Ο Γαθαλίαξ ιαξ
Γζαηάζεζξ ηαζ δμιή ημο Γαθαλία ιαξ
Ο Γαθαλίαξ ιαξ απμηεθείηαζ από 5 ιένδ πμο δζαθένμοκ ακάθμβα ιε ηδκ
ζύζηαζή ημοξ (αζηνζηό πθδεοζιό), ηδκ βεςιεηνία ημοξ ηαζ ηδκ ηζκδηζηή
ημοξ. Αοηέξ μζ εκόηδηεξ είκαζ δ ημζθζά (bulge),μ θεπηόξ δίζημξ, μ
παπύξ δίζημξ, δ άθςξ ημο ηαζ ημ ζημηεζκό (ιδ αανομκζηό)ζηέιια ημο.
Ο ηύπμξ ημο Γαθαλία ιαξ είκαζ Sb (-Sb+)I-II (ηαηά Hubble-Sandage),SAB
(rs)bc-II (ηαηά de Vaucoulers). Ζ θαιπνόηδηά ημο είκαζ 20 δζξ δθζαηέξ
θαιπνόηδηεξ, ημ ιέβεεόξ ημο (δζάιεηνμξ) ζηδκ ημζθζά 1-2kpc, ζημκ
δίζημ 30kpc, ζηδκ άθς 100kpc ηαζ ζημ ζηέιια 150-450 kpc. Ζ ιάγα ημο
είκαζ 150 δζξ δθζαηέξ, ιε 40 δζξ ζημκ θεπηό δίζημ, 5 δζξ ζημκ παπύ
δίζημ, 15 δζξ ζηδκ ημζθζά ηαζ 4 δζξ ζηδκ άθς, ηαζ όθμ ημ οπόθμζπμ ζημ
ζηέιια ημο. Ζ ιέζδ ποηκόηδηά ημο είκαζ(ζε αηηίκα 8 kpc) 0,04 δθζαηέξ
ιάγεξ ακά ηεηναβςκζηό πάνζεη. Ζ ιέζδ ποηκόηδηα ζηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο
είκαζ 0,1 δθζαηέξ ιάγεξ ακά ηεηναβςκζηό πάνζεη, ή 4 άημια (Ζ) ζημ
ηοαζηό εηαημζηόιεηνμ. Οζ ποηκόηδηεξ ηαηά πενζμπέξ είκαζ0,4 δθζαηέξ
ζε αζηένζα ακά pc3 ημο θεπημύ δίζημο, 0,03 δθζαηέξ ζε αζηένζα ακά pc3
ημο παπζμύ δίζημο, 0,001 δθζαηέξ ζε αζηένζα ηαζ0,5 δθζαηέξ ζε αένζμ
ακά pc3 ζηδκ άθς ηαζ 0,1 δθζαηέξ ακά pc3 ζημ ζηέιια.
Ο θεπηόξ δίζημξ είκαζ ηονίανπμξ ζε θαιπνόηδηα, ανζειό αζηενζώκ, μναηή
ζηόκδ ηαζ αένζα ζημκ Γαθαλία. Απμηεθεί ημ γςκηακό ημιιάηζ ημο Γαθαλία
ιε ζηαεενή, αηόια ηαζ ζήιενα, αζηνμβέκκδζδ. Αοηό μθείθεηαζ ζηα
δζαεέζζια απμεέιαηα αενίμο. Ο Ήθζμξ ανίζηεηαζ ζημκ θεπηό δίζημ, 8 kpc
από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ, 15 pc αόνεζα ημο βαθαλζαημύ επζπέδμο. Έπεζ
βςκζαηή ηαπύηδηα 220 πζθζόιεηνα ημ δεοηενόθεπημ.

Ζ Κμζθζά
Απμηεθεί ηδκ ηεκηνζηή πθάηοκζδ ζημκ δίζημ. Έπεζ ιζα ηεκηνζηή
εθθεζρμεζδή ημνοθή(spherodial cusp),ιέζα ζε αηηίκα 1 kpc. Ζ πθάηοκζδ
είκαζ ηδξ ηάλδξ ημο 0,6. Ζ ηεκηνζηή ποηκόηδηα ζε αζηένζα είκαζ>100
εηαημιιύνζα ακά kpc3. Ο αζηνζηόξ πθδεοζιόξ είκαζ πμθύ πθμύζζμξ ζε
ιέηαθθα, ιέπνζ(Fe)/(H)=+0,5. Ζ ιέζδ δθζηία ημοξ είκαζ ηα 10 δζξ. έηδ.
Πνόηεζηαζ βζα βεναζιέκμ πθδεοζιό, αθθά ακηίεεηα από ηδκ βεκζηή
ακαθμβία δθζηίαξ- ιεηαθθζηόηδηαξ, πμθύ πθμύζζμξ ζε ιέηαθθα. Αοηό
μθείθεηαζ ζηα έκημκα ηαζ πμθθαπθά επεζζόδζα αζηνμβέκκδζδξ πμο αίςζε.

Γζαηνίκμοιε 2 αζηνζημύξ πθδεοζιμύξ, έκακ πζμ παθαζό ηαζ έκακ κεόηενμ,
πμο ιάθθμκ πνμένπεηαζ από ιενζηή ηαηάννεοζδ ημο παπύ δίζημο
(ζπδιαηζζιόξ ηδξ βαθαλζαηήξ νάαδμο). Σμ θςξ ηδξ ημζθζάξ πνμένπεηαζ
ηονίςξ από ημοξ (πμθύ θαιπνμύξ)ενοενμύξ βίβακηεξ. ημ ηεκηνζηό ηοαζηό
πάνζεη ηονζανπεί ιζα ιεβάθδξ ιάγαξ ιαύνδ ηνύπα, ιε ιάγα 4 εηαημιιύνζα
δθζαηέξ. Ζ ηζκδηζηή ηονζανπείηαζ από ιεβάθδ δζαζπμνά ηαποηήηςκ, ιέπνζ
150 πζθ./δεοηενόθεπημ. Ζ ζηαεενή πενζθμνά είκαζ ανβή, ιε 40
πζθ./δεοη/Kpc. Τπάνπεζ ιία ηνζαλμκζηή δμιή πμο μδδβεί ζηδκ (ελςηενζηή
ηδξ ημζθζάξ)ζπείνα.

Λεπηόξ δίζημξ.
Ζ μπηζηή εζηόκα ημο Γαθαλία ιαξ ζημκ μονακό μνίγεηαζ από ηδκ ηαηακμιή
ηςκ ημπζηώκ ζημηεζκώκ κεθώκ, έηζζ μ βςκζαηόξ ααειόξ ποηκόηδηαξ ημο
δίζημο δεκ είκαζ ακαβκςνίζζιμξ. Ζ ποηκόηδηα πέθηεζ ζε βςκζαηή
ηαηεύεοκζδ ναβδαία, ιε ιήημξ ηθίιαηαξ 3kpc ηαζ ύρμξ 300pc. ημκ θεπηό
δίζημ οπάνπμοκ αζηένζα όθςκ ηςκ δθζηζώκ, ιέπνζ 12 δζξ εηώκ. Σα κέα
αζηένζα είκαζ πζμ πμθύ ζοβηεκηνςιέκα ζημ ιεζαίμ επίπεδμ (πενζμπή
αζηνμβέκκδζδξ). Ζ ιεηαθθζηόηδηα(Fe)/(H)είκαζ -0,8 ςξ 0,3, ηαζ
αολάκεηαζ ακηίζηνμθα ιε ηδκ δθζηία εκόξ αζηένα. ημκ δίζημ ηα κεανά
ακηζηείιεκα ηαζ ηα ιμνζαηά κέθδ είκαζ ηαηαηαβιέκα ζε ζπείνεξ. Ζ
ιεζμαζηνζηή ύθδ είκαζ ηαηαηαβιέκδ ζε ιζα ζπεηζηά θεπηή δμιή ιε πάπμξ
250 πάνζεη. Απμηεθεί ημ 10% ηδξ ιάγαξ ημο δίζημο, ιε ημ 0,5% κα είκαζ
ζε ζηόκδ. Κονζανπεί ιζα ηνζαλμκζηή δμιή ιε ιέβεεμξ 3 kpc. Γεκ έπεζ
απμζαθδκζζηεί ακ αοηή ακήηεζ ζηδκ ημζθζά ή ζημκ δίζημ. Ζ ηζκδιαηζηή
ημο δίζημο ηονζανπείηαζ από ηδκ δζαθμνά ζηζξ ηαπύηδηεξ πενζζηνμθήξ
ηςκ ιεθώκ ημο. ηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο είκαζ 220 πζθ./δεοηενόθεπημ,
ιε πενίμδμ πενζθμνάξ ημο Γαθαλία ζηα 230 εη. έηδ. Ζ δζαζπμνά ηαποηήηςκ
είκαζ ηνζαλμκζηή ηαζ ιζηνή πνμξ ηδ πενζθμνά, ηαζ αολάκεηαζ ιε ηδκ
δθζηία ημο πθδεοζιμύ.
Παπύξ δίζημξ
Ο παπύξ δίζημξ είκαζ πςνζζιέκμξ από ημκ θεπηό ιε ύρμξ ηθίιαηαξ 1 kpc.
Σα αζηένζα ημο είκαζ ιεβάθδξ δθζηίαξ (10 δζξ εηώκ) ηαζ θηςπά ζε ιέηαθθα
((Fe)/(H)=-1,2 ςξ -0.6). Ο παπύξ δίζημξ έπεζ ιόκμ ιενζηά εηαημζηά από
ηδκ ποηκόηδηα ηδξ δθζαηήξ πενζμπήξ, ηαζ ηονζανπεί ζε έκα ύρμξ 1-2 kpc
πάκς από ημ βαθαλζαηό επίπεδμ. Ζ ιάγα ημο είκαζ 10-20% αοηήξ ημο θεπημύ
δίζημο. Πενζζηνέθεηαζ πζμ ανβά από ημκ θεπηό δίζημ, ιε ιεβαθύηενδ
δζαζπμνά ηαποηήηςκ.

Ζ Άθςξ
Ζ ημζθζά ηαζ μ (παπύξ ηαζ θεπηόξ) δίζημξ πενζαάθθμκηαζ από ηδκ άθς.
Αοηή είκαζ έκα πεπθαηοζιέκμ ζθαζνίδζμ, ιδ αηνζαώξ ηαεμνζζιέκμ, ιε
δζάιεηνμ 50kpc ηαζ πθάηοκζδ 0,8. Ζ ποηκόηδηα ζηδκ άθς πέθηεζ ναβδαία
ζε ζπέζδ ιε ημκ παπύ δίζημ ηαζ ημκ αηόια ποηκόηενμ θεπηό. Σα αζηένζα
ηδξ είκαζ ιεβάθδξ δθζηίαξ (>10 δζξ έηδ) ηαζ παιδθήξ ιεηαθθζηόηδηαξ
((Fe)/(Ζ)=-3,5 ςξ -1). Δδώ έπμοκ ανεεεί ηα πζμ θηςπά ζε ιέηαθθα
αζηένζα ιε (Fe)/(H)=-5,4.
Ζ άθςξ πενζέπεζ 150- 200 ζθαζνςηά ζιήκδ, ιε ημ ιαηνζκόηενμ κα είκαζ
ζηα 70kpc απόζηαζδ από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία. Ζ ιάγα ηδξ είκαζ 100

εηαημιιύνζα δθζαηέξ. Σα αζηένζα ηδξ είκαζ ηονίςξ ηόηηζκμζ βίβακηεξ,
ιπθε οπενβίβακηεξ ηαζ ηονίαξ αημθμοείαξ. Ζ πμζόηδηα ηδξ ιάγαξ ηδξ πμο
πνμένπεηαζ από δζαθοιέκμοξ κάκμοξ βαθαλίεξ (νεύιαηα αζηένςκ) είκαζ
άβκςζηδ. Ζ άθςξ δεκ πενζζηνέθεηαζ, ηαζ έπεζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηαποηήηςκ
(150 km/s).
Γζαηνίκμοιε ημοξ θηςπμύξ ζε ιέηαθθα αζηένεξ ηύνζαξ αημθμοείαξ
εκδζάιεζμο ηαζ ιεηαβεκέζηενμο ηύπμο από ηδκ ηζκδιαηζηή ημοξ ή ηδκ
δζαθμνμπμίδζδ ζηδκ ιεηαθθζηόηδηα, ζε ζπέζδ ιε αοημύξ από ημ δίζημ.
ηακ ηζκμύκηαζ πμθύ βνήβμνα ηαζ ιε ιεβάθδ εεηζηή ή ανκδηζηή ηθίζδ ζηδκ
ηίκδζή ημοξ ζπεηζηά ιε ηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο λένμοιε όηζ πνόηεζηαζ
βζα αζηένζα ηδξ άθς πμο δζαπενκάκε ημκ δίζημ. Ζ αζηία ηδξ ιδ ζοιααηήξ
ιε ημκ δίζημ ηίκδζδξ είκαζ δ ιεβάθδ δζαζπμνά ηαπύηδηαξ ηαζ δ ιδ
πενζζηνμθή ηδξ άθςξ.
Σμ πμζμζηό ζε αένζμ είκαζ πμθύ αζαθέξ, ιε αένζμ ηύπμο ζηέιιαημξ
(εενιμηναζίαξ εηαημιιονίςκ ααειώκ) αθθά ηαζ ροπνό αημιζηό αένζμ, πμθύ
αναζςιέκμ, ζε κέθδ ιεβάθςκ ηαποηήηςκ. Έηζζ είκαζ δύζημθδ δ εηηίιδζδ
ηδξ ιάγαξ ηςκ αενίςκ.

ημηεζκό ζηέιια
Πνόηεζηαζ βζα έκα εηηεηαιέκμ ζηέιια από ιδ αανομκζηή, ηδκ θεβόιεκδ
ζημηεζκή ύθδ άβκςζηδξ θύζεςξ, δ μπμία πενζαάθθεζ ηδ αανομκζηή ύθδ (ημκ
οπόθμζπμ Γαθαλία). Ζ έηηαζή ημο δεκ είκαζ αέααζδ, ιε αηηίκα από 70-200
kpc. Ζ ζημηεζκή ύθδ δεκ εηπέιπεζ, άνα δεκ ιπμνεί κα απμαάθθεζ
εενιόηδηα ηαζ κα ηαηαννεύζεζ ζακ ηδκ μναηή ύθδ. Έηζζ δζαπςνίζηδηε από
ηδκ αανομκζηή ύθδ ανηεηά κςνίξ ζηδκ ζζημνία ημο ζύιπακημξ.

Καηακμιή ηςκ αζηένςκ ζηδκ μονάκζα ζθαίνα.
Λαιπνόηδηα επζθάκεζαξ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ.
Ζ θαιπνόηδηα πμο παναηδνμύιε ζηδκ μονάκζα ζθαίνα πνμένπεηαζ από
1)Σμ άιεζμ θςξ ηςκ αζηένςκ. 2)Σμ Γαθαλζαηό δζαεθαζιέκμ θςξ (δζάεθαζδ
από ηδκ ιεζμαζηνζηή ζηόκδ). 3)Σμ γςδζαηό θςξ (δζάεθαζδ από ηδκ
ιεζμπθακδηζηή ζηόκδ).4)Ζ θάιρδ ηδξ ορδθήξ αηιόζθαζναξ(airglow). 5)Σα
κεθεθώιαηα εηπμιπήξ, ηαζ μζ άθθμζ βαθαλίεξ (πμθύ ιζηνή ζοιιεημπή ζηδκ
θαιπνόηδηα). Σα 1 ηαζ 2 δίκμοκ ηδ θάιρδ ηδξ βαθαλζαηήξ γώκδξ.

Ζ ακαθμβία ηςκ αζηένςκ ζημκ Γαθαλία
Ο ανζειόξ ηςκ αζηενζώκ αολάκεζ πμθύ ιε ηδκ πηώζδ ηδξ απόθοηδξ
θαιπνόηδηάξ ημοξ. ε 5 αζηένζα mag 6 ακηζζημζπμύκ 1800 αζηένζα mag
12. Ζ ηαηακμιή ηςκ αζηένςκ έπεζ ηζξ ελήξ ζδζαζηενόηδηεξ
α)Σα θαιπνά αζηένζα είκαζ ανηεηά μιαθά ηαηακειδιέκα, εκώ ηα αιοδνά
ζε έκακ ιεβάθμ ηύηθμ (βαθαλζαηόξ ζζδιενζκόξ), πμο ιαξ δίκεζ ηδκ μναηή
βαθαλζαηή μδό. Αοηό ζδιαίκεζ όηζ έπμοιε έκα πεπθαηοζιέκμ ζύζηδια. Ο
Ήθζμξ ανίζηεηαζ ζημ ηονίςξ επίπεδμ.
α)Μέζα ζηδκ Γαθαλζαηή μδό ή Γαθαλζαηή γώκδ, δ ηαηακμιή ηςκ αζηενζώκ
πθαηαίκεζ πνμξ ημκ Σμλόηδ (δδθαδή πνμξ ηδκ ημζθζά, ηαηεύεοκζδ πνμξ
ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία). Αοηό είκαζ ιζα απόδεζλδ όηζ μ Ήθζμξ ιαξ είκαζ
ιαηνζά από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ.
β)Ζ ζπεηζηή ζοβηέκηνςζδ πνμξ ημ Γαθαλζαηό επίπεδμ είκαζ πμθύ ιεβάθδ

βζα αζηένζα Ο, Β, Κδθείδεξ ηαζ ακμζπηά ζιήκδ. Ζ ζοβηέκηνςζδ είκαζ
επίζδξ ιεβάθδ βζα αζηένζα Α, κόαα, Σ-Σαύνμο, κέθδ εηπμιπήξ ηαζ
πθακδηζηά κεθεθώιαηα. βζα αζηένζα F, Μζνα ηαζ ζημηεζκά κέθδ οπάνπεζ
ιέηνζα ζοβηέκηνςζδ ηαζ ιζηνή βζα αζηένζα G,K. Γεκ έπμοιε ηαεόθμο άζηνα
RR Λύναξ ηαζ ζθαζνςηά ζιήκδ. Οζ ιεβάθμζ βαθαλίεξ δείπκμοκ ζζπονόηενδ
ζοβηέκηνςζδ από ημοξ κάκμοξ.
Μζηνή ή ηαεόθμο βαθαλζαηή ζοβηέκηνςζδ δείπκμοκ ακηζηείιεκα, ηα μπμία
δεκ είκαζ πενζμνζζιέκα ζημ Γαθαλζαηό επίπεδμ (ζθαζνςηά ζιήκδ) ή αοηά
πμο θόβς ηδξ ιζηνήξ θαιπνόηδηάξ ημοξ δεκ είκαζ μναηά, πανά ιόκμ αοηά
πμο ανίζημκηαζ ημκηά ιαξ (κάκμζ G,K). Σμ ζοιπέναζια ηδξ ιέηνδζδξ ηδξ
θαιπνόηδηαξ ηςκ πενζμπώκ ημο Γαθαλία είκαζ όηζ πνόηεζηαζ βζα έκακ
ηοπζηό ζπεζνμεζδή Γαθαλία, ιε ηδ δμιή πμο ακαθέναιε. Έπεζ ιζα νάαδμ
πμο ηονηώκεζ πένα από ηδ ηνμπζά ημο Ζθίμο. Ζ Γαθαλζαηή άθςξ
δζαηανάζζεηαζ από ακμιμζμβέκεζεξ (νεύιαηα, ζοιποηκώζεζξ, ιδ
ζοιιεηνζηόηδηα).
Ζ θαιπνόηδηα ηαεμνίγεηαζ άιεζα ιόκμ βζα ηα ζιήκδ ηαζ βζα ηδκ πενζμπή
ημκηά ζημκ Ήθζμ. Δίκαζ δύζημθδ δ δζάηνζζδ ηδξ επζννμήξ ηςκ ιδ
ακαθοόιεκςκ δζπθώκ αζηένςκ ζηα ζηαηζζηζηά ιαξ. Ο δζαπςνζζιόξ αζηένςκ
η. αημθμοείαξ από ημοξ βίβακηεξ ηαζ ημοξ θ. κάκμοξ είκαζ ζδιακηζηόξ.
Γζα πανάδεζβια, ζε έηηαζδ 10 ηοαζηώκ πάνζεη (ζηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο)
έπμοιε ακαθμβζηά 118 άζηνα η. αημθμοείαξ, 0,52 βίβακηεξ ηαζ 4,8 θ.
κάκμοξ. ε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ (άθς, ημζθζά, ζθαζνςηά ζιήκδ,
ελςβαθαλζαηά ακηζηείιεκα),παναηδνδζζαηά ηονζανπμύκ μζ βίβακηεξ
αζηένεξ (ακζπκεύμκηαζ πζμ εύημθα, θόβς ηδξ ιεβάθδξ θαιπνόηδηάξ ημοξ).
ηδ βεζημκζά ημο Ζθίμο θμζπόκ οπμθμβίγμοιε ηδκ ιάγα ηςκ άζηνςκ η.
αημθμοείαξ αάζεζ ηδξ ζπέζδξ ιε ημ δζάβναιια θαιπνόηδηαξ-πνώιαημξ
ηαζ ηδκ ιεηαθθζηόηδηά ημοξ. Τπάνπεζ ιζα δζόνεςζδ οπμθμβίγμκηαξ ηα
δζπθά άζηνα ηαζ ηδκ ζύκεεζδ ημο πθδεοζιμύ, πμο ζδιαίκεζ ηδκ ελέθζλδ
ηςκ αζηένςκ ηαζ ηςκ αηιμζθαζνώκ ημοξ. Πνέπεζ κα δζαηνίκμοιε ηδκ
πναβιαηζηή θαιπνόηδηα από ηδκ θαζκόιεκδ. Ζ ελέθζλδ ηςκ αζηένςκ μδδβεί
ζηδκ βνήβμνδ ελαθάκζζδ ηςκ ιεβάθςκ, θαιπνώκ αζηένςκ θόβς ιζηνήξ
παναιμκήξ ημοξ ζηδκ η. αημθμοεία. Έπμοκ εηναβεί ςξ ζμοπενκόαα ή πθέμκ
είκαζ θεοημί κάκμζ. Ζ ζπέζδ ιάγαξ/θαιπνόηδηαξ αθθάγεζ, ιε ανβό νοειό,
θόβς ηδξ αύλδζδξ ηδξ ιεηαθθζηόηδηαξ ηςκ αζηενζώκ. Ζ πςνζηή ηαηακμιή
ημο αζηνζημύ πθδεοζιμύ αθθάγεζ ιε ηδκ δθζηία, θόβς δοκαιζηώκ
ελεθίλεςκ (εκδμβαθαλζαηώκ θαζκμιέκςκ ηαζ ελςηενζηήξ επίδναζδξ, όπςξ
μζ βαθαλζαηέξ ζοβπςκεύζεζξ). ηα αζηνζηά ζιήκδ έπμοιε πθέμκ δμιή
πονήκα- άθςξ ηαζ ηάεεηδ θέπηοκζή ημοξ ζηδκ ζπείνα, θόβς δοκαιζηήξ
εένιακζδξ. Ζ ακάιεζλδ δθζηζώκ αθθάγεζ ηαεμδζηά ζηδκ η. αημθμοεία,
ελανηώιεκδ από ηδκ ζζημνία ηδξ αζηνζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδκ δοκαιζηή
εένιακζδ.

Ζ βεζημκζά ημο Ζθίμο
Μέπνζ απόζηαζδ 5 πάνζεη από ημκ Ήθζμ ιαξ, ιαξ είκαζ βκςζηά 68 άζηνα
ζε 50 ζοζηήιαηα (1 ηύπμο Α,1 F,3 G,6 K,49 M κάκμζ,4 θεοημί κάκμζ ηαζ
4 ηαθέ κάκμζ). Σα ημκηζκόηενα είκαζ ηα άζηνα ημο ηνζπθμύ ζοζηήιαημξ
ημο α Κέκηαονμο. Πάκς από 50% ηςκ βεζηόκςκ είκαζ δζπθά ή πμθθαπθά
ζοζηήιαηα. Μέπνζ ηα 25 πάνζεη ιαξ είκαζ βκςζηά 3900 άζηνα, ιε
θαιπνόηενμ ημκ Αθκηειπανάκ ηαζ ημκ Ρέβημοθμοξ. Γζα 2500 άζηνα έπμοιε
ηαθή αλζμθόβδζδ ηδξ εέζδξ ημοξ ζημ δζάβναιια πνώιαημξ/θαιπνόηδηαξ

(πανόιμζμ ιε ημ H/R). Δπεζδή ηα αιοδνά αζηένζα (κάκμζ)
είκαζ δ πθεζμρδθία ζημ ζύκμθμ ηςκ αζηενζώκ, οπμθμβίγμοιε κα οπάνπμοκ
πενίπμο 8000 αζηένζα ζε αοηή ηδκ πενζμπή. Αοηό ζδιαίκεζ όηζ ηα 2/3
ηςκ (αιοδνώκ) κάκςκ δεκ έπμοκ ανεεεί αηόια. Αοημί εηπέιπμοκ ηονίςξ
ζημ οπένοενμ, ηάηζ πμο πενζμνίγεζ ηδκ πνμζπάεεζα ακαηάθορήξ ημοξ ζηα
δζαζηδιζηά ηδθεζηόπζα.
Ζ ηαηακμιή ηδξ ιάγαξ είκαζ 0,12 άζηνα ζε 1 ηοαζηό πάνζεη (ιζα ηεθαθή
ηανθίηζαξ ζε 125000 km3!). ε άζηνα έπμοιε 0,04 δθ. ιάγεξ, ζε
ιεζμαζηνζηή ύθδ (αένζμ ηαζ ζηόκδ) 0,05 δθ. ιάγεξ. ε ιάγα ιδ μναηή
,αθθά αανοηζηά δζαπζζηςιέκδ (αθακείξ κάκμζ η.θπ.) 0,10 δθ. ιάγεξ. Ζ
ιάγα ημο ζηέιιαημξ (ζημηεζκή) είκαζ ζηδκ πενζμπή ιαξ θζβόηενδ από ημ
10% ηδξ ζοκμθζηήξ.

