
Η δεκηνπξγία ησλ αζηέξσλ- Νεθειώκαηα 
 

 

Τα βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηελ αζηξνγέλλεζε είλαη  

.Πόηε θαη πόζα αζηέξηα γελλνύληαη ζε έλαλ γαιαμία? 

.Σε πνηεο γαιαμηαθέο πεξηνρέο γελληνύληαη ηα αζηέξηα? 

.Πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηεο αζηξνγέλλεζεο? 

 

Τν ρξνλνδηάγξακκα. 

Ο ρξόλνο δσήο ελόο αζηέξα έρεη λα θάλεη κε ην κέγεζόο ηνπ. Οη κεγάινη 

δνπλ ιίγα εθ. ρξόληα, ιόγσ γξήγνξεο θαύζεο ηνπ πδξνγόλνπ θαη ζρεηηθά 

κεγάινπ ππξήλα, ελώ νη κηθξνί πνιιά δηο. ρξόληα. 

Η αζηξνγέλλεζε άξρηζε από ηα πξώηα ζηάδηα ηνπ ζύκπαληνο θαη ζπλερίδεηαη 

αθόκα. Σήκεξα ζηνλ Γαιαμία καο γελληέηαη έλα αζηέξη ηνλ ρξόλν, θαηά κέζν 

όξν. Σην λεαξό ζύκπαλ είρακε ηε γέλλεζε πεξηζζόηεξσλ από 1000 αζηέξσλ ζε 

αλάινγν ρώξν. 

 

Οη ηόπνη αζηξνγέλλεζεο 

Σηνπο λεαξνύο γαιαμίεο ε ύιε ζπγθεληξσλόηαλ ζην γαιαμηαθό ηνπο επίπεδν κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λεθεισκάησλ. Σε απηά είρακε έληνλε 

αζηξνγέλλεζε, ζηα ππθλά θέληξα ηνπο. Αξγόηεξα θάπνηα αζηέξηα 

κεηαλάζηεπζαλ ζε κεγαιύηεξα γαιαμηαθά πιάηε. Μόλν ηα πνιύ παιαηά ζθαηξσηά 

ζκήλε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθαλ ζε απηέο ηηο πεξηθεξεηαθέο πεξηνρέο, ζε 

λέθε κεγάιεο κάδαο, πξηλ νη γαιαμίεο εμειηρηνύλ ζε πεπιαηπζκέλνπο 

δίζθνπο. Τα πην λεαξά αληηθείκελα βξίζθνληαη ζήκεξα ζηηο ζπείξεο ησλ 

γαιαμηώλ. Τα αζηέξηα γελληνύληαη θαηά θαλόλα ζε ζκήλε. 

 

Μεςοαςτρικι φλθ 

Παρατθροφμε ςε πολλζσ κατευκφνςεισ ςτο ςφμπαν φαςματικζσ γραμμζσ που δεν αντιςτοιχοφν ςτα 

αςτζρια που παρατθροφμε, αλλά ςε ψυχρό αζριο ανάμεςα ςε εμάσ και αυτά. Για παράδειγμα, οι 

γραμμζσ μπορεί να είναι υπερβολικά ςτενζσ, κάτι που παραπζμπει ςε πολφ λιγότερο πυκνό και ψυχρό 

αζριο από ότι ςτα αςτζρια. Στισ αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ, θ περιςςότερο τυχαία κίνθςθ των ατόμων ι 

ιόντων ςθμαίνει ότι κάποια κινοφνται προσ και κάποια μακριά από τον παρατθρθτι όταν απορροφοφν 

φωτόνια, άρα ζχουμε μετατόπιςθ ςτο ερυκρό και ςτο κυανό ςχετικά με τθν κζςθ τθσ γραμμισ. Επίςθσ 

ζχουμε τθν πυκνότθτα να δθμιουργεί τθν πλάτυνςθ πίεςθσ των γραμμϊν.  

Ζχει παρατθρθκεί χαρακτθριςτικι απόςβεςθ του αςτρικοφ φωτόσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ, που 

οφείλεται ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ με τάξθ μεγζκουσ όμοια με αυτό του ορατοφ μικοσ κφματοσ. Η 

απόςβεςθ του φωτόσ γίνεται με τθν απορρόφθςθ (επανα-εκπομπι ςτο υπζρυκρο) και με τθν 

ςκζδαςθ. Η ςκζδαςθ εκτρζπει τα φωτόνια ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ, με αποτζλεςμα να φτάνουν ςτον 

παρατθρθτι λιγότερα. Η εξάλειψθ του φωτόσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ απορρόφθςθσ με τθν ςκζδαςθ. 

Το αποτζλεςμα είναι τα άςτρα να φαίνονται πιο αμυδρά και πιο κόκκινα.  



 

Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

Θα αναλφςουμε τα φαινόμενα τθσ απορρόφθςθσ, εκπομπισ και ςκζδαςθσ του φωτόσ ςε ζνα αζριο. 

Ζνα αζριο εκπζμπει πολφ λίγο το φωσ και ζτςι μασ απαςχολεί μόνο θ απορρόφθςθ και θ ςκζδαςθ. Τα 

άτομα απορροφοφν (photo excitation, διζγερςθ) και εκπζμπουν (photoemission). Τα άτομα μποροφν 

επίςθσ να διεγερκοφν μζςω ςυγκροφςεων λόγω τθσ τυχαίασ κερμικισ κίνθςισ τουσ (collision 

excitation).Η πιο εμφανείσ γραμμζσ από άτομα ςτθν μεςοαςτρικι φλθ είναι οι H,K του ιονιςμζνου 

αςβεςτίου. Αν και αυτζσ οι γραμμζσ είναι πολφ εμφανείσ ςτισ ατμόςφαιρεσ των άςτρων, ζχουν άλλεσ 

ιδιότθτεσ εκεί. Στα μεςοαςτρικά νζφθ εμφανίηονται πιο ςτενζσ, και αν και είναι πιο ιςχνζσ από τισ 

αςτρικζσ, φαίνονται από τθν μετατόπιςθ Ντόπλερ ςτα μικθ κφματόσ τουσ λόγω τθσ διαφοράσ τθσ 

περιςτροφικισ ταχφτθτασ ενόσ αςτεριοφ με αυτιν του μεςοαςτρικοφ νζφουσ. Αυτό το βλζπουμε καλά 

ςε φαςματοςκοπικοφσ διπλοφσ αςτζρεσ, όπου οι μεςοαςτρικζσ γραμμζσ παραμζνουν ςτακερζσ ςε ζνα 

μικοσ κφματοσ, ενϊ οι αςτρικζσ κινοφνται λόγω τθσ περιφοράσ των άςτρων γφρω από το κοινό τουσ 

κζντρο μάηασ.  

Η διαδικαςίεσ τθσ φωτο-διζγερςθσ, τθσ φωτο- εκπομπισ και τθσ διζγερςθσ μζςω ςυγκροφςεων 

ςυμβαίνουν και ςτα μόρια, που είναι ςε αφκονία ςτα μεςοαςτρικά νζφθ. Στα μόρια τα θλεκτρόνια 

μοιράηονται ανάμεςα ςτα άτομα (ςαν νζφοσ θλεκτρονίων γφρω από τουσ πυρινεσ). Τα θλεκτρόνια 



ςτα μόρια καταλαμβάνουν ενεργειακά επίπεδα όπωσ ςτα άτομα. Η μετάβαςθ των θλεκτρονίων 

οδθγεί ςε διζγερςθ, από-διζγερςθ και ιονιςμό του μορίου. Τα μόρια ζχουν επίςθσ διακριτι ενζργεια 

δόνθςθσ και περιςτροφισ που μποροφν να δϊςουν αντίςτοιχεσ μεταβάςεισ. Τα επίπεδα ενζργειασ 

δόνθςθσ ανταποκρίνονται ςε ςωματιδιακζσ δια-πυρθνικζσ αποςτάςεισ. Όταν θ απόςταςθ των 

πυρινων αυξθκεί τόςο ϊςτε τα άτομα να μθν ςυνδζονται πια, ζχουμε τθν διάςπαςθ του μορίου. Ζνα 

μόριο μπορεί να περιςτρζφεται ςε διαφορετικοφσ άξονεσ που ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά 

επίπεδα περιςτροφικισ ενζργειασ. Σε μοριακό επίπεδο, όπωσ θ ενζργεια του θλεκτρονίου, θ  δόνθςθ 

και θ περιςτροφι είναι κβαντωμζνεσ.  

Το μόριο του CO αποτελεί μια απλι περίπτωςθ. Το μόριο αυτό παραμζνει ςτθν χαμθλότερθ 

ενεργειακι κατάςταςθ των θλεκτρονίων, εκτόσ αν εκτεκεί ςε φωτόνια με ενζργεια τουλάχιςτον του 

κοντινοφ υπεριϊδεσ, ι κερμοκραςία άνω των 100.000 βακμϊν. Τζτοια όρια υπάρχουν για πολλά 

άτομα και μόρια, και ςε μερικά άτομα και μόρια τα όρια είναι πιο ςτενά. Το χαμθλότερο επίπεδο 

δόνθςθσ είναι όταν το μόριο είναι ςτθν χαμθλότερθ ενεργειακι κατάςταςθ θλεκτρονίων. Η  μετάβαςθ 

δόνθςθσ του CO ζχει πολφ μικρότερα περικϊρια ανάμεςα ςτα ενεργειακά επίπεδα από ότι θ 

μετάβαςθ θλεκτρονίων. Ζτςι θ μετάβαςθ αυτι πετυχαίνεται ςτο υπζρυκρο και ςε κερμοκραςία 100 

βακμοφσ Κ. Το χαμθλότερο επίπεδο περιςτροφισ είναι όταν το μόριο βρίςκεται ςτο χαμθλότερο 

ενεργειακό επίπεδο κατάςταςθσ θλεκτρονίων και δόνθςθσ. Η μετάβαςθ περιςτροφισ ζχει πολφ 

μικρότερα περικϊρια, άρα πετυχαίνεται ςτα μικροκφματα και με κερμοκραςία 10 Κ. Άλλα μόρια 

ζχουν μεγαλφτερα ι και μικρότερα περικϊρια ανάμεςα ςτισ ενεργειακζσ καταςτάςεισ. Μια μετάβαςθ 

από χαμθλότερο ςε υψθλότερο ενεργειακό επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει ςυνδυαςμοφσ 

ενεργειακισ μετάβαςθσ θλεκτρονίων, δόνθςθσ και περιςτροφισ.  

