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Visatoje skaitlingiausios yra nykštukinės galaktikos.
Todėl, nepaisant mažos masės, jos yra ypatingai svarbios
aiškinantis galaktikų formavimosi ir žvaigždėdaros istori-
ją. Šių galaktikų struktūra ir evoliucija yra paprastesnė nei
masyvių galaktikų, o tai įgalina nagrinėti ankstyviausius
Visatos raidos laikotarpius tiriant netoli esančias nykštu-
kines galaktikas. Išsiaiškinę, kaip formuojasi nykštuki-
nės galaktikos, taip pat suprasime ir pagrindinius galakti-
kų evoliucijos dėsningumus.

Šiame darbe tiriama netaisyklingosios nykštukinės
galaktikos Leo A žvaigždžių formavimosi istorija. Leo A
yra viena iš labiausiai izoliuotų Vietinės grupės galaktikų,
todėl jos raida, tikėtina, yra mažai paveikta išorinių veiks-
nių. Dėl šių priežasčių Leo A yra labai svarbus objektas
nagrinėjant galaktikų evoliuciją.

Leo A žvaigždėdaros istorija tiriama naudojant
žvaigždžių fotometrijos katalogą [1], kuris gautas ma-
tuojant Subaru Suprime-Cam CCD kameros nuotraukas.
Taip pat naudojami ir mūsų atlikto dirbtinių žvaigždžių
testo (AST – Artificial Star Test) rezultatai – fotometrinių
paklaidų įverčiai ir matavimų pilnumo funkcijos. Katalo-
ge žvaigždžių ryškiai pateikti trijose fotometrinėse juos-
tose – B, V, I (visi jie panaudoti nustatant žvaigždėdaros
istoriją). Iš 20583 pradiniame kataloge esančių objektų
tyrimui buvo atrinktos žvaigždės (V < 24) patenkančios į
elipsę, kurios didysis pusašis lygus Holmbergo spinduliui
a = 3′, 5 (805 pc) [2]. Be to, interaktyviai buvo pašalinti
galimai nežvaigždiniai objektai. Viso šiame darbe tyri-
mui naudotos 2539 žvaigždės.

Leo A žvaigždėdaros istorija nustatyta nauju mū-
sų sukurtu metodu. Jame kiekvienai tiriamos galaktikos
žvaigždei, lyginant išmatuotus ryškius (fotometrinių juos-
tų skaičius neribojamas) su teoriniais modeliais, apskai-
čiuojama tikimybė priklausyti konkretaus amžiaus izoch-
ronai. Laikoma, kad ryškių matavimų paklaidos atitinka
daugiamačius normaliuosius skirstinius nustatytus iš AST
testų. Taip pat, įskaičiuojama pradinės masių funkcijos
[3] ir matavimų pilnumo (įvertinta iš AST testų) įtaka ti-
kimybėms. Be to, užduodamas amžiaus ir metalingumo
sąryšis (1 pav. raudona kreivė), apskaičiuotas su PEGA-
SE.2 [4] programa, naudojant anksčiau nustatytą Leo A
žvaigždėdaros istorijos eigą pagal pagrindinės sekos po-
sūkio taško žvaigždes [5].

Šiame darbe atkurta žvaigždėdaros istorija (1 pav.)
aiškiai rodo, kad didžioji dalis Leo A žvaigždžių yra san-
tykinai jaunos – spartesnės žvaigždėdaros etapai prasidė-
jo tik prieš 4-6 mlrd. m. Didžiausias žvaigždžių formavi-
mosi aktyvumas buvo prieš 2-3 mlrd. m. ir per pastarąjį
800 mln. m. laikotarpį (2 pav.). Nustatyta Leo A galakti-

koje susiformavusių žvaigždžių masė yra ∼3 · 106M�.
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1 pav. Leo A žvaigždėdaros istorija. Mėlyna linija žymi
žvaigždžių formavimosi greitį, SFR(t). Šviesiai

mėlynos sritys – SFR(t) neapibrėžtumai. Raudona linija
– naudotas amžiaus-metalingumo sąryšis.
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2 pav. Leo A žvaigždėdaros istorija per pastarąjį
milijardą metų. Žymėjimai atitinka 1 pav.

Reikšminiai žodžiai: žvaigždės, žvaigždėdaros istorija,
nykštukinės galaktikos, Leo A
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