Ζ γώκδ ημο Gould
Σμκ πεζιώκα ηα θαιπνά αζηένζα ανίζημκηαζ κμηζόηενα ηδξ Γαθαλζαηήξ
μδμύ (Ωνίςκαξ, Σαύνμξ, Μέβαξ Κύκςκ), ηαζ ημ ηαθμηαίνζ αμνεζόηενα
(Κύηκμξ, Λύνα). Αοηά ηα ιεβάθα, κεανά άζηνα θαζιαηζηήξ μιάδαξ O ηαζ
B ζπδιαηίγμοκ έκακ ιεβάθμ ηύηθμ ζημκ μονακό, ηδ γώκδ ημο Gould.
Φαίκεηαζ όηζ ηα αζηένζα Ο,Β ανίζημκηαζ εηηόξ Γαθαλζαημύ επζπέδμο, ζε
έκα δεύηενμ επίπεδμ. Σμ επίπεδμ ηδξ γώκδξ αοηήξ έπεζ ηθίζδ 15 ιμίνεξ,
ηαζ δ άκς πθεονά ημο ανίζηεηαζ ζηδκ ηαηεύεοκζδ ημο Γαθαλζαημύ ηέκηνμο,
εκώ δ ηάης ζηδκ ακηίεεηδ ηαηεύεοκζδ. Ζ γώκδ ημο Gould λεπςνίγεζ ηαζ
θόβς ηδξ ζηόκδξ ηαζ ηςκ αενίςκ ηδξ (παναηδνήζεζξ ζηδκ θαζιαηζηή βναιιή
ηςκ 21 cm). Σμ ζοιπέναζια είκαζ όηζ δ γώκδ αοηή είκαζ ιζα ημπζηή γώκδ
κεανόηενδξ αζηνμβέκκδζδξ (βζα αοηό οπάνπμοκ αηόια ηα αζηένζα O,B).
Ζ αζηία ηδξ ηθίζδξ ηδξ γώκδξ πνμξ ημ βαθαλζαηό επίπεδμ είκαζ άβκςζηδ
(ίζςξ πνόηεζηαζ βζα έκα νεύια ύθδξ από δζαθοιέκμ κάκμ βαθαλία).

Ζ ηαηακμιή ηςκ αζηένςκ ηαζ πμζα είκαζ δ ααζζηή πενζμπή ημοξ ζημκ
Γαθαλία.
Ο ςξ Β2 =50000, ζηζξ ζπείνεξ
Οζ οπόθμζπμζ ηδξ ηονίαξ αημθμοείαξ =100 δζξ, ζημκ θεπηό δίζημ
Κδθείδεξ =10000, ζηζξ ζπείνεξ
Ακμζπηά ζιήκδ =40000 ,ζηζξ ζπείνεξ ηαζ βεκζηά ζημκ θεπηό δίζημ
Γίβακηεξ =500 εηαημιιύνζα, ζημκ θεπηό δίζημ
Καθέ κάκμζ =10 δζξ, ζημκ(θεπηό ηαζ παπύ) δίζημ
Λεοημί κάκμζ =5 δζξ, βεκζηά ζημκ δίζημ
Παθζαν =50000, ζημκ θεπηό δίζημ
Πθακδηζηά κεθεθώιαηα =20000, βεκζηά ζημκ δίζημ
Άζηνα Μίνα (πενζόδμο 400-250 διένεξ)=1 εη., ζημκ δίζημ
RR Λύναξ (πενζόδμο <0,4 διένεξ)=100000, ζημκ δίζημ
Τπμκάκμζ =10 δζξ., ζημκ παπύ δίζημ
Φηςπά ζε ιέηαθθα άζηνα ηδξ άθς=10 δζξ., ζηδκ άθς
θαζνςηά ζιήκδ =200, ζηδκ άθς.
Ζ ηαηακμιή ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ
Σα βαθαλζαηά κέθδ είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζημκ θεπηό δίζημ, ιε ιέζμ πάπμξ

ηςκ κεθώκ (ΖΗ) ηα 100 πάνζεη ηαζ ηςκ ιμνζαηώκ κεθώκ (πενζμπή
αζηνμβέκκδζδξ) ηα 40 πάνζεη. Ζ ζηόκδ (0,5 % ηδξ ιάγαξ) είκαζ ηαθά
ηαηακειδιέκδ ζηα κέθδ(ΖΗ) ηαζ ζηα ιμνζαηά κέθδ. Σα ιμνζαηά ηαζ ηα κέθδ
εηπμιπήξ είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζηζξ ζπείνεξ. Σα κέθδ (ΖΗ) ηαζ ηα εενιά
αένζα είκαζ ίζα ηαηακειδιέκα ζημκ δίζημ. Πμθύ αναζό αένζμ(ΖΗ) ηαζ
ηαοηό, ζηειιαηζηό αένζμ οπάνπεζ ηαζ ζηδκ άθς.
Αζηνζημί πθδεοζιμί
Μζα παθζά ηαηάηαλδ ηςκ αζηένςκ ήηακ δ ελήξ. Έπμοιε 2 ηαηδβμνίεξ
πθδεοζιμύ, ηδκ Η, ηα κεανά, ορδθήξ ιεηαθθζηόηδηαξ άζηνα ζημκ δίζημ
ηαζ ηδκ ΗΗ, ηα παθαζά παιδθήξ ιεηαθθζηόηδηαξ άζηνα ζηδκ άθς. Αοηόξ
μ ηαηαιενζζιόξ είκαζ όιςξ πμκδνζηόξ, αθμύ παθαζά άζηνα, ορδθήξ όιςξ
ιεηαθθζηόηδηαξ, οπάνπμοκ ζηδκ ημζθζά ηαζ κεανά, ιέζδξ ιεηαθθζηόηδηαξ
ζημκ δίζημ. Ακ οπμθμβίζμοιε ηαζ ηα κεανά ζθαζνςηά ιε κέα, αθθά θηςπά
ζε ιέηαθθα άζηνα πμο ζοκακηάιε ζε άθθμοξ βαθαλίεξ, όπςξ ζηα κέθδ ημο
Μαββεθάκμο, ηόηε δ πανάιεηνμξ αοηή βίκεηαζ αηόια πζμ πμθύπθμηδ.
ήιενα λένμοιε όηζ ηάεε οπμζύζηδια αζηένςκ είκαζ έκαξ άθθμξ
πθδεοζιόξ, όηακ έπεζ ημοθάπζζημκ 2 ,ή ηαθύηενα 3 από ηζξ 4 ααζζηέξ
ζδζαζηενόηδηεξ, ηδκ πςνζηή ηαηακμιή, ηδκ ηζκδιαηζηή, ηδκ ζοβηέκηνςζδ
πδιζηώκ ζημζπείςκ ηαζ ηδκ δθζηία. Ο Γαθαλίαξ ιαξ έπεζ 5 πθδεοζιμύξ,
αοηό έπεζ κα ηάκεζ ιε ηα ζηάδζα ελέθζλδξ πμο πενκάεζ ηάεε βαθαλίαξ,
ακάθμβα ημ πενζαάθθμκ ημο.

Πθδεοζιόξ

Ε/Ζ

δθζηία ζε
δζξ έηδ

Σόπμξ

Κθαζζηά
είδδ

Αηναίμξ πθδεοζιόξ ΗΗ 0,002-0,2

10

Άθςξ

Πθδεοζιόξ ΗΗ

0,05-0,5

10

Παπύξ δίζημξ,
εζςηενζηή άθς

Πθδεοζιόξ δίζημο

0,5-1

Παθζόξ πθδεοζιόξ Η

1-2

Αηναίμξ πθδεοζιόξ Η

2-3

2-10
0,5-5

<0,5

ζθαζνςηά, RR
Τπμκάκμζ, θ. κάκμζ

Παθζόξ θεπηόξ
Γίζημξ

βνήβμνα άζηνα
Μίνα
RR, κόαα, Ήθζμξ
πθακδηζηά.

Λεπηόξ δίζημξ Α,F-K ιε ζζπονή
βναιιή ιεηάθθςκ,
Κ-Μ ιε απμννόθδζδ
πείνεξ

ΟΒ, Κδθείδεξ
Ακμζπηά ζιήκδ,
Σ-Σαύνμο.

Ε/Ζ. Ζ ζπέζδ αανέςκ ζημζπείςκ (>He) ιε ημ οδνμβόκμ (ηαηά αάνμξ).
Γζα ημκ Ήθζμ ιαξ έπμοιε Z/H= 1,9%.
Οζ πθδεοζιμί ηαζ μζ ζδζαζηενόηδηέξ ημοξ έπμοκ ζηεκή ζπέζδ ιε ηδκ
δδιζμονβία ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ βαθαλζώκ. Βαζζηό ηνζηήνζό ημοξ είκαζ
δ δθζηία ημοξ. Σα παθαζόηενα ακηζηείιεκα δδιζμονβήεδηακ ζε ιζα επμπή,

όηακ μ Γαθαλίαξ δεκ είπε πθαηύκεζ ζε ζπήια δίζημο, άνα έπμοκ ιεβάθδ
δζαζπμνά ηαπύηδηαξ πνμξ ημ Γαθαλζαηό επίπεδμ.
Μέζς ηςκ πονδκζηώκ δζενβαζζώκ ζηα άζηνα ηαζ ηδξ απεθεοεένςζδξ ιάγαξ
από αοηά ζημκ ιεζμαζηνζηό πώνμ, αοηόξ ειπθμοηίγεηαζ ζε αανύηενα
ζημζπεία. Έηζζ ηα ιεηαβεκέζηενα άζηνα είκαζ πζμ πθμύζζα ζε ιέηαθθα.
ήιενα ηα άζηνα βεκκμύκηαζ ζε ζοιποηκώζεζξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ ζηζξ
ζπείνεξ. Έηζζ έπμοιε ηδκ ιεβαθύηενδ ζοβηέκηνςζδ ηςκ κεανώκ
ακηζηεζιέκςκ ημο Γαθαλία ιαξ ζηζξ ζπείνεξ ημο.

Σμ βαθαλζαηό ηέκηνμ
Οζ μπηζηέξ παναηδνήζεζξ ιαξ δεκ ιπμνμύκ κα θηάζμοκ ζημ ηέκηνμ ημο
Γαθαλία θόβς ηδξ ιεζμαζηνζηήξ απμννόθδζδξ (από ηδκ ζηόκδ),αθθά δ
παναηήνδζδ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ είκαζ δοκαηή ζημ ημκηζκό οπένοενμ ηαζ
ζηα ναδζμηύιαηα.

.Ζ πενζμπή ιεηαλύ 3 ηζθμπανζεη ηαζ 500 πάνζεη από ημ βαθαλζαηό
ηέκηνμ.
Τπάνπεζ ιία ηνζαλμκζηή νααδμεζδήξ δμιή ζηδκ ηαηακμιή ηςκ αζηένςκ, ηαζ
δ θαιπνόηδηα αοηήξ ηδξ δμιήξ είκαζ 50 δζξ δθζαηέξ. Ο ηύνζμξ άλμκαξ
ιε αηηίκα 3 ηζθμπανζεη ανίζηεηαζ ζημ βαθαλζαηό επίπεδμ, ιε 15 ιμίνεξ
ηθίζδ ζηδκ εοεεία εέαζήξ ιαξ. Ζ πενζζηνμθή ηδξ νάαδμο βίκεηαζ ιε 50
km/s/kpc ηαζ οπάνπεζ νμή ιμνζαημύ αενίμο ηαηά ιήημξ ηςκ άηνςκ ηδξ
νάαδμο. Ζ ποηκόηδηα ζηδκ πενζμπή είκαζ 2Υ10ζηδ-6 άημια (ΖΗ) ζημ ηεην.
ιέηνμ ζημκ αναπίμκα ηςκ 3 kpc, αηηίκαξ 3,5kpc,10ζηδ-6 άημια ζημ
δαηηοθίδζ ιε αηηίκα 600 pc, ηαζ 4 ςξ 0,3Υ10ζηδ-6 άημια (HI)ζημ
εζςηενζηό δαηηοθίδζ, αηηίκαξ 100-500 pc.
.Ζ πενζμπή ιεηαλύ 1 kpc ηαζ 100 pc.
ε αοηήκ ηδκ πενζμπή οπάνπεζ ιζα ηεκηνζηή ημνοθή ζηδκ ηαηακμιή ηςκ
αζηενζώκ(cusp). Ζ πθάηοκζδ είκαζ 0,6 ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ημ ηεκηνζηό
πάνζεη (δ πενζμπή εηεί είκαζ ζθαζνζηά ζοιιεηνζηή). θδ αοηή δ πενζμπή
είκαζ δ ημζθζά ημο Γαθαλία. Ζ πενζζηνμθή βίκεηαζ ιε 40km/s/kpc. Ο
πενζζηνεθόιεκμξ (εζςηενζηόξ)δαηηύθζμξ έπεζ μιαθή ηαιπύθδ
πενζζηνμθήξ ηαζ ζοκμνεύεζ ζε αηηίκα 600 pc ιε έκα δαηηοθίδζ πμο
πανμοζζάγεζ ηθίζδ 8 ιμίνεξ. Σμ ιμνζαηό αένζμ(1 δζξ δθζαηώκ
ιαγώκ)ηζκείηαζ πανάθθδθα ιε ημκ ηύνζμ άλμκα ηδξ νάαδμο.
.Ζ πενζμπή ιεηαλύ 150 ηαζ 10 πάνζεη.
ε αοηήκ οπάνπμοκ 2 κέα ηαζ ιεβάθδξ ιάγαξ αζηνζηά ζιήκδ(Arhes,
quintuplet) ζε απόζηαζδ 30 pc από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ, ιε ιάγα 10000
δθζαηέξ ημ ηαεέκα ηαζ δθζηία ιενζηά εη. έηδ (άνα έπμοιε ηάπμζα
δναζηδνζόηδηα αζηνμβέκκδζδξ). Παναηδνμύιε δμιέξ ζακ ζοιποηκώιαηα ζημ
ζοκεπέξ ναδζμθάζια, ιε ηονίςξ ιέθδ ηα SgrA ηαζ SgrB (ηαηά ιήημξ ημο
βαθαλζαημύ ζζδιενζκμύ). ημ SgrA οπάνπεζ ζύκεεηδ δμιή ηαζ ηζκδιαηζηή,
ιε εενιζηά ή ιδ εενιζηά ναδζμηόλα (εηπμιπέξ ηαζ ιαβκδηζζιέκα πεδία
ζύβηνμοζδξ).
Ζ ηεκηνζηή πενζμπή SgrA (Sagittarius A) απμηεθείηαζ από 4 ιέθδ. Σμ

SgrA δοηζηό, ιζα εενιζηή πδβή, ημ Sgr A ακαημθζηό, ιζα ιδ εενιζηή πδβή,
ίζςξ οπόθεζιια ζμοπενκόαα, ημκ ζοιπαβή πονήκα(ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ)
SgrA# πμο ανίζηεηαζ ιέζα ζημ SgrA δοηζηό, ηαζ ηδκ άθς ιε εενιζηό ηαζ
ιδ εενιζηό οθζηό, έκα δαηηοθίδζ βύνς από ημ ηέκηνμ.(διείςζδ 1)

.Ζ πενζμπή ιεηαλύ 10 ηαζ 0,1 πάνζεη.
Πνόηεζηαζ βζα έκα δαηηοθίδζ βύνς από ημκ πονήκα πμο απμηεθείηαζ από
ζοιποηκώιαηα μοδέηενμο αενίμο ηαζ ιμνζαηώκ κεθώκ. Έπεζ ηθίζδ ζημ
βαθαλζαηό επίπεδμ 25 ιμίνεξ ηαζ βςκζαηή ηαπύηδηα 110 km/s. ημ
εζςηενζηό ημο ζοκμνεύεζ ιε έκα ποηκό, ιμνζαηό δαηηοθίδζ.
.Ζ πενζμπή από 0,1 πάνζεη ςξ ημ ηέκηνμ
Δηεί ημ ημκηζκό οπένοενμ θάζια ηονζανπείηαζ από ηόηηζκμοξ βίβακηεξ
ηαζ ιπθε οπενβίβακηεξ. ε αοηήκ ηδκ πενζμπή έπμοιε ακαθύζεζ ποηκά
ηζκμύιεκα ζιήκδ αζηενζώκ ηονίςξ ιεβάθδξ ιάγαξ, ηαζ πμθθά κεανά άζηνα
όπςξ BV, Wolf-Rayet, ιπθε οπενβίβακηεξ. Σα κεανά αζηένζα είκαζ
ιμζναζιέκα ζε 3 οπμζοζηήιαηα,1 ζθαζνμεζδέξ (ηεκηνζηό ζιήκμξ) ηαζ 2
δίζημοξ ιε ηθίζδ ιεηαλύ ημοξ.
Σμ ηεκηνζηό ζιήκμξ έπεζ ποηκόηδηα αζηένςκ 100 εηαημιιύνζα/pc3.Ζ
δζαζπμνά ηαπύηδηαξ ιεβαθώκεζ πνμξ ηα ιέζα, από 150 ζε 1000 km/s,
ζύιθςκα ιε ημκ κόιμ ημο Κεπθεν βζα έκα ακηζηείιεκμ ιε ηδ ιάγα ηδξ
ηεκηνζηήξ ιαύνδξ ηνύπαξ.
.Sagittarius A#
Δίκαζ ημ ηέκηνμ ιάγαξ, βεςιεηνίαξ ηαζ ποηκόηδηαξ ημο Γαθαλία ιαξ.
Τπάνπεζ ιζα αζεεκήξ ζδιεζαηή πδβή ζημ ημκηζκό οπένοενμ ηαζ ιζα
ζοιπαβήξ ιδ εενιζηή πδβή ζηα ναδζμηύιαηα. Ζ θαιπνόηδηά ημο (δίζημξ
πνμζαύλδζδξ)είκαζ από 40000 ςξ ιενζηέξ εηαημκηάδεξ δθζαηέξ. Ζ έηηαζή
ημο είκαζ από 0,1 ςξ 1 ΑΔ ηαζ δ ιάγα ημο 4 εηαημιιύνζα δθζαηέξ.
Πνόηεζηαζ βζα ιζα ηοπζηή ηεκηνζηή ιαύνδ ηνύπα ζε βαθαλία. Ζ αηηίκα
Schwarzschild ηδξ ιαύνδξ ηνύπαξ (μνίγμκηαξ βεβμκόηςκ) είκαζ 0,08 ΑΔ.
Ζ ιάγα ηδξ εηηζιάηαζ από ηδκ ηίκδζδ αζηενζώκ ζε πμθύ πανααμθζηή ηνμπζά
βύνς από ηδκ ι. ηνύπα.
ακ δναζηδνζόηδηα παναηδνμύιε έκακ ναδζμπίδαηα πάκς από ημ βαθαλζαηό
επίπεδμ (1-5 kpc),αηηζκμαμθία ζπεηζηζζηζηώκ δθεηηνμκίςκ (20-200
pc),δζαπέμοζα αηηζκμαμθία Υ (<70 pc),βναιιή δζάζπαζδξ ημο (26Al) ζηα
1809 MeV ηαζ ζηα 511 kev, ηαζ βναιιή ελαΰθςζδξ πμγζηνμκίςκ
-δθεηηνμκίςκ.
Αοηά ηα θαζκόιεκα ελδβμύκηαζ ιε έκα επεζζόδζμ έκημκδξ αζηνμβέκκδζδξ,
100000 δθζαηώκ ιαγώκ, πνζκ από 10 εη. έηδ. Αηόια, ζηδ ιαύνδ ηνύπα
πνεώκμκηαζ αηακόκζζηα λεζπάζιαηα ζημ ημκηζκό οπένοενμ ηαζ ζηζξ
αηηίκεξ Υ (εζζνμή ζοιποηκςιάηςκ ύθδξ ζε αοηήκ).

Ζ ιεζμαζηνζηή ύθδ.
ημκ Γαθαλία δ ζηόκδ ηαζ ημ αένζμ ζπδιαηίγμοκ έκακ πμθύ θεπηό δίζημ,
ιε 80 pc πάπμξ βζα ηα ποηκά ιμνζαηά κέθδ ηαζ ηα κεανά άζηνα (πενζμπή
αζηνμβέκκδζδξ),240 pc βζα ημ δζαπέμκ ιμνζαηό αένζμ, πμο είκαζ ζε
ιεηάααζδ ζε αημιζηό μοδέηενμ αένζμ, ηαζ 1 kpc βζα ιείβια δζαπέμκ

ζμκζζιέκμ ηαζ αημιζηό μοδέηενμ αένζμ. ημκ δίζημ έπμοιε ζοιπύηκςζδ
ηδξ ύθδξ ζε ζπείνεξ, εκώ ζηζξ ζπείνεξ οπάνπμοκ ζοιποηκώζεζξ ζε
λεπςνζζηά κέθδ, πμο δζαζνμύκηαζ ζε θεπηόηενεξ δμιέξ. Σδκ ιεζμαζηνζηή
ύθδ ηδκ δζαηνίκμοιε ζε
α)είδμξ ηδξ ύθδξ, αένζμ ή ζηόκδ α)είδμξ ηδξ ηαηακμιήξ, ζε βεκζηή
ηαηακμιή ηαζ ζε ποηκά κέθδ, β)είδμξ ηδξ παναηήνδζδξ, πενζμπή ηςκ
ναδζμηοιάηςκ -ηοιάηςκ πζθζμζημιέηνςκ- οπό- πζθζμζημιέηνςκ (sub mm)
ηαζ μπηζηό- οπένοενμ- οπενζώδεξ -αηηίκεξ π. Έηζζ έπμοιε πμθθμύξ
ζοκδοαζιμύξ ηαηδβμνζώκ.

Γαθαλζαηά κέθδ
Έηζζ μνίγμοιε ηα αηηζκμαόθα κέθδ αενίςκ ηαζ ζηόκδξ. Σα ποηκά κέθδ
πενζέπμοκ 100- 10 δζξ ιόνζα ζημ ηεην. εηαημζηό. Ζ ζηόκδ έπεζ ακαθμβία
ιάγαξ 1/186 ιε ημ αένζμ. ηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ ιπμνμύιε κα δζαηνίκμοιε
1)Μμνζαηά κέθδ, ιε μοδέηενμ αένζμ ιεβάθδξ ποηκόηδηαξ, Tkin <100K,
2)Πενζμπέξ (ΖΗ), ιε μοδέηενμ αένζμ ιζηνήξ ποηκόηδηαξ α)ροπνό (Tkin
=100K),α)εενιό(Tkin >8000Κ).
3)Πενζμπέξ (ΖΗΗ)ιέζδξ ςξ ιζηνήξ ποηκόηδηαξ, αζηία ηδξ δζαπέμοζαξ (Ζα)
εηπμιπήξ α)πενζμπέξ (ΖΗΗ) ιε Tkin =10000K,α)δζαπέμκ ιμνζαηό
οδνμβόκμ, ιε Tkin =8000K,β)ηαοηό ιε Tkin =500000K.
Οζ δμιέξ είκαζ πμθύ δζαθμνεηζηέξ, από ηεθείςξ άιμνθα κέθδ ιέπνζ
ηακμκζηέξ δμιέξ.
πεδόκ πάκηα οπάνπμοκ άζηνα ιέζα ζηα κέθδ ή πμθύ ημκηά ημοξ. Σα άζηνα
αοηά είκαζ δ αζηία πμο ηα κέθδ αηηζκμαμθμύκ. Σα ζημηεζκά ποηκά κέθδ
είκαζ ηονίςξ ηόπμζ εκενβήξ ή ιεθθμκηζηήξ αζηνμβέκκδζδξ.
ηζξ κόαα παναηδνμύιε κα θάιπεζ όθμ ηαζ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο
κεθεθώιαημξ. ε ιεηααθδηά άζηνα δ θαιπνόηδηα ημο κέθμοξ ιεηααάθθεηαζ
πανάθθδθα ιε αοηή ημο άζηνμο.
Τπάνπεζ ζύκδεζδ ιεηαλύ ηδξ θαιπνόηδηαξ ημο αζηένα ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο
κέθμοξ. Από ηδκ αζηία ηδξ θαιπνόηδηαξ πςνίγμοιε ηα κέθδ ζε εηπμιπήξ,
όπμο ημ αένζμ ενεείγεηαζ ηόζμ ώζηε κα βίκεζ αοηόθςημ, ηαζ
ακηακάηθαζδξ, όπμο δ ζηόκδ ακηακαηθάεζ ημ θςξ ηςκ αζηένςκ. ηακ ημ
αζηένζ είκαζ ιεβαθύηενμ από Β1 ιε Σ>25000Κ, άνα ιε ζζπονή οπενζώδδξ
αηηζκμαμθία, ημ αένζμ ενεείγεηαζ ώζηε κα θάιρεζ ημ ίδζμ. Αοηό ζδιαίκεζ
όηζ έπμοιε έκα κέθμξ εηπμιπήξ, εκώ ζε πζμ ροπνά άζηνα ημ θςξ
ακηακαηθάηαζ από ηδκ ζηόκδ, άνα ηόηε έπμοιε κέθμξ ακηακάηθαζδξ.

Νέθδ εηπμιπήξ ηαζ πενζμπέξ (ΖΗΗ).
Σα κέθδ εηπμιπήξ ιπμνεί κα είκαζ ζε ιέβεεμξ από 0.05 pc (εηηεηαιέκα
ηεθύθδ αζηένςκ) ςξ 200 pc (ιεβάθεξ αναζέξ δμιέξ, όπςξ ημ κεθέθςια ηδξ
αόνεζαξ Αιενζηήξ). Ζ θοζζηή ηδξ εηπμιπήξ ημοξ είκαζ

α)Αηηζκμαμθία ζημ μπηζηό ηαζ ζημ οπενζώδεζξ.
ε θαιπνά κέθδ δζαηνίκμοιε ιέπνζ 300 βναιιέξ εηπμιπήξ, ζημ μναηό ηαζ
ζημ ημκηζκό οπένοενμ.
1) ηακ έκα άζηνμ ιεβαθύηενδξ ιάγαξ από ηαηδβμνίαξ Β1 δζεβείνεζ ημ
κέθμξ, ημ (Ζ)ζμκίγεηαζ. Ο από ζμκζζιόξ (ζύθθδρδ εκόξ δθεηηνμκίμο από
ημκ πονήκα (H)), πμο επακαθένεζ ημ δθεηηνόκζμ ζηδκ ηαηάζηαζδ δνειίαξ,

έπεζ ςξ απμηέθεζια ηδκ εηπμιπή εκόξ θςημκίμο ζηζξ βναιιέξ Balmer. Έηζζ
έπμοιε ιζα έκημκδ παναηηδνζζηζηή θάιρδ(Ζα)ζηα κέθδ εηπμιπήξ. θα ηα
κέθδ εηπμιπήξ είκαζ πενζμπέξ (ΖΗΗ) ιε ιεβάθδ ποηκόηδηα ζςιαηζδίςκ.
Σα κέθδ (ΖΗΗ) ιε ιζηνή ποηκόηδηα δεκ αηηζκμαμθμύκ.
2)Ζ επακαζύκδεζδ ημο (ΖΗΗ)δίκεζ ιζα βναιιή εηπμιπήξ ζηα 30,38 nm. Αοηό
ημ ιήημξ ηύιαημξ ιπμνεί κα δζεβείνεζ ημ ζόκ (ΟΗΗΗ) από ηδ ηαηάζηαζδ
δνειίαξ ζηδ 3d3P2 (ηνμπζαηά δθεηηνμκίςκ), ιε απμηέθεζια ηδκ εηπμιπή
θςημκίςκ ηαηά ηδκ επακαθμνά ημο ζηδκ ηαηάζηαζδ δνειίαξ.
3)Μέζς ζύβηνμοζδξ δθεηηνμκίςκ, ηα άημια δζεβείνμκηαζ ζε
<απαβμνεοιέκεξ> βναιιέξ ((OII),(OIII),(NII),(FeII),(NeIII)). Έηζζ
μκμιάγμοιε ημοξ ζμκζζιμύξ πμο δεκ ιπμνμύκ κα ζοιαμύκ ζηα πδιζηά
ζημζπεία ζε Γήζκεξ ζοκεήηεξ. ε μιμζόιμνθεξ ποηκόηδηεξ ημο
ιεζμαζηνζημύ αενίμο, μζ πενζμπέξ (ΖΗΗ) βύνς από ηαοηά άζηνα ή ζιήκδ
ζπδιαηίγμοκ ζθαίνεξ ιε ζαθή όνζα πμο ακζπκεύμκηαζ ζημ(Ζα). ηδκ
δζαδζηαζία ηδξ δδιζμονβίαξ αζηένςκ ιεβάθδξ ιάγαξ ζπδιαηίγμκηαζ ζημ
εζςηενζηό ηςκ ιμνζαηώκ κεθώκ ζοιπαβείξ πενζμπέξ (ΖΗΗ). ηακ αοηέξ
θόβς ηδξ δζαζημθήξ ημοξ θηάζμοκ ηα όνζα ημο κέθμοξ ηαζ ηα λεπενάζμοκ,
ιπμνεί (θόβς ιζηνόηενδξ ελςηενζηήξ πίεζδξ) κα ελαπθςεμύκ,
ζπδιαηίγμκηαξ ιζα ιέζμ-κεθεθώδεζξ πενζμπή (θαζκόιεκμ Champagner).