Δεν είναι το ίδιο πικανζσ όλεσ οι μεταβάςεισ που ςχετίηονται με διζγερςθ ι εκπομπι, με αποτζλεςμα 

κάποιεσ γραμμζσ απορρόφθςθσ και εκπομπισ να είναι πολφ πιο αςκενείσ από άλλεσ και κάποιεσ να 

απουςιάηουν εντελϊσ. Τα μόρια που αποτελοφνται από 2 ίδια άτομα (H2) ζχουν αςκενείσ γραμμζσ 

δόνθςθσ και περιςτροφισ.  

Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ ςκόνθσ. 

Στα άτομα και μόρια που αποτελοφν τισ επιφάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ ςυμβαίνει διζγερςθ από 

απορρόφθςθ φωτονίων και διζγερςθ από ςυγκροφςεισ με άτομα/μόρια. Αρκετι από αυτι τθν 

ενζργεια κατανζμεται ςτον κόκκο αυξάνοντασ τθν κερμοκραςία του μζχρι θ κερμικι ακτινοβολία από 

τον κόκκο να ιςορροπιςει τθν ενζργεια που απορρόφθςε. Μια εναλλακτικι περίπτωςθ είναι το 

ειςερχόμενο φωτόνιο να ςκεδαςτεί, κάτι που είναι πολφ ςυχνό ςε ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ. Η 

τυπικι διάμετροσ ενόσ κόκκου είναι τόςθ, ϊςτε να ςκεδάηει τα μικρά μικθ κφματοσ πιο 

αποτελεςματικά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςκεδάηει το μπλε φωσ πιο αποτελεςματικά από το κόκκινο, 

κάνοντασ κάτι που είναι πίςω από το νζφοσ ςκόνθσ να φαίνεται πιο κόκκινο. Αυτι θ διαδικαςία 

ονομάηεται μεςοαςτρικι ερυκροποίθςθ. Αν το νζφοσ παρατθρείται εκτόσ γραμμισ κζαςθσ προσ ζνα 

αςτζρι, τότε το νζφοσ ςκόνθσ μπορεί να εμφανίηεται ωσ μπλε λάμψθ από το ςκεδαςμζνο φωσ. Οι 

ςυνδυαςμζνεσ επιδράςεισ από τθν απορρόφθςθ και τθν ςκζδαςθ (εξάλειψθ) μειϊνουν πολφ το ορατό 

φωσ και τισ υπεριϊδθσ. Τα χαρακτθρθςτικά ςτα φάςματα εμφανίηονται πολφ πλατιά, δυςκολεφοντασ 

τον κακοριςμό τθσ ςφνκεςθσ τθσ ςκόνθσ. Η εκπομπι από τθν ςκόνθ δεν μασ δίνει περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ, αφοφ πρόκειται για πλατιά κερμικι εκπομπι, που εξαρτάται από τθν κερμοκραςία και 

το μζγεκοσ των κόκκων και μόνο μερικϊσ από τθν ςφνκεςι τουσ. Στουσ 20 Κ θ εκπομπι τθσ ςκόνθσ 

είναι ςτο μακρινό υπζρυκρο και ςτα μικροκφματα.  

Είδαμε ότι θ απορρόφθςθ του αςτρικοφ φωτόσ από τθν μεςοαςτρικι ςκόνθ μπορεί να εμφανίηει τα 

αςτζρια λιγότερο λαμπρά από ότι είναι και να μασ κάνει να υπερεκτιμιςουμε τθν απόςταςι τουσ ι να 

υποτιμιςουμε τθν λαμπρότθτά τουσ. Από τθν άλλθ, θ μεςοαςτρικι ερυκροποίθςθ τα εμφανίηει πιο 



κόκκινα, με αποτζλεςμα να υποτιμάμε τθν κερμοκραςία τουσ. Οι παρατθριςεισ ςτο υπζρυκρο 

επθρεάηονται πολφ λιγότερο από τα παραπάνω φαινόμενα, μιασ και θ επίδραςθ είναι ανάλογθ με το 

μικοσ κφματοσ, αποτελϊντασ ζτςι ζνα ςθμαντικό εργαλείο παρατιρθςθσ.  

Χρθςιμοποιϊντασ αςτζρια για τθν παρατιρθςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

.Η παρουςία ςυγκεκριμζνων μεςοαςτρικϊν ατόμων ι μορίων μπορεί να κακοριςτεί από τθν 

αναγνϊριςθ φαςματικϊν γραμμϊν ι ηωνϊν. Οι φαςματικζσ ηϊνεσ είναι χαρακτθρθςτικά με μεγάλο 

πλάτοσ που δθμιουργοφνται από πολλζσ κολλθτζσ φαςματικζσ γραμμζσ. 

.Η κερμοκραςία του αερίου μπορεί να κακοριςτεί από τισ ςχετικζσ ιςχφσ των διαφορετικϊν 

φαςματικϊν γραμμϊν ι ηωνϊν που παράγονται ςε διαφορετικό επίπεδο ενζργειασ του ίδιου ατόμου 

ι μορίου.  

.Η μετατόπιςθ Ντόπλερ των φαςματικϊν γραμμϊν του μεςοαςτρικοφ αερίου μπορεί να 

χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να κακορίςουμε τθν γωνιακι ταχφτθτα ενόσ μεςοαςτρικοφ νζφουσ κατά τθν 

γραμμι κζαςθσ του αςτζρα. 

.Η ποςότθτα τθσ ςκόνθσ κατά τθν γραμμι κζαςθσ μπορεί να κακοριςτεί από τθν ερυκροποίθςθ, αν 

είναι γνωςτό το πραγματικό χρϊμα του αςτζρα. 

Η γενικι εικόνα τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

.Οι αφκονίεσ των χθμικϊν ςτοιχείων δεν διαφζρουν με αυτζσ ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα (92% 

υδρογόνο, 7,8% ιλιο, 0,2% βαρφτερα ςτοιχεία), και θ αναλογία ενόσ ςτοιχείου ςε ιόντα, άτομα ι να 

είναι δεςμευμζνο ςε μόρια ςκόνθσ, ποικίλλει ανάλογα τισ τοπικζσ ςυνκικεσ.    

.Η ςκόνθ αποτελεί το 1% τθσ μάηασ, με μικροφσ κόκκουσ (10ςτθ-7 με 10ςτθ-6μζτρα διάμετρο) που 

αποτελοφνται(ςε μεγάλο βακμό) από τα πολφ πτθτικά ςτοιχεία άνκρακα και πυρίτιο. Στισ πιο ψυχρζσ 

περιοχζσ των μεςοαςτρικϊν νεφϊν, ςτοιχεία και μόρια με μεγαλφτερθ πτθτικότθτα ςχθματίηουν 

πάγουσ. Ζτςι, ενϊ το αζριο κυριαρχείται πάντα από υδρογόνο και ιλιο, οι κόκκοι ςκόνθσ ζχουν 

ποίκιλλεσ ςυνκζςεισ.  

.Η μεςοαςτρικι φλθ είναι αρκετά ανομοιογενισ.   

Η κερμοκραςία και θ αρικμθτικι (number) πυκνότθτα αποτελοφν δυο ςθμαντικζσ παραμζτρουσ του 

αερίου, που ζχουν μεγάλο εφροσ τιμϊν ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η ποςοτικι πυκνότθτα είναι ο αρικμόσ 

ςωματιδίων προσ τον όγκο. Τα άτομα μπορεί να είναι ουδζτερα, ιονιςμζνα ι ενωμζνα ςε μόρια ι 

ςκόνθ. Λόγω τθσ κυριαρχίασ του υδρογόνου, εκτιμοφμε τθν πυκνότθτα του αερίου ςε άτομα 

υδρογόνου ςτο κυβικό μζτρο. Όμωσ ακόμα και αν αγνοιςουμε όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία, θ 

αρικμθτικι πυκνότθτα του υδρογόνου ςτο τετραγωνικό μζτρο μεταβάλλεται. Αν το υδρογόνο είναι 

μοριακό, θ αρικμθτικι πυκνότθτα των ςωματιδίων (μόρια) μειϊνεται ςτο μιςό. Μόνο αν είναι 

ιονιςμζνο το υδρογόνο, θ αρικμθτικι πυκνότθτα ιςοφται με τθν πυκνότθτα ςε άτομα. Επειδι τα 

άτομα υδρογόνου είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ, οι παραπάνω αλλαγζσ 

επθρεάηουν ςε μικρι κλίμακα τθν αρικμθτικι πυκνότθτα. Το εφροσ πυκνοτιτων είναι τεράςτιο, από 

100/m3 ωσ 10ςτθ17m3, που πάλι είναι μια πολφ μικρι πυκνότθτα). Επίςθσ τεράςτιο είναι το εφροσ 

κερμοκραςιϊν, από τουσ 10Κ ωσ τα μερικά εκατομμφρια Κ. Οι πυκνότθτεσ και οι κερμοκραςίεσ δεν 

ζχουν όμωσ ίςθ κατανομι ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η φλθ ανάμεςα ςτα νζφθ αποτελεί το μεγαλφτερο 

μζροσ τθσ μεςοαςτρικισ. Η κερμι και αραιι αυτι φλθ ςχθματίηει ζνα πζπλο μικρισ πυκνότθτασ, 

εκτεταμζνο και οπτικά διαπερατό, όπου είναι εμβαπτιςμζνα τα άλλα είδθ περιοχϊν. Η καυτι 

μεςοαςτρικι φλθ είναι πολφ εκτεταμζνθ. Η μικρι τθσ πυκνότθτα και ο μεγάλοσ ιονιςμόσ τθσ δεν τισ 

επιτρζπουν περαιτζρω εξάπλωςθ. Δεν λάμπει, επειδι το υδρογόνο ζχει μόνο ζνα θλεκτρόνιο, άρα δεν 



υπάρχουν θλεκτρόνια που να είναι δεςμευμζνα ςε ςτάκμεσ ϊςτε να μποροφν να αλλάξουν 

ενεργειακι ςτάκμθ, όπωσ κα ςυνζβαινε ςε ζνα ιονιςμζνο νζφοσ υπό τθν επίδραςθ αςτρικοφ φωτόσ. 

