκτικής αστρογέννησης σε έναν γαλαξία έχει ως άξονα τον 

παραπάνω χρονικό ορίζοντα, σε σχέση με την ομαλή αστρογέννηση. Τυπικές τιμές 

εκρηκτικής αστρογέννησης είναι 10- 100 εκατομμύρια έτη διάρκεια και 

σχηματισμός 1- 100 ηλιακές μάζες το έτος/ kpc^2. Αυτή η τιμή ξεπερνάει τον ρυθμό 

αστρογέννησης του Γαλαξία μας κατά μερικά μεγέθη. Κατά την διάρκεια της φάσης 

εκρηκτικής αστρογέννησης δημιουργείται το 20% των αστεριών μεγάλης  μάζας σε 

έναν γαλαξία. Αυτό σημαίνει αυξημένη εκροή αερίου σε γαλαξιακή κλίμακα, μέσω 

των αστρικών ανέμων και των εκρήξεων σουπερνόβα. Η μεσοαστρική ύλη 

εμπλουτίζεται σημαντικά σε βαρύτερα χημικά στοιχεία. Οι γαλαξίες εκρηκτικής 

αστρογέννησης ήταν πιο συχνοί σε z= 1- 2. Οι πρώτοι γαλαξίες εκρηκτικής 

αστρογέννησης συνέβαλαν σημαντικά στον επαναΐονισμό του σύμπαντος, μέσω της 

υπεριώδης ακτινοβολίας από τα αστέρια μεγάλης μάζας.   

Το μεγαλύτερο μέρος εκπομπής υπεριώδης ακτινοβολίας σε ένα νεαρό αστρικό 

σμήνος οφείλεται στα αστέρια μεγάλης μάζας τύπου O,B. Αυτά είναι βραχύβια, με 

διάρκεια ζωής μερικά εκατομμύρια έτη. Οι αστρικοί τους άνεμοι μεταβάλλουν την 

κινητική κατάσταση της μεσοαστρικής ύλης γύρω τους. Η ύπαρξη λαμπρής στο 

υπέρυθρο εκπομπής ενός γαλαξία αποτελεί ένδειξη εκρηκτικής αστρογέννησης. 

Πρέπει να υπολογίζουμε και την μεσοαστρική σκόνη, που μετατρέπει ένα μέρος της 

υπεριώδης σε υπέρυθρη ακτινοβολία. Οι φασματικές γραμμές απορρόφησης στο 

υπεριώδες μας ενημερώνουν για την χημική σύσταση και τον βαθμό ιονισμού μιας 

περιοχής εκρηκτικής αστρογέννησης. Επίσης μέσω των γραμμών απορρόφησης 

παρατηρούμε την κινηματική του αερίου. Παρατηρούμε εκροές αερίου μεγάλης 

ταχύτητας (1000 km/s) από τους γαλαξίες. Οι γραμμές απορρόφησης στο 

υπεριώδες αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την κατανόηση της αστρικής 

ανάδρασης, του χημικού εμπλουτισμού της μεσοαστρικής και της μεσογαλαξιακής 

ύλης, και γενικά της γαλαξιακής εξέλιξης. Μία σημαντική γραμμή εκπομπής στο 

υπεριώδες είναι η Lyman- Alpha (Lyα του Υδρογόνου, η πρώτη γραμμή μετάβασής 

του). Στους γαλαξίες δημιουργείται με την επανασύνδεση του ιονισμένου αερίου, 

κυρίως γύρω από καυτά αστέρια και ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες. Αποτελεί 

σημαντική ένδειξη γαλαξία εκρηκτικής αστρογέννησης, ιδίως για γαλαξίες μεγάλου 

z (ερυθρολίσθηση). Η  Lyα καταστρέφεται από την σκόνη, με αποτέλεσμα αυτή η 

γραμμή εκπομπής να είναι ευαίσθητη στην μεσοαστρική και μεσογαλαξιακή ύλη 

ανάμεσα στην πηγή και τον παρατηρητή. Έτσι συνήθως εμφανίζεται σαν διάχυτη, 

μικρής λαμπρότητας άλω στους γαλαξίες. Είναι πιο λαμπρή σε γαλαξίες μικρής 

μάζας και μεταλλικότητας, όπως ο τοπικός νάνος IZw18. 

