
Γηάγξακκα H/R θαη εμέιημε ησλ 

αζηεξηψλ. 
 

 

Γηα λα αξρίζεη ε αζηξνγέλλεζε ζην ζχκπαλ, έπξεπε λα ζρεκαηηζηνχλ ηα 

άηνκα, θάηη πνπ έγηλε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζχκπαληνο έπεζε θάησ απφ 

ηνπο 3000 βαζκνχο Κέιβηλ. Σφηε ηα ειεθηξφληα δεζκεχηεθαλ ζηνπο αηνκηθνχο 

ππξήλεο.  

Έηζη, αξρηθά ζην ζχκπαλ ππήξραλ ηεξάζηηα λέθε πδξνγφλνπ (ν ππξήλαο ηνπ 

απνηειείηαη απφ 1 κφλν πξσηφλην) κε ιίγν ήιηνλ θαη ίρλε ιηζίνπ. Απηά ηα 3 

ζηνηρεία είλαη ηα κφλα πνπ ππήξμαλ απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηνπ ζχκπαληνο. 

Όια ηα ππφινηπα ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ αξγφηεξα κέζα ζηα αζηέξηα. 

Απηά ηα λέθε ινηπφλ έπξεπε λα ςπρζνχλ πνιχ, θάησ απφ 200 βαζκνχο Κέιβηλ. 

Μφλν ηφηε κπνξνχζε λα ζπκππθλσζεί ηνπηθά θάπνηα πεξηνρή, ψζηε ε βαξχηεηα 

λα ππεξηζρχεη (ηνπηθά) ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ δεκηνπξγία 

ηνπ πξσηναζηέξα. 

ήκεξα ηα κνξηαθά λέθε πδξνγφλνπ ζην ζχκπαλ, κε ίρλε απφ πνιιά κέηαιια, 

αιιά θαη κε αξθεηφ ήιηνλ, έρνπλ κέζε ζεξκνθξαζία 10 β. Κέιβηλ. 

Όκσο ηα πξψηα λέθε δελ είραλ θαζφινπ κέηαιια, θαη έηζη δελ κπνξνχζαλ 

εχθνια λα απνβάιινπλ ζεξκνθξαζία. Η δεκηνπξγία κνξηαθνχ πδξνγφλνπ βνήζεζε 

ηελ θαηάζηαζε, θαη έηζη ηα λέθε ςχρζεθαλ ζηνπο 200 β. Κέιβηλ. 

Αιιά ζε απηέο ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θαηέξξεαλ κφλν ηεξάζηηεο πεξηνρέο ησλ  

λεθεισκάησλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ πνιχ κεγάια αζηέξηα. Γελ κπνξνχζαλ λα  

δεκηνπξγεζνχλ αζηέξηα κηθξφηεξεο κάδαο, ζαλ ηνλ Ήιην καο. Σα αζηέξηα 

απηά, ιφγσ απνπζίαο κεηάιισλ, αλέπηπμαλ πνιχ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο, 

θαίγνληαο πάξα πνιχ γξήγνξα ην πδξνγφλν ζηνλ ππξήλα ηνπο. Δλψ ν Ήιηνο 

έρεη 5700 β. Κέιβηλ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία, απηά ηα <ηέξαηα> ησλ 

ηνπιάρηζηνλ 100 ειηαθψλ καδψλ είραλ 100000 β. Κέιβηλ ζεξκνθξαζία, θαη 

έιακπαλ κε 1 εθαηνκκχξην θνξέο ηελ ιακπξφηεηα ηνπ Ηιίνπ. Έηζη ε δηάξθεηα 

ηεο δσήο ηνπο δελ μεπεξλνχζε ηα ιίγα εθαηνκκχξηα ρξφληα.  

Η δσή ηνπο ηεξκάηηδε κε ηζρπξφηαηεο εθξήμεηο ζνππεξλφβα ιφγσ θαηάξξεπζεο 

ηνπ ππξήλα ζηδήξνπ ζην αζηξηθφ εζσηεξηθφ ζε καχξε ηξχπα. Μεγάιν κέξνο ησλ 

βαξχηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ζην αζηξηθφ εζσηεξηθφ έπεθηε κέζα 

ζηελ καχξε ηξχπα. ηα πνιχ κεγάια αζηέξηα ράζεθαλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζρεδφλ φια ηα εζσηεξηθά ηνπο ζηξψκαηα, αιιά απφ ηα φρη ηφζν κεγάια 

αζηέξηα ηεο επφκελεο γεληάο δηέθπγε ζηνλ κεζναζηξηθφ ρψξν αξθεηφ πιηθφ 

θαηά ηελ ηειεπηαία θάζε ηεο δσήο ηνπο θαη εκπινχηηζε ηα γχξσ ηνπο λέθε 

πδξνγφλνπ. 

Έηζη απηά ηα <κνιπζκέλα> κε κέηαιια λέθε κπφξεζαλ λα ςπρζνχλ ηφζν ψζηε λα 

ζπκππθλψλνληαη θαη λα θαηαξξένπλ πην κηθξέο πεξηνρέο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα 

γελλεζνχλ αζηέξηα ειηαθήο ή θαη κηθξφηεξεο κάδαο. Ιδίσο ν άλζξαθαο θαη ην 

νμπγφλν βνεζάλε πνιχ ζηελ απνβνιή ζεξκνθξαζίαο ελφο λεθειψκαηνο. ήκεξα 

ηα πεξηζζφηεξα αζηέξηα πνπ γελλνχληαη είλαη κηθξφηεξα ηνπ Ηιίνπ (κηζήο 

πεξίπνπ ειηαθήο κάδαο). 

Δίκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξνχκε ηελ γέλλεζε αζηεξηψλ ζε κνξηαθά 

λεθειψκαηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Χξίσλα. Δλψ νη ειηαθνί άλεκνη γεηηνληθψλ 

αζηεξηψλ ζεξκαίλνπλ ην λεθέισκα ζηνπο 100 β Κέιβηλ, ππάξρνπλ ππθλέο 

πεξηνρέο ζην εζσηεξηθφ ησλ λεθεισκάησλ πνπ είλαη αξθεηά πξνζηαηεπκέλεο 

ψζηε λα δηαηεξήζνπλ ηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπο (10 β Κέιβηλ). Έηζη 

κπνξνχλ λα θαηαξξεχζνπλ ηφζν, ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ππθλφηεηα πνπ λα 

επηηξέςεη ζηελ βαξχηεηα λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

δεκηνπξγνχληαη πξσηναζηέξεο, νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζην λεθέισκα, θαη 

δελ έρεη αξρίζεη αθφκε ε ζεξκνππξεληθή ζχληεμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Η 

πίεζε ησλ αεξίσλ ηνπο θαζπζηεξεί ηελ, ιφγσ ηεο βαξχηεηαο, θαηάξξεπζε. 

Μαδεχνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν πιηθφ απφ ην λεθέισκα, κε απνηέιεζκα λα 

ζεξκαίλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ην εζσηεξηθφ ηνπο. Σν πξσηναζηέξη, πξηλ 



θηάζεη ν ππξήλαο ηνπ ζε ζεξκνθξαζία ηθαλή γηα λα μεθηλήζεη ε 

ζεξκνππξεληθή ζχληεμε, αθηηλνβνιεί ζην ππεξηψδεο, απειεπζεξψλνληαο ην 

άζηξν απφ ην ππφινηπν λεθέισκα. Έηζη αξρίδεη λα γίλεηαη νξαηφ. Ο βαζκφο 

ηνληζκνχ θαη ε πίεζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ απμάλνληαη ζπλέρεηα. Οη αζηέξεο 

απηνί απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία T-Tauri. 

Σν πιηθφ πνπ πέθηεη ζε απηνχο ζρεκαηίδεη έλαλ δίζθν θαη 2 πίδαθεο ζηνλ 

άμνλά ηνπ. ε απηή ηε θάζε ην αζηέξη έρεη επηθάλεηα 100 θνξέο ζαλ απηή 

ηνπ Ηιίνπ καο, κεγάιε ιακπξφηεηα (είλαη αλάινγε ηεο επηθάλεηαο), γξήγνξε 

πεξηζηξνθή θαη κεηαβάιιεη πεξηνδηθά ηελ ιακπξφηεηά ηνπ (κεηαβιεηφο 

αζηέξαο ηχπνπ T- Tauri). Όηαλ ε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ θηάζεη ηνπο 1 

εθ. βαζκνχο αξρίδεη ε θαχζε (ζχληεμε) ηνπ δεπηεξίνπ ζε ήιηνλ. ηνπο 10 

εθ. βαζκνχο πιένλ θαίγεηαη ην πδξνγφλν ζε ήιηνλ. Σφηε ην αζηέξη ηζνξξνπεί 

θαη δελ ζπξξηθλψλεηαη άιιν, θαη κπαίλεη ζηελ θχξηα αθνινπζία ηνπ 

δηαγξάκκαηνο  H/R. 

 

 

Θεξκνππξεληθή ζχληεμε 

 
Έλα αζηέξη κνηάδεη κε κηα ηεξάζηηα κπάια απφ ηνληζκέλν αέξην, δειαδή 

πιάζκα. Ιζνξξνπεί ράξε ζε 2 αληίζεηεο δπλάκεηο, ηελ πίεζε θαη ηελ 

βαξχηεηα. Η επηθάλεηά ηνπ εθπέκπεη φκσο πνιχ αθηηλνβνιία, θάηη πνπ ζα 

έπξεπε λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, κε απνηέιεζκα 

ηελ θαηάξξεπζή ηνπ. 

Η πεγή ελέξγεηαο ηνπ αζηεξηνχ πνπ ην δηαηεξεί ζε ηζνξξνπία είλαη ε  

ζεξκνππξεληθή ζχληεμε. Σα ειεθηξφληα, πνπ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξνιφ ζηε 

ρεκεία, δελ είλαη ζεκαληηθά εδψ. Σα ζσκαηίδηα ηνπ ππξήλα είλαη ηα 

πξσηφληα θαη ηα λεηξφληα. 

Ο απινχζηεξνο ππξήλαο απνηειείηαη απφ 1 πξσηφλην (πδξνγφλν). Αιιάδνληαο 

ηνλ αξηζκφ ησλ πξσηνλίσλ ζηνλ ππξήλα αιιάδνπκε θαη ζηνηρείν. Ο αξηζκφο 

ησλ επηηξεπφκελσλ λεηξνλίσλ ζε έλαλ ππξήλα έρεη θάπνην εχξνο. Κάζε 

ππξήλαο κε ίδην αξηζκφ πξσηνλίσλ, αιιά δηαθνξεηηθφ πιήζνο λεηξνλίσλ, καο 

δίλεη έλα ηζφηνπν ηνπ ζηνηρείνπ. Γπν ππξήλεο πδξνγφλνπ κε ζεηηθφ 

ειεθηξηθφ πξφζεκν ζπγθξνχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ έλαλ βαξχηεξν ππξήλα 

(δεπηέξην, κε έλα πξσηφλην θαη έλα λεηξφλην). Δπεηδή πξέπεη λα μεπεξαζηεί 

ε άπσζε κεηαμχ ησλ 2 ππξήλσλ, ρξεηάδνληαη θαλνληθά 10 δηο βαζκνί 

ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα ηνπ  αζηεξηνχ γηα ηελ ζχληεμε ηνπ πδξνγφλνπ. Όκσο 

ην θβαληηθφ θαηλφκελν ηεο ζήξαγγαο επηηξέπεη ζε κεξηθά πξσηφληα λα 

ππεξπεδήζνπλ απηφ ην ελεξγεηαθφ θξάγκα. 

Έηζη αξθεηά πξσηφληα ζπληήθνληαη ψζηε λα θάλνπλ ην αζηέξη λα ιάκςεη. Η 

ηζρπξή ππξεληθή δχλακε ελψλεη ηνπο 4 ππξήλεο πδξνγφλνπ (πξσηφληα) ζε έλαλ 

ειίνπ (2 πξσηφληα θαη 2 λεηξφληα). ε ζρέζε κε ηα 4 πξσηφληα ιείπεη 0,76% 

ηεο αξρηθήο κάδαο (έιιεηκκα κάδαο),είλαη δειαδή ιίγν πην ειαθξχο (ηα 

λεηξφληα είλαη πην ειαθξηά απφ ηα πξσηφληα). Απηή είλαη ε πεγή ελέξγεηαο 

ηνπ αζηεξηνχ. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγνχληαη λεηξίλα πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ 

αζηεξηνχ, κηαο θαη ζρεδφλ δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ χιε, αθηίλεο γ, θαη 2 

πνδηηξφληα, ηα νπνία ακέζσο ζπγθξνχνληαη κε 2 ειεθηξφληα θαη εμαυιψλνληαη 

ζε αθηίλεο γ, πνπ θηάλνπλ κεηά απφ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα έηε ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ αζηέξα κε ηε κνξθή νξαηνχ θσηφο. Ο ππξήλαο ειίνπ είλαη 

ειαθξφηεξνο θαηά 0,76% απφ ηνπο 4 ππξήλεο πδξνγφλνπ πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία ηνπ. Απηφ ην 0,76% είλαη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ 

ζχληεμε. Σα λεηξίλα δελ ζπλππνινγίδνληαη, αθνχ ε κάδα ηνπο είλαη αζήκαληε 

θαη δηαθεχγνπλ αλεκπφδηζηα απφ ην αζηέξη. 

Αλ θαη θαίλεηαη κηθξφ ην θέξδνο ζε ελέξγεηα, είλαη ηεξάζηην ζε ζρέζε κε 

ηηο  ρεκηθέο δηαδηθαζίεο (1 θηιφ ήιηνλ ζε ζχληεμε δίλεη ελέξγεηα φζν ε 

θαχζε 20000 ηφλσλ άλζξαθα). 

Η ζχληεμε γίλεηαη κε 2 δηαδηθαζίεο (αιπζίδεο). 

 



Αιπζίδα πξσηνλίνπ –πξσηνλίνπ pp1. 

Δίλαη ε θπξίαξρε κνξθή ζχληεμεο ζηα κηθξά αζηέξηα 

.2 ππξήλεο πδξνγφλνπ (πξσηφληα) ζπγθξνχνληαη θαη εθπέκπνπλ 1 πνδηηξφλην 

θαη 1 λεηξίλν, δεκηνπξγψληαο 1 ππξήλα δεπηεξίνπ (1 πξσηφλην θαη          

1 λεηξφλην, ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ 1 πξσηφλην φηαλ απηφ εθπέκςεη 

έλα πνδηηξφλην). Σν πνδηηξφλην ακέζσο αιιεινεπηδξά κε έλα, ειεχζεξν 

ζην πιάζκα, ειεθηξφλην θαη εθπέκπεη 2 θσηφληα γ. 

.Ο ππξήλαο δεπηεξίνπ ζπιιακβάλεη 1 αθφκε πξσηφλην θαη ζρεκαηίδεη κέζσ ηεο 

εθπνκπήο ελφο θσηνλίνπ γ έλαλ ππξήλα ειίνπ (3H)(2 πξσηφληα θαη 1 

λεηξφλην). 

.Όηαλ ζπγθξνπζηνχλ 2 ππξήλεο (3H), ειεπζεξψλνληαη 2 πξσηφληα, θαη ην 

ηειηθφ πξντφλ είλαη έλαο ππξήλαο (4H)(2 πξσηφληα θαη 2 λεηξφληα). Απηά ηα 

πξσηφληα κέλνπλ ειεχζεξα γηα λα ζπληερζνχλ ζε ήιηνλ. Ο κέζνο ρξφλνο γηα 

ηελ δεκηνπξγία ελφο ππξήλα δεπηεξίνπ είλαη 7,9 δηο έηε. 

Η ζχγθξνπζε πνδηηξνλίνπ κε ειεθηξφλην γίλεηαη ακέζσο. Σν (3H) 

δεκηνπξγείηαη κεηά απφ 1,5 δεπηεξφιεπηα, (3H)+(3H)=(4H)+p +p ζε 240000 

έηε. 

Εκτόσ από τθν αλυςίδα ppI υπάρχει και θ ppII που περιλαμβάνει το Λίκιο και το Βθρφλλιο, και θ ppIII 

που περιλαμβάνει το Βθρφλλιο και το Βόριο.  

Μζχρι κερμοκραςία πυρινα 18 εκ. βακμϊν (ςε μικρά αςτζρια) ο κφκλοσ pp παράγει τθν περιςςότερθ 

ενζργεια ςτον αςτρικό πυρινα.   

 

Ο διαχωριςμόσ ςε άνω και κάτω κ. ακολουκία απεικονίηει το όριο τθσ μάηασ (και κερμοκραςίασ) 

ανάμεςα ςτα αςτζρια όπου κυριαρχεί θ αλυςίδα pp και αυτά που κυριαρχεί ο κφκλοσ CNO. Σο όριο 

είναι ςτισ 1,5 θλιακζσ μάηεσ (18 εκ. βακμοί). τον Ήλιο μασ, για τισ αλυςίδεσ pp, το 85% τθσ ενζργειασ 

παράγεται με τθν ppI, το 14,98% με τθν ppII και μόλισ το 0,02% με τθν ppIII. 

 

ε αληίζεζε κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία, γηα ηνλ θχθιν CNO (άλζξαθα- άδσην-  

νμπγφλν) ρξεηάδεηαη ε χπαξμε ηνπ άλζξαθα σο θαηαιχηε. Μεηά απφ 6 βήκαηα 

απνξξφθεζεο πδξνγφλνπ θαη δηάζπαζεο β ((C12)-(N13)-(C13)-(N14)-(O15)-

(N15)-(C12)), ζηελ ηειεπηαία θάζε ειεπζεξψλεηαη έλαο ππξήλαο ειίνπ 

(ζσκαηίδην α). 

Αλαιπηηθά, ην ρξνλνδηάγξακκα ζηνλ θχθιν CNO είλαη 

(12C)+p=(13N)+γ(1 εθ έηε). (13N)=(13C)+e+u(600 δεπηεξφιεπηα). 

(13C)+p=(14N)=γ(200000 έηε). (14N)+p=15O+γ(30 εθ έηε). 15O=(15N)+e+u  

(120 δεπηεξφιεπηα). (15Ν)+p=(12C)=(4He)(1000 έηε).  

Η ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη κε ηνλ θχθιν CNO είλαη ιίγν κηθξφηεξε απφ 

απηή ζηελ αιπζίδα πξσηνλίνπ -πξσηνλίνπ. Έηζη ηα λεηξίλα έρνπλ κεγαιχηεξε 

ελέξγεηα. ε αζηξηθνχο ππξήλεο κε κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο(30 εθ. βαζκνί) ν 

θχθινο απηφο θπξηαξρεί. Δπεηδή θαηά ηελ δεκηνπξγία ησλ πξψησλ αζηεξηψλ 

δελ ππήξρε άλζξαθαο, απηφο ν θχθινο θπξηάξρεζε ζηα κεγάια αζηέξηα 2εο 

γεληάο, κεηά ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ λεθεισκάησλ απφ ηηο εθξήμεηο ζνππεξλφβα 

κε άλζξαθα. 



Βιέπνπκε φηη ν θχθινο CNO είλαη ζρεηηθά πην γξήγνξε δηαδηθαζία απφ ηελ  

αιπζίδα πξσηνλίνπ- πξσηνλίνπ, γηα απηφ ηα κεγάια αζηέξηα θαηαλαιψλνπλ ηα  

θαχζηκά ηνπο πνιχ γξήγνξα (θαη επεηδή έρνπλ αλαινγηθά κεγαιχηεξν ππξήλα, 

δειαδή πεξηνρή ζχληεμεο, απφ ηα κηθξά αζηέξηα). Αθφκα, ρσξίο ην θβαληηθφ 

θαηλφκελν ηεο ζήξαγγαο, θαηά ην νπνίν έλα ζσκαηίδην κπνξεί λα ππεξβεί έλα 

κεγάιν ελεξγεηαθφ θξάγκα, ζηα κηθξά αζηέξηα δελ ζα επαξθνχζε ε 

ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα γηα ηελ ζχληεμε. Θα ρξεηαδφηαλ πνιχ κεγαιχηεξε 

ζεξκνθξαζία. Καη ζηηο 2 πεξηπηψζεηο κεηαζηνηρεηψλνληαη, κε άιιε 

δηαδηθαζία, 4 άηνκα πδξνγφλνπ ζε 1 ειίνπ+ θσο (γ)+ λεηξίλα. 

Η ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγείηαη θηάλεη ζηελ επηθάλεηα ηνπ άζηξνπ κέζσ 

αθηηλνβνιίαο, πνπ φκσο είλαη αξγή δηαδηθαζία ιφγσ φηη ην πιάζκα δελ είλαη 

εχθνια δηαπεξαηφ ζηελ αθηηλνβνιία, θαη κέζσ ζπλαγσγήο, δειαδή αλφδνπ 

ζεξκνχ πιηθνχ ζηελ επηθάλεηα θαη θαζφδνπ ςπρξφηεξνπ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

άζηξνπ. 

Όηαλ έλα αζηέξη αξρίδεη λα θαίεη ην πδξνγφλν ηνπ, κπαίλεη ζηελ θχξηα  

αθνινπζία, φπνπ ζα παξακείλεη γηα ην 90% ηεο δσήο ηνπ. 

Η ιακπξφηεηα θαη ε ζεξκνθξαζία είλαη πνπ ραξαθηεξίδνπλ έλα αζηέξη, 

δίλνληάο καο ηε ζέζε ηνπ ζην δηάγξακκα H/R. Η ζεξκνθξαζία ηνπ καο γίλεηαη 

γλσζηή απφ ην ρξψκα ηνπ. 

 

Σν δηάγξακκα H/R. 
 

Πνιιέο θνξέο αλαθέξακε ηελ θχξηα αθνινπζία θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ H/R. 

ε απηφ ην δηάγξακκα θαηαηάζζνπκε ηα αζηέξηα αλάινγα κε ην θάζκα 

(επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία) ή ην ρξψκα, θαη ηελ ιακπξφηεηά ηνπο. Σα πην 

ζεξκά αζηέξηα βξίζθνληαη αξηζηεξά ελψ ηα ιηγφηεξν ζεξκά δεμηά. Φειά είλαη 

ηα ιακπξά θαη ρακειά ηα ακπδξά. 

 

 
 

Η ιακπξφηεηα εθθξάδεη ηελ επηθαλεηαθή βαξπηηθή επηηάρπλζε ηνπ αζηέξα. 

Κχξηα αθνινπζία νλνκάδνπκε ηελ πεξηνρή ηνπ δηαγξάκκαηνο, φπνπ βξίζθεηαη 

έλα αζηέξη φηαλ ηζνξξνπεί ηελ βαξχηεηα κε ηελ (ιφγσ ζχληεμεο) αθηηλνβνιία 

ηνπ θαη έρεη ζηαζεξή θαη νκνηνγελή ρεκηθή ζχζηαζε. Η θχξηα αθνινπζία (απφ 

δεμηά θάησ πξνο ηα αξηζηεξά πάλσ) θηινμελεί ηα αζηέξηα θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ζχληεμεο ηνπ πδξνγφλνπ ζε ήιηνλ ζηνπο ππξήλεο ηνπο (θπξίσο). Σφηε ην 

αζηέξη απνθηάεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ιακπξφηεηα. Σν πφζν ςειά ζηελ 

θχξηα αθνινπζία ζα βξίζθεηαη εμαξηάηαη απφ ηελ κάδα ηνπ (κεγάιε κάδα 

ζεκαίλεη πςειφηεξε ζεξκνθξαζία, άξα πην ςειά ζην δηάγξακκα). Όκσο πάληα 

βξίζθεηαη ζε απηήλ ηελ αθνινπζία, άξα ππάξρεη ζρέζε κεηαμχ κάδαο θαη 

ιακπξφηεηαο. Βάζε απηήο θαηαηάζζνπκε ηα αζηέξηα ζηηο θαηεγνξίεο 

O,B,A,F,G,K,M. Σν 90% ηεο δσήο ηνπ ην αζηέξη θηινμελείηαη εθεί, άξα είλαη 

αλάινγν ην πνζνζηφ ησλ αζηέξσλ πνπ παξαηεξνχκε ζηελ θχξηα αθνινπζία. ε 

απηή ηε δηάξθεηα εμειίζζεηαη πνιχ ιίγν, δειαδή κείλεη ζρεηηθά αθίλεην ζην 

δηάγξακκα. 



Τπάξρνπλ θαη αζηέξηα (πνιχ κεγάιεο κάδαο) θχξηαο αθνινπζίαο ειίνπ ή 

άλζξαθα, πνπ έρνπλ απνιέζεη ηα εμσηεξηθά ηνπο ζηξψκαηα απφ πδξνγφλν ιφγσ 

ηζρπξνχ αζηξηθνχ αλέκνπ ή βαξπηηθήο επηξξνήο απφ θάπνηνλ ζπλνδφ -αζηέξα. 

Απνηεινχλ ηελ εμαίξεζε ζηελ θχξηα αθνινπζία πδξνγφλνπ (θαηεγνξία W, πάλσ 

απφ ηελ O). 

ηα κεγάια αζηέξηα θχξηαο αθνινπζίαο (θχθινο CNO) ν ππξήλαο αζθεί 

ζπλαγσγή θαη έπεηαη ε δψλε αθηηλνβνιίαο, ελψ ζηα κηθξά (αιπζίδα πξσηνλίνπ 

-πξσηνλίνπ) ν ππξήλαο ηζνξξνπεί ιφγσ αθηηλνβνιίαο θαη έπεηαη ε δψλε 

ζπλαγσγήο. 

Σο διάγραμμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ τρόπουσ. Όταν χρθςιμοποιοφμε τθν 

λαμπρότθτα, το χρϊμα ενόσ αςτζρα αποτελεί μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του. Και θ φαςματικι 

κατάταξθ αποτελεί μζτρο κερμοκραςίασ. Μια άλλθ μζκοδοσ παρουςίαςθσ τθσ αςτρικισ λαμπρότθτασ 

είναι θ ορατι λαμπρότθτα. Ο άξονασ λαμπρότθτασ ςτο διάγραμμα μπορεί να οριςτεί ωσ απόλυτθ ςτο 

ορατό λαμπρότθτα και ο άξονασ τθσ κερμοκραςίασ ωσ άξονασ φαςματικοφ τφπου ι χρϊματοσ. Αυτζσ 

οι παραλλαγζσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, γιατί τα μεγζκθ τουσ είναι μετριςιμα, ςε αντίκεςθ με τθν 

λαμπρότθτα και τθν κερμοκραςία. Μια από αυτζσ ονομάηεται διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ. 

 

Η θαηάηαμε ησλ αζηεξηψλ βάζε θάζκαηνο είλαη ε εμήο 

O   Καπηά αζηέξηα κε γξακκέο πνιιαπιά ηνληζκέλσλ αηφκσλ, θπξίσο (HeΙΙ), 

ζρεηηθά αζζελέο (H), κε πνιιέο γξακκέο εθπνκπήο. 

B   Λείπεη ην (HeII), ην (HeI) είλαη δπλαηφ, ην (H)είλαη εληζρπκέλν. 

A   Σν (H) είλαη ζην κέγηζην, κε αζζελείο γξακκέο ηνληζκέλσλ 

κεηάιισλ(CaII). 

F   Σν(CaII)είλαη δπλαηφ, κε άιια ηνληζκέλα θαη νπδέηεξα κέηαιια λα είλαη 

ηζνδχλακα, ην (H) εμαζζελεί.  

G   Σν θάζκα ηνπ Ηιίνπ καο. Σν(CaII) είλαη πνιχ δπλαηφ, κε πνιιά νπδέηεξα 

κέηαιια (FeI,..), ην (H) εμαζζελεί θαη άιιν.   

K   Γπλαηέο θαζκαηηθέο γξακκέο ησλ κεηάιισλ, εκθάληζε κνξηαθψλ γξακκψλ. 

M   Γξακκέο νπδέηεξσλ κεηάιισλ, ηδίσο (CaI), πεξηζζφηεξα κφξηα, θπξίσο 

(TiO)- νκάδεο. 

L,T Νέα θαηεγνξία γηα θαθέ λάλνπο. 

