
Το  Κέντρο  Ερευνών  Αστρονομίας  και  Εφαρμοσμένων  Μαθηματικών  της  Ακαδημίας  Αθηνών
(ΚΕΑΕΜ), διοργανώνει στις 14 Οκτωβρίου επιστημονική ημερίδα με θέμα:

“Σπείρες και Ράβδοι στους γαλαξίες”

Η κατανόηση της εμφάνισης δομών όπως οι σπείρες και οι ράβδοι στους δίσκους γαλαξιών  με
μορφολογία  παρόμοια  με  αυτή  του  δικού  μας  Γαλαξία,  αποτελεί  κλειδί  για  την  κατανόηση
αστρονομικών φαινομένων σε διαφορετικές κλίμακες. Η παρουσία τους σχετίζεται τόσο με την
κατανομή  της  Σκοτεινής  Ύλης  στο  Σύμπαν  όσο  και  με  τη  γέννηση  αστέρων  και  πλανητικών
συστημάτων εντός των γαλαξιών. Τα τελευταία χρόνια, επίγεια τηλεσκόπια όπως το VLT στη Χιλή
καθώς και διαστημικά τηλεσκόπια όπως το Hubble και πρόσφατα το James Webb, έχουν δώσει
πληθώρα παρατηρησιακών δεδομένων πάνω στα οποία βασίζονται μοντέλα και θεωρίες  για την
ανάπτυξη και διατήρηση αυτών των δομών.

Η μελέτη της δυναμικής και της μορφολογίας των γαλαξιακών δίσκων, που χαρακτηρίζεται από την
παρουσία σπειρών και ράβδων, είναι μια βασική γραμμή έρευνας του ΚΕΑΕΜ, στην οποία έχει μια
μακρόχρονη παράδοση με σημαντικά αποτελέσματα. Η ημερίδα αποσκοπεί στη συνάντηση ειδικών
πανεπιστημιακών και  ερευνητών επί  του θέματος,  τόσο από το  εξωτερικό (European  Southern
Observatory, Max-Planck Institut fuer Astrophysik, Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, Pune
University, India) όσο και από το ΚΕΑΕΜ για ανταλλαγή απόψεων επί των τρεχουσών θεωριών. Οι
ομιλίες είναι τεχνικές,  απευθύνονται σε ερευνητές,  υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς
φοιτητές που εργάζονται επί του θέματος και θα λάβουν χώρα στο Κεντρικό κτήριο της Ακαδημίας
Αθηνών (ανατολική αίθουσα). Θα μπορεί να τις παρακολουθήσει κανείς είτε δια ζώσης (τηρώντας
τους  περιορισμούς  που  ενδεχομένως  θα  ισχύουν  λόγω  πανδημίας)  είτε μέσω  zoom  κάνοντας
εγγραφή  στη  λίστα  ανακοινώσεων  των  σεμιναρίων  του  ΚΕΑΕΜ  στην  ιστοσελίδα:
http://astro.academyofathens.gr/ . Η συμμετοχή είναι δωρεάν, απαιτείται όμως η αποδοχή από τους
διοργανωτές. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ένα σχετικό e-mail στη διεύθυνση:
patsis@academyofathens.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:
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