α)Αηηζκμαμθία ζηα ναδζμηύιαηα.
1)Γναιιέξ επακαζύκδεζδξ. Πνόηεζηαζ βζα ηακμκζηή ιεηάααζδ από πμθύ
δζεβενιέκεξ ηαηαζηάζεζξ (Ζ) ηαζ (He),ηονίςξ ζε ιήημξ ηύιαημξ
εηαημζηόιεηνςκ. Δίκαζ εθζηηό κα ζοιαεί ιόκμ ζε πενζμπέξ ιζηνήξ
ποηκόηδηαξ, μπμύ ζπακίγμοκ μζ ζοβηνμύζεζξ ιεηαλύ ηςκ αηόιςκ.
2)Θενιζηή αηηζκμαμθία. Ζ εενιζηή εηπμιπή ζμκζζιέκμο αενίμο ζηα
ναδζμηύιαηα είκαζ αηηζκμαμθία εθεύεενδ- εθεύεενδ.
3)Μδ εενιζηή αηηζκμαμθία. Μάθθμκ πνόηεζηαζ βζα αηηζκμαμθία
ζπεηζηζζηζηήξ θύζδξ από δθεηηνόκζα πμο ηζκμύκηαζ ιε ζπεδόκ ηδκ
ηαπύηδηα ημο θςηόξ.
ημ εζςηενζηό ηςκ κεθώκ εηπμιπήξ έπμοιε ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ ηςκ
ηαποηήηςκ, πμο οπενααίκμοκ ηδκ ημπζηή ηαπύηδηα ημο ήπμο (ζημ κεθέθςια
ημο Ωνίςκα δ δζαηύιακζδ είκαζ 25 km/s, εκώ δ ηαπύηδηα ημο ήπμο 8 km/s).
Έηζζ έπμοιε έκακ οπενδπδηζηό ζηνμαζθζζιό, ιε ηνμοζηζηά ιέηςπα.

Πθακδηζηά κεθεθώιαηα
Έηζζ μκμιάγμοιε ημ θίβμ ή πμθύ ζοιιεηνζηά δαηηοθζμεζδήξ κέθμξ βύνς
από έκα ηεκηνζηό άζηνμ πθδεοζιμύ ΗΗ πμο εβηαηέθεζρε ημκ αζοιπηςηζηό
ηθάδμ ζημ δζάβναιια H/R ηαζ είκαζ πθέμκ έκαξ θεοηόξ κάκμξ, ιε
εηθοθζζιέκδ ύθδ. ημκ Γαθαλία ιαξ είκαζ βκςζηά 2000 πθακδηζηά, ηαζ
ημ 1/3 από αοηά ανίζημκηαζ ζηδκ ημζθζά ημο. Δηηζιάηαζ όηζ μ πθδεοζιόξ
ημοξ είκαζ ζοκμθζηά πάκς από 30000. ε άθθμοξ βαθαλίεξ ιαξ είκαζ
ζοκμθζηά βκςζηά 6000 πθακδηζηά (ηα 2600 από αοηά ζημκ Μ31).
Σα δζαθμνεηζηά ζπήιαηά ημοξ έπμοκ κα ηάκμοκ ιε ηδκ μπηζηή ημοξ βςκία.
Μάθθμκ έπμοκ όθα 3 θμαμύξ. ημοξ πόθμοξ ηδξ έθθεζρδξ ακμίβεζ ημ ζπήια
ημοξ, πενζζζόηενμ ζε πθ. κέθδ πμο πνμένπμκηαζ από ζπεηζηά ιεβάθα άζηνα
(ημ πμθύ ιε 8 δθζαηέξ ιάγεξ ζηδκ ηύνζα αημθμοεία, ηα ιεβαθύηενδξ ιάγαξ
δίκμοκ εηνήλεζξ ζμοπενκόαα). Έλς από ημ πθ. κέθμξ ζοπκά δζαηνίκμοιε

έκα αιοδνό ηέθοθμξ, πμο ιάθθμκ είκαζ ύθδ από ημκ παθαζό αζηνζηό άκειμ
ημο αζηενζμύ, όηακ ήηακ αηόιδ ηόηηζκμξ βίβακηαξ.
Σα πθακδηζηά κέθδ είκαζ ιμνζαηά κέθδ ιε ζμκζζιέκμ αένζμ ηαζ ζημ ηέκηνμ
ημοξ πανμοζζάγμοκ εηπμιπή αηηζκώκ Υ από ιζα θμύζηα ιε ηαοηό αένζμ
(θόβς ηδξ έκημκδξ αηηζκμαμθίαξ από ημκ θεοηό κάκμ). Οζ δζαηάζεζξ ημοξ
είκαζ από 0,03 pc ςξ 1 pc. Ζ ηαπύηδηα ελάπθςζήξ ημοξ από 20 ςξ 50 km/s
ηαζ δ ιάγα ημο κέθμοξ (πςνίξ ημκ θεοηό κάκμ) είκαζ ζοκήεςξ ζηζξ 0,2
δθζαηέξ.
Σμ θάζια ημοξ είκαζ ηοπζηό βζα ζμκζζιέκμ αένζμ πθμύζζμ θάζια εηπμιπήξ.
Οζ βναιιέξ επακαζύκδεζδξ είκαζ(ΖΗ),(HeI),(HeII) ζημ μπηζηό, οπένοενμ
ηαζ ναδζμηύιαηα ηαζ (C),(N),(O) ακάιεζα ζε άθθα, ζημ μπηζηό. Οζ
απαβμνεοιέκεξ (ενεείζιαηα από ζοβηνμύζεζξ) είκαζ(ΟΗΗ), (ΟΗΗΗ),
(NeIII),(IV),(V),(NII),(SII),(SIII),(ArIII),(ArIV), (ArV),
(FeIII),(FeV)ζημ μπηζηό,(CIV) ηαζ(CIII)ζημ οπενζώδεζξ ηαζ (SIV),
(NeIII) ζημ οπένοενμ.
Σμ ζοκεπέξ είκαζ επακαζύκδεζδξ ζημ μναηό ηαζ οπένοενμ ηαζ
επζανάδοκζδξ από εηεί ιέπνζ ηα ναδζμηύιαηα. ημ οπένοενμ έπμοιε
ζοκεπέξ από ηδ ζηόκδ (100-1000Κ),πμθοπνςιαηζημύξ οδνμβμκάκεναηεξ ηαζ
πονίηζμ.
Οζ ιμνζαηέξ βναιιέξ εηπμιπήξ είκαζ(CO),(HCN),(CN),(C2H),(H2CO)
(mm).Ζ εενιμηναζία ηςκ δθεηηνμκίςκ είκαζ 10000η ηαζ δ ποηκόηδηά ημοξ
1000-100000 ζε cm-3. Σμ ηεκηνζηό αζηένζ (θεοηόξ κάκμξ)δίκεζ θάζια Ο,
Of ή WR. οπκά είκαζ δζπθό θάζια O+WR. Ζ εενιμηναζία ημο
είκαζ25000-100000η ηαζ δ θαιπνόηδηά ημο 1000-10000 δθζαηέξ.
Σμ αζηένζ θάιπεζ ζηζξ οπενζώδεζξ. Έηζζ ημ (Ζ)ζμκίγεηαζ ιέζα ζημ κέθμξ.
Με ηδκ επακαζύκδεζή ημο ειθακίγεηαζ δ ζεζνά Balmer. Οζ βναιιέξ ηςκ
ζόκηςκ ηςκ (O),(N),(Ne) βίκμκηαζ (ιέζς ζοβηνμύζεςκ) όιμζα δοκαηέξ ιε
ηδ ζεζνά Balmer, πανά ηδκ πενζμνζζιέκδ πμζόηδηα αοηώκ ηςκ ζημζπείςκ.
Σα ζημζπεία(He),(C),(N)είκαζ ζοπκά ειπθμοηζζιέκα, θόβς δδιζμονβίαξ
ημοξ ζημ άζηνμ πμο πνμδβήεδηε ημο θεοημύ κάκμο. Σα (O),(Ne),(S),(Ar)
δείπκμοκ ιζηνή πανμοζία ζε ζύβηνζζδ ιε ηζξ πενζμπέξ (ΖΗΗ), ιάθθμκ
επεζδή αοηά ηα άζηνα ήηακ θηςπά ζε ιέηαθθα (ιεβάθδξ δθζηίαξ, <10 δζξ
εηώκ).
Δπίζδξ παναηδνμύιε ζημζπεία αανύηενα ημο ζζδήνμο, απμηέθεζια ηδξ
ανβήξ απμννόθδζδξ κεηνμκίςκ (s process) ζε αοηά ηα άζηνα.
Ζ αζηνζηή ελέθζλδ πμο μδδβεί ζηδκ δδιζμονβία ηςκ πθακδηζηώκ κεθώκ
είκαζ δ ιεηάααζδ εκόξ άζηνμο ιεζαίαξ ιάγαξ (1-8 δθζαηέξ)από ημκ
αζοιπηςηζηό ηθάδμ ζηδκ πενζμπή ηςκ θεοηώκ κάκςκ. ημκ αζοιπηςηζηό
ηθάδμ ηα άζηνα εθηύμοκ ανβμύξ, αθθά ζζπονμύξ αζηνζημύξ ακέιμοξ.
Σεθζηά ηα ελςηενζηά ζηνώιαηα απμιαηνύκμκηαζ από ημ (πμθύ δζαζηαθιέκμ
θόβς αζηνζηήξ ελέθζλδξ) άζηνμ. Ο δζαζηεθθόιεκμξ πζα ηαοηόξ
απμιείκακηαξ αζηέναξ ζμκίγεζ ημ πενζαάθθμκ αένζμ ηαζ ημ ζπνώπκεζ ιε
έκακ βνήβμνμ (2000 km/s) άκειμ, δδιζμονβώκηαξ ημ ηεθοθμεζδέξ κέθμξ.
Μεηά ηδκ παύζδ ηςκ εενιμπονδκζηώκ ζοκηήλεςκ, ημ άζηνμ βίκεηαζ έκαξ
θ. κάκμξ. θδ δ θάζδ ημο πθ. κεθεθώιαημξ δζανηεί θζβόηενμ από 30000
έηδ, ιεηά ημ ηέθοθμξ είκαζ ηόζμ αναζό πμο δεκ ιπμνεί κα παναηδνδεεί.
Σμ πνμκμδζάβναιια ηςκ θάζεςκ ημο πθακδηζημύ κεθεθώιαημξ είκαζ 10000
έηδ βζα ημ ηέθοθμξ (έκα ζηάδζμ πνζκ ημ πθακδηζηό κεθέθςια, όηακ ημ
αζηένζ ανίζηεηαζ αηόια ζημκ αζοιπηςηζηό ηθάδμ), 1000 έηδ βζα ημ
πνώημ-πθακδηζηό κέθμξ (μ αζηνζηόξ άκειμξ ημο θεοημύ κάκμο δεκ έπεζ
αηόια ηαεανίζεζ ηδκ ημκηζκή ημο πενζμπή ηαζ ηα κέθδ δεκ έπμοκ αηόια
ζμκζζηεί) ηαζ 10000 έηδ βζα ημ πθακδηζηό κεθέθςια, ημ μπμίμ έπεζ

ανηεηά ζαθέξ ζπήια. Άνα ημ πθακδηζηό κεθέθςια είκαζ έκα πμθύ αναπύαζμ
ακηζηείιεκμ, ηάηζ πμο επδνεάγεζ ανκδηζηά ημ παναηδνήζζιμ πθήεμξ ημοξ.
Σα κέθδ ζε κόαα ή ζμοπενκόαα ιπμνεί κα ιμζάγμοκ ιε πθακδηζηά, ιε
θάζιαηα εηπμιπήξ, αθθά δ θοζζηή ηδξ δδιζμονβίαξ ημοξ είκαζ ηεθείςξ
δζαθμνεηζηή.

Σα κέθδ ακηακάηθαζδξ.
ηακ ημ άζηνμ πμο ενεείγεζ ημ κέθμξ είκαζ ιζηνόηενδξ ιάγαξ από Β1
(<25000Κ),δ οπενζώδδξ αηηζκμαμθία ημο δεκ θηάκεζ κα ηάκεζ ημ κέθμξ
κα εηπέιπεζ. Έηζζ ημ κέθμξ θςηίγεηαζ ιόκμ, ηαζ δ ζηόκδ ημο ακηακαηθάεζ
ημ θςξ ημο άζηνμο. Σμ θάζια ηαζ ημ πνώια είκαζ ζπεδόκ ίδζμ ιε αοηό
από έκα κέθμξ εηπμιπήξ. Σμ θςξ έπεζ ιζηνόηενμ απμπνςιαηζζιό ηαζ
πανμοζζάγεζ πμθζηόηδηα. Αοηό ιαξ δείπκεζ όηζ ηα ζςιαηίδζα ζηόκδξ πμο
ακηακαηθμύκ έπμοκ δζάιεηνμ 10ζηδ-4mm ηαζ δεκ είκαζ ζθαζνζηά, αθθά
επζιήηδ.
Γεκ οπάνπεζ ζαθέξ όνζμ ακάιεζα ζε κέθμξ ακηακάηθαζδξ ηαζ εηπμιπήξ,
πμθθέξ θμνέξ ζε έκα κεθέθςια έπμοιε ηαζ ηα δύμ, δδθαδή ζηόκδ πμο κα
ακηακαηθάεζ ημ αζηνζηό θςξ ηαζ αένζμ πμο κα απμννμθάεζ ηαζ κα εηπέιπεζ
ημ αζηνζηό θςξ, όπςξ ζοιααίκεζ ζημ κεθέθςια ημο Ωνίςκα.

ημηεζκά ηαζ ιμνζαηά κέθδ.
Δίκαζ μοδέηενα ροπνά κέθδ πμο ηονζανπμύκηαζ από ημ ιμνζαηό(Ζ2). Γεκ
ιαξ επζηνέπμοκ κα δμύιε ηζξ πενζμπέξ πμο ανίζημκηαζ πίζς από αοηά.
Πενίπμο ημ 1/3 ηδξ Γαθαλζαηήξ μδμύ είκαζ ηαθοιιέκμ ιε ζημηεζκά κέθδ
(ημ πώνζζια ζημκ Κύηκμ, ή ημ Coalsack).Ζ έηηαζή ημοξ είκαζ 1-100 pc.
Σα ιεβάθα κέθδ έπμοκ δμιή ιε ζοιποηκώιαηα. Σα κέθδ αοηά είκαζ πμθύ
ζοβηεκηνςιέκα ζημ βαθαλζαηό επίπεδμ, εθάπζζηα έπμοκ βαθαλζαηό πθάημξ
>10 ιμίνεξ. Ζ ιάγα ημοξ είκαζ 10-100000 δθζαηέξ ηαζ δ ιμνζαηή
ποηκόηδηά ημοξ >10000 ιόνζα ζημ ηοαζηό cm.
Ζ απμννόθδζδ ζημ μπηζηό πμζηίθθεζ από ιενζηά mag βζα ιεβάθα κέθδ ςξ
1000 mag ζηα ποηκόηενα ηέκηνα ηςκ κεθώκ. Έηζζ ζημ μναηό δεκ ιπμνμύιε
κα δμύιε ηα άζηνα πίζς από αοηά. ημ οπένοενμ δ απμννόθδζδ είκαζ ιόκμ
10% από όηζ ζημ μναηό. Δηεί, ηα κέθδ ιε απμννμθδηζηόηδηα 10 mag ζημ
μναηό είκαζ δζαπεναηά βζα ημ οπένοενμ. Έηζζ ιπμνμύιε κα δμύιε ιέπνζ
ημ Γαθαλζαηό ηέκηνμ. Πμθθέξ θμνέξ έπμοιε ηαζ εηπμιπή ζημ οπένοενμ.
Ζ ζηόκδ εενιαίκεηαζ ηαζ ενεείγμκηαζ μζ πμθοηοηθζημί ανςιαηζημί
οδνμβμκάκεναηεξ από ηα άζηνα ιέζα ή ημκηά ζημ κέθμξ.

Παναηδνήζζια ιόνζα.
ηα cm ηαζ ζηα mm ζε ροπνά ποηκά κέθδ παναηδνμύιε ζύκεεηα, ηονίςξ
μνβακζηά ιόνζα. Έπμοιε ιόνζα ιε 2-13 άημια, ημ ιεβαθύηενμ από αοηά
είκαζ ημ (HC11N). Από αοηά ημ 1/3 είκαζ ακόνβακα ηαζ ηα 2/3 μνβακζηά.
Σμ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημοξ είκαζ εεηζηά ή ανκδηζηά ζόκηα.
οιιεηέπμοκ 14 ζημζπεία ιε ηα ελήξ ζζόημπα
(1H),(2H=D),(12C),(13C),(14,15,16N),(16,17,18O),(19F),(23Na),
(24Mg),(27Al),(28,29,30Si),(31P),(32,33,34S),(35Cl),(39K),(56Fe).
Δλςβαθαλζαηά έπμοιε ιεηνήζεζ 36 δζαθμνεηζηά ιόνζα.
Σα ζοπκόηενα είκαζ ηα (H2),(CO),(CH),(CS),(NH3),(H2CO). Σμ (H2)

είκαζ 10000 θμνέξ πζμ ζοπκό από ημ επόιεκμ ζοπκό ιόνζμ(CO). Σα
πμθύπθμηα ιόνζα (π.π.(CH3CH2OH)) ανίζημκηαζ ιόκμ ζε θίβεξ πδβέξ. Οζ
πθμοζζόηενεξ πενζμπέξ είκαζ μζ SgrA, SgrB2, ημ Γαθαλζαηό ιαξ ηέκηνμ.
Μάθθμκ οπάνπεζ έκαξ ιμνζαηόξ δαηηύθζμξ βύνς από αοηό. Ζ ακαθμβία ημο
ζζμηόπμο (C12)/(C13) πμζηίθεζ ζπεηζηά ιε ηδκ απόζηαζδ από ημ
Γαθαλζαηό ηέκηνμ, από 20 ςξ 77. Μενζηά ιόνζα ακαηαθύθηδηακ πνώηα ζηδκ
ιεζμαζηνζηή ύθδ ηαζ ιεηά δδιζμονβήεδηακ ζηδ Γδ ((HNC), (CCH), (CN),
(HCO+), (N2H+)).

Οζ ιδπακζζιμί ηδξ ιμνζμζύκεεζδξ.
Κονίςξ οπάνπμοκ 2 μδμί (πανάβμκηεξ) βζα ηδκ ιμνζμζύκεεζδ (πδιζηέξ
ακηζδνάζεζξ),α)δ πδιεία αένζαξ θάζδξ ηαζ α)δ πδιεία ζηζξ επζθάκεζεξ
ηδξ ζηόκδξ.
α)ηζξ παιδθέξ εενιμηναζίεξ ηδξ ιμνζαηήξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ είκαζ
πζεακέξ ιόκμ ελώεενιεξ ακηζδνάζεζξ. Πμθθέξ ελώεενιεξ ακηζδνάζεζξ
θαιαάκμοκ πώνα ιόκμ ιεηά ηδκ οπένααζδ ιζαξ ηζιήξ εκένβεζαξ δνάζδξ.
Πμθθέξ θμνέξ μζ ακηζδνάζεζξ ζόκηςκ- ιμνίςκ δεκ έπμοκ ηαιία εκένβεζα
δνάζδξ, ηαζ είκαζ ημ πεδίμ μπμύ ιπμνμύκ κα ζπδιαηζζημύκ ιόνζα ζηδκ
αένζα θάζδ.
α)Γζα ηδκ δδιζμονβία πμθθώκ ιμνίςκ είκαζ απαναίηδηδ δ ζηόκδ, αηόιδ
ηαζ βζα ημ πζμ ζοπκό ιόνζμ(Ζ2). Καηά ηακόκα 2 άημια έθημκηαζ ζε 1 ηόηημ
ζηόκδξ, ηζκμύκηαζ ηαζ ζοβηνμύμκηαζ, δδιζμονβώκηαξ ημ ιόνζμ, εκώ δ
εκένβεζα πμο απεθεοεενώκεηαζ ηενδίγεηαζ από ημ ηόηημ ζηόκδξ, πμο δνα
ζακ ηαηαθύηδξ. ηακ εενιακεεί δ ζηόκδ ( π.π. από ηδκ αηηζκμαμθία θόβς
ηδξ βέκκδζδξ εκόξ αζηενζμύ) ηα ιόνζα αοηά ελαηιίγμκηαζ από ηδκ ζηόκδ
ηαζ ειπθμοηίγμοκ ηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ.

Πενζμπέξ (Ζ1).
Α)Οπηζηή γώκδ.
Σμ ροπνό ηαζ βεκζηά ηαηακειδιέκμ αένζμ δεκ ιπμνεί κα παναηδνδεεί
άιεζα, αθθά απμννμθάεζ αηηζκμαμθία από ηα άζηνα πίζς ημο. Οζ
ιεζμαζηνζηέξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ λεπςνίγμοκ από ηζξ αζηνζηέξ 1) θόβς
ιεβάθδξ εοηνίκεζαξ, 2) ιζηνήξ βςκζαηήξ ηαπύηδηαξ, 3) ζοζηδιαηζηήξ
αύλδζδξ ηδξ απόζηαζδξ από ημ άζηνμ. ημ ροπνό ιεζμαζηνζηό αένζμ ηα
ιόνζα είκαζ ζηδ ααζζηή ημοξ ηαηάζηαζδ. ημ μναηό έπμοιε (Ca), (Ca+),
(Na),(Ti+),(K),(Fe),(CN),(CH),(CH+). Πζμ έκημκεξ είκαζ μζ βναιιέξ
ηςκ (Ζ),(Κ),(Ca),(Na),(D).
ημ οπενζώδεξ έπμοιε (H), (C), (N), (O), (Mg), (Si), (P), (S), (Ar),
(Mn), (Fe), ζοπκά ιε πμθθέξ ηθίιαηεξ ζόκηςκ, ιε 20 βναιιέξ βζα ημ (Ζ2).
Καζ ζημ οπένοενμ έπμοιε έκημκεξ βναιιέξ απμννόθδζδξ, ιε ηαθύηενεξ
αοηέξ ηςκ πμθοηοηθζηώκ ανςιαηζηώκ οδνμβμκακενάηςκ (PAH). Οζ βναιιέξ
ειθακίγμκηαζ ζοπκά πμθθαπθέξ. Ζ ηύνζα βναιιή έπεζ έκηαζδ ακάθμβα ηδκ
απόζηαζδ ηαζ ιζηνή βςκζαηή ηαπύηδηα, άνα είκαζ από βεκζηά
ηαηακειδιέκμ αένζμ, εκώ μζ δεοηενεύμοζεξ είκαζ πζμ αδύκαιεξ ηαζ
πνμένπμκηαζ από λεπςνζζηά ποηκά κέθδ. Ζ πδιζηή ζύζηαζδ ημο
ιεζμαζηνζημύ αενίμο είκαζ όιμζα ιε αοηή ηςκ αζηένςκ πθδεοζιμύ Η.

Β)Ραδζμηύιαηα

Ζ ζδιακηζηόηενδ βναιιή ημο οδνμβόκμο ζηα ναδζμηύιαηα είκαζ αοηή ηςκ
21 cm. Δίκαζ ιζα άηνςξ απαβμνεοιέκδ βναιιή, ιε ιέζδ δζάνηεζα γςήξ ηα
11 εη. έηδ. Διθακίγεηαζ θόβς ιεβάθδξ πενζεηηζηόηδηαξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ
ύθδξ ζε (Ζ) ηαζ πνόηεζηαζ βζα ενεεζζιό ημο ακςηένμο ζεέκμοξ, ιέζς
ζοβηνμύζεςκ (ηαηά ιέζμ όνμ έκα άημιμ ζοβηνμύεηαζ ιε ηάπμζμ άθθμ ηάεε
100 έηδ ζηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ). ήιενα έπμοιε πμθθέξ απεζημκίζεζξ ηδξ
Γαθαλζαηήξ μδμύ ζηδ βναιιή ηςκ 21 εηαημζηώκ. Κακμκζηά ηδκ παναηδνμύιε
ζακ εηπμιπή, άνα ηαηεοεείακ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ ιεζμαζηνζηέξ βναιιέξ
απμννόθδζδξ από θάζιαηα ηςκ αζηένςκ πμο ανίζημκηαζ πίζς από ηα κέθδ.
Σα ναδζμηύιαηα πενκάκε ακειπόδζζηα ιέζα από ηα κέθδ ζηόκδξ. Έηζζ
έπμοιε πνόζααζδ ζε παναηδνήζεζξ πμο είκαζ αδύκαημκ κα βίκμοκ ζημ
μναηό.