Οη ππνθαηεγνξίεο θάζε νκάδαο είλαη 10 (0-9). Οη κεγάινη αζηέξεο ηχπνπ Ο 

έρνπλ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία 30000 β. Κέιβηλ θαη νη κηθξνί Κ,Μ κφιηο 

3000 β. 

Καηεγνξίεο εμαίξεζεο (0,05%) είλαη αζηέξηα ζε ηειηθφ ζηάδην. 

1) κε κεγάιε ζεξκνθξαζία  

Κεληξηθνί αζηέξεο πιαλεηηθψλ λεθεισκάησλ (ι. λάλνη) P, Wolf-Rayet αζηέξηα 

W, Nova Q. 



2) κε κηθξή ζεξκνθξαζία 

πκπιεξσκαηηθή ζεηξά S- αζηέξηα. Γπλαηέο γξακκέο (ZrO),(Yo),(LaO),... 

πκπιεξσκαηηθή ζεηξά C-αζηέξηα(αζηέξηα άλζξαθα). Παξνπζηάδνπλ ηζρπξνχο 

δεζκνχο άλζξαθα ((CN),(CO),(C2)). Έηζη, φιε ε ζεηξά είλαη O(P,W,Q)- B- A- 

F- G- K(S,C)- M. Δθηφο απφ ηα αζηέξηα W, φια ηα άιια αζηέξηα ησλ 

ζπκπιεξσκαηηθψλ ζεηξψλ είλαη κφλν γίγαληεο. 

Μπξνζηά απφ ην αξρηθφ γξάκκα κπαίλεη θαη έλα δηαθξηηηθφ γηα ηελ εηδηθή 

θαηεγνξία ηνπ αζηέξα, αθνχ ε θαζκαηηθή ζεηξά καο δίλεη ηελ επηθαλεηαθή 

ζεξκνθξαζία, αιιά φρη θαη ηελ ιακπξφηεηά ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο 

γίγαληαο Μ είλαη εθαηνκκχξηα θνξέο ιακπξφηεξνο απφ έλαλ λάλν Μ. Έηζη, 

βάζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζην θάζκα, έρνπκε 

C ππεξγίγαληεο (α Κχθλνπ- Νηέλεκπ cA2) 

g γίγαληεο (β Γηδχκσλ- Πνιπδεχθεο gK0) 

d λάλνη (Ήιηνο dG2) 

sd ππνλάλνη 

wD Λεπθνί λάλνη 

Σέινο, ππάξρεη θαη άιιε δηαθνξνπνίεζε (ιακπξφηεηαο) κε ιαηηληθνχο 

αξηζκνχο ζην ηέινο ηνπο. 

Ιa-0 ππεξ- ππεξγίγαληεο. Ο α Κχθλνπ είλαη A2Iα 

I ππεξγίγαληεο 

ΙΙ ιακπξνί γίγαληεο 

ΙΙΙ γίγαληεο. Ο Πνιπδεχθεο είλαη K0III 

ΙV ππνγίγαληεο 

V λάλνη (αζηέξηα θπξίαο αθνινπζίαο).Ο Ήιηνο είλαη G2V. Πάλσ απφ ην 90% 

ησλ αζηεξηψλ είλαη ζηελ θ. αθνινπζία. 

VI ππνλάλνη. 

Λαμπρότθτα και φαςματικι κατάταξθ. 

Σο πλάτοσ των φαςματικϊν γραμμϊν μασ δείχνει τθν λαμπρότθτά τουσ. το διάγραμμα ξεχωρίηουν οι 

γίγαντεσ με τισ ςτενότερεσ και ιςχυρότερεσ φαςματικζσ γραμμζσ από τουσ νάνουσ με τισ πιο πλατιζσ 

και ιςχνζσ γραμμζσ . Αυτι θ κατθγοριοποίθςθ ονομάηεται κατθγοριοποίθςθ λαμπρότθτασ (luminosity 

class) και περιγράφεται από τουσ αρικμοφσ I ωσV, με το I να είναι οι λαμπρότεροι και υποκατθγορίεσ 

όπωσ Ia,Ib. Αρα ο Ήλιοσ μασ είναι G2V και ο Μπετελγκζη M2Ia. Οι λευκοί νάνοι κατθγοριοποιοφνται 

διαφορετικά. Μπαίνει το γράμμα D (Degenerate),εκφυλιςμζνα αςτζρια, άρα ο είριοσ Β είναι 

φαςματικοφ τφπου DA2. Σο Α2 είναι παραπλανθτικό, δεν ανταποκρίνεται ςε φάςματα άλλων ειδϊν 

αςτεριϊν. Σο Α είναι δείκτθσ ςφνκεςθσ των εξωτερικϊν ςτρωμάτων του αςτζρα και το 2 δείκτθσ τθσ 

κερμοκραςίασ.   

 

 

 

Σο πλάτοσ τθσ κ. ακολουκίασ 



Κατά τθν φάςθ τθσ κυρίασ ακολουκίασ ζνα αςτζρι δεν μεταβάλλει ςθμαντικά τθν λαμπρότθτα ι τθν 

κερμοκραςία τθσ φωτόςφαιράσ του, ζτςι θ κζςθ του ςτο διάγραμμα δεν αλλάηει ςθμαντικά (ςτθν 

πράξθ τα αςτζρια γλιςτροφν πολφ αργά προσ τα πάνω ςτο διάγραμμα, για αυτό θ κφρια ακολουκία 

ζχει τθν μορφι λωρίδασ παρά ςτενισ γραμμισ).  

Σν ζεκείν εθηξνπήο 

Σν ζεκείν φπνπ ηα αζηέξηα εγθαηαιείπνπλ ηελ θχξηα αθνινπζία ιέγεηαη 

ζεκείν Turn off (εθηξνπήο). Όζν πην ζεξκφ είλαη ην αζηέξη, ηφζν πην ςειά 

ζην δηάγξακκα είλαη ην ζεκείν εθηξνπήο ηνπ απφ ηελ θχξηα αθνινπζία. 

Αζηέξηα πνπ έρνπλ θάςεη ην 12% ηνπ ζπλνιηθνχ πδξνγφλνπ ηνπο ζεσξείηαη φηη 

έρνπλ θηάζεη ζε απηφ. Δίλαη ην ζεκείν ζηελ θ. αθνινπζία, φπνπ ην αζηέξη 

πνπ έρεη θάςεη φιν ην πδξνγφλν ζηνλ ππξήλα ηνπ, ζα ηελ εγθαηαιείςεη πξνο 

ηα δεμηά. 

Σφηε ην αζηέξη κπαίλεη ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ. Δμειίζζεηαη δηαγψληα πξνο 

ηα δεμηά θαη πάλσ, δειαδή πξνο ην πην ςπρξφ θαη πην ιακπξφ. Δθεί ζα 

πεξάζεη ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. Πιένλ ν ππξήλαο 

ηνπ έρεη γεκίζεη κε ήιηνλ, ελψ θαίεη πδξνγφλν ζε έλαλ θινηφ γχξσ απφ ηνλ 

ππξήλα. Γελ ππάξρεη πηα ρεκηθή νκνηνγέλεηα ζην αζηέξη. Θα νλνκάδεηαη 

πιένλ θφθθηλνο γίγαληαο, κε πνξηνθαιί ρξψκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

ε έλα ζκήλνο ην ζεκείν εθηξνπήο είλαη ελδεηθηηθφ ηεο ειηθίαο ηνπ (φζν 

πην κεγάιε ε ειηθία ηνπ ζκήλνο, ηφζν θαηεβαίλεη ην ζεκείν εθηξνπήο, αθνχ 

φιν θαη κηθξφηεξα πην ςπρξά αζηέξηα κπαίλνπλ ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ) 

Τπάξρνπλ θαη άιινη 2 θιάδνη, ν νξηδφληηνο ησλ γηγάλησλ θαη ν 

αζπκπησηηθφο. Μεηά ηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ ην αζηέξη πεξλάεη ζχληνκα απφ 

ηνλ νξηδφληην, φπνπ, φπσο δείρλεη ην φλνκά ηνπ, δελ κεηαβάιιεη ηελ 

ιακπξφηεηά ηνπ. Πιένλ θαίεη ην ήιηνλ ζηνλ ππξήλα ηνπ θαη πδξνγφλν ζηνλ 

θινηφ.  

Δμαίξεζε απνηεινχλ ηα πνιχ κηθξά αζηέξηα πνπ δελ ζα κπνξέζνπλ λα θάςνπλ 

ην ήιηνλ ηνπο. Απηά βξίζθνληαη φια αθφκα ζηελ θ. αθνινπζία θαη έρνπλ 

πξνζδνθψκελε δσή πνιχ κεγαιχηεξε ηεο ζεκεξηλήο ειηθίαο ηνπ ζχκπαληνο. 

ηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν (θαχζε ειίνπ ζε εζσηεξηθφ θινηφ θαη πδξνγφλν ζε 

εμσηεξηθφ) ηεξκαηίδεη έλα (κηθξφ) αζηέξη ηελ ζεξκνππξεληθή ζχληεμε (δελ 

κπνξεί λα ζπληήμεη ηνλ άλζξαθα). Σα αζηέξηα κεγάιεο κάδαο δελ αλεβαίλνπλ 

ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν. ε θάζε θακπή πξνο άιιν θιάδν αιιάδνπλ ηα 

δεδνκέλα ζχληεμεο (ζηνλ ππξήλα θαη ζηνπο θινηνχο) 

 

 

Η ζρέζε ηνπ δηαγξάκκαηνο κε άιιεο ηδηφηεηεο ησλ αζηέξσλ. 

1)Η αθηίλα ηνπ αζηέξα. Η ζεξκνθξαζία θαζνξίδεη ηελ εθπνκπή ελέξγεηαο αλά 

κνλάδα επηθάλεηαο, άξα θαη ηελ επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα. Έηζη ε ζεξκνθξαζία 

θαη ε ζπλνιηθή ιακπξφηεηα θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο, άξα ηελ 

αθηίλα ηνπ άζηξνπ. 

2)Η κάδα ηνπ αζηέξα. Μφλν ζηελ θχξηα αθνινπζία ζπλδπάδεηαη ε κάδα κε ηνλ 

θαζκαηηθφ ηχπν(ζεξκνθξαζία). Αληίζεηα, δελ ππάξρεη θαζνιηθή ζρέζε ζε φιν 

ην δηάγξακκα. 

Μεγάιε ζεκαζία έρεη αλ ην αζηέξη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία πιεζπζκνχ Ι, πνπ 

πεξηιακβάλεη λεαξά αζηέξηα κε κεηαιιηθφηεηα 2-4%, ή ζηελ ΙΙ, παιαηά  

αζηέξηα κε κηθξή κεηαιιηθνηεηα,0,3-1%, κε κέρξη θαη κφιηο 0,0001% 

ζηνηρεία πέξα ηνπ ήιηνλ, ζηα αξραία αζηέξηα. Απηή ε δηαθνξνπνίεζε καο 

δίλεη δηαθνξεηηθά δηαγξάκκαηα γηα ηα αζηξηθά ζκήλε (παιαηά ζθαηξσηά ζε 

ζρέζε κε λεαξά αλνηρηά ζκήλε). Δπεηδή ην δηάγξακκα δελ καο δίλεη 

ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ρεκηθή ζχζηαζε ελφο αζηέξα, είλαη απαξαίηεηε ε 

ειηθία ηνπ σο παξάκεηξνο. Αλάινγα ηε ρεκηθή ζχζηαζε είλαη θαη ε εμέιημή 

ηνπ ζην δηάγξακκα. 



ε πνιιά αζηέξηα, ιφγσ κεγάιεο απφζηαζεο, παίξλεη ην ρξψκα ηελ ζέζε ηνπ 

αδχλαηνλ λα αλαιπζεί θάζκαηνο. Σν ρξψκα αληηζηνηρεί ζε ζεξκνθξαζία, πνπ 

καο νδεγεί έκκεζα ζην θάζκα. 

 

Σα αςτζρια ςτθν κφρια ακολουκία 

Σα αςτζρια ςτθν κ. ακολουκία παρουςιάηουν μεγάλθ ςτακερότθτα. Μια απλι απόδειξθ είναι ότι το 

νερό ςτθν Γθ υπάρχει ςε υγρι μορφι πολλά δισ ζτθ, κάτι που δεν κα ςυνζβαινε αν ο Ήλιοσ δεν 

παρουςίαηε ςτακερότθτα. Για τθν κατανόθςθ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν ενόσ αςτζρα χρειάηονται 4 

εξιςϊςεισ που ονομάηονται αςτρικισ δομισ (equations off stellar structure), που μασ δείχνουν τισ 

φυςικζσ ιδιότθτεσ ςε ζνα αςτζρι όπωσ κερμοκραςία, πυκνότθτα και πίεςθ). Οι εξιςϊςεισ αυτζσ ζχουν 

να κάνουν με τθν διατιρθςθ τθσ μάηασ, τθσ ορμισ, τθσ ενζργειασ, και τθν μετάδοςθ τθσ ενζργειασ. 

Αυτζσ ςυνδζονται με άλλεσ εξιςϊςεισ που μασ δείχνουν τισ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ μζςα ςτο αςτζρι, όπωσ 

το πϊσ ανταποκρίνεται θ φλθ ςτισ αλλαγζσ τθσ κερμοκραςίασ, πόςθ από αυτι είναι ιονιςμζνθ, τθν 

κερμικι αγωγιμότθτα, τθν αδιαφάνεια (πόςθ ακτινοβολία απορροφάει ζνα αζριο) και τον ρυκμό 

δθμιουργίασ ενζργειασ. Όλα αυτά τα μεγζκθ είναι ςχετικά μεταξφ τουσ, και μια πρόκλθςθ τθσ φυςικισ 

είναι θ κατανόθςθ των ςχζςεϊν τουσ.  

Εςωτερικζσ κερμοκραςίεσ και πιζςεισ.  

Η κερμοκραςία αυξάνεται με το βάκοσ ςε ζνα αςτζρι. Η διαφορά κερμοκραςίασ ανάμεςα ςε δφο 

περιοχζσ με διαφορετικι απόςταςθ από το κζντρο του αςτεριοφ δεν εξαρτάται μόνο από τθν ροι τθσ 

ενζργειασ (μεγάλθ ροι ενζργειασ προκαλεί μεγαλφτερεσ διαφορζσ κερμοκραςίασ), αλλά και από τθν 

ςφνκεςθ και πίεςθ του αερίου. Μια παραδοχι που χρθςιμοποιοφμε είναι ότι τα αςτζρια περιζχουν 

αυτό που ονομάηουμε ιδανικό αζριο. Οι μεγάλεσ κερμοκραςίεσ μζςα ςτο αςτζρι κάνουν το αζριο να 

ιονιςτεί, και τα ιονιςμζνα ςωματίδιά του ςυμπεριφζρονται ωσ ιδανικά ςωματίδια. Ζτςι με τον νόμο 

του ιδανικοφ αερίου βρίςκουμε εφκολα τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πίεςθ, τθν πυκνότθτα και τθν 

κερμοκραςία. Η πίεςθ εξαρτάται από τθν ςφςταςθ του αερίου (τθν μάηα των ατομικϊν πυρινων). 

Η πίεςθ ςτο εςωτερικό ενόσ αςτεριοφ κυμαίνεται ωσ εξισ. ε ζνα ςτακερό αςτζρι κ. ακολουκίασ ζνασ 

κεωρθτικόσ εςωτερικόσ φλοιόσ κα ιταν ςτακερό. Η βαρφτθτα τον ζλκει προσ το κζντρο και θ πίεςθ 

του αερίου τον εξωκεί. Αυτι θ ιςορροπία ονομάηεται υδροςτατικι. Ο φλοιόσ δζχεται μεγαλφτερθ 

πίεςθ ςτο εςωτερικό του μζροσ, και θ διαφορά τθσ πίεςθσ των 2 μερϊν κα δϊςει μια δφναμθ 

αντίκετθ από τθν βαρφτθτα. Η διαφορά κερμοκραςίασ των 2 μερϊν ςθμαίνει τθν φπαρξθ ρεφματοσ 

ενζργειασ διαμζςου του φλοιοφ. Αν ο φλοιόσ είναι ζξω από τθν περιοχι ζκλυςθσ ενζργειασ του 

αςτεριοφ, τότε θ ενζργεια που ειςρζει ςτον φλοιό ιςοφται με αυτιν που εκρζει. Αν βρίςκεται μζςα 

ςτθν περιοχι ζκλυςθσ ενζργειασ, θ εκροι ενζργειασ ξεπερνάει τθν ειςροι ςε βακμό ίδιο με τθν 

ζκλυςθ ενζργειασ μζςα ςτον φλοιό.  

Μια άλλθ βαςικι κεωρία,  αυτι τθσ ιςορροπίασ των δυνάμεων (virial theorem) μασ παρουςιάηει τθν 

εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό ενόσ άςτρου. Η κεωρία αυτι περιγράφει τισ ιδιότθτεσ ενόσ 

ςτακεροφ φυςικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από ςωματίδια που κυριαρχοφνται από δυνθτικζσ 

δυνάμεισ. Αυτζσ οι δυνάμεισ, όπωσ θ βαρφτθτα, εξαρτϊνται μόνο από τθν τοποκεςία του ςωματιδίου. 

Όςον αφορά τα αςτζρια, ο μζςοσ χρόνοσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ όλου του αςτεριοφ είναι ανάλογοσ 

με τθν βαρυτικι ενζργεια. Με τουσ ςχετικοφσ τφπουσ βρίςκουμε κερμοκραςία για τον Ήλιο 15,6 εκ. 

Κζλβιν ςτον πυρινα του. Η μάηα ενόσ αςτζρα αυξάνεται αναλογικά, αλλά πολλαπλάςια από τθν 

ακτίνα του. Ζτςι θ κερμοκραςία, άρα και θ λαμπρότθτα ςε ζνα αςτζρι (κ. ακολουκίασ) είναι ανάλογα 

τθσ επιφάνειάσ του, με τθν λεγόμενθ ςχζςθ μάηασ- λαμπρότθτασ.     



Σα αςτζρια με μάηα μικρότερθ από 1,5 θλιακζσ ονομάηονται αςτζρια τθσ κάτω κφριασ ακολουκίασ 

(lower main sequence stars). τα αςτζρια με 1 θλιακι μάηα περίπου θ ενζργεια που απελευκερϊνεται 

ςτον πυρινα δεν είναι αρκετι ϊςτε να δθμιουργιςει τθν κερμοκραςία που χρειάηεται, για να 

προξενιςει ςυναγωγι. Ζτςι θ ακτινοβολία είναι ο κφριοσ μθχανιςμόσ μεταφοράσ ενζργειασ, αφοφ και 

αμζςωσ μετά τον πυρινα δεν ζχουμε ςυναγωγι. τα πιο εξωτερικά ςτρϊματα εμφανίηεται θ 

ςυναγωγι, με τθν μορφι τθσ ηϊνθσ ςυναγωγισ. Αυτι θ ηϊνθ ξεκινάει από πιο βακιά ςτα μικρότερα 

αςτζρια, και ςτα αςτζρια με μάηα 0,3 θλιακζσ θ ηϊνθ ςυναγωγισ αρχίηει από τον πυρινα.     

τα αςτζρια με μάηα πάνω από 1,5 θλιακζσ (αςτζρια τθσ άνω κφριασ ακολουκίασ, upper main 

sequence stars) θ κερμοκραςία του πυρινα αρκεί για τθν δθμιουργία αςτάκειασ ςυναγωγϊν, με 

αποτζλεςμα ο πυρινασ να μεταδίδει τθν ενζργεια με ςυναγωγι. Αυτι θ ηϊνθ ςυναγωγισ μπορεί να 

εκτείνεται πζρα από τον πυρινα. (Σα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια ζχουν και αναλογικά μεγαλφτερουσ 

πυρινεσ) 

Σα αςτζρια ιςορροποφνε ςτθν κ. ακολουκία επειδι θ πίεςθ από τθν βαρφτθτα ιςορροπεί με τθν 

ενζργεια από τθν ςφντθξθ (υδροςτατικι ιςορροπία). Ζνα αςτζρι ςυγκεκριμζνθσ μάηασ μπορεί να 

ιςορροπιςει μόνο ςε ζνα ςθμείο ςτο διάγραμμα. Σα αςτζρια διαφορετικισ μάηασ ιςορροποφν ςε 

διαφορετικά ςθμεία τθσ κ. ακολουκίασ.  

Ο χρόνοσ ηωισ ενόσ αςτζρα προκφπτει από τθν διακζςιμθ ενζργειά του δια τθν λαμπρότθτά του 

(πόςθ μάηα διακζτει ςτον πυρινα για κερμοπυρθνικι ςφντθξθ και πόςο γριγορα τθν καταναλϊνει). 

Οι μάηεσ και οι λαμπρότθτεσ των αςτεριϊν που προκφπτουν από τισ παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ 

λαμπρότθτα τθσ κ. ακολουκίασ εξαρτάται κατά πολφ από τθν αςτρικι μάηα. Αν ζνα αςτζρι ζχει τθν 

διπλάςια μάηα από ζνα άλλο, κα ζχει τθν 16απλάςια λαμπρότθτά του! Ο λόγοσ είναι ότι θ 

κερμοκραςία ςτον πυρινα ανεβαίνει πολφ με τθν αφξθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ. Από τθν άλλθ, το 

μεγάλο αςτζρι καταναλϊνει πιο γριγορα τα καφςιμά του, και ζτςι θ διάρκεια ηωισ του είναι το 1/8 

από αυτιν ενόσ αςτεριοφ με τθν μιςι μάηα. Σα αςτζρια με 15 θλιακζσ μάηεσ ζχουν προςδοκϊμενθ 

ηωι μόλισ 10 εκ. ζτθ. Αρα όλα τα μεγάλα αςτζρια δθμιουργικθκαν ςχετικά πρόςφατα.  

Ενζργεια θρεμίασ ονομάηεται θ ενζργεια ανά νουκλεόνιο που κα απελευκερωνόταν από ζναν ατομικό 

πυρινα αν τα πρωτόνια και τα νετρόνια εξαχλϊνονταν και μετατρζπονταν ςε ενζργεια. Η ενζργεια 

αυτι μειϊνεται ραγδαία (γενικά) όςο πιο μεγάλοσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ του ςτοιχείου, με 

ελάχιςτο ςτα ςτοιχεία με ατομικό αρικμό 50-60. Μετά αυξάνεται και πάλι. Ο ςίδθροσ ζχει ατομικό 

αρικμό 56, και είναι ζνα από τα ςτοιχεία με τθν χαμθλότερθ ενζργεια θρεμίασ ανά νουκλεόνιο. Η 

μάηα θρεμίασ ανά νουκλεόνιο είναι χαμθλότερθ ςτο προϊόν (O16) από ότι ςτα άτομα που κα 

ςυντθχκοφν για τθν παραγωγι του (C12), (He4). Με τον ίδιο αρικμό νουκλεονίων (16) ςτο προϊόν και 

ςτα άτομα τθσ ςφντθξθσ, βλζπουμε ότι θ ενζργεια των 2 ατόμων ςφντθξθσ υπερβαίνει αυτι του 

προϊόντοσ, άρα θ ςφντθξθ κα απελευκερϊςει ενζργεια (εξϊκερμθ). Σο ότι ο αρικμόσ των νουκλεονίων 

παραμζνει ο ίδιοσ είναι ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ διατιρθςθσ του πλικουσ των βαρυονίων. Να 

ςθμειϊςουμε ότι θ κινθτικι ενζργεια του προϊόντοσ και των ατόμων που ςυντικονται δεν διαφζρει 

ςθμαντικά, ζτςι όλθ θ ενζργεια που απελευκερϊνεται πάει ςτα φωτόνια που απελευκερϊνονται κατά 

τθν διαδικαςία. Η ςφντθξθ 2 ατόμων για τθν παραγωγι των ςτοιχείων μζχρι το ςίδθρο είναι 

εξϊκερμεσ.         



 

 

Σο ποιεσ ςυντιξεισ είναι πιο αποτελεςματικζσ ζχει να κάνει με τθν αφκονία των ςτοιχείων και τθν 

δυνατότθτα να ενωκοφν οι πυρινεσ τουσ. Για να ςυμβεί αυτό, πρζπει να ζχουν αρκετά μεγάλθ 

ταχφτθτα, ϊςτε να ξεπεράςουν το εμπόδιο των θλεκτρικϊν απωςτικϊν δυνάμεων ανάμεςα ςτουσ 2 

πυρινεσ. Η ταχφτθτα αυτι προζρχεται από τθν κερμοκραςία. Όμωσ χωρίσ το φαινόμενο τθσ ςιραγγασ 

δεν κα αρκοφςε θ κερμοκραςία για τθν ςφντθξθ ςτουσ αςτρικοφσ πυρινεσ. Όςο μεγαλφτεροσ είναι ο 

ατομικόσ αρικμόσ, τόςο είναι μεγαλφτερεσ οι απωςτικζσ θλεκτρικζσ δυνάμεισ του πυρινα, άρα και θ 

ενζργεια (κερμοκραςία) που χρειάηεται για τθν ςφντθξθ των βαρφτερων ςτοιχείων.    

Διαςπορά αςτρικϊν μαηϊν. 

Η μόνθ άμεςθ μζκοδο μζτρθςθσ μάηασ ςε αςτζρια είναι να μελετιςουμε τθν δυναμικι ενόσ διπλοφ 

ςυςτιματοσ, μζςω παρατιρθςθσ οπτικϊν διπλϊν ι εκλείψεισ φαςματοςκοπικϊν διπλϊν. 

Οι καφζ νάνοι (με λιγότερθ μάηα από 0,08 θλιακζσ). 

Αυτοί εκπζμπουν πολφ λίγο ςτο ορατό, και ζτςι ανιχνεφονται δφςκολα. Δεν παρουςιάηουν αρκετι 

ςφντθξθ τον πυρινα τουσ ϊςτε να κυριαρχιςει αυτι ςαν ενζργεια του άςτρου. Σουσ παρατθροφμε 

κυρίωσ ςτο υπζρυκρο και ζχουν φαςματικοφσ τφπουσ T και Y. Οι T ζχουν γραμμζσ απορρόφθςθσ (ςτο 

υπζρυκρο) του μεκανίου (CH4) και οι Y ζχουν κερμοκραςία μόλισ 300Κ. Και νάνοι τθσ κατθγορίασ L 

μπορεί να είναι καφζ νάνοι. Η διαφορά τουσ από τουσ γιγάντιουσ αζριουσ πλανιτεσ είναι ότι 

ςχθματίςτθκαν άμεςα από τθν κατάρρευςθ του νεφελϊματοσ, ζχοντασ ζτςι τθν ςυνικθ ςφςταςθ των 

αςτεριϊν, ενϊ οι πλανιτεσ ςχθματίςτθκαν από τθν περί- πρωτοαςτρικι φλθ. Ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ 

είναι οι 13 μάηεσ Δία ι 0,013 θλιακζσ, το όριο τθσ ςφντθξθσ του δευτερίου.  

Σα αςτζρια με τθν μεγαλφτερθ μάηα. 

Τπάρχει μια διαδικαςία που δεν είναι ςθμαντικι ςτα μικρά αςτζρια, αλλά ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτα 

αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Η πίεςθ των φωτονίων -πίεςθ ακτινοβολίασ- είναι ςθμαντικι ςτα μεγάλα 

αςτζρια, και πρζπει να ιςορροπιςει με τθν αντίκετθ πίεςθ τθσ βαρφτθτασ. Σα μοντζλα δείχνουν ότι αν 

ζνα αςτζρι ζχει 100- 150 θλιακζσ μάηεσ, κα βιϊςει μεγάλθ απϊλεια μάηασ λόγω ανάπτυξθσ ιςχυρϊν 

αςτρικϊν ανζμων.  

Απϊλεια μάηασ από αςτρικό άνεμο. 



Η απϊλεια αυτι ςε ζνα άςτρο ςαν τον Ήλιο είναι μικρι, μόλισ το 10ςτθ-4 τθσ μάηασ του για όςο κα 

είναι ςτθν κ. ακολουκία. Μασ είναι δφςκολο να μετριςουμε τθν απϊλεια μάηασ ςτα άλλα, εκτόσ του 

Ηλίου αςτζρια. Εκτιμοφμε ότι αςτζρια με 50 θλιακζσ μάηεσ ζχουν απϊλεια 5Χ10ςτθ-7 θλιακζσ μάηεσ 

το ζτοσ. Επειδι ζχουν πολφ μικρότερθ διάρκεια ηωισ, αυτόσ ο μεγάλοσ ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ δεν 

ςθμαίνει ςυνολικά μεγάλθ απϊλεια μάηασ ςτθν κ. ακολουκία (αυτό αλλάηει ςτα πολφ μεγάλθσ μάηασ 

αςτζρια). 

