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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία ερευνά τον πληθυσμό διπλών συστημάτων πηγών ακτίνων Χ σε 
γαλαξίες Wolf-Rayet (WR). Τα δεδομένα ελήφθησαν από το δορυφόρο παρατήρησης 
ακτίνων Χ Chandra και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με το λογισμικό CIAO. 
Σε ένα δείγμα οχτώ WR γαλαξιών (NGC 1365, NGC 1569, NGC 3125, NGC 4449, 
NGC 5471, NGC 6764, NGC 7714 και I Zw18) ανιχνεύτηκαν 83 πηγές ακτίνων Χ 
στην περιοχή ενεργειών 0.3-8.0 keV. Αναλύθηκαν τα αντίστοιχα φάσματα τους στα 
πλαίσια ενός νόμου δύναμης (power law) ή όπου είχαμε ενδείξεις για την ύπαρξη 
θερμού αερίου στα πλαίσια  ενός  μοντέλου που συνδυάζει  ένα νόμο δύναμης και 
εκπομπή από οπτικά λεπτό πλάσμα (APEC) και εκτιμήθηκε η λαμπρότητα τους.
Κατόπιν με το πρόγραμμα TOPCAT έγιναν οι συγκρίσεις των συντεταγμένων των 
πηγών ακτίνων Χ με τις συντεταγμένες WR αστεριών που έχουν επιβεβαιωθεί στο 
ορατό, από δημοσιευμένους καταλόγους. Ως WR αστέρια ταυτοποιήθηκαν 3 πηγές 
ακτίνων Χ (οι οποίες έχουν μεγαλύτερη λαμπρότητα σε σχέση με τις άλλες πηγές 
ακτίνων Χ του ίδιου γαλαξία) από το σύνολο των 83 πηγών ακτίνων Χ, λόγω της 
δυσκολίας ανίχνευσης του συγκεκριμένου τύπου αντικειμένων στο ορατό.
Εκτιμήσαμε αν τα αστέρια φασματικού τύπου WR ή τα Ο παράγουν μεγαλύτερο 
αριθμό πηγών ακτίνων Χ. Αυτό έγινε υπολογίζοντας τους σχετικούς αριθμούς των 

πηγών ακτίνων Χ με άστρα WR προς τον συνολικό αριθμό άστρων WR (Σ N(WRx-

rays)/Σ  N(WR))  και  των  πηγών  ακτίνων  Χ  προς  τον  συνολικό  αριθμό  άστρων 

φασματικού τύπου Ο (Σ N(x-rays)/Σ N(Ο)). 
Οι  WR γαλαξίες χαρακτηρίζονται από έντονο σχηματισμό άστρων. Έγινε σύγκριση 
με 12 γαλαξίες του δείγματος Spitzer Infrared Nearby Galaxies Survey (SINGS), οι 
οποίοι  επίσης  έχουν  έντονο  σχηματισμό  άστρων.  Υπολογίσθηκε  ο  λόγος  του 

σχετικού αριθμού  πηγών ακτίνων Χ προς τον ρυθμό παραγωγής άστρων (Σ Ν(Χ-

πηγών)/Σ  SFR)  για  το  δείγμα υπό μελέτη γαλαξιών και   ο  ίδιος  λόγος  Σ  Ν(Χ-

πηγών)/Σ SFR για τους SINGS γαλαξίες. 
Έγινε  σύγκριση  του  ρυθμού  παραγωγής  υπέρλαμπρων  πηγών  ακτίνων  Χ  (ULX) 
στους  WR  γαλαξίες  σε  σχέση  με  εξαιρετικά  χαμηλής  μεταλλικότητας  γαλαξίες 
(XMPG).
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1. ΠΗΓΕΣ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ.

1.1. Τι είναι οι ακτίνες Χ και ιστορία της αστρονομίας ακτίνων Χ. 

Η ακτινοβολία Χ είναι μια μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως το ορατό 
φως  αλλά  τα  φωτόνια  αυτής  της  ακτινοβολίας  έχουν  υψηλές  ενέργειες,  χιλιάδες 
φορές μεγαλύτερες από αυτή των οπτικών φωτονίων, με ενέργειες από 0.12  keV έως 
εκατοντάδες keV. Στην αστρονομία οι ακτίνες Χ ταξινομούνται ως μαλακές ακτίνες 
Χ όταν η ενέργεια τους κυμαίνεται από 0.1 keV έως 2 keV και ως σκληρές ακτίνες Χ 
όταν  η  ενέργεια  τους  κυμαίνεται  από  2  keV  έως  10  keV.  Οι  ακτίνες  Χ 
ανακαλύφθηκαν το 1895 από τον W. C. Röntgen που τις ονόμασε ακτίνες Χ γιατί δεν 
γνώριζε τι είδους ακτινοβολία ήταν, έτσι έμεινε αυτή η ονομασία αν και πολλοί είχαν 
προτείνει να λέγονται ακτίνες Röntgen. 
Ο  Röntgen  μελετώντας  φαινόμενα  που  σχετίζονταν  με  την  ηλεκτρική  εκκένωση 
αερίων  παρατήρησε  όταν  εφάρμοζε  υψηλή  τάση  στα  ηλεκτρόδια  του  σωλήνα 
εκκένωσης  ένα  αμυδρό  φως  εμφανίζονταν  σε  μια  οθόνη  φθορισμού  που  ήταν 
τοποθετημένη στην άλλη πλευρά του τραπεζιού. Το δωμάτιο ήταν σκοτεινό και ο 
σωλήνας εκκένωσης ήταν καλά σκεπασμένος με μαύρο χαρτόνι από όπου το ορατό 
φως δεν μπορούσε να διαφύγει. Γρήγορα κατάλαβε ότι αυτή η άγνωστη ακτινοβολία 
μέχρι τότε μπορούσε να διαπεράσει το χαρτί, το ξύλο και το αλουμίνιο αλλά δεν 
μπορούσε  να  διαπεράσει  τα  βαριά  μέταλλα.  Καθώς  κρατούσε  ένα  φύλλο  από 
μόλυβδο παρατήρησε στην οθόνη την σκιά των δακτύλων του χεριού του. Έπειτα 
από μια βδομάδα πήρε τη φωτογραφία του χεριού της γυναίκας του, Bertha, στην 
οποία φαινόταν ως γκρι σκιά τα δάκτυλα της και το δακτυλίδι έντονο μαύρο. Έστειλε 
τα  αποτελέσματα  της  τυχαίας  ανακάλυψης  του  για  δημοσίευση  και  το  1901  του 
απονεμήθηκε το πρώτο βραβείο  Nobel για αυτήν του την ανακάλυψη. Το 1990 ένας 
γερμανικός δορυφόρος παρατήρησης ακτίνων Χ ο ROSAT (Röntgen Satellite) πήρε 
το όνομα του προς τιμή του.
Η αστρονομία ακτίνων Χ άρχισε το 1960. Μέχρι τότε γνωρίζαμε μόνο τον Ήλιο ως 
μια τέτοια  πηγή και  επειδή η γήινη ατμόσφαιρα απορροφά το μεγαλύτερο μέρος 
αυτής της ακτινοβολίας η ουσιαστική έρευνα άρχισε όταν αναπτύχθηκε η τεχνολογία 
της  παρατήρησης  στα  ανώτερα  στρώματα  της  ατμόσφαιρας.  Η  ανακάλυψη  της 
πρώτης κοσμικής πηγής ακτίνων Χ έγινε το 1962 με ανιχνευτές τοποθετημένων σε 
πύραυλο υπό την επίβλεψη του Riccardo Giacconi και ονομάσθηκε Scorpius X-1 
μιας και βρισκόταν στον αστερισμό του Σκορπιού, δίνοντας του το βραβείο Nobel το 
2002 γι'  αυτή την ανακάλυψη.  Σήμερα πια είναι  γνωστές  περίπου 550.000 πηγές 
ακτίνων Χ.

1.2. Ιδιότητες των ακτίνων Χ και η δυσκολία παρατήρησης τους.

Το ορατό φως γενικά δεν μπορεί  να  διαπεράσει  την  ύλη λόγω απορρόφησης και 
σκέδασης  στην  επιφάνεια  των  αδιαφανών  αντικειμένων  διαπερνώντας  μόνο  τα 
αντικείμενα με μικρό οπτικό βάθος. Αντίθετα οι ακτίνες Χ μπορούν να διαπεράσουν 
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αντικείμενα με μεγάλο οπτικό βάθος. Η πιθανότητα να αλληλεπιδράσουν  αυξάνεται 
όσο  μεγαλώνει  ο  ατομικός  αριθμός  των  στοιχείων  που  αλληλεπιδρούν  και  όσο 
αυξάνεται η ενέργεια των φωτονίων η πιθανότητα να απορροφηθούν ελαττώνεται.  
Οι  ακτίνες  Χ  από  αστρονομικά  αντικείμενα  έχουν  χαμηλή  ενέργεια  και 
απορροφώνται  εύκολα  από  τα  ανώτερα  στρώματα  της  ατμόσφαιρας.  Έτσι  είναι 
αδύνατον να παρατηρηθούν με επίγεια μέσα.  Γι'  αυτό  για  να παρατηρήσουμε τις 
ακτίνες  Χ  στην  αστρονομία  πρέπει  γίνουν  οι  παρατηρήσεις  πάνω  από  την 
ατμόσφαιρα της  γης.  Σήμερα έχουμε  τρεις  τρόπους  γι  αυτό:  τους  πυραύλους,  τα 
αερόστατα και τους δορυφόρους. 
Επειδή η ακτινοβολία Χ είναι ένα είδος ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας όπως το 
ορατό φως μπορεί να παραχθεί από τις ίδιες διαδικασίες. Η ενέργεια των φωτονίων 
των  ακτίνων  Χ είναι  1000 φορές  μεγαλύτερη  των  ορατών φωτονίων  έτσι  και  οι 
διαδικασίες που θα παράγουν ακτίνες Χ θα πρέπει να είναι πιο ενεργητικές. Έτσι αν 
οι ακτίνες Χ παράγονται από μια θερμική διαδικασία θα πρέπει και η θερμοκρασία 
που τις παράγει να είναι 1000 φορές μεγαλύτερη από αυτή που παράγονται τα οπτικά 
φωτόνια. Έτσι η εκπομπή ακτίνων Χ αναμένεται να προέρχεται από πηγές οι οποίες 
περιέχουν εξαιρετικά θερμό αέριο σε θερμοκρασίες από ένα εκατομμύριο έως ένα 
δισεκατομμύριο βαθμούς kelvin.
Αν  και  οι  πιο  ισχυρές  ακτίνες  Χ  με  ενέργεια  πάνω  από  30  keV  μπορούν  να 
διαπεράσουν την γήινη ατμόσφαιρα τουλάχιστον μερικά μέτρα δεν είναι σε θέση να 
διεισδύσουν σε όλη την ατμόσφαιρα. Οι περισσότερες κοσμικές πηγές ακτίνων Χ 
εκπέμπουν σε  ένα εύρος  0.5-5  keV,  αρκετά μαλακές  και  απορροφώνται  από ένα 
μικρό  ποσό  ύλης.  Για  παράδειγμα  το  90%  των  φωτονίων  ενέργειας  3  keV που 
διαδίδονται  σε  πίεση 1 ατμόσφαιρας απορροφάται  από πάχος 10 cm αέρα ή από 
μερικά φύλλα χαρτί.
Το  γεγονός  ότι  η  ακτινοβολία  ακτίνων  Χ  είναι  υψηλής  ενέργειας  οδηγεί  στην 
εκδήλωση περισσότερο της σωματιδιακής  φύσης παρά της κυματικής του φωτονίου. 
Γι'  αυτό  μπορούμε  να  μετρήσουμε  την  ενέργεια  ενός  φωτονίου,  τον  χρόνο  που 
χτυπάει τον ανιχνευτή και από που προήλθε.

1.3. Η πρόσφατη ιστορία των κοσμικών ακτίνων Χ. 

Η πρώτη έρευνα ακτίνων Χ πάνω από την ατμόσφαιρα της γης  έγινε το 1950, μετά 
τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με ρουκέτα V2 από την αμερικανική ομάδα του 
Naval  Research  Laboratory  (NRL)  επικεντρώνοντας  τις  μελέτες  στον  Ήλιο  και 
αγνοώντας άλλες κοσμικές πηγές. Το 1962 η ομάδα υπό την επίβλεψη του ερευνητή 
Riccardo Giacconi ανακάλυψε την πρώτη κοσμική πηγή ακτίνων Χ γνωστή ως Sco 
X-1. Ήταν μία πηγή που ξεχώριζε στον ανιχνευτή ακτίνων Χ, ενώ στο ορατό ήταν 
400 φορές ασθενέστερη από την πιο ασθενή πηγή που μπορούσε να δει γυμνό μάτι.
Μετά  την  ανακάλυψη  της  Sco  X-1  η  αστρονομία  των  ακτίνων  Χ  εξελίχθηκε 
γρήγορα.  Άλλες  δύο  ασθενείς  πηγές  βρέθηκαν  (Gursky  et  al.  1963,  Bowyer  et 
al.,1964)  καθώς  και  ένας  γνωστός  νεαρός  υπερκαινοφανής  στο  Νεφέλωμα  του 
Καρκίνου (Crab Nebula) στον Γαλαξία μας (G.Clark 1965). Ανιχνεύτηκαν φωτεινές 
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πηγές στον Γαλαξία μας που ακτινοβολούσαν 10000 φορές περισσότερο από ότι ο 
Ήλιος μας, αλλά δεν ήταν ορατές με γυμνό μάτι ούτε με τηλεσκόπιο όπως η  Sco X-
1.  Μια  ανάλογη  ιδιαίτερη  πηγή  βρέθηκε  το  1971  από το  δορυφόρο  Uhuru  στον 
αστερισμό του Κενταύρου (Centaurus) που ονομάσθηκε Cen Χ-3. Οι περισσότερες 
πηγές  ακτίνων  Χ ήταν  δυαδικά  συστήματα  που αποτελούνταν  από  ένα  κανονικό 
αστέρι και έναν συμπαγή σύντροφο σε κλειστή τροχιά. Όπως η πηγή Cen Χ-3 που 
αποτελείται από ένα αστέρι νετρονίων και ένα φωτεινό αστέρι φασματικού τύπου Ο. 
Άλλες  πηγές  αποτελούνται  από  late-type  αστέρια  και  γι  αυτό  είναι  δύσκολο  να 
ανιχνευθούν οπτικά.
Με τον Uhuru και τον Small Astronomy Satellite 3 (SAS 3) (1975) ανιχνεύθηκαν 
κάποιες ιδιαίτερες πηγές ακτίνων Χ (High Mass X-ray Binaries (HMXB) και  Low-
mass  X-ray  binaries (LMXB)),  χαρακτηριστικά  των  οποίων  περιγράφονται 
παρακάτω στην παράγραφο 1.6. Το 1973 στις μαλακές ακτίνες Χ ανιχνεύθηκε το πιο 
φωτεινό και κοντινό κατακλυσμιαίο μεταβλητό αστέρι το SS Cygni (SS Cyg) από 
τους Rappaport  et  al.(1974) που είναι  ένα διπλό σύστημα αποτελούμενο από ένα 
αστέρι χαμηλής μάζας και έναν λευκό νάνο. 
Μια  άλλη  κατηγορία  πηγών  πιθανώς  διπλών  συστημάτων,  αλλά  χωρίς  συμπαγή 
σύντροφο με αρκετά έντονη κορώνα εκπομπής δημοσιεύτηκαν από τους Catura et al. 
(1975) και Heise  et al. (1975). Η πρώτη εξωγαλαξιακή πηγή ακτίνων Χ ανιχνεύτηκε 
στον ενεργό γαλαξία  Μ87 με  ρουκέτα από τους  Byram et  al.  (1966).  Ο πρώτος 
κατάλογος  842  πηγών  ακτίνων  Χ πάρθηκε  από  τον  δορυφόρο  HEAO-1  με  όριο 
ευαισθησίας 0.003 photons cm-2 s-1 (Wood et al. (1984). Ο ROSAT χαρτογράφησε τον 
ουρανό παρουσιάζοντας ένα κατάλογο 18000 πηγών ακτίνων Χ με  όριο ευαισθησίας 
1.5 x 10-4 photons cm-2 s-1 (Voges et al.,1999). Αργότερα κατασκευάσθηκαν και άλλοι 
δορυφόροι με καλύτερη ευαισθησία. Ο Einstein και ο ROSAT με κατώτερο όριο 3 x 
10-5 photons cm-2 s-1  και 1 x 10-5 photons cm-2 s-1 αντίστοιχα. Επίσης ο XMM και ο 
Chandra με όριο ευαισθησίας 3 photons m-2 hr-1, οι οποίοι είναι τα βασικά όργανα 
παρατήρησης που διαθέτουμε σήμερα.

1.4. Εκπομπή ακτίνων Χ.

Η  εκπομπή  ακτίνων  Χ  μπορεί  να  προκύψει  από  τις  εξής  διαδικασίες:  θερμική 
ακτινοβολία επιβράδυνσης,  ακτινοβολία μέλανος σώματος,  σκέδαση  Compton  και 
ακτινοβολία σύγχροτρον. 
Σε  θερμοκρασίες  107-108  Κ τα  άτομα  είναι  ιονισμένα  και  όταν  ένα  ηλεκτρόνιο 
περάσει  κοντά  από  ένα  ιόν  αλλάζει  τροχιά  δημιουργώντας  ακτινοβολία  που 
ονομάζεται  ακτινοβολία  επιβράδυνσης  (bremsstrahlung).  Σε  πολύ  μεγάλες 
θερμοκρασίες τα ηλεκτρόνια έχουν μεγάλες ενέργειες ώστε να έχουμε ακτινοβολία 
ακτίνων Χ. Αυτή η διαδικασία εμφανίζεται κυρίως σε γαλαξιακά σμήνη.
Σε  θερμοκρασίες  μεγαλύτερες  των 5×107  Κ, τα  στοιχεία  που είναι  βαρύτερα του 
υδρογόνου ιονίζονται και όταν ένα ηλεκτρόνιο αλληλεπιδράσει με δέσμιο ηλεκτρόνιο 
ενός  ιόντος,  το  ιόν  διεγείρεται  και  όταν  αποδιεγερθεί  εκπέμπεται  φωτόνιο 
χαρακτηριστικής  ενέργειας  του  επιπέδου  που  είχε  διεγερθεί.  Αυτή  η  διαδικασία 
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παράγει τις φασματικές γραμμές όπου η ενέργεια της γραμμής είναι χαρακτηριστική 
των ιόντων.
Τα  σχετικιστικά  ηλεκτρόνια  μπορούν  να  συγκρουσθούν  με  τα  φωτόνια  (και 
αντίστροφα)  και  να  παράγουν  ακτίνες  Χ  μέσω  της  σκέδασης  Compton.  Τέτοιες 
διαδικασίες έχουμε στο δίσκο προσαύξησης που περιβάλλει μία μαύρη τρύπα. 
Όταν η θερμοκρασία στην επιφάνεια ενός σώματος με μεγάλο οπτικό βάθος είναι 
μεγαλύτερη από 106 Κ μπορεί να εκπέμψει ως μέλαν σώμα φωτόνια ακτίνων Χ.
Οι παραπάνω διαδικασίες είναι θερμικές αλλά έχουμε παραγωγή ακτίνων Χ και σε 
μη θερμικές  πηγές.  Όταν ένα ηλεκτρόνιο περάσει  από μια περιοχή με μαγνητικό 
πεδίο  αλλάζει  κατεύθυνση  και  επειδή  αλλάζει  το  διάνυσμα  της  ταχύτητας  αυτό 
επιταχύνεται  εκπέμποντας  ηλεκτρομαγνητική  ακτινοβολία  που  ονομάζεται 
συγχροτρονική  ακτινοβολία  (magnetic  bremsstrahlung  ή  synchrotron  radiation). 
Παράδειγμα αυτής της ακτινοβολίας συναντάμε στα υπολείμματα υπερκαινοφανών.  

1.5. Αλληλεπίδραση των ακτίνων Χ με την ύλη. 

Όταν οι ακτίνες Χ διαπερνούν ένα υλικό πάχους x λόγω των συγκρούσεων της με τα 
άτομα του υλικού έχουμε εξασθένηση της έντασης της ακτινοβολίας Χ που δίνεται 
από τον παράγοντα e-Γx, όπου Γ ονομάζεται συντελεστής απορρόφησης και εξαρτάται 
από την ενέργεια των φωτονίων και από το είδος των ατόμων του υλικού. Το πάχος 
μετριέται  ως ο αριθμός  των ατόμων υδρογόνου ΝΗ ανά 1cm2  στήλης μεταξύ της 
πηγής και του παρατηρητή. Η απορρόφηση είναι μεγαλύτερη στις χαμηλές ενέργειες 
και σε άτομα με μεγάλο ατομικό αριθμό. 

1.6. Πηγές ακτίνων Χ.

Διάφορα αστροφυσικά αντικείμενα παράγουν ακτίνες Χ όπως σμήνη γαλαξιών, οι 
ενεργοί πυρήνες γαλαξιών (AGN), μεμονωμένα άστρα και διπλά αστρικά συστήματα 
εκπομπής ακτίνων Χ (XRBs), (όπως τα Low-mass X-ray binaries (LMXBs), High 
Mass  X-ray  Binaries  (HMXBs),  Super-Soft  sources  (SSSs),  Quasi-Soft  sources 
(QSSs)  και  Ultraluminous  πηγές  ακτίνων  Χ  (ULXs)),  κατακλυσμικά  μεταβλητά 
αστέρια (με λαμπρότητα  Lx=1030-1033  erg/sec), υπερκαινοφανείς (SNRs) και επίσης 
υπάρχει η διάχυτη κοσμική ακτινοβολία Χ υποβάθρου. 
Παρακάτω αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά αυτών των πηγών ακτίνων Χ εκτός 
από  τα  κατακλυσμικά  μεταβλητά  αστέρια  μιας  και  στην  παρούσα  εργασία  δεν 
εντοπίσθηκαν τέτοιες πηγές. Αυτό συμβαίνει διότι ο Chandra μπορεί να ανιχνεύσει 
πηγές με τυπική λαμπρότητα μεγαλύτερη από 1036  erg/sec σε άλλους γαλαξίες πέρα 
από τον δικό μας. Αυτός ο πληθυσμός κυριαρχείται από διπλά συστήματα ακτίνων Χ 
(XRBs),  περιλαμβάνοντας  HMXBs,  LMXBs  και  SNRs  μπορούν  να  υπάρχουν 
(Fabbiano 2006). 
Στην εικόνα 1 φαίνεται  η συνάρτηση λαμπρότητας των πηγών ακτίνων Χ (X-ray 
Luminosity Function XLFs)  των LMXBs και  HMXBs στο Γαλαξία μας (Grimm, 
Gilfanov & Sunyaev 2002) όπου τα χαρακτηριστικά είναι παρόμοια και σε γαλαξίες 
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πέρα από τον δικό μας (Fabbiano 2006).
Πολλές από τις ανιχνεύσιμες πηγές είναι πολύ αμυδρές για τη λεπτομερή ανάλυση 
τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ταξινόμηση ''χρώματος- 
χρώματος'' ακτίνων Χ, το οποίο ορίζεται ως ο λόγος της έντασης της πηγής σε δύο 
διαφορετικές περιοχές του φάσματος. Χαρακτηριστικά οι Prestwich et al. (2003) οι 
οποίοι εφάρμοσαν αυτή τη μέθοδο σε ένα δείγμα 7 γαλαξιών (Εικόνα 2) έδειξαν ότι 
σε  αυτό  το  διάγραμμα χρώματος-χρώματος  (color-color)  έχουμε  διάκριση  μεταξύ 
των  σκληρότερων  XRB  (π.χ  HMXBs)  και  των  πηγών  με  σχετικά  μαλακότερα 
φάσματα (LMXBs), των μαλακότερων πηγών SNR και των πολύ μαλακών πηγών 
SSSs (με εκπομπή κάτω από  1keV).
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Εικόνα 1:  Η κατανομή λαμπρότητας  (XLFs)  των γαλαξιακών LMXBs (αριστερά)  και  HMXBs 
(δεξιά) από (Grimm, Gilfanov & Sunyaev 2002).  Μία μάζα 2.5 Μsun για το αστέρι  δότη έχει 
χρησιμοποιηθεί ως όριο μεταξύ των  LMXBs και  HMXBs.