Γεκζηά ηαηακειδιέκδ ζηόκδ.
Έπεζ ζζπονή βαθαλζαηή ζοβηέκηνςζδ, ηαζ ιέζδ ποηκόηδηα 10ζηδ-26g/cm.
Απμηεθείηαζ ηονίςξ από(C),(N),(O),(Mg),(Al),(Si),(Ca),(Fe),(Ni).
διακηζηά ζζπονά οθζηά ηδξ ζηόκδξ είκαζ μζ δεζιμί ημο πονζηίμο ζε
άιμνθδ ηαηάζηαζδ, αθθά ηαζ ζε ηνοζηαθθζηή (Olivin, Pyroxen), όπςξ ηαζ
μνβακζηέξ εκώζεζξ (PAH, Trolitit).Πμθθά ζημζπεία ηαζ ιόνζα
πανμοζζάγμκηαζ ζηδ ζηόκδ ζε ιμνθή πάβμο ((H2O),(CO), (CO2), (CH4),
(HCN), (NH3),(SiH4),(SiO),(H2S),(SO),(SO2)).
Μεζμαζηνζηή ελάθεζρδ Α (ζε mag) είκαζ δ ελαζεέκδζδ ημο θςηόξ από
απμννμθήζεζξ ηαζ δζάποζδ. Ζ ζηόκδ (εηηόξ ηςκ ζημηεζκώκ κεθώκ) πανάβεζ
ιζα ζοκεπή, αολακμιέκδ ιε ηδκ απόζηαζδ, εθάηηςζδ ημο αζηνζημύ θςηόξ.
Καηά ιέζμ όνμ αοηή είκαζ 0,3 mag/kpc, εκώ ζημ βαθαλζαηό επίπεδμ είκαζ
2,0 mag/kpc. Ζ εθάηηςζδ αθθμζώκεζ ηα απμηεθέζιαηα ημο οπμθμβζζιμύ ηδξ
απόζηαζδξ ιε ημ ηεηνάβςκμ ηδξ θαιπνόηδηαξ ηαζ απμηεθεί ιεβάθμ
πνόαθδια ζηζξ ιεηνήζεζξ ζηδκ αζηνμκμιία.
Ζ εθάηηςζδ έπεζ επίζδξ ςξ απμηέθεζια ημκ απμπνςιαηζζιό (θόβς
ιεβαθύηενδξ απμννόθδζδξ ημο ιπθε ηα άζηνα θαίκμκηαζ πζμ ηόηηζκα).

Μεζμαζηνζηό ιαβκδηζηό πεδίμ, πμθζηόηδηα.
Οζ εκδείλεζξ βζα ηδκ ύπανλδ ημο ιεζμαζηνζημύ ιαβκδηζημύ πεδίμο είκαζ
δ ιεζμαζηνζηή πμθζηόηδηα ημο θςηόξ ηςκ αζηένςκ, δ πμθζηόηδηα ηδξ
αηηζκμαμθίαξ ηδξ ζηόκδξ (εοεοβνάιιζζδ ηςκ ηόηηςκ), δ ποηκόηδηα
εκένβεζαξ ηαζ ζζμηνμπία ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ηαζ δ ιδ εενιζηή
ζύκεεζδ ηδξ Γαθαλζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ναδζμηοιάηςκ. Ζ δμιή ηςκ
ιαβκδηζηώκ βναιιώκ αημθμοεεί ηαηά ιήημξ ηζξ ζπείνεξ ημο Γαθαλία.

Μεζμαζηνζηή πμθζηόηδηα ημο αζηνζημύ θςηόξ.
Από ηδκ παναηήνδζδ 10000 αζηένςκ ζοιπεναίκμοιε όηζ α) μ ααειόξ
πμθζηόηδηαξ(ημ πμθύ ιενζηέξ ιμκάδεξ ημζξ εηαηό) είκαζ ακάθμβμξ ημο
ιεζμαζηνζημύ απμπνςιαηζζιμύ ηαζ ηδξ ελάθεζρδξ. α) Ζ ιέβζζηδ
πμθζηόηδηα είκαζ ημκηά ζημκ βαθαλζαηό ζζδιενζκό. πμο ημζηάγμοιε
ηάεεηα ζε ζπείνεξ (Πενζέαξ/ Καζζζόπδ, Κέκηαονμξ/ Norma) δ ηαηεύεοκζδ
πμθζηόηδηαξ είκαζ ηαηά ιήημξ ηςκ ζπεζνώκ, ηαζ όπμο ημζηάγμοιε ζηδ
ηαηεύεοκζδ ηδξ ζπείναξ (Κύηκμξ, Κδθέαξ, Puppis/ Vela) είκαζ
αηακόκζζηα ηαηακειδιέκδ, ιενζηέξ θμνέξ πενζπθεβιέκδ. β)Από ηα 330 ςξ

ηα 1000 nm δ ελάνηδζδ από ημ ιήημξ ηύιαημξ είκαζ πενζμνζζιέκδ.
Σα ζοιπενάζιαηα είκαζ όηζ έπμοιε ακζζμηνμπία ηδξ εθάηηςζδξ, άνα ηα
ζηενεά ζςιαηίδζα δεκ είκαζ ζθαζνζηά, αθθά ηοθζκδνζηά. Οζ ιεβάθμζ
άλμκεξ ηςκ ζςιαηζδίςκ είκαζ ζδίαξ ηαηεύεοκζδξ. Αοηό επζηοβπάκεηαζ από
έκα ιεζμαζηνζηό ιαβκδηζηό πεδίμ ηαηά ιήημξ ηςκ ζπεζνώκ, ιε ζζπύ
ημοθάπζζημκ 0,1 tesla. Ζ πμθζηόηδηα είκαζ ηαηά ιήημξ ημο ιαβκδηζζιμύ.

Μεζμαζηνζηή πμθζηόηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηδξ ζηόκδξ.
Δκώ ημ αζηνζηό θςξ απμηηάεζ ηδκ πμθζηόηδηά ημο από ηδκ δζάποζδ ζηδ
ζηόκδ, δ εενιζηή αηηζκμαμθία ηδξ ζηόκδξ ιπμνεί κα έπεζ από ιόκδ ηδξ
πμθζηόηδηα. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ηαηεύεοκζδ ηδξ πμθζηόηδηαξ είκαζ
ηάεεηδ ζημ ιαβκδηζηό πεδίμ, αθμύ ημ πμθςιέκμ θςξ θάιπεζ ηονίςξ ζηδκ
ηαηεύεοκζδ ημο ιεβάθμο διζάλμκα ηςκ ζςιάηςκ ζηόκδξ, ηαηαηάζζμκηάξ ηα
ηάεεηα ζημ ιαβκδηζηό πεδίμ. Ζ πμθζηόηδηα ηδξ ζηόκδξ αημθμοεεί πμθθέξ
θμνέξ ηζξ δζάθμνεξ δμιέξ ηαηά ιήημξ. Σμ αένζμ ιπμνεί κα αημθμοεεί ηζξ
ηάεεηεξ ζε αοηέξ ηζξ δμιέξ ιαβκδηζηέξ βναιιέξ ηαζ κα ηαηαννέεζ ζηδκ
δμιή. ε ιζηνόηενδ ηθίιαηα παναηδνμύιε έκα ζοιπύηκςια ηςκ ιαβκδηζηώκ
βναιιώκ ζε ζπήια ηθερύδναξ.

πέζδ ζηόκδξ/αενίμο ηαζ ζοκμθζηή ακαθμβία ζηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ.
ηόκδ ηαζ αένζμ πανμοζζάγμκηαζ ηονίςξ ιαγί. Γνμύκε ιαγί, αθθά δεκ
έπμοκ αοζηδνή ζοκύπανλδ. Δκώ δ ακαθμβία ζηόκδξ ζημ ηαοηό ιένμξ ηδξ
ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ ιε εενιμηναζία άκς ηδξ δδιζμονβίαξ ηόηηςκ (>1400
Κ) πενζμνίγεηαζ, ημ ιενίδζμ ηδξ ζηόκδξ ζηα ροπνά κέθδ είκαζ ζδιακηζηό.
Ζ ακαθμβία ηδξ ζηόκδξ ιε ημ (Ζ) ηαζ ημ (Ζ2) ζηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ, ζηδκ
Γαθαλζαηή μδό, είκαζ 0.0073. Ζ ιάγα ημο αενίμο είκαζ 186 θμνέξ αοηή
ηδξ ζηόκδξ. Σμ ζοκμθζηό ιενίδζμ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ ζηδκ ιάγα ημο
Γαθαλία είκαζ αένζμ 5 δζξ δθζαηέξ ιάγεξ, άζηνα 50 δζξ δθζαηέξ ιάγεξ,
ηαζ δ ζοκμθζηή δοκαιζηή ιάγα, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ηδξ ζημηεζκήξ ύθδξ,
είκαζ 1 ηνζξ δθζαηέξ.

Γαθαλζαηή αηηζκμαμθία ναδζμηοιάηςκ.
διακηζηέξ πδβέξ ηδξ είκαζ μζ πενζμπέξ (ΖΗΗ), ηα οπμθείιιαηα
ζμοπενκόαα ηαζ ηα παθζαν. θα αοηά οπάνπμοκ, ζε ιεβάθδ ζοβηέκηνςζδ,
ηαηά ιήημξ ημο βαθαλζαημύ επζπέδμο. ημκ Γαθαλία ιαξ ακαβκςνίζηδηακ
ζακ δζαηνζηέξ ναδζμπδβέξ οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα, βαθαλζαηά κέθδ
εηπμιπήξ (ΖΗΗ), πθακδηζηά κέθδ, εηθάιρεζξ από αζηένζα, παθζαν ηαζ ημ
ηέκηνμ ημο Γαθαλία. Σα οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα ηαζ μζ πενζμπέξ (ΖΗΗ)
είκαζ ζοιπαβή ή εηηεηαιέκα ακηζηείιεκα ηαηά ιήημξ ημο βαθαλζαημύ
επζπέδμο. Ξεπςνίγμοκ από ημ θάζια ηαζ ηδκ πμθζηόηδηά ημοξ. Ζ δμιή ημοξ
είκαζ ζοκήεςξ ηεθοθμεζδέξ. Τπάνπμοκ ηαζ δζάποηα ακηζηείιεκα ιε
ιέβζζηδ εηπμιπή ζημ ηέκηνμ ημοξ (πθδνζόκζα, ηα οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα
όπμο ηα παθζαν δεκ έπμοκ δδιζμονβήζεζ ηεκά ιε ημκ άκειό ημοξ ακάιεζα
ζε αοηά ηαζ ηα κεθεθώιαηά ημοξ). Σα θάζιαηα ηςκ ηεθοθμεζδώκ
οπμθεζιιάηςκ ζμοπενκόαα είκαζ <απόημια> ηαζ δ αηηζκμαμθία ημοξ είκαζ
βναιιζηά πμθςιέκδ. Πνόηοπμ εκόξ κέμο ηεθοθμεζδέξ οπμθείιιαημξ
ζμοπενκόαα είκαζ ημ Καζζζόπδ Α ιε δζάιεηνμ 3,5 pc. Πνμένπεηαζ από ιζα
ζμοπενκόαα ημο 1680, πμο θόβς ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ζηόκδξ δεκ ήηακ μναηή

από ηδ Γδ. Σα πθδνζόκζα έπμοκ <επίπεδμ> θάζια (ίδζαξ έκηαζδξ ζε πμθθά
ιήηδ ηύιαημξ), ζπεδόκ εθάιζθθμ ιε ηζξ αδύκαιεξ ζημ μπηζηό πενζμπέξ
(ΖΗΗ). πςξ είκαζ βναιιζηά πμθςιέκα, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πενζμπέξ
(HII). Πνόηοπό ημοξ απμηεθεί ημ κεθέθςια ημο Κανηίκμο (Σαύνμξ Α).
Αηόιδ ηαζ ζήιενα, 1000 έηδ ιεηά ημ λέζπαζιά ημο είκαζ ημ θαιπνόηενμ
ακηζηείιεκμ ζηα ναδζμηύιαηα ιε ιήημξ ηύιαημξ >10 cm. Έπεζ απμδεζπηεί
όηζ πμθθά πθδνζόκζα πενζθαιαάκμοκ παθζαν. Σα πθδνζόκζα είκαζ δ πνώηδ
θάζδ ημο κεθεθώιαημξ βύνς από έκα ζπεηζηά κεανό παθζαν. Με ηδκ πάνμδμ
ημο πνόκμο ημ παθζαν εα ηαεανίζεζ ιε ημκ ζζπονό άκειό ημο ηδκ πενζμπή
ακάιεζα ζε αοηό ηαζ ημ κεθέθςια.
θμ ηαζ ακαηαθύπημοιε κέα οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα. Ή είκαζ πμθύ
ιαηνζκά ζοιπαβή ηαζ ιάθθμκ κεανά ακηζηείιεκα ή πμθύ εηηεηαιέκα ηαζ
ιε αζεεκή αηηζκμαμθία ηεθοθμεζδέξ οπμθείιιαηα, πμο είκαζ ιάθθμκ
ιεβάθδξ δθζηίαξ ηαζ πμθύ ημκηά ιαξ. Πενζιέκμοιε κα ζοιααίκεζ ιζα
έηνδλδ ζμοπενκόαα ηάεε 50 έηδ ζημκ Γαθαλία ιαξ. Ακ ηαζ ηα οπμθείιιαηά
ημοξ είκαζ πμθύ θαιπνά ακηζηείιεκα, δ ζοιιεημπή ημοξ ζηδκ ζοκμθζηή
εηπμιπή ναδζμηοιάηςκ ημο Γαθαλία είκαζ ιζηνή.
ηα ιεβάθα ιήηδ ηύιαημξ, μζ πενζμπέξ (ΖΗΗ)είκαζ ειθακείξ, ακάθμβα ηδκ
ποηκόηδηα ηςκ δθεηηνμκίςκ ημοξ.
Μέπνζ ζήιενα ηακέκα από ηα είδδ ηςκ αζηένςκ δεκ οπμθμβίγεηαζ ςξ
εηπμιπή ναδζμηοιάηςκ. Σα πενζζζόηενα αζηένζα πανμοζζάγμοκ πμθύ
αζεεκήξ εηπμιπή ζε αοηά ηα ιήηδ ηύιαημξ.

Γζάποηδ ζοκεπήξ βαθαλζαηή αηηζκμαμθία
Ζ ηαηακμιή ηδξ
Ζ ζοκεπήξ ναδζμαηηζκμαμθία ακαθύεηαζ ζημοξ ελήξ πανάβμκηεξ
α)οιπαβήξ γώκδ εηπμιπήξ, ιε πμθοάνζεια βαθαλζαηά ακηζηείιεκα (<3
ιμίνεξ).
α)Γζάποηδ γώκδ αηηζκμαμθίαξ ιέπνζ ηζξ 20 ιμίνεξ, ακάθμβα ημ ιήημξ
ηύιαημξ, ιε ηαηακμιή όιμζα ιε αοηήκ ηςκ αζηένςκ.
Αοηέξ μζ 2 ηαηδβμνίεξ απμηεθμύκ ηδκ βαθαλζαηή εηπμιπή από ημκ δίζημ.
β)Πανάβμκηεξ ηδξ άθςξ, εηπμιπή ημο παπύ δίζημο ιέπνζ ημοξ πόθμοξ,
ακαιεζβιέκδ ιε αηηζκμαμθία από ηδκ ημκηζκή πενζμπή ημο Ζθίμο.
δ)Δλςβαθαλζαηή αηηζκμαμθία, όπςξ δ αηηζκμαμθία ιζηνμηοιάηςκ
οπμαάενμο ηαζ μζ ιδ ακαθοιέκεξ ελςβαθαλζαηέξ εηπμιπέξ-ακάθμβα ηδ
βςκία ηαζ ημ ιήημξ ηύιαηόξ ημοξ.
Αοημί μζ 2 ηεθεοηαίμζ πανάβμκηεξ είκαζ ζζόηνμπμζ.
Έπμοκ ζοκηεεεί πμθθμί πάνηεξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ όθμο ημο μονακμύ ζε
δζάθμνα ιήηδ ηύιαημξ ηαζ ιε δζαθμνεηζηή βςκζαηή ακάθοζδ. Οζ πάνηεξ
ζηα ναδζμηύιαηα έδεζλακ ηα ελήξ.
1)Τπάνπεζ ζοβηέκηνςζδ ναδζμηοιάηςκ ζημκ δίζημ, αθθά ιζηνόηενδ από
αοηή ηςκ αζηένςκ. ζμ ιεβαθώκεζ δ ζοπκόηδηα (ιζηνόηενα ιήηδ ηύιαημξ),
εκζζπύεηαζ αοηή δ ζοβηέκηνςζδ.
2)ημ βαθαλζαηό επίπεδμ οπάνπεζ ζζπονή ζοβηέκηνςζδ ζηδκ ηεκηνζηή
πενζμπή, ζζπονόηενδ από αοηή ηςκ αζηένςκ. ε ιεβαθύηενα ιήηδ ηύιαημξ
δ ζοβηέκηνςζδ ελαπθώκεηαζ ηάεεηα ζημ βαθαλζαηό επίπεδμ.
3)Ζ ηαηακμιή ηςκ ναδζμηοιάηςκ ηαηά ιήημξ ημο βαθαλζαημύ ζζδιενζκμύ
είκαζ αζύιιεηνδ, θόβς ηςκ ζπεζνώκ ζημκ δίζημ.
4)Έπμοιε ημπζηέξ ιεβάθεξ δμιέξ ζε ιμνθή θςνίδςκ (loop I- loop ΗV).Ίζςξ

οπάνπμοκ πενζζζόηενεξ, πζμ αιοδνέξ ηέημζεξ δμιέξ. Κάπμζεξ από αοηέξ
ιπμνεί κα είκαζ απμιεζκάνζα εηνήλεςκ ζμοπενκόαα.

Οζ πανάβμκηεξ ηδξ βαθαλζαηήξ ναδζμαηηζκμαμθίαξ είκαζ
1)Ζ εενιζηή εηπμιπή ημο ιεζμαζηνζημύ αενίμο. Δίκαζ μ ηονζόηενμξ
οπμρήθζμξ, ζδίςξ ημκηά ζημ βαθαλζαηό επίπεδμ ζε ιζηνά ιήηδ ηύιαημξ
ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πενζμπέξ εηηόξ ηδξ βαθαλζαηήξ μδμύ (π.π.
Ωνίςκαξ).
2)Μμκαπζηέξ πδβέξ ζημ δίζημ. Σα οπμθείιιαηα ζμοπενκόαα ηαζ μζ
πενζμπέξ (ΖΗΗ) έπμοκ ζδιακηζηό πμζμζηό ηδξ βαθαλζαηήξ
ναδζμαηηζκμαμθίαξ ιόκμ ηαηά ιήημξ ημο βαθαλζαημύ ζζδιενζκμύ. Σμ
πμζμζηό ναδζμαηηζκμαμθίαξ από άζηνα κεηνμκίςκ ηαζ άθθα άζηνα είκαζ
ακαθμβζηά αζήιακημ.
3)πεηζηζζηζηή αηηζκμαμθία ζημ ιεζμαζηνζηό ιαβκδηζηό πεδίμ.
Από ηδκ ζζμηνμπία ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηδκ πμθζηόηδηα ημο θςηόξ
ηςκ αζηένςκ ηαζ ηδκ ακαθμβία ηδξ πενζζηνμθήξ ηςκ παθζαν ιπμνμύιε κα
οπμθμβίζμοιε ημ ιεζμαζηνζηό ιαβκδηζηό πεδίμ ζε 0,1-1 ntesla. ηδκ
ημζιζηή αηηζκμαμθία οπάνπμοκ ζπεηζηζζηζηά δθεηηνόκζα πμο ηζκμύκηαζ
ζπεδόκ ιε ηδκ ηαπύηδηα ημο θςηόξ. Αοηά οπμπνεώκμκηαζ από ημ ιαβκδηζηό
πεδίμ ζε ηοηθζηέξ ή ζπεζνμεζδέξ ηνμπζέξ, ηαζ ιεηαηνέπμοκ ηδ ηζκδηζηή
ημοξ εκένβεζα ζε αηηζκμαμθία. Ζ έκηαζδ ελανηάηαζ από ηδκ ποηκόηδηα
ηςκ ζπεηζηζζηζηώκ δθεηηνμκίςκ, ημ εκενβεζαηό θάζια ημοξ ηαζ ηδκ ζζπύ
ημο ιαβκδηζημύ πεδίμο.
Σμ θάζια ηδξ βαθαλζαηήξ ζπεηζηζζηζηήξ αηηζκμαμθίαξ βίκεηαζ απόημιμ
ζηα ιζηνά ιήηδ ηύιαημξ, ηαζ ζηα ηύιαηα ιήημξ εηαημζηόιεηνςκ εηθνάγεζ
ημ (ιεηνήζζιμ)εκενβεζαηό θάζια ηςκ ζπεηζηζζηζηώκ δθεηηνμκίςκ. Ζ
ζπεηζηζζηζηή αηηζκμαμθία εα έπνεπε είκαζ εεςνδηζηά βναιιζηά πμθςιέκδ
ςξ ηαζ 75%. οκήεςξ όιςξ ιεηνάιε 10-20% πόθςζδ, αθμύ ημ ιαβκδηζηό
πεδίμ έπεζ ηακμκζηή, αθθά ηαζ αηακόκζζηδ ιμνθή. Σμ ηακμκζηό ιαβκδηζηό
πεδίμ αημθμοεεί ηζξ ζπείνεξ ημο Γαθαλία. Καζ αοηό, αθθά ηαζ δ
ποηκόηδηα ηςκ ζπεηζηζζηζηώκ δθεηηνμκίςκ ιεζώκμκηαζ ιε ηδκ απόζηαζδ
από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ.
Ζ ιδ εενιζηή ζπεηζηζζηζηή αηηζκμαμθία είκαζ μ ηύνζμξ πανάβμκηαξ ζηδ
ζοκεπή ναδζμαηηζκμαμθία από ηα cm ςξ ηα m. Σα ζπεηζηζζηζηά δθεηηνόκζα
ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ επζηαπύκμκηαζ από δοκαηά ςζηζηά ηύιαηα ηςκ
οπμθεζιιάηςκ ζμοπενκόαα ή από ςζηζηά ηύιαηα ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ.
Ζ ζζπύ ημο ιαβκδηζημύ πεδίμο έηοπε ζδιακηζηήξ εκίζποζδξ ηαηά ηδκ
δδιζμονβία ημο Γαθαλία, από ημ θαζκόιεκμ ημο δοκαιό. Σμ ιενίδζμ ηδξ
εενιζηήξ ηαζ ηδξ ιδ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ ζε αοηό είκαζ αζαθέξ.

Γαθαλζαηή βναιιζηή αηηζκμαμθία.
Σμ μοδέηενμ ιεζμαζηνζηό οδνμβόκμ εηπέιπεζ ηονίςξ ζηα 21 cm. Λόβς
ιζηνήξ απμννόθδζδξ ζηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ, αοηή δ αηηζκμαμθία έπεζ
ιεβάθδ ζδιαζία ζηδκ πανημβνάθδζδ ηδξ δμιήξ ημο Γαθαλία. Οζ βναιιζηέξ
αηηζκμαμθίεξ ιμνίςκ ζηα cm ηαζ sub mm ηάκμοκ δοκαηή ηδκ ένεοκα ηδξ
ιεζμαζηνζηήξ πδιείαξ.

Κίκδζδ ηςκ αζηένςκ, δοκαιζηή.
ε αοηή ηδ πανάβναθμ,

u= ηαπύηδηα, ζπεηζηή ιε ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ.
V= ηαπύηδηα, ζπεηζηή ιε ημκ Ήθζμ.
U,V,W =ηανηεζζακμί πανάβμκηεξ ηδξ ηαπύηδηαξ
EB= ζδία ηίκδζδ
RG= βςκζαηή ηαπύηδηα

πεηζηή ηίκδζδ ημο Ζθίμο
Σμ πζμ ειθακέξ ιέηνμ ζηζξ ηζκήζεζξ ηςκ αζηένςκ είκαζ μ ηαημπηνζζιόξ
ηδξ ηίκδζδξ ημο Ζθίμο ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα άζηνα, ημ μκμιαγόιεκμ
παναθθαηηζηό ιενίδζμ.
Σμ απμηέθεζια αοημύ ημο θαζκμιέκμο είκαζ ηα άζηνα ιπνμζηά κα (θαίκεηαζ
πςξ)ένπμκηαζ πνμξ ειάξ, ηα άζηνα πίζς από ημκ Ήθζμ κα ιέκμοκ πίζς ηαζ
ηα άζηνα ζηζξ πθεονέξ ημο κα ιαξ πνμζπενκάκε. Ωξ apex μνίγμοιε ημ
ζδιείμ πνμξ ημ μπμίμ ηαηεοεύκεηαζ μ Ήθζμξ, ηαζ antapex ημ ακηίεεημ
ζδιείμ. Από ηδκ παναηήνδζδ, εηηόξ από ημ apex, ηενδίγμοιε ηαζ ηδκ
ηαπύηδηα ημο Ζθίμο ζε ζπέζδ ιε ημ ηζκδηζηό ηέκηνμ ηδξ παναηδνμύιεκδξ
αζηνζηήξ μιάδαξ. Ζ εζηόκα αθθμζώκεηαζ από ηζξ ζπεηζηέξ ηζκήζεζξ ηςκ
άθθςκ αζηένςκ. Σμ απμηέθεζια ηςκ παναηδνήζεςκ ιαξ δείπκεζ ημ apex κα
είκαζ ζημκ αζηενζζιό ημο Ζναηθή. ηδ ζηαηζζηζηή ιέεμδμ πμο
αημθμοεμύιε πνδζζιμπμζμύιε ηδκ παναδμπή όηζ ηα άθθα άζηνα έπμοκ
ηοπαία ηαηακμιή ηζκήζεςκ, πμο ιαξ δίκεζ ηαηά ιέζμ όνμ ιδδέκ. Γζα κα
ημ επαθδεεύζμοιε, ελεηάγμοιε ηα οπόθμζπα ηδξ αθαίνεζδξ Vstar - Vsun.
Σμ απμηέθεζια είκαζ όηζ δεκ έπμοιε ηακμκζηόηδηα. Τπάνπεζ ελάνηδζδ από
ημ βαθαλζαηό ιήημξ (δζαθμνζηή βαθαλζαηή πενζζηνμθή) ηαζ από ηδκ μιάδα
αζηένςκ (δζαθμνεηζηή ηζκδηζηή ζοιπενζθμνά ηάεε μιάδαξ).
Έηζζ μνίγμοιε ιζα ααζζηή Ζθζαηή ηίκδζδ (basic solar motion).
1)Διπεζνίημξ μνζζιόξ, μζ ιέζεξ ηζιέξ ηδξ ηαηακμιήξ ηαπύηδηαξ ηςκ
αζηένςκ ημκηά ζημκ Ήθζμ U,V,W πμο ιαξ ηζξ δίκεζ ημ ηζκδηζηό ηέκηνμ
ηδξ ζοβηεηνζιέκδξ μιάδαξ αζηένςκ ηαζ
2) Γοκαιζηόξ μνζζιόξ, δ ηίκδζδ ημο Ζθίμο ζπεηζηά ιε ημ ζδιείμ, πμο
ζηδκ αηηίκα ημο Ζθίμο από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ πενζθένεηαζ ζε ηοηθζηή
ηνμπζά βύνς από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία. Σμ ημπζηό ζπεηζηό ζύζηδια
ηίκδζδξ ηςκ αζηένςκ πμο θαιαάκμοιε έηζζ μκμιάγεηαζ ημπζηό ζύζηδια
δνειίαξ (local standard og rest =LSR). Usun= -U, Wsun= -W, μ
πανάβμκηαξ V δεκ είκαζ ζαθώξ ηαεμνζζιέκμξ ζημ LSR.
Σα απμηεθέζιαηα αοηήξ ηδξ ιέηνδζδξ είκαζ Usun=10 km/s, Vsun=5,2 km/s,
Wsun=7,2 km/s. Ζ ηαπύηδηα ζημκ πώνμ είκαζ Vsun=13,4 km/s. Γζα αοηή
ηδκ ιέηνδζδ πνδζζιμπμζμύκηαζ άζηνα ημο δίζημο πμο ανίζημκηαζ ημκηά
ζημκ Ήθζμ (δμνοθόνμξ HIPPARCOS). Μεβάθεξ απμηθίζεζξ έπμοιε βζα άζηνα
ζημκ παπύ δίζημ ιε V=40 km/s, αθθά ηαζ βζα άζηνα ζηδκ άθς ηαζ βζα ηα
ζθαζνςηά ζιήκδ ιε V=200km/s,πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδκ πενζζηνμθή ημο
Γαθαλία. ε αοηέξ ηζξ απμηθίζεζξ θαίκεηαζ δ πενζθμνά ημο Ζθίμο βύνς
από ημκ Γαθαλία. Ζ ιεηάααζδ από ημκ δίζημ ζηδκ άθς είκαζ ηθζιαηςηή.