Η φλθ από το εςωτερικό των άςτρων, αυτϊν με ςυναγωγι από το κζντρο τουσ και αυτϊν με 

ςυναγωγι ςε πιο εξωτερικζσ περιοχζσ, δεν φτάνει ςτισ επιφάνειζσ τουσ. Ζτςι θ φλθ των αςτρικϊν 

ανζμων δεν είναι εμπλουτιςμζνθ ςε βαρζα ςτοιχεία, αλλά αντιπροςωπεφει τθν φλθ από τθν οποία 

ςχθματίςτθκε το αςτζρι. Πάλι τα πολφ μεγάλα αςτζρια αποτελοφν εξαίρεςθ. Αυτά κα απωλζςουν το 

εξωτερικό τουσ ςτρϊμα  από υδρογόνο και ζτςι κα αποκαλφψουν τισ εςωτερικζσ περιοχζσ τουσ 

(αςτζρια WR). 

Απϊλεια μάηασ από ςυνοδό. 

τα περιςςότερα ςυςτιματα τα αςτζρια είναι αρκετά απομακρυςμζνα μεταξφ τουσ ϊςτε να ζχουν 

λίγθ αλλθλεπίδραςθ, εκτόσ τθν βαρυτικι. Αν όμωσ θ ακτίνα ενόσ άςτρου δεν είναι πολφ μικρότερθ 

από τον τροχιακό διαχωριςμό με το άλλο μπορεί να διαφφγει μάηα προσ αυτό ι και από το ςφςτθμα. 

Αν το ζνα είναι λευκόσ νάνοσ, επθρεάηει (βαρυτικά) αρκετά τθν επιφάνεια του ςυνοδοφ, αν αυτόσ 

είναι αςτζρι τθσ κ. ακολουκίασ ι γίγαντασ, και του απορροφάει μάηα. Για τθν ιςορροπία του αερίου 

που διαφεφγει από το αςτζρι πρζπει να υπολογίηουμε και τθν περιφορά του ενόσ αςτζρα γφρω από 

τον άλλον. Σο αζριο αυτό κα ςυν-περιςτρζφεται με τα αςτζρια και κα αποκτιςει φυγόκεντρο δφναμθ, 

που κα το πιζηει ζξω από το ςφςτθμα. Η απόςταςθ ςτθν οποία είναι εφικτι θ μεταφορά μάηασ είναι 

το εςωτερικό ςθμείο εξιςορρόπθςθσ Lagrange (L) ανάμεςα ςτα 2 αςτζρια. H περιοχι από τθν 

επιφάνειά του μζχρι το εςωτερικό L ονομάηεται λοβόσ Roche, και ζχει το ςχιμα αχλαδιοφ (κάνει μια 

μφτθ προσ το εςωτερικό L). Αν θ φλθ από το ζνα αςτζρι <ξεχειλίςει> ζξω από τον λοβό, τότε αυτι 

μεταφζρεται ςτον ςυνοδό. Λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ αυτι δεν πζφτει άμεςα ςτον 

ςυνοδό, αλλά ςχθματίηει ζναν δίςκο προςαφξθςθσ. 

 

Ζνασ αςτρικόσ άνεμοσ μπορεί επίςθσ να ςυμβάλλει ςτθν μεταφορά μάηασ χωρίσ κάποιο από τα 2 

αςτζρια να γεμίςουν τον λοβό, μζςω ςυςςϊρευςθσ αςτρικοφ ανζμου (stellar wind accretion). Αυτό 

ςυμβαίνει κυρίωσ ςτα αςτζρια O,B που ζχουν πολφ ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Δεν είναι ξεκάκαρο 

αν ςε αυτιν τθν περίπτωςθ ςχθματίηεται δίςκοσ προςαφξθςθσ.  

Η μεταφορά μάηασ επθρεάηει τθν εξζλιξθ και των 2 αςτεριϊν. Σα άςτρο που χάνει φλθ μπορεί να ζχει 

καταναλϊςει ςθμαντικό μζροσ από το υδρογόνο ςτον πυρινα του πριν αρχίςει θ μεταφορά μάηασ. Η 

απϊλεια μάηασ κα κάνει τθν ςφντθξθ ςτον πυρινα του πιο αργι. Ζτςι μπορεί να δϊςει ζνα χθμικό 

προφίλ που δεν κα παρουςιαηόταν ποτζ ςε μεμονωμζνο αςτζρι  ςτθν κ. ακολουκία. Αντίκετα, ςτον 

ςυνοδό (αν είναι και αυτόσ κ. ακολουκίασ) μπορεί να επιταχυνκεί θ καφςθ του υδρογόνου.         



Η φάςθ του γίγαντα. 

Αρχικά θ ςυρρίκνωςθ του πυρινα επιταχφνεται από τθν πίεςθ των εξωτερικϊν ςτρωμάτων. Όμωσ 

λόγω τθσ ςυρρίκνωςθσ του πυρινα θ ακτίνα του άςτρου κα διαςταλεί. Αυτι θ διαςτολι τθσ 

επιφάνειασ δεν ςυνοδεφεται από αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ, λόγω πτϊςθσ τθσ επιφανειακισ 

κερμοκραςίασ. 

Όταν αρχίςει θ ςφντθξθ υδρογόνου ςε ιλιον ςτον φλοιό, θ λαμπρότθτα κα αυξθκεί. ε ζνα αςτζρι με 

1 θλιακι μάηα κα ςυρρικνωκεί ο πυρινασ κατά 50 φορζσ και θ κερμοκραςία του κα φτάςει από τουσ 

15 εκ. ςτουσ 100 εκ. βακμοφσ. Η διάμετροσ του αςτεριοφ κα μεγαλϊςει κατά 10 φορζσ, και θ  

επιφανειακι κερμοκραςία του κα πζςει ςτουσ 3500 Κ. Σο αςτζρι κα αποκτιςει πορτοκαλί χρϊμα και 

κα ονομάηεται ερυκρόσ γίγαντασ. Όταν αρχίςει θ ςφντθξθ του ιλιον ςτον πυρινα, το αςτζρι κα μπει 

ςε νζα φάςθ ερυκροφ γίγαντα. το διάγραμμα H/R παρατθροφμε ότι κατά τθν φάςθ του ερ. γίγαντα 

οι γραμμζσ εξζλιξθσ των αςτεριϊν διαφορετικισ μάηασ τείνουν να πλθςιάςουν, κάτι που ςθμαίνει ότι 

οι ςυνκικεσ αυτισ τθσ φάςθσ ζχουν μικρό εφροσ διαφορετικότθτασ. Οι καμπζσ τθσ πορείασ των 

άςτρων δθλϊνουν τθν ζναρξθ των φάςεων. Μετά τθν κ. ακολουκία ζχουμε παφςθ τθσ ςφντθξθσ 

υδρογόνου ςτον πυρινα, ςφντθξθ ςτον φλοιό, καφςθ θλίου ςτον πυρινα, καφςθ θλίου ςτον φλοιό και 

υδρογόνου ςε εξωτερικό φλοιό, καφςθ άνκρακα ςτον πυρινα (μεγάλα αςτζρια) κ.λπ.    

 

 

 



τθν διακεκομμζνθ γραμμι ςτο δεφτερο ςχιμα παφει θ καφςθ υδρογόνου ςτον πυρινα και το αςτζρι 

εγκαταλείπει τθν κ. ακολουκία. Μζχρι τθν επόμενθ καμπι γίνεται θ καφςθ του υδρογόνου ςτον 

φλοιό. ε αυτιν τθν φάςθ όλα τα αςτζρια παρουςιάηουν μείωςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ, 

λόγω διαςτολισ τουσ ςε γίγαντεσ (κίνθςθ προσ τα δεξιά του διαγράμματοσ). Σα μικρά αςτζρια 

αυξάνουν τθν λαμπρότθτά τουσ (κίνθςθ προσ τα πάνω ςτο διάγραμμα), ενϊ τα μεγάλα αρχικά όχι 

(οριηόντια κίνθςθ). τθν επόμενθ καμπι (ςτα μεγάλα θ γραμμι φαίνεται να γυρίηει οριηόντια προσ τα 

αριςτερά, δθλαδι αφξθςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ χωρίσ μεταβολι τθσ λαμπρότθτασ) αρχίηει 

θ καφςθ του ιλιον ςτον πυρινα. ε αυτι τθν φάςθ είναι ςθμαντικι θ απογφμνωςθ του αςτζρα από τα 

εξωτερικά του ςτρϊματα. Μετά αρχίηει θ καφςθ του ιλιον ςτον φλοιό, με κίνθςθ προσ τα δεξιά και 

πάνω (τα πολφ μικρά αςτζρια δεν ςυνεχίηουν άλλο), δθλαδι αφξθςθ λαμπρότθτασ και μείωςθ 

κερμοκραςίασ. Σα μεγάλα αςτζρια παρουςιάηουν πολλζσ οριηόντιεσ γραμμζσ, που ςχεδόν 

αλλθλεπικαλφπτονται, και θ κάκε μία ςθμαίνει καφςθ βαρφτερου ςτοιχείου ςτον πυρινα και νζο 

φλοιό καφςθσ.   

Ζνα αςτζρι 1 θλιακισ μάηασ μετά τθν κ. ακολουκία ανεβαίνει ςτον κλάδο των ερ. γιγάντων (RGB, red 

giant branch), δθλαδι καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό. Μετά το helium flash το αςτζρι καίει ιλιον ςτον 

πυρινα και κινείται ςτον οριηόντιο κλάδο (horizontal branch). Μετά τθν καφςθ του ιλιον ςτον πυρινα 

θ επιφάνεια του αςτζρα ψφχεται πάλι, αλλά διαςτζλλεται και αυξάνει ςε λαμπρότθτα, 

προςεγγίηοντασ τον αςυμπτωτικό κλάδο από τα αριςτερά (AGB, asymptotic giant branch). Σο αςτζρι 

βιϊνει μεγάλθ απϊλεια μάηασ, που κα δθμιουργιςει ζνα πλανθτικό νεφζλωμα. 

 

 

Οη ηζφρξνλεο 

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζκελψλ, φπνπ φια ηα αζηέξηα 

έρνπλ ηελ ίδηα ειηθία θαη δηαθέξνπλ απφ ηε κάδα ηνπο.  

ηελ κειέηε ησλ πνιχ παιαηψλ αζηέξσλ ρξεζηκνπνηνχκε κηα παξαιιαγή ηνπ 

δηαγξάκκαηνο. Αληί γηα ηε ιακπξφηεηα ζπγθξίλνπκε ηελ επηθαλεηαθή βαξπηηθή 

επηηάρπλζε (πνπ είλαη θαζκαηνζθνπηθά άκεζα κεηξήζηκε, ζε αληίζεζε κε ηελ 

απφιπηε ιακπξφηεηα) κε ηελ ζεξκνθξαζία. Απηφ καο δίλεη ηηο ηζφρξνλεο, 

δειαδή θακπχιεο κε ηελ εμέιημε αζηέξσλ δηαθνξεηηθήο κάδαο, αιιά ηδίαο 

ειηθίαο.(ζεκείσζε 9.) 

 

 

 



Η εμέιημε ησλ κηθξήο κάδαο αζηεξηψλ. 
 

Έλα αζηέξη κε κάδα κηθξφηεξε ησλ 8 ειηαθψλ έρεη ηελ εμήο εμέιημε. Μεηά 

ηελ θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ ν αζηξηθφο ππξήλαο γεκίδεη κε ήιηνλ. Αξρίδεη λα 

ζπξξηθλψλεηαη, ελψ ε θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ γχξσ απφ απηφλ (ζε θινηφ) 

γίλεηαη πην εληαηηθή. Έηζη θνπζθψλεη ην αζηέξη (ιφγσ θαχζεο ζηνλ θινηφ, 

άξα θαη πίεζεο πην θνληά ζηελ επηθάλεηα),κε απνηέιεζκα ηα εμσηεξηθά ηνπ 

ζηξψκαηα λα ςχρνληαη θαη λα θνθθηλίδνπλ. Σν αζηέξη πιένλ έθπγε απφ ηελ 

θχξηα αθνινπζία θαη κπήθε ζηνλ θιάδν ησλ θφθθηλσλ γηγάλησλ. Πξψηα γίλεηαη 

έλαο θσηεηλφο ππνγίγαληαο IV θαη ηειηθά έλαο θφθθηλνο γίγαληαο θαηεγνξίαο 

ΙΙΙ. ηα κηζά ηνπ θιάδνπ, γηα πξψηε θνξά βαξχηεξα πιηθά κεηαθέξνληαη απφ 

ην εζσηεξηθφ ηνπ αζηέξα ζηελ επηθάλεηα, ιφγσ ηζρπξήο ζπλαγσγήο. Πξφθεηηαη 

γηα αλαινγηθά ιηγφηεξν άλζξαθα θαη πεξηζζφηεξν άδσην, θαζψο θαη ιίγν 

ήιηνλ, απνηέιεζκα ηνπ (ζε κηθξή αλαινγία) θχθινπ CNO. 

Καίγνληαο πηα ην πδξνγφλν ζηνλ θινηφ, ν ππξήλαο ηνπ, θαηά 15%, δελ είλαη 

πηα ηζφζεξκνο. Ο ππξήλαο ζπξξηθλψλεηαη, κε ζπλέπεηα ε πνξεία ηνπ άζηξνπ 

ζην δηάγξακκα λα θαίλεηαη ζαλ έλαο παξάιιεινο θηφγθνο (θελφ Hertzsprung).  

Όιε ε ελέξγεηά ηνπ πιένλ πξνέξρεηαη απφ ηελ θαχζε πδξνγφλνπ ζηνλ θινηφ, 

πνπ θαηαιακβάλεη φιν θαη πην εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ αζηεξηνχ. Σν αζηέξη 

θνπζθψλεη ζπλέρεηα, κε απνηέιεζκα λα θηλείηαη ζην δηάγξακκα πξνο ηα δεμηά 

(ςχρεηαη). Η δηαζηνιή απηή εκπνδίδεηαη απφ ηε δεκηνπξγία κηαο εμσηεξηθήο 

δψλεο ζπλαγσγήο κε κεγάιν βάζνο. Έηζη κεγαιψλεη ν ππξήλαο ειίνπ απφ ην 

ήιηνλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζηνλ θινηφ, κέζσ ηεο εθεί θαχζεο πδξνγφλνπ. Σν 

αζηέξη βαδίδεη ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ δεμηά πξνο ηα πάλσ (γίλεηαη πην 

ςπρξφ αιιά θαη πην ιακπξφ) θαη γίλεηαη ππεξγίγαληαο. 

Η ιακπξφηεηά ηνπ ζε απηή ηελ θάζε εμαξηάηαη κφλν απφ ηε κάδα θαη ηελ 

αθηίλα ηνπ εθθπιηζκέλνπ ππξήλα θαη φρη απφ ηελ ζπλνιηθή κάδα ηνπ αζηέξα. 

Όηαλ ε κάδα ηνπ ζε απηή ηε θάζε είλαη ιηγφηεξε απφ κηζή ειηαθή (κφλν αλ 

είρε αξρηθή κάδα ηνπιάρηζηνλ 0,8 ειηαθέο θαη έλαο ζπλνδφο ηνπ αθαηξέζεη 

πνιχ κάδα απφ ην εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ), ν εθθπιηζκέλνο ππξήλαο ηνπ 

αζηεξηνχ γίλεηαη ιεπθφο λάλνο ειίνπ. ε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο 

αξρίδεη ε κεηαζηνηρείσζε ηνπ ειίνπ ζηνλ ππξήλα.  

Καφςθ θλίου. Ο πυρινασ ςυνεχίηει τθν ςυρρίκνωςθ, με αποτζλεςμα να αρχίςει θ καφςθ θλίου. 2 

άτομα θλίου ςχθματίηουν ζνα άτομο βθρυλλίου. Αυτό είναι όμωσ πολφ αςτακζσ και διαςπάται άμεςα 

ςε 2 άτομα θλίου. Μερικά άτομα βθρυλλίου προλαβαίνουν να ςυντθχκοφν με άτομα θλίου 

ςχθματίηοντασ άνκρακα. ((He)+ (He) = (Be), (Be)+ (He)= (C) + 2γ. Αυτι θ διαδικαςία είναι γνωςτι ωσ 3 

α (triple alpha process). Σο α ςυμβολίηει τον πυρινα του θλίου. Σο ιλιον ςυντικεται ςτουσ 100 εκ. 

βακμοφσ και θ καφςθ του είναι πολφ ευαίςκθτθ ςτθν κερμοκραςία. Η ενζργεια που απελευκερϊνεται 

είναι ανάλογθ τθσ 40κοςτισ δφναμθσ τθσ κερμοκραςίασ! Αυτι θ ευαιςκθςία προκφπτει επειδι 

χρειάηεται να ςυντθχκεί με το βθρφλλιο ζνα τρίτο ςωματίδιο α για να δθμιουργθκεί άνκρακασ, πριν 

το βθρφλλιο διαςπαςτεί ςε 2 άτομα θλίου. Όςο ανεβαίνει θ κερμοκραςία ςτον πυρινα του αςτεριοφ, 

οι ατομικοί πυρινεσ αποκτοφν μεγαλφτερθ ταχφτθτα, που ςθμαίνει και μεγαλφτερθ πικανότθτα 

ςφγκρουςθσ, άρα και ςφντθξθσ θλίου με βθρφλλιο.  

Η ενζργεια που απελευκερϊνει θ διαδικαςία 3α είναι 1,17Χ10ςτθ-12J  ενζργειασ για κάκε άτομο 

άνκρακα, ι 3,9Χ10ςτθ-13J ανά άτομο θλίου. Η τελευταία τιμι φτάνει μόνο το 10% τθσ ενζργειασ που 

απελευκερϊνεται κατά τθν καφςθ υδρογόνου. Αν το ςυνδυάςουμε αυτό με τθν αφξθςθ τθσ 

λαμπρότθτασ του αςτζρα κατά τθν καφςθ θλίου, μασ δείχνει ότι θ φάςθ αυτι, μζχρι τθν εξάντλθςθ 

του ιλιον ςτον αςτρικό πυρινα, είναι πολφ πιο ςφντομθ από τθν φάςθ τθσ κ. ακολουκίασ, μόλισ το 

10% του χρόνου τθσ. Αυτόσ είναι ο λόγοσ που τα αςτζρια ζχουν μόνο ςφντομθ ηωι μετά τθν κ. 

ακολουκία. 

Η εθθπιιηζκέλε χιε- helium flash 



Η πίεζε δελ αλεβαίλεη ζηελ εθθπιηζκέλε χιε, αιιά παξακέλεη ζηαζεξή, θαη ε 

παξαγφκελε ελέξγεηα θαηαλαιψλεηαη ζην λα ζπληεξεί ηελ θαηάζηαζε 

εθθχιηζεο. Έηζη αλεβαίλεη δξακαηηθά ε ζεξκνθξαζία, εθηειψληαο αθαξηαία 

θαχζε ηνπ ζηνηρείνπ ήιηνλ. Απηή ε δηαδηθαζία ιέγεηαη helium flash(γξήγνξε 

θαχζε ειίνπ).ην κεηαμχ ζηνλ ππξήλα ε ζεξκνθξαζία έρεη θηάζεη ηνπο 100 

εθ. βαζκνχο, επηηξέπνληαο ηελ θαχζε ηνπ ειίνπ ζε άλζξαθα θαη νμπγφλν. 

Γχξσ απφ απηφλ εμαθνινπζεί πδξνγφλν λα θαίγεηαη ζε ήιην. Πην αλαιπηηθά, 

κεηά ηελ εμέιημή ηνπ ζε εξπζξφ γίγαληα ζηνλ ππθλφ, απφ ήιηνλ, ππξήλα ηνπ 

ε ππθλφηεηα απμάλεηαη ιφγσ ηεο θαχζεο πδξνγφλνπ ζην θινηφ. Σειηθά ζηνλ 

ππξήλα ε ππθλφηεηα ζα ππεξβεί ην 1 εθ. γξακκάξηα ην θπβηθφ εθαηνζηφ, κε 

απνηέιεζκα ηνλ εθθπιηζκφ ηεο χιεο. Γειαδή ε χιε ζηνλ ππξήλα δελ 

πεξηγξάθεηαη πηα κε ηνπο λφκνπο ηεο θπζηθήο. Γελ ηζρχεη ε απαγνξεπηηθή 

αξρή ηνπ Pauli θαη ε ζεξκνθξαζία δελ παίδεη θπξίαξρν ξφιν, αιιά κφλν ε 

πίεζε. Ο ππξήλαο είλαη ηψξα ηζφζεξκνο κε κεγάιε πίεζε, δελ ζπξξηθλψλεηαη 

θαη δελ κεηαζηνηρεηψλεη ην ήιηνλ. Πην αλαιπηηθά 

Η διαδικαςία τθσ καφςθσ του ιλιον ςτον πυρινα είναι διαφορετικι για τα αςτζρια με λιγότερθ ι 

περιςςότερθ μάηα από 2,25 θλιακζσ μάηεσ. Η ςθμαντικι διαδικαςία εδϊ είναι το φαινόμενο τθσ 

εκφφλιςθσ τθσ φλθσ (degeneration). το ιδανικό αζριο, που κεωροφμε το αζριο μζςα ςτα αςτζρια, θ 

ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πίεςθ και τθν κερμοκραςία και πυκνότθτα ορίηονται από απλζσ εξιςϊςεισ.  τισ 

ακραίεσ ςυνκικεσ πυκνότθτασ ςτουσ αςτικοφσ πυρινεσ θ φλθ μπορεί να ςυμπυκνωκεί τόςο, ϊςτε να 

χρειάηονται άλλεσ εξιςϊςεισ για τθν περιγραφι των φυςικϊν ιδιοτιτων των θλεκτρονίων. Η φλθ ςτο 

εςωτερικό των άςτρων είναι ιονιςμζνθ, δθλαδι ζχουμε αζριο θλεκτρονίων ανακατεμζνο με αζριο 

πυρινων, και όχι τον κάκε πυρινα να ζχει δεςμευμζνα τα θλεκτρόνια που του αντιςτοιχοφν. Ζτςι 

ζχουμε το αζριο εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων, που ζχει άλλεσ ιδιότθτεσ από το αζριο κανονικισ φλθσ. 

Όταν αυξάνεται θ κερμοκραςία ςε ζνα ιδανικό αζριο, θ πίεςθ κα αυξθκεί ανάλογα, οδθγϊντασ το 

αζριο ςε διαςτολι, με αποτζλεςμα τθν ψφξθ του. το εκφυλιςμζνο αζριο θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 

δεν ςθμαίνει και αφξθςθ τθσ πίεςθσ. Η πίεςθ (πίεςθ εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων, electron degeneracy 

pressure) εξαρτάται πλζον από τθν πυκνότθτα και όχι τθν κερμοκραςία.  

Για να ζχουμε εκφυλιςμό, πρζπει όλα τα θλεκτρόνια να ζχουν αποδεςμευτεί από τουσ πυρινεσ 

(πλάςμα). ε ζνα αςτζρι, όταν θ καφςθ του υδρογόνου ςτον πυρινα ολοκλθρωκεί, αυτόσ γεμίηει 

κετικά ιόντα (πυρινεσ χωρίσ δεςμευμζνα θλεκτρόνια) κυρίωσ θλίου, αλλά και άνκρακα, που 

<κολυμπάνε> ςε μια κάλαςςα θλεκτρονίων. Σο εκφυλιςμζνο αζριο είναι ζνασ ςχεδόν τζλειοσ αγωγόσ 

τθσ κερμότθτασ και δεν υπακοφει ςτουσ νόμουσ για τα ςυνικθ αζρια. Οι λευκοί νάνοι (που 

αποτελοφνται από εκφυλιςμζνθ φλθ) δεν λάμπουν λόγω παραγωγισ ενζργειασ, αλλά επειδι ζχουν 

αποκθκεφςει μεγάλα ποςά κερμικισ ενζργειασ, και τθν αποβάλλουν μζςω ακτινοβολίασ.  

Σα κανονικά αζρια αυξάνουν τθν πίεςι τουσ όταν κερμαίνονται, με αποτζλεςμα να διαςτζλλονται. ε 

ζνα εκφυλιςμζνο αζριο θ πίεςθ δεν εξαρτάται από τθν κερμοκραςία. Όταν ζνα αζριο γίνει 

υπερςυμπιεςμζνο, τα ςωματίδια πλθςιάηουν μεταξφ τουσ και δθμιουργοφν ζνα εκφυλιςμζνο αζριο, 

που ςυμπεριφζρεται περιςςότερο ςαν ςτερεό. Η κινθτικι ενζργεια των θλεκτρονίων είναι μεγάλθ, 

αλλά οι ςυγκροφςεισ τουσ με άλλα θλεκτρόνια ι άλλα ςωματίδια είναι ςπάνιεσ, επιτρζποντασ ζτςι ςτα 

εκφυλιςμζνα θλεκτρόνια να διανφουν μεγάλεσ αποςτάςεισ με ςχετικιςτικζσ ταχφτθτεσ. ε ζνα τζτοιο 

ςχετικιςτικό λοιπόν αζριο θ πίεςθ εξαρτάται μόνο από τισ ταχφτθτεσ των θλεκτρονίων και όχι από τθν 

κερμοκραςία, που δεν αυξάνει ςτισ ταχφτθτεσ αυτζσ. Η πίεςθ ανεβαίνει μόνο από τθν μάηα των 

ςωματιδίων, που αυξάνει τθν πίεςθ τθσ βαρφτθτασ ςτο να πλθςιάςουν μεταξφ τουσ. Ζτςι, ζχουμε 

αντίκετα αποτελζςματα με τθν αφξθςθ τθσ μάηασ από ότι ςτθν κανονικι φλθ. Εδϊ με τθν αφξθςθ τθσ 

μάηασ το αντικείμενο μικραίνει ςε όγκο, αντί να μεγαλϊνει. ε ζνα εκφυλιςμζνο αζριο, με τθν αφξθςθ 

τθσ μάηασ αυξάνεται θ προσ τα μζςα πίεςθ, και τα ςωματίδια ζρχονται πιο κοντά μειϊνοντασ τον 

μεταξφ τουσ χϊρο, με αποτζλεςμα  το αντικείμενο να ςυρρικνϊνεται. 



Όταν το ιλιον αρχίηει να καίγεται ςτουσ ερ. γίγαντεσ, θ διαδικαςία είναι γενικά ςτακερι. Αν 

ςθμειωκεί μικρι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο πυρινα μποροφμε να αναμζνουμε μια αφξθςθ τθσ 

ενζργειασ που απελευκερϊνεται, επειδι ο ρυκμόσ των πυρθνικϊν αντιδράςεων είναι ανάλογοσ τθσ 

κερμοκραςίασ. Επειδι θ αςτρικι φλθ είναι αδιαφανισ, θ ενζργεια δεν μπορεί να διαφφγει εφκολα. ε 

ζνα ιδανικό αζριο αυτό κα ςιμαινε αφξθςθ τθσ πίεςθσ, διαςτολι και ψφξθ, που κα μείωνε τον ρυκμό 

των αντιδράςεων. Τπάρχει δθλαδι μια ενδογενείσ ιςορροπία ςε όλθ τθν διαδικαςία. Όταν όμωσ το 

ιλιον καίγεται ςε ζνα εκφυλιςμζνο αζριο, θ πίεςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κερμοκραςία, με 

αποτζλεςμα θ κερμοκραςία να αυξθκεί ανεξζλεγκτα. Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν γριγορθ καφςθ του θλίου. Η εκφυλιςμζνθ φλθ είναι καλόσ αγωγόσ τθσ κερμότθτασ, 

και μόλισ θ κερμοκραςία είναι αρκετι για τθν ςφντθξθ του θλίου ςε ζνα μζροσ του πυρινα,  

εξαπλϊνει τθν ανάφλεξθ αυτι ςε όλο τον πυρινα ταχφτατα. Αυτι είναι μια ανεξζλεγκτθ διαδικαςία 

με αποτζλεςμα μια εκρθκτικι απελευκζρωςθ ενζργειασ ςτα αςτζρια μικρισ μάηασ, που ονομάηεται 

helium flash. Είναι από τισ ελάχιςτεσ διεργαςίεσ ςτο εςωτερικό των αςτεριϊν που διαρκεί μόλισ λίγεσ 

ϊρεσ. Η ενζργεια όμωσ κακυςτερεί πολφ περιςςότερο να φτάςει ςτθν επιφάνεια του άςτρου. Μια 

επίδραςθ του helium flash είναι να αυξιςει τθν κερμοκραςία τόςο, ϊςτε να αρκοφν οι ςυνκικεσ 

εκφφλιςθσ. Σότε ο πυρινασ κα διαςταλεί και κα ψυχκεί, ιςορροπϊντασ τθν κατάςταςθ.  