Εικόνα  2:  Διάγραμμα  ταξινόμησης  XRBs  με  βάση  το  διάγραμμα  χρώματος-χρώματος  από 
παρατηρήσεις με τον Chandra (Prestwich et al. 2003).  Κόκκινη έλλειψη: Πιθανόν επικρατούν τα 
LMXBs.  Μπλε  έλλειψη:  Βρίσκονται  SNR.  Πράσινη  έλλειψη:  Επικρατούν  τα  HMXBs.  Μαύρη 
έλλειψη: Πηγές με μεγαλύτερη απορρόφηση.
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1.6.1. Low-mass X-ray binaries (LMXBs).

Παρατηρήσεις  έδειξαν ότι τα LMXBs είναι διπλά συστήματα που αποτελούνται από 
αστέρια μεταγενέστερων φασματικών τύπων των αστεριών Α και αστέρι νετρονίων 
(NS) ή μαύρη τρύπα (BH). Τα LMXBs κυριαρχούν στην εκπομπή ακτίνων Χ από 
ελλειπτικούς  (Ε)  και  φακοειδείς  (SO)  γαλαξίες  (Fabbiano  2006).  Η  πιο  εκτενής 
φασματική  ανάλυση μέχρι  σήμερα  έχει  γίνει  από  τους  Irwin,  Athey  & Bregman 
(2003) οι οποίοι μελέτησαν 15 κοντινούς early-type γαλαξίες με τον Chandra και 
επίσης  από τους  Kim & Fabbiano (2003).  Βρήκαν ότι  η  λαμπρότητα αυτών των 
πηγών ήταν αμυδρότερη από 1039 erg/s, παρόμοια μεταξύ γαλαξιών, ανεξάρτητα από 
την απόσταση των πηγών από το κέντρο του γαλαξία. Η ανάλυση του φάσμα τους 
μπορεί να έχει μια καλή προσαρμογή με ένα νόμο (power law) με δείκτη φάσματος 
Γ=1.56  ±  0.02   ή  εκπομπή  bremsstrahlung  με  ΚT=7.3  ±  0.3  keV.  Πηγές  με 
λαμπρότητα (1-2) x 1039   erg/s έχουν μαλακότερο φάσμα με δείκτη φάσματος Γ ~ 2 
,σύμφωνο με εκπομπή που προέρχεται από διπλό σύστημα μελανής οπής (BH) (με 
μάζες μέχρι 15 M  αναμένεται για αυτές τις λαμπρότητες, βασιζόμενοι στο όριο⊙  
Eddington) (Fabbiano 2006).
Το αστέρι σύντροφος είναι χαμηλής μάζας ίσης ή μικρότερης αυτής του δικού μας 
Ήλιου  και  η  απώλεια  μάζας  μέσω  του  αστρικού  ανέμου  προς  το  συμπαγές 
αντικείμενο  είναι  μικρή.  Επομένως  ο  μόνος  τρόπος  για  να   επιτευχθεί  επαρκής 
μεταφορά μάζας και να έχουμε εκπομπή ακτίνων Χ είναι η υπερχείλιση του λοβού 
Roche  μεταφέροντας ύλη μέσω του εσωτερικού σημείου Lagrange προς το συμπαγές 
αντικείμενο.  Λόγω  της  στροφορμής  δημιουργείται  δίσκος  προσαύξησης 
αναπτύσσοντας θερμοκρασίες πάνω από 106 Κ εκπέμποντας ακτίνες Χ.  
 
1.6.2. High Mass X-ray Binaries (HMXBs).

Τα HMXBs σχετίζονται με νεαρούς πληθυσμούς XRBs σε σπειροειδείς (Spiral) και 
ακανόνιστους  (Irregular)  γαλαξίες  και  ο  αριθμός  τους  σχετίζεται  με  τον  ρυθμό 
παραγωγής άστρων (SFR).
Είναι  διπλά συστήματα αποτελούμενα από ένα αστέρι φασματικού τύπου Ο ή Β 
συνοδευόμενο από ένα αστέρι νετρονίων (NS) ή μαύρη τρύπα (BH). Στα HMXBs η 
ύλη μεταφέρεται στο συμπαγή σύντροφο μέσω ενός ισχυρού αστρικού ανέμου από 
το μεγάλης μάζας αστέρι ΟΒ στο συμπαγές αντικείμενο. Τέτοια συστήματα είναι τα 
Cen X-3 και Cyg X-1. 
Αυτά τα διπλά συστήματα αρχικά αποτελούνταν από δύο άστρα σχετικά μεγάλης 
μάζας που το ένα ήταν σε τροχιά γύρω από το άλλο. Το αστέρι μεγαλύτερης μάζας 
εξελίσσεται  γρηγορότερα  μέσω  της  καύσης  του  υδρογόνο  του  παράγοντας  ένα 
πυρήνα ηλίου. Μέσα σε 13 εκατομμύρια χρόνια επεκτείνεται γεμίζοντας τον λοβό 
Roche και η περαιτέρω  επέκτασή του οδηγεί στη μεταφορά ύλης από τα εξωτερικά 
του στρώματα στο αστέρι μικρότερης μάζας. Το αστέρι ηλίου (φάση WR) δεν έχει 
μεγάλο  χρόνο  ζωής.  Σ'  αυτό  γίνεται  σύντηξη  ηλίου  (δημιουργώντας  πυρήνα 
άνθρακα)  και  σε  δύο  εκατομμύρια  χρόνια  εκρήγνυται  ως  υπερκαινοφανής.  Η 
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στιγμιαία  ασύμμετρη  απώλεια  μάζας  δημιουργεί  μια  πιο  μεγάλη  περίοδο 
περιστροφής και  μια  ιδιαίτερη τροχιά.  Σ'  αυτή τη  φάση πολλά  διπλά συστήματα 
χωρίζονται σε απλά άστρα, κάνοντας σπάνιο το γεγονός να παραμείνουν στη φάση 
των διπλών άστρων. Το στάδιο HMXB δεν διαρκεί  πολύ,  ούτε το στάδιο όπου ο 
δότης  μάζας  έχει  εξελιχθεί  και  επεκταθεί  δημιουργώντας  κοινό  περίβλημα  με  το 
αστέρι  νετρονίου.  Η  τριβή  του  αστεριού  νετρονίου  με  τα  στρώματα  αερίων  του 
πυρήνα ηλίου μεγάλης μάζας, το αναγκάζει να κινηθεί σπειροειδώς προς το κέντρο 
του πυρήνα ηλίου, συρρικνώνοντας την τροχιακή περίοδο μόλις σε λίγες ώρες. Η 
προηγούμενη διαδικασία καταστρέφει τα εξωτερικά στρώματα του αστεριού μεγάλης 
μάζας,  αφήνοντας  το  αστέρι  νετρονίων  να  διογκώνεται  από  την  υπερχείλιση  του 
λοβού Roche από το αστέρι  ηλίου.  Η εξέλιξη του συστήματος οδηγεί  σε  έκρηξη 
υπερκαινοφανούς στο αστέρι μεγάλης μάζας, τελικά αφήνοντας ένα ζεύγος αστεριών 
νετρονίων.

1.6.3. Super-Soft sources (SSSs) και Quasi-Soft sources (QSSs).

Οι Super-Soft sources (SSSs) είναι μια κατηγορία φωτεινών πηγών ακτίνων Χ, που 
ανακαλύφθηκαν  από  τον  ROSAT.  Ο  Chandra  οδήγησε  επίσης  στην  ανακάλυψη 
πληθυσμών  SSSs  σε  πολλούς  γαλαξίες.  Αυτές  οι  πηγές  ανιχνεύονται  μόνο  σε 
ενέργειες  κάτω  από  1  keV  και  έχουν  χαρακτηριστικό  φάσμα  μέλανος  σώματος 
θερμοκρασίας  ~15-80 eV (Kahabka & van den Heuvel  1997;  Fabbiano 2006).  H 
βολομετρική  φωτεινότητα  τους  κυμαίνεται  από  1036-1038  erg/s  και  πιστεύεται  ότι 
είναι λευκοί νάνοι στην επιφάνεια των οποίων συμβαίνει θερμοπυρηνική  σύντηξη 
(van den Heuvel  et al. 1992).
Ο  Chandra  ανακάλυψε  πηγές  με  λίγο  σκληρότερα  φάσματα  από  τις  κλασσικές 
σκληρές  πηγές  SSSs.  Το  φάσμα  των  καινούργιων  πηγών  προσαρμόζεται  σε 
θερμοκρασίες  μέλανος  σώματος  ~100-300  eV και  χαρακτηρίζονται  ως  quasi  soft 
sources (QSS) (Di Stefano & Kong 2003;  Di Stefano et al. 2004).

1.5.4. Ultraluminous πηγές ακτίνων Χ (ULXs).

Ως ULX χαρακτηρίζονται τα διπλά συστήματα ακτίνων Χ στα οποία οι λαμπρότητες 
είναι  αρκετά  υψηλότερες  απ'  ότι  αναμένεται  για  ένα  σύστημα προσαύξησης  που 
φιλοξενεί μια μεγάλης μάζας αστρική μαύρη τρύπα (MBH ≈ 10 M ). Για σταθερή και⊙  
σφαιρική προσαύξηση υπάρχει ένα όριο λαμπρότητας, όριο Eddington LΕdd, όπου η 
δύναμη της βαρύτητας που ασκείται προς το εσωτερικό του άστρου είναι ίση με την 
πίεση της ακτινοβολίας που ασκείται προς τα εξωτερικά στρώματα του άστρου. Για 
το πλήρες ιονισμένο υδρογόνο αυτό το όριο είναι:

LΕdd = 1.3 x 1038   MBH / M  (1)⊙

όπου  MBH  είναι  η  μάζα  του  αντικειμένου  προσαύξησης  μάζας.  Για  μια  αστρική 
μελανή οπή μάζας  10 M ,  το  όριο της  λαμπρότητας  Eddington είναι  1.3  x  10⊙ 39 
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erg/sec.  Άρα  τα  ULX  είναι  πηγές  ακτίνων  Χ  που  έχουν  τιμές  λαμπρότητας 
μεγαλύτερες από  1039  erg/sec. Αντικείμενα μάζας 100 M  ή και μεγαλύτερα έχουν⊙  
λαμπρότητες πάνω από 1040  erg/s. Επειδή αυτές οι μάζες υπερβαίνουν τις αστρικές 
μαύρες  τρύπες  σε  δυαδικά συστήματα (οι  οποίες  είναι  έως ~30 M  Belczynski,⊙  
Sadowski & Rasio 2004) θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως ο συνδετικός κρίκος 
γεφυρώνοντας  το  χάσμα μεταξύ  αστρικών μαύρων τρυπών και  των υπερμεγεθών 
μαύρων οπών που βρίσκονται στους πυρήνες των γαλαξιών.  Αυτά τα αντικείμενα 
αναφέρονται ως ενδιάμεσης μάζας μαύρες τρύπες (IMBH) και μπορεί να είναι τα 
απομεινάρια της κατάρρευσης  αρχέγονων αστεριών του πρώιμου Σύμπαντος ή θα 
μπορούσαν  να  αποτελούν  τον  πυρήνα  κατάρρευσης  νεαρών  πυκνών  αστρικών 
σμηνών  (Fabbiano 2006). Οι Swartz, D., et al. (2004) δημοσίευσαν τα αποτελέσματα 
για τη θέση 154 ULXs σε 82 γαλαξίες από παρατηρήσεις του Chandra δείχνοντας τη 
σχέση τους με νεαρούς αστρικούς πληθυσμούς ειδικά εκείνων που προέρχονται από 
συγχωνεύσεις και συγκρούσεις γαλαξιών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διπλά συστήματα ακτίνων Χ σε γαλαξίες με Lx>1036 erg s-1 (Fabbiano 2006).

LMXB Low Mass X-ray Binaries

Αστέρι  Νετρονίου  (NS)  ή  Μελανή  Οπή  (BH)  +  αστέρι  μεταγενέστερων 
φασματικών τύπων των Α αστεριών (τυπικά Μ, Κ)

Μαλακό φάσμα με ΚT~5-10 keV

Σχετίζεται με παλιό αστρικό πληθυσμό

Βρίσκονται στα Σφαιρωτά Σμήνη

Χρόνο ζωής  ~108-9 years

HMXB High Mass X-ray Binaries

NS ή BH +OB αστέρι

Γενικά  σκληρότερο  φάσμα  από  τα  LMXB  αλλά  τα  διπλά  συστήματα  BH 
μπορούν να έχουν όμοιο μαλακό φάσμα με τα  LMXB

Σχετίζονται με νέο αστρικό πληθυσμό

Χρόνο ζωής  ~106-7 years

ULX Ultraluminous X-ray sources

Lx>1039 erg s-1 (> λαμπρότητα Eddington των  NS ή  ∼5 M⊙  BH)

Είναι υποψήφια για ενδιάμεσης μάζας BH (>100 M )⊙

Βρίσκονται σε περιοχές έντονου σχηματισμού αστέρων

SSS Super-Soft Sources (black body ΚT  ∼ 15–80 eV)

Πυρηνική καύση στο διπλό σύστημα του λευκού νάνου

QSS Quasi-Soft Sources Chandra

ΚT  ∼ 100–300 eV

Η φύση τους ακόμα διερευνάται
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2. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ CHANDRA.

Το 1979, το παρατηρητήριο Einstein, το πρώτο τηλεσκόπιο απεικόνισης ακτίνων Χ 
άνοιξε το δρόμο για τη συστηματική μελέτη της εκπομπής ακτίνων Χ σε άλλους 
γαλαξίες (Giacconi et al. 1979). Οι εικόνες του  Einstein στην περιοχή ~0.3-4 keV  με 
ανάλυση ~5΄΄ και 45΄΄ για κάθε έναν από τους δύο ανιχνευτές μας έδωσαν την πρώτη 
ξεκάθαρη ανίχνευση των ιδιαίτερων πηγών ακτίνων  Χ σε  κοντινούς  σπειροειδείς 
γαλαξίες.  Η πρώτη υπέρλαμπρη πηγή ακτίνων Χ (ULXs) ανακαλύφθηκε από τον 
Einstein  στον  γαλαξία  NGC  1313,  όπου  μέχρι  σήμερα  είναι  προς  συζήτηση  αν 
πράγματι φιλοξενεί μία μελανή οπή με μάζα >100 M . Επίσης η θερμή διάχυτη αλώ⊙  
που ανακαλύφθηκε από τον Einstein στους ελλειπτικούς γαλαξίες, όπου μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί  ως μέσο για των υπολογισμό της σκοτεινής ύλης σε αυτούς τους 
γαλαξίες είναι ένα θέμα που μας απασχολεί μέχρι σήμερα (Fabbiano 2006).
Τα  επόμενα  παρατηρητήρια,  ROSAT (Truemper  1983)  και  ASCA (Tanaka  et  al. 
1994),  διεύρυναν  τις  γνώσεις  μας  πάνω στην  εκπομπή των  ακτίνων  Χ από  τους 
γαλαξίες. Το δεύτερο επαναστατικό άλμα στη μελέτη των ακτίνων Χ έγινε με τον 
Chandra,  όπου  πηγές  ακτίνων  Χ  με  φωτεινότητες  συγκρίσιμες  των  Γαλαξιακών 
διπλών συστημάτων ακτίνων Χ μπόρεσαν να ανιχνευθούν στην απόσταση περίπου 
των 18 Mpc του Σμήνους της Παρθένου και πιο πέρα, διαχωρίζοντας την εκπομπή 
αυτών των πηγών από τη  διάχυτη εκπομπή του θερμού μεσοαστρικού αερίου  τόσο 
χωρικά όσο και φασματικά  (Fabbiano 2006).
Το Chandra X-ray Observatory (CXO) εκτοξεύτηκε με επιτυχία από το NASA Space 
Shuttlle Colymbia τον Ιουλίου 1999 και την ευθύνη της διαχείρησης του και συλλογή 
των  πληροφοριών  την  έχει  το  Chandra  X-ray  Center  (CXC) 
(http://chandra.harvard.edu).  Ο  Chandra  έχει  σχεδιασθεί  να  έχει  υψηλή  ανάλυση 
απεικόνισης ακτίνων-Χ (μικρότερη των 0.5 arcsec), ένα επίπεδο συγκρίσιμο με τα 
οπτικά  τηλεσκόπια  και  σημαντικά  καλύτερο  από  οποιοδήποτε  προηγούμενο 
παρατηρητήριο ακτίνων X. Ο συνδυασμός υψηλής ανάλυσης, η μεγάλη συλλεκτική 
επιφάνεια  και  η  ευαισθησία στις  πηγές  υψηλής ενέργειας  ακτίνων Χ κάνουν τον 
Chandra ικανό να ανιχνεύσει ιδιαίτερα αμυδρές πηγές. 
Τα κύρια στοιχεία του  Chandra είναι:
Το  High  Resolution  Mirror  Assembly  (HRMA)  αποτελείται  από  τέσσερα  ζεύγη 
ομόκεντρων κυλινδρικών καθρεπτών με λεπτά τοιχώματα, τύπου Wolter-1 δίνοντας 
απεικονίσεις με συνάρτηση εξάπλωσης σημείου (point spread function PSF) <0.5''. 
Το μεγαλύτερο κέλυφος των κυλινδρικών καθρεπτών  έχει διάμετρο 1.2 m, ενώ το 
εστιακό μήκος είναι 10  m.
Στο εστιακό επίπεδο ο Chandra έχει δύο ανιχνευτικά όργανα και ένα μηχανισμό έτσι 
ώστε ένα από αυτά τα όργανα να βρίσκεται στο εστιακό σημείο κατά τη διάρκεια 
μιας  παρατήρησης.  Η Advanced CCD Imaging Spectrometer  ACIS περιέχει  δέκα 
επίπεδα, 1024 x 1024 pixel CCDs, τέσσερα τοποθετημένα σε ένα πίνακα 2x2 (ACIS-
I)  και έξι τοποθετημένα σε μια σειρά 1x6 (ACIS-S). Το μέγεθος του pixel στο ACIS 
CCDs είναι 0.492 x 0.492 arcsec2. Μία CCD αποτελείται από πυρίτιο και κατά μέσο 
όρο  απελευθερώνεται  ένα  ζεύγος  ηλεκτρονίου-οπής  για  κάθε  3,7  eV  της 
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απορροφούμενης ενέργειας. 
Τα  CCDs καταγράφουν την ενέργεια,  τη θέση και  τη χρονική στιγμή ανίχνευσης 
κάθε φωτονίου, δίνοντας έτσι εικόνες καθώς φασματικές και χρονικές πληροφορίες. 
H High Resolution  Camera  (HRC) η  οποία  αποτελείται  από δύο ανιχνευτές:  την 
HRC-I  που  χρησιμοποιείται  για  απεικόνιση  μεγάλου  πεδίου  και  η  HRC-S  όπου 
χρησιμοποιείται για φασματοσκοπία μαλακών ακτίνων Χ. Η φασματική ανάλυση της 
κάμερας HRC είναι πολύ χαμηλή επομένως χρησιμοποιείται κυρίως για καταγραφή 
εικόνων υψηλής ανάλυσης.
Η High Energy Transmission Grating (HETG) με εφαρμογή της  ACIS-S συνιστούν 
το High Energy Transmission Grating Spectrometer (HETGS) παρέχοντας φάσματα 
υψηλής  ανάλυσης  (με  Ε/ΔΕ  πάνω  από  1000)  μεταξύ  0.4  και  10.0  keV για  τις 
σημειακές και  ελαφρώς εκτεταμένες πηγές.  Το Low Energy Transmission Grating 
(LETG) όταν λειτουργεί μαζί με την HRC-S αποτελεί το Lοw Energy Transmission 
Grating Spectrometer (LETGS) παρέχοντας υψηλή φασματική ανάλυση στις χαμηλές 
ενέργειες (0.08 – 0.2  keV).
Το λογισμικό που αναπτύχθηκε από το  CXC για την επεξεργασία των δεδομένων 
του  Chandra  είναι  το  Chandra  Interactive  Analysis  of  Observations  (CIAO) 
βοηθώντας τους χρήστες στην ανάλυση  των δεδομένων. 

Εικόνα 3: O Chandra.  http://chandra.harvard.edu

                                     20                                           



3. ΑΣΤΕΡΙΑ  WOLF-RAYET.

3.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 

Οι  αστέρες  Wolf-Rayet  (WR)  είναι  αστέρια  μεγάλης  μάζας  (πάνω από  20  M⊙), 
κυανού  χρώματος,  με  επιφανειακές  θερμοκρασίες  στην  περιοχή  από  25.000  σε 
50.000 Κ. Αποτελούν ένα στάδιο στην εξελικτική φάση της ζωής άστρων μεγάλης 
μάζας κατά την οποία υφίστανται μεγάλη απώλεια μάζας, μέσω ενός πολύ ισχυρού 
αστικού ανέμου,  με  ταχύτητες  έως  και  2000 km/s.  Ενώ ο  δικός  μας  ήλιος  χάνει 
περίπου  10-14 ηλιακές  μάζες  κάθε  χρόνο,  τα  WR αστέρια  συνήθως  χάνουν  10-5 