Μία κατηγορία γαλαξιών που σχετίζεται με την γραμμή Lyα είναι οι γαλαξίες Lyman- 

Break, στους οποίους παρατηρούμε διακοπή της παραπάνω εκπομπής. Σε μεγάλη 



ερυθρολίσθηση έχουν 10-100 δις ηλιακές μάζες και ενισχυμένη μεταλλικότητα. 

Παρουσιάζουν αστρογέννηση 5 ως μερικές εκατοντάδες ηλιακές μάζες το έτος.  

 

Οι γαλαξίες αστρογέννησης χαρακτηρίζονται από πλατιές γραμμές εκπομπής στο 

ορατό φως, που προέρχονται από το ιονισμένο μεσοαστρικό αέριο. Ένα μέρος τους 

οφείλεται στην επανασύνδεση του ιονισμένου αερίου από τα αστέρια φασματικού 

τύπου O,B. Η γραμμή εκπομπής Hα αποτελεί εργαλείο για τον καθορισμό 

εκρηκτικής αστρογέννησης. Στους γαλαξίες starburst παρατηρούμε λαμπρές 

<απαγορευμένες> φασματικές γραμμές εκπομπής, κυρίως των S+, N+, O+, O++. 

Εξαρτώνται πολύ από την μεταλλικότητα και την πυκνότητα του αερίου, και μας 

δίνουν πληροφορίες για αυτά τα 2 μεγέθη σε έναν γαλαξία. Οι συνδυασμοί τους 

μας βοηθάνε να κατατάξουμε τους γαλαξίες σε εκρηκτικής αστρογέννησης και 

ενεργού γαλαξιακού πυρήνα. Η γραμμή εκπομπής του Οξυγόνου {O III}λ5007 είναι 

από τις πιο λαμπρές, σε συγκεκριμένες συνθήκες. Είναι ευαίσθητη στην 

θερμοκρασία και λαμπρή σε μικρή μεταλλικότητα και περιοχές μεγάλης διέγερσης 

του αερίου, όπως οι ενεργοί γαλαξιακοί πυρήνες. Η γραμμή εκπομπής {N II}λ6583 

μας βοηθάει στον διαχωρισμό εκρηκτικής αστρογέννησης χαμηλής μεταλλικότητας 

και των ενεργών γαλαξιακών πυρήνων. Επίσης, τα αστέρια Wolf- Rayet, που σε 

μεγάλο πλήθος υποδηλώνουν εκρηκτική αστρογέννηση, έχουν χαρακτηριστικές 

γραμμές εκπομπής στο ορατό φως. Σε χαμηλή μεταλλικότητα μόνο τα πολύ μεγάλης 

μάζας αστέρια εξελίσσονται σε Wolf- Rayet.  



Η δημιουργία των αστεριών συμβαίνει μέσα σε πυκνά μοριακά νεφελώματα, με 

πολύ σκόνη. Γενικά η σκόνη απορροφάει και επαναεκπέμπει στο υπέρυθρο, το μισό 

από το συνολικό αστρικό φως στο σύμπαν. Ενώ οι υπεριώδης ακτινοβολία των 

αστεριών απορροφάται αποτελεσματικά από την σκόνη, οι παρατηρήσεις στο 

υπέρυθρο συμπληρώνουν την εικόνα μιας περιοχής αστρογέννησης. Η εκπομπή στο 

υπέρυθρο δεν είναι σημαντική για γαλαξίες μικρής μεταλλικότητας, αλλά αυξάνεται 

με την μεταλλικότητα (σκόνη). Μπορεί να υπερεκτιμηθεί ο ρυθμός αστρογέννησης 

μέσω μετρήσεων της υπέρυθρης ακτινοβολίας, αφού και τα εξελιγμένα αστέρια 

θερμαίνουν την σκόνη, με αποτέλεσμα να ακτινοβολεί στο υπέρυθρο. Τα λαμπρά 

νεαρά αστέρια θερμαίνουν την σκόνη σε μεγαλύτερες θερμοκρασίες από τα 

παλαιότερα αστέρια, με αποτέλεσμα η καμπύλη εκπομπής τους στο υπέρυθρο να 

κορυφώνεται σε μικρότερο μήκος κύματος (κοντινό υπέρυθρο).  