Ζτςι θ αςτρικι εξζλιξθ μετά τθν κ. ακολουκία εξαρτάται αν θ φλθ εκφυλιςτεί πριν τθν καφςθ θλίου 

(διαδικαςία 3α). Αν το αςτζρι ζχει πάνω από 2,25 θλιακζσ μάηεσ, θ κερμοκραςία και θ πίεςθ ςτον 

πυρινα είναι αρκετι ϊςτε να αρχίςει θ ςφντθξθ θλίου πριν τον εκφυλιςμό.    

 

 

Με ην helium flash, ην αζηέξη παξάγεη ζε δεπηεξφιεπηα ηφζε ελέξγεηα φζε 

φινο ν γαιαμίαο καδί! Όιε απηή φκσο θαηαλαιψλεηαη ζηελ αχμεζε ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ππξήλα ειίνπ, έηζη δελ θηάλεη ηίπνηε ζηελ επηθάλεηά ηνπ (αξα 

κέλεη αφξαηε απηή ε δηαδηθαζία). ηελ πξαγκαηηθφηεηα ράλεη θαη ιίγν ζε 

ιακπξφηεηα. (Σα ζρεηηθά κεγάια αζηέξηα, 2-8 ειηαθέο κάδεο, κε ππξήλα 

ζπλαγσγήο, δελ έρνπλ ζηάδην helium flash). 

Μφλν αθνχ πέζεη ε πίεζε θαη πάςεη ν εθθπιηζκφο κπνξεί λα γίλεη νκαιή 

θαχζε ηνπ ήιηνλ ζηνλ ππξήλα, κεηά ηε ζχληνκε δηαζηνιή ηνπ. Ο θινηφο 

θαχζεο πδξνγφλνπ κεηαλαζηεχεη ζε πην εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ άζηξνπ. Σα 

εμσηεξηθά ζηξψκαηα δελ καο επηηξέπνπλ λα παξαηεξήζνπκε απηέο ηηο 

δηεξγαζίεο, απηέο κέλνπλ θξπθέο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αζηεξηνχ. Σέινο, ε 

ιακπξφηεηά ηνπ ζα πέζεη, ιφγσ κηθξφηεξεο απφδνζεο ηνπ πην εμσηεξηθνχ 

θινηνχ ζχληεμεο (θίλεζε ζην δηάγξακκα πξνο ηα θάησ). Η λέα πεγή ελέξγεηαο 

ηνπ ππξήλα ηνλ ζεξκαίλεη απφηνκα, αιιάδνληαο ηε ζέζε ηνπ αζηεξηνχ ζην 

H/R. 



Καηά απηή ηε δηαδηθαζία ην άζηξν καδεχεη θαη ε επηθαλεηαθή ηνπ 

ζεξκνθξαζία απμάλεηαη. Σψξα ην αζηέξη βξίζθεηαη ζηνλ νξηδφληην θιάδν 

(RGB)(ηα κεγάια αζηέξηα θαίλε πην νκαιά ην ήιηνλ θαη δελ αλεβαίλνπλ ζηνλ 

νξηδφληην θιάδν). Όζν βξίζθεηαη εθεί ζα έρεη παικνχο (ε επηθάλεηά ηνπ ζα 

απμνκεηψλεηαη, άξα θαη ε ιακπξφηεηά ηνπ) θαη ζα είλαη έλαο κεηαβιεηφο 

αζηέξαο ηχπνπ Κεθείδε (απνηειεί έληνλν ραξαθηεξηζηηθφ εμέιημεο γηα 

αζηέξηα 7 πεξίπνπ ειηαθψλ καδψλ, πνπ πεξλάλε πνιιέο θνξέο απφ απηήλ ηελ 

πεξηνρή). Η ζπρλφηεηα ησλ παικψλ ελφο Κεθείδε είλαη αλάινγε ηεο 

ιακπξφηεηάο ηνπ, αξα νη Κεθείδεο καο είλαη ρξήζηκνη δείθηεο απνζηάζεσλ. 

ηνλ νξηδφληην θιάδν ηα αζηέξηα έρνπλ έλα θέιπθνο θαχζεο πδξνγφλνπ, έλαλ 

ππξήλα θαχζεο ειίνπ, θαζκαηηθφ ηχπν A ή F θαη απφιπηε ιακπξφηεηα +1 κε 

+0,5. 

Μεηά ηελ θαχζε φινπ ηνπ ειίνπ ζηνλ ππξήλα, ζα έρνπκε (απφ έμσ πξνο ηα 

κέζα) ηελ εμήο δηακφξθσζε ηνπ αζηέξα¨ ηνλ θινηφ θαχζεο πδξνγφλνπ, πην 

εζσηεξηθφ θινηφ θαχζεο ειίνπ θαη ζηνλ ππξήλα άλζξαθα θαη νμπγφλν. Σν 

αζηέξη είλαη πηα ζην αξρηθφ ζηάδην ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν,(Early 

AGB).  

Απνκέλνπλ νη ζπληήμεηο ζην ζηξψκα ειίνπ θαη ζε απηφ ηνπ πδξνγφλνπ. 

Όζν απηά ηα ζηξψκαηα κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ επηθάλεηα, ην αζηέξη πάιιεηαη 

πην έληνλα. Σν αζηέξη είλαη πιένλ κεηαβιεηφο καθξάο πεξηφδνπ.  

Η επφκελε θάζε (ζεξκηθά παιιφκελν AGB) είλαη φηαλ έρεη θαεί φιν ην ήιηνλ 

ζηνλ θινηφ. Η ζεξκνθξαζία ζην φξην κε ηνλ θινηφ θαχζεο πδξνγφλνπ 

αλεβαίλεη, επηηαρχλεηαη ε θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ, θαη δεκηνπξγείηαη έλα λέν 

ζηξψκα ειίνπ. Όηαλ ην ήιηνλ θηάζεη ηηο 0.02 ειηαθέο κάδεο θαίγεηαη 

γξήγνξα. Σφηε αλαπηχζζεηαη έλαο ζεξκηθφο παικφο θαη εζσηεξηθή πεξηνρή ηνπ 

άζηξνπ δηαζηέιιεηαη, κε απνηέιεζκα λα δηαθφπηεηαη ε θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ 

ζηνλ θινηφ θαη ην αζηέξη ράλεη ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηα. Η δηαζηνιή απηή  

έρεη σο ζπλέπεηα ηελ κείσζε ηεο θαχζεο ηνπ ειίνπ, θαη ην αζηέξη μαλά-

ζπξξηθλψλεηαη θαη μαλαξρίδεη ε θαχζε πδξνγφλνπ. Απηφ επαλαιακβάλεηαη 

κέρξη λα κείλεη κφλν ν, απνγπκλσκέλνο πηα, ππξήλαο ηνπ αζηεξηνχ. Άζηξα κε 

κηα ειηαθή κάδα πεξλάλε 3 ηέηνηνπο παικνχο, έλαλ θάζε 100000 έηε, ελψ 

αζηέξηα κε 7 ειηαθέο κάδεο παξνπζηάδνπλ εθαηνληάδεο ηέηνηνπο παικνχο αλά 

1000 έηε. 

Δδψ αξρίδεη ην αλαθάηεκα ησλ ζηξσκάησλ, ιφγσ ηνπ φηη θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ παικνχ ν θινηφο θαχζεο ειίνπ παξνπζηάδεη ζπλαγσγή, πνπ έρεη σο 

απνηέιεζκα άλζξαθαο θαη νμπγφλν απφ ηνλ ππξήλα λα αλεβαίλνπλ ζε απηφλ. 

Σψξα ν θινηφο απηφο έρεη, ζε κάδα, πεξίπνπ 20% άλζξαθα θαη 80% ήιην. ε 

θάζε παικφ ν θινηφο εκπινπηίδεηαη ζε άλζξαθα. Σν νμπγφλν παξακέλεη 

ζηαζεξφ έηζη αλεβαίλεη ε πνζφηεηα ηνπ άλζξαθα ζε ζρέζε κε ην νμπγφλν. 

Καηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ αζηέξα ν ιφγνο άλζξαθα- νμπγφλν ήηαλ 0,5 ελψ ηψξα 

γίλεηαη >1. Σν αζηέξη είλαη πηα έλα θφθθηλν αζηέξη άλζξαθα(carbon,star). 

Αζηέξηα κηθξφηεξεο κάδαο απφ 1,5 ειηαθέο δελ γίλνληαη αζηέξηα άλζξαθα 

επεηδή ράλνπλ ηελ αηκφζθαηξά ηνπο λσξίηεξα ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ παικψλ. 

Αζηέξηα κεγαιχηεξα απφ 4 ειηαθέο κάδεο κεηαζηνηρεηψλνπλ πνιχ άλζξαθα θαηά 

ηελ έληνλε θαχζε CNO ζε άδσην, θαη νχηε απηά δελ γίλνληαη αζηέξηα 

άλζξαθα. ε θάπνηα άιια εκθαλίδνληαη εμσηηθά ζηνηρεία φπσο δηξθφλην, 



πηηέξην, βάξην θαη ζηξφληην (απνηειέζκαηα αξγήο απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ) 

αληί άλζξαθα, θαη καο δίλνπλ αζηέξηα θαζκαηηθνχ ηχπνπ S. 

Όηαλ θαη ην άδσην αξρίδεη λα αλεβαίλεη, αιιεινεπηδξάεη κε ην ήιηνλ κε 

απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία νμπγφλνπ θαη λένλ. ε ζρεηηθά κεγάια αζηέξηα ην 

λένλ κεηαζηνηρεηψλεηαη ζε καγλήζην. Απηά ζπκβαίλνπλ κε ηελ αξγή 

απνξξφθεζε λεηξνλίσλ S process (Slow). Γηα ηα αζηέξηα κηθξήο κάδαο ε 
εμέιημή ηνπο ηεξκαηίδεη εθεί. Γελ έρνπλ αξθεηή κάδα ψζηε λα αλαπηχμνπλ 

ηέηνηεο ζεξκνθξαζίεο ζηνλ ππξήλα, ψζηε λα αξρίζεη ε θαχζε ηνπ άλζξαθα. 

Η πνξεία ηνπο ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν ηεξκαηίδεηαη φηαλ ε απψιεηα κάδαο 

ηνπ αζηέξα είλαη ηέηνηα, ψζηε ζε 1-2 παικνχο λα ράζεη φιε ηελ αηκφζθαηξά 

ηνπ (αζηξηθφο ππεξ-άλεκνο).(εκείσζε 2) 

ρεκαηίδεηαη έλα θνπθνχιη γχξσ απφ ην απνκεηλάξη ηνπ άζηξνπ, ην πιαλεηηθφ 

λεθέισκα. Απηφ έρεη εκπινπηηζηεί κε φια ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε. ρεδφλ 

φιν ην άδσην θαη ν πεξηζζφηεξνο άλζξαθαο θαη ζηνηρεία s πνπ έρνπκε ζην 

ζχκπαλ πξνέξρνληαη απφ απηά ηα λεθειψκαηα. Δπίζεο, αλαπηχζζνληαη 

πνιχπινθεο ρεκηθέο αληηδξάζεηο ζηα πιαλεηηθά λεθειψκαηα. 

Ο θαπηφο ππξήλαο εθθπιηζκέλνπ άλζξαθα θαη νμπγφλνπ γίλεηαη πηα έλαο 

ιεπθφο λάλνο. ηαδηαθά παχνπλ ε θαχζε πδξνγφλνπ θαη κεηά απηή ηνπ ειίνπ. 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ είλαη 100000 β, έρεη κηζή σο 1 ειηαθή κάδα θαη ε πνξεία 

ηνπ ζην H/R είλαη απφ ην αλψηεξν άθξν ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν δηαγψληα 

πξνο ηα αξηζηεξά θάησ. Υξεηάδνληαη άιια 7 δηο έηε λα ςπρζεί ηειείσο. 

Η ππθλφηεηά ηνπ είλαη 1 δηο θηιά αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

Μηα ζεκαληηθή δηαθνξά κε ηα κεγάιεο κάδαο αζηέξηα είλαη φηη ηα κηθξά 

αλεβάδνπλ αηζζεηά ιακπξφηεηα θαηά ηελ εμέιημή ηνπο κεηά ηελ θ. αθνινπζία. 

ηα κεγάια παξαηεξνχκε ε θίλεζε ζην δηάγξακκα λα γίλεηαη ζρεδφλ 

παξάιιεια. 

 

Σα μεγάλα αςτζρια μετά τθν κ. ακολουκία. 

Ωσ αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ορίηουμε αυτά που ζχουν μάηα μεγαλφτερθ από 10 θλιακζσ, και μποροφν 

να ςυντιξουν ςτοιχεία μζχρι τθν ομάδα του ςιδιρου ςτουσ πυρινεσ τουσ. Η μεγάλθ κερμοκραςία 

ςτον πυρινα ενόσ αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ ςυντικει το υδρογόνο με ταχφτατουσ ρυκμοφσ ςτθν κ. 

ακολουκία, με αποτζλεςμα θ ηωι του ςτθν κ. ακολουκία να είναι πολφ ςφντομθ. Εκλφει περιςςότερθ 

ενζργεια και είναι πιο λαμπρό. Βρίςκεται αριςτερά πάνω ςτθν κ. ακολουκία ςτο διάγραμμα με τφπο 

O,B. Μετά τθν κ. ακολουκία κα γίνει αρχικά υπεργίγαντασ. Ο Μπετελγκζη είναι κόκκινοσ υπεργίγαντασ 

και ο Ρίγκελ μπλε υπεργίγαντασ. τθν κ. ακολουκία ζνα τζτοιο αςτζρι κα ζχει ακτίνα 10 θλιακζσ και 

επιφανειακι κερμοκραςία 25000Κ. Η κερμοκραςία μειϊνεται ςτουσ 5000Κ όταν γίνει κίτρινο- μπλε 

γίγαντασ. Η διαφορά τθσ εξζλιξθσ με τα μικρά αςτζρια είναι ότι ςτα μικρισ μάηασ θ πίεςθ του αερίου 

είναι που ιςορροπεί το αςτζρι, ενϊ ςτα πάνω από 5 θλιακζσ μάηεσ τον ρόλο αυτό αναλαμβάνει θ 

πίεςθ των φωτονίων (πίεςθ ακτινοβολίασ). 

Μετά τθν κ. ακολουκία θ καφςθ υδρογόνου γίνεται ςε φλοιό γφρω από τον πυρινα. Ο πυρινασ 

ςυρρικνϊνεται μόλισ ςταματιςει θ ςφντθξθ ςε αυτόν. Αυτό ζχει αποτζλεςμα να κερμανκεί και άλλο, 

και να αρχίςει θ ςφντθξθ του θλίου. Σϊρα το αςτζρι ζχει δφο πθγζσ ενζργειασ, τθν καφςθ θλίου ςτον 

πυρινα και τθν καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό. Σο αςτζρι ζχει γίνει υπεργίγαντασ. Σο χρϊμα του 

εξαρτάται από τθν μάηα του και τθν απϊλεια μάηασ από τον αςτρικό του άνεμο. Από αυτοφσ τουσ 

παράγοντεσ εξαρτάται και θ μεταβολι τθσ λαμπρότθτασ και τθσ κερμοκραςίασ του (θ κίνθςι του ςτο 

διάγραμμα).                 

 

 



 

 

Οι πορεία ενόσ τζτοιου αςτεριοφ ςτο διάγραμμα είναι δφςκολο να υπολογιςτεί, επειδι πρζπει να 

λάβουμε υπόψθ παραμζτρουσ όπωσ θ περιςτροφι και το μαγνθτικό πεδίο του. Γνωρίηουμε όμωσ ότι 

τα αςτζρια με 8-20 θλ. μάηεσ γίνονται πρϊτα μπλε υπεργίγαντεσ και μετά διαςτζλλονται και ψφχονται 

ςε ερυκροί υπεργίγαντεσ. Σα μεγαλφτερθσ μάηασ (20-40 θλ. μάηεσ) κα εξελιχτοφν προσ το μπλε μετά 

τθν φάςθ του ερ. υπεργίγαντα. Σα ακόμα πιο μεγάλα αςτζρια δεν κα αποκτιςουν ποτζ τόςο χαμθλι 

κερμοκραςία, ϊςτε να κοκκινίςουν.  

Έλα αζηέξη 20 ειηαθψλ καδψλ έρεη θάςεη ην πδξνγφλν ηνπ κφιηο ζε ιίγα 

εθαηνκκχξηα έηε. Η ελέξγεηα πνπ απειεπζεξψλεηαη θαηά ηελ βαξπηηθή 

θαηάξξεπζε κέξνπο ηνπ λεθειψκαηνο ζε αζηέξη είλαη αλάινγε ηεο πνζφηεηαο 

ηεο κάδαο θαη ηεο δηαδξνκήο πνπ θάλεη απηή (κεηαηξνπή ηεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα). Έηζη ζηα κεγάια αζηέξηα θαη ε κάδα ηνπ πιηθνχ, 

αιιά θαη ε δηαδξνκή (επηηάρπλζε) ηεο κάδαο θαηά ηελ θαηάξξεπζε είλαη πνιχ 

κεγαιχηεξα. Σν πξσηναζηέξη θηάλεη ζε ζεξκνθξαζία ζχληεμεο πδξνγφλνπ ζε 

ήιηνλ ζε πνιχ πην εθηεηακέλε θαη ιηγφηεξν ππθλή πεξηνρή, θαη έρεη ζρεηηθά 

ηεξάζηην ππξήλα (θαηαιακβάλεη ην 20% ηνπ αζηέξα). Ο κεγάινο ππξήλαο θαη ε 

δηαδηθαζία ζχληεμεο ηνπ θχθινπ CNO επηηαρχλνπλ πνιχ ηελ θαχζε ηνπ 

πδξνγφλνπ. Μεηά ηνλ ππξήλα ππάξρεη ε δψλε ζπλαγσγήο. Η ζπλαγσγή 

εκπινπηίδεη ηνλ ππξήλα κε πδξνγφλν θαη ήιηνλ απφ ηηο εμσηεξηθέο πεξηνρέο, 

δειαδή ηνπ πξνζθέξεη επηπιένλ θαχζηκα. Αλ ην αζηέξη είλαη κέρξη 15 

ειηαθέο κάδεο εμειίζζεηαη ζε θ. γίγαληα κεηά ηελ θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ 

ππξήλα. ηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ ε θαχζε ειίνπ ζηνλ ππξήλα απνηειεί  ηελ 

θχξηα πεγή ελέξγεηαο. Αλ είλαη κεηαμχ 15 θαη 25 ει. καδψλ, ε θαχζε ειίνπ 

μεθηλάεη απφ ην δεμηφ άθξν ηνπ θελνχ Hertzsprung θαη ην αζηέξη γίλεηαη θ. 

γίγαληαο. Αλ είλαη κεγαιχηεξν απφ 25 ει. κάδεο, πεξάλεη φια ηα ζηάδηα 

θαχζεο πξηλ κπεη ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ. Η κάδα ελφο αζηέξα επεξεάδεηαη 

απφ ηνλ αζηξηθφ ηνπ άλεκν δηαθνξεηηθά γηα θάζε θαηεγνξία. Αλ είλαη αζηέξη 

κηθξφηεξεο κάδαο απφ 25 ειηαθέο ράλεη κηθξφ κέξνο ηεο κάδαο ηνπ, ελψ ηα 

κεγαιχηεξα κπνξεί λα ράζνπλ θαη ην 90% ηεο αξρηθήο κάδαο ηνπο. Σα αζηέξηα 

κηθξήο πεξηεθηηθφηεηαο κεηάιισλ ράλνπλ ζρεηηθά ιηγφηεξε κάδα απφ ηνλ 

αζηξηθφ ηνπο άλεκν.  

 

Φηάλνληαο ηειηθά ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ κε ζηξψκαηα θαχζεο (θινηνί), 

αλαπηχζζνπλ ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 1 δηο βαζκνχο ζηνλ ππξήλα, κε απνηέιεζκα 

λα ζπληερζεί ν άλζξαθαο. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχληεμεο θαη ηεο 

απνξξφθεζεο ζσκαηηδίσλ α δεκηνπξγνχληαη ηα ζηνηρεία λένλ, λάηξην, 

καγλήζην θαη κεηά θσζθφξνο, ζείν, αξγφ, αζβέζηην, ηηηάλην, ρξψκην. 



ε απηή ηελ ζεξκνθξαζία απειεπζεξψλνληαη ηεξάζηηα πνζά λεηξίλσλ, πνπ φκσο 

δελ αζθνχλ κεγάιε πίεζε ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ αζηεξηνχ. Έηζη ν 

ππξήλαο ζπλερίδεη λα ζπξξηθλψλεηαη θαη νη θαχζεηο επηηαρχλνληαη. 

Η εμέιημε ελφο αζηέξα κε αξρηθή κάδα 20 ειηαθέο αξρίδεη απφ ηνλ ππξήλα 

ζπλαγσγήο (θαχζε πδξνγφλνπ). Όηαλ θηάζεη ζην θελφ Hertzsprung έρεη 15% 

ήιηνλ ζηνλ ππξήλα ηνπ θαη ε ζπλαγσγή δίλεη ηε ζέζε ηεο ζηελ αθηηλνβνιία. 

Αθνινπζεί ε ζπζηνιή ηνπ ππξήλα. 

Σο αςτζρι ςυντικει όλο και πιο βαριά ςτοιχεία ςτον πυρινα και αποκτάει πολλά κελφφθ ςφντθξθσ. 

τουσ 300 εκ. βακμοφσ ςυντικει τον άνκρακα ((C) + (He) = (O)+γ), με τθν διαδικαςία 3α ςτον πυρινα 

και ςτον πρϊτο φλοιό γίνεται καφςθ θλίου ςε άνκρακα, και καφςθ υδρογόνου ςε ιλιον ςτον δεφτερο 

φλοιό. ε αντίκεςθ με τα αςτζρια μικρισ μάηασ, κάκε νζα καφςθ ςυμβαίνει ςε μθ εκφυλιςμζνο 

πυρινα (λόγω μεγάλθσ κερμοκραςίασ). Σα επόμενα ςτάδια δεν ζχουν κατανοθκεί καλά, και οι 

λεπτομζρειεσ ςτθν κεωρία μπορεί να αλλάξουν μελλοντικά. Όταν εξαντλθκεί το ιλιον ςτον πυρινα, 

αρχίηει θ καφςθ του άνκρακα με 3 μορφζσ ((C) + (C) = Mg +γ), ((C) + (C) =(Na) + (H)), ((C) + (C) = (Ne) + 

(He). Η καφςθ του άνκρακα παράγει ςτοιχεία με αρικμό πρωτονίων μζχρι 20 και πρωτόνια και 

ςωματίδια α. Με τθν εξάντλθςθ του άνκρακα θ κερμοκραςία του πυρινα φτάνει το 1 δισ βακμοφσ. Η 

κορφφωςθ τθσ ακτινοβολίασ μελανοφ ςϊματοσ είναι πλζον ςτισ ακτίνεσ γ. Αυτό είναι ςθμαντικό, γιατί 

πολλζσ αντιδράςεισ ςφντθξθσ που απελευκερϊνουν ενζργεια με τθ μορφι ακτινοβολίασ γ μπορεί να 

αντιςτραφοφν. Για παράδειγμα, ο ςχθματιςμόσ του νζον ((O) + (He) = (Ne) + γ μπορεί να αντιςτραφεί 

ςε περιβάλλον ακτινοβολίασ γ και να μετατραπεί ςε ((Ne) + γ = (O) + (He). Η διαδικαςία αυτι τθσ 

διάςπαςθσ από ζνα φωτόνιο γ ονομάηεται photodisintegration (φωτόλυςθ ι φωτοδιάςπαςθ). Αυτι θ 

διαδικαςία ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ του αςτζρα μετά τθν καφςθ του άνκρακα. Όταν θ 

κερμοκραςία του πυρινα φτάςει τουσ 1,5 δισ βακμοφσ, το νζον κα παρουςιάςει διάςπαςθ ςε 

οξυγόνο με τθν παραπάνω διαδικαςία. Ζνα μζροσ του κα ςυντθχκεί με ςωματίδιο α για να παράγει 

μαγνιςιο ((Ne) + (He) = (Mg) +γ. Σϊρα ο πυρινασ κα είναι ζνα μείγμα οξυγόνου και μαγνθςίου. Η 

φάςθ αυτι ονομάηεται καφςθ του νζον, αλλά δεν είναι απλά θ ςφντθξθ 2 πυρινων νζον. τουσ 2 δισ 

βακμοφσ μετά τθν καφςθ του νζον ζχουμε τθν καφςθ του οξυγόνου ((O) +(O) =(Si) + (He). Όπωσ και 

ςτισ καφςεισ άνκρακα και νζον, τα ςωματίδια α που ςχθματίηονται κα εξαντλθκοφν γριγορα ςε 

ςυντιξεισ με βαρφτερουσ πυρινεσ. Όταν εξαντλθκεί και το οξυγόνο, ςτουσ 3 δισ βακμοφσ, μζροσ από 

το πυρίτιο κα παρουςιάςει διάςπαςθ ((Si) + γ = (Mg) + (He)). Σα ςωματίδια α κα ςυντθχκοφν με το 

πυρίτιο ((Si) + (He) = (S) + γ), ((S) + (He) = (Ar) + γ), ((Ar) + (He) = (Ca) +γ). Οι αντιδράςεισ αυτοφ του 

τφπου κα ςυνεχιςτοφν μζχρι τθν ατομικι μάηα 56, τα ςτοιχεία τθσ οικογζνειασ του ςιδιρου (ςίδθροσ, 

χρϊμιο, μαγγάνιο, κοβάλτιο και νικζλιο), τα τελευταία προϊόντα τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ ςτα 

αςτζρια. Αυτι θ φάςθ ονομάηεται καφςθ πυριτίου. Ενϊ θ φωτοδιάςπαςθ κατά τθν καφςθ πυριτίου 

απορροφάει ενζργεια (ενδοκερμικι), οι αντιδράςεισ μζχρι τθν ομάδα ςιδιρου παράγουν ενζργεια. Η 

κερμοκραςία μετά τθν καφςθ του πυριτίου κυρίωσ ςε ςίδθρο είναι 7 δισ βακμοί. Γφρω από τον 

πυρινα υπάρχουν οι φλοιοί καφςθσ που παράγουν (Si) και (S), (O) και (C), (He), (H). 



 

 

 

 

Μφιηο 100 ρξφληα ρξεηάδεηαη ν άλζξαθαο γηα λα ζπληερζεί ζε ππξίηην. Η 

θαχζε ηνπ ππξηηίνπ ζηνπο 3 δηο βαζκνχο είλαη θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην 

ζεξκνππξεληθήο ζχληεμεο. Μέζα ζε 1 κέξα έρεη νινθιεξσζεί ε θαχζε ηνπ 

ππξηηίνπ ζε πάλσ απφ 1 ειηαθή κάδα ζίδεξν. 

Ο ππξήλαο ζηδήξνπ -ληθειίνπ δελ ζπληήθεηαη άιιν, αθνχ θάηη ηέηνην 

δεζκεχεη αληί λα απειεπζεξψλεη ελέξγεηα. 