ηλιακές μάζες ανά έτος (Bless, Fischel & Stecher 1968). Ο χρόνος ζωής τους είναι 
μικρότερος  από  10  Μyr  και  γι'  αυτό  βρίσκονται  σε  περιοχές  όπου  έχουν 
δημιουργηθεί πρόσφατα αστέρια. 
Τα μαζικά αστέρια  κυριαρχούν στην ανατροφοδότηση του τοπικού μεσοαστρικού 
περιβάλλοντος (ISM) δια μέσου του αστρικού τους ανέμου και του τελικού θανάτου 
τους με την πυρηνική κατάρρευση σε υπερκαινοφανείς. Τα WR αστέρια έχουν τυπική 
πυκνότητα  ανέμου  κατά  μια  τάξη  μεγέθους  υψηλότερη  από  τα  μαζικά  αστέρια 
φασματικού τύπου Ο. Αυτά συμβάλλουν στο χημικό εμπλουτισμό των γαλαξιών και 
είναι  ο  κύριος  υποψήφιος  δημιουργίας  εκλάμψεων  ακτινοβολίας-γ  (Woosley  & 
Bloom 2006). 
Το  1827  οι  αστρονόμοι  με  το  τηλεσκόπιο  Foucault  του  Αστεροσκοπείου  του 
Παρισιού,  ανακάλυψαν  τρία  αστέρια  στον  αστερισμό  του  Κύκνου  (τώρα  έχουν 
ονομασθεί HD191765, HD192103 και HD192641) που εμφάνιζαν γραμμές εκπομπής 
στο  φάσμα  τους  και  μάλιστα  γραμμών  υψηλού  ιονισμού.  Ενώ  τα  περισσότερα 
αστέρια  εμφάνιζαν  γραμμές  απορρόφησης  στο  φάσμα τους.  Αυτό  τα  καθιστούσε 
σαφώς ασυνήθιστα αντικείμενα. Αυτές οι γραμμές εκπομπής οφείλονται στους πολύ 
ισχυρούς  τους  ανέμους  και  την  εκτίναξη  των  αερίων  τους  στο  διάστημα (ηλίου, 
διοξειδίου του άνθρακα, αζώτου και οξυγόνου). 
Τα WR αστέρια διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες (WN, WC και WO) με βάση τις 
γραμμές εκπομπής που υπάρχουν στο φάσμα τους. Τα WN αστέρια παρουσιάζουν 
γραμμές εκπομπής όπου κυριαρχούνται  από ήλιο και  άζωτο,  αν και  μπορούμε να 
δούμε γραμμές εκπομπής που οφείλονται στον άνθρακα, πυρίτιο και υδρογόνο. Σε 
αντίθεση στα WC αστέρια οι  γραμμές εκπομπής κυριαρχούνται  από άνθρακα και 
ήλιο και οι γραμμές υδρογόνου και αζώτου απουσιάζουν. Τα WO αστέρια που είναι 
πιο σπάνια από τα WN και WC, είναι παρόμοια με τα WC αστέρια εκτός από τις 
γραμμές  οξυγόνου  όπου  κυριαρχούν.  Αυτές  οι  κατηγορίες  φασμάτων διαιρούνται 
περαιτέρω  σε υποκατηγορίες.
Το  πιο  κοινό  χαρακτηριστικό  των  αστεριών  WR  είναι  η  παρουσία  της  έντονης 
γραμμής εκπομπής  He II λ4686 στο φάσμα τους. Η ανίχνευση τους γίνεται με την 
''blue  WR bump'',  δηλαδή  των  συνδυασμό των γραμμών εκπομπής He II  λ4686, 
CIII/CIV λ4650 και  NIII  λ4640 η οποία δημιουργείται  στα  WN αστέρια και  με 
δευτερεύουσα  συμβολή  των  WC.  Οι  Kunth  &  Sargent  (1981)  αναγνώρισαν  την 
σημασία της WR bump για το χαρακτηρισμό της δημιουργίας άστρων και εξήγαγαν 
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την  πρώτη  μέθοδο  για  τον  εμπειρικό  υπολογισμό  της  αναλογίας  WR/O.  Ο 
συνδυασμός των γραμμών εκπομπής  CIII λ5698 και CIV λ5808 αποτελούν την ''red 
WR bump''. Η CIV λ5808 είναι η εντονότερη γραμμή εκπομπής στα WC αστέρια, 
αλλά μόλις  φαίνεται  στα αστέρια  WN. Η ''red  WR bump''  είναι  πιο  δύσκολο να 
ανιχνευθεί σε σχέση με την ''blue WR bump'' και είναι πάντα ασθενέστερη (Guseva 
et al. 2000). Η ''red  WR bump'' σπάνια παρατηρείται σε χαμηλές μεταλλικότητες, 
εντούτοις  και  οι  δύο  κατηγορίες  αστεριών  WN  και  WC  έχουν  ανιχνευθεί  στον 
χαμηλότερης μεταλλικότητας γαλαξία που είναι γνωστός, τον I Zw 18 (Izotov et al. 
1997).
Επιπλέον η μεταλλικότητα παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του κατώτερου 
ορίου μάζας πάνω από το οποίο ένα αστέρι μπορεί να περάσει στη WR φάση. Ο 
αριθμός των WR αστεριών σε σχέση με των αριθμό των αστεριών μεγάλης μάζας 
εξαρτάται από την μεταλλικότητα τους και την ηλικία τους  (Mass-Hesse & Kunth 
1991; Maeder 1991; Maeder & Meynet 1994; Meynet 1995) και η τιμή του λόγου 
μειώνεται  από 1 έως 0.02 όταν η μεταλλικότητα μειώνεται  από Ζsun σε Ζsun/50 
(Guseva,  Izotov & Thuan 2000). Επίσης η διάρκεια της WR φάσης της αστρικής 
εξέλιξης  μειώνεται  με  την  ελάττωση  της  μεταλλικότητας,  έτσι  ο  αριθμός  των 
γαλαξιών  με  χαμηλή  μεταλλικότητα  που  περιέχουν  αστρικό  πληθυσμό  WR 
αναμένεται να είναι μικρός (Fernandes, Carvalho, Contini & Gal 2004). 
Το ποσοστό των WR που ανήκουν σε διπλά συστήματα στον γαλαξία μας είναι 40% 
(van der Hucht 2001) από φασματοσκοπικές ή έμμεσες τεχνικές. Πιστεύεται ότι η 
πλειοψηφία  των  γαλαξιακών  WR  άστρων  προέρχονται  από  την  εξέλιξη  απλών 
άστρων  και  κάποια  (V444  Cyg)  προκύπτουν  από  την  εξέλιξη  κλειστών  διπλών 
συστημάτων (Vanbeveren et al.1998).
Έχουμε τρεις κατηγορίες διπλών συστημάτων WR: τα WR+OB (όπως V444 Cyg) 
όπου  όλα  σχεδόν  τα  διπλά  συστήματα  αστεριών  WR  που  έχουν  παρατηρηθεί 
ανήκουν σε αυτήν, τα WR+WR τα οποία είναι σπάνια (ένα τέτοιο σύστημα είναι το 
WR98).  Μια  τρίτη  κατηγορία,  είναι  τα  WR  +  συμπαγή  αντικείμενο  (αστέρι 
νετρονίων ή μελανή οπή), τα οποία θα μας απασχολήσουν σ' αυτή την εργασία.

3.2. Φασματική ταξινόμηση.

Η ταξινόμηση οπτικών φασμάτων των WR αστεριών βασίζεται στην ύπαρξη έντονων 
γραμμών εκπομπής και την αναλογία των γραμμών που καθόρισε ο Smith (1968a). 
Έτσι  τα  WN  ταξινομούνται  σε  WN2,  WN3,...,WN9  (από  τον  υψηλότερο  στον 
χαμηλότερο ιονισμό) χρησιμοποιώντας τις γραμμές NII-V  και HeI-II  αναφερόμενα από 
WN2- WN5 ως early-WN αστέρια (WNE) και από WN6- WN9 ως late-WN αστέρια 
(WNL) (Vanbeveren & Conti 1980). Τα WNL παρουσιάζουν στο οπτικό φάσμα τους 
σημαντική εκπομπή υδρογόνου,  ενώ τα WNE δεν παρουσιάζουν στο οπτικό τους 
φάσμα συνήθως εκπομπή υδρογόνο. Ωστόσο αυτός ο προσδιορισμός σε early/late 
δεν αντιστοιχεί σε κάποιο χρονικό πλαίσιο εξέλιξης. Τα WN6 άλλοτε αναφέρονται 
ως  WNE και άλλοτε ως  WNL. 
Οι Smith, Crowther & Prinja (1994) επέκτειναν την ακολουθία των WN αστεριών σε 
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πολύ late-WN10-11 αστέρια, προκειμένου να περιληφθεί μια κατηγορία αστέρων που 
αρχικά είχαν ταξινομηθεί ως Ofpe/WN9 (Bohannan & Walborn 1989). 
Tα  WC ταξινομούνται σε WC4, WC5,...,WC9 (από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο 
ιονισμό) χρησιμοποιώντας τις γραμμές CII-IV  και OIII-V  αναφερόμενα από  WC4- WC6 
ως  early-WC αστέρια  (WCE)  και  από  WC7-  WC9 ως  late-WC αστέρια  (WCL). 
Ορισμένα  αστέρια  παρουσιάζουν  έντονη  γραμμή  εκπομπής  CIV  λ5801-12  και 
κατατάσσονται ως WN/C και θεωρούνται μια ενδιάμεση εξελικτική φάση (Conti & 
Massey 1989). 
Οι Barlaw & Hummer (1982) εντόπισαν την τρίτη κατηγορία WR αστεριών, τα WO 
αστέρια, τα οποία δείχνουν εξαιρετικά έντονες γραμμές εκπομπής OVI 3811, 3834 
στο οπτικό. Τα ιδιαίτερα αστέρια  WO χωρίζονται στις υποκατηγορίες  WO1,..., WO4 
ανάλογα με τη σχετική ένταση των γραμμών εκπομπής ΟV-VI  και CIV.  Το πλάτος της 
γραμμής εκπομπής των early WC και WΟ αστεριών είναι μεγαλύτερο από αυτό των 
late WC, αν και το πλάτος από μόνο του δεν είναι καθοριστικό κριτήριο για τον κάθε 
φασματικό τύπο (Crowther 2007).
Τα πλούσια σε υδρογόνο WN αστέρια (WN ha, η ονοματολογία 'ha' σημαίνει ότι το 
υδρογόνο  υπάρχει σε εκπομπή και σε απορρόφηση) παρατηρούνται σε νεαρά σμήνη 
μεγάλης μάζας (Meynet et al. 1994) υποθέτοντας ότι η αρχική μάζα τους ήταν 65-110 
M  και πιστεύεται ότι καίνε υδρογόνο ⊙ (Langer et al.1994; Crowther et al. 1995b). 
Χαμηλότερης μάζας προγεννήτορες των 40-50  M  ταξινομούνται ως mid-WN, late⊙  
WC και  WO  αστέρια.  Προγονικά αστέρια μερικών early WN φαίνονται  λιγότερο 
ογκώδη προτείνοντας αρχική μάζα 25  M .⊙
Ο Moffat Anthony F.J., et al. (1991) υπέθεσε ότι τα WNL είναι σχετικά νεότερα σε 
σχέση με τα WNE. Τα WNL είναι επίσης πιο φωτεινά σε σχέση με τα WNE (Conti 
1988). Τα προηγούμενα είναι συνεπή με τα αποτελέσματα τις εργασίας των Maeder 
& Conti (1994) ότι τα WNL προέρχονται κυρίως από πιο μαζικά αστέρια. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Φασματική ταξινόμηση αστεριών WR.

Στον πίνακα 1 φαίνεται η ταξινόμηση και τα κριτήρια που παρουσίασε ο Smith (1968) με κάποιες τροποποιήσεις που 
προστέθηκαν από τους van der Hucht et al. (1981), Barlaw and Hymmer (1982), Kingsburgh et al. (1995), Crowther et 
al. (1995a) και Crowther et al. (1998). Ο πίνακας είναι από  van der Hucht (2001).

WN τύπος Γραμμές εκπομπής αζώτου 'Αλλα κριτήρια εκπομπής

WN2 N V ασθενής ή απούσα He II έντονη

WN2.5 N V παρουσία, N IV απούσα

WM3 N IV<<N V, N III ασθενής ή απούσα

WN4 N IV≈N V, N III ασθενής ή απούσα

WN4.5 N IV>N V, N III ασθενής ή απούσα

WN5 N IV≈N V ≈N III

WN6 N V ≈N III, N IV παρούσα αλλά ασθενής

WN7 N V <N III, N III<He II 4686 He I ασθενής P-Cyg

WN8 N V <<N III, N III≈He II 4686 He I έντονη P-Cyg

WN9 N III>N II, N IV απούσα He I P-Cyg

WN10 N III ≈N II Γραμμή Balmer, He I P-Cyg

WN11 N II≈He II, NIII ασθενής ή απούσα Γραμμή Balmer, He I P-Cyg

WC τύπος Γραμμές εκπομπής άνθρακα 'Αλλα κριτήρια εκπομπής

WC4 C IV έντονη,CII ασθενής ή απούσα O V μέση εκπομπή

WC5 C III<<C IV C III<O V

WC6 C III<<C IV C III>O V

WC7 C III<C IV C III>>O V

WC8 C III>C IV C II απούσα,O V ασθενής ή απούσα

WC9 C III>C IV C II παρούσα,O V ασθενής ή απούσα

WO τύπος Γραμμές εκπομπής οξυγόνου 'Αλλα κριτήρια εκπομπής

WO1 O VII ≥O V, O VIII παρούσα C III απούσα

WO2 O VII <O V C IV<O VI, C III απούσα

WO3 O VII ασθενής ή απούσα C IV§≈O VI, C III απούσα

WO4 C IV<O VI, C III απούσα

Σχόλιο: Οι γραμμές εκπομπής που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των WN αστεριών είναι: He I λ3888, He I 
λ4027, He I λ4471, He I λ4921, He I λ5875, He IΙ λ4200, He IΙ λ4340, He IΙ λ4541, He IΙ λ4686, He IΙ λ4861, He IΙ 
λ5411, He IΙ λ6560, Ν ΙΙ λ3995, Ν ΙΙΙ λλ4634-4641, Ν ΙΙΙ λ5314, Ν ΙV λλ3479-3484, Ν ΙV λ4058, Ν V λ4603, Ν V 
λ4619 και N V λλ4933-4944. 
Οι γραμμές εκπομπής που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των WC αστεριών είναι: C II λ4267, C III λ5696, C 
III/C IV λ4650, C IV λλ5801-12 και Ο V λλ5572-98. 
Οι γραμμές εκπομπής που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των WΟ αστεριών είναι: C IV λλ5801-12, Ο IV 
λ3400, Ο V λλ5572-98, O VI λλ3811-34, O VII λ5670 και O VIII λ6068.
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3.3. Εξέλιξη των  WR αστεριών.

Τα αστέρια WN και WC είναι οι πρόγονοι των υπερκαινοφανών (SN) των τύπων Ib 
και  Ic  (Heger  et  al.  2003).  Αυτό προκύπτει  επειδή αντίστοιχα,  υδρογόνο (H)  και 
υδρογόνο/ήλιο  (H/He)  απουσιάζουν  από  τους  παραπάνω τύπους  SN (Woosley  & 
Bloom 2006). Αντίστοιχα λόγω των έντονων αστρικών ανέμων τα WR αστέρια έχουν 
χάσει τα εξωτερικά στρώματα H και He όταν φθάνουν στο στάδιο SN. Τα άμεσα 
εμπειρικά στοιχεία λείπουν για την απόδειξη της άμεσης σχέσης μεταξύ αστέρων 
WR και των τύπων Ib και Ic/SN, γιατί κάποιος θα χρειαζόταν παρατηρήσεις πάνω 
από 104 WR αστεριών προκειμένου να αποδείξει μια σχέση σε ένα χρονικό πλαίσιο 
λίγων ετών, μιας και ο χρόνος ζωής των WR αστεριών είναι λιγότερο από 105  years 
(Meynet & Maeder 2005). 
Ένα  αστέρι  καθώς  εξελίσσεται  χάνει  ύλη  δια  μέσου  αστρικών  ανέμων.  Ο Conti 
(1976) πρότεινε ότι  αυτή η μαζική απώλεια μάζας θα μπορούσε να εξηγήσει  την 
ύπαρξη των WR αστεριών των οποίων τα φάσματα παρουσιάζουν ισχυρές, ευρείες 
γραμμές εκπομπής από τα εκτεθειμένα πυρηνικά προιόντα. Σύμφωνα με το σενάριο 
Conti (Maeder & Conti 1994; Maeder 1996; Massey & Johnson 1996) ένα αστέρι 
μάζας 85  M⊙ γεννιέται  ως φασματικός τύπος O3V με θερμοκρασία Τ=50.000 Κ 
καίγοντας  Η  στον  πυρήνα  για  2.8  Myr.  Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου 
εξελίσσεται μειώνοντας την θερμοκρασία έως Τ=28000 Κ και μέχρι το τέλος της 
καύσης του Η στον πυρήνα το αστέρι έχει χάσει το 30% της αρχικής του μάζας. 
Επειδή το αστέρι έχει αυξήσει την ακτίνα και μειώσει τη μάζα του, η επιφανειακή 
βαρύτητα  θα  έχει  μειωθεί  στο  σημείο  κοντά  στο  όριο  Eddington  με  την  πίεση 
ακτινοβολίας να εξισορροπείται από τη βαρύτητα. 
Μετά εμφανίζεται κάποια αστάθεια (Humphreys & Davidson 1994; Maeder & Conti 
1994) και το αστέρι εισάγεται στη luminous blue variable (LBV) φάση. Αυτή η φάση 
είναι πολύ σύντομη (104  yr) και ένα σημαντικό ποσό ύλης (10 M⊙) χάνεται κατά τη 
διάρκεια των επεισοδιακών ξεσπασμάτων. Μόλις χαθούν τα εξωτερικά στρώματα το 
αστέρι  γίνεται  σταθερό  πάλι  και  ο  ρυθμός  απώλειας  μάζας  είναι  ~10  φορές 
περισσότερος από ότι είχε στην κύρια ακολουθία (Willis 1996). Σε αυτή τη φάση τα 
αστέρια WR αντιστοιχούν στην  WN υποκατηγορία, ενώ περαιτέρω απώλεια μάζας 
που  αποκαλύπτει  τα  προιόντα  της  καύσης  He  στην  επιφάνεια  οδηγεί  στην  WC 
υποκατηγορία.
Τα μοντέλα προβλέπουν ότι αστέρια μάζας μεγαλύτερης των 120 M⊙ καταλήγουν 
στη WN φάση καίγοντας Η κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Για αστέρια ~60 M⊙ 
πριν  την  WR φάση μπορεί  να  προηγηθεί  μια  φάση ερυθρού  υπεργίγαντα  (RSG) 
ενδεχομένως αντικαθιστώντας την LBV φάση. Κάτω από 40 M⊙ δεν θα υπάρξει 
ικανοποιητική  απώλεια  μάζας  για  να  οδηγήσει  στη  WC φάση  και  το  αστέρι  θα 
τελειώσει τη ζωή του καίγοντας He ενώ ακόμα είναι στη φάση WN. Για αστέρια 
μικρότερης μάζας των 20 M⊙ με μικρές φωτεινότητες και μικρές απώλειες μάζας 
δεν  θα  φτάσουν  στο  στάδιο  WR  αλλά  θα  παραμείνουν  στη  φάση  ερυθρού 
υπεργίγαντα (RSG) ή Β υπεργίγαντες (Massey & Johnson 1996).
Ο Crowther (2007) παρουσίασε το παρακάτω εξελικτικό μοντέλο για τα WR αστέρια 
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διαφορετικής μάζας. 
Έτσι για αρχική μάζα περισσότερο από  ∼75 M :⊙

O → WN(H − rich) → LBV → WN(H − poor) → WC → SNIc,

για αστέρια με αρχική μάζα από ∼40–75 M⊙,

O → LBV → WN(H − poor) → WC → SNIc,

και για αστέρια όπου η αρχική μάζα κυμαίνεται  25–40 M ,⊙

O → LBV/RSG → WN(H − poor) → SNIb.

3.4. W-R αστέρια στο γαλαξία μας.

Ο Garmany (1986) σχεδίασε την  κατανομή των OB αστεριών με μάζα μεγαλύτερη 
από 40 M⊙ στο επίπεδο του γαλαξία μέχρι και μια ακτίνα 3 kpc. Οι Abbot & Conti 
(1987) βρήκαν ότι υπάρχει ανώμαλη κατανομή των WR αστεριών στο γαλαξία μας 
όπου  υπάρχει  σημαντικός  αριθμός  στο  εσωτερικό  στους  βραχίονες  των  Carina-
Sagittarius και Cygnus αλλά πολύ λίγα εξωτερικά από τον Ήλιο προς τον βραχίονα 
του Perseus. Αυτή η ανώμαλη κατανομή είναι όμοια με την κατανομή των μαζικών Ο 
αστεριών,  υποδεικνύοντας  ότι  τα  WR  αστέρια  είναι  απόγονοι  αυτών  των 
αντικειμένων. Έτσι αν όλα τα αστέρια με μάζα μεγαλύτερη από 40 M  ⊙ γίνονται WR 
ο αριθμός του λόγου WR/Ο είναι περίπου ¼ (Abbot & Conti 1987).
Τα WR αστέρια βρίσκονται μέσα ή κοντά σε μαζικές περιοχές σχηματισμού αστέρων 
στο  Γαλαξιακό  δίσκο.  Ο  van  der  Hucht  (2001)  παρουσίασε  ένα  κατάλογο  227 
αστεριών WR στο γαλαξία μας. Από αυτά τα 127 είναι WN τύπου, τα 87 WC, τα 10 
WN/WC και τα 3 WO. Σε αυτά περιλαμβάνονται  15 WNL και 11 WCL σε απόσταση 
30 pc από το κέντρο. Στην περιοχή του Ήλιου (solar neighbourhood) (d=2.5 Kpc) 
υπολογίστηκαν  64  WR αστέρια  με  NWC/NWN~1.5  και  επιφανειακή  πυκνότητα  3.3 
WR/ Kpc2.
Το ένα τέταρτο των γνωστών WR αστεριών στο Γαλαξία μας ανήκουν σε σμήνη 
μεγάλης μάζας στο Γαλαξιακό κέντρο ή στο Westerlund 1 (van der Hucht 2006). 
Στατιστικά στοιχεία στο Γαλαξία μας και σε γαλαξίες της τοπικής ομάδας δείχνουν 
ότι ο λόγος WR/O αυξάνεται με την μεταλλικότητα (Maeder et al. 1980; Azzopardi et 
al.  1988;  Smith  1988).  Στα  αστρικά  μοντέλα  αυτή  η  αύξηση  προβλέπεται, 
προκύπτοντας από τη μείωση της ελάχιστης αρχικής μάζας για την δημιουργία WR 
αστεριών και από την αύξηση του χρόνου ζωής με την αύξηση της μεταλλικότητας 
(Maeder & Meynet 1994). Επίσης οι λόγοι WC/WN και WC/WR γενικά αυξάνονται 
με την μεταλλικότητα αν και εδώ υπάρχει μικρή διασπορά (Maeder & Conti 1994) 
μιας  και  η  μεταλλικότητα  δεν  είναι  ο  μόνος  καθοριστικός  παράγοντας  για  να 
εξηγήσει την στατιστική των  WR αστεριών (Armandroff & Massey 1991).  
Τα WC είναι αριθμητικά περισσότερα στις εσωτερικές γαλαξιακές περιοχές (van der 
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Hucht et al.1988). Μάλιστα τα WCL είναι τα μόνα που βρίσκονται στις εσωτερικές 
γαλαξιακές  περιοχές  υψηλής  μεταλλικότητας,  ενώ  οι  εξωτερικές  περιοχές  με 
χαμηλότερη μεταλλικότητα αποτελούνται  κυρίως από τα WCE αστέρια.  Τα WCL 
παρουσιάζουν μεγαλύτερη λαμπρότητα σε σχέση με τα WCE (Conti 1988).

3.5. WR αστέρια σε άλλους γαλαξίες.

Τεχνικές  απεικόνισης  σε  στενά  φίλτρα  έχουν  αναπτυχθεί  για  να  ανιχνευθούν  οι 
έντονες γραμμές εκπομπής των WR αστεριών η He II  λ4686 για τα WN και η C III 
λ4650 για τα WC. Τέτοιες τεχνικές έχουν εφαρμοσθεί στο δίσκο του Γαλαξία μας, 
στο Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου (LMG) και σε άλλους κοντινούς γαλαξίες για 
την ανίχνευση  WR αστεριών.
Ο απόλυτος αριθμός των αστεριών WR και η κατανομή των υποκατηγοριών τους 
εξαρτάται  από  την  μεταλλικότητα.  Για  παράδειγμα  στη  σχετικά  υψηλής 
μεταλλικότητας περιοχή του Ήλιου (van der Hucht 2001) είναι  N(WR)/N(O) ~ 0.15, 
ενώ στο χαμηλής μεταλλικότητας SMC είναι N(WR)/N(O) ~ 0.01 με 12 μόνο  WR 
άστρα (Massey, Olsen & Parker 2003) σε σύνολο περίπου 1000 Ο αστεριών (Evans 
et. al 2004).
O σχετικός αριθμός αριθμός των WN και WC που παρατηρείται στην περιοχή του 
Ήλιου είναι όμοιος (Hadfield et al. 2007). Αντίθετα τα WN υπερβαίνουν τα WC κατά 
ένα παράγοντα ~5 και ~10 για τα LMC και SMC, αντίστοιχα (Breysacher, Azzopardi 
&  Testor  1999;  Massey,  Olsen  &  Parker  2003).  Στις  χαμηλές  μεταλλικότητες  η 
μείωση του πληθυσμού των WR αστεριών και η κυριαρχία των  WN οφείλεται στην 
εξάρτηση  της  μεταλλικότητας  από  τους  ανέμους  των  προγονικών   τους  άστρων 
(Mokiem et al. 2007).  
Δεν  παρατηρούνται  όλες  οι  υποκατηγορίες  WR  σε  όλα  τα  περιβάλλοντα.  Οι 
κατηγορίες Early WN και WC προτιμούν τους χαμηλής μεταλλικότητας γαλαξίες, 
όπως  το  SMC (Massey,  Olsen  & Parker  2003)  αντίθετα  τα  late  WC αστέρια  σε 
υψηλές μεταλλικότητες όπως στον Μ83 (Hadfield et al. 2005). 
Οι αστρικοί άνεμοι παράγουν λιγότερα WR αστέρια στις χαμηλές μεταλλικότητες και 
μόνο  η  οδός  των  διπλών  συστημάτων  φαίνεται  αποδοτική  στη  δημιουργία  WR 
αστεριών. Όπως στο Μικρό Νέφος του Μαγγελάνου (SMG) οκτώ από τα εννέα WR 
αστέρια  πιστεύεται  ότι  είναι  διπλά  συστήματα,  πέντε  από  τα  οποία  έχουν 
επιβεβαιωθεί (Moffat Anthony F.J. 1988, Smith 1991) τα οποία είναι WNE.