Το καυτό μεςονεφελικό αζριο αποτελείται ςχεδόν αποκλειςτικά από πλιρωσ ιονιςμζνο υδρογόνο, και 

θ μικρι του πυκνότθτα ςθμαίνει ότι ςε κάκε περίπτωςθ υπάρχει μόνο ελάχιςτθ φλθ να εκπζμψει 

ακτινοβολία. Η μικρι πυκνότθτα ςθμαίνει και μεγάλθ διαπερατότθτα (ελάχιςτεσ πικανότθτεσ 

ςφγκρουςθσ ι απορρόφθςθσ), με αποτζλεςμα να μθν επιςκοτίηει τίποτα πίςω τθσ. Ζτςι θ κερμι 

μεςονεφελικι φλθ δεν είναι πολφ φανερι. 

Τα άλλα είδθ περιοχϊν φλθσ είναι πιο ανιχνεφςιμα, ςυχνά ςε πολλά μικθ κφματοσ. Αυτά τα είδθ 

μποροφν να χωριςτοφν ςε αυτά που ςχετίηονται με αςτζρια ςτο τζλοσ τθσ ηωισ τουσ (πλανθτικά 

νεφελϊματα, υπολείμματα ς. νοβα) και τα υπόλοιπα (διάχυτα και πυκνά νζφθ (HII)). 

Τα διάχυτα νζφθ είναι ψυχρζσ περιοχζσ με τζτοια πυκνότθτα, ϊςτε τα αςτζρι να φαίνονται μζςα από 

αυτά ςτο οπτικό, άρα δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Το υδρογόνο υπάρχει ςε μοριακό και ατομικό, 

όπωσ και αρκετά άλλα απλά μόρια. Το ατομικό υδρογόνο ανιχνεφεται από τθν γραμμι των 21 

εκατοςτϊν. Το μοριακό υδρογόνο δεν ανιχνεφεται άμεςα, αλλά το μόριο του μονοξειδίου του 

άνκρακα, που ςυνικωσ εμφανίηεται με το (Η2), εκπζμπει ςτα μικροκφματα. Η αναλογία του (CO) με 

το (H2) ποικίλλει από γαλαξία ςε γαλαξία, ανάλογα τισ τοπικζσ ςυνκικεσ( π.χ. ρυκμόσ 

αςτρογζννθςθσ). Επίςθσ, θ ςκόνθ των διάχυτων νεφϊν μπορεί να ανιχνευτεί ςτο υπζρυκρο. 

 

 

Τα πυκνά νζφθ είναι ψυχρότερα από τα διάχυτα, και το χαρακτθριςτικό τουσ είναι ότι είναι 

πυκνότερα. Εκτόσ αν είναι πολφ λεπτό ςτθν γραμμι κζαςισ μασ, ζνα πυκνό νζφοσ είναι αδιαπζραςτο 

ςτο ορατό και υπεριϊδθσ, λόγω τθσ εξάλειψθσ από τθν ςκόνθ. Ζτςι ςκιάηει τα αςτζρια πίςω του, και 

ονομάηεται ςκοτεινό νζφοσ. Το αζριο ςτα πυκνά νζφθ αποτελείται κυρίωσ από μόρια. Εκτόσ του (H2) 

υπάρχει μια ποικιλία μορίων. Η εξάλειψθ ςτο υπζρυκρο είναι πολφ λιγότερθ, ζτςι ανιχνεφουμε ςτα 

μικροκφματα (HCN), (OH), (CS), (CO). Κάκε νζφοσ όπου το υδρογόνο είναι κυρίωσ μοριακό ονομάηεται 

μοριακό. Όλα τα πυκνά νζφθ είναι μοριακά, όπωσ και μερικά διάχυτα. Τα πυκνά νζφθ μπορεί να 

βρίςκονται μζςα ςε διάχυτα, με τισ ακόμα πιο πυκνζσ περιοχζσ να ονομάηονται πυρινεσ και 

ςυμπυκνϊματα, με μάηεσ 0,3 ωσ 1000 θλιακζσ. 

Τα μεγαλφτερα από αυτά τα νζφθ ονομάηονται γιγάντια μοριακά νζφθ (Giant molecular clouds, GMC). 

Οι διαςτάςεισ τουσ φτάνουν τα 100 pc και οι μάηεσ τουσ το 1 εκ. θλιακζσ. Παρουςιάηουν δομζσ με 

ςυμπυκνϊςεισ. Τα νζφθ αυτά είναι τεράςτια, και παρόλθ τθν χαμθλι τουσ πυκνότθτα περιζχουν πολφ 

φλθ. Αποτελοφν ςχεδόν τθν μιςι μεςοαςτρικι μάηα. Σε αυτά υπάρχουν οι ςυνκικεσ αςτρογζννθςθσ. 



 

Περιοχι ιονιςμζνου υδρογόνου (HII region) ονομάηεται αυτι, ςτθν οποία ζνα ι περιςςότερα αςτζρια 

O,B δθμιουργοφν μια περιοχι μικρισ πυκνότθτασ ςε ζνα πυκνό νζφοσ με τθν UV ακτινοβολία τουσ. Τα 

μεγάλα αςτζρια ιονίηουν το υδρογόνο ςτα νζφθ κοντά τουσ. Το καυτό ιονιςμζνο υδρογόνο ζχει 

μεγαλφτερθ πίεςθ από το ψυχρό ουδζτερο νζφοσ, με αποτζλεςμα να εξαπλϊνεται ςε αυτό, 

ςχθματίηοντασ τθν περιοχι ιονιςμζνου αερίου. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ, θ περιοχι (HII)τρυπάει τθν 

επιφάνεια του ψυχροφ πυκνοφ νζφουσ, και γίνεται ορατι. Δεν είναι όλο το αζριο ταυτόχρονα 

ιονιςμζνο ςε ζνα τζτοιο νζφοσ, με αποτζλεςμα τα ελεφκερα θλεκτρόνια και πρωτόνια να ςχθματίηουν 

άτομα υδρογόνου (επαναςφνδεςθ). Το θλεκτρόνιο ςυνικωσ βρίςκεται ςε ανϊτερο ενεργειακό 

επίπεδο και μεταβαίνει ςτο κατϊτερο, εκπζμποντασ ζνα φωτόνιο. Για παράδειγμα, αν από το επίπεδο 

n=3 κατεβεί ςτο n=2 εκπζμπει ςτα 656,3 nm, ςτο ερυκρό. Ζτςι γίνονται ορατά τα ιονιςμζνα νζφθ.    

Νεφζλωμα 30 Doradus (Tarantula nebular). 

Αυτό το νεφζλωμα περιζχει πολφ νεαρά αςτζρια, που δεν φαίνονται ςτο ορατό φωσ, αλλά ςτο 

υπζρυκρο.  Αυτό ςυμβαίνει ι λόγω τθσ εξάλειψθσ του ορατοφ φωτόσ από τθν ςκόνθ ι επειδι οι πθγζσ 

εκπομπισ είναι ψυχρζσ και εκπζμπουν μόνο ςτο υπζρυκρο. Φαίνεται θ υπζρυκρθ ακτινοβολία να μθν 

προζρχεται από το ίδιο το αςτζρι, αλλά από ζνα κουκοφλι ςκόνθσ γφρω του (cocoon nebular) που ζχει 

κερμανκεί ςε μερικζσ εκατοντάδεσ βακμοφσ από το νεογζννθτο αςτζρι. 

 

 



Η κατάρρευςθ ενόσ πυκνοφ νεφελϊματοσ. 

Η κατάρρευςθ ενόσ νεφελϊματοσ μπορεί να ςυμβεί αν θ βαρφτθτα υπεριςχφςει τθσ πίεςθσ του 

αερίου λόγω τθσ κινθτικισ ενζργειασ των ατόμων και των μορίων. Για ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία και 

πυκνότθτα ςωματιδίων υπάρχει ζνα όριο μάηασ για ζνα ςφαιρικό νζφοσ, πάνω από το οποίο κα 

ςυμβεί θ κατάρρευςθ.   

Οι προςομοιϊςεισ των υπερ-υπολογιςτϊν μασ δείχνουν ότι τα GMC και οι πυκνζσ περιοχζσ τουσ 

δθμιουργοφνται από ζναν ςυνδυαςμό κατάρρευςθσ του διάχυτου αερίου μζςω βαρφτθτασ και 

ςυςςϊρευςθσ μικρότερων νεφϊν. Υπάρχει και ζνα πλικοσ παραγόντων που ςυμβάλλει ςτισ τοπικζσ 

ςυμπυκνϊςεισ ςτα νζφθ.  

.Οι εκριξεισ ςοφπερ νοβα παράγουν κελφφθ αερίων που διαςτζλλονται με μεγάλθ ταχφτθτα. Αυτι θ 

κίνθςθ ςαρϊνει τθν τοπικι μεςοαςτρικι φλθ με αποτζλεςμα ζνα κρουςτικό μζτωπο να ςυμπιζηει το 

αζριο μπροςτά από το διαςτελλόμενο κζλυφοσ. 

.Άλλεσ πθγζσ κρουςτικϊν μετϊπων είναι τα ςμινθ ι τα μεγάλα, Ο και Β αςτζρια. Η φπαρξθ πολλϊν ςε 

κοντινι μεταξφ τουσ απόςταςθ δθμιουργεί ζνα κρουςτικό μζτωπο ςτθν μεςοαςτρικι φλθ μζςω τθσ 

ακτινοβολίασ τουσ ςτισ υπεριϊδεισ και ςτο ορατό φωσ.  