Μφιηο ηφηε ν ππξήλαο γίλεηαη εθθπιηζκέλνο, ζε αληίζεζε κε ηα κηθξά 

αζηέξηα, φπνπ εθθπιίδεηαη φηαλ απνηειείηαη απφ ήιηνλ. Σν άζηξν κνηάδεη κε 

έλα ηεξάζηην θξεκκχδη, ζην νπνίν ζε θάζε ζηξψκα γίλεηαη θαχζε άιινπ 

ζηνηρείνπ. Η κάδα ηνπ ππξήλα απμάλεηαη ιφγσ ηεο ηξνθνδνζίαο ζε χιε απφ 

ηνπο εζσηεξηθνχο θινηνχο. 

Έλα αζηέξη 60 ει. καδψλ έρεη παξφκνηα, ηαρχηεξε εμέιημε. Όκσο, θαηά ηελ 

θαχζε ηνπ ειίνπ ράλεη ζεκαληηθή πνζφηεηα κάδαο απφ ηνλ αζηξηθφ ηνπ άλεκν, 

θαηά ηελ νπνία φιε ε χιε πάλσ απφ ηνλ θινηφ θαχζεο πδξνγφλνπ δηαθεχγεη, ν 

νπνίνο απνθαιχπηεηαη, εκπινπηηζκέλνο κε ηα ζηνηρεία πνπ παξήγαγε ν θχθινο 

CNO. 

Έηζη <μαλαθαηεβαίλεη> ζηελ θ. αθνινπζία κε ππξήλα θαχζεο ειίνπ! 

Μεηαηνπίδεηαη πξνο ηα αξηζηεξά ζην δηάγξακκα, σο αζηέξαο WR. Γειαδή 

ηζνξξνπεί πδξνζηαηηθά θαη έρεη κε ιακπξφηεηα αλάινγε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

αζηεξηψλ κεγάιεο κάδαο ηεο θχξηαο αθνινπζίαο, δελ είλαη έλαο ςπρξφο θαη 

θνπζθσκέλνο κε κεγάιε ιακπξφηεηα εξπζξφο γίγαληαο. Όηαλ απνθαιχπηεηαη θαη 

ν θινηφο θαχζεο ειίνπ (εκπινπηηζκέλνο ζε άλζξαθα), ην αζηέξη νλνκάδεηαη 

WC. Μεηά αθνινπζεί ε εμέιημε κε ηνπο θινηνχο θαχζεο.  (Πεξηζζφηεξα ζην 

θείκελν <αζηέξηα πνιχ κεγάιεο κάδαο>. 

 



Οι εκριξεισ ςουπερνόβα. 

Την τελευταύα μϋρα ενόσ μεγϊλου αςτεριού οι ςυνθόκεσ ςτον πυρόνα επιτρϋπουν την 
καύςη του πυριτύου ςε ςτοιχεύα τησ ομϊδασ του ςιδόρου (για ςυντομύα ονομϊζεται 
πυρόνασ ςιδόρου). Αυτϊ τα ςτοιχεύα εύναι ενεργειακϊ τα πιο ςταθερϊ, και δεν 
παρϊγουν ενϋργεια κατϊ την ςύντηξη (ενδόθερμα). Το αςτϋρι μϋνει από καύςιμα. Ο 
ςύδηροσ καταρρϋει υπό την πύεςη τησ βαρύτητασ. Η θερμοκραςύα και η πύεςη 
ανεβαύνουν και ϊλλο, χωρύσ την δυνατότητα εκτόνωςησ μϋςω ςύντηξησ. Τότε η μεγϊλη 
πυκνότητα εκφυλύςει τα ηλεκτρόνια. Ακόμα όμωσ και η πύεςη των εκφυλιςμϋνων 
ηλεκτρονύων δεν μπορεύ να ςυγκρατόςει την βαρύτητα ςε ϋναν πυρόνα ςιδόρου με 
μϊζα πϊνω από 1,4 ηλιακϋσ (όριο Chandrasekhar). Τα αςτϋρια με μϊζα πϊνω από 11 
ηλιακϋσ ςτην κ. ακολουθύα ξεπερνϊνε αυτό το όριο. Η πύεςη των εκφυλιςμϋνων 
ηλεκτρονύων μόνο θα καθυςτερόςει την κατϊρρευςη. Στην θερμοκραςύα των 10 δισ 
βαθμών ςτον πυρόνα ςιδόρου θα αρχύςει η φωτοδιϊςπαςη, που θα παρϊγει ςωματύδια 
α, πρωτόνια και νετρόνια. Αντύθετα με τισ προηγούμενεσ φωτοδιαςπϊςεισ, που 
βοηθούςαν την παραγωγό ενϋργειασ, τώρα το αποτϋλεςμα εύναι η απορρόφηςη 
ενϋργειασ. Ο πυρόνασ καταρρϋει με υπερηχητικό πλϋον ταχύτητα. Αυξϊνεται η 
πυκνότητα, όπωσ και η ενϋργεια των εκφυλιςμϋνων ηλεκτρονύων, που μπορούν να 
πραγματοποιόςουν την αντύδραςη (e-) +p= n + (νe). Η αντύδραςη ελαττώνει τα 
ηλεκτρόνια, με αποτϋλεςμα την μεύωςη τησ πύεςησ εκφυλιςμού των ηλεκτρονύων. Αυτό 
ϋχει ωσ ςυνϋπεια την ακόμα πιο ραγδαύα κατϊρρευςη του πυρόνα, μϋχρι που να 
αποκτόςει πυκνότητα όμοια με αυτό των ατομικών πυρόνων (3Χ10ςτη17kg/m3). Η 
θερμοκραςύα του πυρόνα θα φτϊςει το 1 τρισ βαθμούσ. Σε αυτό την πυκνότητα 
εμφανύζεται μια ϊλλη μορφό πύεςησ εκφυλιςμού, η πύεςη εκφυλιςμού νετρονύων. Η 
πύεςη αυτό αναπτύςςεται γρόγορα, κϊνοντασ την κατϊρρευςη να ςταματόςει απότομα. 
Τα πιο εξωτερικϊ ςτρώματα του αςτϋρα που ακολουθούν ςτην κατϊρρευςη με 70000 
km/s αναπηδούν βύαια, δημιουργώντασ κρουςτικό μϋτωπο κατϊ την απομϊκρυνςό τουσ 
από τον πυρόνα.(αληίζηνηρα, ζε 1 δεπηεξφιεπην ε Γε ζα κάδεπε ζε έλα βνπλφ 
κε 50 ρηιηφκεηξα δηάκεηξν). 

 

Σο τι γίνεται μετά δεν είναι ακριβϊσ γνωςτό, και δεν είναι βζβαιο τι ενεργοποιεί τθν ζκρθξθ που 

ακολουκεί και διαλφει όλο το αςτζρι, αλλά πρζπει να ςυμβαίνει ζνα ι όλα τα παρακάτω. 

.Σο κρουςτικό κφμα διϊχνει τα εξωτερικά ςτρϊματα του άςτρου, που αποτελοφνται από ελαφρφτερα 

ςτοιχεία. 

.Σο κρουςτικό κφμα κερμαίνει τα εξωτερικά ςτρϊματα ςτουσ 10 δισ βακμοφσ, ενεργοποιϊντασ 

εκρθκτικζσ κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ, που απελευκερϊνουν τεράςτια ποςά ενζργειασ και διαλφουν 

τα εξωτερικά ςτρϊματα του αςτεριοφ. 

.Ο τεράςτιοσ αρικμόσ νετρίνων που παράγεται αρκεί ϊςτε να διαλφςει τα εξωτερικά ςτρϊματα του 

αςτζρα.          

Όποιοσ και να είναι ο μθχανιςμόσ, το αςτζρι αυτοκαταςτρζφεται από τθν απελευκζρωςθ τθσ 

βαρυτικισ ενζργειασ από τθν κατάρρευςθ του πυρινα. Μετά από εκατομμφρια χρόνια εξζλιξθσ το 

αςτζρι καταςτρζφεται μζςα ςε δευτερόλεπτα. Η ενζργεια που απελευκερϊνεται είναι 10ςτθ46 J. Σο 

99% μεταφζρεται από τα νετρίνα, θ κινθτικι ενζργεια τθσ διαςτολισ φζρει 10ςτθ44J και θ ξαφνικι 

αναλαμπι 10ςτθ42J. Ζνα ελάχιςτο μζροσ τθσ ενζργειασ δθμιουργεί τθν κοςμικι ακτινοβολία 

ςωματιδίων υψθλισ ενζργειασ. Η λαμπρότθτα του αςτζρα αυξάνεται κατά 100 εκ. φορζσ, και πολλζσ 

φορζσ επικαλφπτει όλον τον γαλαξία. Αν ςυμβεί ςτον Γαλαξία μασ, κα φαίνεται για εβδομάδεσ ακόμα 

και τθν θμζρα! (αρκεί να μθν μασ τθν κρφβει το κζντρο του Γαλαξία).  

Καηά ηελ έθξεμε ηα λεηξίλα πξνεγνχληαη ησλ θσηνλίσλ. Σα θσηφληα κπνξνχλ 

λα δηαθχγνπλ ειεχζεξα κφλν κεηά απφ 15 δηο ρηιηφκεηξα απφζηαζε απφ ηνλ 



ππξήλα, φπνπ πιένλ ην πιηθφ είλαη αξθεηά αξαηφ. Η ιάκςε ηεο ζνππεξλφβα 

νθείιεηαη ζηελ δηάζπαζε ηνπ ξαδηελεξγνχ ληθειίνπ 56 κε εκηδσή 6 εκέξεο ζε 

θνβάιηην 56 κε εκηδσή 78 εκέξεο, θαη ηειηθά ζε ζίδεξν. 

 

Τπάρχουν εναλλακτικζσ κεωρίεσ καταςτροφισ για αςτζρια με μεγαλφτερθ μάηα από 60 θλιακζσ. Αυτά 

μπορεί να βιϊνουν ακόμα πιο μεγάλθσ ενζργειασ εκριξεισ ι θ βαρφτθτα να ξεπεράςει τθν αντίςταςθ 

τθσ πίεςθσ εκφυλιςμοφ νετρονίων, με αποτζλεςμα να μθν ςθμειωκεί ζκρθξθ ςουπερνόβα. 

τισ ςουπερνόβα τφπου I ζχουμε υποκατθγορίεσ που βαςίηονται ςτθν παρουςία ι όχι τθσ γραμμισ 

απορρόφθςθσ του υδρογόνου. Οι τφπου Ia δείχνουν πυρίτιο, ενϊ οι τφπου Ib, Ic όχι. Οι 2 τελευταίου 

τφποι προζρχονται από καταρρεφςεισ υπεργιγάντων, όπωσ οι τφπου ΙΙ, που όμωσ ζχουν απολζςει το 

περιαςτρικό κουκοφλι τουσ, με τισ τφπου Ic να ζχουν απολζςει και το περιςςότερο από το ςτρϊμα 

θλίου τουσ. Ο διαχωριςμόσ των τφπων ενιςχφεται με το γεγονόσ ότι οι τφπου II, Ib, Ic βρίςκονται ςε 

περιοχζσ των γαλαξιϊν με νζα αςτζρια (περιοχζσ αςτρογζννθςθσ), ενϊ οι Ia ςε περιοχζσ με παλαιοφσ 

αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ. 

Σο αςτζρι (προ γεννιτορασ) που εξερράγθ ωσ SN1987A, τφπου II, ιταν ο μπλε υπεργίγαντασ των 20 

θλιακϊν μαηϊν Sanduleak, φαςματικοφ τφπου B. Από ότι φαίνεται δθμιοφργθςε ζναν αςτζρα 

νετρονίων. Οι προ γεννιτορεσ που ζχουμε ανακαλφψει είναι ερυκροί ι μπλε υπεργίγαντεσ 8-17 θλ. 

μαηϊν. Δεν ζχουμε ανακαλφψει ακόμα προ γεννιτορεσ από SNIa,Ib,Ic. Για τουσ 2 τελευταίουσ τφπουσ, 

το κουκοφλι αερίων και ςκόνθσ κάνει το αςτζρι-προ γεννιτορα πολφ δφςκολα ανιχνεφςιμο.  

 

 

Η επίδραςθ ενόσ ςυνοδοφ. 

Ενϊ ςτα αςτζρια τφπου M μόνο το 30% ζχει ςυνοδό, ςτα  τφπου O το ποςοςτό ανεβαίνει ςτο 70%. Σα 

αςτζρια ςε ςφςτθμα επθρεάηονται από τουσ ςυνοδοφσ τουσ, ιδίωσ όταν ο ζνασ γεμίςει τον λοβό 

Roche του. Σότε κα διαφφγει μάηα από αυτόν ςτον ςυνοδό, και 1) Θα χάςει μάηα με μεγάλο ρυκμό, 

όπωσ τα πολφ μεγάλα αςτζρια από τον θλιακό τουσ άνεμο- ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των WR ζχει 

εξελιχκεί με αυτόν τον τρόπο (ζχει απολζςει τα εξωτερικά ςτρϊματα από τθν επίδραςθ ενόσ 

ςυνοδοφ). 2) Σο αςτζρι που κα απορροφιςει τθν φλθ από τον ςυνοδό κα εξελιχκεί ςε αυτό με τθν  πιο 

μεγάλθ μάηα ςτο ςφςτθμα, και κα εξελιχκεί πιο γριγορα από τον ςυνοδό του (κα τον ξεπεράςει ςε 

εξζλιξθ). Μερικζσ φορζσ δεν μπορεί να ςυςςωρεφςει όλθ τθν μάηα που χάνει ο ςυνοδόσ του. Σότε 

αυτι μπορεί να διαφφγει του ςυςτιματοσ, ςχθματίηοντασ ζναν κοινό δίςκο εκροισ υλικοφ γφρω από 

τα 2 αςτζρια. Μια άλλθ πικανότθτα είναι να ςχθματιςτεί ζνα κοινό κζλυφοσ γφρω από τα 2 αςτζρια, 

ουςιαςτικά το μικρότερθσ μάηασ να μπαίνει ςτθν ατμόςφαιρα του μεγαλφτερου. Η τριβι που κα 

υποςτεί κα το οδθγιςει ςε ςπειροειδι τροχιά προσ τον μεγάλο ςυνοδό, και θ ενζργεια τροχιάσ που 

κα απολζςει κα οδθγιςει τθν φλθ ςτο κοινό κζλυφοσ ζξω από το ςφςτθμα. Σότε υπάρχουν 2 ςενάρια 

εξζλιξθσ. Σο ςφςτθμα να παραμείνει άκικτο, με πολφ κοντινζσ τροχιζσ, και το εξωτερικό ςτρϊμα του 

μεγάλου να διαφφγει του ςυςτιματοσ. Ή τα δφο αςτζρια κα ςυγχωνευτοφν. Σο άςτρο που κα 

προκφψει κα είναι μεγαλφτερθσ μάηασ από το μεγάλο από τα 2 αςτζρια που το δθμιοφργθςαν, άρα 

και πιο κερμό και λαμπρό. ε παλαιά ςμινθ ζχουν παρατθρθκεί τζτοια αςτζρια, πιο λαμπρά και μπλε 

από τα μεμονωμζνα ςτο ςθμείο αποκοπισ τθσ κ. ακολουκίασ (blue stragglers). (ςθμείωςθ 3, 4) 



 

 

Ση κέλεη κεηά ηελ έθξεμε ζνππεξλφβα ηνπ αζηέξα. 
 

Αλ ν αζηξηθφο ππξήλαο έρεη 1,4-3 ειηαθέο κάδεο, ζα δεκηνπξγεζεί έλα 

αζηέξη λεηξνλίσλ. Απηφ έρεη δηάκεηξν κφιηο 10-20 ρηιηφκεηξα (ν Ήιηνο έρεη 

1,4 εθαηνκκχξηα ρηιηφκεηξα δηάκεηξν) θαη πεξηζηξέθεηαη πνιιέο θνξέο ην 

δεπηεξφιεπην. Έλα θπβηθφ εθαηνζηφ, φζν έλαο θχβνο δάραξεο βάξνπο 2 

γξακκαξίσλ, ζα δπγίδεη εθεί 10 ηξηο ηφλνπο! ην ηέινο ηεο ζπξξίθλσζεο 

δεκηνπξγείηαη έλα θξνπζηηθφ θχκα αληίδξαζεο ηεο χιεο πξνο ηα έμσ πνπ 

δηαιχεη ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ ππξήλα ζε έθξεμε ζνππεξλφβα.  

Αλ ν ππξήλαο είλαη κεγαιχηεξνο, ηφηε ε πίεζε ησλ λεηξνλίσλ δελ κπνξεί λα  

αληηζηαζκίζεη ηελ βαξχηεηα θαη δεκηνπξγείηαη κηα καχξε ηξχπα. Έλαο 

ππξήλαο 3-5 ειηαθψλ καδψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ρψξν ίζν κε κηα θεθαιή 

θαξθίηζαο! Ο ρσξφρξνλνο γχξσ ηεο θακππιψλεηαη πνιχ έληνλα. 

Καηά ηελ απψιεηα ησλ εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ ησλ αζηεξηψλ κεγάιεο κάδαο ζηελ 

εμέιημή ηνπο αιιάδεη θαη ε θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ. Σν ήιηνλ είλαη 

απμεκέλν (απφ ηελ θαχζε πδξνγφλνπ),ην πδξνγφλν κεηψλεηαη δξαζηηθά, έρνπκε 

πεξηζζφηεξν άδσην θαη ιηγφηεξν νμπγφλν θαη άλζξαθα (αζηέξη ζηελ θάζε WN). 

Αξγφηεξα ζην θάζκα θπξηαξρεί ν άλζξαθαο, ην νμπγφλν θαη ην λένλ (πιηθά 

απφ ηελ θαχζε ειίνπ, αζηέξη WC). Δθηφο απφ ηνλ αζηξηθφ άλεκν, αζηέξηα 

WC,WN κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ απφ ηελ απψιεηα εμσηεξηθψλ ζηξσκάησλ ζε έλα 

άζηξν-ζπλνδφ. 

 

Άλλεσ διαδικαςίεσ ςτθν εξζλιξθ των αςτεριϊν. 

τα μεγάλα αςτζρια, ο άνκρακασ μπορεί να ςυλλάβει ζνα ςωματίδιο α με τθν αντίδραςθ (C)+ (He) = 

(O)+ γ. Η διαδικαςία αυτι και θ 3α ςτουσ ερ. γίγαντεσ αποτελοφν τισ κφριεσ διαδικαςίεσ παραγωγισ 

οξυγόνου και άνκρακα ςτο ςφμπαν. Με τθν απορρόφθςθ ενόσ ακόμα ςωματιδίου α κα παραχκεί νζον 

((O) + (He)= (Ne) + γ).  

Οι γίγαντεσ με κάτω από 8 θλιακζσ μάηεσ δεν αναπτφςςουν τισ απαραίτθτεσ κερμοκραςίεσ ςτον 

πυρινα ϊςτε να μεταςτοιχειϊςουν πζρα από το οξυγόνο. Οι πυρινεσ αυτϊν των άςτρων γεμίηουν 

οξυγόνο και άνκρακα, τα παράγωγα τθσ καφςθσ θλίου. Όταν το ιλιον εξαντλθκεί ςτον πυρινα, αυτόσ 

ςυρρικνϊνεται ξανά. Αυτό κερμαίνει το ιλιον γφρω από τον πυρινα αρκετά ϊςτε αυτόσ να ςυντθχκεί 

με τθν διαδικαςία 3α ςτον φλοιό. Η καφςθ του θλίου ςτον φλοιό ςθμαίνει τθν διαςτολι του γίγαντα. 

Σο αςτζρι ζχει πλζον ακτίνα όςθ θ τροχιά του Άρθ γφρω από τον Ήλιο μασ! Αυτι θ κατάςταςθ δεν 

είναι ςτακερι, ο φλοιόσ καφςθσ θλίου είναι λεπτόσ, με αποτζλεςμα τθν κερμικι απϊλεια. Θα ςυμβεί 

άλλο ζνα helium flash, αλλά διαφορετικό από το προθγοφμενο. Σότε θ αιτία ιταν ο εκφυλιςμόσ, αλλά 

τϊρα θ φλθ δεν είναι αρκετά ςυμπιεςμζνθ ϊςτε να εκφυλιςτεί. Αυτό το helium flash ςυμβαίνει επειδι 

το κζλυφοσ δεν είναι αρκετά ςτιβαρό ϊςτε να ανυψϊςει τθν φλθ από πάνω του. Ζτςι κατά τθν εξζλιξθ 

τθσ καφςθσ θλίου ο φλοιόσ δεν μπορεί να επεκτακεί για να περιοριςτεί θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. 



Ο ρυκμόσ ςφντθξθσ επιταχφνει, και θ κερμοκραςία ανεβαίνει και άλλο. Αυτό οδθγεί ςε μια ταχζα 

απελευκζρωςθ ενζργειασ, που ονομάηουμε κερμικό παλμό, που διαρκεί μερικζσ εκατοντάδεσ ζτθ. 

Αυτά τα flash είναι μάλλον περιοδικά φαινόμενα (διάρκειασ 10-100 χιλ. ετϊν, μετά θ απϊλεια μάηασ 

από το εξωτερικό ςτρϊμα του αςτεριοφ ςε κζλυφοσ και πρϊτο-πλανθτικό νεφζλωμα, λόγω των 

κερμικϊν παλμϊν, ςταματάει κάκε ςφντθξθ). Κατά τον κερμικό παλμό, οι ςυνκικεσ ςτον φλοιό 

καφςθσ θλίου επιτρζπουν μια άλλθ μορφι πυρθνικϊν αντιδράςεων, τθν αργι διαδικαςία αντίδραςθσ 

(s- slow process reaction), κατά τθν οποία δθμιουργοφνται βαρφτερα ςτοιχεία με τθν απορρόφθςθ 

νετρονίων από τουσ ατομικοφσ πυρινεσ και τθν μετατροπι τουσ ςε πρωτόνια, μζςω ραδιενεργισ 

διάςπαςθσ με τθν εκπομπι ενόσ θλεκτρονίου. Η διαδικαςία αυτι είναι πολφ αργι, λόγω μικρότερθσ 

πυκνότθτασ νετρονίων (ςε ςχζςθ με τθν ταχζα (rapid) διαδικαςία ςτισ supernova II). Δθμιουργοφνται 

βαριοί πυρινεσ μζχρι το (Bi209). Κάποια βαριά ςτοιχεία δθμιουργοφνται μόνο με αυτι τθν 

διαδικαςία. 

 

Αξγή δηαδηθαζία απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ(s- process). 
ηα πιαλεηηθά λεθειψκαηα γχξσ απφ ιεπθνχο λάλνπο (απνκεηλάξηα αζηέξσλ 

κηθξήο κάδαο, σο 8 ειηαθέο) βξίζθνπκε ηα ζηνηρεία λένλ, γεξκάλην, 

ζειήλην, βξψκην, θξππηφλ, μέλνλ θαη ξνπβίδην. Απηά ηα ζηνηρεία 

δεκηνπξγήζεθαλ ζε εξπζξνχο γίγαληεο, θαηά ηε αξγή απνξξφθεζε λεηξνλίσλ. 

Όηαλ ν εξ. γίγαληαο είλαη πιένλ ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν, ηνπ απνκέλεη 

κφιηο ην 1% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηνπ. Η αηκφζθαηξά ηνπ είλαη 

πνιχ εθηεηακέλε, άξα κφλν κέζσ ηεο ζπλαγσγήο κπνξεί λα κεηαθεξζεί 

ελέξγεηα ζε απηήλ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ. Με εθαηνληάδεο θνξέο ηελ ειηαθή 

δηάκεηξν πάιιεηαη ζπλερψο, αλαδεχνληαο ζηνηρεία αξγήο απνξξφθεζεο ζηελ 

επηθάλεηά ηνπ. Μνηάδεη κε ηεξάζηηα κπεηνληέξα. Μέζσ ειηαθψλ αλέκσλ ζθνξπά 

απηά ηα ζηνηρεία ζηα κεζναζηξηθά λεθειψκαηα. 

Κάησ απφ απηή ηε γηγάληηα αηκφζθαηξα ππάξρεη ην ζηξψκα ζχληεμεο πδξνγφλνπ 

θαη πην θάησ απηφ ηεο ζχληεμεο ειίνπ (ππξήλαο άλζξαθα). Αλάκεζα ζε απηά 

θαη ζε έλα παιιφκελν ζηξψκα γίλεηαη ε αξγή απνξξφθεζε λεηξνλίσλ. Η πεγή 

λεηξνλίσλ είλαη ηζφηνπα άλζξαθα θαη λένλ πνπ αηρκαισηίδνπλ ζσκαηίδηα α 

(ππξήλεο ειίνπ).ε θάζε ηέηνηα πξάμε απειεπζεξψλεηαη 1 λεηξφλην. Έηζη 

έρνπκε κηα ζρεηηθά αξαηή αιιά δηαξθήο ππθλφηεηα λεηξνλίσλ, πεξίπνπ 100 

εθαηνκκχξηα λεηξφληα ην ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ. Γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο 

ρξφληα, ππξήλεο ζηδήξνπ απνξξνθνχλ λεηξφληα. Έλα λεηξφλην κπνξεί λα 

κεηαηξαπεί ζε πξσηφλην κε ηελ απνξξφθεζε ελφο θσηνλίνπ.  

Με απηήλ ηελ δηαδηθαζία δεκηνπξγνχληαη ηα κηζά απφ ηα βαξχηεξα ηνπ 

ζηδήξνπ ζηνηρεία. Πνιιά γίλνληαη θαη κε ηηο 2 δηαδηθαζίεο, αιιά κεξηθά, 

φπσο ην ζηξφληην, ην κνιπβδαίλην, ην παιιάδην δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά 

ζηελ αξγή απνξξφθεζε. 

Οη πνζφηεηεο είλαη ειάρηζηεο, 1 εθαηνκκχξην θνξέο ιηγφηεξεο απφ ηα 

ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηδήξνπ. Αλ ην αζηέξη είλαη θησρφ ζε 

κέηαιια, κέλνπλ πνιιά ειεχζεξα λεηξφληα, θαη ε δηαδηθαζία θηάλεη κέρξη 

ηνλ κφιπβδν. Αλ είλαη πινχζην ζε κέηαιια, ηφηε νη ζρεηηθά πνιινί ππξήλεο 

ζηδήξνπ εμαληινχλ γξήγνξα ηα λεηξφληα (αλαινγνχλ ιηγφηεξα γηα θάζε 

ππξήλα), θαη ε δηαδηθαζία ζηακαηάεη ζε θάπνην ειαθξχηεξν ζηνηρείν. 

Ο ζίδεξνο ππάξρεη ζηα αζηέξηα απφ ην αξρηθφ λεθέισκα, άξα απφ πξνεγνχκελα 

άζηξα. Έηζη γλσξίδνπκε φηη ζηα πξψηα άζηξα απηή ε δηαδηθαζία δελ κπνξνχζε 

λα ζπκβεί, αθνχ δελ ππήξρε ζίδεξνο ζηε ζχζηαζή ηνπο. 

Οι κερμικοί παλμοί ζχουν και άλλεσ επιδράςεισ, που μασ βοθκοφν να δοφμε τι γίνεται ςτο εςωτερικό 

του αςτζρα. Η ζκλυςθ ενζργειασ ςτον φλοιό καφςθσ θλίου μεταβάλλει το πρότυπο τθσ ςυναγωγισ του 

αςτζρα και ςχθματίηεται μια βακιά ηϊνθ ςυναγωγισ, που φτάνει από τθν επιφάνεια μζχρι τον φλοιό 

καφςθσ θλίου, ανακατεφοντασ τθν φλθ τθσ επιφάνειασ με αυτιν του φλοιοφ. Με αυτόν τον τρόπο τα 

ςτοιχεία -s, φτάνουν ςτθν επιφάνεια, και ςτθν μεςοαςτρικι φλθ (δεν εγκλωβίηονται ςτον λευκό νάνο 

που κα απομείνει από το αςτζρι). Αυτό το βλζπουμε φαςματικά ςε τζτοιουσ γίγαντεσ. Σο τεχνίτιο 



είναι αςτακζσ και διαςπάται ςε μερικά εκ. ζτθ, που ςθμαίνει ότι ζχει εμπλουτίςει πρόςφατα (ςε 

χρόνο αςτρικισ εξζλιξθσ) τθν επιφάνεια του άςτρου. Αυτό το ςτοιχείο κα μποροφςε να υπάρχει μόνο 

με αυτιν τθν διαδικαςία τθσ ςυναγωγισ και των s- ςτοιχείων. Ζτςι τα ςτοιχεία μασ βοθκάνε να 

γνωρίςουμε τισ διεργαςίεσ ςτο εςωτερικό των άςτρων.   Οι διαδικαςίεσ ςτουσ ερ. γίγαντεσ μασ 

εξθγοφν τθν πολφπλοκθ γραμμι εξζλιξθσ ςτο H/R. Κάκε φορά που μια πθγι ενζργειασ κυριαρχεί ςτθν 

αςτρικι εξζλιξθ, θ κατεφκυνςθ τθσ γραμμισ εξζλιξθσ ςτο διάγραμμα αλλάηει. Και όλα αυτά 

ςυμβαίνουν μόλισ ςτο 1/10 του χρόνου που πζραςε το αςτζρι ςτθν κ. ακολουκία.       