3.5.1. IC 10.

Ο IC 10 είναι ο κοντινότερος με έντονο σχηματισμό αστέρων γαλαξίας (starburst) 
όπου χαρακτηρίζεται  από τον  υψηλό αριθμό WR αστεριών (22  στο  αριθμό)  ανά 
μονάδα  επιφάνειας  (Massey  et  al.  1992).  Η  επιφανειακή  πυκνότητα  των  WR 
αστεριών  στον  IC  10  είναι  συγκρίσιμη  με  αυτή  των  ΟΒ στον  Μ33  (Maseey  & 
Armandroff  1995).  H  κατανομή  των  WR  αστεριών  στον  IC  10  δείχνει  ότι  η 
δραστηριότητα  έντονου  σχηματισμού  άστρων  δεν  περιορίζεται  σε  λίγες  περιοχές 
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αλλά είναι  το χαρακτηριστικό  του γαλαξία  στο  σύνολο του (Massey & Shadrian 
2002). Αυτός είναι και ο κλασσικός ορισμός του starburst γαλαξία.
Αρχικά ο λόγος WC/WN στον IC 10 είχε υπολογισθεί ότι είναι αρκετά υψηλός ~2.0 
(Massey & Johnson 1998) γεγονός που οφείλεται στη δυσκολία ανίχνευσης των WN 
λόγω των αισθητά ασθενέστερων γραμμών εκπομπής τους σε σχέση με τα WC. Με 
νεότερες  παρατηρήσεις  μεγαλύτερης  ευαισθησίας  ο  Crowther  (2002a)  υπολόγισε 
αυτόν  τον  λόγο  σε  WC/WN~1.2.  Οι  Massey  &  Holmes  (2002)  παρατηρώντας 
επιπλέον WN αστέρια προέβλεψαν τον λόγο WC/WN~0.3 αρκετά βελτιωμένος και 
λίγο  υψηλότερος  από  τον  Μ33  με  τον  οποίο  έχουν  όμοια  μεταλλικότητα 
υπολογίζοντας τον συνολικό αριθμό  WR αστεριών σε 100.
Οι  Prestwich  et  al.  (2006)  με  παρατηρήσεις  από  τον  δορυφόρο  Chandra  και  το 
τηλεσκόπιο Gemini της Χαβάης ανιχνεύσανε στον IC 10 μια λαμπρότατη (LX=  10 38 

erg s-1) μεταβλητή πηγή ακτίνων Χ. Με βάση τη συσχέτισή της με ένα αστέρι WR 
προέβλεψαν ότι πρόκειται  για ένα σπάνιο διπλό σύστημα, αποτελούμενο από ένα 
αστέρι  WR και  ένα συμπαγή σύντροφο μάζας  ~24-33  M⊙.  Η βαρύτερη αστρική 
μελανή οπή που είναι γνωστή μέχρι τώρα, καταρρίπτοντας το ρεκόρ που κατείχε η 
Μ33  Χ-7.  Αυτό  επιβεβαιώθηκε  από  τους  Silverman  &  Fillipenco  (2008)  που 
υπολόγισαν την μάζα του WR αστεριού συνοδού  μεταξύ 23.1-32.7 M⊙  και περίοδο 
περιστροφής σε 34.93 h.

3.5.2. NGC 300. 

O NGC 300 είναι ένας νάνος σπειροειδής γαλαξίας σε κοντινή απόσταση ~2.02 Mpc 
(Freedman  et  al.  2001)  και  είναι  ιδανικός  για  τη  μελέτη  του  πληθυσμού  πηγών 
ακτίνων Χ, διότι φαίνεται κατ' όψιν και έχει χαμηλή Γαλαξιακή πυκνότητα στήλης 
υδρογόνου  NH=3.6x1020  cm-2  (Dickey  &  Lockman  1990).  Έρευνα  για  τη  μελέτη 
πληθυσμού  ακτίνων  Χ  πραγματοποιήθηκαν  από  τους  Read  &  Pietsch  (2001) 
χρησιμοποιώντας  δεδομένα  από  τον  ROSAT  και  τους  Carpano  et  al.  (2005) 
χρησιμοποιώντας  δεδομένα  από  τον  XMM-Newton.  Οι  Carpano  et  al.  (2005) 
ανίχνευσαν 163 πηγές ακτίνων Χ με τον XMM-Newton σε ένα εύρος ενεργειών 0.3-6 
keV.
Οι Crowther et al. (2007) χρησιμοποιώντας την βαθμονόμηση του Kennicutt (1998) 
υπολόγισαν ότι το συνολικό SFR είναι ~ 0.06 Μsun yr-1, εκτιμώντας τον αριθμό των 
WR αστεριών ~ 40 με λόγο  Ν(WC)/Ν(WN) ~ 0.7 και μεταλλικότητα [log(O/H)+12] 
~ 8.6. Επίσης βασιζόμενοι στον υπολογισμό 1100 αστεριών OV7 από την ένταση της 
γραμμής Hα των Deharveng et al. (1988) εξήγαγαν το λόγο N(WR)/N(O) ~ 0.04. H 
μεταλλικότητα  του  συνδέεται  με  αυτή  του  LMC  και  του  Γαλαξία  μας  οπότε 
περιμένουμε να έχουμε έναν ανάλογο μεγάλο αριθμό WR αστεριών. Ένας μεγάλος 
αριθμός WR αστεριών επίσης αναμένεται διότι ο NGC 300  είναι ένας late type spiral 
όμοιος με τον Μ33 που ο ελάχιστος αριθμός των  WR αστεριών είναι 140 (Massey & 
Johnson 1998).
NGC  300  X-1  είναι  η  πιο  φωτεινή  πηγή  ακτίνων  Χ  στον  γαλαξία  NGC  300. 
Εξάγοντας  το  φάσμα της  με  το  μοντέλο power-law με Γ~2.45 η  παρατηρούμενη 
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λαμπρότητα ήταν Lx~2x1038  erg s-1  για εύρος ενεργειών 0.2-10 keV (Carpano et al. 
2008). Από το οπτικό φάσμα εκτιμήθηκε η μάζα του WR αστεριού από 18-40 M⊙ 
που αντιστοιχεί σε μάζα μεγαλύτερη από 13  M⊙ για την μελανή οπή και περίοδο 
περιστροφής 32.8 h (Carpano et al. 2008).

3.5.3. M33.

Είναι ένας σπειροειδής γαλαξίας που ανήκει στην τοπική ομάδα των γαλαξιών σε 
απόσταση 0.79  Mpc  (Massey & Johnson 1998).  Χαρακτηρίζεται  από τον  έντονο 
σχηματισμό άστρων με ρυθμό σχηματισμού 3.4 M⊙/Gyr/pc-2 (Corbelli et al. 2009). H 
πρώτη ανίχνευση 25 υποψήφιων WR αστεριών στον Μ33 έγινε από τους Wray & 
Corco  (1972)  με  παρατηρήσεις  σε  στενά  φίλτρα.  Ο απόλυτος  αριθμός  που  είναι 
γνωστός σήμερα είναι 141 και ο λόγος WC/WN~0.44 (Armandroff & Massey 1985). 
Με παρατηρήσεις από τον Chandra με την ACIS I κάμερα μελετήθηκε το φάσμα της 
πηγής  Μ33  Χ-7  το  οποίο  είναι  συμβατό  με  έναν  νόμο  δύναμης  με  Γ~2.33.  Η 
λαμπρότητά της υπολογίσθηκε LX=6.2 x 1037 erg/s (0.5-4.5 keV) (Pietsch et al. 2003). 
Η Μ33 Χ-7 έχει μια από τις μεγαλύτερες μαύρες τρύπες σε σχέση με άλλα δυαδικά 
συστήματα ακτίνων Χ που είναι γνωστά μέχρι σήμερα. Η  μαύρη τρύπα έχει μάζα 
15.65 M , σε τροχιά με ένα αστέρι σύντροφο, μάζας 70 M  με περίοδο 3.45 ημέρες⊙ ⊙  
(Valsecchi et al. 2010).

3.7. W-R γαλαξίες.

Οι Wolf-Rayet (WR) γαλαξίες είναι μια κατηγορία γαλαξιών που προσδιορίζονται 
από την παρουσία σημαντικού αριθμού WR αστεριών αρκετών για να συμβάλλουν 
στο συνολικό φάσμα του WR γαλαξία. Το φάσμα τους έχει παρόμοια χαρακτηριστικά 
με εκείνο των παρατηρούμενων WR αστεριών. Το πιο κοινό χαρακτηριστικό τους 
είναι  η  παρουσία  της  ευρείας  γραμμής  εκπομπής  He  II  λ4686 (the  blue  bump) 
προερχόμενη από τους αστρικούς ανέμους των WR αστεριών (Schaerer, Contini & 
Pindao 1999a; Fernandes I. F. et al. 2004). Ο πρώτος γαλαξίας που ανακαλύφθηκε με 
αυτά τα φασματικά χαρακτηριστικά είναι ο συμπαγής μπλέ (blue compact) γαλαξίας 
He 2-10 (Allen, Wright & Goss 1976). Ο χαρακτηρισμός WR γαλαξίες αποδόθηκε 
από τους Osterbrock & Cohen (1982) και Conti (1991).
Στους πιο μακρινούς γαλαξίες τα αστέρια WR μπορούν να ανιχνευθούν έμμεσα από 
το συνολικό φάσμα των  γαλαξιών. Έντονη δραστηριότητα σχηματισμού αστέρων 
υποδηλώνει την παρουσία ενός μεγάλου αριθμού μαζικών αστέρων. Η παρουσία WR 
χαρακτηριστικών σε αυτούς τους γαλαξίες δείχνει πρόσφατο σχηματισμό αστέρων 
καθώς η φάση αυτή της αστρικής εξέλιξης δεν διαρκεί περισσότερο από 10 Myr και 
επίσης την παρουσία μαζικών άστρων (MINITIAL>25 M ) (Schaerer, Contini & Kunth⊙  
1999b).  
Ο Conti (1991) συνέταξε τον πρώτο κατάλογο 37 WR γαλαξιών. Οι WR γαλαξίες 
δεν αποτελούν μια ομοιόμορφη κατηγορία αλλά μπορεί να είναι γαλαξίες χαμηλής 
μάζας  (blue  compact  dwarfs  (BCDs)),  ακανόνιστοι  γαλαξίες,  σπειροειδείς,  πολύ 
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φωτεινοί  συγχωνευόμενοι  γαλαξίες,  ή  ακόμα γαλαξίες με κάποιον ενεργό πυρήνα 
(Low-ionization  nuclear  emission-line  regions  (LINERs)  και  Seyfert  2).  Σήμερα 
αυτός  ο  κατάλογος  έχει  επεκταθεί  με  περισσότερους  από  130  WR  γαλαξίες 
(Schaerer, Contini & Pindao 1999a; Guseva, Izotov & Thuan 2000). Οι Fernandes et 
al.  (2004)  μελέτησαν  ένα  δείγμα  14  γαλαξιών  από  τον  κατάλογο  των  Schaerer, 
Contini  &  Pindao  (1999a)  υπολογίζοντας  των  αριθμό  των  WR  αστεριών  τα 
αποτελέσματα τα οποία φαίνονται στον Πίνακα 4 για το δείγμα που χρησιμοποιούμε 
στην παρούσα εργασία.
Οι Fernandes et al. (2004) μελετώντας 14 WR γαλαξίες (NGC 5471, NGC6764, NGC 
7714  περιέχονται  και  στο  δικό  μας  δείγμα)  προσπάθησαν  να  επιβεβαιώσουν  τις 
προβλέψεις των Schaerer & Vacca (1998) οι οποίοι προέβλεψαν ότι ο αριθμός των 
WR  αστεριών  σε  σχέση  με  τα  Ο  αστέρια  θα  αυξηθεί  καθώς  αυξάνεται  η 
μεταλλικότητα.  Ο αριθμός των WR αστέρια προσδιορίστηκε από τη μέτρηση της 
λαμπρότητας του ''blue bump'' στα 4686 και του ''red bump'' στα 5808 για WN και 
WC αστέρια αντίστοιχα. Κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα δεν 
επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη ότι ο σχετικός αριθμός των WR αστέρια θα αυξηθεί με 
την αύξηση της μεταλλικότητα. Μέσης και υψηλής μεταλλικότητας γαλαξίες με 12 + 
log [O/H]> 8,4 έδωσαν χαμηλότερες τιμές στο λόγο WR/O από ό,τι είχε προβλεφθεί. 
Γαλαξίες χαμηλής μεταλλικότητας συμφωνούν με τις προβλέψεις των Schaerer & 
Vacca για τις τιμές στο λόγο WR/O. Στους 14 WR γαλαξίες που παρατηρήθηκαν 
υπήρχε κυριαρχία των WCL αστεριών και ακόμα και στους χαμηλής μεταλλικότητας 
γαλαξίες.
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4. ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΞΙΩΝ.

Όπως  αναφέρθηκε  στην  παράγραφο  3.1  τα  διπλά  συστήματα  ακτίνων  Χ  που 
αποτελούνται  από WR + συμπαγή σύντροφο θα μας  απασχολήσουν σε αυτήν τη 
εργασία.  Τα  διπλά  συστήματα  που  αποτελούνται  από  WR  +  μελανή  οπή  είναι 
εξαιρετικά  σπάνια.  Μέχρι  σήμερα  έχουν  επιβεβαιωθεί  τρία  τέτοια  συστήματα  με 
παρατηρήσεις στο οπτικό (IC X-1, NGC 300 X-1 και M33 X-7). Με αφορμή αυτά τα 
τρία σπάνια συστήματα, μελετήσαμε τον πληθυσμό ακτίνων Χ στους γαλαξίες WR. 
Στην παρούσα εργασία το δείγμα  προς ανάλυση γαλαξιών λήφθηκε από το δείγμα 
των  Stevens  &  Strickland  (1998)  στον  διευρυμένο  κατάλογο  WR  γαλαξιών  που 
παρατηρήθηκε από τον ROSAT. Από το συγκεκριμένο κατάλογο μόνο για τους NGC 
1365, NGC 1569, NGC 4449, NGC 3125, NGC 6764 και I Zw 18 είχαμε δεδομένα 
προς μελέτη  από  τον Chandra. Επίσης από το δείγμα των 14  WR γαλαξιών από την 
αναφορά των Fernandes, Carvalho, Contini & Gal (2004) μόνο για τους NGC 5471, 
NGC6764 και NGC 7714 είχαμε δεδομένα από τον Chandra. Αναλύσαμε τα φάσματα 
των πηγών ακτίνων Χ όπου ήταν εφικτό (πάνω από 200 counts). Για μια προσαρμογή 
φάσματος  με  έναν νόμο δύναμης (power  law) με  δείκτη φάσματος  Γ~2 (σχετικά 
μαλακό  φάσμα) και μια λαμπρότητα κοντά στα 1039 erg/sec, αποτελεί μια ένδειξη για 
ένα  σύστημα  WR  +  μελανή  οπή.  Αυτό  αποτελεί  απλώς  μια  ένδειξη  και  θέλει 
περαιτέρω επιβεβαίωση στο οπτικό. Το συνολικό δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στη 
μελέτη μας φαίνεται στον Πίνακα 3. 

Πίνακας 3: Δείγμα υπό μελέτη γαλαξιών WR.

Galaxy

(1)

Obs ID

(2)

Instrument

(3)

Exposure 
time
(ks )
(4)

Start Day

(5)

D 
(Mpc)

(6)

Conversion Factor
(x10−12 

erg/sec/cm2/counts/sec)
(7)

D25

(arcmin)

(8)

P.A.
(degrees)

(9)

I ZW 18 805 ACIS-S 41.3 2001-04-05 18.8 6,15 0.3x0.3 0

NGC 4449 10875 ACIS-S 60.0 2009-03-07 3.82 7,96 6.2x4.4 45

NGC 1569 782 ACIS-S 100.0 2000-04-11 3.36 7,88 3.6x1.8 120

NGC 3125 8181 ACIS-S 60.0 2007-03-16 12.0 7.67 1.1x0.7 114

NGC 6764 9269 ACIS-S 20.0 2008-01-20 32.0 7,83 2.3x1.3 62

NGC 5471 2779 ACIS-S 14.46 2002-10-31 3.86 6,91 0.9x0.7 0

NGC 7714 4800 ACIS-S 60.15 2004-01-24 37.05 7,43 1.9x1.4 4

NGC 1365 6869 ACIS-S 16.12 2006-04-20 20.0 7,61 11.2x6.2 32

Σχόλια: (1) Το δείγμα ως προς μελέτη γαλαξιών WR. (2) Ο αριθμός του καταλόγου με τα αρχεία παρατήρησης του 
Chandra. (3) Η κάμερα ανίχνευσης των δεδομένων του Chandra. (4) Ο χρόνος παρατήρησης. (5) Η αρχική μέρα που 
έγινε  η  παρατήρηση.  Τα  (2),  (3),  (4)  και  (5)  ελήφθησαν  από  την  ιστοσελίδα  http://cda.harvard.edu/chaser/.  Οι 
αποστάσεις των γαλαξιών έχουν ληφθεί από δημοσιεύσεις που φαίνονται στις παραγράφους 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 
4.7, 4,8. (7) Πως έχει υπολογισθεί ο παράγοντας μετατροπής (Conversion Factor) περιγράφεται στην παράγραφο 5.1. 
(8) Η D25 περιοχή είναι η ελλειπτική περιοχή που έχει την καλύτερη αντιστοίχιση στις 25 mag arcsec-2 μπλε ισόφωτες, 
που χρησιμοποιεί στοιχεία βασισμένα στον Third Reference Catalog of galaxies (RC3) (de Vaucouleurs et al. 1991). (9) 
Η γωνιακή θέση του γαλαξία από το NASA Extragalactic Database (NED).
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4.1. NGC 4449.

Ο NGC 4449 είναι ένας κοντινός ακανόνιστος Μαγγελανικού τύπου γαλαξίας και η 
απόσταση  του  έχει εκτιμηθεί  στα  3.82±0.18  Mpc  (Annibali  2007),  χαμηλής 
μεταλλικότητας logO/H+12=8.32 (Kiuchi et al 2004). 
Οι Volger & Pietsch (1997) παρουσίασαν τα αποτελέσματα από παρατηρήσεις του 
ROSAT-PSPC και το Hubble space Telescope (HST). Εντόπισαν 7 πηγές ακτίνων Χ 
αποδίδοντας στην λαμπρότερη από αυτές σε SNR με λαμπρότητα στις ακτίνες Χ 
4.7x1038 erg s-1 (0.1-2.4 keV). Μια τιμή περίπου  50% μικρότερη της τιμής που είχαν 
εκτιμήσει οι Blair, W. P., et al. (1983) (LX=8 x1038 erg s-1) χρησιμοποιώντας δεδομένα 
από  το  Einstein  X-ray  Observatory.  Αυτή  η  τιμή  συμφωνεί  με  πιο  πρόσφατες 
παρατηρήσεις από τον Chandra LX=(2.4-4.0)x1038 erg s-1  (0.5-2.4 keV) (Patnaude & 
Fesen 2003). Αυτή η διαφορά στη μείωση της λαμπρότητας ανέφεραν στην εργασία 
τους οι Patnaude & Fesen (2003) ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ο υπολογισμός με 
τον Einstein έγινε για μεγαλύτερο εύρος ενέργειας (0.2-4.0 keV) και βασίσθηκε σε 
διαφορετικό  μοντέλο  προσαρμογής  (μοντέλο  Raymond-Smith  plasma). 
Καταλήγοντας  ότι  θα  ήταν  αρκετά  ενδιαφέρον  να  δούμε  πως  θα  εξελιχθεί  η 
φωτεινότητα τις επόμενες δεκαετίες δεδομένου ότι έχει μειωθεί κατά 50% μέσα σε 
20 yr. Επίσης οι Patnaude & Fesen 2003 σύγκριναν το SNR του NGC 4449 με άλλα 
τέσσερα  SNR και  κατέληξαν  στο  ότι  είναι  το  πιο  φωτεινό,  μάλιστα  δέκα  φορές 
περισσότερο από το Cassiopeia A (Cas Α) του δικού μας γαλαξία. 
Η γραμμή εκπομπής Ηe II λ4686 στο οπτικό φάσμα της πηγής που εντοπίζεται στη 
θέση του SNR, η μορφή της οποίας είναι παρόμοια με την ''WR bump'' ενδεικτικό 
της παρουσίας WR αστεριών (Milisavljevic & Fesen 2008). Οι Brinchmann, Kunth 
& Durret (2008) προσδιόρισαν τρεις περιοχές wolf rayet  (WR281,WR282, WR283) 
στον  NGC  4449  γαλαξία  από  τις  οποίες  η  WR281  ταυτοποιείται  στην  παρούσα 
εργασία με την πηγή 1 παρατήρησης με τον Chandra για τον NGC 4449.

4.2. NGC 1569.
      
Ο NGC 1569 είναι ένας κοντινός (D=3.36±0.20 Mpc, Grocholski et al. 2008) νάνος 
γαλαξίας χαμηλής μεταλλικότητας logO/H+12=8.16 (Kiuchi et al 2004). Ο Ables H. 
D., (1971) παρουσίασε δύο φωτεινές μπλε αστρικές περιοχές που ονόμασε Α και Β 
στον NGC 1569. Οι Delgado, Leitherer, Heckman & Cervino (1997) χαρακτήρισαν 
της περιοχές Α και Β ως super-star clusters-Α και super-star clusters-Β στις οποίες το 
φάσμα στην super-star clusters-Α (SSC-Α)  χαρακτηρίζεται από την έντονη γραμμή 
εκπομπής λ4686  Å  και η λαμπρότητα αντιστοιχεί σε 20-40 αστέρια WR , ενώ στο 
SSC-Β δεν ανιχνεύτηκαν  WR αστέρια.
Προσδιορίσθηκαν 7 αστέρια WR (S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7) και 5 αστρικά σμήνη 
(C1, C2, C3, C4, C5) με γραμμή εκπομπής στο  He II στον NGC 1569 από τους 
Buckalew,  Dufour,  Shopbell  & Walter  (2000)  υπολογίζοντας ότι  υπάρχουν 51±19 
WNL στον  NGC  1569  σε  σύνολο  78±51  WR αστεριών.  Αυτός  ο  αριθμός  είναι 
συγκρίσιμος με τον αστρικό πληθυσμό WR αστεριών στα SMC, LMC, Milky Way 
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και  άλλους  starburst  γαλαξίες.  Η  έντονη  δραστηριότητα  σχηματισμού  αστέρων 
άρχισε πριν από 10  Myr, τότε σχηματίσθηκαν τα  SSC-Α και  SSC-Β. Οι Stil & 
Israel  (1998)  ανιχνεύσανε ένα σύντροφο του NGC 1569 σε απόσταση 5 kpc και 
μάζας 7x106 M  που ίσως δίνει την εξήγηση της έναρξης του έντονου σχηματισμού⊙  
αστέρων. Μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός WR αστεριών στα SSC-Α 
και SSC-Β και στη γύρω περιοχή Buckalew et al. (2000). Από τις 7 πηγές  WR οι 6 
ανήκουν στη γύρω περιοχή  του SSC-Α και μόνο μία (S6) ανήκει στο SSC-Β και από 
τα 5 σμήνη όλα ανήκουν στην ευρύτερη περιοχή του  SSC-Α.
Στα ήδη δύο γνωστά σμήνη (SSC-Α και   SSC-Β) προστέθηκαν άλλα 46,  από τα 
οποία στο σμήνος με αριθμό 48 (RA04:30:59.08, DEC+64:50:19.5,J2000) ηλικίας 2-
3 Myr ανιχνεύτηκαν  WR (WN) αστέρια (Hunter, Gallagher & Smecker-Hane, 2000). 
Επίσης  το  σμήνος  10  (στον  κατάλογο  των  Hunter  et  al.  2000)  είναι  το  τρίτο 
λαμπρότερο μετά τα Α και Β  και το φάσμα του κυριαρχείται από τη γραμμή  CIV 
λλ5801,5812 Å που αντιστοιχεί σε WC4 αστέρια υπολογίζοντας τον αριθμό τους σε 
10 ± 5 (Westmoquette, Exter, Smith & Gallagher 2007) 
Οι Buckalew et al. (2005) ανιχνεύοντας σμήνη με  αστέρια WR εντόπισαν 4 σμήνη 
(no2, no3, no5, no6 ) να περιέχουν αστέρια  WR και μάλιστα το σμήνος NGC 1569 
no2 (SSC-Α) να έχει ηλικία 9.8  Myr που δεν συμφωνεί με την ηλικία των υπόλοιπων 
σμηνών που περιέχουν  αστέρια  WR (2.5-5.3  Myr).