.Η ςπειροειδισ μορφι του Γαλαξία μασ (ςυμπυκνϊςεισ φλθσ ςτισ ςπείρεσ) δεν μπορεί να εξθγθκεί 

μόνο από το ιδίωμα τθσ διαφορικισ ταχφτθτασ ανάλογα τθν απόςταςθ από το γαλαξιακό κζντρο. Άρα 

οι ςπείρεσ <ςκουπίηουν> (spiral density wave) τον Γαλαξία ςυμπιζηοντασ τθν φλθ και τα νεφελϊματα. 

Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςυγκεντρϊνονται ςτουσ βραχίονεσ. 

.  Ο ςχθματιςμόσ των GMC και κατά ςυνζπεια των αςτεριϊν μπορεί να ενιςχυκεί από γαλαξιακζσ 

ςυγκροφςεισ και ςυγχωνεφςεισ. 

Θρυμματιςμόσ. 

Όςο ζνα πυκνό νζφοσ καταρρζει, θ πυκνότθτά του αυξάνεται. Ζτςι μποροφν  να ςυμπυκνωκοφν 

αρκετά κάποιεσ μικρότερεσ περιοχζσ του νεφελϊματοσ, ϊςτε ςε αυτζσ να επικρατιςει θ βαρφτθτα. 

Ενϊ τα αίτια του κρυμματιςμοφ είναι άγνωςτα, αυτό μπορεί να γίνεται λόγω αρχικϊν ςυμπυκνϊςεων 

ςτο νεφζλωμα ι λόγω περιςτροφισ του, και είναι ςφμφωνοσ με το πλικοσ ανοιχτϊν ςμθνϊν που 

παρατθροφμε. Ζνα νζφοσ με εκατοντάδεσ θλιακζσ μάηεσ μπορεί να κρυμματιςτεί ςε πολλζσ μικρζσ 

δομζσ. Η κάκε μία από αυτζσ κα ςχθματίςει το δικό τθσ ανοιχτό αςτρικό ςμινοσ.  

 

 

 

Οη ζπλζήθεο αζηξνγέλλεζεο. 

Σην εζσηεξηθό ησλ κνξηαθώλ λεθώλ δεκηνπξγνύληαη ππξήλεο αεξίνπ θαη 

ζθόλεο, ιόγσ αιιειεπίδξαζεο ησλ εμήο δπλάκεσλ. 

1)Η βαξύηεηα, πνπ ζπκππθλώλεη απηνύο ηνπο ππξήλεο, 

2)Η ζεξκηθή πίεζε, πνπ ηνπο ζηαζεξνπνηεί. 

3)Ο ζηξνβηιηζκόο, πνπ ηείλεη λα ηνπο δηαιύζεη, αιιά ηνπηθά ηνπο 

ζπκππθλώλεη.  

Τα κεγάια λέθε ηζνξξνπνύλε κε ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ζηξνβηιηζκνύ θαη 

άιισλ εμσηεξηθώλ επηξξνώλ. Με ηελ δηαηάξαμε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ή/θαη 

ηνπ ζηξνβηιηζκνύ δεκηνπξγνύληαη νη ππξήλεο αεξίνπ -ζθόλεο, πνπ κεηά 

θαηαξξένπλ. Λόγσ ζηξνθνξκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξξεπζεο, 

δεκηνπξγείηαη κηα πεπιαηπζκέλε δηζθνεηδήο κνξθή, πνπ καδεύεη πιηθό. 

Κάζεηα ζε απηήλ εκθαλίδνληαη 2 πίδαθεο, κε πνιύ ελεξγεηηθό ξεύκα εθξνήο, 

πνπ επηζηέθνπλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο ζηξνθνξκήο ζην λέθνο. 



 

Από το κρφμμα ςτο πρωτοαςτζρι. 

Όςο εξελίςςεται θ κατάρρευςθ ενόσ τμιματοσ του νζφουσ (κρφμμα) μειϊνεται θ απόςταςθ ενόσ 

τυχαίου μορίου του από το κζντρο του κρφμματοσ. Αυτό ςθμαίνει μείωςθ τθσ δυνθτικισ βαρυτικισ 

ενζργειασ. Λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ, αυτι θ ελάττωςθ ςε βαρυτικι ενζργεια ςθμαίνει 

αφξθςθ άλλων μορφϊν ενζργειασ, όπωσ τθσ κινθτικισ. Τα μόρια ςυγκροφονται, και θ αφξθςθ τθσ 

κινθτικισ ενζργειασ εκφράηεται με αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Ζτςι όςο καταρρζει το κρφμμα, θ 

κερμικι ενζργεια και θ κερμοκραςία του αερίου αυξάνονται.  

Υπάρχουν όμωσ κάποιεσ επιπλοκζσ. Μια είναι ότι οι ςυγκροφςεισ των ςωματιδίων μπορεί να τα 

διεγείρουν, με αποτζλεςμα να εκπζμψουν χαρακτθριςτικι ακτινοβολία ςτα ραδιοκφματα, 

μικροκφματα και ςτο υπζρυκρο. Η ακτινοβολία αυτι κζλει να διαφφγει, με αποτζλεςμα να κερμάνει 

το νζφοσ ελάχιςτα- κατά 10-20 Κ. Όςο προχωράει θ κατάρρευςθ, αυτι θ ακτινοβολία κα γίνεται πιο 

ζντονθ και κα παγιδεφεται ςτο υπό κατάρρευςθ νεφζλωμα, με αποτζλεςμα να κερμαίνει το αζριο 

πολφ γριγορα. 

Το ίχνοσ τθσ εξζλιξθσ του υπό κατάρρευςθ κρφμματοσ βρίςκεται μακριά από τθν κφρια ακολουκία ςτο 

H/R και δεν είναι εφκολο να παρατθρθκεί για 2 λόγουσ. Πρϊτον, επειδι θ διαδικαςία τθσ 

κατάρρευςθσ ςυμβαίνει πίςω από ζνα κουκοφλι ςκόνθσ που τθν κάνει μθ ορατι. Δεφτερον, είναι μια 

μακροχρόνια διαδικαςία. Ζτςι βαςιηόμαςτε ςε μοντζλα. Αυτά μασ δείχνουν ότι μετά από μερικζσ 

χιλιάδεσ ζτθ βαρυτικισ κατάρρευςθσ θ επιφάνεια του ςϊματοσ ζχει κερμανκεί ςτισ 2000- 3000 Κ. Το 

κρφμμα είναι ακόμα εκτεταμζνο και ζτςι θ λαμπρότθτά του είναι 10- 100 φορζσ αυτι των αςτεριϊν 

τθσ κ. ακολουκίασ. Το ακριβζσ ίχνοσ εξαρτάται από τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν αφξθςθ τθσ 

επιφανειακισ κερμοκραςίασ που τείνει να αυξιςει τθν λαμπρότθτα (ανζβαςμα ςτο H/R) και τθν 

ελάττωςθ του μεγζκουσ τθσ επιφάνειασ, που ζχει αντίκετα αποτελζςματα.     

Από το πρωτοαςτζρι ςτθν κφρια ακολουκία. 

Οι γραμμζσ Hayashi (tracks) μασ δείχνουν τθν πορεία πρωτοαςτζρων προσ τθν κφρια ακολουκία, 

ανάλογα τθν μάηα τουσ. Σε αυτζσ απεικονίηεται και το χρονοδιάγραμμα αυτισ τθσ αρχικισ φάςθσ 

αςτρικισ εξζλιξθσ (από τθν ςτιγμι που το τμιμα του νεφελϊματοσ, το οποίο κα ςχθματίςει το 

πρωτοαςτζρι, αποκολλθκεί από το νεφζλωμα).  Όλα τα κρφμματα κα γίνουν αςτζρια τθσ κφριασ 

ακολουκίασ ςε λιγότερο από 100 εκ. ζτθ, ζνα πολφ μικρό διάςτθμα ςτθν μζςθ ηωι ενόσ αςτζρα, και 

όςο πιο μεγάλα είναι, τόςο πιο γριγορα κα μπουν ςτθν κ. ακολουκία. 



 

Οι λεπτομζρειεσ των γραμμϊν εξαρτϊνται από τισ πολφπλοκεσ αλλαγζσ ςτθν εςωτερικι δομι και από 

τον τρόπο που μεταφζρεται θ ενζργεια ςτο πρωτοαςτζρι κατά τθν κατάρρευςθ. Στα πρωτοαςτζρια 

μεςαίασ και μικρισ μάηασ, θ γριγορθ μείωςθ τθσ λαμπρότθτασ  είναι αποτζλεςμα του ότι θ αφξθςθ 

τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ αντιςτακμίηεται με το παραπάνω από τθν ςυρρίκνωςθ τθσ 

επιφάνειασ. Για αςτζρια μεγαλφτερα από 2 θλιακζσ μάηεσ οι επιδράςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ 

επιφανειακισ κερμοκραςίασ και ςυρρίκνωςθσ τθσ επιφάνειασ ιςορροποφνε, ϊςτε αυτι να 

μεταβάλλεται ελάχιςτα όςο αυξάνεται θ κερμοκραςία. Η γραμμι τουσ είναι οριηόντια προσ τθν κ. 

ακολουκία. Όλεσ οι γραμμζσ λίγο πριν τθν κ. ακολουκία παρουςιάηουν μια ελάττωςθ τθσ 

λαμπρότθτασ (κίνθςθ προσ τα κάτω) ωσ αποτζλεςμα του ότι θ επίδραςθ τθσ ςυρρίκνωςθσ κυριαρχεί 

ςτθν επίδραςθ τθσ κερμοκραςίασ. 