Μέσω της αστρογέννησης δημιουργούνται διπλοί αστέρες εκπομπής ακτινών Χ (X- 

ray binaries). Αποτελούνται από ένα αστέρι κυρίας ακολουθίας και ένα υπέρπυκνο 

αντικείμενο (μαύρη τρύπα ή αστέρα νετρονίων). Μέσω της μεταφοράς ύλης- 

συσσώρευσης από το αστέρι- δότη στον λήπτη (υπέρπυκνο αντικείμενο) εκπέμπεται 

ακτινοβολία Χ. Οι περιοχές εκρηκτικής αστρογέννησης χαρακτηρίζονται από ισχυρή 

εκπομπή ακτινών Χ, μέσω των μεγάλης μάζας διπλών αστεριών ακτινών Χ (HMXBs, 

high- mass X- ray  binaries). Στις ακτίνες Χ εκπέμπει και το καυτό μέρος του 

μεσοαστρικού αερίου. Ισχυρή εκπομπή ακτινών Χ έχει παρατηρηθεί και σε νάνους 

γαλαξίες, αλλά και σε γαλαξίες χαμηλής μεταλλικότητας.      

     

X- Rays galaxy 

 



Σε τοπικό επίπεδο, γαλαξίες που φιλοξενούνε περιοχές εκρηκτικής αστρογέννησης 

είναι ο M82 (η κεντρική του περιοχή) και το μεγάλο Μαγγελανικό νέφος (νεφέλωμα 

30 Doradus). Η τοπική ομάδα γαλαξιών αποτελείται κυρίως από νάνους γαλαξίες 

(70%), αλλά μόνο μερικοί παρουσιάζουν εκρηκτική αστρογέννηση.  

Οι μπλε συμπαγείς γαλαξίες (BCG, blue compact galaxies) έχουν σχετικά μικρή μάζα 

(1 δις ηλιακές), μικρή μεταλλικότητα, πλατιές γραμμές εκπομπής στο ορατό, και 

μικρό μέγεθος που δεν ξεπερνάει τα 2 kpc. Στους BCG ανήκουν μερικοί από τους πιο 

φτωχούς σε μέταλλα γαλαξίες που γνωρίζουμε (IZw 18). Δεν πρόκειται για νεαρούς 

γαλαξίες, μιας και έχουν παλαιότερους αστρικούς πληθυσμούς, αλλά στο 

μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας τους δεν είχαν αποτελεσματική αστρογέννηση. Η 

μισή από τη μάζα τους είναι αέριο, και είναι φτωχοί σε σκόνη. Η εκρηκτική 

αστρογέννηση που παρατηρούμε σε αυτούς οφείλεται σε αλληλεπίδραση με άλλον 

γαλαξία.  

Οι γαλαξίες <πράσινα μπιζέλια> (green peas) είναι συμπαγείς γαλαξίες εκρηκτικής 

αστρογέννησης. Η λαμπρή εκπομπή στο ορατό τους κάνει να έχουν πράσινο χρώμα. 

Έχουν μάζα 10^8- 10^10 ηλιακές και ρυθμό αστρογέννησης ως 60 ηλιακές μάζες το 

έτος. Αυτοί οι γαλαξίες και οι  BCG είναι πιο συχνοί σε μεγάλο z παρά στο σημερινό 

σύμπαν.  

 

Πράσινα <μπιζέλια> 

 

Οι λαμπροί στο υπέρυθρο γαλαξίες (LIRGs, luminous infrared Galaxies) περιέχουν 

πολύ σκόνη. Είναι σχεδόν αόρατοι στο ορατό φως και στις υπεριώδεις. Έχουν 

μεγάλη μάζα, και πρόκειται για ελλειπτικούς, σπειροειδείς ή φακοειδείς γαλαξίες. Η 

σκόνη σε αυτούς έχει θερμοκρασία από 20Κ ως 100 Κ. Οι U (ultra) LIRG φτάνουν σε 

λαμπρότητα στο υπέρυθρο 10^12 ηλιακές λαμπρότητες και ρυθμό αστρογέννησης 

1000 ηλιακές μάζες το έτος! Τα επεισόδια εκρηκτικής αστρογέννησης αυτού του 



μεγέθους πρέπει να είναι σύντομα, αλλιώς εξαντλείται όλο το διαθέσιμο αέριο. 