4.3. NGC 3125.
 

Ο NGC 3123 (Tol3) είναι ένας κοντινός (D=12 Mpc, Schaerer, Contini, Pindao 1999) 
νάνος γαλαξίας όπου περιλαμβάνεται στον κατάλογο του Conti (1999). Αποτελείται 
από  δύο  κεντρικές  περιοχές  εκλάμψεων  NGC  3123-Α  και  NGC  3123-Β 
μεταλλικότητας ~8.3 (Hadfield & Crowther 2006).  Στην  NGC 3123-Α ο πληθυσμός 
των WR κυριαρχείται από WN και υπάρχει παρουσία WC4-5. Όμοια στην περιοχή 
NGC 3123-Β έχουμε κυριαρχία των WN και την παρουσία WCE πληθυσμού (Smith, 
Shara, Moffat 1990a; Crowther, Hadfield 2006). Οι  Crowther & Hadfield (2006) με 
φασματοσκοπία εκτίμησαν τον πληθυσμό στα NGC 3125-Α1  με 105 WN και 20 
WC, ενώ στο NGC 3123-  Α2 ένα πληθυσμό 55  WN και  στο NGC 3123-Β ένα 
πληθυσμό 40 WN και 20 WC. Υπολόγισαν και τους λόγους  WR/Ο~0.2, ~0.1, ~0.1 
αντίστοιχα.

4.4. NGC 6764.

Ο  NGC  6764   είναι   ένας   κοντινός  (32  Mpc  για  ΗΟ=75  km/s)  ραβδοειδής 
σπειροειδής γαλαξίας σε σχήμα  S (S-shaped barred spiral galaxy, Sβb), o πυρήνας 
του  οποίου  στην  οπτική  φασματοσκοπία  ταξινομείται  ως  lοw-ionization  nuclear 
emission-line region (LINER) (Osterbrock & Cohen 1982). Tαξινομήθηκε ως WR 
γαλαξίας  από  τον  Conti  (1991).  Οι  Osterbrock  & Cohen  (1982)  υπολόγισαν  τον 
αριθμό των WN και WC αστεριών 5.0×104 και 9.0×104 αντίστοιχα. Επιβεβαίωση για 
την ύπαρξη  WR χαρακτηριστικών που ανιχνεύτηκαν από  Osterbrock & Cohen 1982 
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έγινε  από  τους  Εckart,  A.,  et  al.  (1996)  ο  οποίος  έδειξε  την  απουσία  των  WO 
αστεριών και ότι στον πληθυσμό των   WR αστεριών κυριαρχούν τα WN αστέρια 
( WN8). Οι Εckart, A., et al. (1996) υπολόγισε τον συνολικό αριθμό σε 3600 WR 
αστέρια που συμβάλλουν στην ιονισμένη ροή  στο κέντρο του γαλαξία. 
 
4.5. NGC 5471.

Ο NGC 5471 είναι ένας γαλαξίας σε απόσταση 3.86  Mpc χαμηλής  μεταλλικότητας, 
ηλικίας ~3.8 Myr.  Ο αριθμός των WR αστεριών προσδιορίστηκε από τη μέτρηση της 
λαμπρότητας  της  γραμμής  blue  bump  στα  4686  Å  και  της  red  bump  5808  Å 
φωτεινότητες  για  WN  και  WC  αστέρια  αντίστοιχα.  Ο αριθμός  των  O  αστεριών 
καθορίστηκε με βάση αστεριών τύπου O7V. Ο αριθμός των WR και Ο υπολογίσθηκε 
σε 2 WNL και 44 αντίστοιχα καθώς και ο λόγος N(WR)/N(O)~0.05 (Fernandes et al. 
2004).
                 
4.6. NGC 7714.  

Ο NGC 7714  χαρακτηρίζεται ως τυπικός starburst γαλαξίας με έναν πολύ φωτεινό 
πυρήνα (Weedman et al. 1981). Βρίσκεται σε απόσταση 37.5 Mpc (Fernandes et al. 
2004). Οι Hα και υπέρυθρες (IRAS) λαμπρότητες δείχνουν ότι ο γαλαξίας υπόκειται 
σε  έντονο  σχηματισμό  αστέρων  όπου  στο  κέντρο  του  φαίνεται  ο  ρυθμός 
σχηματισμού  αστέρων να  είναι  διπλάσιος  από  αυτόν  που  παρατηρείται  συνολικά 
(Gonzalez-Delgado et al. 1995). Ο Bernlöhr (1993) βρήκε ότι ο σχηματισμός άστρων 
έλαβε χώρα πριν 20 Myr εξαιτίας της συγχώνευσης με τον γειτονικό του γαλαξία 
NGC  7715. Οι  Garcia-Vargas  et  al.  (1996)  μελέτησαν  τρεις  περιοχές  H  II 
(ονομάζοντας τες A, B, C ) όπου υπολόγισε  των αριθμό των WR αστεριών με βάση 
την λαμπρότητα των WR ''bumps'' βρίσκοντας έναν αριθμό 173 αστεριών WR και 
στις  τρεις  περιοχές  συνολικά.  Οι  Delgado  et  al.  (1998)  υπολόγισε   από  τη 
λαμπρότητα  της  γραμμής  Ηβ  τον  αριθμό  των  Ο  αστεριών  σε  16.000  και  τη 
λαμπρότητα  της γραμμής He II λ1640 Å βασιζόμενος στην ταξινόμηση Conti (1996) 
τον αριθμό 2000  WR αστεριών στη κεντρική περιοχή του γαλαξία βρίσκοντας τον 
λόγο  WR/Ο~0.12,  ένας  λόγος  που  συμφωνεί  με  τα  θεωρητικά  δεδομένα.  Οι 
Fernandes et al. (2004) υπολόγισε  των αριθμό των WR αστεριών, των Ο αστεριών 
καθώς και τον λόγο τους WR/Ο δύο περιοχών Α και Β όπως φαίνεται στον Πίνακα 4.

4.7. NGC 1365.        

Ο NGC 1365 ταξινομήθηκε ως ραβδοειδής σπειροειδής γαλαξίας από τους Sandage 
&  Tammann  (1981),  μέλος  του  σμήνους  Fornax.  Περιέχει  μεγάλο  αριθμό  από 
γιγάντιες HII περιοχές οι περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στην περιοχή του 
πυρήνα (Alloin, D., et al. 1981). Στην πιο φωτεινή πηγή (περιοχή H II) βορειοδυτικά 
του  πυρήνα  αναφερόμενη  ως  L4  από  τους  Alloin  et  al.  (1981)  υπάρχει  ευρεία 
εκπομπή CIII λ5696 στο φάσμα της και  απουσία της CIV λ5808  ενδεικτική για την 
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παρουσία WC9 αστεριών υπολογίζοντας τον αριθμό των αστεριών αυτών μεταξύ 300 
και 1400 στην περιοχή L4 (Phillips & Conti 1992). Αυτό φαίνεται να είναι η πρώτη 
ανίχνευση αυτής της υποκατηγορίας έξω από το Γαλαξία μας και η πρώτη σαφής 
ένδειξη   WC9  αστεριών  σε  γιγάντια  H  II  περιοχή.  Ο  αριθμός  των  Ο  αστεριών 
φαίνεται να είναι μεταξύ 1000-3400  και ο λόγος WC/O να είναι 0.35-0.42 στην 
περιοχή L4 (Phillips & Conti 1992). Η υψηλή αφθονία τους στο περιβάλλον του 
NGC 1365  ενισχύουν  την  υπόθεση  οι  προ  γεννήτορες  των  WC9 αστεριών  ήταν 
υψηλής μάζας και μεταλλικότητας  (Phillips & Conti 1992) καθώς επίσης η παρουσία 
αυτού του πληθυσμού μαζικών αστεριών WR δείχνει έντονη πρόσφατη (3-6 Myr) 
δημιουργία αστεριών κοντά στον πυρήνα (Stevens, Forbes & Norris 1998). Ο NGC 
1365  δεν  περιέχεται  στον  κατάλογο  του  Conti  (1991)  ως  WR  γαλαξίας,  αλλά 
προστέθηκε  ως WR γαλαξίας  στον  κατάλογο των  Contini,  Davoust  & Considere 
(1995).

4.8. I ZW 18.

Ο IZW 18 είναι ένας μπλε συμπαγής νάνος γαλαξίας (BCD) σε απόσταση 18.2  Mpc 
(Aloisi et al. 2007) ο οποίος ταξινομήθηκε ως  WR γαλαξίας από τον Conti (1991). H 
παρουσία  μεγάλου  αριθμού  WR  αστεριών  σε  γαλαξίες  με  έντονο  σχηματισμό 
αστέρων έχει  τεκμηριωθεί  καλά.  Τι  γίνεται  όμως  στους  BCD που  είναι  χαμηλής 
μάζας και χαμηλής μεταλλικότητας; Συστηματικές φασματοσκοπικές μελέτες έχουν 
δείξει ότι το ένα τρίτο των BCD χαρακτηρίζονται από την παρουσία late WN, WR 
αστεριών κυρίως με γραμμή εκπομπής  λ4650 Å (Izotov, Thuan, & Lipovetsky  1994, 
1997;  Izotov  &  Thuan  1997).  Η  ένταση  αυτών  των  γραμμών  μειώνεται  με  την 
μείωση της μεταλλικότητας. Καταρχήν για τα ογκώδη αστέρια η εξελικτική θεωρία 
(Maeder & Meynet 1994) έχει προβλέψει ότι τα πιο ογκώδη αστέρια περνούν στη 
φάση  WR. Ωστόσο η αποτελεσματικότητα της απώλειας μάζας μέσω των αστρικών 
ανέμων  μειώνεται  με  τη  μείωση  της  μεταλλικότητας  ο  συνολικός  αριθμός  των 
αστεριών και η διάρκεια της  WR φάσης μειώνεται σε περιοχές σχηματισμού άστρων 
σε  χαμηλές  μεταλλικότητες,  έτσι  υπάρχει  αδυναμία  εντοπισμού  φασματικών 
χαρακτηριστικών σε τέτοια περιβάλλοντα (Schaerer et al. 1997). 
Ο IZW 18 παρουσιάζει έντονο σχηματισμό αστεριών και χαρακτηρίζεται από μια 
εξαιρετικά χαμηλή μεταλλικότητα 12+logO/H~7.16 (Buckalew & Kobulnicky 2004). 
Με τον υπολογισμό των παρατηρούμενων ροών των γραμμών εκπομπών C IV λ5808 
Å, He II λ4686 Å,  Hβ λ4861 Å υπολογίσθηκε ο αριθμός των  WR και Ο αστεριών σε 
17 WNL, 5 WCE  και 1100 Ο  από τους Izotov et al.1997. Αυτές οι τιμές δίνουν 
Ν(WR)/Ν(O)~0.02 και  Ν(WC)/Ν(WN)~0.3.
Μέσω φασματοσκοπική μελέτη οι Guseva et al. (1999) υπολόγισαν το πλήθος των 
early WC (WCE) και των late WN (WNL) αστέρια από τις λαμπρότητες των red 
(λ5808) και blue bumps και τον αριθμό των Ο αστεριών από τη λαμπρότητα της 
γραμμής εκπομπής Ηβ. Οι λόγοι  Ν(WR)/Ν(O) και  Ν(WC)/Ν(WN) υπολογίσθηκαν 
~0.014 και ~0.276 αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: O αριθμός των WR και Ο αστέρια στο δείγμα μας.

Galaxies
(1)

NWNL

(2)
NWCL

(3)
NWCE

(4)
NWR

(5)
NO

(6)
NWR/NO

(7)
NWC/NWN

(8)
logO/H+12

(9)

NGC 5471 2 - - 2 44 0.05 - 8.20

NGC 6764 2812 857 1750 5421 79325 0.07 0.93 8.60

NGC 7714 2371 869 1596 5746 47558 0.12 - 8.17

NGC 3125Α - - - 180 1150 0.16 - 8.32

NGC 3125Β - - - 60 450 0.13 - 8.35

NGC 1365 - 300-1400 - 300-1400 1000-3400 0.3-0.4 - 9.3-9.5

NGC 4449 - - - 5 - - - 8.32

NGC 1569 51±19 - - 78±51 - - - 8.16

I Zw 18 17 - 5 22 1100 0.02 0.3 7.16

IC 10 - - - 100 - - 0.3 8.20

NGC 300 - - - 40 1100 0.04 0.7 8.6

M33 - - - 141 - - 0.44 8.4

Σχόλια:H στήλη (1) περιέχει το δείγμα υπό μελέτη των 8 WR γαλαξιών και των IC 10, NGC 300 και M33. Οι στήλες 
(2),  (3),  (4), (5) και (6) δείχνουν τον αριθμός των WNL, WCL, WCE, WR και Ο αστεριών αντίστοιχα που έχουν 
εκτιμηθεί σε δημοσιεύσεις όπως φαίνεται στις παραπάνω παραγράφους. Οι στήλες (7) και (8)  δείχνουν τους λόγους 
NWR/NO  και NWC/NWN για τις δημοσιευμένες πηγές. Η στήλη (9) δείχνει τις μεταλλικότητες όπως προκύπτουν από τις 
παραπάνω δημοσιεύσεις.
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.

5.1. Επεξεργασία δεδομένων.

Η λήψη των δεδομένων  από το παρατηρητήριο ακτίνων Χ Chandra στην παρούσα 
εργασία έγινε από το  Chandra Data Archive. Όλες οι παρατηρήσεις έχουν γίνει με 
την ACIS-S3 κάμερα, διότι διαθέτει μεγαλύτερη ευαισθησία. Η αρχική επεξεργασία 
των  δεδομένων  έγινε  από  το  σύστημα  ανάλυσης  CIAO  έκδοση  4.2  και  το 
CALibration DataBase (CALDB), έκδοση 4.3.0. Όλα τα προιόντα των δεδομένων 
ελέγχονται  από  επιστήμονες από το CXC  πριν δοθούν για την εξασφάλιση της 
ποιότητας των δεδομένων και για να  διερευνηθεί η αιτία της ενδεχόμενης απώλειας 
έκθεσης ή άλλες ανωμαλίες.  Αυτή η διαδικασία είναι γνωστή ως “επαλήθευση & 
επικύρωση”  ή  “verification  &  validation”  ή  “V  &  V”  για  συντομία.  Πριν 
ξεκινήσουμε την ανάλυση ελέγξαμε ότι δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις από  V & V 
για κανένα από το δείγμα προς εξέταση γαλαξιών. 
Ελέγχουμε αν η έκδοση του λογισμικού   για το δείγμα μας είναι μεγαλύτερη του DS 
7.4.0 αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μας έχουν περάσει από επανεπεξεργασία ΙΙΙ για 
τη διόρθωση του αποτελέσματος της αλληλεπίδρασης των κοσμικών ακτινοβολιών 
με τις CCD κάμερες.  Θέτουμε τον κατάλογο των pixels που χαρακτηρίζονται ως 
“κακά”  (bad  pixels)  έτσι  ώστε  κάθε  φορά  που  διαβάζεται  το  αρχείο  αυτό  να 
αποκλείονται  αυτά  από  τους  υπολογισμούς  μας.  Επίσης  τον  κατάλογο  με  τις 
συντεταγμένες  του τηλεσκοπίου ως συνάρτηση του χρόνου  (Aspect  solution file) 
κατά  τη  διάρκεια  της  έκθεσης.  Δημιουργήσαμε  ένα  event  2  file  κατάλληλο  για 
ανάλυση με αφετηρία το event 1 file που βρίσκεται στον πρωτεύοντα κατάλογο και 
περιλαμβάνει όλα τα γεγονότα που καταγράφονται κατά την παρατήρηση. Το event 2 
αρχείο προκύπτει από την επανεπεξεργασία των δεδομένων του event 1 αρχείου  με 
τα τελευταία γεγονότα βαθμονόμησης (CALDB) και την εξαίρεση δεδομένων εκτός 
των καλών χρονικών διαστημάτων (GTI) και μη αποδεκτά grades.  Επιλέγουμε για 
τις αναλύσεις μας το εύρος 0.3 keV έως 8.0  keV   δημιουργώντας ένα event file που 
περιλαμβάνει  μόνο τα δεδομένα εντός του καθορισμένου εύρους ενέργειας. 
Η ανίχνευση των πηγών ακτίνων Χ έγινε  με  την εφαρμογή CIAO wavdetect.  Το 
wavdetect  ανιχνεύει  πηγές  σε  διαφορετικές  κλίμακες  με  βάση  το  wavelet  τύπου 
''Mexican Hat''. Σε δεύτερη φάση δημιουργεί μια λίστα πηγών με πληροφορίες από 
κάθε  wavelet  κλίμακα  όπου  για  κάθε  πηγή  υπολογίζεται  η  μέγιστη  ροή  και  οι 
ιδιότητες  της  πηγής.  Οι  κλίμακες  wavelet  (ακτίνες  wavelet  σε  pixels)  που 
χρησιμοποιήσαμε είναι 1.0, 2.0, 4.0, 8.0 και 16.0 pixels. Το κατώτερο όριο για τον 
προσδιορισμό ενός pixel που ανήκει σε μια πηγή τίθεται 3.8e-6 μια τιμή που είναι 
τυχαία.
Στους υπό μελέτη γαλαξίες κρατήσαμε τις πηγές  που ανήκουν στην περιοχή της 
έλλειψης  D25.  Η  D25  περιοχή  είναι  η  ελλειπτική  περιοχή  που  έχει  την  καλύτερη 
αντιστοίχιση  στις  25  mag  arcsec-2 μπλε  ισόφωτες,  που  χρησιμοποιεί  στοιχεία 
βασισμένα στον  Third Reference Catalog of galaxies (RC3) (de Vaucouleurs et al. 
1991).
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Για κάθε πιθανή πηγή του γαλαξία ορίζουμε ελλειπτικές περιοχές που περιέχουν όλα 
τα pixels της πηγής.  Αυτές οι περιοχές χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της 
έντασης  κάθε  πηγής.  Αντίστοιχα  ορίζουμε  μεγαλύτερες  ελλείψεις  γύρω από κάθε 
πηγή,  αλλά τέτοιες  ώστε  να μην περιέχουν άλλες  πηγές  για  τον  υπολογισμό του 
υποβάθρου  ακτινοβολίας  κάθε  πηγής.  Η  φωτομετρία  έγινε  με  το  πρόγραμμα 
dmextract του CIAO. 
Τα  σφάλματα  υπολογίζονται  χρησιμοποιώντας  την  κατανομή  Pusson 
(σφάλμα=sqrt(N)),  ενώ για  αμυδρές  πηγές  χρησιμοποιείται  η  προσέγγιση Gehrels 
(σφάλμα=1  +  sqrt(N+0.75)).  H  εξαγωγή  του  φάσματος  της  κάθε  πηγής  και  του 
αντίστοιχου υποβάθρου έγινε επίσης με το dmextract.
Τα φάσματα που παίρνουμε από το dmextract  είναι στη μορφή photons counts (C) 
μέσα στα channels (I) του φασματογράφου. Μπορούμε να εξάγουμε το πραγματικό 
φάσμα της πηγής F(E) το οποίο σχετίζεται με το παρατηρήσιμο φάσμα C(I) μέσω της 
σχέσης

                                               C(I ) =F(E)R(I, E)Α(Ε)dE (2)

όπου R(I, E) είναι το Response Matrix Function (RMF), η φασματική απόκριση των 
ανιχνευτών  και  είναι  ανάλογη  με  την  πιθανότητα  ένα  εισερχόμενο  φωτόνιο  με 
ενέργεια Ε να ανιχνευτεί  στο  κανάλι  Ι.  Το  Α(Ε) είναι  το Auxiliary Rsponse  File 
(ARF) που μας δίνει την ευαισθησία του ανιχνευτή συναρτήσει της ενέργειας. Το 
XSPEC χρησιμοποιεί το RMF και το ARF για να προβλέψει τα counts ανά channel 
που παράγονται για ένα συγκεκριμένο φασματικό μοντέλο (θα γίνει αναφορά για τα 
μοντέλα παρακάτω).
Το αρχείο RMF φτιάχνεται  με  το εργαλείο mkacisrmf του CIAO και  περιέχει  τη 
χαρτογράφηση των φυσικών ιδιοτήτων των εισερχόμενων φωτονίων (ενέργεια) σε 
σχέση με τις ιδιότητες του ανιχνευτή. Η εντολή mkacisrmf υπολογίζει το οριζόμενο 
πλέγμα  ενεργειών  (keV)  και  channels  (μονάδες  PHA  ή  PI)  χρησιμοποιώντας 
πληροφορίες  για  την  απόκριση  της  ACIS κάμερα  και  δημιουργεί  το  δισδιάστατο 
πίνακα μετατροπής ενέργειας σε channels. 
Το  αρχείο  ARF  το  φτιάχνουμε  χρησιμοποιώντας  το  εργαλείο  mkarf  του  CIAO 
δίνοντας  την  περιοχή  ενεργειών  για  δεδομένη  παρατήρηση  του  ανιχνευτή.  Έχει 
μονάδες  cm2  counts/photon.  Τα  στοιχεία  βαθμονόμησης  (κβαντική  επιφάνεια  του 
καθρέπτη και ο εντοπισμός των κακών pixels) λαμβάνονται υπόψιν από το λογισμικό 
βιβλιοθήκης ARDLIB μέσω του αρχείου παραμέτρων ardlib.par.
Ιδανικά θα  ήταν  να  καθορίσουμε  το  πραγματικό φάσμα μιας  πηγής  F(E)  με  την 
αναστροφή  της εξίσωσης παράγοντας το  F(E) για δεδομένο σύνολο C(I). Αυτό δεν 
είναι δυνατό γιατί τέτοιες αντιστροφές τείνουν να είναι μη μοναδικές και ασταθείς 
στις  μικρές αλλαγές  στο C(I)  (Loredo  & Epstein  1989).  Γι  αυτό επιλέγουμε ένα 
μοντέλο φάσματος το οποίο μπορεί να περιγραφεί από μερικές παραμέτρους και το 
προσαρμόζουμε στα παρατηρούμενα δεδομένα. Για κάθε  F(E) προσομοιώνουμε ένα 
φάσμα  Cρ(I)  με  βάση  τα  RMF  και  ARF  για  τα  δεδομένα  παρατήρησης  και  το 
συγκρίνουμε  με  το  παρατηρούμενα  φάσμα  C(I).  Έπειτα  χρησιμοποιούμε  τη 
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στατιστική  προσαρμογή  χ2 για  τον  καθορισμό  του  καλύτερου  προσαρμοζόμενου 
μοντέλου που δίνεται από τη σχέση:

                                     χ2=Σ[C(I)-Cρ(I)]2/(σ(Ι))2   (3)

όπου  σ(Ι)  το  σφάλμα  για  το  κανάλι  Ι.  Μια  καλή  προσαρμογή  μοντέλου  και 
παρατήρησης δίνει χ2 κοντά στη μονάδα. Το παρατηρούμενο φάσμα αποτελείται από 
αρχεία: το αρχείο δεδομένων, που μας λέει πόσα photons counts ανιχνεύονται από 
την πηγή μας για ένα δεδομένο κανάλι και το αρχείο υποβάθρου, το οποίο μας λέει 
πόσα photons counts αναμένουμε από το υπόβαθρο κάθε πηγής.
Το μοντέλο φάσματος που εφαρμόζουμε στην παρούσα εργασία είναι το power law 
διότι  εμπειρικά  έχει  αποδειχθεί  ότι  περιγράφει  ικανοποιητικά  τα  φάσματα  των 
περισσότερων πηγών ακτίνων Χ σε γειτονικούς γαλαξίες. Εάν κατά τη διαδικασία 
προσαρμογής  του  μοντέλου  στα  δεδομένα  αποδειχθεί  ότι  το  power  law  δεν 
περιγράφει ικανοποιητικά τα δεδομένα δοκιμάζουμε και πιο πολύπλοκα μοντέλα. Οι 
παράμετροι  που  περιγράφουν  ένα  νόμο  δύναμης  (power  law)  είναι  ο  δείκτης 
φάσματος  (photon  index), που έχει  τυπική τιμή για διπλά συστήματα ακτίνων Χ 
Γ~1.5-2.0.  Στο μοντέλο λαμβάνουμε υπ'  όψιν απορρόφηση από μεσοαστρική ύλη 
που  περιγράφεται  την  πυκνότητα  στήλης  για  το  ουδέτερο  Υδρογόνο  ΝH,  όπως 
φαίνεται  στον  πίνακα  οι  τιμές  την  οποίας  έχουν  ληφθεί  από  το 
http://cxc.harvard.edu/toolkit/pimms.
Το θεωρητικό μοντέλο power-law περιγράφεται από τη σχέση:

fm(E) = Νe -σ(Ε)ΝH  · Ε-Γ dE  (4)

όπου Ν συντελεστής  κανονικοποίησης,  ΝH   η πυκνότητα στήλης για  το ουδέτερο 
Υδρογόνο και Γ ο δείκτης του φάσματος.
Η ροή  της  ενέργειας  F  υπολογίζεται  σε  ένα  εύρος  ενεργειών  0.3-0.8  keV και  ο 
υπολογισμός    της φωτεινότητας L υπολογίζεται από τη σχέση

L=4π D2 F   (erg/sec)  (5)

όπου  D είναι η απόσταση του γαλαξία  όπως φαίνεται στον πίνακα 3.            
Η ανάλυση των φασμάτων έγινε με το XSPEC, όπου όταν τα counts είναι λιγότερα 
από  200  δεν  έχουμε  αρκετά  δεδομένα  ώστε  να  πραγματοποιήσουμε  ακριβή 
φασματική ανάλυση οπότε θεωρούμε ένα δεδομένο φάσμα (power law με δείκτη 
φάσματος  Γ=1.7)  και  υπολογίζουμε  το  αριθμό  counts  που  θα  περιμέναμε  από 
δεδομένη  έκθεση  από  πηγή  γνωστής  έντασης.  Αυτό  το  θεωρητικό  μοντέλο 
(θεωρητικό RMF και ARF) το προσαρμόζουμε με τα αληθινά δεδομένα της πηγής. 
Υπολογίζοντας  τον  θεωρητικό  Count  Rate  και  τη  θεωρητική  τιμή  της  ροής  της 
ενέργειας (Flux) υπολογίζουμε τον παράγοντα μετατροπής Α όπου δίνεται από τον 
τύπο
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Α=
Flux

Count Rate
(erg/sec/cm2)/(counts/sec)  (6)

Αυτός  ο  παράγοντας  εξαρτάται  από  το  αρχείο  ARF  και  υπολογίζεται 
προσομοιώνοντας ένα φάσμα με Γ=1.7 και με το γαλαξιακό  NH που έχει ληφθεί από 
την ιστοσελίδα http://cxc.harvard.edu/toolkit/pimms.
Με τη βοήθεια του  παράγοντα μετατροπής Α συνδέουμε το θεωρητικό μοντέλο με 
τα πραγματικά δεδομένα υπολογίζοντας την πραγματική ροή της πηγής σύμφωνα με 
τον τύπο

                                    F=A�
Net Counts

Exposure Time
 (erg/sec/cm2)  (7)
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5.2. Αποτελέσματα Παρατηρήσεων.