Οι παρατθριςεισ των δίπολων πρϊτο- αςτρικϊν εκροϊν μασ δείχνουν ότι περιζχουν ςθμαντικι 

ποςότθτα μάηασ και χρειάηονται πολφ ενζργεια για να υποςτθριχκοφν. Όμωσ πιςτεφουμε ότι 

διαρκοφν για μόνο περίπου 10000 ζτθ. Ζνα κρφμμα περιςτρζφεται ταχφτερα όςο καταρρζει, με 

αποτζλεςμα να παρουςιάςει πλάτυνςθ και να εμφανιςτεί ζνασ περιαςτρικόσ δίςκοσ γφρω από το 

αςτζρι. Ο δίςκοσ αυτόσ, με τθν βοικεια του μαγνθτικοφ πεδίου, εκτρζπει τθν εκρζουςα φλθ από το 

αςτζρι (φλθ που κινείται με μεγάλθ γωνιακι ταχφτθτα και δεν καταρρζει ςτο πρωτοαςτζρι) ςτουσ 2 

πίδακεσ που είναι ευκυγραμμιςμζνοι ςτον άξονα περιςτροφισ του. Ο μθχανιςμόσ που ενεργοποιεί 

αυτζσ τισ εκροζσ δεν ζχει κατανοθκεί πλιρωσ, αλλά τροφοδοτείται από τθν απελευκζρωςθ δυνθτικισ 

βαρυτικισ ενζργειασ από τθν φλθ που διαπερνάει τον δίςκο και καταλιγει ςτο πρωτοαςτζρι. 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε πωσ μόνο ζνα μικρό κλάςμα τθσ αρχικισ μάηασ του νεφελϊματοσ 

κα καταναλωκεί ςτθν δθμιουργία αςτζρων. Ζνα μζροσ κα επιςτραφεί ςτθν μεςοαςτρικι φλθ από τουσ 

πίδακεσ. Μια άλλθ διαδικαςία που δεν επιτρζπει ςε όλο το αζριο να μετατραπεί ςε αςτρικι φλθ είναι 

θ φωτο-εξάτμιςθ (photo evaporation). Η μεγάλθσ ζνταςθσ ακτινοβολία UV γειτονικϊν μεγάλων 

αςτεριϊν διαλφει το μοριακό υδρογόνο ςε ατομικό. Οι πυκνότερεσ περιοχζσ του νεφελϊματοσ είναι 

πιο προςτατευμζνεσ από τθν ακτινοβολία, ςχθματίηοντασ ανάλογεσ δομζσ. Οι άνεμοι, τα κρουςτικά 



μζτωπα και θ υπεριϊδθσ  από τα αςτζρια O, B είναι θ κφρια αιτία τθσ διατάραξθσ των πυκνϊν νεφϊν, 

επθρεάηοντασ ζτςι τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Τα υπολείμματα του νζφουσ κα ενωκοφν με άλλα 

νεφελϊματα, ςε επόμενθ γενιά αςτρογζννθςθσ.  

Μια κλαςςικι ομάδα πρωτοαςτζρων είναι οι T-Tauri. Αυτοί βρίςκονται δεξιά προσ τα πάνω ςτο 

H/Rκαι εμφανίηονται μζςα ι κοντά ςε ζνα πυκνό νζφοσ. Εκπζμπουν πολφ ςτο υπζρυκρο, κάτι που 

δείχνει ότι ζχουν γφρω τουσ ζνα κουκοφλι από ςκόνθ και περιζχουν λίκιο, ζνα ςτοιχείο που 

καταςτρζφεται ςτα αςτζρια, κάτι που μασ δείχνει τθν νεαρι τουσ θλικία. Πρόκειται για νεαρά 

(100000- 100 εκ. ετϊν) αςτζρια που χάνουν μάηα, και κάποια ζχουν λεπτό δίςκο περιαςτρικισ φλθσ 

που ςυνδζεται με τουσ πίδακεσ που αναφζραμε. Οι T-Tauri είναι αςτζρια προ κ. ακολουκίασ, με μάηα 

0,2- 2 θλιακζσ, ζνα ςτάδιο πριν τθν είςοδο ςτθν κ. ακολουκία. 

Αν και υπάρχουν διαφορέσ ςτα μοντέλα τησ ύςτερησ φάςησ τησ κατάρρευςησ, όλα 
δείχνουν μια ςυνεχόμενη αύξηςη τησ θερμοκραςίασ όςο μειώνεται η βαρυτική 
ενέργεια. Το ςημαντικό ςημείο είναι όταν πλέον γίνονται οι θερμοπυρηνικέσ 
ςυντήξεισ ςτον πυρήνα. Τότε η ενέργεια που απελευθερώνεται αυξάνει την 
θερμοκραςία του πυρήνα αρκετά, ώςτε να ςταματήςει την κατάρρευςη, κάνοντασ το 
αςτέρι να ιςορροπήςει ώςτε να μπει ςτην κ. ακολουθία.   
 

Η εμέιημε ελόο πξσηναζηέξα από πιηθό 1 ειηαθήο κάδαο. 

Η πξώηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ ηζόζεξκε θαηάξξεπζε θαη ηελ δηακόξθσζε ελόο  

πδξνζηαηηθνύ ππξήλα. 

-Όζν ην λέθνο παξακέλεη νπηηθά δηαπεξαηό, κπνξεί ε αθηηλνβνιία λα 

δηαθεύγεη γξήγνξα από απηό, απάγνληαο ηελ ζεξκόηεηα ηεο ζπκπίεζεο. Έηζη ε 

ζεξκνθξαζία δελ απμάλεηαη αηζζεηά. 

-Η ζθόλε είλαη ν βαζηθόο απνξξνθέαο ηεο (ππέξπζξεο) αθηηλνβνιίαο, θαη  

ζπκκεηέρεη δπλακηθά ζηελ ςύμε κέζσ αιιειεπίδξαζεο κε ην αέξην. Έηζη ζε 

λέθε κε πςειή κεηαιιηθόηεηα δεκηνπξγνύληαη πην κηθξά αζηέξηα. 

-Μεηά από 100000 έηε ην θέληξν γίλεηαη νπηηθά αδηαπέξαζην (εγθισβίδεηαη ε 

αθηηλνβνιία), κε ππθλόηεηα 10ζηε-13 g/cm3. Αξα ε ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε 

αλεβαίλνπλ, ζεκαίλνληαο ην ηέινο ηεο ηζόζεξκεο θαηάξξεπζεο. Σην θέληξν 

δεκηνπξγείηαη ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ πίεζε θαη ηελ βαξύηεηα, θάηη πνπ 

επηβξαδύλεη ηελ θαηάξξεπζε. 

-Απνηέιεζκα είλαη ή δεκηνπξγία ελόο (εκη)πδξνζηαηηθνύ ππξήλα κέζα ζε έλα 

θνπθνύιη, κε ην θνπθνύιη λα είλαη ζε ππεξερεηηθή ειεύζεξε πηώζε. 

-Ο ππξήλαο πεξηνξίδεηαη από έλα σζηηθό κέησπν, θαη ε αθηίλα ηνπ είλαη 

πεξίπνπ 5 ΑΕ (όζε ε απόζηαζε ειίνπ- Δηα, 1000 ειηαθέο αθηίλεο). Λόγσ 

αλνκνηνγέλεηαο ηεο θαηάξξεπζεο, ν ππξήλαο πεξηιακβάλεη κόλν ην 0,5% ηεο 

κάδαο ηνπ πξσηναζηέξα. 

-Αλάινγα κε ηελ αξρηθή ζηξνθνξκή, ν ππξήλαο είλαη ιηγόηεξν ή πεξηζζόηεξν 

πεπιαηπζκέλνο.   

 

Η δεύηεξε θάζε πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή ηξνθνδνζία ηνπ ππξήλα κε ύιε από ην 

πεξηαζηξηθό θνπθνύιη. 

-Με ηελ αύμεζε ηεο κάδαο κεγαιώλεη θαη ε ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα. Όηαλ 

θηάζεηηνπο 2000 β. Κέιβηλ, ην κνξηαθό πδξνγόλν δηαζπάηαη ζε αηνκηθό, 

θάλνληαο ηνλ ππξήλα δπλακηθά αζηαζή. Δειαδή, ε ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε 

δελ απμάλνληαη αξθεηά ζε ζρέζε κε ηελ ππθλόηεηα, κε απνηέιεζκα λα 

θπξηαξρήζεη ε βαξύηεηα. 

-Ο ππξήλαο θαηαξξέεη κέρξη όιν ην πδξνγόλν λα δηαζπαζηεί ζε αηνκηθό. 

-Η ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε αλεβαίλνπλ πάιη αξθεηά. 

-Η θαηάξξεπζε ζηακαηάεη, θαη δηακνξθώλεηαη έλαο εκη -πδξνζηαηηθόο 

ππξήλαο. Σε απηό ην ζεκείν μερσξίδνπκε ηνλ πξώην (εμσηεξηθό) από ηνλ 

δεύηεξν (εζσηεξηθό) ππξήλα. 



-Σε απηή ηε θάζε, όιν ην πεξηαζηξηθό λέθνο έρεη κεξηθά εθαηνκκύξηα 

ειηαθέο αθηίλεο δηάκεηξν, ν πξώηνο ππξήλαο θαη ην θξνπζηηθό κέησπν 1000 

θαη ν δεύηεξνο ππξήλαο 1,3 ειηαθέο αθηίλεο. 

 

Η ηξίηε θάζε πιένλ καο δίλεη ηνλ πξσηναζηέξα. 

-Ο πξώηνο (εμσηεξηθόο) ππξήλαο εμαθαλίδεηαη κεηά από κεξηθέο εθαηνληάδεο 

ρξόληα. 

-Ο ηνληζκόο ηνπ δεπηέξνπ (εζσηεξηθνύ) ππξήλα εληζρύεηαη, θαη κε ηελ 

πεξηζζόηεξε θαηάξξεπζή ηνπ αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ. 

-Όηαλ κεγάιν κέξνο ηνπ πδξνγόλνπ ηνπ ππξήλα είλαη πιένλ ηνληζκέλν θαη ε 

ζεξκνθξαζία θηάζεη ζηνπο 100000 β., ην πξσηναζηέξη γίλεηαη ζηαζεξό θαη ην 

ξεύκα θαηάξξεπζεο κεηαηξέπεηαη ζε ξεύκα εθπνκπήο ύιεο από ηνπο πίδαθέο 

ηνπ. 

-Ο δεύηεξνο πξσηναζηξηθόο ππξήλαο δελ κεγαιώλεη αηζζεηά, παξά ηελ αύμεζε 

ηεο ζεξκνθξαζίαο. Τν θνπθνύιη απνξξνθάεη ηελ αθηηλνβνιία, ζεξκαίλεηαη θαη 

κε 700 β. ζεξκνθξαζία ζρεκαηίδεη κηα ιακπξή ιαλζάλνπζα θσηόζθαηξα. 