Μπορεί να πρόκειται για μια εξελικτική φάση ενός γαλαξία, αμέσως μετά από 

γαλαξιακή συγχώνευση, που θα ακολουθήσει η ανάπτυξη ενεργού γαλαξιακού 

πυρήνα. Αυτός θα απομακρύνει και ένα μεγάλο μέρος της σκόνης, με αποτέλεσμα ο 

γαλαξίας να γίνει ορατός, και μάλιστα αρκετά λαμπρός.  Πίσω από την μεγάλη 

εκπομπή της σκόνης στο υπέρυθρο, υπάρχει ισχυρή εκπομπή στο υπεριώδης, μέσω 

των νεαρών αστεριών μεγάλης μάζας ή ακόμα και την ανάπτυξη ενεργού 

γαλαξιακού πυρήνα.        

Έχουμε παρατηρήσει γαλαξίες εκρηκτικής αστρογέννησης σε μεγάλη 

ερυθρολίσθηση, z= 10. Οι γαλαξίες με τον μεγαλύτερο ρυθμό αστρογέννησης που 

ξεπερνάει ακόμα και τους ULIRGs, είναι οι γαλαξίες υπό- χιλιοστόμετρων (SMG, sub- 

millimeter galaxies). Φτάνουν σε βολομετρική (όλα τα μήκη κύματος) λαμπρότητα 

τις 10^13 ηλιακές, και έχουν τυπική μάζα αερίου 10^11 ηλιακές. Ο ρυθμός 

αστρογέννησης ξεπερνάει τις 1000 ηλιακές μάζες το έτος. Πρόκειται για γαλαξίες 

εκρηκτικής αστρογέννησης με μεγαλύτερη μάζα και χαμηλότερη θερμοκρασία από 

τους ULIRGs, άρα δεν αποτελούν προηγούμενο ή επόμενο εξελικτικό στάδιο. Σε z=1 

είναι αρκετά συχνοί, πολύ συχνότεροι από τους ULIRGs. Θεωρούνται ανιχνευτές 

συγκεντρώσεων σκοτεινής ύλης μεγάλης μάζας. Αν και φέρουν σημάδια γαλαξιακής 

συγχώνευσης, βρίσκονται κυρίως απομονωμένοι από άλλους γαλαξίες. Όμως οι πιο 

λαμπροί εντοπίζονται σε πρώτο- σμήνη γαλαξιών. Στο ορατό φως παρουσιάζουν 

ενδείξεις εκρηκτικής αστρογέννησης και ενεργού γαλαξιακού πυρήνα, και αέριο 

μεγάλης μεταλλικότητας. Η λαμπρότητά τους κυριαρχείται από την αστρογέννηση. 

Εκτείνονται χωρικά πέρα από 10 kpc, ενώ η εκπομπή από την σκόνη τους 

συγκεντρώνεται στο εσωτερικό 1 kpc. Εξελίσσονται σε Κβάζαρ και μετά σε 

ελλειπτικούς γαλαξίες χωρίς σημαντική αστρογέννηση. 

 

Sub- millimeter galaxies 

 



Η μεσογαλαξιακή ύλη σήμερα θεωρείται ιονισμένη. Στο πολύ πρώιμο σύμπαν, σε 

z=1000 (ηλικία σύμπαντος 380.000 έτη), η ακτινοβολία και η ύλη αποσυνδέθηκαν, 

και το σύμπαν έγινε ουδέτερο. Τα πρώτα αστέρια, σε z=30, άρχισαν να ιονίζουν και 

πάλι την ύλη. Η μεσογαλαξιακή ύλη ιονίστηκε πλήρως σε z=6. Αυτό συνέβη βασικά 

μέσω υπεριώδες ακτινοβολίας, από τους γαλαξίες. Οι γαλαξίες εκρηκτικής 

αστρογέννησης συνέβαλαν πολύ σημαντικά σε αυτό, με την ισχυρή εκπομπή στις 

υπεριώδες από τα πολυάριθμα νεαρά αστέρια μεγάλης μάζας. Η δημιουργία 

αστεριών μεγάλης μάζας ενισχύθηκε από την χαμηλή μεταλλικότητα των γαλαξιών 

εκείνης της εποχής. Επίσης συνέβαλαν και οι ενεργοί γαλαξιακού πυρήνες.        