5.2.1. NGC 4449.

Ανιχνεύτηκαν  28  πηγές  ακτίνων  Χ  με  λαμπρότητες  από  1.43×1036 erg/sec  έως 
2,91×1038  erg/sec από τις οποίες οι 8 είχαν πάνω από 200 counts επιτρέποντας την 
ανάλυση των φασμάτων τους με το XSPEC. Χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες 
αστέρων WR στον NGC 4449 από τους καταλόγους των Seaquist & Bignell 1978; 
Milisavjevic & Fesen 2007; Brinchmann, Kunth & Durret (2008), και Buckalew et al. 
(2005) βρήκαμε ότι δύο από τις πηγές ακτίνων Χ σε αυτόν τον γαλαξία αντιστοιχούν 
σε  αστέρια  WR.  Η  ταυτοποίηση  έγινε  με  το  πρόγραμμα  TOPCAT  και 
χρησιμοποιώντας ακτίνα 1'' η οποία συμπεριλαμβάνει το αστρομετρικό σφάλμα του 
Chandra (~0.6'') και το σφάλμα των οπτικών καταλόγων που χρησιμοποιήθηκαν. Οι 
πηγές  ακτίνων  Χ  που  ταυτοποιήθηκαν  για  αυτόν  τον  γαλαξία  είναι  η  1  (RA 
12:28:09.348,  DEC  +44:05:08.29)  με  την  WR281  (RA  12:28:09.26,  DEC 
+44:05:08.05)  και  η  3  (RA 12:28:10.981,  DEC +44:06:48.53)  με  το  σμήνος  που 
φαίνεται να περιέχει το SNR και αστέρια  WR (RA 12:28:10.92, DEC +44:06:47.93) 
όπως φαίνεται και στον πίνακα 13. 
Η ανάλυση των φασμάτων των περισσότερων ακτίνων Χ έδειξε καλή προσαρμογή με 
έναν  νόμο  δύναμης  με  Γ~1-3  μέσα  στα  τυπικά  όρια  των  διπλών  συστημάτων 
εκπομπής ακτίνων Χ. Στην ανάλυση φάσματος της πηγής ακτίνων Χ με τον αριθμό 3 
προκύπτει συντελεστής φάσματος Γ~3.06 εφαρμόζοντας ένα νόμο δύναμης και μια 
όχι καλή προσαρμογή του μοντέλου με x2/d.o.f=189.13/64. Αυτά τα αποτελέσματα 
μας υποδεικνύουν ότι η πηγή 3 του NGC 4449 είναι πιθανώς υπερκαινοφανής και όχι 
κάποιο  αστέρι  WR  της  περιοχής.  Για  την  καλύτερη  προσαρμογή  του  φάσματος 
χρησιμοποιούμε ένα πρόσθετο θερμικό μοντέλο (APEC), που περιγράφει εκπομπή 
από οπτικά λεπτό πλάσμα Smith et  al.  (2001).  Με την εφαρμογή του πρόσθετου 
μοντέλου προκύπτει ένα καλύτερα προσαρμοσμένο φάσμα με x2/d.o.f=91.88/62 και 
Γ~2.27. Η λαμπρότητα της πηγής υπολογίσθηκε 2.51 x 1038  erg s-1. Μια τιμή σχεδόν 
50% μικρότερη από αυτή που είχε υπολογισθεί από τους Volger & Pietsch (1997). 
Φαίνεται μια γρήγορη μείωση της λαμπρότητας τα τελευταία 30 χρόνια και θα ήταν 
ενδιαφέρον  να  δούμε  πως  θα  εξελιχθεί  τα  επόμενα  χρόνια.  Αυτό  το  αποτέλεσμα 
υποδεικνύει ότι αυτή η πηγή μπορεί να είναι διπλό σύστημα ακτίνων Χ δίπλα ή μέσα 
σε SNR. 
Επίσης η πηγή με αρίθμηση 4 παρουσιάζει μια καλή προσαρμογή φάσματος με έναν 
νόμο  δύναμης  εμφανίζοντας  ένα  μαλακό  φάσμα  με  δείκτη  φάσματος  Γ=3.39, 
υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για SNR. Αυτό όμως αποτελεί μια ένδειξη μιας και δεν 
έχει ταυτοποιηθεί με γνωστά  SNR από δημοσιεύσεις.
Στον  NGC 4449 τελικά μόνο η πηγή ακτίνων Χ με αρίθμηση 1 ταυτοποιήθηκε ως 
WR.  Προκύπτει  ένα  καλά  προσαρμοσμένο  φάσμα  x2/d.o.f=53.54/62  με  δείκτη 
φάσματος Γ~2.48 και με τη μεγαλύτερη λαμπρότητα 2.91 x 1038  erg s-1  σε σχέση με 
τις άλλες πηγές ακτίνων Χ του γαλαξία  NGC 4449. Το φάσμα της πηγής 1 και το 
γεγονός  ότι  η  λαμπρότητά  της  είναι  κοντά  στα  1039  erg  s-1  και  μάλιστα  με  τη 
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μεγαλύτερη  λαμπρότητα  σε  σχέση  με  τις  άλλες  πηγές  ακτίνων  Χ,  του  γαλαξία 
αποτελεί ένδειξη ότι μπορεί να είναι διπλό σύστημα αποτελούμενο από ένα αστέρι 
WR και BH. Αυτό θέλει διερεύνηση στο ορατό για επιβεβαίωση.    
Επίσης οι πηγές με αρίθμηση 2 και 5 παρουσιάζουν ένα μαλακό φάσμα Γ=2.72 και 
Γ=2.88 αντίστοιχα, γεγονός που δείχνει αυξημένο ρυθμό προσαύξησης μάζας από το 
αστέρι δότη σε συμπαγές αντικείμενο.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 4449.

NGC 4449

Χ-ray
sources

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022 cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1   12:28:09.348 +44:05:08.29 12:28:09.26a +44:05:08.01a 53.54/62 2.48
0.17
−0.16 0.131

0.034
−0.032

1836.1 2.91x10-2 1.81x10-13 2.91x1038

2    12:28:11.232 +44:06:38.44 54.08/33 2.72
0.39
−0.26 0.095

0.046
−0.050

828.09 1.27x10-2 7.32x10-14 1.18x1038

3    12:28:10.981 +44:06:48.53 12:28:10.92b +44:06:47.93b 189.13/64 3.06 0.29 1813.15 2.71x10-2 1.45x10-13 2.39x1038

3(pl+apec)
KT=1.303keV
0.059
−0.058

   12:28:10.981 +44:06:48.53 12:28:10.92b +44:06:47.93b 91.88/62 2.27
0.18
−0.24

0.127
0.019
−0.023

1813.15 2.71x10-2 1.56x10-13 2.51x1038

4   12:28:13.266 +44:06:56.03 13.54/18 3.39
0.49
−0.33

0.309
0.103
−0.096

486.29 7.43x10-3 3.99x10-14 6.44x1037

5    12:28:17.822 +44:06:34.12 58.06/55 2.88
0.20
−0.18

0.806
0.102
−0.092

1449.00 2.26x10-2 1.63x10-13 2.62x1038

6    12:28:09.713 +44:05:53.55 17.41/13 1.82
0.28
−0.25

0.362
0.203
−0.128

365.13 5.35x10-3 5,33x10-14 8.59x1037

7   12:28:03.913 +44:05:43.70 2.93/6 1.38
0.43
−0.28

0.015
0.105
−0.015

216.315 3.00x10-2 3.44x10-14 5.54x1037

8   12:28:07.339 +44:04:53.52 1.82/8 1.92
0.33
−0.21

0.113
0.081
−0.107

233.87 3.60x10-3 2.76x10-14 4.44x1037

9    12:28:07.248 +44:04:14.16 1.7 0.015 72.53 1.22x10-3 9.72x10-15 1.59x1037

10  12:28:15.009 +44:04:31.87 1.7 0.015 18.99 3.20x10-4 2.54x10-15 4.13x1036

11 12:28:10.992 +44:04:59.43 1.7 0.015 80.97 1.36x10-3 1.08x10-14 1.72x1037

12 12:28:09.622 +44:05:19.11 1.7 0.015 32.72 5.51x10-4 4.38x10-15 6.95x1036

13 12:28:06.790 +44:05:28.95 1.7 0.015 12.71 2.14x10-4 1.70x10-15 2.70x1036

14  12:28:11.723 +44:05:29.93 1.7 0.015 92.18 1.55x10-3 1.23x10-14 1.95x1037

15  12:28:01.402 +44:05:29.92 1.7 0.015 20.15 3.39x10-4 2.70x10-15 4.35x1036

16  12:28:15.650 +44:05:36.81 1.7 0.015 45.61 7.68x10-4 6.11x10-15 9.66x1036



Συνέχεια του Πίνακα 5

17 12:28:09.622 +44:05:42.73 1.7 0.015 9.41 1.58x10-4 1.26x10-15 2.12x1036

18 12:28:13.550 +44:05:56.50 1.7 0.015 9.18 1.55x10-4 1.23x10-15 1.94x1036

19 12:28:11.997 +44:05:58.47 1.7 0.015 52.75 8.88x10-4 7.07x10-15 1.11x1037

20 12:28:10.444 +44:05:59.45 1.7 0.015 26.95 4.54x10-4 3.61x10-15 5.98x1036

21 12:28:04.232 +44:06:07.32 1.7 0.015 6.69 1.13x10-4 8.96x10-16 1.43x1036

22 12:28:20.037 +44:06:21.07 1.7 0.015 20.34 3.43x10-4 2.73x10-15 4.31x1036

23  12:28:11.998 +44:06:41.76 1.7 0.015 94.74 1.60x10-3 1.27x10-14 2.09x1037

24 12:28:13.277 +44:06:46.68 1.7 0.015 22.86 3.80x10-4 3.06x10-15 5.07x1036

25 12:28:07.246 +44:07:21.12 1.7 0.015 84.07 1.42x10-3 1.13x10-14 1.78x1037

26  12:28:16.294 +44:07:38.82 1.7 0.015 17.64 2.97x10-4 2.36x10-15 3.94x1036

27 12:28:11.312 +44:05:37.31 1.7 0.015 28.84 4.86x10-4 3.86x10-15 6.11x1036

28 12:28:14.694 +44:07:29.97 1.7 0.015 9.07 1.53x10-4 1.22x10-15 2.01x1036

Σχόλιο:  Η ένδειξη  (a)  και  (b)  δείχνουν  τις  συντεταγμένες  των WR αστεριών από τους  δημοσιευμένους  καταλόγους  Seaquist  & Bignell  1978;  Milisavjevic  & Fesen  2007; 
Brinchmann, Kunth & Durret (2008), και Buckalew et al. (2005).



Εικόνα 4: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 5: Το φάσμα της πηγής 2 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 6: Το φάσμα της πηγής 3 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law +apec.

Εικόνα 7: Το φάσμα της πηγής 3 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 8: Το φάσμα της πηγής 4 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 9: Το φάσμα της πηγής 5 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 10: Το φάσμα της πηγής 6 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 11: Το φάσμα της πηγής 7 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 12: Το φάσμα της πηγής 8 στον γαλαξία NGC 4449 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 13:  Ο Γαλαξίας NGC 4449. H κίτρινη γραμμή δείχνει τη D25  έλλειψη του γαλαξία.  Οι 
πράσινοι κύκλοι δείχνουν τις πηγές που ανιχνεύθηκαν με τον Chandra. Η μπλε γραμμή είναι το 
SNR. Τα πράσινα σημεία είναι τα άστρα WR.

Εικόνα 14: Σε μεγέθυνση το κεντρικό μέρος του γαλαξία NGC 4449.
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5.2.2. NGC 1569.

Με τον Chandra ανιχνεύθηκαν 15 πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητα από 1.22 ×1036 

erg/sec έως 7.98×1037 erg/sec (0.3-8.0 keV) από τις οποίες οι πέντε είχαν πάνω από 
200  counts  επιτρέποντας  την  ανάλυση  των  φασμάτων  τους  με  το  XSPEC. 
Χρησιμοποιώντας τις συντεταγμένες των γνωστών αστέρων WR στον NGC 1569 
από τους καταλόγους των  Delgado et al. (1997);  Buckalew et al. (2000);  Hunter et 
al. (2000);  Westmoquette et al. (2007)  βρήκαμε ότι η πηγή ακτίνων Χ με αύξοντα 
αριθμό 2 (RA 04:30:48.597,  DEC +64:50:58.50)  όπως φαίνεται  στον πίνακα του 
γαλαξία  NGC  1569  ταυτοποιήθηκε  με  δύο  αστέρια  WR  από  τον  κατάλογο  του 
Buckalew et al.  (2000), το S4 (RA 04:30:48.5, DEC +64:50:59.2) και το S5 (RA 
04:30:48.6, DEC +64:50:57.5). Η ταυτοποίηση έγινε με το πρόγραμμα TOPCAT και 
χρησιμοποιώντας ακτίνα 1'' η οποία συμπεριλαμβάνει το αστρομετρικό σφάλμα του 
Chandra  (~0.6'')  και  το  τοπικό  σφάλμα  των  οπτικών  καταλόγων  που 
χρησιμοποιήθηκαν.
Η  προσαρμογή  του  φάσματος  της  πηγής  ακτίνων  Χ  με  αρίθμηση  2  έγινε  με  το 
μοντέλο  power  law  με  x2/d.o.f=34.48/30  και  δείκτη  φάσματος  Γ~1.79 
υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για διπλό σύστημα αποτελούμενο από αστέρι  WR. Η 
λαμπρότητα της πηγής είναι 7.98x1037 erg s-1, η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες πηγές 
του γαλαξία.
Η  ανάλυση  των  φασμάτων  των  περισσότερων  πηγών  ακτίνων  Χ  έδειξε  καλή 
προσαρμογή με έναν νόμο δύναμης με Γ~1-3 μέσα στα τυπικά όρια προσαρμογής 
των διπλών συστημάτων εκπομπής των πηγών ακτίνων Χ. Εκτός από την πηγή με 
αρίθμηση 1 που έχει ένα πολύ μαλακό φάσμα με δείκτη φάσματος Γ~4.12. Αυτό μας 
υποδεικνύει ότι η πηγή έχει πιθανώς θερμικό φάσμα και δοκιμάζουμε να κάνουμε την 
προσαρμογή του φάσματος με τον συνδυασμό ενός νόμου δύναμης και ένα πρόσθετο 
θερμικό  μοντέλο,  που  περιγράφει  εκπομπή  από  οπτικά  λεπτό  φάσμα  (APEC) 
προκύπτοντας ένα καλύτερο φάσμα. Το νέο φάσμα έχει δείκτη φάσματος Γ~3.68 και 
θερμοκρασία KT=0.74 keV. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 1569.

                                                                                                                     NGC 1569

Χ-ray source RA
(J2000)

DEC
(J2000)

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022 cm-2  )
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1   04:30:48.110 +64:50:50.62 75.51/52 4.12 
0.33
−0.28 0.530

0.063
−0.060

1474.48 1.35x10-2 5.08x10-14 6.87x1037

1(pl+apec)
KT=0.74keV

 
0.90
−0.63

  04:30:48.110 +64:50:50.62 60.43/50 3.68 
0.39
−0.26 0.45 

0.069
−0.066

1474.48 1.37x10-2 5.22x10-14 7.06x1037  

2    04:30:48.597 +64:50:58.50 04:30:48.5α +64:50:49.2α 34.48/30 1.79
0.16
−0.17 0.298

0.047
−0.043

857.812 7.09x10-3 5.90x10-14 7.98x1037 

04:30:48.6α +64:50:57.5α

3    04:30:49.841 +64:50:55.49 7.92/6 1.60
0.34
−0.33

0.221
0.118
−0.221

243.917 1.79x10-3 1.76x10-14 2.38x1037

4   04:30:57.433 +64:50:48.48 8.40/9 2.52
0.59
−0.36

0.943
0.478
−0.301

287.409 2.52x10-3 2.20x10-14 2.98x1037

5    04:30:48.212 +64:50:46.57 11.67/7 1.39
0.65
−0.36

0.221
0.436
−0.221

144.000 1.29x10-3 1.67x10-14 2.26x1037

6   04:30:41.527 +64:50:43.02 1.7 0.221 12.599 1.30x10-4 1.02x10-15 1.38x1036

7    04:30:39.601 +64:50:08.54 1.7 0.221 19.456 2.01x10-4 1.59x10-15 2.15x1036

8    04:30:43.983 +64:51:15.79 1.7 0.221 11.083 1.14x10-4 9.03x10-16 1.22x1036

9   04:30:46.914 +64:51:06.98 1.7 0.221 48.497 5.01x10-4 3.95x10-15 5.34x1036

10  04:30:47.719 +64:51:03.74 1.7 0.221 58.394 6.03x10-4 4.76x10-15 6.44x1036

11  04:30:46.590 +64:50:53.42 1.7 0.221 20.468 2.11x10-4 1.67x10-15 2.26x1036

12  04:30:52.765 +64:50:38.93 1.7 0.221 19.788 2.04x10-4 1.61x10-15 2.17x1036

13  04:30:52.437 +64:50:42.61 1.7 0.221 25.788 2.66x10-4 2.10x10-15 2.84x1036

14  04:30:53.324 +64:50:45.35 1.7 0.221 35.038 3.62x10-4 2.86x10-15 3.87x1036

15  04:30:54.080 +64:50:43.10 1.7 0.221 32.879 3.40x10-4 2.68x10-15 3.63x1036

Σχόλιο: (α) Οι συντεταγμένες των WR αστεριών από τους δημοσιευμένους καταλόγους των Delgado et al. (1997);  Buckalew et al. (2000);  Hunter et al. (2000);  Westmoquette et al. 
(2007).



Εικόνα 15: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 16: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law+apec.
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Εικόνα 17: Το φάσμα της πηγής 2 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 18: Το φάσμα της πηγής 3 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 19: Το φάσμα της πηγής 4 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 20: Το φάσμα της πηγής 5 στον γαλαξία NGC 1569 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 21:  Ο γαλαξίας NGC 1569.  Η κίτρινη γραμμή δείχνει  τη  D25  έλλειψη του γαλαξία.  Τα 
πράσινα  σημεία  αντιστοιχούν  στις  πηγές  ακτίνων  Χ  που  ανιχνεύτηκαν  από  τον  Chandra.  Τα 
κόκκινα σημεία αντιστοιχούν σε αστέρια WR από την δημοσίευση των  Buckalew et al. (2000). Τα 
μπλε σημεία αντιστοιχούν στα SSC-A και SSC-B. Τασημεία με άσπρο χρώμα αντιστοιχούν στα 
σμήνη 48 και 10.

Εικόνα 22: Ο γαλαξίας NGC 1569 σε μεγέθυνση.
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Εικόνα 23: Ο γαλαξίας NGC 1569 σε μεγέθυνση.

Εικόνα  24:  Η  περιοχή  των  WR  αστεριών  στον  NGC  1569  γαλαξία.  Ο  πράσινος  κύκλος  με 
αρίθμηση 2 δείχνει την πηγή ανίχνευσης 2 (πίνακας 6) του Chandra. Τα κόκκινα σημεία 4 και 5 
υποδεικνύουν  τα    WR αστέρια  από  τους  δημοσιευμένους  καταλόγους  Delgado  et  al.  (1997); 
Buckalew et al. (2000);  Hunter et al. (2000);  Westmoquette et al. (2007).
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5.2.3. NGC 3125.

Στον  NGC  3125  γαλαξία  ανιχνεύτηκαν  2  πηγές  ακτίνων  Χ  με  λαμπρότητες 
3.57×1039 erg/sec και 8.44×1038 erg/sec από τις οποίες και οι δύο είχαν πάνω από 200 
counts  επιτρέποντας να κάνουμε  το φάσμα τους με το XSPEC. Η ανάλυση των 
φασμάτων των δύο πηγών ακτίνων Χ έδειξε καλή προσαρμογή με ένα νόμο δύναμης 
με δείκτες φάσματος 1.88 και  1.49 αντίστοιχα,  υποδεικνύοντας  ότι  πρόκειται  για 
διπλά συστήματα εκπομπής ακτίνων Χ. Ο NGC 3125 έχει μια περιοχή WR (NGC 
3125-Α, Chandar, Leitherer, Tremonti 2003), η οποία όμως δεν σχετίζεται με καμία 
από τις δύο πηγές ακτίνων Χ που ανιχνεύτηκαν από τον Chandra. 
Η  πηγή  με  αρίθμηση  1  έχει  λαμπρότητα  μεγαλύτερη  από  1039  erg/sec, 
υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ULX.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 3125.

NGC 3125

Χ-ray 
sources

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022  cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1    10:06:33.972 -29:56:17.30 46.74/55 1.88
0.09
−0.16 0.512

0.100
−0.084

1404.36 2.14x10-2 2.11x10-13 3.64x1039

2    10:06:33.262 -29:56:03.49 9.06/8 1.49
0.59
−0.72 0.395

0.577
−0.395

279.66 3.48x10-3 4.98x10-14 8.60x1038



Εικόνα 25: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 3125 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 26: Το φάσμα της πηγής 2 στον γαλαξία NGC 3125 με το μοντέλο power law.
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5.2.4. NGC 6774.