-Με απμαλνκέλε κάδα ζηνλ ππξήλα, ηα ζηξώκαηα από ην θνπθνύιη πνπ πέθηνπλ 

ζε απηόλ αιιάδνπλ ζε ηαρύηεηα θαη ππθλόηεηα. 

-Η ιακπξόηεηά ηνπ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζην θξνπζηηθό θύκα, πνπ 

δεκηνπξγείηαη από ηελ ζύγθξνπζε ηνπ πιηθνύ από ηνπο πίδαθεο πάλσ ζην 

θνπθνύιη. 

-Τν θνπθνύιη ράλεη κάδα θαη γίλεηαη νπηηθά δηαπεξαηό. Ο ππξήλαο γίλεηαη 

νξαηόο, θαη εκθαλίδεηαη σο αζηέξη πξν ηεο θ. αθνινπζίαο, δεμηά πάλσ ζην 

δηάγξακκα (αζηέξαο Τ- Ταύξνπ). 

Η δηαθνξά ελόο κηθξήο κάδαο πξσηναζηέξα θαη ελόο Τ-Ταύξνπ είλαη όηη ν 

πξώηνο ιάκπεη ιόγσ ηεο ζέξκαλζεο ζην θνπθνύιη ηνπ, ελώ ν δεύηεξνο ιάκπεη 

ιόγσ ηεο αθηηλνβνιίαο ηνπ ππξήλα, πνπ ζπξξηθλώλεηαη αξγά θαη ζηαζεξά. Σε 

αζηέξηα κεγάιεο κάδαο δελ είλαη δπλαηή ηέηνηα δηάθξηζε, γηαηί απηή ε θάζε 

είλαη πνιύ ζύληνκε θαη αξρίδεη γξήγνξα ε ζεξκνππξεληθή ζύληεμε, αθόκα θαη 

θαηά ηελ θύξηα θάζε εθπνκπήο ύιεο από ηνπο πίδαθεο ζην θνπθνύιη. 

 

Η ηέηαξηε θάζε πεξηιακβάλεη ηελ εκη- πδξνζηαηηθή θαηάξξεπζε. 

-Μεηά ηελ θαηάξξεπζε θαη ην θξνπζηηθό θύκα ησλ πηδάθσλ, πιένλ ε εκη-

πδξνζηαηηθή θαηάξξεπζε νξίδεη ηελ πεξαηηέξσ εμέιημε. 

-Απηή ε θάζε ηεξκαηίδεη κε ηελ ζεξκνππξεληθή ζύληεμε. Τν αζηέξη έρεη 

γελλεζεί. 

Σε απηή ηελ ηειεπηαία θάζε έρεη ζεκαληηθό ξόιν ε γξακκή Hayashi (Η.) 

(ζην δηάγξακκα HR). Μνηάδεη κε ηόμν δεμηά ηεο θ. αθνινπζίαο. Είλαη ε 

θξίζηκε <γξακκή> κάδαο ησλ πξν θ. αθνινπζίαο αζηέξσλ. Με απμαλνκέλε κάδα 

ε γξακκή απηή κεηαηίζεηαη ζηα αξηζηεξά. 

 
 

Σηελ ηειεπηαία θάζε ζπξξίθλσζεο ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία είλαη κηθξή, 

θαη εθηόο από ηνλ ππξήλα ηνπ αζηέξα δελ έρνπκε αιινύ πιήξε ηνληζκό. Έηζη 

ην αζηέξη πεξηέρεη δώλε δηάζπαζεο (Η2) θαη δώλεο ηνληζκνύ (Η) θαη (He).   

Υπάξρεη κηα βαζηά πεξηνρή ζπλαγσγήο. Έηζη ην πξσηναζηέξη ραξαθηεξίδεηαη 

από πιήξε ζπλαγσγή. Έλα αζηέξη δεδνκέλεο κάδαο θαη ιακπξόηεηαο έρεη έλα 



κέγηζην αθηίλαο θαη έλα ειάρηζην επηθαλεηαθήο ζεξκνθξαζίαο, πνπ 

πεξηγξάθεη ην άζηξν πιήξεο ζπλαγσγήο.      

Έλα πξν θ. αθνινπζίαο αζηέξη πιήξεο ζπλαγσγήο ζπξξηθλώλεηαη ζε εκη-

πδξνζηαηηθή ηζνξξνπία θαηά κήθνο ηεο Η. γξακκήο, θαη θηλείηαη ζην 

δηάγξακκα κε κηθξή άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνο ηα θάησ (ε ιακπξόηεηα 

κεηώλεηαη γξήγνξα ιόγσ ζπξξίθλσζεο ηεο επηθάλεηαο),ζηξίβεη αξηζηεξά 

(γηαηί ε πεξηνρή ζην θέληξν, όπνπ ε αθηηλνβνιία αλαιακβάλεη ηελ κεηαθνξά 

ηεο ελέξγεηαο κεγαιώλεη, άξα αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία), θαη ζηελ πιήξε 

αλάθιεμε ηεο ζύληεμεο θηάλεη ζηελ θ. αθνινπζία. 

Δεμηά ηεο γξακκήο Η. δελ ππάξρεη αζηξηθή εμέιημε. 

 

Ο ςχθματιςμόσ των αςτζρων μεγάλθσ μάηασ. 

Φαίνεται να δθμιουργοφνται ακόμα και αςτζρια με πάνω από 100 θλιακζσ μάηεσ. Δεν γνωρίηουμε τισ 

λεπτομζρειεσ τθσ δθμιουργίασ τουσ για 3 λόγουσ. Πρϊτον, τα τόςο τεράςτια αςτζρια είναι πολφ 

ςπάνια και με μικρι διάρκεια ηωισ και ελάχιςτθ προ- κ. ακολουκίασ φάςθ (ςε αυτά ζχουν ξεκινιςει οι 

πυρθνικζσ ςυντιξεισ όταν ακόμα ςυςςωρεφουν αζριο ςτθν φάςθ κατάρρευςθσ). Δεφτερο, είναι 

εμβαπτιςμζνα ςε πυκνά νζφθ και ανιχνεφονται δφςκολα. Και τρίτον, όταν ειςρζει φλθ ςε αςτζρια > 10 

θλιακζσ μάηεσ, θ ενζργεια που εκλφεται είναι πολφ ιςχυρι και αποτρζπει τθν ειςροι περιςςότερθσ 

φλθσ, περιορίηοντασ ζτςι τθν γζννθςθ μεγάλων αςτεριϊν. Υποκζτουμε ότι τα μεγάλα αςτζρια 

δθμιουργοφνται όπωσ τα μικρά, αλλά από μεγαλφτερα κομμάτια του νεφελϊματοσ. Η φλθ 

ςυςςωρεφεται ςτισ ιςθμερινζσ περιοχζσ τουσ ςε περιαςτρικό δίςκο και θ εκροι ενζργειασ γίνεται από 

τουσ πολικοφσ πίδακεσ. Πρόςφατεσ παρατθριςεισ ζχουν επιβεβαιϊςει τα παραπάνω για αςτζρια 10- 

20 θλιακϊν μαηϊν. Για μεγαλφτερα αςτζρια δεν είναι ςαφζσ ότι ιςχφει ο ίδιοσ μθχανιςμόσ. Ζχουν 

προτακεί εναλλακτικζσ κεωρίεσ, όπωσ ο κανιβαλιςμόσ (ζνωςθ) 2 αςτζρων, με τα μεγάλα αςτζρια ςτα 

ςμινθ να ζχουν ςυγχωνζψει μικρότερα, χωρίσ όμωσ να υπάρχουν παρατθρθςιακά δεδομζνα. 

Θζλουμε να αξιοποιιςουμε τισ παρατθριςεισ μασ για τισ ιδιότθτεσ των O, Bαςτζρων, ϊςτε να 

ςυμπεράνουμε τθν διαδικαςία δθμιουργίασ τουσ. Για παράδειγμα, αν ιςχφει ο αςτρικόσ 

κανιβαλιςμόσ, κα πρζπει όλα τα μεγάλα αςτζρια να δθμιουργθκοφν μζςα ςε αςτρικά ςμινθ, και να 

βρίςκονται ακόμα ςε αυτά, λόγω τθσ μικρισ διάρκειασ ηωισ τουσ. Αυτό που γνωρίηουμε είναι ότι τα 

μεγάλα αςτζρια είναι ςυνικωσ ςε διπλό ςφςτθμα, πολφ πιο ςυχνά από τα μικρά. Κάτι που μπορεί να 

ςθμαίνει ότι δεν είναι ίδια θ διαδικαςία δθμιουργίασ για τα μικρά και τα μεγάλα αςτζρια. 

Ο ςχθματιςμόσ των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων. 

Ο περιαςτρικόσ δίςκοσ αποτελεί το πεδίο δθμιουργίασ πλανθτϊν και των άλλων μικρότερων ςωμάτων 

ςε ζνα πρωτοαςτζρι. Παρατθριςεισ ςτο νεφζλωμα του Ωρίωνα μασ ζδειξαν δίςκουσ με ςκόνθ γφρω 

από πρωτοαςτζρια (παρατθροφμε ζξαρςθ ςτθν εκπομπι ςτο υπζρυκρο που παραπζμπει ςε 

κερμοκραςία <100Κ). Αυτά τα αντικείμενα μοιάηουν περιςςότερο με δίςκο παρά με κουκοφλι γφρω 

από ζνα άςτρο και ονομάηονται πρωτοπλανθτικοί δίςκοι. Είναι δζκα φορζσ μεγαλφτερα από το 

πλανθτικό μασ ςφςτθμα και περιζχουν πολλζσ φορζσ τθν μάηα τθσ Γθσ ςε ςκόνθ. Στον Βεγκα 

ανιχνεφςαμε εκπομπι ςτο υπζρυκρο από κόκκουσ ςκόνθσ με διάμετρο χίλιεσ φορζσ μεγαλφτερθ από 

αυτι ςτθν μεςοαςτρικι φλθ, ςε ζνα κουκοφλι ι δίςκο διπλάςιασ διαμζτρου από το θλιακό μασ 

ςφςτθμα. Αν και ο Βεγκα ζχει μόλισ το 20% τθσ θλικίασ του θλίου, θ θλικία του δεν δικαιολογεί τθν 

φπαρξθ ςκόνθσ γφρω του. Ίςωσ να προζρχεται από τθν διάλυςθ κομθτϊν ι άλλων ςωμάτων (δίςκο 

ςυντριμμιϊν, debris disk), με τθν παραδοχι ότι ζχει πλανθτικό ςφςτθμα. Το ίδιο παρατθροφμε ςτο Β 

Pictoris, όπου ζχει επιβεβαιωκεί θ φπαρξθ πλανθτϊν. 