 

6) Η Καυτή μεσογαλαξιακή ύλη 

Το μεγαλύτερο μέρος της μάζας στο σύμπαν είναι αόρατο. Εκτός από την σκοτεινή 

ύλη, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής ύλης, και η βαρυονική ύλη 

βρίσκεται κυρίως στις άλως των γαλαξιών, ανάμεσα στους γαλαξίες και γύρω από 

τα σμήνη γαλαξιών, παρά δεσμευμένη σε αστέρια. Σε μεγάλη κλίμακα σχηματίζει 

τον λεγόμενο κοσμικό ιστό (η εικόνα μεγάλων περιοχών του σύμπαντος) 

 

 

Η καυτή ιονισμένη ύλη (πλάσμα) μέσα στους γαλαξίες, που εκπέμπει στις ακτίνες Χ, 

ονομάζεται μεσοαστρική ύλη (ISM, interstellar medium). Όταν βρίσκεται γύρω από 

έναν γαλαξία και σχηματίζει μια άλω, ονομάζεται περιγαλαξιακή ύλη (CGM, circum 



galactic medium), στις ομάδες γαλαξιών μεσογαλαξιακή ύλη ομάδας (IGrM, 

intragroup medium) σε σμήνη γαλαξιών  μεσογαλαξιακή ύλη σμήνους (ICM, 

intracluster medium) και στα νήματα του κοσμικού ιστού μεσογαλαξιακή ομάδα 

κοσμικού ιστού (IGM, intergalactic medium, WHIM warm- hot intergalactic 

medium). Όλες αυτές οι κλίμακες καυτού πλάσματος έχουν τις ίδιες βασικές 

ιδιότητες. Περιγράφονται ως ιδανικό αέριο σε βαρυτική ισορροπία και τις 

ονομάζουμε καυτές ατμόσφαιρες. 

Ανιχνεύουμε τις καυτές ατμόσφαιρες στις ακτίνες Χ. Η πυκνότητα της ύλης 

ελαττώνεται σημαντικά πέρα από τις γαλαξιακές άλως. Πέρα από τις άλως 

σκοτεινής ύλης (κάθε γαλαξίας έχει μια γύρω του) δεν μπορούμε να τις 

ανιχνεύσουμε άμεσα. Η θερμοκρασία των καυτών ατμοσφαιρών κυμαίνεται από 

μερικά εκατομμύρια βαθμοί ως 100 εκατομμύρια βαθμοί. Οι υψηλές αυτές 

θερμοκρασίες έχουν ως αποτέλεσμα τον έντονο ιονισμό του πλάσματος. Έτσι 

ανιχνεύουμε πλήρως ιονισμένο Υδρογόνο και Ήλιο και πολύ ιονισμένα βαρύτερα 

στοιχεία. Διακρίνουμε <παγωμένες> μαγνητικές γραμμές.  

Σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες και μικρές πυκνότητες των καυτών ατμοσφαιρών 

το χρονοδιάγραμμα ισορρόπησης ιονισμού (ionization equilibration time scale) είναι 

μικρό. Έτσι οι καυτές ατμόσφαιρες βρίσκονται σε κατάσταση ισορροπίας ιονισμού 

μέσω συγκρούσεων (collisional ionization equilibrium,CIE). Αυτό σημαίνει ότι ο 

ρυθμός ιονισμού είναι ίσος με τον ρυθμό επανασύνδεσης, και καθορίζεται μόνο 

από τις εσωτερικές συγκρούσεις. Η ακτινοβολία από εξωτερικές πηγές δεν 

επηρεάζει τον ρυθμό ιονισμού του πλάσματος στις καυτές ατμόσφαιρες. Οι καυτές 

ατμόσφαιρες είναι οπτικά διαπερατές, που σημαίνει ότι η πυκνότητα του αερίου 

είναι τόσο μικρή ώστε τα φωτόνια που εκπέμπονται δεν αλληλεπιδρούν με ιόντα ή 

ηλεκτρόνια, και διαφεύγουν χωρίς σκέδαση (το αντίθετο με το πυκνό καυτό πλάσμα 

στο εσωτερικό των αστεριών). Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η εκπομπή στις 

ακτίνες Χ είναι ανάλογη με το τετράγωνο της πυκνότητας του αερίου μας 

επιτρέπουν να απεικονίζουμε, στις ακτίνες Χ, την διασπορά του αερίου στις καυτές 

ατμόσφαιρες. Ουσιαστικά ανιχνεύουμε την ακτινοβολία πέδησης (bremsstrahlung), 

που έχει ως μηχανισμό εκπομπής την επιβράδυνση ελεύθερων ηλεκτρονίων που 

αλληλεπιδρούν με ελεύθερα ιόντα.   