Ζ πενζζηνμθή ημο Γαθαλία.
Α) Απμηεθέζιαηα παναηήνδζδξ.
Απμιμκώκμοιε ηα ηακμκζηά ημκηζκά ζημκ Ήθζμ αζηένζα. Μεηά ηδκ αθαίνεζδ
ηδξ ζπεηζηήξ ηίκδζδξ ημο Ζθίμο ιέκεζ έκαξ ζοζηδιαηζηόξ νοειόξ ηίκδζδξ
ζπεηζηά ιε ημ βαθαλζαηό ιήημξ. Γδιζμονβείηαζ έκα δζπθό ηύια ζημ

δζάβναιια ηςκ RG,EB (EB= ζδία ηίκδζδ, RG= βςκζαηή ηαπύηδηα).
B) Φαζκόιεκδ ζδιαζία ημο <δζπθμύ ηύιαημξ>.
α)Γναιιζηό πεδίμ νεύιαημξ ιε δζαθμνζηή πενζζηνμθή. Γζα ημ RG οπάνπεζ
ζοιθςκία ιε ηα απμηεθέζιαηα ηδξ παναηήνδζδξ. Καζ βζα ημ EB οπάνπεζ
ζοιθςκία, αθθά εκώ εα έπνεπε κα είκαζ πάκηα εεηζηό, είκαζ ηονίςξ
ανκδηζηό. α)Αοηή δ ιεηαηόπζζδ ημο EB οπάνπεζ όηακ ζοκοπμθμβίγμοιε ηδκ
ηνμπζά ημο Ζθίμο βύνς από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία ιε ημοξ αηόθμοεμοξ
βεκζημύξ οπμθμβζζιμύξ. Σμ ακώηενμ πεδίμ νεύιαημξ είκαζ πνμζανιμζιέκμ
ζημκ Γαθαλία, άνα πενζζηνεθόιεκμ. Σμ ζύζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ηδξ
αζηνμκμιίαξ εέζεςξ ζηδκ μπμία ιεηνάιε ημ EB είκαζ απόθοημ. Σα 2
ζοζηήιαηα πενζζηνέθμκηαζ ακηίεεηα.
Γ)Μαεδιαηζηή πνμζέββζζδ.
Ο ζηόπμξ ηδξ είκαζ κα ηαεμνίζεζ όζμ ημ δοκαηόκ πενζζζόηενεξ
παναιέηνμοξ ακελάνηδηα, ώζηε κα δδιζμονβδεεί έκα ζύζηδια ζηαεενώκ ηδξ
Γαθαλζαηήξ πενζζηνμθήξ.
Γζα ηδκ απόζηαζή ιαξ από ημ Γαθαλζαηό ηέκηνμ έπμοιε αηνζαή ηαεμνζζιό
από ηα άζηνα RR Λύναξ ημκηά ζημ Γαθαλζαηό ηέκηνμ, ηα ζθαζνςηά ζιήκδ
ηαζ ημκ απόθοημ διζάλμκα ηδξ ηνμπζάξ Κεπθεν ημο άζηνμο S2 βύνς από
ηδκ ηεκηνζηή βαθαλζαηή ιαύνδ ηνύπα. Σμ ζοιπέναζια είκαζ δ ηζιή ηςκ
8 kpc.
Παίνκμοιε δζάθμνεξ ηνζβςκμιεηνζηέξ ηζιέξ από ηδκ ηίκδζδ ημο Ζθίμο,
ζπεηζηά ιε ακηζηείιεκα πμο δεκ ζοιιεηέπμοκ ζηδ πενζζηνμθή ημο Γαθαλία
(άζηνα ηδξ άθςξ, ζθαζνςηά, ελςβαθαλζαηά ακηζηείιεκα) ηαζ ηδκ ιέηνδζδ
ηδξ βςκζαηήξ ηαπύηδηαξ ηδξ ι. ηνύπαξ.
Γ)Μέηνδζδ ιε ναδζμαζηνμκμιία.
Ζ παναηήνδζδ ηδξ βναιιήξ ηςκ 21 εη. ιαξ δίκεζ ηδκ ιέηνδζδ ηδξ απόζηαζδξ
ηαζ ηζξ βςκζαηέξ ηαπύηδηεξ ηςκ κεθώκ. Σμ απμηέθεζια είκαζ όηζ μ
Γαθαλίαξ έπεζ ζζμννμπδιέκδ ηαπύηδηα πενζζηνμθήξ (ακάιεζα ζηα ημκηζκά
ζημ ηέκηνμ ηαζ ηα ιαηνζκά από αοηό ακηζηείιεκα) ,όπςξ έπμοκ ηαζ άθθμζ
βαθαλίεξ, ηάηζ πμο ζδιαίκεζ ηδκ ύπανλδ ζημηεζκήξ άθς ιεβάθδξ ιάγαξ,
ίζδ ιε 1 ηνζξ δθζαηέξ ιάγεξ. ημ εζςηενζηό ημο Γαθαλία δ ηαπύηδηα αοηή
αολάκεηαζ βναιιζηά από ημ ιδδέκ.

Ηδίεξ ηζκήζεζξ ηςκ αζηένςκ
Αθμύ αθαζνέζμοιε όθεξ ηζξ ζοζηδιαηζηέξ επζδνάζεζξ (ζδία ηίκδζδ ημο
Ζθίμο, βαθαλζαηή πενζζηνμθή) ιέκμοκ μζ ζδίεξ ηζκήζεζξ ηςκ αζηένςκ
ιέζα ζηδκ μιάδα ημοξ, ηαζ δ ηαηακμιή ηςκ ηαποηήηςκ ημοξ.

1)Κακμκζηά αζηένζα ζηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο
Ζ ηαηακμιή ηςκ ηαποηήηςκ ημοξ πενζβνάθεηαζ από ηδκ εθθεζρμεζδή
ηαηακμιή 3 αλόκςκ (ηαηακμιή S Schwarzschild).Ζ απόηθζζδ Vertex είκαζ
δ δζαθμνά ιεηαλύ ημο ιεβάθμο άλμκα ηδξ έθθεζρδξ ηαζ ηδξ ηαηεύεοκζδξ
πνμξ ημ ηέκηνμ. Σδκ παναηδνμύιε ιέπνζ ηζξ 20 ιμίνεξ. Αίηζμ αοηήξ ηδξ
δζαθμνάξ είκαζ ιάθθμκ δ επίδναζδ ηςκ ζπεζνώκ ηαζ ηςκ ημπζηώκ
ζοιποηκώζεςκ ζημ ζοιιεηνζηό πνμξ ημκ άλμκα πενζζηνμθήξ αανοηζηό
πεδίμ.
Οζ ηαπύηδηεξ αολάκμκηαζ ιε ηδκ δθζηία ηςκ αζηένςκ. Αοηό δεκ έπνεπε
κα ζοιααίκεζ, επεζδή μζ βαθαλίεξ είκαζ ακελάνηδηα ζοζηήιαηα. Απμηεθεί
έκδεζλδ ηδξ ύπανλδξ ακηζηεζιέκςκ ιεβάθδξ ιάγαξ όπςξ ηα ιμνζαηά κέθδ
ή ηιήιαηα ηςκ ζπεζνώκ πμο ιέζς αανοηζηώκ αθθδθεπζδνάζεςκ επζηαπύκμοκ
ηα άζηνα.

Αζύιιεηνμ Drift
Σμ ιεηνάιε ζε μιάδεξ ιε δζαθμνεηζηή δθζηία ηαζ ηαπύηδηα αζηένςκ ζηδκ
πενζμπή ημο Ζθίμο, ηςκ μπμίςκ ιεηνάιε ηδ ηαπύηδηα πενζθμνάξ ζε ζπέζδ
ιε ημκ Ήθζμ.

Θεςνία επίηοηθςκ
Ζ ηαπύηδηα ηςκ αζηένςκ ιεβαθώκεζ ζημ πενζβαθαλζαηό ηαζ ιζηναίκεζ ζημ
απμβαθάλζμ. Έηζζ πνδζζιμπμζμύιε επίηοηθμοξ ζημοξ οπμθμβζζιμύξ ιαξ.

2)Άζηνα ημο παπύ δίζημο ηαζ ηδξ βαθαλζαηήξ άθςξ.
Σα άζηνα ημο παπύ δίζημο πενζθένμκηαζ ιε 40km/s πζμ ανβά από ηα άζηνα
ημο θεπημύ δίζημο, εκώ αοηά ηδξ άθςξ πμθύ ανβά ή ηαεόθμο. Καζ μζ
ηνμπζέξ ημοξ είκαζ πμθύ πζμ έηηεκηνεξ από αοηέξ ηςκ αζηένςκ ημο
δίζημο.

Ζ ζπεζνμεζδήξ δμιή.
Ο Γαθαλίαξ ιαξ είκαζ ζπεζνμεζδήξ ηύπμο Sb. Αοηό ελαηνζαώεδηε ιε
παναηδνήζεζξ ζημ οπένοενμ ηαζ ζηα ναδζμηύιαηα.

Οπηζηή παναηήνδζδ.
α)Πμθύ κεανά ακηζηείιεκα
Οζ ζπείνεξ παναηηδνίγμκηαζ από ηδκ αολδιέκδ ποηκόηδηα ηδξ
ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ. ζμ πζμ κεανά είκαζ ηα ακηζηείιεκα πμο
δδιζμονβμύκηαζ από αοηήκ, ηόζμ πζμ πμθύ είκαζ ζοβηεκηνςιέκα ζηζξ
ζπείνεξ.

α)Γμιή ζπεζνώκ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ζημκ Γαθαλία.
Ζ εέζδ ηςκ ζπεζνώκ θακενώκεηαζ ζε απεζημκίζεζξ ημο μονακμύ ζημ
οπένοενμ. ε βαθαλζαηό πθάημξ 0 μζ ζπείνεξ είκαζ ζημ ιέβζζημ
ποηκόηδηαξ, ακ ηζξ ημζηάγμοιε μνζγόκηζα. ε ζοκδοαζιό ιε άθθεξ
παναηδνήζεζξ (άζηνα ΟΒ, Κδθείδεξ, πενζμπέξ (ΖΗΗ), πενζμπέξ
αζηνμβέκκδζδξ) ιαξ δίκεηαζ ιζα εζηόκα ηεζζάνςκ ζπεζνώκ, ιε ιόκμ ηζξ
2 από αοηέξ κα θηάκμοκ ημ εζςηενζηό ημο Γαθαλία.
Ραδζμπαναηήνδζδ (βναιιέξ οδνμβόκμο).
Σα πνμηενήιαηα εδώ είκαζ όηζ ηα ναδζμηύιαηα δζαπενκμύκ ζπεδόκ
ακειπόδζζηα ηα ιεζμαζηνζηά κέθδ ζηόκδξ, ηαζ όηζ ζοκδοάγμοκ ηδκ
βςκζαηή ηαπύηδηα ηαζ ηδκ απόζηαζδ ιε αάζδ ηδ βαθαλζαηή πενζζηνμθή.
Σμ απμηέθεζια είκαζ δ δζάηνζζδ 4 ζπεζνώκ ιέπνζ ηδκ αηηίκα ηςκ 20 kpc.
Έκα πνόαθδια είκαζ όηζ ημζηάγμκηαξ από ηδκ εέζδ ημο Ζθίμο ζημκ Γαθαλία
έπμοιε βςκζαηά παναπμζδιέκεξ ιμνθέξ (δάηηοθα εεμύ), πμο μθείθμκηαζ
ζε θάεδ ζηδκ ιέηνδζδ ηδξ απόζηαζδξ (ιδ ηοηθζηέξ επζδνάζεζξ ηςκ κεθώκ
(ΖΗ)). ημ εζςηενζηό ηδξ ηνμπζάξ ημο Ζθίμο, μζ ιεηνήζεζξ δεκ ιαξ
δίκμοκ αλζμπμζήζζιδ εζηόκα.

Πενζμπέξ (ΖΗΗ)
ε αοηέξ πεηοπαίκμοιε ημκ ζοκδοαζιό ηςκ μπηζηώκ ηαζ νάδζμ- ιεηνήζεςκ.
Οζ ιεβάθεξ πενζμπέξ (ΖΗΗ)είκαζ ηαζ μπηζηά ακηζηείιεκα, ηςκ μπμίςκ δ
απόζηαζδ ιεηνείηαζ θςημιεηνζηά, αθθά ηαζ εηπέιπμοκ πμθύ ενεεζζιέκεξ
βναιιέξ οδνμβόκμο ζηα ναδζμηύιαηα.

Ζ εεςνία ηςκ ηοιάηςκ ποηκόηδηαξ.
Ζ εεώνδζδ ηςκ ζπεζνμεζδώκ δμιώκ ςξ ηύιαηα ποηκόηδηαξ.
Σα ηύιαηα ποηκόηδηαξ ζπδιαηίγμκηαζ από όθμ ημκ αζηνζηό πθδεοζιό, όπςξ

ηαζ ηα αιοδνά αζηένζα, αθθά ηονζανπμύκε ηα άζηνα ιεβάθμο πθδεοζιμύ
όπςξ αοηά ημο H/R. Δπίζδξ οπάνπεζ ημ θαζκόιεκμ δ ιεζμαζηνζηή ζηόκδ
ηαζ ημ ιεζμαζηνζηό αένζμ κα ζοβηεκηνώκμκηαζ ζηζξ ζπείνεξ,
δδιζμονβώκηαξ αολδιέκδ αζηνμβέκκδζδ. Έηζζ μζ ζπείνεξ είκαζ πζμ
ακαβκςνίζζιεξ από ηδκ ηαηακμιή ηςκ κεανώκ ακηζηεζιέκςκ (άζηνα ΟΒ,
κεανά ζιήκδ, πενζμπέξ ΖΗΗ). Ζ βςκζαηή ηαπύηδηα ημο ζηαεενά
πενζζηνεθόιεκμο ηύιαημξ ποηκόηδηαξ είκαζ 20 km/s/kpc.

Κμζιζηή αηηζκμαμθία
Πνόηεζηαζ βζα ζςιαηίδζα ιεβάθδξ εκένβεζαξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ, πμο
είκαζ οπό-ζπεηζηζζηζηά ζημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ημο εκενβεζαημύ ημοξ
θάζιαημξ.
Σα πνςηεύμκηα ζςιαηίδζα έπμοκ δθεηηνζηό θμνηίμ ηαζ είκαζ πθήνςξ
ζμκζζιέκα πνςηόκζα, ζςιαηίδζα α, αανζμί πονήκεξ αηόιςκ, δθεηηνόκζα,
πμγζηνόκζα, ηαζ αδνμκζηά ακηζζςιαηίδζα.
Σα δεοηενεύμκηα ζςιαηίδζα είκαζ ηαάκηα αηηίκςκ β, κεηνίκα,
δθεηηνόκζα, πμγζηνόκζα ηαζ εθαθνμί πονήκεξ αηόιςκ, πμο
δδιζμονβμύκηαζ από ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε άημια αενίςκ παιδθήξ
εκένβεζαξ ηαζ θςηόκζα ζηζξ πδβέξ ημοξ ή ζηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ.
Ζ ύπανλδ ηαζ ηςκ 2 μιάδςκ έπεζ επζαεααζςεεί από ιπαθόκζα ηαζ
δμνοθόνμοξ θίβμ έλς από ηδκ αηιόζθαζνα (ζε 40 πζθζόιεηνα ύρμξ). Σα
ηαάκηα β ορδθήξ εκένβεζαξ ειθακίγμκηαζ ιέζς ηδξ δεοηενεύμοζαξ,
μπηζηήξ αηηζκμαμθίαξ Σζενέκημθ ζημ έδαθμξ ηδξ Γδξ. Πδβέξ ηδξ ημζιζηήξ
αηηζκμαμθίαξ εεςνμύκηαζ μζ εηνήλεζξ ζμοπενκόαα ζημκ Γαθαλία ιαξ.
Σα ζςιαηίδζα ορίζηδξ εκένβεζαξ έπμοκ ελςβαθαλζαηή πνμέθεοζδ ηαζ
ιάθθμκ πνμένπμκηαζ από εκενβμύξ βαθαλζαημύξ πονήκεξ ή εηνήλεζξ
αηηίκςκ β.

Ζ εκενβεζαηή ηαηακμιή ηςκ βαθαλζαηώκ πνςηεοόκηςκ ζςιαηζδίςκ.
Ζ ηαηακμιή ηαπύηδηαξ είκαζ ζζόηνμπδ, αθθά δ νμή ελανηάηαζ πμθύ από
ηδκ εκένβεζα ημο ζςιαηζδίμο. Ζ ηαηακμιή είκαζ ιδ εενιζηή. ε παιδθέξ
εκένβεζεξ δ νμή είκαζ παμηζηή, θόβς επίδναζδξ ημο ιαβκδηζημύ πεδίμο
ημο Ζθίμο. ε ιεβαθύηενεξ εκένβεζεξ έπμοιε οπμαάειζζδ ηδξ νμήξ από
ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιε ηδκ αηηζκμαμθία οπμαάενμο.
πεηζηέξ πδιζηέξ ακαθμβίεξ.
Δίκαζ πμθύ όιμζεξ ιε ηζξ ζοιπακηζηέξ ακαθμβίεξ ηαζ αοηέξ ηδξ εενιζηήξ
ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ. Μενζηέξ παναηηδνζζηζηέξ δζαθμνέξ είκαζ όηζ μζ,
θόβς κμοηθεμζύκεεζδξ, ζδιακηζηέξ δζαθμνέξ ιεηαλύ ηςκ ακαθμβζώκ ηςκ
δζαθόνςκ αημιζηώκ πονήκςκ ζηδκ εενιζηή ιεζμαζηνζηή ύθδ έπμοκ
ελαθεζθεεί από δζαδζηαζίεξ δζάζπαζδξ ζε ζοβηνμύζεζξ ηςκ πονήκςκ. Αοηό
είκαζ πμθύ ειθακήξ ζηα ζπάκζα εθαθνζά ζημζπεία(Li),(Be),(B). Οζ
ζπεηζηέξ πδιζηέξ ακαθμβίεξ ζε εκένβεζεξ 1GeV,ιαγί ιε αοηέξ ηδξ
εενιζηήξ ιεζμαζηνζηήξ ύθδξ (δθζαηό ζύζηδια), έπμοκ ιεβάθδ μιμζόηδηα,
ηάηζ πμο δείπκεζ όηζ δ ημζιζηή αηηζκμαμθία από ηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ
πνμςεείηαζ ιέζς ηδξ επζηάποκζδξ ηςκ ζςιαηζδίςκ. Ζ ιέζδ δθζηία ηδξ
ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ (μ πνόκμξ πμο ηαηά ιέζμ όνμ πνεζάγεηαζ έκα
ζςιαηίδζό ηδξ βζα κα ζοβηνμοζηεί ιε ύθδ ημο Γαθαλία) ζημκ δίζημ ηαζ
ζηδκ άθς είκαζ 20 εηαημιιύνζα έηδ, πίθζεξ θμνέξ ημ πνόκμ ηδξ δζάααζδξ
ημο θςηόξ από όθμ ημκ βαθαλζαηό δίζημ. Ζ ιεβάθδ αοηή πνμκζηή δζάνηεζα
ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ πνέπεζ κα εκζζπύεηαζ από ημ βαθαλζαηό

ιαβκδηζηό πεδίμ. Ζ νμή ηδξ ημζιζηήξ αηηζκμαμθίαξ άνπζζε πνμ
ημοθάπζζημκ 100 εη. έηδ, αθθά θόβς ηδξ πανμοζίαξ ηδξ ζε όθμ ημκ Γαθαλία
είκαζ πενίπμο ζηαεενή. Ζ εκένβεζά ηδξ είκαζ ιόθζξ ημ 1 πζθζμζηό αοηήξ
πμο πανάβεηαζ ιέζα ζηα αζηένζα.
Ζ ημζιζηή αηηζκμαμθία ζοιιεηέπεζ ζε όθεξ ηζξ δζαδζηαζίεξ ιεβάθμο
ιεβέεμοξ ζημκ Γαθαλία, όπςξ δ δδιζμονβία ιεβάθςκ ιμνζαηώκ κεθώκ ηαζ
μ βαθαλζαηόξ άκειμξ, ηαεώξ ηαζ ζηδκ δδιζμονβία πδιζηώκ ζημζπείςκ ζηδκ
ιεζμαζηνζηή ύθδ, ιζαξ ηαζ δζεζζδύεζ ααεζά ιέζα ζηα κέθδ.

Ζ δδιζμονβία ηαζ δ ελέθζλδ ημο Γαθαλία ιαξ.
Τπάνπμοκ 2 παθαζόηενεξ ακηαβςκζζηζηέξ εεςνίεξ βζα ηδκ ελήβδζδ ηδξ
δδιζμονβίαξ ηδξ άθςξ ημο Γαθαλία ιαξ.
α) Ζ ιμκμθζεζηή ηαηάννεοζδ (1962)
Βαζίγεηαζ ζε παναηδνήζεζξ πμο ιαξ δείπκμοκ όηζ ηα άζηνα ημκηά ζημκ
Ήθζμ, πμο είκαζ θηςπά ζε ιέηαθθα, ηζκμύκηαζ ζε πζμ έηηεκηνεξ ηνμπζέξ.
Καηά ηδκ δδιζμονβία ηςκ ανπαίςκ αζηένςκ μ Γαθαλίαξ δεκ ιπμνμύζε κα
ήηακ ζε δοκαιζηή ζζμννμπία, αθθά ζε ηαηάζηαζδ ηαπείαξ ηαηάννεοζδξ
(δζάνηεζαξ 100 εηαημιιονίςκ εηώκ) εκόξ ιεβάθμο μιμβεκμύξ
ζθαζνμεζδέξ, ημο πνςημβαθαλία. Έηζζ ελδβείηαζ δ εηηεκηνζηόηδηα ηςκ
ηνμπζώκ αοηώκ ηςκ αζηένςκ (ηα ανπαία άζηνα ανίζημκηαζ ζοκήεςξ ζηδκ
άθς).Σα πνμαθήιαηα αοηήξ ηδξ εεςνίαξ είκαζ όηζ δ ζπέζδ (Fe)/(H) ηαζ
εηηεκηνζηόηδηαξ ηνμπζώκ είκαζ ζςζηή βζα έκα δείβια αζηένςκ ηδξ άθς
αθθά ηαζ ημο δίζημο, όπζ ιόκμ βζα αοηά ζηδκ άθς. Δπίζδξ, ημ βεβμκόξ
όηζ ηα θηςπά ζε ιέηαθθα άζηνα αολάκμκηαζ όζμ απμιαηνοκόιαζηε από ημ
ηέκηνμ ημο Γαθαλία δεκ ζοκδοάγεηαζ ιε αοηή ηδκ εεςνία.
α)Σμ ζεκάνζμ ημο πηζζίιαημξ (bottom-up) (1978).
Αθμνιή ηδξ εεςνίαξ είκαζ δ εθθζπήξ ιεηαθθζηόηδηα ηαζ δ ιεβάθδ δζαθμνά
δθζηίαξ ηςκ ζθαζνςηώκ ζιδκώκ ζηδκ ελςηενζηή άθς. Ζ εεςνία Bottom- up
οπμζηδνίγεζ όηζ μ Γαθαλίαξ ιαξ δδιζμονβήεδηε από ανβή ηαζ παμηζηή
ζοβπώκεοζδ (merging) πμθθώκ ιζηνώκ πνμβαθαλζαηώκ ακηζηεζιέκςκ.
Σα πνμαθήιαηα εδώ είκαζ όηζ ζήιενα βκςνίγμοιε πςξ δ ηαηακμιή
ποηκόηδηαξ ηςκ αζηένςκ ζημ εζςηενζηό ηδξ άθς ημο Γαθαλία είκαζ πμθύ
ζζμννμπδιέκδ, ιε ζοκεπέξ ιεηάααζδ ζε ζπεδόκ ζθαζνζηή ηαηακμιή ζε
ιεβάθεξ απμζηάζεζξ. Τπάνπεζ ζοκεπήξ ιείςζδ ηδξ ηαπύηδηαξ πενζζηνμθήξ
ηςκ αζηένςκ ηδξ άθς, όζμ αολάκεηαζ ημ ύρμξ πάκς από ημκ δίζημ. Ζ
δδιζμονβία ιζαξ ηέημζαξ πςνζηήξ ηαζ ηζκδηζηήξ ηαηακμιήξ ιέζς παμηζηήξ
ζοβπώκεοζδξ δεκ πνμαθέπεηαζ από ηδ θοζζηή.
Ζ δδιζμονβία ηδξ άθς δεκ ελδβείηαζ μύηε από ηδκ ιμκμθζεζηή ηαηάννεοζδ,
μύηε από ηδκ ζοβπώκεοζδ πνμβαθαλζαηώκ ακηζηεζιέκςκ. Ζ άθςξ
πενζθαιαάκεζ ιόκμ ημ 1% ηςκ αζηένςκ ημο Γαθαλία ιαξ. Υνεζάγεηαζ ιζα
βεκζηόηενδ εεςνία, ώζηε κα ηαηακμήζμοιε ηδκ δδιζμονβία ημο Γαθαλία
ιαξ ηαζ βεκζηά ηςκ ζπεζνμεζδώκ βαθαλζώκ. Πνέπεζ κα οπμθμβζζημύκ
πανάβμκηεξ όπςξ μζ ημζιμθμβζηέξ ανπέξ, μζ ζδζόηδηεξ ηδξ ζημηεζκήξ
ύθδξ, δ ζύκδεζδ ιεηαλύ δθζηίαξ αζηένςκ -πδιζηήξ ζύκεεζδξ ηαζ δ
ηζκδηζηή ημοξ.