Στον NGC 6774 ανιχνεύτηκαν 7 πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητα από 2.52x1038 erg 
s-1  έως  2.66x1040  erg  s-1  στην  περιοχή  0.3-8.0  keV.  Η  πρώτη  πηγή  είχε  τον 
απαιτούμενο αριθμό counts (περισσότερα από 200), ώστε να είναι εφικτή η ανάλυση 
του φάσματος με το πρόγραμμα XSPEC. Για τις υπόλοιπες πηγές με μικρό αριθμό 
counts  εκτιμήσαμε  τη  ροή ενέργειας  και  την  λαμπρότητα  τους  ακολουθώντας  τη 
μέθοδο  που  παρουσιάσθηκε  στην  παράγραφο  5.1  και  φτιάξαμε  ένα  θεωρητικό 
μοντέλο με τιμές που δώσαμε εμείς προσαρμόζοντας αυτό στα πραγματικά δεδομένα, 
προκύπτοντας τα  δεδομένα του πίνακα 7.
Η  πρώτη  πηγή  δεν  έχει  πολύ  καλή  προσαρμογή  με  το  μοντέλο  power  law  με 
x2/d.o.f=114.88/40 έχοντας ένα πολύ μαλακό φάσμα με Γ~4.29. Χρησιμοποιώντας 
ένα  πρόσθετο  θερμικό  μοντέλο  (apec)  πετυχαίνουμε  μια  καλύτερη  προσαρμογή 
x2/d.o.f=37.95/35  με  παραμέτρους  Γ~3.03  και  ΚΤ=0.73keV.  Η  λαμπρότητα  που 
προκύπτει είναι 2.66x1040 erg s-1 .
Δεν ήταν δυνατή η σύγκριση των συντεταγμένων των πηγών ακτίνων Χ με αστέρια 
WR,  διότι  δεν  υπήρχαν  δημοσιευμένοι  κατάλογοι  WR  αστεριών  σε  αυτόν  τον 
γαλαξία.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 6764.

NGC 6764

Χ-ray source RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022 cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1   19:08:16.435 +50:56:00.91 114.88/37 4.29 0.41 910.84 4.50x10-2 1.99x10-13 2.44x1040

1(pl+apec)
ΚT=0.72keV
0.08
−0.06

  19:08:16.435 +50:56:00.91 37.95/35 3.03 0.38
−0.22

0.202 0.061
−0.080

910.84 4.85x10-2 2.16x10-13 2.66x1040

2   19:08:16.747 +50:55:52.97 1.7 0.062 127.66 6.42x10-3 5.02x10-14 6.04x1039

3   19:08:12.447 +50:55:32.34 1.7 0.062 15.09 7.58x10-4 5.93x10-15 7.17x1038

4  19:08:18.559 +50:55:50.10 1.7 0.062 5.32 2.67x10-4 2.09x10-15 2.52x1038

5  19:08:15.341 +50:56:19.21 1.7 0.062 7.30 3.67x10-4 2.87x10-15 3.47x1038

6  19:08:17.622 +50:56:31.12 1.7 0.062 13.80 6.93x10-4 5.42x10-15 6.57x1038

7  19:08:18.724 +50:56:39.39 1.7 0.062 7.27 3.65x10-4 2.86x10-15 3.47x1038



Εικόνα 27: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 6764 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 28: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 6764 με το μοντέλο power law +apec.
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5.2.5. NGC 5471.

Στον NGC 5471 ανιχνεύτηκε μία πηγή ακτίνων Χ με μικρό αριθμό counts. Έτσι δεν 
είναι δυνατόν να αναλύσουμε το φάσμα της. Γιαυτό εκτιμήσαμε τη ροή ενέργειας και 
την λαμπρότητα της ακολουθώντας τη μέθοδο που παρουσιάσθηκε στην παράγραφο 
5.1 φτιάχνοντας ένα θεωρητικό μοντέλο που το προσαρμόζουμε  στα πραγματικά 
δεδομένα της πηγής,  εκτιμώντας την λαμπρότητά της σε 1.12 x 1038  erg s-1.   Δεν 
προέκυψαν συντεταγμένες για μεμονωμένα αστέρια WR ή περιοχές που να περιέχουν 
αυτά από δημοσιεύσεις, οπότε δεν ήταν δυνατή η σύγκριση των συντεταγμένων των 
πηγών ακτίνων Χ με αστέρια WR.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 5471.

NGC 5471

Χ-ray
 source

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022  cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1    14:04:29.219 +54:23:53.11 1.7 0.01 126.52 8.85x10-3 6.11x10-14 1.12x1038



5.2.6. NGC 7714.

Στον NGC 7714 ανιχνεύτηκαν 8 πηγές ακτίνων Χ με το παρατηρητήριο Chandra με 
λαμπρότητες από 1.01×1038 έως 5.92 ×1040  erg/sec (0.3-8.0 keV). Οι δύο από αυτές 
είχαν  περισσότερα από 200  counts επιτρέποντάς μας να αναλύσουμε το φάσμα τους 
με το XSPEC. Η ανάλυση των φασμάτων των δύο αυτών πηγών ακτίνων Χ έδειξε 
μια  καλή  προσαρμογή  με  έναν  νόμο  δύναμης  με  δείκτες  φάσματος  Γ~1.82  και 
Γ~1.86 αντίστοιχα, μέσα στα τυπικά όρια των διπλών συστημάτων ακτίνων Χ. Οι 
λαμπρότητες τους υπολογίζονται 5.92 ×1040 erg/sec  και 5.75 ×1040 erg/sec αντίστοιχα 
υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για ULX διπλά συστήματα ακτίνων Χ. Το γεγονός ότι 
έχουν  λαμπρότητες  μεγαλύτερες  των  1040  erg/sec  μας  δείχνει  ότι  ίσως  περιέχουν 
μελανές οπές τις τάξης των 100 M .⊙
Οι υπόλοιπες πηγές ακτίνων Χ είχαν μικρό αριθμό counts,  έτσι ακολουθώντας τη 
μέθοδο που παρουσιάσθηκε στην παράγραφο 5.1, εκτιμήσαμε τη ροή ενέργειας και 
τη λαμπρότητα τους. Δεν υπήρχαν δημοσιευμένοι κατάλογοι WR αστεριών σε αυτόν 
τον  γαλαξία οπότε δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποια ταυτοποίηση με τις  πηγές 
ακτίνων Χ που ανιχνεύτηκαν.

                                     66                                           



ΠΙΝΑΚΑΣ 10: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία NGC 7714.

NGC 7714

Χ-ray
source

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022  cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/ s)

Luminosity
(erg/s)

1    23:36:14.155 +02:09:17.87 92.95/102 1.82±
0.09
0.10 0.224±

0.031
0.033

2724 4.14x10-2 3.60x10-13 5.92x1040

2    23:36:15.639 +02:09:23.40 117.61/102 1.86±
0.10
0.09 0.204±

0.030
0.028

2791.32 4.45x10-2 3.56x10-13 5.75x1040

3    23:36:13.913 +02:09:36.62 1.7 0.048 21.05 5.35x10-2 2.63x10-15 4.24x1038

4    23:36:14.942 +02:09:37.79 1.7 0.048 5.00 5.36x10-2 6.25x10-16 1.01x1038

5    23:36:12.345 +02:09:05.69 1.7 0.048 25.30 5.38x10-2 3.16x10-15 5.08x1038

6    23:36:13.247 +02:09:02.40 1.7 0.048 31.55 5.16x10-2 3.94x10-15 6.60x1038

7    23:36:14.233 +02:09:07.75 1.7 0.048 21.44 5.15x10-2 2.68x10-15 4.50x1038

8   23:36:15.166 +02:09:04.56 1.7 0.048 17.03 5.37x10-2 2.13x10-15 3.43x1038



Εικόνα 29: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία NGC 7714 με το μοντέλο power law.

Εικόνα 30: Το φάσμα της πηγής 2 στον γαλαξία NGC 7714 με το μοντέλο power law.
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5.2.7. NGC 1365.

Με το wavedetect ανιχνεύσαμε 21 πηγές ακτίνων Χ. Θέτοντας τις συντεταγμένες και 
την έλλειψη D25 του γαλαξία (11.2 arcmin για τον μεγάλο άξονα και 6.2  arcmin για 
τον μικρό άξονα) από το NED βρήκαμε ότι ανήκουν και οι 21 σε αυτόν τον γαλαξία. 
Μόνο  δύο  πηγές  είχαν  αριθμό  counts  μεγαλύτερο  από  200  επιτρέποντάς  μας  να 
αναλύσουμε το φάσμα τους με το XSPEC. 
Για την πρώτη πηγή με RA 03:33:36.353 και DEC -36:08:25.61 η προσαρμογή  ενός 
νόμου δύναμης δίνει  αρνητικό φασματικό δείκτη,  ενώ το φάσμα παρουσιάζει  και 
ισχυρή γραμμή εκπομπής Fe K, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ενεργό 
πυρήνα (AGN). Η πηγή με αρίθμηση 2 και συντεταγμένες RA 03:33:34.603 και DEC 
-36:09:35.90 έχει καλή προσαρμογή με το μοντέλο  power law, με φασματικό δείκτη 
Γ~1.61  μέσα  στα  τυπικά  όρια  των  διπλών  συστημάτων  εκπομπής  ακτίνων  Χ. 
Βρίσκοντας  ότι  πρόκειται  για  ULX  πηγή  ακτίνων  Χ  με  λαμπρότητα  1.39x1040 

erg/sec (0.3-8.0 keV).
Οι  υπόλοιπες  πηγές  ακτίνων  Χ  έχουν  μικρό  αριθμό  counts,  εκτιμώντας  τη  ροή 
ενέργειας και τη λαμπρότητά τους εφαρμόζοντας τη μέθοδο που περιγράφεται στην 
παράγραφο  5.1,  φτιάχνοντας  ένα  θεωρητικό  μοντέλο  προσαρμόζοντας  το  στα 
πραγματικά δεδομένα. 
Ο NGC 1365 έχει μια περιοχή WR την περιοχή HII L4 (Alloin 1981) η οποία όμως 
δεν  σχετίζεται  με  καμία  από  τις  πηγές  ακτίνων  Χ  που  ανιχνεύθηκαν   από  τον 
Chandra. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 11: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στον γαλαξία NGC 1365.

NGC  1365

Χ-ray 
sources

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022  cm-2)
Counts Count rate

(counts/sec)
Flux
(erg/cm2/s)

Luminosity
(erg/s)

1 AGN  03:33:36.353 -36:08:25.61 445.81/92 -2.32 1.2x10-20 2501.2 9.24x10-2 5.35x10-12 2.57x1041

2   03:33:34.603 -36:09:35.90 12.42/22 1.61
0.25
−0.22 7.75x10-2 0.074

−0.061
570.45 3.35x10-2 2.96x10-13 1.39x1040

3  03:33:34.035 -36:09:20.16 1.7 1.42x10-2 4.48 5.10x10-2 2.20x10-15 1.03x1038

4  03:33:32.346 -36:09:02.20 1.7 1.42x10-2 15.33 4.91x10-2 7.53x10-15 3.50x1038

5   03:33:37.731 -36:08:41.05 1.7 1.42x10-2 14.06 5.15x10-2 6.90x10-15 3.21x1038

6   03:33:36.107 -36:08:32.19 1.7 1.42x10-2 92.32 5.16x10-2 4.53x10-14 2.10x1039

7   03:33:35.985 -36:08:20.87 1.7 1.42x10-2 95.19 5.16x10-2 4.67x10-14 2.17x1039

8   03:33:36.696 -36:08:13.49 1.7 1.42x10-2 20.04 5.17x10-2 9.84x10-15 4.58x1038

9  03:33:39.579 -36:08:16.69 1.7 1.42x10-2 6.80 5.15x10-2 3.34x10-15 1.47x1038

10  03:33:34.076 -36:08:07.10 1.7 1.42x10-2 7.64 5.15x10-2 3.75x10-15 1.75x1038

11  03:33:31.619 -36:08:08.82 1.7 1.42x10-2 49.51 5.13x10-2 2.43x10-14 1.14x1039

12  03:33:31.091 -36:08:07.83 1.7 1.42x10-2 10.48 5.12x10-2 5.15x10-15 2.41x1038

13  03:33:30.380 -36:08:20.62 1.7 1.42x10-2 9.40 5.12x10-2 4.62x10-15 2.18x1038

14  03:33:28.877 -36:08:28.00 1.7 1.42x10-2 7.26 5.08x10-2 3.56x10-15 1.69x1038

15  03:33:26.685 -36:08:13.96 1.7 1.42x10-2 6.80 5.04x10-2 3.34x10-15 1.56x1038

16 03:33:41.934 -36:07:41.01 1.7 1.42x10-2 16.75 5.13x10-2 8.22x10-15 3.83x1038

17  03:33:41.832 -36:07:31.42 1.7 1.42x10-2 113.86 5.14x10-2 5.59x10-14 2.60x1039

18  03:33:40.248 -36:07:26.99 1.7 1.42x10-2 64.61 5.14x10-2 3.17x10-14 1.46x1039

19 03:33:37.284 -36:07:23.06 1.7 1.42x10-2 27.95 5.21x10-2 1.37x10-14 6.38x1038

20  03:33:39.598 -36:07:07.81 1.7 1.42x10-2 4.48 5.15x10-2 2.20x10-15 1.03x1038

21  03:33:44.309 -36:07:17.63 1.7 1.42x10-2 114.45 5.11x10-2 5.62x10-14 2.64x1039



Εικόνα 31: Το φάσμα της πηγής 2 στον γαλαξία NGC 1365 με το μοντέλο power law.
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5.2.8. I Zw 18.

Στην παρούσα εργασία στον γαλαξία I Zw 18 ανιχνεύτηκε 1 πηγή ακτίνων Χ με το 
παρατηρητήριο Chandra με φωτεινότητα 2.69 ×1039  erg/sec (0.3-8.0 keV) η οποία 
είχε πάνω από 200 counts επιτρέποντας την ανάλυση του φάσματος με το XSPEC. Η 
ανάλυση του φάσματος έδειξε μια καλή προσαρμογή με το μοντέλο power law με 
δείκτη φάσματος Γ~1.88, υποδεικνύοντας ότι πρόκειται για διπλό σύστημα εκπομπής 
ακτίνων Χ.  Το φάσμα της  που φαίνεται στο σχήμα 33 παρουσιάζει μέγιστο στο 0.65 
keV  υποδεικνύοντας  την  παρουσία  γραμμής  εκπομπής  OVIII  συμπεραίνοντας 
υπεραφθονία  του  οξυγόνου που  είτε  οφείλεται  σε  συνοδό  αστέρι  σε  περίπτωση 
δυαδικού  συστήματος  είτε  σε  εκτοξεύσεις  υπερκαινοφανών  (Thuan,  Bauter, 
Papaderos & Izotov 2004). 
Χρησιμοποιώντας  τις  συντεταγμένες  της  πηγής  ακτίνων  Χ  για  τον  IZW 18  που 
ανιχνεύτηκε από τους Thuan et al. (2004) με λαμπρότητα 1.6×1039erg/sec (0.3-7.0 
keV) βρήκαμε ότι ταυτοποιείται με την πηγή που ανιχνεύεται από τον Chandra. Ο 
υπολογισμός της λαμπρότητας από τους Thuan et al.  (2004) έγινε θεωρώντας την 
απόσταση  της  πηγής  στα  13  Mpc.  Η  λαμπρότητα  της  πηγής  ακτίνων  Χ 
χρησιμοποιώντας τη ροή ενέργειας από τις  παρατηρήσεις  του Chandra προκύπτει 
1.37 ×1039  erg/sec θεωρώντας την απόσταση στα 13 Mpc. Οι Aloisi et al. (2007) με 
τη μέθοδο των Κηφείδων υπολόγισε την απόσταση του  IZW 18 στα 18.2 ± 1.5  Mpc. 
Η  λαμπρότητα  της  πηγής  για  αυτήν  την  απόσταση  είναι  2.69  ×1039  erg/sec, 
υποδεικνύοντας μας ότι πρόκειται για ULX.
Βασισμένοι  στις  συντεταγμένες  WR περιοχών  του  IZW 18  στη  δημοσίευση  των 
Brinchmann, Kunth, & Durret (2008), έγινε η ταυτοποίηση της πηγής ακτίνων Χ  που 
παρατηρήθηκε με τον  Chandra. Σύμφωνα με τα παραπάνω προκύπτει ότι πρόκειται 
για διπλό σύστημα ακτίνων Χ, αποτελούμενο από ένα αστέρι WR συνοδευόμενο από 
μια μεγάλης μάζας αστρική μελανή οπή.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12: Μετρήσεις των πηγών ακτίνων Χ στο γαλαξία I Zw 18.

I Zw 18

Χ-ray 
source

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

RA
(J2000)

DEC
(J2000)

x2/d.o.f Photon index
        Γ

ΝΗ

(×1022 cm-2)
Counts Count rate Flux

(erg/cm2/s)
Luminosity
(erg/s)

1   09:34:01.961 +55:14:27.90 09:34:02.02 +55:14:27.86 12.48/19 1.88±
0.27
0.20 0.071±

0.049
0.062

516.605 1.11x10-2 6.77x10-14 2.69x1039



Εικόνα 32: Το φάσμα της πηγής 1 στον γαλαξία I Zw 18 με το μοντέλο power law.
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Εικόνα 33: Ο γαλαξίας  I Zw 18.  Η κίτρινη γραμμή παριστάνει την D25 έλλειψη του γαλαξία. Ο 
κύκλος με πράσινο χρώμα αντιστοιχεί στην πηγή ακτίνων Χ που ανιχνεύθηκε από τον Chandra. Το 
σημείο  με  κόκκινο  χρώμα  αντιστοιχεί  σε  αστέρια  WR  από  την  δημοσίευση  των  Brinchmann, 
Kunth, & Durret (2008).

Εικόνα 34: Ο γαλαξίας  I Zw 18 σε μεγέθυνση.
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6. ΡΥΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΗΓΏΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ.

Στην  προηγούμενη  ερευνά  μας  αναφέραμε  ότι  είναι  δύσκολο  να  επιβεβαιωθούν 
αντικείμενα  που  περιέχουν  αστέρια  WR  και  να  μπορούμε  με  ασφάλεια  να 
υπολογίσουμε τον ρυθμό που παράγονται οι πηγές των ακτίνων Χ που περιέχουν 
αστέρια WR. Κάνοντας παρακάτω κάποιες συγκρίσεις με άλλους γαλαξίες (όπως οι 
Antennae και SINGS γαλαξίες), προσπαθούμε να δούμε αν ο ρυθμός που παράγονται 
οι πηγές των ακτίνων Χ(που θα περιέχουν  τι άλλο; αστέρια WR) στους WR γαλαξίες 
είναι μεγαλύτερος, όπως αναμένεται. 

6.1. Κατανομή της λαμπρότητας.

Στην ερευνά μας ανιχνεύσαμε 83 πηγές ακτίνων Χ με τα δεδομένα που ελήφθησαν 
από  το  δορυφόρο  παρατήρησης  Chandra.  Στην  κατανομή  της  λαμπρότητας  των 
πηγών ακτίνων Χ στους WR γαλαξίες που φαίνεται στην εικόνα 35 δεν ελήφθησαν 
υπόψιν η πηγή με αρίθμηση 3 του γαλαξία NGC 4449 (Πίνακας 5) και η πηγή με 
αρίθμηση 1  του γαλαξία NGC 1365 (Πίνακας 11). Αυτή η εξαίρεση έγινε γιατί όπως 
αναφέρθηκε στις παραπάνω παραγράφους 5.2.1 και 5.2.7, η πρώτη πηγή αντιστοιχεί 
σε γνωστό SNR και η δεύτερη σε AGN. Οι υπόλοιπες 81 πηγές ακτίνων Χ των WR 
γαλαξιών  που  φαίνονται  στην  κατανομή  της  λαμπρότητας  της  εικόνας  έχουν 
λαμπρότητες  από  1.22  x  1036 erg/sec  έως  7.01  x  1040 erg/sec.  Οι  WR  γαλαξίες 
χαρακτηρίζονται από έντονο σχηματισμό άστρων. 
Οι Zezas et al. (2007) με το δορυφόρο παρατήρησης Chandra μελέτησαν της πηγές 
ακτίνων  Χ  στους  γαλαξίες  Antennae  (NGC  4038/4039),  οι  οποίοι  έχουν  τον 
μεγαλύτερο γνωστό ρυθμό παραγωγής άστρων σε  σχέση με  άλλους  γαλαξίες.  Οι 
λαμπρότητες που υπολογίσθηκαν κυμαίνονται από 1.35 x 1037 erg/sec έως 6.17 x 1039 

erg/sec.  Στην  εικόνα  35 παρουσιάζεται  η  κατανομή της  λαμπρότητας  των πηγών 
ακτίνων Χ στους γαλαξίες Antennae, τα χαρακτηριστικά της οποίας είναι παρόμοια 
με άλλους γαλαξίες που έχουν έντονο σχηματισμό άστρων.
Συγκρίνοντας τις δύο κατανομές παρατηρούμε ότι για τις ίδιες λαμπρότητες στους 
WR γαλαξίες αντιστοιχεί μεγαλύτερος αριθμός πηγών ακτίνων Χ σε σχέση με τους 
γαλαξίες  Antennae.  Αυτό μας οδηγεί  στην εκτίμηση ότι  οι  πηγές  ακτίνων Χ που 
περιέχουν WR αστέρια παράγουν πηγές ακτίνων Χ με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση 
με  άλλους  γαλαξίες  που  έχουν  έντονο  σχηματισμό  αστέρων,  όπως  οι   γαλαξίες 
Antennae.
Τέσσερις πηγές έχουν λαμπρότητα μεγαλύτερη από 6.17 x 1039 erg/sec φτάνοντας 
κοντά στα 1041 erg/sec.  Γνωρίζοντας ότι  η κατανομή της λαμπρότητας έχει  κοινά 
χαρακτηριστικά στους γαλαξίες που έχουν έντονο σχηματισμό άστρων αναμέναμε 
ότι και η κατανομή στους WR γαλαξίες θα διακόπτονταν κοντά στην λαμπρότητα 
1040 erg/sec. Η διαφορά στις δύο κατανομές είναι ότι η μία χαρακτηρίζεται από πηγές 
ακτίνων Χ που παράγονται  από WR αστέρια,  καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι 
αυτές  οι  πηγές δημιουργούν τις  διαφορές.  Αυτό μας  κάνει  να  υποθέσουμε  ότι  οι 
πηγές που έχουν λαμπρότητα μεγαλύτερη από 6.17 x 1039 erg/sec  περιέχουν WR 
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αστέρια. 
 

Εικόνα 35: Η κατανομή της λαμπρότητας στους WR γαλαξίες και στους Antennae 
γαλαξίες.
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6.2. Ρυθμός παραγωγής διπλών συστημάτων πηγών ακτίνων Χ στους Wolf Rayet 
γαλαξίες σε σχέση με τους SINGS γαλαξίες.