       

 

Επίσης ανιχνεύουμε γραμμές εκπομπής μετάλλων, δηλαδή βαρύτερων στοιχείων 

από το Υδρογόνο και το Ήλιο. Αυτή η εκπομπή προέρχεται από την σύγκρουση ή 

επανασύνδεση ελεύθερων ηλεκτρονίων με ιόντα βαρύτερων στοιχείων. Ενώ η 

ακτινοβολία πέδησης κυριαρχεί σε αέριο με θερμοκρασία >10^7,5 Κ, σε 

χαμηλότερες θερμοκρασίες κυριαρχεί ο δεύτερος μηχανισμός. Αυτό το φαινόμενο 

αποτελεί τρόπο να υπολογίσουμε την θερμοκρασία μιας καυτής ατμόσφαιρας.  

Ο χρόνος που χρειάζεται ένα ακουστικό κύμα να διασχίσει μια καυτή ατμόσφαιρα 

μας δίνει το χρονοδιάγραμμα εξομάλυνσης αποκλίσεων από την υδροστατική 

ισορροπία του. Μια καυτή ατμόσφαιρα που δεν διαταράσσεται από γαλαξιακές 

συγχωνεύσεις ή ενεργούς γαλαξιακούς πυρήνες (AGN, active galactic nucleus) 

έρχεται σε υδροστατική ισορροπία (όπως έχουν τα αστέρια), μετά από μερικούς 

χρόνους διάσχισης του ήχου (crossing time), τυπικά 1 δις έτη για τα σμήνη 

γαλαξιών. Η διατάραξη της υδροστατικής ισορροπίας είναι σημαντική όταν σε ένα 

σμήνος γαλαξιών συμβαίνουν μεγάλες γαλαξιακές συγχωνεύσεις. Έχουμε 

παρατηρήσει, όπως στο σμήνος γαλαξιών του Περσέα, ότι η ανάδραση (feedback) 

μέσω ενεργού γαλαξιακού πυρήνα, που σημαίνει κίνηση αερίων σε γαλαξιακή 

κλίμακα, δεν έχει μεγάλη συνεισφορά στην συνολική πίεση της καυτής 

ατμόσφαιρας.   



 

Καυτή ατμόσφαιρα στο σμήνος γαλαξιών του Περσέα 

Στο κυρίαρχο κοσμολογικό μοντέλο ΛCDM (ψυχρής σκοτεινής ύλης) τα σμήνη και οι 

ομάδες γαλαξιών σχηματίστηκαν σε συμπυκνώματα σκοτεινής ύλης, όπου η 

βαρυονική ύλη κατέρρευσε βαρυτικά. Αυτά τα αρχικά σμήνη αναπτύχθηκαν 

ιεραρχικά (οι μεγάλες δομές σχηματίστηκαν από την ένωση μικρότερων μέσω 

συσσώρευσης και συγχώνευσης). Οι σχετικές προσομοιώσεις προβλέπουν την 

εκπομπή ακτινών Χ που σήμερα παρατηρούμε. Το αέριο, κατά την βαρυτική 

κατάρρευση στο εσωτερικό της σκοτεινής ύλης, θερμαίνεται σημαντικά μέσω 

κρουστικών κυμάτων. Όσο πιο μεγάλη μάζα έχει η σκοτεινή άλω, τόσο θερμότερο 

είναι το αέριο που φιλοξενεί. Υπάρχει μια σταθερή αναλογία του καυτού αερίου 

στην συνολική (κυρίως σκοτεινή) ύλη στα γαλαξιακά σμήνη. 

Γνωρίζουμε ότι ένα μέρος της καυτής ατμόσφαιρας ενός γαλαξιακού σμήνους έχει 

συσσωρευτεί σε αυτό, με αποτέλεσμα να θερμανθεί σημαντικά. Η αστρική μάζα 

επικρατεί μόνο βαθειά στο εσωτερικό των γαλαξιών. Ο Γαλαξίας μας έχει ποσοστό 

αστρικής μάζας 6% της συνολικής, ενώ όλη η βαρυονική, μαζί με την καυτή 

ατμόσφαιρα, αποτελεί το 16% της συνολικής μάζας (το υπόλοιπο είναι η σκοτεινή 

ύλη). Οι καυτές ατμόσφαιρες αποτελούν τον βασικό τροφοδότη ύλης για τους 

γαλαξιακούς δίσκους. Ο Γαλαξίας μας, με ρυθμό αστρογέννησης 1 ηλιακή μάζα το 

έτος, θα είχε εξαντλήσει το μοριακό αέριο στον δίσκο του σε 1 δις έτη. Οι θερμικές 