Οι άνεμοι των ερυκρϊν γιγάντων. 

Η βαρφτθτα ςτθν επιφάνεια ενόσ ερ. γίγαντα είναι πολφ μικρότερθ από ότι ςε αςτζρι κ. ακολουκίασ 

(περίπου ίδια μάηα ςε μεγαλφτερθ ακτίνα). Ζτςι θ φλθ μπορεί να διαφφγει πιο εφκολα του αςτζρα, με 

μικρότερθ ταχφτθτα από τον ςυνικθ αςτρικό άνεμο. Η απϊλεια μάηασ φτάνει το 1 εκατομμυριοςτό 

τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ για τουσ πιο λαμπροφσ ερ. γίγαντεσ.    

 

Παλλόμενοι μεταβλθτοί. 

Οι γίγαντεσ με καφςθ θλίου ςτον πυρινα είναι ςυχνά μεταβλθτοί. Η μεταβλθτότθτα ςτουσ Κθφείδεσ 

οφείλεται ςε μεγάλου εφρουσ παλμοφσ των αςτεριϊν. Η ακτίνα τουσ μεταβάλλεται κατά 10%. Η 

διάδοςθ των παλμϊν είναι ίδια με αυτι των ταλαντϊςεων ςτον Ήλιο. Η διαφορά είναι ςτον 

μθχανιςμό των παλμϊν. Οι μεγάλοι παλμοί των Κθφείδων προζρχονται από τθν αςτάκεια του φλοιοφ 

του άςτρου. Ζνα λεπτό ςτρϊμα αερίου ςτον φλοιό ςυμπιζηεται με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ και τθσ αδιαφάνειασ (μζτρο τθσ απορρόφθςθσ τθσ ακτινοβολίασ). Ζτςι μειϊνεται θ 

ενζργεια που μεταδίδεται μζςω τθσ ακτινοβολίασ διάμεςο αυτοφ του ςτρϊματοσ του αςτεριοφ, με 

αποτζλεςμα να δεςμευτεί θ κερμοκραςία κάτω από το ςτρϊμα. Η κερμοκραςία και θ πίεςθ κάτω από 

το ςτρϊμα αυξάνονται, και πιζηεται το ςτρϊμα προσ τα ζξω. Σο ςτρϊμα διαςτζλλεται, μειϊνεται θ 

πυκνότθτά του και γίνεται πιο διαπερατό, επιτρζποντασ ςτθν κερμότθτα (ακτινοβολία) να περάςει 

μζςα από αυτό. Η πίεςθ (και θ κερμοκραςία) κάτω από το ςτρϊμα μειϊνεται ζτςι, με αποτζλεςμα να 

ςυμπυκνωκεί το ςτρϊμα πάλι. Αυτόσ ο κφκλοσ επαναλαμβάνεται. Η φυςικι αιτία τθσ διαδικαςίασ 

είναι θ μεταβολι τθσ αδιαφάνειασ ανάλογα τθν κερμοκραςία, που οφείλεται ςτθν αφξθςθ του 

ιονιςμοφ του ιλιον (με τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ) από (He+) ςε (He++). Αυτόσ ο ιονιςμόσ αυξάνει 

τθν πυκνότθτα των ελεφκερων θλεκτρονίων, και επειδι αυτά αλλθλεπιδροφν πολφ με τθν 

ακτινοβολία, το αποτζλεςμα είναι θ αφξθςθ τθσ αδιαφάνειασ. Αυτζσ οι ςυνκικεσ εμφανίηονται ςτουσ 

40000Κ, άρα το ςτρϊμα που παράγει τθν αςτάκεια υπάρχει ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι (ακτίνα) του 

αςτεριοφ.    

 

Για να παρουςιάςει ζνα αςτζρι παλμοφσ μεγάλθσ κλίμακασ, πρζπει θ κζςθ του αςτακοφσ ςτρϊματοσ 

να είναι τζτοια που να παράγει ταλάντωςθ. Για τθν επιτυχία τθσ μζγιςτθσ ταλάντωςθσ πρζπει να 

δοκεί ϊκθςθ τθν ςωςτι ςτιγμι (όπωσ ςτο ανϊτερο ςθμείο τθσ διαδρομισ μιασ κοφνιασ). τουσ 

Κθφείδεσ, αυτό το ςτρϊμα είναι ςτθν ςωςτι τοποκεςία μζςα ςτο αςτζρι, ϊςτε να παράγει <ωκιςεισ> 



με κανονικότθτα που δίνουν μεγάλθσ κλίμακασ ταλαντϊςεισ ςτο άςτρο. Αν το ςτρϊμα είναι πιο κοντά 

ςτον πυρινα ι ςτθν επιφάνεια, δεν ζχει αυτι τθν επίδραςθ θ κίνθςι του και δεν εμφανίηονται 

παλμοί. 

Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι Κθφείδεσ βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο διάγραμμα (ζχουν μικρό 

εφροσ μάηασ). Ανάλογοι μεταβλθτοί είναι οι RRLyrae (μικρότερθσ λαμπρότθτασ) και οι Delta Scuti. Η 

περιοχι που βρίςκονται ςτο διάγραμμα ονομάηεται λωρίδα αςτάκειασ (instability strip), και εκτείνεται 

από τθν περιοχι των υπεργιγάντων ωσ κάτω από τθν κ. ακολουκία.      

 

 

Ουςιαςτικά θ λωρίδα αςτάκειασ τζμνει τον οριηόντιο κλάδο (ςτακερισ λαμπρότθτασ ςτα μεγάλα 

αςτζρια), αυξομειϊνοντασ τθν λαμπρότθτά τουσ.  

Παλμοί και απϊλεια μάηασ κατά τθν εξζλιξθ των γιγάντων. 

Σα αςτζρια που περνάνε τθν φάςθ του helium flash ςτο κζλυφοσ (αςυμπτωτικόσ κλάδοσ) 

παρουςιάηουν μεταβλθτότθτα όμοια με αυτι των Κθφείδων, και ονομάηονται μεταβλθτοί τφπου 

Μίρα. Ο πρότυποσ Μιρα μεταβάλλει τθν λαμπρότθτά του κατά 6 mag με περίοδο 331 θμζρεσ. Αν και 

οι μεταβλθτοί Μιρα βιϊνουν κακολικοφσ παλμοφσ, θ κζςθ τουσ ςτο διάγραμμα δεν είναι ςτθν ηϊνθ 

αςτάκειασ, που κυριαρχείται από τουσ Κθφείδεσ και τουσ RRLyrae. ε πολλοφσ Μιρα οι παλμοί 

εμφανίηονται αςτακείσ και θ ςχζςθ λαμπρότθτασ- περιόδου δεν ζχει κακοριςτεί καλά όπωσ ςτουσ 

Κθφείδεσ. Οι παλμοί αυτοί φαίνεται να προκαλοφνε διαταραχζσ ςτα κελφφθ (φλθ που ζχει διαφφγει 



και βρίςκεται γφρω από το αςτζρι) των Μιρα, με αποτζλεςμα αυτά να μθν ζχουν ςφαιρικό ςχιμα. το 

ίδιο το πρότυπο Μιρα αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ παρουςίασ ςυνοδοφ αςτζρα και τθσ ςχετικά μεγάλθσ 

ταχφτθτάσ του μζςα ςτον μεςοαςτρικό χϊρο.  

 

Ζνα άλλο χαρακτθριςτικό των αςτζρων του αςυμπτωτικοφ κλάδου με κερμικοφσ παλμοφσ (με ι χωρίσ 

παλμοφσ τφπου Μιρα) είναι θ μεγάλθ απϊλεια μάηασ, μζχρι 1 εκατομμυριοςτό τθσ θλιακισ μάηασ το 

ζτοσ. Αυτά τα αςτζρια παρουςιάηουν ιςχυρι εκπομπι ςτο υπζρυκρο, λόγω τθσ ςκόνθσ ςτο 

περιαςτρικό κζλυφόσ τουσ. Ζχουμε ανιχνεφςει ςε αυτά μόρια όπωσ το (HCN)  και το (SiC). Ακολουκεί θ 

εξζλιξθ ςε πρϊτο-πλανθτικό και μετά ςε πλανθτικό νεφζλωμα. (ςθμείωςθ 2)  

Η γριγορθ διαδικαςία παραγωγισ βαρζων ςτοιχείων.  

Απνξξφθεζε λεηξνλίσλ 

Δίδακε ινηπφλ φηη ε ζχληεμε ηεξκαηίδεηαη ζηνλ ζίδεξν. Τπάξρεη φκσο κηα 

άιιε δηαδηθαζία πνπ αλαθέξακε, ε απνξξφθεζε λεηξνλίσλ, πνπ καο δίλεη ηα 

βαξχηεξα ηνπ ζηδήξνπ ζηνηρεία. Όηαλ έλαο ππξήλαο ζηδήξνπ αηρκαισηίδεη 

λεηξφληα, έρνπκε έλα πνιχ πινχζην ζε λεηξφληα θαη αζηαζέο ηζφηνπν ηνπ 

ζηδήξνπ. Απηφ ζα ράζεη θαη πάιη λεηξφληα, δεκηνπξγψληαο ζηαζεξφηεξα 

ηζφηνπα. Αλ θάπνην λεηξφλην κε ηε δηάζπαζε β κεηαηξαπεί ζε πξσηφλην, ζα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ππξήλαο θνβαιηίνπ, πνπ είλαη βαξχηεξν ζηνηρείν απφ ηνλ 

ζίδεξν. Αξα νη ππξήλεο ζηδήξνπ πξέπεη λα βνκβαξδηζηνχλ κε πνιιά λεηξφληα 

ψζηε λα ρηίζνπλ ηα βαξχηεξα ζηνηρεία. 

Απηή ε δηαδηθαζία ηειεηψλεη ζην βηζκνχζην 83, κε ηειεπηαίν πξαγκαηηθφ 

ζηαζεξφ ζηνηρείν ηνλ κφιπβδν 82, κε 125-127 λεηξφληα. Η δηαδηθαζία απηή  

ρσξίδεηαη ζε αξγή, φπσο είδακε παξαπάλσ, θαη ζε ηαρέα. 

 

 

Γξήγνξε απνξξφθεζε λεηξνλίσλ(r-process) 

ηα αζηέξηα κε 8 θαη πάλσ ειηαθέο κάδεο, πνπ ηειεηψλνπλ ηε δσή ηνπο ζε 

κηα έθξεμε ζνππεξλφβα, ζε κφιηο 2-3 δεπηεξφιεπηα δεκηνπξγνχληαη φια ηα 

πιηθά ηεο γξήγνξεο απνξξφθεζεο. Ππξήλεο άλζξαθα ή ζηδήξνπ βνκβαξδίδνληαη 

κε έλαλ απίζηεπην αξηζκφ λεηξνλίσλ. Η ζπρλφηεηα ηνπ βνκβαξδηζκνχ είλαη 

10ζηε22 λεηξφληα ην δεπηεξφιεπην αλά ηεηξ. εθαηνζηφ. Η δηαδηθαζίεο 

γίλνληαη ηαρχηαηα, θαη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγνχληαη, ηα πιένλ 

βαξχηεξα, είλαη ξαδηελεξγά (αζηαζή), φπσο ην θζφξην θαη ην νπξάλην. Απηή 

ε δηαδηθαζία ζπλέβε θαη ζηα πξψηα ηεξάζηηα αζηέξηα. 

Δπίζεο παξαηεξνχκε πεξίπνπ ηηο ίδηεο αλαινγίεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε  

δηάθνξα αζηέξηα, αξα απηή ε δηαδηθαζία δίλεη πάληα ζρεδφλ ηηο ίδηεο 

αλαινγίεο  

ζηνηρείσλ. 

Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε παξαγσγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ δελ  

εμαξηάηαη απφ ηελ παξαγσγή ησλ ειαθξχηεξσλ, σο ην ζίδεξν, ζηνηρείσλ.  

 



Σο μεγάλο πλικοσ νετρονίων κατά τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα δίνει τθν δυνατότθτα ςε αςτακείσ πυρινεσ 

να τα απορροφιςουν, πριν αυτοί διαςπαςτοφν. Αυτι θ αντίδραςθ ονομάηεται ταχζα (r- rapid process 

reaction). Σο πλικοσ των νετρονίων προζρχεται από τθν διάλυςθ των ατομικϊν πυρινων του ςιδιρου 

ςτον αςτρικό πυρινα (10ςτθ36 νετρόνια το κυβικό μζτρο το δευτερόλεπτο!). Η ταχζα απορρόφθςθ 

πραγματοποιείται μόνο για λίγα δευτερόλεπτα (αντίκετα με τθν αργι απορρόφθςθ νετρονίων ςτουσ 

ερ. γίγαντεσ) κατά τθν εκρθκτικι διαςτολι των εξωτερικϊν ςτρωμάτων, όςο αυτά ζχουν ακόμα 

κερμοκραςία 10 δισ βακμϊν. τθν περιοχι αυτι κα ςθμειωκοφν επίςθσ ςυντιξεισ που κα παράγουν 

κυρίωσ ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου. Ζτςι οι ςουπερνόβα II όχι μόνο παράγουν βαρφτερα του 

ςιδιρου ςτοιχεία, αλλά ζχουν και τον μθχανιςμό τθσ διαςποράσ τουσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ (τθν ίδια 

τθν ζκρθξθ). Αν αυτά τα ςτοιχεία είχαν δθμιουργθκεί ςτον πυρινα, κα κατζρρεαν μαηί του και δεν κα 

εμπλοφτιηαν τθν μεςοαςτρικι φλθ, όπωσ ςυμβαίνει με το (περιςςότερο) ςίδθρο. Η παραγωγι 

βραχφβιων ιςοτόπων, όπωσ το Ni56 που διαςπάται γριγορα ςε (Co56) και αυτό ςε (Fe56) μζςα ςε 6-8 

εβδομάδεσ, παράγει ακτινοβολία γ που μετά το πζραςμά τθσ από τθν εξωτερικι φλθ του αςτρικοφ 

πτϊματοσ μασ δίνει, πλζον ςτο ορατό, τθν λάμψθ μεγάλθσ διάρκειασ που παρατθροφμε ςτισ 

ςουπερνόβα. Η καμπφλθ φωτόσ τθσ SN1987A επιβεβαιϊνει αυτιν τθν κεωρία.  (ςθμείωςθ 6) 

 

Οι ςουπερνόβα και θ μεςοαςτρικι φλθ. 

Ζχει ενδιαφζρον να δοφμε τθν αλλθλεπίδραςθ μιασ ςουπερνόβα τφπου ΙΙ με το κζλυφοσ από φλθ που 

ςχθμάτιςε το αςτζρι τα τελευταία 30000 ζτθ τθσ ηωισ του. Η ζκρθξθ  ζκανε το κζλυφοσ να λάμπει, 

μζςω τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ τθσ. Η δομι του είναι ζνασ εςωτερικόσ και δφο εξωτερικοί 

δακτφλιοι, που μάλλον αντιπροςωπεφουν διαφορετικζσ φάςεισ εκτίναξθσ φλθσ από το αςτζρι. Μια 

άλλθ επίδραςθ τθσ ζκρθξθσ είναι ότι το κζρμανε μζςω κρουςτικϊν κυμάτων. Σα κρουςτικά κφματα 

είναι πολφ αποτελεςματικά ςτο να μετατρζψουν τθν κινθτικι τουσ ενζργεια ςε ενζργεια 

ακτινοβολίασ. Μερικζσ από τισ πιο λαμπρζσ ςουπερνόβα που ζχουμε παρατθριςει οφείλουν τθν 

μεγάλθ λάμψθ τουσ ςε αυτά.  

Οι ςουπερνόβα δεν είναι οι κφριοι προμθκευτζσ φλθσ των μεςοαςτρικϊν νεφϊν, επειδι είναι 

ςπάνιεσ, αλλά μεταφζρουν πολφ ενζργεια ςε αυτά, με αποτζλεςμα να μθν τα εμπλουτίηουν μόνο ςε 

βαρφτερα ςτοιχεία (όπωσ κάνουν οι αςτρικοί άνεμοι και τα πλανθτικά νζφθ), αλλά και να τα 

διαταράξουν, προκαλϊντασ τθν τοπικι αςτρογζννθςθ. Παρατθροφμε υπολείμματα ςουπερνόβα να 



διαςτζλλονται με ταχφτθτα μερικϊν εκατοςτϊν τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ. Αυτι θ μεγάλθ ταχφτθτα 

ςθμαίνει ότι θ κινθτικι ενζργεια των ατόμων ςτο διαςτελλόμενο κζλυφοσ είναι πολφ μεγαλφτερθ από 

τθν κερμικι ενζργεια των ατόμων ι μορίων ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπειεσ τα 

παρακάτω. 

.Σο κζλυφοσ <ςκουπίηει> το περιςςότερο από το αζριο που ςυναντάει, με αποτζλεςμα αυτό να 

ςυμπιεςτεί και να κερμανκεί. Παγιδεφεται μζςα ςτο κζλυφοσ και αφομοιϊνεται από αυτό. 

.Ζνα μικρό ποςοςτό του αερίου περνάει μζςα από το κζλυφοσ ςτον χϊρο που περικλείει. Και αυτό το 

αζριο κερμαίνεται πολφ και διαςτζλλεται γεμίηοντασ τον χϊρο, ςυμβάλλοντασ ςτθν ανάπτυξθ του 

ςφαιρικοφ ςχιματοσ ςτο εςωτερικό του κελφφουσ που κυριαρχείται από αραιό, καυτό αζριο. Σο 

κζλυφοσ περιλαμβάνει το υπόλειμμα τθσ ζκρθξθσ ςουπερνόβα. Η κερμοκραςία του είναι 100,000- 10 

εκ. βακμοφσ.  

. χθματίηεται ζνα κρουςτικό μζτωπο ςτο αζριο ζξω από το διαςτελλόμενο κζλυφοσ, κάνοντασ το 

αζριο να αλλάηει φυςικι κατάςταςθ. 

Η κερμικι εκπομπι ενόσ υπολείμματοσ ςουπερνόβα αναμζνεται να αυξιςει τθν εκπομπι ςε ακτίνεσ 

Χ, κάτι που παρατθρικθκε ςτα CasA, N49, SN0509-67,5 υπολείμματα ςουπερνόβα. Επίςθσ 

παρουςιάηουν ανάλογθ εκπομπι ραδιοκυμάτων. Αυτά προζρχονται από θλεκτρόνια που 

αλλθλεπιδροφν με το μαγνθτικό πεδίο ςτο κζλυφοσ. Ζνα φορτιςμζνο ςωματίδιο που κινείται μζςα ςε 

ζνα μαγνθτικό πεδίο αναγκάηεται να κινθκεί ςε ςπείρα γφρω από τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ. Η 

ςπειροειδισ κίνθςθ των θλεκτρονίων ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο αυξάνει τθν εκπομπι τθσ 

θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Αν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του υπολείμματοσ ςουπερνόβα, τα 

θλεκτρόνια κινοφνται με ζνα ςθμαντικό κλάςμα τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ, θ εκπομπι αυτι 

ονομάηεται ςφγχροτρον, και ςυμβαίνει ςε όλο το θλεκτρομαγνθτικό φάςμα.          

 

 

Σο φάςμα αυτισ τθσ εκπομπισ ςυνικωσ είναι ζνα μάλλον αςφμφωνο φάςμα. Αυτι θ εκπομπι είναι 

ςφνθκεσ ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ ενζργειασ που περιζχουν μαγνθτικό πεδίο. Σο ίδιο φαινόμενο 

ςυναντάμε και ςτισ θλιακζσ εκλάμψεισ. Χαρακτθριςτικό τθσ είναι θ μεγάλθ ταχφτθτα και όχι θ 

ενζργεια του κφματοσ. τα ραδιοκφματα θ εκπομπι ακτινοβολίασ ςφγχροτρον από τα υπολείμματα 

ςουπερνόβα είναι ιςχυρι. Σα ραδιοκφματα δεν απορροφϊνται από τθν μεςοαςτρικι φλθ, 

επιτρζποντάσ μασ τθν παρατιρθςθ αυτισ τθσ ακτινοβολίασ. 



Όςο διαςτζλλεται το υπόλειμμα, πζφτει θ κερμοκραςία του και μειϊνεται θ εκπομπι τθσ 

ακτινοβολίασ Χ. Η ςφγχροτρον ακτινοβολία ραδιοκυμάτων διαρκεί περιςςότερο από 100000 ζτθ, 

μζχρι να παφςει το κρουςτικό μζτωπο και το υπόλειμμα να αφομοιωκεί από τθν μεςοαςτρικι φλθ. 

το κζλυφοσ, οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμαίνουν μεγάλο βακμό ιονιςμοφ. Η χαμθλι πυκνότθτα τθσ 

φλθσ ςε αυτό κυμαίνεται ςτα 100- 10000 ςωματίδια το κυβικό μζτρο. ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο ρυκμόσ 

απϊλειασ ενζργειασ μζςω ακτινοβολίασ είναι χαμθλόσ (πολφ μικρότεροσ από τθν εκπομπι ενόσ 

μελανοφ ςϊματοσ). Ζτςι θ κερμοκραςία του κελφφουσ παραμζνει μεγάλθ όςο αυτό διαςτζλλεται. Η 

μικρι αυτι εκπομπι δυςκολεφει τθν ανίχνευςι τουσ. Σο κζλυφοσ μπορεί να φτάςει τα εκατοντάδεσ 

πάρςεκ, και διαφορετικά κελφφθ μπορεί να ςυγχωνευτοφν μεταξφ τουσ.  

υνοπτικά, τα αςτζρια μζχρι 8 θλιακζσ μάηεσ εμπλουτίηουν τον μεςοαςτρικό χϊρο με ελαφρά ςτοιχεία 

ωσ το οξυγόνο, τα αςτζρια μζχρι 11 θλ. μάηεσ μζχρι το μαγνιςιο, με ίχνθ βαρφτερων ςτοιχείων, και τα 

βαρφτερα μζχρι το ςίδθρο. Οι εκριξεισ ςουπερνόβα παράγουν τα βαρφτερα ςτοιχεία, ενϊ τα ςτοιχεία 

τθσ ομάδασ του ςιδιρου προζρχονται κυρίωσ από τισ Ia.  

 

 

Η μεςοαςτρικι μεταλλικότθτα ζχει να κάνει και με το ιςτορικό τθσ αςτρογζννθςθσ κάκε γαλαξία. 

 

Οι λευκοί νάνοι. 

Η (εκφυλιςμζνθ) φλθ ςτουσ λευκοφσ νάνουσ είναι 1 εκ. φορζσ πυκνότερθ από τθν μζςθ πυκνότθτα του 

Ηλίου. Οι αςτζρεσ νετρονίων είναι άλλο ζνα εκατομμφριο φορζσ πυκνότεροι, και οι μ. τρφπεσ μόλισ 10 

φορζσ πιο πυκνοί από τουσ αςτζρεσ νετρονίων. Η πίεςθ εκφυλιςμοφ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν 

αποτροπι τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα ενόσ αςτεριοφ ςτθν τελευταία φάςθ του ερ. γίγαντα. Ο 

λευκόσ νάνοσ (πρϊθν αςτρικόσ πυρινασ) ζχει μερικζσ εξωτικζσ ιδιότθτεσ. Ενϊ ςτα αςτζρια τθσ κ. 

ακολουκίασ περιγράφουμε τισ ιδιότθτεσ του αερίου ωσ μελανό ςϊμα, ςτον λευκό νάνο 

χρθςιμοποιοφμε τισ ιδιότθτεσ του εκφυλιςμζνου αερίου θλεκτρονίων. Η ςθμαντικι διαφορά είναι ςτο 

μζγεκοσ και ςτθν ςφςταςθ. Η επιφανειακι κερμοκραςία του λ. νάνου είναι δεκάδεσ χιλιάδεσ βακμοί, 

ενϊ αυτι ςτον πυρινα δεκάδεσ εκατομμφρια βακμοί. Δεν υπάρχει πια υδρογόνο, αυτό ζχει 

καταναλωκεί από τθν ςφντθξθ ςτθν κ. ακολουκία και εκδιωχτεί από τον ερ. γίγαντα μζςω του 

αςτρικοφ ανζμου. Η φλθ του λευκοφ νάνου, ανάλογα τθν μάηα του προ γεννιτορα αςτζρα, περιζχει 

πολφ ιλιον, ι οξυγόνο και άνκρακα (ςε αυτοφσ με τουσ πιο μεγάλουσ προ γεννιτορεσ), ι ακόμα πιο 

βαριοφσ πυρινεσ. Για να υπάρξει κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςε αυτοφσ τουσ πυρινεσ, θ κερμοκραςία 



πρζπει να αυξθκεί πολφ. Η κεωρία μασ λζει ότι τα εξωτερικά ςτρϊματα των λ. νάνων δεν είναι 

εκφυλιςμζνα. Όπωσ είδαμε από τισ ιδιότθτεσ του εκφυλιςμοφ, όςο αυξάνεται θ μάηα, μειϊνεται ο 

όγκοσ. θμαντικό όριο για τουσ λ. νάνουσ αποτελεί το όριο Chandrasekhar (1, 4 θλιακζσ μάηεσ). Ενϊ οι 

λ. νάνοι πρζπει να αποτελοφν το 10% των αςτζρων ςτο ςφμπαν, θ μικρι τουσ λαμπρότθτα δεν μασ 

επιτρζπει να τουσ παρατθριςουμε εφκολα. Δεν μποροφμε να εξθγιςουμε πωσ αςτζρια 11 θλ. μαηϊν 

ςχθματίηουν λ. νάνουσ με μζγιςτο μάηασ μόλισ 1,4 θλιακζσ. Η διαφορά μάηασ είναι πολφ μεγάλθ για 

να <χάκθκε> από τον αςτικό άνεμο ι να ςχθμάτιςε ζνα πλανθτικό νεφζλωμα. Οι λ. νάνοι ψφχονται 

αργά, λόγω τθσ μικρισ επιφάνειάσ τουσ (θ διάμετροσ ενόσ λ. νάνου είναι ςυγκρίςιμθ με αυτι τθσ Γθσ), 

με χρονοδιάγραμμα τα 1 δισ ζτθ. Μόνο αν ζλκουν φλθ από ςυνοδό ζχουν εξζλιξθ ωσ SNIa. 

Οι μαφρεσ τρφπεσ. 