 

 

 

Η δεκηνπξγία αζηξηθώλ ζκελώλ 

Τα πεξηζζόηεξα αζηέξηα δεκηνπξγνύληαη ζε ζκήλε. Η θαηαλνκή κάδαο δελ 

είλαη νκνηόκνξθε ζε όιν ην ζκήλνο. Τα κεγάια αζηέξηα βξίζθνληαη πην θνληά 

ζην θέληξν ηνπ ζκήλνο. Φαίλεηαη λα ράλεηαη ε νκνηνκνξθία ηνπο θαηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ λεθειώκαηνο. Οη 0,5 ειηαθέο κάδεο είλαη ην ζύλεζεο κέγεζνο 

κάδαο γηα  

ην πιηθό δεκηνπξγίαο ελόο πξσηναζηέξα. Τα κεγάια αζηέξηα έρνπλ 

ρξνλνδηάγξακκα δεκηνπξγίαο100000 έηε, ελώ ηα κηθξά 1 εθ. έηε. Τα κεγάια 

απνβάιινπλ πνιύ ελέξγεηα, έηζη ε δεκηνπξγία άιισλ αζηεξηώλ θνληά ηνπο 

είλαη δύζθνιε. Μάιινλ πξώηα μεθηλάεη ε δεκηνπξγία κηθξώλ αζηεξηώλ. Τα 

κεγάια είλαη πηζαλόλ ηα ηειεπηαία πνπ δεκηνπξγνύληαη ζε έλα λέθνο. Με ηνλ 

ηζρπξό αζηξηθό ηνπο άλεκν δηαιύνπλ ην λέθνο, ζηακαηώληαο έηζη ηελ ηνπηθή 

αζηξνγέλλεζε. 

 

Σεκείσζε 1 

 

Με ηα ηειεζθόπηα ALMA πνπ παξαηεξνύλ ζηα κηθξόκεηξα, είδακε 

ζρεκαηηζκέλνπο δίζθνπο γύξσ από ην λέν αζηέξη HL Tauri, 450 έηε θσηόο 

καθξηά καο. Σε απηό ην κήθνο θύκαηνο κπνξνύκε λα δνύκε κέζα από ην 

θνπθνύιη από ζθόλε θαη αέξηα πνπ ππάξρεη γύξσ ηνπ. Φαίλνληαη δίζθνη θαη 

θελά ζηε δνκή ηνπ θνπθνπιηνύ, πνπ παξαπέκπνπλ ζηελ δεκηνπξγία πιαλεηώλ. 

Μέρξη ηώξα πηζηεύακε όηη ζε απηήλ ηελ αξρηθή θάζε ελόο αζηέξα δελ έρεη 

μεθηλήζεη αθόκε ε δηαδηθαζία ηεο δεκηνπξγίαο πιαλεηώλ. Αθόκα κέλεη 

αλνηρηό ην εξώηεκα αλ πξόθεηηαη γηα ζεκάδηα δεκηνπξγίαο πιαλεηώλ ή θάπνην 

άιιν κεραληζκό, πνπ δεκηνπξγεί απηέο ηηο δνκέο. 

 

 

 

 

 

 



Σεκείσζε 2 

 

Ο δίζθνο ζθόλεο ηνπ G Tauri. 

Ο G G Tauri είλαη έλα λεαξό αζηέξη 400 έηε θσηόο καθξηά. Η εθπνκπή ηνπ 

ζην (Hα)παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο ιακπξόηεηαο, ιόγσ ελόο ζπλνδνύ ηνπ. Σην 

ππέξπζξν ην ζύζηεκα είλαη πην ιακπξό, θάηη πνπ νθείιεηαη ζε έλαλ δίζθν 

ζθόλεο γύξσ από θαη ηα δύν αζηέξηα, θαη ε πιεπξά ηνπ δίζθνπ πνπ είλαη 

πξνο εκάο εκθαλίδεηαη πην ιακπξή. Επίζεο βξέζεθε θαη έλα θελό ζηνλ δίζθν 

πνπ παξαπέκπεη ζε εμσπιαλήηε. Ο δίζθνο εθηείλεηαη 150- 200 AUγύξσ από ην 

θνηλό θέληξν ηνπ ζπζηήκαηνο. Υπάξρνπλ θαη ίρλε από εζσηεξηθά δαρηπιίδηα 

γύξσ από ηα δύν αζηέξηα. Τα δαρηπιίδηα απηά θαίλεηαη λα παξαρσξνύλ κάδα 

ζηνλ θνηλό δίζθν κέζσ 2 γεθπξώλ ξνήο ύιεο κε απηόλ. Η θίλεζε ηνπ θελνύ 

αληηζηνηρεί ζε έλα αληηθείκελν κε 2-5 θνξέο κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηελ 

ηξνρηά Κεπιεξ. Έηζη ην θελό είλαη κάιινλ κηα ζθηά από ζπκπύθλσζε ζηνλ 

δίζθν, παξά έλαο θνηλόο εμσπιαλήηεο. Τν ζπκπύθλσκα απηό όκσο κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε δεκηνπξγία εμσπιαλήηε. 

 

 
 

Σεκείσζε 3.  

 

Πιαλήηεο δεύηεξεο γεληάο. 

Έρνπκε αλαθαιύςεη θαη ζε κεξηθά δηπιά ζπζηήκαηα αζηεξηώλ ηελ ύπαξμε 

πιαλεηώλ. Τα αζηέξηα ζηα ζπζηήκαηα απηά είλαη πνιύ θνληά κεηαμύ ηνπο, θαη 

νη πιαλήηεο πεξηθέξνληαη γύξσ από ην θνηλό θέληξν βάξνπο ησλ δπν 

αζηεξηώλ. Τν ζύζηεκα NN Serpentis, ζηνλ Οθηνύρν, ζε απόζηαζε 1670 έηε 

θσηόο, απνηειείηαη από έλαλ ι. λάλν κε κηζή ειηαθή κάδα, ζεξκνθξαζίαο 

57000 βαζκώλ Κέιβηλ, άξα ειηθίαο πεξίπνπ 1 εθαηνκκύξηα έηε, θαη έλαλ 

θόθθηλν λάλν κε 10% ηεο ειηαθήο κάδαο. Εθεί έρνπκε αλαθαιύςεη 2 αεξηώδεο 

πιαλήηεο κε 7 θαη 1,7 θνξέο ηε κάδα ηνπ Δηα. Οη ηξνρηέο ηνπο, 15 θαη 7 

έηε αληίζηνηρα, δελ είλαη πνιύ θνληά ζηα αζηέξηα ηνπο (3-5AU), θάηη 



θπζηθό γηα δηπιά αζηέξηα. Μόλν ζε ηέηνηα απόζηαζε ππάξρνπλ ζε απηά νη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ δεκηνπξγία πιαλεηώλ. 

Όηαλ ην έλα από ηα δύν αζηέξηα ζε έλα ηέηνην ζύζηεκα γίλεη εξπζξόο 

γίγαληαο, <θαηαπίλεη> ηνλ ζπλνδό ηνπ. Σε απηή ηε θάζε ην ζύζηεκα ράλεη 

κάδα, ιόγσ ηζρπξνύ αζηξηθνύ αλέκνπ, κε απνηέιεζκα νη πιαλήηεο λα 

απνκαθξύλνληαη ζε πην εμσηεξηθέο ηξνρηέο. Αξα νη 2 πιαλήηεο ζα έπξεπε λα 

έρνπλ ζήκεξα αθόκα πην εμσηεξηθέο ηξνρηέο (9 θαη 14 AU αληίζηνηρα). Οη 

ζρεηηθά εζσηεξηθέο ηξνρηέο ηνπο κ αο δείρλνπλ όηη είλαη κάιινλ πιαλήηεο 

δεύηεξεο γεληάο. 

Σε έλα ηέηνην ζύζηεκα κπνξεί κέξνο από ην πιηθό πνπ δηέθπγε κε ηνλ δπλαηό 

αζηξηθό άλεκν ηνπ θόθθηλνπ γίγαληα, λα ζρεκάηηζε έλαλ δαθηύιην εμσηεξηθά 

ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ηαρύηεηα ηνπ πιηθνύ ζε απηό ην ζύζηεκα δελ ήηαλ αξθεηή 

γηα λα δηαθύγεη όιν, έηζη εθηηκνύκε όηη ζρεκαηίζηεθε έλαο ηέηνηνο 

δαθηύιηνο κε 140 θνξέο ηε κάδα ηνπ Δηα. Εθεί κπνξεί λα δεκηνπξγήζεθαλ 

πιαλήηεο δεύηεξεο γεληάο, κε ηνλ ίδην ηξόπν πνπ δεκηνπξγνύληαη θαη 

θαλνληθά νη πιαλήηεο ζε έλαλ πξσηναζηέξα. 

Τν παξαπάλσ δηπιό ζύζηεκα έρεη κηθξή κάδα θαη ηα αζηέξηα είλαη ζε 

θνληηλέο ηξνρηέο, θάηη πνπ εληζρύεη απηήλ ηελ ζεσξία. Αλ είλαη πξάγκαηη 

δεύηεξεο γεληάο, ε κηθξή ηνπο ειηθία (1 εθαηνκκύξην έηε) ζεκαίλεη όηη 

είλαη αθόκα ζεξκνί, αξα κπνξεί λα αληρλεπηνύλ κε ηα ξαδηνηειεζθόπηα ALMA. 