Σμ ζενανπζηό ζεκάνζμ ηαζ μζ πνμαθέρεζξ ημο.
Σμ ζεκάνζμ αοηό πνμαθέπεζ
.Σδκ ηαηάννεοζδ πνςημβεκώκ ζοιποηκώζεςκ, ηςκ μπμίςκ δ βναιιζηή

ζηαεενά ποηκόηδηαξ είκαζ ιεβαθύηενδ από δc=1.686. ημ ιεηαλύ έπμοιε
πηώζδ ηδξ ιέζδξ ποηκόηδηαξ ημο ζύιπακημξ.
.Ανβή αύλδζδ ηδξ άθς ιέζς πεηοπδιέκδξ ζοβπώκεοζδξ ιζηνόηενςκ οπόαθέςκ (κάκμζ βαθαλίεξ).
.Ζ δδιζμονβία ηςκ πνώηςκ (πθδεοζιμύ ΗΗΗ) αζηένςκ είκαζ εθζηηή ιόκμ
ζηδκ άθς, θόβς ιάγαξ ηαζ εενιμηναζίαξ, πμο επζηνέπμοκ ηδκ ρύλδ ημο
αενίμο (H),(H2).ε εενιμηναζία άκς από ημοξ 10000 Κ δεκ είκαζ εθζηηή
δ ρύλδ ημο (Ζ).Ζ ρύλδ ημο (Ζ) πεηοπαίκεηαζ από ακάιεζλδ ιε (Ζ2).
.Ζ θεπημιενήξ πνμζμιμίςζδ ηδξ ελέθζλδξ ηςκ ιεβάθςκ δμιώκ ηαζ ηδξ
λεπςνζζηήξ ζημηεζκήξ άθςξ είκαζ εθζηηή όηακ ιεζώκεηαζ δ επίδναζδ ηςκ
αανομκίςκ.
.Οζ ζδιενζκμί βαθαλίεξ είκαζ ειααπηζζιέκμζ ζε ανβά πενζζηνεθόιεκεξ,
ηνζαλμκζηέξ ηαζ ζζμννμπδιέκεξ άθςξ ζημηεζκήξ ύθδξ.
.Τπάνπεζ πθμύζζα δμιή ηδξ ζημηεζκήξ άθςξ. Απμηεθείηαζ από εηαημκηάδεξ
ςξ πζθζάδεξ οπό- άθςξ.
.Δίκαζ πζεακή δ ηαηάηαλδ ηςκ ζςιαηζδίςκ ηδξ ζημηεζκήξ ύθδξ ζε έκακ
ζημηεζκό δίζημ, ιέζς δοκαιζηήξ ηνζαήξ ηαηά ηδκ πηώζδ(πνμζαύλδζδ) οπόαθεώκ ζε ιζηνή βςκία ιε ηδκ άθς.
.Ζ πενζβναθή ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ ζπεζνμεζδώκ βαθαλζώκ ιε ηδκ αμήεεζα
οδνμδοκαιζηώκ πνμζμιμζώζεςκ είκαζ εθζηηή ιε ημκ οπμθμβζζιό ημο ααειμύ
ηδξ αζηνμβέκκδζδξ, ηςκ εηνήλεςκ ζμοπενκόαα ηαζ άθθςκ παναβόκηςκ.
.Από κςνίξ ζημ ζύιπακ (z=2..3) έπμοιε ηδκ ειθάκζζδ ζπεζνώκ από ηδκ
ηαηάννεοζδ (πνμζαύλδζδ) πθμοζίςκ ζε αένζα δμνοθόνςκ- βαθαλζώκ.
Σμ πνόαθδια ηςκ πενζζζόηενςκ πνμζμιμζώζεςκ είκαζ όηζ έπμοιε ιεβάθδ
αύλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ή ηαζ ηαηαζηνμθή ηδξ ζπείναξ ςξ ηδκ επμπή z=0,
από ζοκεπέξ αμιαανδζζιό από οπό- άθςξ. Μζα θύζδ είκαζ δ δνειία
πνμζαύλδζδξ από z=2 ζημκ Γαθαλία ιαξ, άνα κα ιδκ έπμοιε από ηόηε
ζδιακηζηέξ ζοβπςκεύζεζξ (major merger).Ζ πνμζαύλδζδ είκαζ ηονίςξ
παθανώκ, πθμοζίςκ ζε αένζα ζοζηδιάηςκ, πμο δζηαζμθμβεί ηδκ
αζηνμβέκκδζδ ζημκ θεπηό δίζημ. Ζ εζηόκα πμο έπμοιε, ζύιθςκα ιε ηδκ
μπμία δ αζηνμβέκκδζδ ημνοθώεδηε ζημ ζύιπακ ζηδκ επμπή z =2-4, εκζζπύεζ
αοηήκ ηδκ θύζδ.
Αοηό πμο βκςνίγμοιε ζήιενα είκαζ όηζ μ Γαθαλίαξ ιαξ πηήζηζηε από
ζοβπςκεύζεζξ ηονίςξ ακώιαθςκ κάκςκ βαθαλζώκ. Ζ ύθδ πνμζαολήεδηε
ζπεηζηά μιαθά ζημκ δίζημ, ηάηζ πμο επέηνερε ηδκ δζαηήνδζή ημο ηαζ ηδκ
ιδ ηαηάννεοζδ ημο δίζημο ζε εθθεζπηζηό βαθαλία. Παναηδνμύιε ίπκδ από
2 ημνοθώζεζξ αζηνμβέκκδζδξ, ηάηζ πμο δζηαζμθμβεί ημοξ 2 αζηνζημύξ
πθδεοζιμύξ ημο βαθαλζαημύ πονήκα ηαζ ηδκ ιεηαβεκέζηενδ δδιζμονβία ημο
θεπημύ δίζημο.

Ο Γαθαλίαξ ιαξ ςξ πνόηοπμ δδιζμονβίαξ ζπεζνμεζδώκ βαθαλζώκ.
Τπάνπεζ ακαθμβία ιεηαλύ ηδξ δθζηίαξ ηςκ αζηένςκ, ηδξ πδιζηήξ ζύζηαζδξ
ηαζ ηδξ ηζκδηζηήξ ιειμκςιέκςκ δμιώκ ημο Γαθαλία ιαξ. Ζ ζπέζδ αοηή ζημκ
Γαθαλία ιαξ ιμζάγεζ ιε αοηέξ άθθςκ ζπεζνμεζδώκ ημο ζδιενζκμύ
(ημκηζκμύ) ζύιπακημξ, δζαθένεζ όιςξ από δείβιαηα ημο πανεθεόκημξ. Οζ
βαθαλίεξ δδιζμονβμύκηαζ ιε ηδκ ίδζα δζαδζηαζία ζε όθμ ημ ζύιπακ, ηαζ
δ ηαηακόδζδ ημο δζημύ ιαξ είκαζ έκα ζδακζηό πεζναιαηζηό πεδίμ.
Έπμοιε ηδ δοκαηόηδηα κα ηαηακμήζμοιε ακελήβδηεξ παναιέηνμοξ ηδξ
ζενανπζηήξ δμιζηήξ δδιζμονβίαξ, από ιεηνήζεζξ ημο Γαθαλία ηαζ ηδξ
ημπζηήξ μιάδαξ ημο. Τπάνπεζ έκα πνόαθδια, αοηό ηςκ εηθζπόκηςκ

βαθαλζώκ-δμνοθόνςκ (missing satelite problem). Γδιζμονβήεδηε όηακ
ηαηά ηδκ πνμζμιμίςζδ ΛDCM (πνμζμιμίςζδ ροπνήξ ζημηεζκήξ
ιάγαξ)ειθακίζηδηακ εηαημκηάδεξ οπό-άθςξ ιέζα ζηδ δζάιεηνμ εκόξ
βαθαλία ζακ ημκ δζηό ιαξ, εκώ παναηδνμύιε ιόκμ ιενζηέξ δεηάδεξ
δμνοθόνμοξ βαθαλίεξ ζημκ μονακό. Οζ 3 πνμηάζεζξ βζα θύζδ είκαζ
α)Οζ ιεβάθεξ εενιζηέξ ηαπύηδηεξ ηδξ ζημηεζκήξ ύθδξ (warm dark matter)
ειπμδίγμοκ ηδκ δδιζμονβία αθέςκ ηάης από έκα ηαηώθθζ ηαπύηδηαξ. Ζ
εενιή ζημηεζκή ύθδ έπεζ ιζηνόηενδ δμιή ηαζ αναζόηενμ πονήκα.
α)Ζ ύπανλδ αζηνμθοζζηώκ δζαδζηαζζώκ, πμο οπμααειίγμοκ ηδκ δδιζμονβία
αζηένςκ ζε ιζηνέξ άθςξ ,όπςξ δ ειπόδζζδ ηαηάννεοζδξ κεθώκ θόβς ημο
θςημζμκζζιμύ από ηδκ ημζιζηή αηηζκμαμθία ζηζξ οπενζώδεζξ ή θόβς ηςκ
επζννμώκ από ζμοπενκόαα.
β)Ζ παναδμπή όηζ μζ πενζζζόηενμζ βαθαλίεξ-δμνοθόνμζ δεκ έπμοκ
ακαηαθοθεεί θόβς ηδξ ιζηνήξ ημοξ θαιπνόηδηαξ. Με ημ πνόβναιια sloan
digital sky survey(SDSS) εθπίγμοιε κα δζπθαζζάζμοιε ημοξ
βαθαλίεξ-δμνοθόνμοξ πμο βκςνίγμοιε. Τπάνπεζ ηαζ πνόαθερδ βζα ηδκ
ακαηάθορδ εηαημκηάδςκ ηέημζςκ βαθαλζώκ.

Άιεζεξ εκδείλεζξ βζα ηδκ ζενανπζηή δδιζμονβία ηςκ βαθαλζαηώκ
δμιώκ.
1) Ρμέξ αζηένςκ ζηδκ ελςηενζηή άθς (παθζννμσηέξ νμέξ)
Ζ αθθδθεπίδναζδ ιε ημ αανοηζηό πεδίμ ημο Γαθαλία μδδβεί ζηδκ
ζοζζώνεοζδ αανομκζηήξ ηαζ ιδ ύθδξ από ηα ελςηενζηά ζηνώιαηα
βαθαλζώκ-δμνοθόνςκ ηαζ ζθαζνςηώκ ζιδκώκ. ε ηάεε ηέημζα δζαδζηαζία
ζοζζώνεοζδξ ζπδιαηίγμκηαζ 2 <μονέξ> ή αζηνζηά νεύιαηα -έκα ιπνμζηζκό
ηαζ έκα πίζς. Αοηό ελδβείηαζ ιε ηδκ εεςνία ηςκ 3 ζςιάηςκ ηδξ μονάκζαξ
ιδπακζηήξ. Σα αανοηζηά δεζιεοιέκα άζηνα ζε δμνοθόνμοξ-βαθαλίεξ
ιπμνμύκ, ιέζς εθαθνζώκ ελςηενζηώκ επζδνάζεςκ, κα πάνμοκ ανηεηή
εκένβεζα ηαζ κα ελμηείθμοκ ημκηά ζηα ζδιεία Lagrange L1 ηαζ L2. Αοηά
είκαζ ηα ζδιεία όπμο έκα άζηνμ πάκεζ ηδ αανοηζηή ημο ζύκδεζδ ιε ημκ
δμνοθόνμ-βαθαλία ή ημ ζθαζνςηό ζιήκμξ.
Ζ ιμκηεθμπμίδζδ ηδξ ηαηακμιήξ εκόξ παθζννμζαημύ νεύιαημξ αθήκεζ
ζοιπενάζιαηα βζα ημ δοκδηζηό ζπήια ημο Γαθαλία ιαξ.
Σμ δοκδηζηό ζπήια ιεηααάθθεηαζ από εθαθνζά πεπθαηοζιέκμ ζημ
εζςηενζηό, ζε ζπεδόκ ζθαζνζηό ζηδκ άθς. Ζ επζαεααίςζδ ηδξ ιεηάααζδξ
από ημ εζςηενζηό πνμξ ηδκ ελςηενζηή άθς ένπεηαζ από ηδκ δζαθμνεηζηή
ηζκδηζηή ηςκ 2 αζηνζηώκ πθδεοζιώκ.

2) Τπό-δμιή ζημκ δίζημ
Ζ ηαηάννεοζδ ηαζ δ πνμζαύλδζδ ηςκ δμνοθόνςκ-βαθαλζώκ ηαζ ηςκ
ζημηεζκώκ οπό-αθεώκ έπνεπε κα αθήκμοκ ηα ζδιάδζα ημοξ ζημκ δίζημ.
Τπάνπμοκ παναδείβιαηα, ιέζς ελμιμζώζεςκ.
.Σμ νεύια ημο Μμκόηενμο είκαζ πζεακόκ έκα οπόθεζιια ημο βαθαλία- κάκμο
ηδξ ιεβάθδξ Άνηημο.
.Έπμοιε ζηδιόκζ (warp) ζημκ δίζημ (αζοιιεηνία ιεηαλύ 1μο ηαζ 4μο
ηέηανημο ημο παπύ δίζημο)
.Έπμοιε νμέξ- ηζκμύιεκα ζιήκδ (moving groups), δδθαδή μιάδεξ αζηένςκ
ζε πανόιμζεξ βαθαλζαηέξ ηνμπζέξ ηαζ ιε ζζπονέξ ζοζπεηίζεζξ ζημ
δζάβναιια ηαποηήηςκ.
.Τπμθμβίγμοιε ηδκ ύπανλδ αλζμζδιείςημο ανζειμύ αζηένςκ ιε πμθύ

έηηεκηνεξ ηνμπζέξ ζημκ παπύ δίζημ.

3) Νέθδ ιεβάθςκ ηαποηήηςκ (high velocity clouds)
Πνόηεζηαζ βζα ιειμκςιέκα ζοιπαβή κέθδ αενίςκ ζηδκ άθς ιε ιεβάθδ
ανκδηζηή ηαπύηδηα ζε ζπέζδ ιε ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ (400 km/s).
Απμηεθμύκηαζ ηονίςξ από αημιζηό οδνμβόκμ, ιε ελςηενζηέξ ζηνώζεζξ
ζμκζζιέκμο αενίμο (ΖΗΗ), ηαζ είκαζ πμθύ θηςπά ζε ιέηαθθα
((Fe)/(H)<-1). Σα κέθδ αοηά απμηεθμύκ άιεζδ απόδεζλδ ηδξ εζζνμήξ
αενίςκ ζημκ Γαθαλία ιαξ.

Ζ ιαύνδ ηνύπα ζημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία.
Ζ ιάγα ηδξ ηεκηνζηήξ ιαύνδξ ηνύπαξ είκαζ 4 εηαημιιύνζα δθζαηέξ.

Οζ ιαύνεξ ηνύπεξ ζηζξ πνμζμιμζώζεζξ ΛCDM.
Σμ παναηάης ζεκάνζμ ακαπανζζηάκεζ ηδκ ακαθμβία βαθαλζαηήξ ιάγαξ/
ιάγαξ ηδξ ηεκηνζηήξ ιαύνδξ ηνύπαξ ανηεηά ηαθά, αθθά πμθθέξ
θεπημιένεζεξ ιέκμοκ ακελήβδηεξ.
1) Ζ πνςημβεκήξ ιαύνδ ηνύπα δδιζμονβήεδηε από άζηνα πθδεοζιμύ ΗΗΗ
(ιάγαξ πάκς από100 δθζαηέξ) ιε z=12...15.
2) ηδκ ελέθζλδ εκόξ βαθαλία ζοιααίκμοκ ιεβάθεξ ζοβπςκεύζεζξ (major
mergers, ιε ηδκ ιάγα ημο βαθαλία πμο ζοζζςνεύεηαζ κα λεπενκάεζ ημ ¼
ηδξ ιάγαξ ημο βαθαλία πμο ημκ ζοζζςνεύεζ), πμο μδδβμύκ ζε ζζπονέξ
δοκαιζηέξ ηνζαέξ ιε ηδκ ζημηεζκή ύθδ ηαζ ζημ αύεζζια ηδξ ιαύνδξ ηνύπαξ
πνμξ ημ ηέκηνμ ηδξ άθς. Δπίζδξ ιζηνόηενεξ ζοβπςκεύζεζξ (minor
mergers, ηονίςξ κάκςκ βαθαλζώκ) θαιαάκμοκ πώνα ζηζξ ελςηενζηέξ
πενζμπέξ ηδξ άθς.
3) Έπμοιε βνήβμνδ αύλδζδ ηδξ ιάγαξ ηδξ ιαύνδξ ηνύπαξ ζημ βαθαλζαηό
ηέκηνμ ιέζς α) ζοβπώκεοζδξ ιε άθθεξ ιαύνεξ ηνύπεξ α) Δπζηάεζζδ από
αένζα ηδξ ηεκηνζηήξ πενζμπήξ.

πέζδ ιεηαλύ ηςκ αζηνζηώκ παναιέηνςκ ηαζ ηδξ ιμνθμθμβίαξ ημο
Γαθαλία ιαξ.
Ζ ηαηακμιή ποηκόηδηαξ, ηαπύηδηαξ, δθζηίαξ ηαζ δ ακαθμβία ηςκ
ζημζπείςκ ζηα αζηένζα ιαξ δίκεζ ηζξ εκδείλεζξ ηδξ δδιζμονβίαξ ηςκ
δζαθόνςκ δμιώκ ημο Γαθαλία ιαξ.

1) Παπύξ ηαζ θεπηόξ δίζημξ.
Δδώ έπμοιε ημ ημζιμθμβζηό πνόαθδια ζηνμθμνιήξ ηςκ ελμιμζώζεςκ ΛCDM,
δδθαδή όηζ ηα αανοόκζα πέθημοκ πνμξ ηα ιέζα ηαζ ζοιποηκώκμκηαζ,
δδιζμονβώκηαξ δμιέξ ιέζς ηδξ ρύλδξ ημοξ. Έηζζ ιεηαθένμοκ έκα ιεβάθμ
ιένμξ ηδξ ζηνμθμνιήξ ημοξ ζηδκ ζημηεζκή ύθδ ηδξ άθς, ιέζς δοκαιζηήξ
ηνζαήξ ιε αοηήκ.
Με αοηόκ ημκ ηνόπμ εα είπαιε οπεναμθζηά βνήβμνδ ηαηακάθςζδ ηςκ αενίςκ,
ιέζς έκημκδξ αζηνμβέκκδζδξ ζημ βαθαλζαηό ηέκηνμ. Ανα εα είπαιε από
κςνίξ (z= 10...3) ηδ δδιζμονβία οπεναμθζηά ποηκώκ δίζηςκ ή ιζαξ
ημζθζάξ πςνίξ δίζημ.
Ζ θύζδ ζε αοηό ημ πανάδμλμ είκαζ δ επζννμή από αανοηζηά βεβμκόηα. Έκα
ηέημζμ πανάδεζβια είκαζ δ ιεηνίαζδ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζοιπύηκςζδξ από
εηνήλεζξ ζμοπενκόαα, ιε ζοκέπεζα ηδκ εένιακζδ ημο ροπνμύ αενίμο, ηδκ
ηαεοζηένδζδ ηδξ ηαηάννεοζήξ ημο ηαζ ηδκ δδιζμονβία βαθαλζαηώκ ακέιςκ.

Αοηό μδήβδζε ζε πενζμνζζιό ηδξ αζηνμβέκκδζδξ ηαζ ζηδκ δδιζμονβία
απμεέιαημξ από εενιό αένζμ, ημ μπμίμ ανβόηενα ζοβηεκηνώεδηε ηαζ
δδιζμύνβδζε ζηαδζαηά ημκ δίζημ (ζε αζηνμβέκκδζδ δεύηενδξ θάζδξ). Έηζζ
είπαιε ηδκ δδιζμονβία ημο δίζημο ζε ααειίδεξ. Ζ εεςνδηζηή ηαηακμιή
ηςκ πδιζηώκ ζημζπείςκ από ηδκ επίδναζδ ηςκ εηνήλεςκ ζμοπενκόαα
ζοιθςκεί ιε ηζξ παναηδνήζεζξ ιαξ.
Ο παπύξ δίζημξ ηονζανπείηαζ από παθαζά άζηνα 10-12 δζξ εηώκ, εκώ μ
θεπηόξ από εηενμβεκή άζηνα 1 εηαημιιονίςκ (πνόζθαηδ αζηνμβέκκδζδ)ςξ
12 δζξ εηώκ. Από ηδ ιζηνή δζαζπμνά ηαπύηδηαξ ημο παθαζμύ θεπημύ δίζημο
πνμηύπηεζ έκα ακώηενμ ζύκμνμ ζδιακηζηήξ ζοβπώκεοζδξ ζημ z=2 (επμπή
ιέβζζηδξ αζηνμβέκκδζδξ ζημ ζύιπακ). Από ηόηε είπαιε ιόκμ μιαθή
επζηάεζζδ ύθδξ ή ζδιακηζηή ζοβπώκεοζδ ιε ηδκ πανμοζία πμθύ αενίμο.
Σμ ηεθεοηαίμ δίκεζ ηδκ πζεακόηδηα δδιζμονβίαξ κέμο θεπημύ δίζημο,
αθμύ ημ αένζμ απμζαέκεζ ηδκ ζηνμθμνιή εκόξ δμνοθόνμο-βαθαλία ηαζ ηδκ
ακαηαηακέιεζ. Αοηό εα ήηακ ζύιθςκμ ιε ηδ παναδμπή ηδξ δδιζμονβίαξ ημο
παπύ δίζημο από ηδκ αθθδθεπίδναζδ ιζαξ ζδιακηζηήξ ζοβπώκεοζδξ ιε ημκ
πνμ- z=2 οθζζηάιεκμ δίζημ. Από ηδκ δθζηία z= 2 έπμοιε 30-40%
πζεακόηδηεξ βζα πθμύζζα ζε αένζα ζοβπώκεοζδ ηαζ ιόκμ 20% βζα θηςπή
ζε αένζα ζοβπώκεοζδ. Ζ μιαθή εζζνμή ύθδξ είκαζ ημ ιοζηζηό ζηδκ
δζαηήνδζδ ημο δίζημο (ζπεζνμεζδήξ ιμνθή ημο Γαθαλία) ηαζ όπζ
ηαηάννεοζδ ζε εθθεζπηζηό.

Ζ δδιζμονβία ημο παπύ δίζημο.
Δίκαζ αηόια αδζεοηνίκζζηδ, αθθά οπάνπμοκ ανηεημί ιδπακζζιμί (ιενζημί
από αοημύξ είκαζ αθθδθεπζηαθοπηόιεκμζ), όπςξ
-Μζα ιμκαδζηή ζδιακηζηή ακαεένιακζδ εκόξ δίζημο από ηδκ επμπή z= 2
θόβς ιζαξ ζδιακηζηήξ ζοβπώκεοζδξ.
-οκεπήξ αδζαααειζηή εένιακζδ ημο θεπημύ δίζημο. Αοηό ζδιαίκεζ ανβή
ακάπηολδ ηδξ ιάγαξ ημο δίζημο, όπμο ηα ήδδ οπάνπμκηα άζηνα ιεβαθώκμοκ
ηδκ δζαζπμνά ηςκ ηαποηήηςκ ημοξ (εενιαίκμκηαζ). ιςξ απμαάθμοκ πμθύ
βνήβμνα ηαζ απμηεθεζιαηζηά εενιζηή εκένβεζα ιέζς ρύλδξ (αδζαααειζηά)
όζμ δζανηεί δ ανβή επζηάεζζδ αενίμο ζημ επίπεδμ ημο δίζημο, ιέζς
ιενζηήξ ζοβπώκεοζδξ ιε βαθαλίεξ-κάκμοξ ή ζημηεζκέξ οπό-άθςξ. Έηζζ
δδιζμονβμύκηαζ ηα κεανόηενα άζηνα ημο παπύ δίζημο ιε δθζηία ιζηνόηενδ
ηςκ 8 δζξ εηώκ.
-Απ εοεείαξ απόεεζδ αζηένςκ από βαθαλίεξ-δμνοθόνμοξ ζημ επίπεδμ ημο
δίζημο ιέζς παθζννμσηώκ δοκάιεςκ, οπό ηδκ επίδναζδ δοκαιζηήξ ηνζαήξ
ηςκ δμνοθόνςκ ηαζ ηδξ θόβς αοηήξ ιείςζδξ ηδξ εηηεκηνζηόηδηαξ ηδξ
ηνμπζάξ ημοξ. Αοηό ζζπύεζ ηονίςξ βζα ζοιπαβείξ, ιεβάθδξ ιάγαξ
δμνοθόνμοξ. Καζ δ ζπέζδ θαιπνόηδηαξ-ιεηαθθζηόηδηαξ ηδξ ημπζηήξ
μιάδαξ βαθαλζώκ ζοιθςκεί ιε ηδκ ύπανλδ ηιήιαημξ εκόξ ιεβάθδξ ιάγαξ
βαθαλία-δμνοθόνμο ζημκ πθμύζζμ ζε ιέηαθθα παπύ δίζημ. Σα οπμθείιιαηα
δζαθόνςκ βαθαλζώκ επμζημύκ δζάθμνεξ αηηζκςηέξ πενζμπέξ ημο Γαθαλία
ιαξ. Δπίζδξ έηζζ είκαζ δοκαηή δ εζζνμή βδναζώκ αζηένςκ ζε πζμ πνόζθαηα
δδιζμονβδιέκεξ πενζμπέξ.
-Ακαηάηεια αζηένςκ ηαζ αενίςκ ζημκ παπύ δίζημ, ζε αηηζκςηή ηαηεύεοκζδ
(radial mixing) ζημκ δίζημ, ιέζς 2 ιδπακζζιώκ.
1) Αύλδζδ ηδξ εηηεκηνζηόηδηαξ ηςκ αζηνζηώκ ηνμπζώκ ιέζς δζαηήνδζδξ
ηδξ ζηνμθμνιήξ, π.π. ιέζς δζαζπμνάξ ηςκ ιμνζαηώκ κεθώκ ηαζ άθθςκ
αανοηζηώκ δζαηαναπώκ. Αοηό ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνόκμο θένκεζ ηαηακμιή
ηςκ αζηένςκ ζε ιεβαθύηενεξ ηνμπζέξ. Έηζζ ελδβείηαζ δ ιεβαθύηενδ

δζαζπμνά ηδξ ακαθμβίαξ (Fe)/(H) ζε βδναζά άζηνα ζηδκ πενζμπή ημο
Ζθίμο.
2) Μεηααμθή ηδξ ζηνμθμνιήξ ιέζς ακηαθθαβήξ αζηένςκ ηαζ αενίςκ
ημκηζκώκ πενζμπώκ, ημκηά ζηζξ ζπείνεξ. Έηζζ έπμοιε ιεηακάζηεοζδ
θηςπώκ ζε ιέηαθθα αζηένςκ (Fe/H) από ημ ελςηενζηό ημο δίζημο πνμξ ηα
ιέζα ηαζ ημ ακηίεεημ, ιέπνζ ηαζ βζα ιενζηά kpc. Έηζζ ελδβείηαζ δ ύπανλδ
πμθύ πθμύζζςκ ζε ιέηαθθα αζηένςκ ζημκ παπύ δίζημ ηαζ ημο ακαηαηέιαημξ
ηδξ ζπέζδξ δθζηίαξ /ιεηαθθζηόηδηαξ ζηδκ πενζμπή ημο Ζθίμο.