Αν ο πυρινασ ενόσ τεράςτιου άςτρου είναι μεγαλφτερθσ μάηασ από το όριο τθσ πίεςθσ εκφυλιςμζνων 

νετρονίων, κα καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα κατά τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα. Σο ίδιο ςυμβαίνει αν 

ξεπεράςει το όριο μάηασ ζνασ αςτζρασ νετρονίων, λόγω ςυγχϊνευςθσ με άλλον. Η μαφρθ τρφπα ζχει 0 

όγκο αλλά πεπεραςμζνθ μάηα. Σθν ονομάηουμε μοναδικότθτα (singularity). Δεν ζχει ξεκακαρίςει αν 

κβαντομθχανικά φαινόμενα εμποδίηουν τθν πυκνότθτα να γίνει απείρωσ μεγάλθ. Η ταχφτθτα 

διαφυγισ τθσ είναι μεγαλφτερθ από αυτι του φωτόσ. Η απόςταςθ από τθν μοναδικότθτα μζχρι όπου 

θ ταχφτθτα διαφυγισ ιςοφται με τθν ταχφτθτα του φωτόσ, ονομάηεται ακτίνα Schwarzschild 

(ορίηοντασ γεγονότων). Μόνο ζξω από αυτιν είναι δυνατι θ εκπομπι ακτινοβολίασ. Μια μαφρθ 

τρφπα αυξάνει τθν μάηα τθσ αν απορροφιςει φλθ. Σα μόνα χαρακτθρθςτικά μιασ μ. τρφπασ είναι το 

θλεκτρικό φορτίο τθσ και θ μάηα τθσ. Η φλθ που πζφτει ςε αυτιν δεν μπορεί να διατθριςει καμία 

πλθροφορία, για να ξεχωρίςει από τθν παλαιά τθσ φλθ, επειδι δεν μπορεί να εκπζμψει τίποτε μετά 

τθν διάβαςθ του ορίηοντα γεγονότων. Οι περιςτρεφόμενεσ μ. τρφπεσ (τφπου Kerr) είναι πιο 

πολφπλοκεσ. Η μοναδικότθτα ςε μία τζτοια μαφρθ τρφπα δεν είναι ςθμειακι, αλλά ςαν δακτυλίδι 

(πάντα από τα μακθματικά μοντζλα) ςτο ιςθμερινό επίπεδο. Ο ορίηοντασ παραμζνει ςφαιρικόσ, αλλά 

αναπτφςςει μια ελλειπτικι εργόςφαιρα. Αυτι παρουςιάηει πεπλάτυνςθ ςτο ιςθμερινό επίπεδο και 

εφάπτεται του ορίηοντα ςτουσ πόλουσ. Η φλθ ςε αυτιν αναγκάηεται να περιςτρζφεται μαηί με τθν μ. 

τρφπα. Η εργόςφαιρα εξαγάγει ενζργεια από τθν μ. τρφπα (μθχανιςμό Penrose). Αυτό ζχει να κάνει με 

τθν απορρόφθςθ φλθσ, ίςωσ από ςυνοδό αςτζρα. Ζνα μζροσ αυτισ τθσ φλθσ πζφτει μζςα ςτθν μ. 

τρφπα, ενϊ ζνα άλλο παίρνει ςτροφορμι από αυτιν και εκτινάςςεται μακριά τθσ. Αυτι θ διαδικαςία 

επιβραδφνει τθν περιςτροφι τθσ μ. τρφπασ.         

 

Αςτρικά απομεινάρια ςε διπλά ςυςτιματα. 

υςςϊρευςθ φλθσ. 

Η διαδικαςία με τθν οποία ζνα αςτζρι απορροφάει φλθ ονομάηεται ςυςςϊρευςθ. Η βαρυτικι 

ενζργεια μετατρζπεται ςε κινθτικι τθσ φλθσ που πζφτει ςτο αςτζρι, και ςτθν επιφάνεια του αςτεριοφ 



ςε κερμικι. Για ςυγκεκριμζνθ μάηα, όςο πιο μικρό το μζγεκοσ του αςτζρα (π.χ., αςτζρι νετρονίων 

ζναντι λ. νάνο), τόςο πιο πολφ ενζργεια απελευκερϊνεται. ε ζνα διπλό ςφςτθμα, όπου ζχει γεμίςει ο 

λοβόσ Roche, διαφεφγει φλθ μζςω του ςθμείου Lagrange ςτο μεγάλθσ μάηασ αςτζρι- ςυνοδό 

(ςυνικωσ αςτρικό πτϊμα). Λόγω διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ, θ φλθ δεν μπορεί να πζςει κατευκείαν 

ςτο αςτζρι, αλλά το προςεγγίηει από τα πλάγια. Η φλθ τότε ςχθματίηει ζναν δίςκο προςαφξθςθσ ςτον 

ιςθμερινό του αςτζρα. Οι διαταραχζσ ςτον δίςκο (θ τριβι των πιο αργϊν εξωτερικϊν μερϊν του με τα 

πιο γριγορα εςωτερικά του μζρθ) ανακατανζμει τθν ςτροφορμι του. Η περιςςότερθ φλθ χάνει 

ςτροφορμι και πζφτει ςτο αςτζρι, ενϊ ζνα μζροσ τθσ κερδίηει ςτροφορμι και εκτινάςςεται από τον 

δίςκο, ςε τροχιά γφρω από το διπλό αςτρικό ςφςτθμα. Η κινθτικι ενζργεια τθσ φλθσ που πζφτει ςτο 

αςτζρι μετατράπθκε ςε κερμικι του δίςκου. Ζτςι αυτόσ ακτινοβολεί ςτισ ακτίνεσ Χ κοντά ςτον ςυνοδό 

μεγάλθσ μάηασ και ςτισ υπεριϊδεισ και ορατζσ ςτισ υπόλοιπεσ (πιο εξωτερικζσ) περιοχζσ του. 

Ακτινοβολία Χ ζχουμε και από τθν επιφάνεια ενόσ αςτζρα νετρονίων, όταν απορροφάει φλθ από ζναν 

λ. νάνο. Εκεί θ φλθ αναγκάηεται να επιβραδφνει απότομα ςτθν επιφάνεια του αςτζρα νετρονίων, με 

αποτζλεςμα να κερμανκεί πολφ. Αυτά τα ςυςτιματα ονομάηονται διπλοί ακτίνων Χ. 

υςςϊρευςθ ςε λ. νάνο- κατακλυςμικοί μεταβλθτοί (νοβα).  

Παρουςιάηουν δραματικζσ μεταβολζσ λαμπρότθτασ ςτο οπτικό, ςτο υπεριϊδεσ και ςτισ ακτίνεσ Χ. 

τουσ κατακλυςμικοφσ, θ μεταφορά γίνεται αποκλειςτικά από το γζμιςμα του λοβοφ Roche, δεν 

υπάρχει περίπτωςθ αςτρικοφ ανζμου προσ τον λ. νάνο. Η κυριότερθ κατθγορία τουσ είναι οι νάνοι 

νοβα και οι κλαςςικοί νοβα. 

Οι νάνοι νοβα παρουςιάηουν ιδιόρρυκμα ξεςπάςματα εκπομπισ. Η λαμπρότθτα αυξάνεται κατά 2- 5 

mag ςε λίγεσ θμζρεσ και ακολουκεί πιο αργι μείωςθ. Σα ξεςπάςματα δεν είναι περιοδικά, αλλά 

επανεμφανίηονται μετά από εβδομάδεσ ωσ μινεσ. Η οπτικι λαμπρότθτα του ςυςτιματοσ 

κυριαρχείται από τθν εκπομπι του δίςκου ςυςςϊρευςθσ, και φαίνεται τα ξεςπάςματα να 

προκαλοφνται από αςτάκειεσ ςτον δίςκο. Όταν ζνασ νάνοσ νοβα είναι ςε κατάςταςθ θρεμίασ, θ φλθ 

ζχει αργι ροι μζςα από τον δίςκο, με αποτζλεςμα να ςυςςωρεφεται ςε αυτιν. Σο ξζςπαςμα ςθμαίνει 

ότι ξαφνικά θ φλθ περνάει μζςα από τον δίςκο γριγορα, δίνοντασ απότομθ αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ.  

Οι κλαςςικοί νοβα χαρακτθρίηονται επίςθσ από ξεςπάςματα λαμπρότθτασ, αλλά με πάνω από 10 

mag! Αυτά διαρκοφν θμζρεσ ι εβδομάδεσ πριν εκτονωκοφν αργά. Ο μθχανιςμόσ τουσ είναι οι 

κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ ςτθν επιφάνεια του λ. νάνου (ςε αντίκεςθ με τθν απότομθ αφξθςθ ροισ 

τθσ φλθσ ςτον δίςκο ςτουσ νάνουσ νοβα). Λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ φλθσ, πλοφςιασ ςε υδρογόνο, ςτθν 

επιφάνεια του λ. νάνου, θ πίεςθ και κερμοκραςία ςτον πυκμζνα αυτοφ του ςτρϊματοσ φλθσ 

επιτρζπει τθν ζναρξθ τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ του υδρογόνου (είδαμε ότι θ φλθ ςτα εξωτερικά 

ςτρϊματα του λ. νάνου δεν είναι εκφυλιςμζνθ). Αυτι ςθματοδοτεί μια εκρθκτικι απομάκρυνςθ φλθσ 

από τθν επιφάνεια του λ. νάνου, ςτθν οποία οφείλεται θ ζκρθξθ λαμπρότθτασ. Ο λευκόσ νάνοσ όμωσ 

όλο και αποκτάει μεγαλφτερθ μάηα (μζνει το ιλιον από τθν μεταςτοιχείωςθ του υδρογόνου), και μετά 

από πολλζσ τζτοιεσ εκριξεισ ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar, με αποτζλεςμα τθν ζκρθξθ SNIa. Σότε 

μάλλον δεν κα αφιςει κανζνα αςτρικό υπόλειμμα και κα διαςκορπίςει τα βαρφτερα ςτοιχεία του (και 

τθσ οικογζνειασ του ςιδιρου) ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. (ςθμείωςθ 7,8) 

Τποψιφιεσ μαφρεσ τρφπεσ.  

Σα διπλά ςυςτιματα που ζχουν υποψιφιεσ μαφρεσ τρφπεσ είναι όμοια με αυτά με αςτζρεσ 

νετρονίων, δθλαδι λαμπρζσ πθγζσ ακτίνων Χ με ςθμαντικι μεταβλθτότθτα. Οι πθγζσ με κανονικότθτα 

παλμϊν είναι μάλλον αςτζρεσ νετρονίων, αφοφ οι μαφρεσ τρφπεσ δεν ζχουν μαγνθτικό πεδίο και δεν 

μποροφν να παράγουν τζτοιουσ παλμοφσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι κάκε ςϊμα που δεν παρουςιάηει 

παλμοφσ είναι μαφρθ τρφπα, μπορεί και διπλοί αςτζρεσ νετρονίων να μθν παράγουν παλμικι 



εκπομπι. Αν διαπιςτωκεί ότι θ μάηα του ςϊματοσ είναι πάνω από 5 θλιακζσ (ζνα όριο που δεν μπορεί 

να φτάςει αςτζρασ νετρονίων), τότε πρόκειται για μαφρθ τρφπα. Μόνο 20 τζτοια ςυςτιματα μασ είναι 

γνωςτά. Ο κακοριςμόσ τθσ μάηασ είναι δφςκολοσ, επειδι δεν ζχουμε παλμοφσ και κανζνα από τα 

γνωςτά ςυςτιματα δεν παρουςιάηει εκλείψεισ. Ζτςι θ (κατϊτερθ) μάηα κακορίηεται με τθν χριςθ 

παραδοχϊν. Ο κακοριςμόσ τθσ μάηασ γίνεται μόνο κατά τθν περίοδο ξεςπάςματοσ ακτίνων Χ, που 

διαρκοφν μόνο λίγεσ εβδομάδεσ με απρόβλεπτθ εμφάνιςθ, και τον περιςςότερο καιρό (περίοδο 

ανάμεςα ςτα ξεςπάςματα) θ εκπομπι ακτινοβολίασ Χ είναι πολφ μικρι για τζτοιεσ μετριςεισ. 

Μια υποψιφια πθγι είναι θ V404Cygni. Ζχουν παρατθρθκεί ξεςπάςματα ςτο ορατό από εραςιτζχνεσ 

αςτρονόμουσ το 1938 και το 1956 (αρχικά καταχωρικθκε ωσ νοβα) και το 1989 ςτισ ακτίνεσ Χ. Σο 

αςτζρι που χάνει μάηα είναι υπογίγαντασ τφπου K0. Η περίοδο περιφοράσ τουσ είναι 6,5 θμζρεσ, άρα 

θ ελάχιςτθ μάηα τθσ μ. τρφπασ είναι 6,3 θλιακζσ με πιο πικανι τιμι τισ 12 θλιακζσ μάηεσ. Αποτελεί μια 

απόδειξθ ότι υπάρχουν πράγματι οι μαφρεσ τρφπεσ μερικϊν θλιακϊν μαηϊν. Η μεταφορά φλθσ ςτισ 

περιςςότερεσ υποψιφιεσ μ. τρφπεσ γίνεται με τθν πλιρωςθ του λοβοφ Roche, αλλά ςε μερικζσ 

περιπτϊςεισ φαίνεται ο μθχανιςμόσ να είναι θ απορρόφθςθ αςτρικοφ ανζμου. Η ακτινοβολία Χ που 

παρατθροφμε πρζπει να προζρχεται από αυτι τθν φλθ γφρω από τθν μ. τρφπα, μιασ και αυτζσ δεν 

ζχουν επιφάνεια.  Η ςυμπεριφορά των ξεςπαςμάτων τθσ V404Cygni είναι όμοια με αυτζσ των νάνων 

νοβα, και πικανϊσ να προζρχεται από αςτάκειεσ ςτον δίςκο προςαφξθςθσ.  

ε κάποια ςυςτιματα, όπωσ ςτο V14877Aquilae (GRS 1915+105) το ςυμπαγζσ ςϊμα είναι μια 

υποψιφια μ. τρφπα τφπου Kerr, που περιςτρζφεται πικανϊσ με τθν μζγιςτθ επιτρεπόμενθ ταχφτθτα 

(να περιςτρζφεται ο ορίηοντασ γεγονότων με υπό-φωτεινι ταχφτθτα). Παρουςιάηει πίδακεσ ςε 

αντίκετεσ κατευκφνςεισ με ταχφτθτεσ που φαίνονται να είναι υπερ-φωτεινζσ (πρόκειται για προβολι 

λόγω ςχετικιςτικϊν κινιςεων). Ζχουμε παρατθριςει και διπλζσ μαφρεσ τρφπεσ. 

Η επίδραςθ του ςυςτιματοσ ςτθν εξζλιξθ των διπλϊν. 

ε ζνα ςφςτθμα, όπου το μεγάλθσ μάηασ αςτζρι ζχει εξελιχτεί ςε ερ. γίγαντα ενϊ το μικρότερο είναι 

ακόμα ςτθν κ. ακολουκία, τα αραιά εξωτερικά ςτρϊματα του πρϊτου ζρχονται πιο κοντά ςτον 

δεφτερο. Θα γεμίςει ο λοβόσ Roche και κα ξεκινιςει θ μεταφορά μάηασ. Ο λοβόσ κα ςυρρικνωκεί, 

αλλά θ ακτίνα του αςτεριοφ που χάνει μάηα δεν κα μεταβλθκεί ςθμαντικά. Αυτό κα ενιςχφςει τθν 

μεταφορά μάηασ. Ο πρϊθν ερ. γίγαντασ μπορεί να απολζςει όλα τα εξωτερικά του ςτρϊματα και να 

γίνει ζνα αςτζρι θλίου (κα ζχει επιφάνεια από ιλιον). Σο δεφτερο τϊρα ζχει πιο πολφ μάηα από το 

πρϊτο και εξελίχτθκε ςε ζνα λαμπρό αςτζρι κ. ακολουκίασ. Σο πρϊτο αςτζρι κα εξελιχκεί ςε λευκό 

νάνο ι ίςωσ αςτζρα νετρονίων, λόγω εςωτερικϊν κερμοπυρθνικϊν ςυντιξεων. Ζτςι κα ζχουμε ζνα 

ςφςτθμα με ζναν λ. νάνο ι αςτζρα νετρονίων και ζνα μεγάλθσ μάηασ αςτζρι κ. ακολουκίασ. Σϊρα το 

αςτζρι 2 κα εξελιχκεί ςε ερ. γίγαντα ι υπεργίγαντα, κα γεμίςει τον λοβό του και κα απολζςει μάηα 

προσ το πρϊτο. Πολλοί κατακλυςμικοί και διπλοί ακτίνων Χ ζχουν εξελιχκεί με αυτόν τον τρόπο. 

Ανάλογα τθν μάηα που κα ζχει το αςτζρι 2 (και πόςθ κα απολζςει ςτθν φάςθ αυτι ) κα εξελιχκεί ςε 

ζκρθξθ ςουπερνόβα ι λευκό νάνο. Η προζλευςθ πολλϊν διαφορετικϊν ειδϊν αςυνικιςτων διπλϊν 

ςυςτθμάτων μπορεί να εξθγθκεί με αυτιν τθν διαδικαςία.  

Οι ςουπερνόβα Ia (ςε διπλά ςυςτιματα). 

Επειδό ςε ϋναν λ. νϊνο η ύλη δεν ϋχει μεταςτοιχειωθεύ μϋχρι τα όρια τησ 
πυρηνικόσ καύςησ, αυτϋσ οι ςουπερνόβα διαφϋρουν από την κατϊρρευςη του αςτρικού 
πυρόνα. Όταν ϋνασ λ. νϊνοσ προςεγγύζει το όριο Chandrasekhar (λευκόσ νϊνοσ 
οξυγόνου- ϊνθρακα) η εςωτερικό θερμοκραςύα του αυξϊνει αρκετϊ ώςτε να αρχύςει η 
ςύντηξη του ϊνθρακα. Λφγσ εθθπιηζκέλεο χιεο απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ρσξίο 
λα απμεζεί ε πίεζε. Η αχμεζε ηεο πίεζεο ζα είρε ζπλέπεηα ηελ δηαζηνιή  

θαη ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Όκσο απηφ δελ ζπκβαίλεη θαη ε θαχζε 



γίλεηαη αλεμέιεγθηα ζε ζίδεξν θαη ληθέιην, κε ζπλέπεηα ν ιεπθφο λάλνο λα 

εθξαγεί.  

Από αυτι τθν διαδικαςία κερμαίνονται και οι άλλεσ (πιο εξωτερικζσ) περιοχζσ του λ. νάνου αρκετά 

ϊςτε να παρουςιάςουν ςφντθξθ. Η διαδικαςία αυτι μοιάηει με τθν μετάδοςθ μιασ χθμικισ φλόγασ 

και ζχει αποδοκεί ςε κεωρθτικά μοντζλα υπερ-υπολογιςτϊν. Η πολυπλοκότθτα και ταχφτθτα αυτισ 

τθσ διαδικαςίασ δεν μασ επιτρζπει τθν ακριβι εκτίμθςι τθσ. Φαίνεται ότι αυτό το μοντζλο ςυμφωνεί 

με τθν λαμπρότθτα και διαςπορά ςτοιχείων που παρατθροφμε από τισ SNIa. Σο μοντζλο αυτό ζχει 

κάποια χαρακτθρθςτικά. Η κεντρικι περιοχι τθσ Ia ζχει κερμοκραςία 10 δισ Κ. Η ςφντθξθ εξελίςςεται 

μζχρι όλοι οι ατομικοί πυρινεσ να είναι τθσ ομάδασ του ςιδιρου (ςίδθρο, κοβάλτιο ι νικζλιο). τισ 

εξωτερικζσ περιοχζσ θ κερμοκραςία είναι αρκετά υψθλι για τθν ςφντθξθ ςε πυρίτιο και αςβζςτιο, 

αλλά όχι ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου. (Η μεγάλθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ πετυχαίνεται λόγω 

τθσ εκφυλιςμζνθσ φλθσ του λ. νάνου). Η διαδικαςία είναι ταχφτατθ, ο λευκόσ νάνοσ υπομζνει 

κερμοπυρθνικι ςφντθξθ μζςα ςε δευτερόλεπτα, και όταν θ ηϊνθ ςφντθξθσ επεκτείνεται προσ τα ζξω θ 

ςφντθξθ επιταχφνει και γίνεται εκρθκτικι. Η ζκρθξθ κα διαςπείρει τα βαρζα ςτοιχεία από τθν 

ςφντθξθ. Απειεπζεξψλεη φιν απηφ ην πιηθφ ζηελ κεζναζηξηθή χιε θαη ε SNIa 
γίλεηαη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ζηδήξνπ ηνπ ζχκπαληνο (ππάξρεη θαη ε 

ζεσξία πνπ ππνζηεξίδεη φηη ηειηθά κέλεη έλα θαηάινηπν, ίζσο έλαο 

αζηέξαο λεηξνλίσλ, αθνχ ε κάδα δελ επαξθεί γηα θαηάξξεπζε ζε καχξε 

ηξχπα). Δλψ αληίζεηα, ζηελ θαηάξξεπζε ελφο κεγάινπ αζηέξα, ην 

πεξηζζφηεξν ζίδεξν δεζκεχεηαη ζηνλ αζηέξα λεηξνλίσλ ή ζηελ καχξε 

ηξχπα.(εκείσζε 1) 

χθματίηεται μια μεγάλθ ποςότθτα Co56, που με τθν διάςπαςι του κα κάνει τθν ζκρθξθ να λάμψει 

για πολφ καιρό, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ SNII. Η καμπφλθ φωτόσ των SNIa αντικατοπτρίηει τθν 

αποκλιμάκωςθ τθσ ραδιενεργισ ακτινοβολίασ του Co56. Η μάηα των ραδιενεργϊν ςτοιχείων είναι 0,6 

θλιακζσ ςε όλεσ τισ SNIa, κάτι που τισ κάνει να ζχουν πάντα τθν ίδια λαμπρότθτα (διαφορά μζγιςτου 

λαμπρότθτασ το πολφ 15%). Η ενζργεια που μετατρζπεται ςε κινθτικι και θλεκτρομαγνθτικι είναι 

όμοια με αυτι των SNII. 

 

Τπάρχουν ακόμα μερικά κενά ςτθν κεωρία των Ia. Δεν ζχουμε ακόμα παρατθριςει προ γεννιτορα 

αςτζρα SNIa, που να επιβεβαιϊςει τθν κεωρία λευκοφ νάνου- ςυνοδοφ. Αν αναλογιςτοφμε τθν μικρι 

τουσ λαμπρότθτα, τθν ςπανιότθτα τζτοιων ςυςτθμάτων, και το μακρόχρονο χρονοδιάγραμμα του 

ςυςτιματοσ, μοιάηει απίκανο να τον παρατθριςουμε ςφντομα. Αν ο ςυνοδόσ που χάνει μάηα είναι 

αςτζρι κ. ακολουκίασ ι γίγαντασ, κα πρζπει να ανιχνεφςουμε υδρογόνο και ιλιον ςτθν Ia, κάτι που 

δεν ζχει γίνει ποτζ. Κςωσ το υδρογόνο και το ιλιον να ςυντικονται ςτθν επιφάνεια πριν τθν ζκρθξθ. 

Ζνα εναλλακτικό ςενάριο είναι να πρόκειται για ςφγκρουςθ 2 λευκϊν νάνων, που κα εξθγοφςε τθν 

απουςία υδρογόνου και θλίου. Κάκε χρόνο ανιχνεφουμε εκατοντάδεσ Ia, ζνα νοφμερο που κα αυξθκεί 



με τα νζα μζςα τα επόμενα ζτθ. Η κοντινότερθ εδϊ και δεκαετίεσ ιταν ςτον γαλαξία M101 τον 

Αφγουςτο του 2011. Οι μετριςεισ ζδειξαν μζγιςτο λαμπρότθτασ μόλισ 4 ϊρεσ μετά τθν ζκρθξθ, και ότι 

το ςϊμα που εξερράγθ ζχει το μζγεκοσ ενόσ λ. νάνου, με πικανό προ γεννιτορα ζνα διπλό ςφςτθμα λ. 

νάνων. 

Εκριξεισ ακτίνων γ. 

Η δθμιουργία μιασ μαφρθσ τρφπασ ςυνοδεφεται μάλλον από τισ εκριξεισ με τθν μεγαλφτερθ ενζργεια 

ςτο ςφμπαν, τισ εκριξεισ ακτίνων γ (gamma ray burst, GRB). Η κατανομι τουσ είναι ομοιόμορφθ ςτον 

ουρανό, κάτι που δείχνει ότι βρίςκονται ςε μεγάλθ απόςταςθ (αν ιταν πιο κοντά, κα είχαμε διαςπορά 

που να είναι ςχετικι με τον γαλαξιακό δίςκο και τθν κοιλιά). Όλεσ είναι πολφ μακρινζσ, και μερικζσ 

χρονολογοφνται (με τθν ερυκρολίςκθςθ) από τθν βρεφικι θλικία του ςφμπαντοσ (660 εκ. ζτθ από τθν 

μεγάλθ ζκρθξθ). Η τεράςτια ενζργεια που εκλφεται ( π.χ. ςτθν GRB080319B) ςυγκρίνεται με τθν μιςι 

ενζργεια θρεμίασ του Ηλίου μασ (2Χ10ςτθ47J). Αυτό είναι ζνα κζμα, αφοφ θ διάρκεια του φαινομζνου 

είναι από χιλιοςτά του δευτερολζπτου ωσ δεκάδεσ λεπτά (γριγορεσ και αργζσ GRB, υπάρχει κενό 

ανάμεςα ςτισ 2 κατθγορίεσ). Ο Ήλιοσ κα χρειαηόταν 80 δισ ζτθ για τθν ζκλυςθ τόςθσ ενζργειασ. τουσ 

παραπάνω υπολογιςμοφσ υποκζτουμε όμωσ ότι οι GRB εκπζμπουν ςφαιρικά. Αν θ εκπομπι 

προζρχεται μόνο από μια μικρι περιοχι του αντικειμζνου, τότε θ ενζργεια που χρειάηεται για το 

φαινόμενο είναι πολφ λιγότερθ. Μάλλον αυτό ςυμβαίνει ςτθν πράξθ, και θ εκπομπι γίνεται από 2 

πίδακεσ μεγάλθσ ευκυγράμμιςθσ, κάτι ανάλογο με τα παλςαρ. Η ενζργεια που απαιτείται ςε αυτιν 

τθν περίπτωςθ είναι 10ςτθ44J, που ςυγκρίνεται με ςουπερνόβα μεγάλθσ ενζργειασ. 

Πρζπει να υπάρχουν περιςςότεροι τρόποι δθμιουργίασ GRB, με βαςικοφσ υποψιφιουσ τθν 

ςυγχϊνευςθ 2 αςτζρων νετρονίων ςε μ. τρφπα (οι γριγορεσ, μζχρι 0,3s GRB) και τθν κατάρρευςθ 

μεγάλου αςτζρα ςε αςτζρα νετρονίων με ακραία μεγάλο μαγνθτικό πεδίο (magnetars) ι ςε μαφρθ 

τρφπα (οι αργζσ, με τυπικό χρόνο 30s). Η εποχι (απόςταςθ) που το φαινόμενο ιταν πιο ςυχνό 

ςυμπίπτει με τθν περίοδο μζγιςτθσ αςτρογζννθςθσ ςτο ςφμπαν (z=2-4). Ζνασ όλο και αυξανόμενοσ 

αρικμόσ των GRB ςυνδζεται με μεγάλθσ ενζργειασ, ςφαιρικά ςυμμετρικζσ ςουπερνόβα. Σο 70% 

ςυνδζεται με κατάρρευςθ μεγάλου αςτζρα ςε μαφρθ τρφπα. Σα γφρω από το αςτζρι ςτρϊματα φλθσ 

περιςτρζφονται κατά τθν κατάρρευςθ τόςο γριγορα ϊςτε να μθν μποροφν να πζςουν ςτθν μαφρθ 

τρφπα, και ςχθματίηουν ζναν δίςκο προςαφξθςθσ (ίδια διαδικαςία με τον ςχθματιςμό δίςκου 

προςαφξθςθσ ςε πυκνό αντικείμενο ςτουσ διπλοφσ). Η ενζργεια που απελευκερϊνεται τότε διαφεφγει 

μζςω 2 πιδάκων με ςχεδόν τθν ταχφτθτα του φωτόσ, που διαπερνάει βίαια τα υπολείμματα των 

εξωτερικϊν ςτρωμάτων του πρϊθν αςτεριοφ, εκπζμποντασ ζτςι τθν ιςχυρότατθ ακτινοβολία γ που 

παρατθροφμε.  (ςθμείωςθ 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εκείσζε 1 

 Πξφζθαηα αλαθαιχθηεθε ζηνλ γαιαμία NGC 1309, 110 εθ. έηε θσηφο καθξηά, 

ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα δεδνκέλα, έλα αζηέξη πνπ έδσζε έθξεμε 

ζνππεξλφβα I ax, έλα ζπάλην είδνο (ην 1/5 ζε αλαινγία) ζνππεξλφβα Ια.  