Στα προηγούμενα μέρη της εργασίας  παρουσιάσαμε την ανάλυση δεδομένων του 
Chandra για τους 8 WR γαλαξίες του δείγματός μας,  όπου βρήκαμε συνολικά 83 
πηγές ακτίνων Χ (τυπικά ~10 πηγές/γαλαξία). Από αυτές τις πηγές οι 3 σχετίζονται 
με πηγές ακτίνων Χ που περιέχουν αστέρια WR. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουμε 
αυτά τα αποτελέσματα για να  συγκρίνουμε το ρυθμό παραγωγής πηγών ακτίνων Χ 
των  υπό μελέτη  WR γαλαξιών  σε  σχέση  με  άλλους  γαλαξίες  από τον  κατάλογο 
Spitzer  Infrared  Nearby  Galaxies  Survey  (SINGS)  με επίσης  έντονο  ρυθμό 
παραγωγής άστρων. Οι SINGS γαλαξίες αποτελούν την φασματοσκοπική έρευνα στο 
υπέρυθρο 75 γαλαξιών σε απόσταση μικρότερη των 30 Mpc από τους Kennicutt et al. 
(2003). Από το δείγμα SINGS επιλέξαμε ακανόνιστους και σπειροειδείς γαλαξίες με 
δημοσιευμένες παρατηρήσεις  στις  ακτίνες  Χ.  Ο τελικός κατάλογος φαίνεται  στον 
πίνακα 14. Για όλους τους γαλαξίες SINGS υπολογίσθηκε εμπειρικά ο αναμενόμενος 
αριθμός των πηγών ακτίνων Χ από τη σχέση  των (Grimm et al. 2003)

                                        N(>L)=5.4 SFR (L38
-0.61-210-0.61)  (8)

όπου L38=L/1038 erg s-1 και ο ρυθμός παραγωγής άστρων (SFR) μετριέται σε μονάδες 
M⊙ yr−1. Το SFR τόσο για τους γαλαξίες του δείγματος μας όσο και για το δείγμα 
SINGS, έχει ληφθεί από δημοσιεύσεις όπως φαίνεται στα σχόλια των πινάκων 14 και 
15. Όπου δεν υπήρχε δημοσιευμένη τιμή για το  SFR, αυτός υπολογίσθηκε από τις 
παρακάτω σχέσεις βαθμονόμησης του Kennicutt (1998):

SFR (M⊙ yr−1) = 7.9 x 10−42 L(Hα) (ergs s−1)  (9)

SFR (M⊙ yr−1)=4.4 x 10−44 L(FIR) (ergs s−1)  (10)

λαμβάνοντας  υπόψιν  την  διόρθωση  για  την  απορρόφηση  της  σκόνης.  Για  τους 
γαλαξίες NGC 3125, NGC 6764 και NGC 7714 το SFR υπολογίσθηκε από τον τύπο 
(9), όπου η L(Hα) είναι η λαμπρότητα του γαλαξία στη γραμμή εκπομπής Hα από τις 
δημοσιεύσεις  των  Schwartz  et  al.  (2006),  Epinat  et  al.  (2008)  και  Moustakas  & 
Kennicut (2006) αντίστοιχα για τους τρεις γαλαξίες. Για τους γαλαξίες  NGC 1569 
και NGC 4449, επειδή είναι μικροί γαλαξίες αν υπολογίζαμε το  SFR μόνο από τη 
γραμμή εκπομπής Ηα το SFR θα ήταν υπερεκτιμημένο. Γι αυτό για αυτούς τους δύο 
γαλαξίες υπολογίζουμε το SFR και από τη σχέση (10), όπου  L(FIR) η λαμπρότητα 
στο υπέρυθρο. Έτσι έχουμε ένα εύρος τιμών που μπορεί να πάρει το SFR. Το SFR 
και  για  τις  δύο  μεθόδους  για  αυτούς  τους  δύο  γαλαξίες  έχει  ληφθεί  από 
δημοσιευμένες εργασίες όπως φαίνεται και στο σχόλιο του πίνακα 14.
Στο  δείγμα  μας  είχαμε  δύο  ομάδες  γαλαξιών,  μία  ομάδα  με  κατώτερο  όριο 
λαμπρότητας LX ~ 1036  erg s-1 και μια άλλη ομάδα με κατώτερο όριο λαμπρότητας LX 

~ 1038  erg s-1.  Στην εικόνα 1 βλέπουμε ότι η λαμπρότητα εξαρτάται από τον αριθμό 

                                     78                                           



των  πηγών  ακτίνων  Χ.  Για  τους  SINGS  γαλαξίες  δεν  υπήρχαν  δεδομένα 
παρατήρησης για όλους τους γαλαξίες από δημοσιεύσεις, για τον αριθμό των πηγών 
ακτίνων  Χ,  για  τις  παραπάνω  δύο  ομάδες  λαμπρότητας.  Έτσι  εκτιμήθηκε  ο 
αναμενόμενος θεωρητικά αριθμός των πηγών ακτίνων Χ για κάθε γαλαξία  SINGS 
και για τα δύο όρια λαμπρότητας.
Στον πίνακα 15 στην ομάδα γαλαξιών (NGC1569, NGC 4449) με κατώτερο όριο 
λαμπρότητας  LX > 1036  erg s-1, λόγω του μικρού αριθμού δείγματος, υπολογίσαμε το 
λόγο του αριθμού των πηγών ακτίνων Χ προς το ρυθμό παραγωγής άστρων (N(X-
ray)/SFR),  όπου  ο  τελευταίος  έχει  υπολογισθεί  με  δύο  μεθόδους:  την  εκπομπή 
ακτινοβολίας στο Far-Infrared (FIR) και στη γραμμή εκπομπής Hα. Η τιμή του λόγου 
N(X-RAY)/SFR  για  την  εκπομπή  FIR  για  τους  δύο  προηγούμενους  γαλαξίες 
προκύπτει αρκετά μεγαλύτερη σε σχέση με την ίδια θεωρητική τιμή για τους  SINGS 
γαλαξίες, διότι οι δύο γαλαξίες του δείγματος έχουν αναλογικά μικρότερες ποσότητες 
σκόνης και επομένως η εκτίμηση του SFR από την υπέρυθρη ακτινοβολία θα είναι 
υποεκτιμημένη.  Ενώ  για  την  εκπομπή  Hα  η  τιμή  του  λόγου  N(X-RAY)/SFR 
προκύπτει μικρότερη σε σχέση με την ίδια θεωρητική τιμή για τους SINGS γαλαξίες. 
Αυτές οι δύο τιμές μας δίνουν το εύρος της περιοχής των τιμών που μπορεί να πάρει 
ο λόγος  N(X-RAY) /SFR.

ΠΙΝΑΚΑΣ 13: O θεωρητικός αριθμός των πηγών ακτίνων Χ στους  SINGS σε σχέση με το SFR.

GALAXIES
(SINGS)

TYPE SFR

(1)

N(X-RAY) 
L>1038 erg s-1

(2)

N(X-RAY) 
L>1036 erg s-1

(2)

NGC1097 Sbb 9.57 49.61 855.27

NGC1291 Sba 0.49 2.54 43.79

NGC2915 I0 0.02 0.1 1.79

NGC3198 Sbc 0.93 4.82 83.11

NGC3351 Sbb 1.25 6.48 111.71

NGC4631 Sbd 5,19 26.9 463.83

NGC5195 SB0ρ 0.35 1.81 31.28

DDO053 Im 0.01 0.05 0.89

HoIX IABm 0.01 0.05 0.89

HoI IABm 0.01 0.05 0.89

DDO154 Ibm 0.02 0.05 1.79

IC4710 Sbm 0.32 0.17 28.6

Σχόλια: (1) Το SFR για τους SINGS είναι από την δημοσίευση των Zezas et al. (    ). (2) O αριθμός των 
πηγών ακτίνων Χ έχει υπολογισθεί από τον τύπο 8. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14: Υπολογισμός του λόγου  NX-RAY/SFR.

WR GALAXIES SFR NX-RAY 
L>1038 erg s-1

NX-RAY 
L>1036 erg s-1

NX-RAY/SFR
L>1038 erg s-1

NX-RAY/SFR
L>1036 erg s-1

(FIR)

NX-RAY/SFR
L>1036 erg s-1

(Ηα)

NGC 1569 0.13 (FIR) - 15±3.87 - 115.39±29.77 -

NGC 1569 0.38 (Hα) - 15±3.87 - - 39.27±10.18

NGC 3125 0.32 (Hα) 2±1.41 - 6.25±4.40 - -

NGC 4449 0.15 (FIR) - 28±5.29 - 186.67±32.27 -

NGC 4449 0.5 (Hα) - 28±5.29 - - 55.88±10.58

NGC 5471 0.18 (Hα) 1±1 - 5.56±5.56 - -

NGC 6764 0.63 (Hα) 7±2.65 - 11.11±4.20 - -

NGC 7714 0.47 (Hα) 8±2.83 - 17.02±6.02 - -

I Zw 18 0.03 (Hα) 1±1 - 33.33±33.33 - -

Σχόλιο: Τα SFR για τον γαλαξία NGC1569 έχουν ληφθεί από τις δημοσιεύσεις των Calzetti et al. (2010) 
(FIR); Hunter et al. (2010) (Hα).  Τα SFR για τον γαλαξία NGC4449 έχουν ληφθεί από τις δημοσιεύσεις των 
Calzetti et al. (2010) (FIR); Begetakos et al. (2011). Τα SFR για τους γαλαξίες NGC5471 και Izw 18 έχουν 
ληφθεί από τις δημοσιεύσεις των García-Benito et al. (2011) και Lee et al. (2002) αντίστοιχα.

Κατόπιν υπολογίσθηκε ο λόγος του σχετικού αριθμού  πηγών ακτίνων Χ προς τον 

ρυθμό  παραγωγής  άστρων  (ΣΝ(Χ-πηγών)/  ΣSFR)  συνολικά  για  το  δείγμα  υπό 

μελέτη γαλαξιών και  ο ίδιος λόγος  ΣΝ(Χ-πηγών)/ ΣSFR για τους SINGS γαλαξίες. 

Όπως  φαίνεται  και  στον  πίνακα  16,  ο  λόγος  (ΣΝ(Χ-πηγών)/  ΣSFR)  προέκυψε 
μεγαλύτερος για τους WR γαλαξίες  με κατώτερο όριο λαμπρότητας LX ~ 1038  erg s-1. 
Αυτό σημαίνει ότι οι WR γαλαξίες παράγουν μεγαλύτερο αριθμό πηγών ακτίνων Χ 
σε σχέση με τους  SINGS. Επίσης για την άλλη ομάδα γαλαξιών (NGC1569, NGC 

4449)  η  μέση  τιμή  <(ΣΝ(Χ-πηγών)/  ΣSFR)>  =  99.3  προκύπτει  μεγαλύτερη  της 
θεωρητικής τιμής του ίδιου λόγου για τους  SINGS γαλαξίες.

ΠΙΝΑΚΑΣ 15: Σύγκριση του ρυθμού παραγωγής πηγών ακτίνων Χ στους WR γαλαξίες και στους 
SINGS γαλαξίες.

SINGS
L>1038erg s-1

WR GALAXIES
L>1038erg s-1

SINGS
L>1036erg s-1

WR GALAXIES
L>1036erg s-1

(Ηα)

WR GALAXIES
L>1036erg s-1

(FIR)

Σ SFR 18.17 1.63 18.17 0.88 0.28

Σ Ν 92.63±9.62 19±4.36 1623.84±40.3 43±6.56 43±6.56

Σ Ν/Σ SFR 5.1±0.53 11.66±2.67 89.37±2.22 48.86±7.45 153.57±23.43
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7. ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΗΓΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΜΕ ΑΣΤΡΑ WR.

Από τους  πίνακες  5,  6  και  12 παίρνουμε  τον  αριθμό των πηγών ακτίνων Χ που 
σχετίζονται  με  αντικείμενα WR και  οι  οποίες  πιθανότατα είναι  διπλά συστήματα 
ακτίνων Χ με δότη ένα άστρο WR. Προκειμένου να εκτιμήσουμε τον αριθμό αυτών 
των συστημάτων σε σχέση με το συνολικό αριθμό πηγών ακτίνων Χ υπολογίσαμε 
τον αριθμό των πηγών ακτίνων Χ που έχουν ανιχνευθεί με τον Chandra στη παρούσα 
εργασία  και  των  αριθμό  των  WR  και  Ο  αστεριών  που  έχουν  εκτιμηθεί  από 
δημοσιεύσεις  που  αναφέρονται  πιο  πάνω.  Υπολογίζουμε  τους  λόγους  Ν(WRx-
rays)/N(WR) και N(x-rays)/N(O) για τον κάθε γαλαξία του δείγματός μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16: Υπολογισμός των λόγων Ν(WRx-rays)/N(WR) και N(x-rays)/N(O).

Galaxy Ν(WRx-rays)/N(WR) N(x-rays)/N(O)

NGC 1365 0.02-0.005

NGC 1569 0.013

NGC 3125 0.001

NGC 4449 0.2

NGC 5471 0.02

NGC 6764 0.00009

NGC 7714 0.000168

I Zw 18 0.017 0.00025

Υπολογίζοντας τις μέσες τιμές αυτών των λόγων <Ν(WRx-rays)/N(WR)> και <N(x-
rays)/N(O)> προκύπτουν αντίστοιχα οι τιμές ~7.7x10-2  και 6.9x10-3. Ο πρώτος λόγος 
είναι μεγαλύτερος σε σχέση με τον δεύτερο. Θεωρώντας τις πηγές συνολικά σαν να 

ήταν σε ένα γαλαξία υπολογίζω τους λόγους Σ WRx-rays/Σ WR και Σ x-rays/Σ Ο 
όπως φαίνεται στον πίνακα ,όπου ξανά ο πρώτος λόγος είναι μεγαλύτερος σε σχέση 
με τον δεύτερο.

ΠΙΝΑΚΑΣ 17: Σύγκριση των λόγων Ν(WRx-rays)/N(WR) και N(x-rays)/N(O).

ΣN(WRx-rays) ΣN(WR) ΣN(x-rays) ΣN(Ο) ΣN(WRx-rays)/Σ N(WR) ΣN(x-rays)/ΣN(Ο)

3 138.6 82 90523.3 2.1x10-2±0.012 9.05x10-4±0.0001

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα WR αστέρια παράγουν μεγαλύτερο αριθμό πηγών 
ακτίνων Χ σε σχέση με τον αριθμό πηγών ακτίνων Χ που παράγουν άλλα αστέρια 
όπως  είναι  τα  Ο  αστέρια.  Αν  και  στο  δείγμα  μας  υπάρχει  μικρός  αριθμός 
επιβεβαιωμένων αστεριών WR από δημοσιεύσεις,  διότι  είναι  αρκετά δύσκολο να 
ανιχνευθούν μεμονωμένα  αστέρια WR σε γαλαξίες πέρα από τον δικό μας. Στην 
περίπτωση των γαλαξιών NGC 1569, NGC 4449 και  I Zw 18, όπου ο αριθμός των 
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WR άστρων προέρχεται  από μετρήσεις μεμονωμένων αντικειμένων και  εξαρτάται 
σημαντικά από την ευαισθησία των παρατηρήσεων, οι λόγοι αυτών θα πρέπει  να 
θεωρούνται  άνω  όριο.  Αντίθετα  στην  περίπτωση  των  γαλαξιών  NGC1365,  NGC 
3125, NGC 5471, NGC 6764 και NGC 7714 οι αριθμοί των άστρων έχουν εκτιμηθεί 
από  τη  συνολική  λαμπρότητα  της  γραμμής  Ηα  και  επομένως  είναι  πιο 
αντιπροσωπευτικοί  του  συνολικού  πληθυσμού.  Έτσι  δεν  μπορούμε  να  έχουμε 
ασφαλείς  συμπεράσματα για το αποτέλεσμα, αλλά μία ένδειξη για το αποτέλεσμα 
που αναμένουμε. 
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8. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ULX ΣΤΟΥΣ  WR ΓΑΛΑΞΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 
ΤΟΥΣ  XMPG ΓΑΛΑΞΙΕΣ.

Οι  Linden et al., (2010) στη δημοσίευση τους αναφέρουν ότι  ο αριθμός των ULX 
εξαρτάται από την μεταλλικότητα και μάλιστα σε περιοχές χαμηλής μεταλλικότητας 
έχουμε μεγαλύτερο αριθμό ULX. Επίσης ότι ο αριθμός των ULX αναμένεται να είναι 
μεγαλύτερος σε περιοχές  πρόσφατης δημιουργίας άστρων.  Τα WR αστέρια έχουν 
ηλικία  μικρότερη  των  10  Myr  και  τα  συναντάμε  σε  περιοχές  επίσης  πρόσφατης 
δημιουργίας άστρων. Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα των Linden et al., (2010) στην 
ερευνά μας γίνεται διερεύνηση αν οι WR γαλαξίες έχουν σχετικά μεγαλύτερο αριθμό 
ULX σε σχέση με άλλους γαλαξίες μεγαλύτερης ηλικίας, όπως είναι οι εξαιρετικά 
χαμηλής μεταλλικότητας γαλαξίες (XMPG).
Στις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από τον Chandra για το δείγμα των οχτώ WR 
γαλαξιών  προέκυψε  ένας  αριθμός  πηγών  ακτίνων  Χ  που  μπορούμε  να  τις 
χαρακτηρίσουμε  ULX,  όπως  φαίνεται  στον  πίνακα 18.  Σε  αυτόν  τον  πίνακα  δεν 
περιέχεται ο γαλαξίας NGC 1365, διότι περιέχει AGN και στις δημοσιεύσεις για τον 
υπολογισμό του  SFR περιέχεται  και  το  AGN.  Το SFR έχει  υπολογισθεί  από την 
λαμπρότητα  της  γραμμής  εκπομπής  Hα,  από  δημοσιεύσεις  όπως  φαίνεται  στην 
παράγραφο 6 της παρούσας εργασίας.
Οι Tsandaki et al. (2011) μελέτησαν τον  αριθμό των ULX σε ένα δείγμα εξαιρετικά 
χαμηλής μεταλλικότητας γαλαξίες (XMPG) [12+log(O/H)  ≤ 7.65] συγκρινόμενο με 
μια  υποομάδα 33  γαλαξιών  SINGS όπως  έχουν  επιλεχθεί  από τους  συνολικά  75 
SINGS γαλαξίες από τους Calzetti et al. (2007).  Τα αποτελέσματα των Tsandaki et 
al. (2011) φαίνονται στον πίνακα 19.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 18: Αριθμός ULX στο δείγμα γαλαξιών WR.

Galaxies logO/H+12 NULX SFR
(M /yr)⊙

NULX/SFR

NGC 1569 8.16 0 0.38 0

NGC 3125 8.3 1 0.32 3.13

NGC 4449 8.32 0 0.5 0

NGC 5471 8.2 0 0.18 0

NGC 7714 8.17 2 0.47 4.26

NGC 6764 8.6 2 0.63 3.17

I Zw 18 7.16 1 0.03 33.33

ΠΙΝΑΚΑΣ 19: Σύγκριση των ULX στους WR και στους XMPG.

WR 
Galaxies

XMPG

ΣΝULX 6±2.45  3± 2.93

ΣSFR 2.51 0.31 

ΣΝULX/ΣSFR 2.39± 2.77
−2.39

9.54±5.51 

Αν  και  αναμέναμε  να  βρούμε  μεγαλύτερο  αριθμό  ULX  στους  WR  γαλαξίες  ως 
νεαρότεροι  σε  ηλικία  σε  σχέση  με  τους  XMPG.  Τα  αποτελέσματα  δεν  είναι  τα 
αναμενόμενα  λόγω  του  μικρού  δείγματος  δεδομένων  και  για  τις  δύο  κατηγορίες 
γαλαξιών. Μάλιστα ο γαλαξίας I Zw 18 είναι κοινός και για τις δύο ομάδες. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Έγινε έρευνα για την ανίχνευση πηγών ακτίνων Χ σε οκτώ Wolf-Rayet γαλαξίες. 
Στον  NGC 1365  ανιχνεύτηκαν  21  πηγές  ακτίνων  Χ.  Αναλύοντας  το  φάσμα  μίας 
πηγής από αυτές προέκυψε ότι είναι AGN. Οι υπόλοιπες πηγές έχουν λαμπρότητες 
από 1.03x1038 - 1.39x1040 erg s-1. Στον  NGC 1569 εντοπίσθηκαν 15  πηγές ακτίνων Χ 
με λαμπρότητες από 1.22x1036  - 7.98x1037  erg s-1. Στον NGC 3125 εντοπίσθηκαν 2 
πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητες  από 8.60x1038-3.64x1039 erg s-1. Στον  NGC  4449 
εντοπίσθηκαν 28  πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητες  από 1.43x1036-2.91x1038 erg s-1.
Στον NGC 5471 ανιχνεύθηκε 1 πηγή ακτίνων Χ με λαμπρότητα 1.12x1038  erg s-1. 
Στον  NGC 7714 εντοπίσθηκαν 8  πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητες από 1.01x1038-
7.01x1040 erg s-1. Στον  NGC  6764 εντοπίσθηκαν 7  πηγές ακτίνων Χ με λαμπρότητες 
από 2.52x1038-2.44x1040  erg s-1.  Στον I Zw 18 εντοπίσθηκε 1 πηγή ακτίνων Χ με 
λαμπρότητα  2.69x1039 erg s-1.
Έγινε η ταυτοποίηση των πηγών ακτίνων Χ με το πρόγραμμα TOPCAT με γνωστά 
αστέρια WR από καταλόγους. Από αυτή τη σύγκριση προέκυψε ότι στον  NGC  4449
η πηγή  ακτίνων Χ με αρίθμηση 1 αντιστοιχεί σε WR αστέρι. Η πηγή με αρίθμηση 3 
του γαλαξία NGC  4449 εκτιμήθηκε ως SNR. Επίσης για τον γαλαξία NGC 1569 από 
τον πίνακα 5 η πηγή με αρίθμηση 2 αντιστοιχεί σε WR αστέρια, καθώς και για τον  I 
Zw 18 η  πηγή ακτίνων Χ ταυτοποιήθηκε ως  περιοχή με WR αστέρια.
Οι  πηγές ακτίνων Χ που ταυτοποιήθηκαν ως WR αστέρια,  έχουν τη  μεγαλύτερη 
λαμπρότητα στον γαλαξία τους. Το γεγονός αυτό και το ότι προκύπτει ένα μαλακό 
φάσμα με το power law με δείκτη φάσματος Γ=2.48 και Lx>1038 erg s-1 για την πηγή 
με  αρίθμηση  1  του  γαλαξία  NGC 4449  είναι  σύμφωνο  με  τον  αυξημένο  ρυθμό 
προσαύξησης μάζας στο συμπαγές αντικείμενο εξ' αιτίας του ισχυρότερου αστρικού 
ανέμου στα αστέρια WR σε σχέση με άστρα άλλων φασματικών τύπων.
Παρατηρώντας  την  κατανομή  της  λαμπρότητας  των  WR γαλαξιών  βλέπουμε  ότι 
κόβεται  κοντά  στα  1041  erg  s-1,  ενώ  το  σύνηθες  για  τους  γαλαξίες  με  έντονο 
σχηματισμό  άστρων  (όπως  οι  Antennae),  είναι  κοντά  στα  1039  erg  s-1.  Αυτό  μας 
δείχνει ότι οι πηγές ακτίνων Χ στους WR γαλαξίες περιέχουν περισσότερα αστέρια 
WR και ότι παράγουν πηγές ακτίνων Χ με μεγαλύτερο ρυθμό.
Υπολογίζοντας τον λόγο του σχετικού αριθμού  πηγών ακτίνων Χ προς τον ρυθμό 

παραγωγής άστρων (ΣΝ(Χ-πηγών)/ΣSFR) συνολικά για το δείγμα υπό μελέτη WR 

γαλαξιών  και  τον  ίδιος  λόγος  ΣΝ(Χ-πηγών)/ΣSFR  για  τους  SINGS  γαλαξίες, 
προέκυψε ο πρώτος λόγος μεγαλύτερος για λαμπρότητες μεγαλύτερες των 1038 erg s-1

Για αυτές τις λαμπρότητες μπορούμε να πούμε ότι έχουμε μεγαλύτερο αριθμό πηγών 
ακτίνων  Χ  στους  WR γαλαξίες,  ενώ  για  τους  WR γαλαξίες  με  λαμπρότητες 
μεγαλύτερες των 1036  erg s-1  δεν μπορούμε να πούμε κάτι λόγω του μικρού αριθμού 
του δείγματος.
Υπολογίσθηκαν οι σχετικοί αριθμοί των πηγών ακτίνων Χ με άστρα WR προς τον 

συνολικό αριθμό άστρων WR (Σ N(WRx-rays)/Σ N(WR)) και των πηγών ακτίνων Χ 

προς τον συνολικό αριθμό άστρων φασματικού τύπου Ο (Σ N(x-rays)/Σ N(Ο)) για 
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το υπό μελέτη δείγμα μας απ' όπου προκύπτει ο πρώτος λόγος μεγαλύτερος σε σχέση 
με το δεύτερο.  Αυτό μας δίνει  ενδείξεις  ότι  τα  WR αστέρια στους  WR γαλαξίες 
παράγουν  μεγαλύτερο  αριθμό  πηγών  ακτίνων  Χ  σε  σχέση  με  τον  αριθμό  πηγών 
ακτίνων Χ που παράγουν άλλα αστέρια όπως είναι τα  αστέρια φασματικού τύπου Ο.
Έγινε  σύγκριση  του  ρυθμού  παραγωγής  υπέρλαμπρων  πηγών  ακτίνων  Χ  (ULX) 
στους  WR  γαλαξίες  σε  σχέση  με  εξαιρετικά  χαμηλής  μεταλλικότητας  γαλαξίες 
(XMPG).  Λόγω  του  μικρού  αριθμού  δείγματος  δεν  προέκυψαν  ασφαλή 
συμπεράσματα.
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