Ζ ημζθζά ζημκ Γαθαλία ιαξ.
Τπάνπμοκ 2 είδδ βαθαλζαηώκ ημζθζώκ.
α)Ζ ηθαζζζηή ημζθζά, πμο πνμένπεηαζ από ζοβπςκεύζεζξ ηαζ επζηαείζεζξ
(βνήβμνδ ακάπηολδ)ηαζ α)Οζ ρεοδό-ημζθζέξ, πμο δδιζμονβμύκηαζ ιέζς
δοκαιζηώκ δζαδζηαζζώκ ημο δίζημο (ανβή ακάπηολδ). Φςημιεηνζηέξ ηαζ
θαζιαημζημπζηέξ παναηδνήζεζξ ιαξ δείπκμοκ όηζ δ ημζθζά ημο Γαθαλία
ιαξ ηονζανπείηαζ από βδναζά (12 δζξ εηώκ), αθθά πθμύζζα ζε ιέηαθθα
αζηένζα, ακηίεεηα ιε αοηά ημο βδναζμύ, θηςπμύ ζε ιέηαθθα παπύ δίζημ.
Ο ειπθμοηζζιόξ από ζημζπεία α (ζημζπεία ιε πονήκα πμθθαπθάζζμ ημο
πονήκα ημο δθίμο) ζδιαίκεζ βνήβμνδ, παθαζά αζηνμβέκκδζδ (μζ
ζμοπενκόαα ηύπμο ΗΗ ειπθμοηίγμοκ ηδκ πενζμπή ημοξ ιε ζημζπεία α πνζκ
μζ ζμοπενκόαα ηύπμο Ηα απεθεοεενώζμοκ ζίδδνμ, ηαζ ιεζώζμοκ πάθζ ηδκ
ακαθμβία α/(Fe)). Αοηό απμηεθεί έκδεζλδ βζα ηθαζζζηή ημζθζά ιε
αζηνμβέκκδζδ ιεβάθδξ έκηαζδξ ηαζ ιζηνήξ δζάνηεζαξ. Μόκμ ζημ εζςηενζηό
(αηηίκαξ 100 pc) ηδξ ημζθζάξ έπμοιε κεανά άζηνα, άνα ηαζ ζήιενα
γςκηακή αζηνμβέκκδζδ.
Σμοθάπζζημκ ηα ιζζά ζθαζνςηά ανίζημκηαζ ζηδκ ηαηεύεοκζδ ηδξ ημζθίαξ,
ηαζ ιενζηά από αοηά είκαζ παναηηδνδζηζηά ημο πθδεοζιμύ ηδξ ημζθζάξ,
εκώ ιενζηά είκαζ πζμ πμθύ παναηηδνδζηζηά ηδξ άθς, ίζςξ πνμενπόιεκα
από βαθαλίεξ- δμνοθόνμοξ. Σέθμξ, ηαζ δ ύπανλδ νάαδμο ζοκδβμνεί ζηδκ
δοκαιζηή ελέθζλδ ηδξ ημζθζάξ.

Ζ αζηνζηή άθςξ.
Δκώ παθζόηενα πενζβνάθαιε ηδκ άθς ςξ έκα ζοιπαβέξ ζώια, ηώνα επζηναηεί
δ ύπανλδ ημοθάπζζημκ 2 ιενώκ ηδξ,
- δ εζςηενζηή, θζβόηενδ θηςπή ζε ιέηαθθα ((Fe)/(H) =-1,6) πμο
ηονζανπεί ζε αηηίκα 5- 10 kpc (ιμζάγεζ ιε ημκ παπύ δίζημ).
- δ ελςηενζηή, θηςπή ζε ιέηαθθα ((Fe)/(Ζ)=-2,2), από αηηίκα 20 kpc.
Ζ πενζζηνμθή ηδξ εζςηενζηήξ άθς ημκηά ζημκ δίζημ ζζμύηαζ ζηαεενά ιε
ιδδέκ ηαζ αολάκεηαζ ιε ηδκ ηάεεηδ απόζηαζδ από αοηόκ ζε -30 km/s/kpc,
από απόζηαζδ 2kpc.Ζ πενζζηνμθή ηδξ ελςηενζηήξ άθς ημκηά ζημ δίζημ
είκαζ -80 km/s. ε ζοκδοαζιό ιε κεόηενεξ πνμζμιμζώζεζξ ΛCDM έπμοιε
ημ ελήξ ζεκάνζμ δδιζμονβίαξ ηδξ άθς.
-Ζ ανκδηζηή ηζιή ζηδκ πενζζηνμθή ηδξ ζδιαίκεζ όηζ έβζκακ ζδιακηζηέξ
δζενβαζίεξ ηαηά ηδκ δδιζμονβία ηδξ εζςηενζηήξ άθςξ. Έηζζ δ εζςηενζηή
άθςξ έπεζ ηαζ εκδμβεκή άζηνα, αθθά ηαζ άζηνα πμο ζοζζώνεοζε ιε ηδκ
αανοηζηή έθλδ ηδξ.
-Ζ ελςηενζηή άθςξ δδιζμονβήεδηε από ζοζζςνεύζεζξ ιζηνόηενςκ
(κάκςκ)βαθαλζώκ.

Οζ δμνοθόνμζ- βαθαλίεξ ημο Γαθαλία ιαξ ςξ ύθδ ηδξ δδιζμονβίαξ
ηδξ άθς.
Γεκζηά παναηδνμύιε παιδθόηενδ ακαθμβία α/(Fe) ζε δεδμιέκδ
(Fe)/(H) ζε αζηνζημύξ πθδεοζιμύξ ζε βαθαλίεξ- κάκμοξ από όηζ ζηδκ άθς.
Ακ ηαζ ηα ηεθεοηαία πνόκζα οπάνπμοκ παναηδνήζεζξ βζα άζηνα ιε παιδθή
ζπέζδ α/(Fe) ηαζ ζηδκ άθς. Οζ πθδεοζιμί ηςκ πμθύ αιοδνώκ κάκςκβαθαλζώκ είκαζ θηςπόηενμζ ζε ιέηαθθα από αοημύξ ηδξ άθς. Τπάνπεζ
ζδιακηζηόξ ανζειόξ από αηναία θηςπά ζε ιέηαθθα άζηνα (Fe/(H)<-3). Σμ
ζπήια ηδξ δζαζπμνάξ ηδξ ακαθμβίαξ(Fe)/(H) αοηώκ ηςκ αζηένςκ ζοιθςκεί
παν όθα αοηά ιε πμθύ θηςπά ζε ιέηαθθα άζηνα ηδξ άθς. Αοημί μζ πμθύ
αιοδνμί κάκμζ ιπμνεί κα δδιζμονβήεδηακ πνζκ ημκ ζοιπακηζηό
επακζμκζζιό. Ζ ελήβδζδ, ιέζς ηςκ ιμκηέθςκ δδιζμονβίαξ αζηένςκ ηαζ ηδξ
παναπάκς πνμζμιμίςζδξ, είκαζ όηζ
-Οζ θηςπμί ζε ιάγα κάκμζ βαθαλίεξ πάκμοκ πμθύ αένζμ από ημοξ ακέιμοξ
ηςκ εηνήλεςκ ζμοπενκόαα (δεκ ημ ζοβηναημύκ αανοηζηά), άνα δ
αζηνμβέκκδζδ ηαεοζηενεί κα εηδδθςεεί ζε αοημύξ. Τπάνπεζ ηαζ ακαθμβία
ημο νοειμύ αζηνμβέκκδζδξ ιε ημ ζοκμθζηό δζαεέζζιμ ιμνζαηό αένζμ ζε
έκακ βαθαλία, άνα ζημοξ κάκμοξ δ αζηνμβέκκδζδ είκαζ οπμααειζζιέκδ.
Ζ ανπζηά έκημκδ αζηνμβέκκδζδ αολάκεζ ηδκ ακαθμβία (Fe)/(H)βνήβμνα,
όζμ δ ζπέζδ α/(Fe)είκαζ αολδιέκδ, ιέπνζ πμο ζε πνμκζηό δζάζηδια 1 δζξ
έηδ μζ ζμοπενκόαα Ηα ηδκ ιεζώκμοκ αζζεδηά. Αζεεκήξ αζηνμβέκκδζδ
ζδιαίκεζ όηζ δ ακαθμβία (Fe)/(H) ακένπεηαζ ανβά ηαζ δ α/(Fe)
ιεζώκεηαζ.
-Έπμοιε επζανάδοκζδ θόβς δοκαιζηήξ ηνζαήξ ακάθμβα ιε ηδ ιάγα,
πζεακά ηονίςξ από θαιπνόηενμοξ, ιεβαθύηενδξ ιάγαξ ηαζ ιεηαθθζηόηδηαξ
βαθαλίεξ- δμνοθόνμοξ πμο εζζένπμκηαζ ζημκ Γαθαλία ηαζ επζαζώκμοκ
ανηεηά ώζηε κα απμεέζμοκ ηα άζηνα ημοξ ζηδκ εζςηενζηή άθς ηαζ ζημκ
δίζημ.
Οζ πνμζμιμζώζεζξ έπμοκ ζδιακηζηή ζοιιεημπή ζηδκ ηαηακόδζδ ηδξ
δδιζμονβίαξ ηδξ άθςξ ιέζς ιενζηώκ πνόηενςκ( πνζκ 10 δζξ έηδ)
ζοβπςκεύζεςκ.
-Ζ ιεηαθθζηόηδηα ζημοξ πζμ θαιπνμύξ βαθαλίεξ- κάκμοξ δείπκεζ όηζ ηα
θηςπά ζε ιέηαθθα άζηνα ανίζημκηαζ ζηζξ ελςηενζηέξ ημοξ πενζμπέξ. Αοηά
ηα άζηνα ήηακ ηα πνώηα πμο απμζπάζηδηακ από αοημύξ.
Οζ ακώιαθμζ κάκμζ βαθαλίεξ έπμοκ ημ πνμθίθ βζα κα εεςνδεμύκ μζ
εειέθζμζ θίεμζ ημο Γαθαλία ιαξ.

Ζ δμιή ηςκ πςνζηώκ θάζεςκ ςξ αμήεδια ηδξ βαθαλζαηήξ
ανπαζμθμβίαξ.
Μεηά από ηάπμζμκ πνόκμ δνειίαξ (ιεηά ηζξ ανπζηέξ ιαγζηέξ
ζοζζςνεύζεζξ) βζα ημκ Γαθαλία ιαξ ζζπύμοκ μζ ελζζώζεζξ Boltzmann βζα
ιειμκςιέκα πςνίξ ζοβηνμύζεζξ άζηνα, πςνίξ ημκ οπμθμβζζιό ηςκ
ζοιιεηνζώκ ή ιζαξ ζηαηζηήξ ηαηάζηαζδξ. Από ηδκ ζοκηήνδζδ ηςκ θάζεςκ
ποηκόηδηαξ πώνμο βύνς από ηάεε άζηνμ ζοιπεναίκμοιε όηζ δ ζδιενζκή
πςνζηή ποηκόηδηα ακηζηαημπηνίγεζ αοηήκ πμθύ κεόηενςκ επμπώκ. Αοηό
απμηεθεί αλίςια ηδξ Γαθαλζαηήξ ανπαζμθμβίαξ (δ ακεύνεζδ ηςκ πζμ
παθαζώκ αζηενζώκ ημο Γαθαλία από ηδκ ιεηαθθζηόηδηά ημοξ).
Ζ θύζδ ηδξ ελίζςζδξ Boltzmann απμηεθεί ιζα ηαεμθζηή ζοκζζηώζα ημο

δζαζηήιαημξ ηίκδζδξ, όπςξ δ εκένβεζα ηαζ μζ πανάβμκηεξ ζηνμθμνιήξ,
ηάεεηα ζημκ Γαθαλζαηό δίζημ ηαζ ιέζα ζε αοηόκ. Ζ ακαγήηδζδ οπό- δμιήξ,
ζημκ πώνμ αοηώκ ηςκ δζαζηδιάηςκ βζα πανάδεζβια, ηαζ ημ δναζηζηό
ηζκδηζηό δζάζηδια (ιεβέεδ πμο παναηηδνίγμοκ ηδκ εκδμβαθαλζαηή ηνμπζά
ηαζ δζαηδνμύκηαζ πάκς από ιενζηά δζξ έηδ) επζηνέπμοκ ηδκ ιεθέηδ ηςκ
δμιζηώκ οθζηώκ από ηα μπμία απμηεθείηαζ μ Γαθαλίαξ ιαξ.
Γζα πανάδεζβια, δ νμή Helmi, δ πζμ ζδιακηζηή νμή αζηένςκ ζηδκ πενζμπή
ημο Ζθίμο, απμηαθύπηεζ ημκ ηνζαλμκζηό πώνμ ςξ ζοιπύηκςια δείβιαημξ
ηςκ ημκηζκώκ ζημκ Ήθζμ αζηένςκ ηδξ άθς πμο έπμοκ ζπεηζηέξ ηαπύηδηεξ
1000 ηαζ 2000 kpc km/s.
Σα άζηνα ειθακίγμκηαζ επίζδξ ζακ ζιήκμξ ημζκήξ ηίκδζδξ. Δίκαζ ήδδ
βκςζηά 30 άζηνα ζε δζάζηδια 2 kpc πμο ακήημοκ ζε αοηό ημ νεύια. Σμ
ζύζηδια από ημ μπμίμ πνμήνεακ είκαζ μ κάκμξ- βαθαλίαξ ημο Υδιζημύ
θμύνκμο ή αοηόξ ημο Σμλόηδ.
Οζ ιεθέηεξ ηδξ ημπζηήξ δμιήξ πςνζηώκ θάζεςκ ημο Γαθαλία δείπκμοκ όηζ
μζ πνμαθέρεζξ ηδξ ΛCDM πεηοπαίκμοκ ιζα πθμύζζα οπό- δμιή ηςκ αζηένςκ
ηαζ ηδξ ζημηεζκήξ ύθδξ. Σμ πεδίμ ηδξ βαθαλζαηήξ ανπαζμθμβίαξ εα έπεζ
ζημ ιέθθμκ έκακ νόθμ- ηθεζδί βζα ηδκ ιεθέηδ ηδξ δδιζμονβίαξ ημο
Γαθαλία ιαξ ηαζ ηςκ δμιζηώκ ημο οθζηώκ. Ζ ηεθζηή δζαθμβή εα βίκεζ από
ηδκ απμζημθή GAIA, δ μπμία εα ιεηνήζεζ ζε 6-D ζοκηεηαβιέκεξ πςνζηώκ
θάζεςκ, εηαημιιύνζα άζηνα.
διείςζδ 1

πεηζηά ιε ημκ δίζημ.
Έκα παναηηδνζζηζηό ημο Γαθαλία ιαξ είκαζ όηζ είκαζ οπεναμθζηά
επίπεδμξ βζα ημ ιέβεεόξ ημο. Γδθαδή, έκα αζοκήεζζηα ιεβάθμ ιένμξ (80%)
ηςκ αζηενζώκ ημο ηζκείηαζ ζε έκα επίπεδμ βύνς από ημ ηέκηνμ ημο
Γαθαλία, ζπδιαηίγμκηαξ ημκ δίζημ. Ζ πενζθμνά ηςκ αζηένςκ (ζε πενίπμο
250 εη. έηδ) είκαζ εθθεζπηζηή, ηάκμκηάξ ηα κα δζπθαζζάγμοκ ηδκ
εθάπζζηδ απόζηαζή ημοξ από ημ ηέκηνμ ηαηά ηδκ ηνμπζά ημοξ. Δπίζδξ
ηζκμύκηαζ πάκς- ηάης (ηάεεηα) ζημ πάπμξ ημο δίζημο. Σα ιζζά αζηένζα
ανίζημκηαζ ζε απόζηαζδ ιέπνζ 6,5 kpc από ημ βαθαλζαηό ηέκηνμ. Ο Ήθζμξ
ιαξ είκαζ ζηα 8,2 kpc ηαζ ιόθζξ 25 pc από ηδκ ηεκηνζηή ημο δίζημο,
πμο έπεζ ζοκμθζηό πθάημξ 350 pc. Δπεζδή μ Ήθζμξ ιαξ ανίζηεηαζ ζηδ ιέζδ
ημο πθάημοξ ημο δίζημο, αθέπμοιε ημκ δίζημ ζημκ μονακό ςξ γώκδ.
Σα αζηένζα πμο βεκκδεήηακ ζε αοηόκ αημθμύεδζακ ηδκ ηνμπζά ημο. Σα
πενζζζόηενα αζηένζα ηνάηδζακ αοηήκ ηδκ ζδζόηδηα, ιζαξ ηαζ μ Γαθαλίαξ
ιαξ δεκ έηοπε ιεβάθςκ, θόβς ζοβπςκεύζεςκ, δζαηανάλεςκ. Ακ μ Γαθαλίαξ
ιαξ ανζζηόηακ ζε πζμ ποηκό πενζαάθθμκ (ζημ ηέκηνμ εκόξ ιεβάθμο
ζιήκμξ), ιάθθμκ εα είπε αζώζεζ ιεβάθεξ ζοβπςκεύζεζξ, ιε απμηέθεζια
κα είπε ιεηαηναπεί ζε εθθεζπηζηό .
Μέκμοκ ηάπμζα ακμζπηά ενςηήιαηα όπςξ ημ πμζμζ πανάβμκηεξ ηαεμνίγμοκ
ημ πάπμξ ημο δίζημο, ηαζ ακ αοηό ήηακ ηόζμ από ηδκ ανπζηή ημο θάζδ
πμο πενζείπε ζπεδόκ ιόκμ αένζμ ή ηα αζηένζα πμο δδιζμονβήεδηακ
ανβόηενα ημ επέηηεζκακ ιε ηζξ ηζκήζεζξ ημοξ? Δδώ ιαξ αμδεάεζ δ
ηαλζκόιδζδ ηςκ αζηένςκ ηαηά δθζηία. Έηζζ αθέπμοιε όηζ μ δίζημξ ήηακ
ανπζηά πζμ ποηκόξ ηαζ ιζηνόηενμξ (ζοβηέκηνςζδ ηςκ παθζώκ αζηενζώκ)
ηαζ ιεηά έβζκε πζμ αναζόξ ηαζ πζμ εηηεηαιέκμξ (δζαζπμνά ηςκ πζμ κέςκ
αζηενζώκ).

Με ηδκ θαζιαημζημπζηή ελέηαζδ ηςκ αζηένςκ ημο Γαθαλία ιαξ ιπμνμύιε
κα ηα πςνίζμοιε ηαηά ιεηαθθζηόηδηα (ζπέζδ(Fe)/(H))ηαζ ημκ
ειπθμοηζζιό ζε ζημζπεία α (πονήκεξ πμθθαπθάζζμζ ημο ζημζπείμο ήθζμκ,
π.π. άκεναηαξ, ζπέζδ α/(Fe)).
Σα αζηένζα ιε παιδθή ιεηαθθζηόηδηα, αθθά ειπθμοηζζιέκα ιε ζημζπεία
α είκαζ ηα ανπαζόηενα. Οζ ηαηδβμνίεξ αοηέξ μκμιάγμκηαζ MAP (mono
–age populations). Μαξ αμδεάκε κα δμύιε ηδκ ηαηακμιή αζηενζώκ πμο
έπμοκ ημζκή ακαθμβία πδιζηώκ ζημζπείςκ. Σα αζηένζα αθθάγμοκ ηαπύηδηα
ηαζ εέζδ ζημ δίζημ ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνόκμο θόβς αανοηζηήξ
αθθδθεπίδναζδξ ιε άθθα αζηένζα ηαζ ιε ημκ δίζημ ζοκμθζηά, έηζζ δεκ
ιπμνμύιε κα ζοιπενάκμοιε ηδκ ανπζηή εέζδ ημοξ από ηδ ηςνζκή. Ακ θμζπόκ
θηζάλμοιε πάνηεξ ιε ηα MAPs,ζοιπεναίκμοιε όηζ οπάνπμοκ πμθθά
εκδζάιεζα ζηάδζα από ημκ παπύ ιέπνζ ημκ θεπηό δίζημ. Αηόια αθέπμοιε
όηζ μ δίζημξ πηίζηδηε από ιέζα πνμξ ηα έλς. Κάηζ πμο ζοιθςκεί ιε ημ
επζηναηέζηενμ ζεκάνζμ πηζζίιαημξ βαθαλζώκ (από ιέζα- πνμξ ηα έλς).
Ανπζηά οπήνπε πμθύ αένζμ πμο άνπζζε κα ηαηαννέεζ ζηζξ εζςηενζηέξ
πενζμπέξ ημο Γαθαλία, ζπδιαηίγμκηαξ ηα πνώηα αζηένζα (παπύξ δίζημξ).
Σμ αένζμ πμο αημθμύεδζε ζπδιάηζζε ημκ θεπηό δίζημ ιε ηα κεόηενα
αζηένζα. Αοηό ημ αένζμ είπε πενζζζόηενδ ζηνμθμνιή, ιε απμηέθεζια κα
ζπδιαηίζεζ έκακ θεπηό, εηηεηαιέκμ ηαζ αναζό δίζημ. Γεκ οπήνπε ηάπμζα
επμπή ζηδκ ζζημνία ημο Γαθαλία πμο κα λεπώνζζε, όπςξ εα ιπμνμύζε κα
ζοιαεί ιε ιζα ιεβάθδ ζοβπώκεοζδ άθθμο Γαθαλία. Αοηό εα ζοιαεί όηακ
εκςεεί μ Γαθαλίαξ ιαξ ιε αοηόκ ηδξ Ακδνμιέδαξ.
Αηόια, μζ MAPs ιαξ αμδεάκε κα ηαηακμήζμοιε ηδκ αανοηζηή ηαηακμιή ζημκ
δίζημ. Έηζζ ηα αζηένζα ηαζ ηα αένζα ζοιιεηέπμοκ ιε 70% ηαζ δ ζημηεζκή
ύθδ ιε 30% ζηδκ ζοκμθζηή ιάγα ημο δίζημο. Ζ ζημηεζκή ύθδ είκαζ
ηονίανπμξ ζηζξ ελςηενζηέξ πενζμπέξ ημο Γαθαλία. Αοηή δ ακάθοζδ είκαζ
εθζηηή ιόκμ βζα ημκ Γαθαλία ιαξ, θόβς ηδξ ηνζζδζάζηαηδξ εζηόκαξ ημο
ηαζ ηδξ ζηακόηδηαξ κα ελεηάγμοιε πμθθά αζηένζα λεπςνζζηά. Σώνα
δδιζμονβμύιε ηνζζδζάζηαηεξ (θαζιαηζηέξ ηαζ όπζ μπηζηέξ) εζηόκεξ βζα
άθθμοξ βαθαλίεξ)
Οζ ζπείνεξ δεκ είκαζ ζηαεενέξ δμιέξ. Αθθάγμοκ ζοκέπεζα, ηαεώξ ηα
αζηένζα ηζκμύκηαζ ιέζα ζημκ δίζημ. πςξ είπαιε, ηα αζηένζα αημθμοεμύκ
έηηεκηνεξ ηνμπζέξ βύνς από ημ ηέκηνμ ημο Γαθαλία, δίκμκηαξ αοηήκ ηδκ
εζηόκα ηδξ αζύιιεηνδξ ζπείναξ.

διείςζδ 2.

Σμ ελςβαθαλζαηό θςξ οπμαάενμο.
Σμ πείναια CIBER (Cosmic Infrared Background Experiment)ιεθέηδζε ημ
ελςβαθαλζαηό θςξ οπμαάενμο. Αοηή δ αηηζκμαμθία είκαζ δζάποηδ, δεκ
θαίκεηαζ κα πνμένπεηαζ από ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ πδβή ηαζ ζοιαάθθεζ
ζημκ εόνοαμ ημο οπμαάενμο. Ακαηαθύθηδηε από ημ ηδθεζηόπζμ οπένοενςκ
Spitzer. ηδκ ανπή οπμρήθζεξ πδβέξ ηδξ ήηακ ιαηνζκμί αιοδνμί βαθαλίεξ
ηαζ ανπέβμκεξ ιαύνεξ ηνύπεξ. Σμ ζδιενζκό ζεκάνζμ είκαζ όηζ δ
αηηζκμαμθία αοηή πνμένπεηαζ από άζηνα πμο ελμζηναηίζηδηακ από ημοξ
βαθαλίεξ ημοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα βαθαλζαηώκ ζοβπςκεύζεςκ ή δδιζμονβίαξ
βαθαλζώκ.