Αξρηθά, ζε έλα δηπιφ ζχζηεκα είρακε δπν αζηέξηα θ. αθνινπζίαο, έλα κε 4 

θαη έλα κε 7 ειηαθέο κάδεο. Σν κεγαιχηεξεο κάδαο έγηλε πξψην εξπζξφο 

γίγαληαο. Έηζη ην κηθξφηεξν ηξάβεμε πνιχ πιηθφ ηνπ εξ. γίγαληα, 



κεγαιψλνληαο ηελ κάδα ηνπ θαη αθήλνληαο ην αξρηθά κεγάιν σο αζηξηθφ πηψκα 

1 ειηαθήο κάδαο, πνπ θαηάιεμε ζε ιεπθφ λάλν. Απηφο απνηεινχηαλ θπξίσο απφ 

εθθπιηζκέλν άλζξαθα θαη νμπγφλν. 

Ο ζπλνδφο ηφηε έγηλε γξήγνξα εξ. γίγαληαο, κε απνηέιεζκα λα θηάζεη ηα 

φξηα ηνπ ι. λάλνπ. Απνθηήζαλε έηζη έλα θνηλφ θέιπθνο πνπ ην απνβάιιαλε κε 

ηνλ ηζρπξφ ηνπο αζηξηθφ άλεκν. Απφ ηνλ εξ. γίγαληα έκεηλε κφλν έλαο 

ππξήλαο, πινχζηνο ζε ήιηνλ, 2 ειηαθψλ καδψλ. Απηφο ήηαλ πνιχ θαπηφο θαη 

κπιε, άξα εκθαλείο ζηηο πξν εθξήμεσο θσηνγξαθίεο.       

Πάιη ν ι. λάλνο ηξάβεμε πιηθφ απφ ηνλ ζπλνδφ, μεπεξλψληαο φκσο ην φξην 

Chandrasekhar, κε απνηέιεζκα ηελ έθξεμε Ιαx.  

Δίλαη πην ακπδξή έθξεμε απφ ηελ θιαζζηθή Ια, ιφγσ φηη ιακβάλεη ιηγφηεξε 

κάδα κέξνο ζηελ έθξεμε, κε απνηέιεζκα λα κείλεη έλα θαπηφ ππφιεηκκα κηζήο 

πεξίπνπ ειηαθήο κάδαο, ζε αληίζεζε κε ηελ θιαζζηθή, φπνπ φινο ν ι. λάλνο 

κεηαηξέπεηαη ζε ελέξγεηα θαη θαπηφ αέξην θαη ζθφλε.    

 

εκείσζε 2 

Όηαλ έλα αζηέξη κέρξη 10 ειηαθέο κάδεο έρεη γεκίζεη ηνλ ππξήλα ηνπ κε 

νμπγφλν θαη άλζξαθα, απνθηάεη έλαλ θινηφ γχξσ απφ ηνλ ππξήλα, φπνπ θαίεη 

ην ήιηνλ ζε άλζξαθα θαη νμπγφλν. Πην εμσηεξηθά απηνχ ηνπ θινηνχ ππάξρεη 

έλαο άιινο φπνπ θαίεη ην πδξνγφλν ζε ήιηνλ. Σν ππφινηπν αζηέξη 

απνηειείηαη απφ πδξνγφλν(ζηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηα,)πνπ αλαθαηεχεηαη κε 

χιε απφ ην εζσηεξηθφ κέζσ ζπλαγσγήο, φπσο γίλεηαη ζε έλα θαδάλη κε βξαζηφ 

λεξφ. Έλα ηέηνην αζηέξη νλνκάδεηαη εξπζξφο γίγαληαο ζηνλ αζπκπησηηθφ 

θιάδν.  

Οη θαχζεηο ζηνπο 2 απηνχο θινηνχο γίλνληαη γηα κεξηθά εθαηνκκχξηα ρξφληα 

(ζηνλ ππξήλα ε ζεξκνθξαζία θαη ε πίεζε δελ επαξθνχλ γηα πεξαηηέξσ ηνπ 

άλζξαθα ζπληήμεηο). Καηά πεξηφδνπο γίλνληαη εθξεθηηθέο θαχζεηο ειίνπ 

(Helium flash). Η επηπιένλ ελέξγεηα απφ απηέο ηηο εθξεθηηθέο θαχζεηο 

πηέδεη ηνπο δπν θινηνχο πξνο ηα έμσ. Έηζη αλαθαηεχνληαη δηαθνξεηηθέο 

πεξηνρέο ζχληεμεο. 

Απηνί νη ζεξκηθνί παικνί δηαξθνχλ κεξηθέο εθαηνληάδεο έηε. Μεηά 

επαλέξρεηαη ε δνκή εξεκίαο ηνπ αζηέξα. Απηφο ν θχθινο επαλαιακβάλεηαη 

θάζε 10 κε 50 ρηιηάδεο έηε. Μέζσ ηνπ αλαθαηέκαηνο ησλ θινηψλ πεηπραίλεηαη 

έλα ζχλζεην δίθηπν δηαδηθαζηψλ ππξεληθήο θπζηθήο, ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη 

έλα κεγάιν κέξνο φισλ ησλ γλσζηψλ ζηνηρείσλ. Απηά ηα ζηνηρεία θηάλνπλ κε 

ηελ ζπλαγσγή ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ αζηέξα. ηελ αηκφζθαηξα ηνπ 

αζηέξα ςχρνληαη ηφζν, ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ κφξηα, αθφκε θαη θφθθνπο 

ζθφλεο. Με ηελ βνήζεηα ηνπ ειηαθνχ αλέκνπ παξαζχξνπλ ην ππφινηπν κνξηαθφ 

αέξην θαη δεκηνπξγνχλ έλα ηεξάζηην πεξηαζηξηθφ θέιπθνο, πνπ εκπινπηίδεη 

κε βαξέα ζηνηρεία ην ζχκπαλ. 

Σν άζηξν AGB(αζπκπησηηθνχ θιάδνπ) RSculptoris έρεη 700 θνξέο ηε δηάκεηξν 

ηνπ Ηιίνπ θαη θέξεη έλα θέιπθνο απφ ζθφλε θαη αέξην, πνπ δεκηνπξγήζεθε 

κεηά απφ έλαλ ηέηνην παικφ πνπ ζπλέβε πξηλ 1800 έηε. Σα ηειεζθνπία ALMA 

αλαθάιπςαλ φηη ππάξρνπλ ζπείξεο ζε απηφ ην θέιπθνο. Οη ζπείξεο δείρλνπλ 

ηηο πεξηθνξέο ελφο ζπλνδνχ αζηέξα θαη είλαη γηα εκάο έλα ξνιφη κέηξεζεο 

ηνπ δηπινχ απηνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη πξνέθπςε φηη ε απψιεηα κάδαο ηνπ αζηέξα 

θαηά έλαλ ηέηνηνλ παικφ είλαη κεγαιχηεξε απφ φηη πξνέβιεπε κέρξη ηψξα ε 

ζεσξία.   

 

 

εκείσζε 3 

Μεηξήζεηο ηνπ δηαζηεκηθνχ ηειεζθνπίνπ Kepler ζε ζηελά δηπιά ζπζηήκαηα κε 

ην έλα αζηέξη λα είλαη εξπζξφο γίγαληαο, καο δείρλνπλ φηη νη παιηξξντθέο 

δπλάκεηο παξακνξθψλνπλ ηα ζρήκαηα ησλ αζηεξηψλ ζην πεξίαζηξφ ηνπο. Έηζη 

έρνπκε ραξαθηεξηζηηθέο δηαθπκάλζεηο ηεο ιακπξφηεηαο (αχμεζε θαη κείσζε) 

απφ ηηο αιιαγέο ζηηο επηθάλεηεο θαη ζηηο ζεξκνθξαζίεο ησλ αζηεξηψλ. 

Δπεηδή ην δηάγξακκά ηνπο ζπκίδεη έληνλα θαξδηνγξάθεκα, απηά ηα αζηέξηα 

νλνκάζηεθαλ Heartbeat stars. Σν Κεπιεξ αλαθάιπςε 150 ηέηνηα ζπζηήκαηα. Σα 



αζηέξηα απηά θαίλεηαη λα δνλνχληαη ζαλ θακπάλεο (ην έλα ή θαη ηα δπν ηνπ 

ζπζηήκαηνο) ζε θάζε πεξίαζηξν. Η ζπρλφηεηεο δφλεζεο είλαη αθξηβψο 90 θαη 

91 θνξέο ε ζπρλφηεηα ηεο ηξνρηάο ηνπο (ε ακνηβαία ηηκή ηεο πεξηφδνπ 

πεξηθνξάο). Έηζη θεξδίδνπκε ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα γηα ην εζσηεξηθφ απηψλ 

ησλ άζηξσλ, φκνηα κε απηά απφ ηελ αζηξνζεηζκνινγία (δνλήζεηο ηνπ αζηέξα 

ιφγσ ηεο δψλεο ζπλαγσγήο). 

Μηα άιιε αλαθάιπςε είλαη φηη ην εμσηεξηθφ ζηξψκα ησλ εξπζξψλ γηγάλησλ ζε 

ζχζηεκα πεξηζηξέθεηαη πην αξγά απφ ηνλ ρξφλν πεξηθνξάο γχξσ απφ ην θνηλφ 

θέληξν κάδαο ησλ δπν αζηεξηψλ. Αξα ν εξπζξφο γίγαληαο δελ είλαη ζχγρξνλνο 

κε ηελ πεξηθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο, θάηη πνπ ππνζέηακε κέρξη ηψξα.            

 
 

εκείσζε 4. 

Τπάξρεη θαη κηα θαηεγνξία αζηέξσλ, νη κπιε ππνλάλνη, πνπ είλαη αζηέξηα κε 

κηθξή κάδα θαη κέγεζνο (απφ ην 1/3 σο ην 1/10 ηεο αθηίλαο ηνπ Ηιίνπ), 

αιιά κεγάιε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία (30000 Κ), πνπ απνηεινχληαη θπξίσο 

απφ ήιηνλ. Έρνπλ θαζκαηηθέο γξακκέο Ο, Β. Η ιακπξφηεηά ηνπο είλαη ηάμεηο 

κεγέζνπο κηθξφηεξε απφ ηα κεγάια αζηέξηα θπξίαο αθνινπζίαο Ο, Β. Έρνπλ 

απνιέζεη ην πδξνγφλν ηνπο θαη πάιινληαη (κεηαβιεηνί). Έλαο ζπλνδφο ηα 

απνγχκλσζε απφ ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα πδξνγφλνπ. Ο ζπλνδφο είλαη αζηέξη 

κηθξήο κάδαο. Γελ κπνξνχκε λα δνχκε ην θάζκα ηνπ, θάηη πνπ ζα γηλφηαλ αλ 

είρε κάδα κεγαιχηεξε ηεο κηζήο ειηαθήο. Δμαίξεζε απνηειεί ν ζπλνδφο λα 

είλαη έλαο ιεπθφο λάλνο. Οπζηαζηηθά γεκίδεη ν ινβφο Roche ηνπ ελφο απφ 

ηνπο δπν κηθξνχο ζε κέγεζνο αζηέξσλ φηαλ απηφο εμειίζζεηαη ζε θφθθηλν 

γίγαληα. Σφηε ν ζπλνδφο (ίζσο θαη νη ίδηνη νη πιαλήηεο ηνπ, αλ είλαη 

πνιιαπιάζηαο κάδαο ηνπ Γηα θαη ζε θνληηλή ηξνρηά) θαηαθέξλνπλ λα 

απνζπάζνπλ ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηα θαη λα αθήζνπλ πίζσ ηνλ ππξήλα ειίνπ 

ηνπ άζηξνπ. Οη κπιε ππνλάλνη καο εκθαλίδνληαη (παξαηεξεζηαθά) ζπλήζσο ζε 

3 θαηεγνξίεο. 

Απηνί ζε δηπιά ζπζηήκαηα κε θαθέ λάλν, νη γξήγνξα πεξηζηξεθφκελνη ρσξίο 

ζπλνδφ πνπ απνξξφθεζαλ ηνλ ζπλνδφ ηνπο (έηζη απέθηεζαλ κεγαιχηεξε 

ζηξνθνξκή), θαη νη αξγά πεξηζηξεθφκελνη ρσξίο ζπλνδφ, ν νπνίνο 

εμαηκίζηεθε ζηελ δηαδηθαζία (κεγάινο πιαλήηεο). Οη κπιε ππνλάλνη κε 

ζπλνδφ ι. λάλν έρνπλ πνιχ κηθξνχο ρξφλνπο ηξνρηάο θαη ίζσο είλαη 

πξνάγγεινη εθξήμεσλ ζνππεξλφβα Ια. Κάπνηνη κπιε ππνλάλνη είλαη ηα πην 

γξήγνξα αζηέξηα ηνπ Γαιαμία καο, κε αξθεηή ηαρχηεηα ψζηε λα δηαθχγνπλ ηνπ 

Γαιαμία. Απηνί ίζσο πξνέξρνληαη απφ αζχκκεηξε έθξεμε Ια ηνπ ζπλνδνχ ηνπο. 

 

εκείσζε 5. 

Σα αζηέξηα ειηαθνχ κεγέζνπο αιιάδνπλ ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξεζηηθά ηνπο 

πνιχ αξγά. Απηφ θάλεη πην δχζθνιε ηελ εθηίκεζε ηεο ειηθίαο ηνπο. Οη 

κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζπλήζσο είλαη ε κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο 

ιακπξφηεηαο θαη ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο, πνπ κεηά ζπγθξίλνπκε κε κνληέια πνπ 

έρνπλ θαιηκπξαξηζηεί κε βάζε ηνλ Ήιην καο. Δπίζεο γλσξίδνπκε φηη 



ειαηηψλεηαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ησλ αζηεξηψλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Οη θειίδεο καο επηηξέπνπλ λα κεηξήζνπκε απηή ηελ ηαρχηεηα. Ο ζπλδπαζκφο 

ζπλαγσγήο θαη πεξηζηξνθήο νδεγεί ην αγψγηκν πιάζκα ηεο εμσηεξηθήο 

πεξηνρήο ζπλαγσγήο ζε πνιχπινθεο θηλήζεηο. Απηέο νη θηλήζεηο 

ελεξγνπνηνχλε έλα καγλεηηθφ δπλακφ κέζα ή κφιηο θάησ απφ ηελ δψλε 

ζπλαγσγήο, ην πεδίν ηνπ νπνίνπ δεκηνπξγεί ηνλ ειηαθφ άλεκν. Έηζη ε 

ζπλαγσγή θαη ε πεξηζηξνθή είλαη νη αηηίεο ηεο απψιεηαο ζηξνθνξκήο.  

ηα λεαξά αζηέξηα ε ειάηησζε ηεο ζηξνθνξκήο είλαη πην έληνλε. Μεξηθά 

αζηέξηα θεξδίδνπλ ζηξνθνξκή απφ έλαλ ζπλνδφ, θξχβνληαο έηζη ηελ ειηθία 

ηνπο! Γελ γλσξίδνπκε φκσο κεραληζκφ γηα ην αληίζεην, δειαδή ηελ 

επηηάρπλζε ηεο απψιεηαο ηεο ζηξνθνξκήο. Έηζη ηα απνηειέζκαηα απηψλ ησλ 

κεηξήζεσλ δείρλνπλ ηελ ειάρηζηε ειηθία γηα έλα άζηξν. 

 

εκείσζε 6 

Η έθξεμε ηεο ζνππεξλφβα (ηχπνπ ΙΙ) 1987Α ήηαλ αζχκκεηξε. 

Απηή ε απφζηαζεο 170000 εηψλ θσηφο ζνππεξλφβα ήηαλ γηα κέξεο νξαηή κε ην 

κάηη, απφ ην λφηην εκηζθαίξην. Δμεηάδνληαο ην ππφιεηκκά ηεο ζηηο αθηίλεο 

Υ βξέζεθε κεηαηφπηζε πξνο ην εξπζξφ ηεο θαζκαηηθήο γξακκήο ηνπ 

ξαδηελεξγνχ ηζνηφπνπ(Ti44). Η αθηηλνβνιία Υ πξνέξρεηαη απφ ηελ δηάζπαζε 

απηνχ ηνπ ηζνηφπνπ θαη έηζη κεηξάκε κία ηαρχηεηα απνκάθξπλζεο ηνπ λέθνπο 

ζηα 700 km/s. Γελ παξαηεξήζεθε κεηαηφπηζε πξνο ην κπιε, αξα θαλέλα κέξνο 

ηνπ λεθειψκαηνο δελ θηλείηαη πξνο ηα εκάο, φπσο ζα ζπλέβαηλε ζε κηα 

ζπκκεηξηθή έθξεμε. Η αζπκκεηξία νθείιεηαη ζε αλνκνηνγέλεηα θαηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ αζηξηθνχ ππξήλα.    

 

εκείσζε 7 

Ννβα θαη ζνππεξλφβα 

Μηα έθξεμε Ννβα ζπκβαίλεη κε παξφκνην ηξφπν κε κηα ζνππεξλφβα 

Ia, δειαδή ζε έλα δηπιφ ζχζηεκα κε ι. λάλν. Απηφο απνξξνθάεη αξγά πιηθφ 

απφ ηνλ ζπλνδφ ηνπ. Δλψ θαηά ηελ ζνππεξλφβα εθξήγλπηαη φινο ν ι. λάλνο, 

επεηδή μεπεξλάεη ην φξην Chandrasekhar (1,4 ει. κάδεο), ε έθξεμε Ννβα 

είλαη έλα πξνεγνχκελν ζηάδην. ε απηήλ θαίγεηαη εθξεθηηθά ην πδξνγφλν πνπ 

έρεη ζπζζσξεπηεί απφ ηελ απνξξφθεζε χιεο ζε δηάζηεκα ιίγσλ αηψλσλ. Ο ι. 

λάλνο ζπγθξαηεί ην ήιηνλ πνπ παξάγεηαη θαηά απηή ηελ θαχζε θαη απμάλεη 

έηζη ηελ κάδα ηνπ. 

Η Ννβα έρεη απφιπηε ιακπξφηεηα κέρξη -8,5 mag, ελψ ε ζνππεξλφβα 

Ia 10000 θνξέο πεξηζζνηεξε,-19,2 mag. Μεηά ηελ Ννβα εμαθνινπζεί λα 

ππάξρεη ην δηπιφ ζχζηεκα αζηέξσλ. Παξφιε ηελ 100000 θνξέο κεγαιχηεξε 

ιακπξφηεηα απφ ηνλ Ήιην, θαηά ηελ Ννβα θαίγεηαη πδξνγφλν κάδαο κφλν έλα 

ρηιηνζηφ ηεο ειηαθήο. Σν θέιπθνο απφ απηή ηελ έθξεμε είλαη πνιχ αξαηφ, κε 

έλα ρηιηνζηφ ηεο ειηαθήο κάδαο (πεξηιακβάλεη ην πιηθφ πνπ ζπζζσξεχεηαη 

γχξσ απφ ηνλ ι. λάλν). πγθξηηηθά, έλα θέιπθνο απφ έθξεμε ζνππεξλφβα 

πεξηέρεη κεξηθέο ειηαθέο κάδεο. Έηζη ην θέιπθνο ηεο Ννβα γίλεηαη γξήγνξα 

δηάθαλν, θάηη πνπ θαίλεηαη απφ ηελ κεηάβαζε απφ θάζκα πδξνγφλνπ πξνθίι Ρ 

Κχθλνπ (εξπζξή εθπνκπή, κπιε απνξξφθεζε) ζε θαζαξή εθπνκπή.  

ηηο αξγέο Ννβα ηχπνπ DQ Ηξαθιή έρνπκε λα θάλνπκε κε έλαλ κηθξήο αθφκα 

κάδαο ι. λάλν. Απηέο είλαη πην ζπάληεο, γηαηί αξγεί λα καδεπηεί αξθεηφ 

πδξνγφλν απφ ηνλ ι. λάλν ψζηε λα αθνινπζήζεη ε επφκελε έθξεμε. Η απφιπηε 

ιακπξφηεηα ηνπ DQ Ηξαθιή (ην 1934) ήηαλ κνλφ -7,5 mag, αιιά θξάηεζε 

κεγάιε ιακπξφηεηα γηα κήλεο. 

Οη γξήγνξεο Ννβα είλαη πην ζπλήζεο, φπσο πξφζθαηα ε Ννβα ζην Γειθίλη 

(2013). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία νη ι. λάλνη έρνπλ απνθηήζεη κεγαιχηεξε 

κάδα θαη δίλνπλ εθξήμεηο θάζε ιίγεο δεθαεηίεο. Όιν θαη πιεζηάδνπλ ην φξην 

Chandrasekhar. Η ιακπξφηεηα ησλ εθξήμεψλ ηνπο κεηψλεηαη γξήγνξα. 

 

 

εκείσζε 8 



Η Ννβα Sgr 2015 No2 ζηνλ Σνμφηε, θνληά ζην Μ22, έθηαζε ηα 4 mag θαηλφκελε 

ιακπξφηεηα ζηηο 22-3-15. Μεηά απφ ιίγεο εκέξεο ε θαηλφκελε ιακπξφηεηα 

έπεζε ζηα 6 mag, θάηη πνπ είλαη θπζηθφ γηα γξήγνξεο Ννβα. Όκσο κεηά απφ 2 

εβδνκάδεο μαλαλέβεθε ζηα 4,5 mag, θαη ηνλ ίδην Απξίιην αχμεζε θαη πάιη 

ιακπξφηεηα. Σειηθά κάιινλ πξφθεηηαη γηα αξγή, ηχπνπ DQ Ηξαθιή Ννβα. Η 

αλσκαιία ζηελ ιακπξφηεηα νθείιεηαη ζην ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν ηνπ ι. 

λάλνπ, πνπ εκπνδίδεη ηελ ξνή χιεο ζε απηφλ λα είλαη νκαιή. Έηζη 

δεκηνπξγείηαη ζπζζψξεπζε ζθφλεο ζε λέθε, κε απνηέιεζκα απηά λα 

ζθνηεηληάδνπλ ηελ Ννβα γηα θάπνηεο εκέξεο, κέρξη λα ηα δηαιχζεη ε 

αθηηλνβνιία γ θαη ε ππεξηψδεο ηνπ ι. λάλνπ.   

 

εκείσζε 9 

Ο WR 122 βξίζθεηαη ζηνλ Αεηφ. Απηφ ην αζηέξη Wolf- Rayet έρεη γχξσ ηνπ 

έλα λέθνο απφ ζθφλε θαη αέξηα, πνπ δπζθνιεχεη ηελ παξαηήξεζή ηνπ. Σψξα 

είδακε φηη πξφθεηηαη γηα έλαλ δαθηχιην κε θιίζε πξνο εκάο 12 κνίξεο θαη 

πάρνο 2 έηε θσηφο. Σν πην πηζαλφ είλαη ν αζηέξαο απηφο λα είλαη δηπιφο. 

Έηζη ην πιηθφ πνπ έραζε ν WR 122 φζν ήηαλ θφθθηλνο γίγαληαο δελ 

απνξξνθήζεθε φιν απφ ηνλ ζπλνδφ ηνπ, αιιά έλα κηθξφ κέξνο απφ απηφ 

δεκηνχξγεζε ηνλ δαθηχιην. Ο θφθθηλνο γίγαληαο, ρσξίο ην εμσηεξηθφ ζηξψκα 

πδξνγφλνπ, έρεη πιένλ εμσηεξηθφ ζηξψκα απφ ήιηνλ θαη ζπληήθεη άλζξαθα θαη 

νμπγφλν. Ο αζηξηθφο ηνπ άλεκνο, πνπ πεξηέρεη πνιχ ζθφλε, ζπγθξνχεηαη κε 

ηνλ αζηξηθφ άλεκν ηνπ ζπλνδνχ ηνπ. Έηζη δεκηνπξγνχληαη ζπκππθλψκαηα, πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ δαθηχιην. 

 

εκείσζε 10 

 

Οι μεγαλύτερεσ εκρόξεισ (Gamma ray burst) ςτο ςύμπαν ϋχουν ωσ κινητόρια δύναμη 
ιςχυρούσ μαγνότεσ. Οι εκρόξεισ ακτύνων γ μεγϊλησ διϊρκειασ, ϋχουν διϊρκεια 2-
2000 δευτερόλεπτα. Ανακαλύψαμε 4 ακραύα μεγϊλησ διϊρκειασ, 10000-20000 
δευτερολϋπτων. Για πρώτη φορϊ επιβεβαιώθηκε η ςουπερνόβα μιασ τϋτοιασ ϋκρηξησ, η 
SN 2011kl. Πρϋπει να όταν ϋνα αςτϋρι με 50 ηλιακϋσ μϊζεσ. Η ποςότητα του 
νικελύου 56 εύναι πολύ μεγϊλη ώςτε να ςυνδυαςτεύ με την λϊμψη τησ ϋκρηξησ ςτισ 
υπεριώδησ (κλαςςικό μϋχρι τώρα θεωρύα των ςουπερνόβα ΙΙ). Έτςι πιςτεύουμε ότι η 
ϋκρηξη προκλόθηκε από την κατϊρρευςη του ϊςτρου και την δημιουργύα ενόσ μϊγνεταρ 
(αςτϋρασ νετρονύων με τερϊςτιο μαγνητικό πεδύο). (ESO) 
 

εκείσζε 11 

 

Με ηελ βνήζεηα αξρείσλ από ην ηειεζθόπην Hubble εξεπλεηέο αλαθάιπςαλ ηεξάζηηα αζηέξηα λα 
έζβεζαλ ρσξίο έθξεμε ζνππεξλόβα, ηηο ιεγόκελεο Unnova. Απηά ηα αζηέξηα θαηαξξένπλ ζε καύξε 
ηξύπα. Η πίεζε ησλ λεηξίλσλ πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ αζηξηθνύ ππξήλα από 

ζίδεξν, δελ κπνξεί λα <απνθξνύζεη> ηελ ύιε πνπ αθνινπζεί ηνλ αζηξηθό ππξήλα (ε πίεζε ηνπ 
αζύιιεπηνπ αξηζκνύ λεηξίλσλ, πνπ δεκηνπξγνύληαη από ηελ θαηάξξεπζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζηνπο 
ππξήλεο ζηδήξνπ, θάλεη ην εμσηεξηθό ηνπ ππξήλα αζηξηθό πιηθό λα αλαπεδά, δεκηνπξγώληαο έηζη ηελ 
έθξεμε ζνππεξλόβα).  
Αθόκα πεξηζζόηεξν πεξηπιέθεη ηα πξάγκαηα ην γεγνλόο όηη βξίζθνπκε πνιινύο αζηέξεο λεηξνλίσλ 1,4 

ειηαθώλ καδώλ θαη καύξεο ηξύπεο 5 ειηαθώλ καδώλ θαη πάλσ.  

Οη εξεπλεηέο έςαμαλ γηα κεγάια αζηέξηα (ππεξγίγαληεο) πνπ ζε κεηαγελέζηεξεο θσηνγξαθίεο 
θαίλεηαη λα έζβεζαλ. Να ζεκεηώζνπκε όηη κέρξη ηώξα δελ έρεη βξεζεί θακία ζνππεξλόβα λα 
πξνέξρεηαη από ππεξγίγαληα κε πάλσ από 16,5 ειηαθέο κάδεο, ζηηο ιίγεο πεξηπηώζεηο πνπ έρνπκε 
εηθόλα ηνπ αζηεξηνύ πξηλ ηελ έθξεμε. Οη γαιαμίεο πνπ έςαμαλ είλαη ζε απόζηαζε κεηαμύ 32 θαη 91 εθ. 
έηε θσηόο, ώζηε λα ρσξάλε νιόθιεξνη ζην πεδίν ηνπ Hubble θαη λα αλαιύνληαη ηα κεγάια αζηέξηα, 
θαη λα ηνπο έρεη θσηνγξαθίζεη ηνπιάρηζηνλ 3 θνξέο, κε ην αληηθείκελν λα θαίλεηαη ζηηο 2 ιήςεηο πξηλ 
ηελ εμαθάληζή ηνπ. Έηζη δελ κπνξεί λα έρεη εθξαγεί σο ζνππεξλόβα. Τειηθά βξέζεθε κηα πεξίπησζε 

Unnova θαη άιιε κία από ην ηειεζθόπην Large Binocular Telescope.  
Οη 2 απηέο πεξηπηώζεηο είλαη κόλν ε αξρή γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ζεσξίαο.  
 