 

Σεκείσζε 4 

 

Τν πιηθό από έλαλ πεξηαζηξηθό δίζθν πξνζαύμεζεο θαηαλαιώλεηαη κε δύν 

ηξόπνπο. Από έλα κέξνο ηνπ ζα δεκηνπξγεζνύλ νη πιαλήηεο, θαη ην ππόινηπν 

ζα απμήζεη ηελ κάδα ηνπ αζηεξηνύ, πέθηνληαο αξγά ζε απηό. Η πξνζαύμεζε 

ζηα πξσηναζηέξηα είλαη πνιύ απνηειεζκαηηθή, θάηη πνπ δελ έρεη αθόκα 

θαηαλνεζεί πιήξσο. Τν κπζηηθό ζηελ θαηαλόεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δίζθνπ 

πξνζαύμεζεο είλαη λα βξνύκε ηη θηλεί ην πιηθό ηνπ πξνο ηα κέζα. Έλαο 

πηζαλόο κεραληζκόο είλαη ην ημώδεο κέζα ζηνλ δίζθν. Τα ζσκαηίδηα πνπ 

βξίζθνληαη πην θνληά ζην αζηέξη, κέζα ζηνλ δίζθν, θηλνύληαη πην γξήγνξα 

από ηα εμσηεξηθά ζσκαηίδηα. Απηή ε δηαθνξά ηαρύηεηαο δεκηνπξγεί ηξηβή, κε 

ζπλέπεηα ηελ επηβξάδπλζε ησλ εζσηεξηθώλ ζσκαηηδίσλ. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ηα εζσηεξηθά ζσκαηίδηα λα κεηαβαίλνπλ ζε αθόκα πην εζσηεξηθέο 

ηξνρηέο γύξσ από ην αζηέξη. Απηό ην ημώδεο επηδξάεη ζε όια ηα επίπεδα ηνπ 

δίζθνπ θαη επηηξέπεη λα πέζεη έλα κέξνο ηεο ύιεο ηνπ δίζθνπ ζην αζηέξη. 

Τν πξόβιεκα είλαη όηη ε ζεξκνθξαζία θαη ε ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ δελ 

δηθαηνινγεί ηέηνην ημώδεο, πνπ λα αληηζηνηρεί ζηνπο ξπζκνύο πξνζαύμεζεο 

πνπ παξαηεξνύκε.  

Ο κεραληζκόο αζηάζεηαο καγλεηηθώλ πεξηζηξνθώλ (magneto rotations- 

instability, MRI) καο ιέεη όηη αλ ππάξρνπλ καγλεηηθά πεδία ζηνλ δίζθν, 

απηά ελώλνπλ ηηο δηάθνξεο πεξηνρέο ηνπ. Αλ θαη νη ζεξκνθξαζίεο ζηνλ δίζθν 

είλαη ρακειέο ζε ζρέζε κε απηέο ζηα αζηέξηα, σζηόζν αξθνύλ ώζηε λα 

δεκηνπξγεζνύλ ειεύζεξα ειεθηξόληα θαη ηόληα, αθόκε θαη από ηελ 

αθηηλνβνιία ηνπ άζηξνπ. Οη θηλήζεηο ηνπο θαζνξίδνληαη από ηα καγλεηηθά 

πεδία. Τα πεδία απηά ζπγθξαηνύλ ηα ηόληα <δεκέλα> κεηαμύ ηνπο, κε 

απνηέιεζκα ηα εμσηεξηθά ζηνλ δίζθν ηόληα λα απνθηνύλ όκνηεο ηαρύηεηεο κε 

ηα εζσηεξηθά, ηα νπνία επηβξαδύλνληαη αλάινγα από ην πεδίν. Απηόο ν 

κεραληζκόο είλαη πην απνηειεζκαηηθόο γηα ηνπο ξπζκνύο πξνζαύμεζεο πνπ 

παξαηεξνύκε ζηα πξσηναζηέξηα.      

Η ύπαξμε ησλ καγλεηηθώλ πεδίσλ ζηνπο δίζθνπο αληρλεύεηαη ράξε ζηνπο 

θόθθνπο ζθόλεο. Απηνί επζπγξακκίδνληαη κε ην καγλεηηθό πεδίν, απμάλνληαο 

ηελ πνιηθόηεηα ηνπ θσηόο πνπ εθπέκπνπλ, όπσο παξαηεξήζεθε ζην λεαξό 

αζηέξη HL Tauri.  

 

 

 

 



 

 

Σεκείσζε 5 

 

Από ηελ θπζηθή γύξσ καο γλσξίδνπκε όηη αλ ζπκπηέζνπκε έλα αέξην, απηό 

ζεξκαίλεηαη (όπσο ε ηξόκπα ηνπ πνδειάηνπ). Σηα κνξηαθά λέθε ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην, ην αηνκηθό λέθνο κε ζεξκνθξαζία ρηιηάδεο βαζκνύο Κ 

ζπκππθλώλεηαη ζε κνξηαθό ζεξκνθξαζίαο ιίγσλ δεθάδσλ Κ. Απηό κπνξεί λα 

ζπκβεί επεηδή θαηά ηελ ζπκπίεζε νη ζπγθξνύζεηο ησλ αηόκσλ/ κνξίσλ 

γίλνληαη ζπρλέο. Σε απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο ηα ειεθηξόληα αλεβαίλνπλ 

βαζκίδα ζηα άηνκα/ κόξηα, αληιώληαο ελέξγεηα από ηελ θηλεηηθή ηνπ αηόκνπ/ 

κνξίνπ. Έηζη ηα άηνκα/ κόξηα επηβξαδύλνληαη, θάηη πνπ ζεκαίλεη ςύμε ηνπ 

αεξίνπ. Μεηά από λέεο ζπγθξνύζεηο ηα ειεθηξόληα επαλέξρνληαη ζηελ βαζηθή 

ηνπο βαζκίδα, αιιά εθπέκπνπλ αθηηλνβνιία, κε απνηέιεζκα λα κελ επηηαρύλεη 

ην άηνκν/ κόξην (δελ θεξδίδεη θηλεηηθή ελέξγεηα, θάηη πνπ ζα ζήκαηλε πάιη 

ζέξκαλζε ηνπ αεξίνπ). Η αθηηλνβνιία απηή δηαθεύγεη ηνπ (πιένλ κνξηαθνύ) 

λέθνπο (απνβνιή ζεξκόηεηαο). Τν πόζν απνηειεζκαηηθή είλαη ε κεηαηξνπή 

ελόο ηκήκαηνο αηνκηθνύ λέθνπο ζε κνξηαθό, δειαδή πόζν απνηειεζκαηηθά 

απνβάιιεη ζεξκόηεηα, εμαξηάηαη από ζσκαηηδηαθέο ηδηόηεηεο, όπσο νη 

ρεκηθέο ηδηόηεηεο θαη θαηά πόζν επλννύλ ηελ έλσζε ησλ αηόκσλ ζε κόξηα (ε 

πνζόηεηα ηεο ζθόλεο σο θαηαιύηε) θαη ηελ αξλεηηθή επίδξαζε ηεο 

αθηηλνβνιίαο, θνζκηθήο ή αζηξηθήο. Σεκαληηθό ξόιν έρεη θαη ε δηαηαξαρή. 

Όζν πην δηαηαξαγκέλν είλαη ην λέθνο, ηόζν δπζθνιεύεη ε κεηάβαζή ηνπ ζε 

κνξηαθό.  

Όκσο νύηε ε δηαηαξαρή δελ αξθεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ ζρεηηθά κηθξή 

αζηξνγέλλεζε ζην ππθλόηαην κνξηαθό λέθνο θνληά ζην θέληξν ηνπ Γαιαμία καο 

(CMZ, central molecular zone).Να ζεκεηώζνπκε όηη ε δεκηνπξγία άζηξσλ (1 

ην έηνο γηα ηνλ Γαιαμία καο) είλαη αλάινγε ηεο ππθλόηεηαο ηνπ αεξίνπ ζηα 

λέθε. Εθεί ινηπόλ ε ππθλόηεηα ηνπ κνξηαθνύ λέθνπο είλαη ρηιηάδεο θνξέο 

κεγαιύηεξε απηήο ησλ ζπλεζηζκέλσλ κνξηαθώλ λεθώλ. Τα ζπλεζηζκέλα 

γαιαμηαθά κνξηαθά λέθε έρνπλ ππθλόηεηα εθαηνληάδεο ζσκαηίδηα /cm3, κηα 

ππθλόηεηα πνπ ζα ζεσξνύζακε σο θελό ζηελ Γε, κε ηελ ππθλόηεηα ηεο 

αηκόζθαηξάο καο λα είλαη 10ζηε19 ζσκαηίδηα/cm3). Τν λέθνο απηό θηλείηαη 

κε πνιύ κεγαιύηεξε ηαρύηεηα από ηα ζπλήζε γαιαμηαθά λέθε. Επίζεο ή 

θνζκηθή αθηηλνβνιία θαη ε αθηηλνβνιία από κεγάια αζηέξηα είλαη 

εληνλόηεξε, όπσο νη δηαηαξάμεηο από εθξήμεηο ζνππεξλόβα, παξάγνληεο πνπ 

απνηξέπνπλ ηελ αζηξνγέλλεζε.  Απηό πνπ βξέζεθε κειεηώληαο κηα πεξηνρή ηνπ 

CMZ, πνπ νλνκάδεηαη the brick είλαη όηη ην καγλεηηθό πεδίν ηεο είλαη πνιύ 

ηζρπξό, ρηιηάδεο θνξέο ηζρπξόηεξν από απηό ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο, 

θαζηζηώληαο ην ηθαλό παξάγνληα απνηξνπήο ηεο αζηξνγέλλεζεο. Λόγσ ηεο 

κεγάιεο ζπκπίεζεο ηνπ ηεξάζηηνπ αηνκηθνύ λεθειώκαηνο ην καγλεηηθό πεδίν, 

πνπ δηαηεξήζεθε θαηά ηελ ζπκπίεζε, εκθαλίδεηαη ζην πνιύ κηθξόηεξνπ 

κεγέζνπο CMZ πνιύ ηζρπξό. Έλαο αλάινγνο κεραληζκόο δεκηνπξγεί θαη ηα 

παλίζρπξα καγλεηηθά πεδία ησλ παιζαξ.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