αστάθειες της καυτής ατμόσφαιρας δημιουργούν μια <βροχή> αερίου στον Γαλαξία, 

που του παρέχει ύλη για αστρογέννηση για τα επόμενα 10 δις έτη. Η ανάδραση από 

την αστρική εξέλιξη δημιουργεί τις συνθήκες ώστε αυτό το αέριο να καταναλωθεί 

στην αστρογέννηση. Για παράδειγμα, οι εκρήξεις σουπερνόβα συμπυκνώνουν 

τμήματα των μοριακών νεφών, με αποτέλεσμα την βαρυτική τους κατάρρευση. Η 

ανάμειξη του αερίου από την καυτή ατμόσφαιρα με το αέριο του Γαλαξία 

επιταχύνει το χρονοδιάγραμμα ψύξης του αερίου της καυτής ατμόσφαιρας, με 

αποτέλεσμα να συμπυκνωθεί ώστε να μπορεί να συσσωρευτεί ομαλά στον 



γαλαξιακό δίσκο. Στους γαλαξίες όπου έχει καταστραφεί ο δίσκος, μέσω πίεσης 

εμβολής (ram pressure, όταν ένας γαλαξίας μπαίνει στο εσωτερικό ενός γαλαξιακού 

σμήνους) μάλλον δεν ξανασχηματίζεται, και ο γαλαξίας εξελίσσεται σε <κόκκινο> 

ελλειπτικό χωρίς σημαντική αστρογέννηση (red and dead galaxy). Δυστυχώς 

παρατηρούμε μόνο τις πυκνότερες και θερμότερες περιοχές των ατμοσφαιρών των 

γαλαξιακών σμηνών.  

Οι παρατηρήσεις μας για την μεσογαλαξιακή ύλη που βρίσκεται έξω από τα 

γαλαξιακά σμήνη (κοσμικός ιστός) είναι αρκετά φτωχές. Τα νήματα αποτελούν τις 

πιο πυκνές και καυτές περιοχές του, και όχι το σύνολο της WHIM.       

  

 

Η κεντρική υπερμεγέθης μαύρη τρύπα (super massive black hole) ενός γαλαξία έχει 

σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του. Μέσω της συσσώρευσης μετατρέπει την ύλη σε 

ενέργεια, μηχανική και ακτινοβολία, με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάδραση 

ακτινοβολίας (radiative AGN feedback), δηλαδή η φάση Κβάζαρ, συμβαίνει με την 

επίδραση της ακτινοβολίας στο ψυχρό γαλαξιακό αέριο. Η μηχανική ανάδραση 

(radio- mechanical AGN feedback) έχει ως μηχανισμό τους πίδακες, που θερμαίνουν 

ή συμπιέζουν το καυτό αέριο έξω από τον γαλαξία. Όταν η συσσώρευση ύλης στην 

κεντρική μαύρη τρύπα είναι έντονη, επικρατεί ο πρώτος μηχανισμός, ενώ όταν είναι 

πιο ομαλή ο δεύτερος. Ταχεία ανάπτυξη της μαύρης τρύπας και έντονη 

συσσώρευση (ανάδραση ακτινοβολίας) παρατηρούμε συνήθως στην αρχή της 

εξέλιξης ενός γαλαξία. Σε γαλαξίες μεγάλης μάζας, ομάδες και σμήνη γαλαξιών που 

έχουν καυτή ατμόσφαιρα, την φάση του Κβάζαρ ακολουθεί μηχανική ανάδραση. Οι 



πίδακες ενσωματώνονται με την καυτή ατμόσφαιρα. Ένα μέρος του αερίου ψύχεται 

με αποτέλεσμα οι γαλαξίες να αναπτυχθούν μέσω αστρογέννησης. Έχουμε 

μελετήσει τέτοια φαινόμενα στις κεντρικές περιοχές γαλαξιακών σμηνών. 

Δημιουργούνται κοιλότητες (cavities) στην εκπομπή ακτινών Χ, που δείχνουν 

ψυχρές περιοχές. Όμως παραμένει μυστήριο πως μπορεί η ανάδραση των ενεργών 

γαλαξιακών πυρήνων να δρα σε 8 τάξεις μεγέθους- από την πολύ μικρών 

διαστάσεων μαύρη τρύπα ως εκατοντάδες kpc στα γαλαξιακά  σμήνη.  