Ζ πςνζηή δζαζπμνά ηαζ ηονίςξ μζ θαζιαηζηέξ ζδζόηδηεξ επζαεααζώκμοκ
αοηήκ ηδκ εεςνία. ηζξ παναηδνήζεζξ ιεηαλύ ιήημξ ηύιαημξ 1.1 ηαζ 1.6
ιζηνόιεηνα πνέπεζ κα λεπςνίγμοκ μζ πνμενπόιεκεξ από ιεβάθδξ
ιεηαηόπζζδξ ζημ ενοενό πδβέξ ημο πνςίιμο ζύιπακημξ από ηα ιειμκςιέκα
αζηένζα. Από ηζξ ιεηνήζεζξ έπνεπε κα αθαζνεεμύκ ημ γςδζαηό θςξ ηαζ
βκςζηά άζηνα ηαζ βαθαλίεξ. Ζ ακάθοζδ ηςκ θαζιάηςκ ιαξ δείπκεζ όηζ ημ
οπόααενμ αοηό πνμένπεηαζ από αζηένζα πμο έπμοκ δζαζημνπζζηεί ζε
βαθαλζαηέξ ηθίιαηεξ ηαζ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ ςξ ιειμκςιέκεξ πδβέξ
εηπμιπήξ. Έηζζ είκαζ πζεακό ηα ιζζά αζηένζα ημο ζύιπακημξ κα
ανίζημκηαζ εηηόξ βαθαλζώκ!
θμείωςθ 3

Σφποι γαλαξιϊν και τα φυςικά τουσ χαρακτθρθςτικά.
Κανονικοί ςπειροειδείσ (μεταγενζςτερου τφπου). Πολφ επίπεδοι δίςκοι που υποςτθρίηονται
από τθν περιςτροφι τουσ, με ςπειροειδείσ βραχίονεσ (όπου ζχουμε αςτρογζννθςθ) και μια
κεντρικι ράβδο (χωρίσ νεαρά άςτρα). Μάηα 1 δισ- 1 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 6-100 kpc,
λαμπρότθτα 100 εκ.- 100 δισ θλιακζσ.
Νεότερου τφπου (ελλειπτικοί). Με πολφ λίγθ ςκόνθ και αζριο, κυριαρχοφνται από μεγάλθσ
θλικίασ αςτζρια. Έχουν μάηα 1 εκ- 100 τρισ θλιακζσ, μζγεκοσ 1- 150 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1
τρισ θλιακζσ.
Ραβδωτοί. πειροειδείσ με ςπείρεσ αερίων και ςκόνθσ που καταλιγουν ςε ράβδο που διαςχίηει
τον πυρινα. Έχουν όμοιεσ μάηεσ και λαμπρότθτεσ με τουσ ςπειροειδείσ, αλλά πιο εμφανείσ
ράβδο.
Ανϊμαλοι. ε αυτοφσ δεν κυριαρχεί ζνασ δίςκοσ ι μια ράβδοσ, με το 10%- 20% τθσ μάηασ τουσ
να είναι αζριο. Με μάηα 1 εκ- 100 δισ θλιακζσ, διάμετρο 1- 10 kpc και λαμπρότθτα 1 εκ- 1 δισ
θλιακζσ.
Αςτρογζννθςθσ. Με μεγάλο απόκεμα αερίων και υψθλόσ βακμόσ αςτρογζννθςθσ. Μπορεί να
είναι κανονικοί ι ακανόνιςτοι ςτο ςχιμα. Με μάηα 1 εκ- 10 δισ θλιακζσ, μζγεκοσ 100-1000 kpc,
και λαμπρότθτα 1 δισ- 100 τρισ θλιακζσ.
(E)ULIRG ((Ακραία) πολφ λαμπροί ςτο υπζρυκρο γαλαξίεσ). Με πολφ ςκόνθ, πικανϊσ περιζχουν
ιςχυροφσ AGN, μεγαλφτερθσ λαμπρότθτασ από 1 τρισ θλιακζσ. Επίςθσ με ζντονθ αςτρογζννθςθ.
Πολφ λαμπροί ςτο υπζρυκρο.
Νάνοι. Πολφ αμυδροί γαλαξίεσ, μάηασ 1 εκ. θλιακζσ και ζκταςθσ 1000 pc.

διείςζδ 4
Νέμξ ηύπμξ βαθαλία.
ηδκ Κώιδ ηδξ Βενεκίηδξ ακαηαθύραιε 47 πμθύ αιοδνά ηαζ εηηεηαιέκα
ακηζηείιεκα. Πνόηεζηαζ βζα πμθύ αιοδνμύξ βαθαλίεξ ζε απόζηαζδ 300 εη.
εηώκ θςηόξ από ειάξ, ζημ ζιήκμξ ηδξ Κώιδξ. Λόβς ηδξ αζεεκμύξ
θαιπνόηδηαξ ηαζ ηδξ ιεβάθδξ πςνζηήξ έηηαζδξ πμο ηαηαθαιαάκεζ μ
ηαεέκαξ ημοξ μκμιάζηδηακ UDK (Ultra diffuse Galaxies).
Πμθθμί από αοημύξ ηαηαθαιαάκμοκ πςνζηή έηηαζδ όζδ ηαζ μ Γαθαλίαξ ιαξ,
ή αηόιδ ιεβαθύηενδ. Ζ ιάγα ημοξ είκαζ έκα ιζηνό ηθάζια αοηήξ ημο

Γαθαλία ιαξ, ιόθζξ 60 εη. δθζαηέξ (έκακηζ 400 δζξ δθζαηώκ ιαγώκ ημο
Γαθαλία ιαξ). Σα <ηόηηζκα> θάζιαηά ημοξ δείπκμοκ όηζ πενζέπμοκ ηονίςξ
ιεβάθδξ δθζηίαξ ηαζ ιζηνήξ ιάγαξ αζηένζα, ζακ ημ Ήθζμ ιαξ ή αηόιδ
ιζηνόηενα.
Παναιέκεζ ιοζηήνζμ ημ πώξ δδιζμονβήεδηακ. Δζηάγεηαζ όηζ αοημί μζ
βαθαλίεξ έπαζακ πνζκ 13 δζξ έηδ ημ ιεβαθύηενμ ιένμξ ζηόκδξ ηαζ αενίςκ
από αθθδθεπζδνάζεζξ ιε άθθμοξ βαθαλίεξ 9ηάηζ ζοκδεζζιέκμ ζε ποηκά
βαθαλζαηά ζιήκδ) ηαζ έηζζ δδιζμύνβδζακ ιόκμ πενζμνζζιέκμ ανζειό
αζηενζώκ. Έκαξ πάνηδξ ηδξ ζημηεζκήξ ημοξ ύθδξ εα ήηακ πμθύ
απμηαθοπηζηόξ.
διείςζδ 5

Ακαθαιπέξ αηηζκώκ Υ ηδξ ηεκηνζηήξ ιαύνδξ ηνύπαξ
ηζξ 13-9-13 ημ Chandra παναηήνδζε ιζα ακαθαιπή αηηζκώκ Υ ζηδκ
ηεκηνζηή ιαύνδ ηνύπα ημο Γαθαλία ιαξ. Μάθζζηα δ θαιπνόηδηά ηδξ ζημ
οπένοενμ αολήεδηε ηαηά 400 θμνέξ ζε ζπέζδ ιε αοηή ηδξ θάζδξ δνειίαξ.
Ζ ακαθαιπή αοηή ήηακ 3 θμνέξ πζμ θαιπνή από ηάεε άθθδ ηέημζα.
Μζα άθθδ ακαθαιπή ημκ Οηηώανζμ ημο 2014 ήηακ 200 θμνέξ πζμ θαιπνή από
ηδκ ηαηάζηαζδ δνειίαξ.
Γζα ηα αίηζα αοηώκ ηςκ ακαθαιπώκ οπάνπμοκ 2 εηδμπέξ.
Ζ ιζα εηδμπή είκαζ έκαξ ιεβάθμξ αζηενμεζδήξ κα πέναζε πμθύ ημκηά από
ηδκ ι. ηνύπα ιε απμηέθεζια κα ημιιαηζαζηεί πνζκ ημκ ηαηαπζεί. Καηά
ηδκ δζάθοζδ ημο αζηενμεζδή εενιαίκμκηαζ πμθύ, θόβς ηδξ ηνζαήξ, ηα
ιζηνά ημιιάηζα ημο. Αοηά εηπέιπμοκ αηόια ηαζ ζηζξ αηηίκεξ Υ (πμο
ιεηνάεζ ημ Chandra), πνζκ δζααμύκ ημκ μνίγμκηα βεβμκόηςκ ηδξ ιαύνδξ
ηνύπαξ. Οζ επζζηήιμκεξ πζζηεύμοκ όηζ ηέημζα λεζπάζιαηα πνέπεζ κα
δζανημύκ ιενζηέξ ώνεξ, όπςξ ηαζ έβζκε ζε αοηέξ ηζξ πενζπηώζεζξ.
Ζ δεύηενδ εηδμπή είκαζ κα πνόηεζηαζ βζα ζπάζζιμ ηςκ ιαβκδηζηώκ βναιιώκ
ηδξ ι. ηνύπαξ. Αοηέξ πενζπθέημκηαζ (όπςξ ηαζ ζημκ Ήθζμ ιαξ) ηαζ
ζηνζιώπκμκηαζ όθμ ηαζ πενζζζόηενμ, ιέπνζ κα ζπάζμοκ ηαζ κα
δδιζμονβδεεί ιζα κέα δμιή ημοξ. Έηζζ απεθεοεενώκμοκ εκένβεζα ηαηά ημ
ζπάζζιμ, πμο ηαζ αοηή εηπέιπεηαζ αναποπνόκζα ζηζξ αηηίκεξ Υ.
διείςζδ 6

Οζ ακαθμβίεξ ηςκ πδιζηώκ ζημζπείςκ.
Πμθθέξ θμνέξ πνδζζιμπμζμύιε ηα αζηένζα βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ
ημο Γαθαλία ιαξ. Σα αζηένζα έπμοκ έκα πδιζηό απμηύπςια, ιε ημ μπμίμ
ιπμνμύιε κα παναημθμοεήζμοιε ηδκ ελέθζλδ ημο Γαθαλία.
Σα αζηένζα ιεβάθδξ ιάγαξ (πμο ήηακ πμθθά ζημκ κεανό Γαθαλία), ιεηά
ηδκ ζύκημιδ γςή ημοξ, ειπθμοηίγμοκ ηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ ιε ζημζπεία
α (ζημζπεία πμο πνμένπμκηαζ από ηδκ ζύκηδλδ ιε έκακ πονήκα δθίμο, π.π.
μ άκεναηαξ ζοκηήηεηαζ ζε μλοβόκμ). Ζ αθεμκία αοηώκ ηςκ ζημζπείςκ
οπενηενεί ζηδκ ελέθζλδ ηςκ αζηένςκ ιεβάθδξ ιάγαξ. Σα ιζηνόηενα
αζηένζα εα ηαηαθήλμοκ ζε θεοημύξ κάκμοξ ιεηά ηδκ ελέθζλή ημοξ ζημ
δζάβναιια H/R,ηαζ εα εηναβμύκ ςξ ζμοπενκόαα Ηα, ιε απμηέθεζια κα
ειπθμοηίζμοκ ηδκ ιεζμαζηνζηή ύθδ ζε ζίδδνμ. Έηζζ δ ακαθμβία ηςκ
ζημζπείςκ α ιε ημ ζίδδνμ απμηεθεί έκακ ηνόπμ πνμκμθόβδζδξ. Ζ δθζηία
ηςκ αζηένςκ ιεηνζέηαζ πμθύ ηαθά (80% αηνίαεζα) ιε θαζιαημζημπζηέξ ηαζ
αζηνμιεηνζηέξ ιεηνήζεζξ, έηζζ έπμοιε ακαπηύλεζ ιζα ζηαηζζηζηή ζπέζδ
ακάιεζα ζηδκ δθζηία ηςκ αζηενζώκ ηαζ ηδκ ακαθμβία ζημζπείςκ α/ζίδδνμ.

Να ζδιεζώζμοιε όηζ αοηή δ ζπέζδ δεκ είκαζ ηαεμθζηή, δεκ ζζπύεζ βζα
ημκ αζηνζηό πθδεοζιό ηδξ βαθαλζαηήξ ημζθζάξ, όπμο παναηδνμύιε ηα
αζηένζα κα είκαζ παθαζά αθθά ηαζ ιεβάθδξ ιεηαθθζηόηδηαξ. Τπάνπμοκ
ηαιπύθεξ πμο δείπκμοκ ηδκ δζαθμνά ζε αοηήκ ηδκ ακαθμβία ακάιεζα ζημκ
θεπηό ιε ημκ παπύ δίζημ.
ιςξ ανέεδηε ιζα μιάδα αζηενζώκ(πμο ηώνα είκαζ εν. βίβακηεξ), ηςκ
μπμίςκ δ δθζηία, αάζεζ αζηνμιεηνζηώκ απμηεθεζιάηςκ ηαζ
θαζιαημζημπζηώκ ιεηνήζεςκ, δεκ ηαζνζάγεζ ιε ηδκ ακαθμβία ηςκ
ζημζπείςκ ημοξ. Να ζδιεζώζμοιε όηζ δ ανπζηή ιεηαθθζηόηδηα δεκ
ιεηααάθθεηαζ ζηδκ αηιόζθαζνα ημο αζηενζμύ, ιόκμ ζε πμθύ πνμπςνδιέκμ
ζηάδζμ ηδξ ελέθζλήξ ημο. Έηζζ έπμοιε αοηά ηα αζηένζα κα πανμοζζάγμοκ
ιεβάθδ ακαθμβία ζζδήνμο βζα ηδκ δθζηία ημοξ(2-3 δζξ έηδ).
Σα ημκηζκά ιαξ αοηά αζηένζα ίζςξ πνμένπμκηαζ από ηδκ ύθδ κάκμο βαθαλία
πμο ζοζζςνεύηδηε ζημκ δζηό ιαξ, ηάηζ πμο οπμζηδνίγεηαζ από ημ βεβμκόξ
όηζ ηα πενζζζόηενα ανίζημκηαζ ζηζξ εζςηενζηέξ πενζμπέξ ημο δίζημο,
άνα ηάπμο ζοβηεηνζιέκα (έπμοκ πενζμνζζιέκδ δζαζπμνά). Ζ άθθδ εηδμπή
είκαζ κα πνόηεζηαζ βζα αζηένζα πμο άθθαλε δ πδιζηή ημοξ ηαοηόηδηα θόβς
ζοζζώνεοζδξ ύθδξ από ζοκμδμύξ αζηένα.
διείςζδ 7

Αιοδνμί κάκμζ δμνοθόνμζ
Ζ επζζηόπδζδ Dark Energy Survey (DES),πμο έπεζ ςξ ζηόπμ ηδκ ιεθέηδ
ηδξ πνμέθεοζδξ ηαζ ηαηακμιήξ ηδξ ζημηεζκήξ εκένβεζαξ, ακαηάθορε
πθήεμξ οπμρήθζςκ αηναία αιοδνώκ κάκςκ βαθαλζώκ (ultra- faint dwarf
galaxies)ημκηά ζημκ Γαθαλία ιαξ. Αοηά ηα ακηζηείιεκα έπμοκ δζάιεηνμ
ακάιεζα ζε 55 ηαζ 590 έηδ θςηόξ ηαζ ανίζημκηαζ ζε απόζηαζδ 80000700000 έηδ θςηόξ από ειάξ. Σα ιζηνόηενα από αοηά πενζέπμοκ ιόθζξ 500
αζηένζα, πθήεμξ πμο παναπέιπεζ ζε ακμζπηό ζιήκμξ. Σμ ιέβζζημ ηδξ
θαιπνόηδηάξ ημοξ θηάκεζ ιόθζξ ημ 1 δζζεηαημιιονζμζηό αοηήξ ημο
Γαθαλία ιαξ. Από ηα θάζιαηά ημοξ είδαιε όηζ πενζέπμοκ πμθύ πενζζζόηενδ
ύθδ από ηδκ μναηή- ηάηζ πμο ζδιαίκεζ όηζ πενζαάθθμκηαζ από πμθύ
ζημηεζκή ύθδ. Βνίζημκηαζ ημκηά ζηα Μαββεθακζηά κέθδ, ηάηζ πμο ιαξ
ηάκεζ κα πζζηεύμοιε όηζ πνόηεζηαζ βζα δμνοθόνμοξ ηςκ 2 αοηώκ δμνοθόνςκ
βαθαλζώκ, πμο είκαζ ζύιθςκμ ιε ηδκ εεςνία ηδξ ηαηακμιήξ ηδξ ζημηεζκήξ
ύθδξ.
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Έκα βζβάκηζμ κέθμξ πθδζζάγεζ ηδκ Γαθαλία ιαξ
Έλα γηγάληην λέθνο βξίζθεηαη ζε ηξνρηά ζύγθξνπζεο κε ηνλ Γαιαμία καο. Η ζύγθξνπζε
αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη ηε γέλλεζε εθαηνκκπξίσλ λέσλ άζηξσλ. Η NASA έδσζε ζηε
δεκνζηόηεηα θαηλνύξγηα ζηνηρεία θαη εηθόλεο ηνπ λέθνπο από ηηο ηειεπηαίεο παξαηεξήζεηο πνπ
έγηλαλ ζε απηό κε επίγεηα θαη δηαζηεκηθά ηειεζθόπηα. Οη επηζηήκνλεο γλσξίδνπλ πιένλ ηελ
πξνέιεπζε, ηελ ηαρύηεηα, ηελ πνξεία αιιά θαη ηελ θαηάιεμε ηνπ λέθνπο. Ξέξνπλ ην ρξόλν, ην
ζεκείν αιιά θαη ην απνηέιεζκα ηεο ζύγθξνπζεο.
Τν λέθνο θηλείηαη ζε απόζηαζε δεθάδσλ ρηιηάδσλ εηώλ θσηόο από ηνλ Γαιαμία καο. Τα ηειεπηαία
ρξόληα ηα νινέλα θαη πην ηζρπξά επίγεηα θαη δηαζηεκηθά ηειεζθόπηα επέηξεςαλ ηελ θαιύηεξε
παξαηήξεζε ηνπ. Πξηλ από ιίγν θαηξό εξεπλεηέο ρξεζηκνπνηώληαο ηα ηειεζθόπηα VLA θαη GBT
εληόπηζαλ ην λέθνο ζε απόζηαζε 8.000 εηώλ θωηόο από ηνλ Γαιαμία. Οη ππνινγηζκνί πνπ
έθαλαλ δείρλνπλ όηη αλ ην λέθνο ζπλερίζεη λα θηλείηαη έηζη ζα πέζεη πάλω ζηνλ Γαιαμία ζε
πεξίπνπ 30 εθαηνκκύξηα έηε. Νέεο παξαηεξήζεηο πνπ έγηλαλ κε ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην
Hubble απνθαιύπηνπλ ζεκαληηθά δεδνκέλα γηα ην λέθνο.
Οη επηζηήκνλεο κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα εθηηκνύλ όηη ην λέθνο μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ πξνο ηνλ
γαιαμία καο πξηλ από πεξίπνπ 70 εθ. έηε. Υπνινγίδνπλ όηη ην λέθνο θηλείηαη κε ηαρύηεηα

κεγαιύηεξε από 1 εθ. ρικ/ώξα θαη ζα ζπγθξνπζηεί κε ηνλ γαιαμίαο καο ζε πεξίπνπ 30 εθαη. έηε.
Η ζύγθξνπζε απηή εθηηκάηαη όηη ζα νδεγήζεη ζηε γέλλεζε πεξίπνπ δύν εθαηνκκπξίωλ
άζηξωλ κηθξήο κάδαο. Αλακέλεηαη επίζεο λα νδεγήζεη θαη ζηε γέλλεζε κεγάινπ
αξηζκνύ άζηξωλ πνπ ζα έρνπλ κηθξή δηάξθεηα δωήο θαη ζα απηνθαηαζηξέθνληαη ζε
εθξήμεηο ζνππεξλόβα.
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Αζοκήεζζημ βαθαλζαηό κεθέθςια.
Σμ αζοκήεζζημ κεθέθςια CO-0,40-0,22 ανίζηεηαζ ιόθζξ 200 έηδ θςηόξ
από ημ Γαθαλζαηό ηέκηνμ. Σμ κέθμξ αοηό πανμοζζάγεζ ιεβάθδ δζαζπμνά
ηαπύηδηαξ ηςκ ιμνίςκ ημο, ιέπνζ ηαζ 100 km/s. Ζ ιόκδ ελήβδζδ βζα αοηό
(δ απόζηαζδ παναιέκεζ ιεβάθδ βζα άιεζδ επζννμή από ηδκ ηεκηνζηή ιαύνδ
ηνύπα ιαξ) είκαζ όηζ θζθμλεκεί ιζα ιαύνδ ηνύπα ιεζαίμο ιεβέεμοξ (αοηέξ
πμο ράπκμοιε!) ιε απμηέθεζια ημ αένζμ ζημκ δίζημ πνμζαύλδζδξ κα
ακαπηύζζεζ ηενάζηζεξ ηαπύηδηεξ. Γεκ εκημπίζηδηε ηάπμζμ ζοιπαβέξ
ακηζηείιεκμ ζημ οπένοενμ ή ζηζξ αηηίκεξ Υ. Ζ ιάγα ηδξ οπμρήθζαξ ιαύνδξ
ηνύπαξ εηηζιάηαζ ζηζξ 100000 δθζαηέξ.
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Ζ πανημβνάθδζδ ηδξ δθζηίαξ ηςκ αζηενζώκ ημο Γαθαλία ιαξ.
Σμ πνόβναιια παναημθμύεδζδξ ηδξ επζζηόπδζδξ SDSS ιε ημ όκμια APOGEE
έπεζ εκημπίζεζ πάκς από 100000 ενοενμύξ βίβακηεξ ζημκ Γαθαλία ιαξ.
Αοημί έπμοκ ημ πθεμκέηηδια κα είκαζ πμθύ θαιπνμί, ακελάνηδηα από ηδκ
ιάγα ημοξ (δθζηία ηαζ πδιζηή ζύζηαζδ).
Μέπνζ ηώνα πνδζζιμπμζμύζαιε 3 ιεεόδμοξ βζα ημκ ηαεμνζζιό ηδξ δθζηίαξ
ηςκ αζηενζώκ. 1)ηδκ παναηήνδζδ αζηενζώκ ζηα ακμζπηά ζιήκδ, όπμο όθα
ηα αζηένζα είκαζ ίδζαξ δθζηίαξ, ηάηζ πμο επζηνέπεζ ημκ οπμθμβζζιό ηδξ
δθζηίαξ ημοξ από ηδκ εέζδ ημο ζιήκμξ ζημ δζάβναιια H/R. Γοζηοπώξ ηα
ακμζπηά ζιήκδ είκαζ ζπάκζα, ηα πενζζζόηενα αζηένζα ημο Γαθαλία έπμοκ
δζαθύβεζ αανοηζηά από ηα ανπζηά ημοξ ζιήκδ. 2) Σδκ εηηίιδζδ ηδξ
δθζηίαξ ηςκ οπμβζβάκηςκ, δδθαδή αζηενζώκ θίβμ πνζκ ηδκ θάζδ ημο
ηόηηζκμο βίβακηα (ιόθζξ έπαρε δ ζύκηδλδ ημο οδνμβόκμο ζημοξ πονήκεξ
ημοξ). Μζα ζεζνά παναιέηνςκ (εενιμηναζία, επζθακεζαηή αανοηζηή
επζηάποκζδ, πδιζηή ζύζηαζδ, ζδίςξ δ ακαθμβία Fe/H) πμο πνμηύπημοκ από
ηα θάζιαηά ημοξ ιαξ επζηνέπμοκ ηδκ εηηίιδζδ ηδξ δθζηίαξ ημοξ. Αοημί
όιςξ δεκ είκαζ ηόζμ θαιπνμί όζμ μζ ενοενμί βίβακηεξ, ιε απμηέθεζια
κα ακζπκεύμκηαζ πζμ δύζημθα. 3)Μζα πμζμηζηή πνμζέββζζδ, δ εηηίιδζδ
αάζεζ ηςκ αανέςκ ζημζπείςκ ζηζξ επζθάκεζεξ ηςκ αζηενζώκ (από ηδκ
αζηνζηή ζοκαβςβή), πμο ιαξ δείπκεζ πόζμ ειπθμοηζζιέκμ ζε αανέα
ζημζπεία είκαζ ημ πενζαάθθμκ όπμο ζπδιαηίζηδηε ημ αζηένζ. Αοηή δ
πανάιεηνμξ απμηεθεί ιάθθμκ δείηηδ βζα ημ πόζεξ βεκζέξ αζηενζώκ έπμοκ
πενάζεζ πανά βζα ηδκ δθζηία ημο αζηένα.
Σμ APOGEE πνδζζιμπμζεί 2 δζαθμνεηζηέξ ιεεόδμοξ.
1) ηδκ αζηνμζεζζιμθμβία ηςκ ενοενώκ βζβάκηςκ. Σα αζηένζα δεκ είκαζ
αηίκδηεξ ιπάθεξ πθάζιαημξ, αθθά ιεηααάθθμοκ ημ ιέβεεόξ ημοξ ηαζ
ηδκ θαιπνόηδηά ημοξ πενζμδζηά θόβς δζαδζηαζζώκ ηδξ οδνμζηαηζηήξ
ζζμννμπίαξ ημοξ (ελζζμννόπδζδ ηδξ αανύηδηαξ ιε ηδκ πίεζδ), ζε
δζαζηήιαηα από θεπηά ςξ διένεξ. Ακάθμβα ιε αοημύξ ημοξ παθιμύξ
οπμθμβίγμοιε βζα ημοξ (θαιπνμύξ) ενοενμύξ βίβακηεξ ζδζόηδηεξ
όπςξ ηδκ ιάγα, πμο ιαξ μδδβεί ζηδκ δθζηία. Ζ ιάγα ηαεμνίγεζ ημ
πνμκζηό δζάζηδια πμο έκα αζηένζ εα παναιείκεζ ζηδκ η. αημθμοεία,

άνα πόζμ βνήβμνα έβζκε εν. βίβακηαξ. Ζ θάζδ ημο εν. βίβακηα ζηδκ
αζηνζηή ελέθζλδ είκαζ πμθύ ζύκημιδ, έηζζ ιπμνμύιε ιε ηδκ ιάγα
ημο κα οπμθμβίζμοιε ηαθά ηδκ δθζηία ημο. Αοηό ημ έπμοιε πεηύπεζ
ιέπνζ ηώνα βζα 2000 εν. βίβακηεξ. ζμ πζμ ιεβάθμ είκαζ ημ αζηένζ,
ηόζμ πζμ πμθύ ζοκηήηεζ ημ οδνμβόκμ ιε ημκ ηύηθμ C-N-O. Αοηό ιαξ
δείπκεζ ακάθμβδ εθάηηςζδ ηδξ ακαθμβίαξ ημο άκεναηα 12 ηαζ αύλδζδ
ημο αγώημο 14 ζημ θάζια ημο, πμο ιαξ επζηνέπεζ ημκ οπμθμβζζιό
ηδξ ιάγαξ ημο. Αοηό ζοιααίκεζ επεζδή ζηδκ θάζδ ημο εν. βίβακηα
οθζηό από ημ εζςηενζηό ημο αζηένα ακεααίκεζ ζηδκ επζθάκεζά ημο,
θόβς ζζπονήξ ζοκαβςβήξ.
2) Ζ άθθδ ιέεμδμξ είκαζ δ ζηαηζζηζηή ζύβηνζζδ ηςκ θαζιάηςκ ηςκ εν.
βζβάκηςκ αάζδ ηςκ ζδζμηήηςκ ημοξ όπςξ δ εενιμηναζία, δ αανοηζηή
επζηάποκζδ ηαζ δ ιάγα.
Ο πάνηδξ ηςκ αζηνζηώκ δθζηζώκ ιαξ δείπκεζ όηζ ζζπύεζ ημ ιμκηέθμ
ημο πηζζίιαημξ ημο βαθαλζαημύ δίζημο από ιέζα πνμξ ηα έλς, αθμύ
ηα πενζζζόηενμ παθαζά αζηένζα ανίζημκηαζ ζημ εζςηενζηό ημο
δίζημο ηαζ ηα κεανά ζημ επίπεδό ημο. Αοηό ημ ιμκηέθμ βαθαλζαηήξ
ελέθζλδξ πνέπεζ κα ζζπύεζ βεκζηά.