Η υπερμεγέθης μαύρη τρύπα ενός γαλαξία συνδέεται με την λαμπρότητα και την 

διασπορά ταχυτήτων των αστεριών της γαλαξιακής κοιλιάς. Αυτό δείχνει ότι 

αναπτύσσεται παράλληλα με την γαλαξιακή κοιλιά. Επίσης υπάρχει αναλογία της 

μάζας της κεντρικής μαύρης τρύπας και της θερμοκρασίας της καυτής ατμόσφαιρας. 

Η θερμοκρασία της καυτής ατμόσφαιρας εξαρτάται από την συνολική μάζα, άρα η 

μάζα της κεντρικής μαύρης τρύπας είναι ανάλογη της συνολικής μάζας του γαλαξία, 

συμπεριλαμβανόμενης της σκοτεινής ύλης.  

   

     M84 Radio-mechanical AGN 
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Οι παρατηρήσεις των καυτών ατμοσφαιρών μας προσφέρουν μετρήσεις της 

δυναμικής αυτού του αερίου. Το πλάτος των φασματικών γραμμών μας ενημερώνει 

για στροβιλισμούς και οι μετατοπίσεις των φασματικών γραμμών για κινήσεις 

μεγάλης κλίμακας, όπως οι ροές αερίου (streaming motions). Αυτές οι δυναμικές 

στην καυτή ατμόσφαιρα αναπτύσσονται με τη συσσώρευση ύλης ή με την κίνηση 

των γαλαξιών προς το εσωτερικό ενός σμήνους. Όμως δεν παρατηρούμε να 

διαταράσσεται η θερμοδυναμική ισορροπία μιας καυτής ατμόσφαιρας.  

Στις καυτές ατμόσφαιρες έχουμε ανακαλύψει μια ποικιλία χημικών στοιχείων όπως 

τα C, N, O, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca, Cr, Mn, Fe, Ni, που προέρχονται από αστέρια του 



ασυμπτωτικού κλάδου (κυρίως τα 2 πρώτα) και εκρήξεις σουπερνόβα. Φαίνεται οι 

καυτές ατμόσφαιρες να εμπλουτίστηκαν από μεγάλο αριθμό εκρήξεων σουπερνόβα  

I και II, και όχι ιδιαίτερα από τα πρώτα αστέρια πληθυσμού ΙΙΙ. Η αναλογία μεταξύ 

των παραπάνω χημικών στοιχείων μοιάζει με αυτή του ήλιου μας (ο ήλιος έχει 

μεγαλύτερη μεταλλικότητα, δηλαδή τα παραπάνω χημικά στοιχεία είναι πιο 

ενισχυμένα). Ο εμπλουτισμός των καυτών ατμοσφαιρών συνέβη αρκετά νωρίς την 

εποχή των μεγάλων συγχωνεύσεων και της έντονης αστρογέννησης, σε z= 2- 3, πριν 

τον σχηματισμό των σημερινών γαλαξιακών σμηνών. Η χωρική διασπορά της 

μεταλλικότητας στις καυτές ατμόσφαιρες μας δείχνει ενίσχυση των μετάλλων στις 

κεντρικές περιοχές, που σημαίνει ότι η ανάδραση μέσω των AGN συνέβη πριν από 

τον σχηματισμό των γαλαξιακών σμηνών. Άλλος μηχανισμός που μπορεί να 

εμπλούτισε μια καυτή ατμόσφαιρα είναι η απογύμνωση μέσω πίεσης εμβολής (ram 

pressure striping), δηλαδή ύλη από γαλαξίες που εισέρχονται σε γαλαξιακά σμήνη 

σχηματίζει μια ουρά μέσα στην καυτή ατμόσφαιρα (όπως οι νάνοι γαλαξίες που 

συσσωρεύονται στον Γαλαξία μας).  Ένας άλλος μηχανισμός είναι η αλληλεπίδραση 

γαλαξιών, που φαίνεται από το πλήθος των αστεριών που υπάρχουν διάσπαρτα σε 

ένα σμήνος, χωρίς να ανήκουν σε κάποιον γαλαξία, εμπλουτίζοντας τον 

μεσογαλαξιακό χώρο.     

 


