
 

Αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ  (VMS, Very massive stars) 

ςτο τοπικό μασ ςφμπαν 

 

Υπάρχει θ εκτίμθςθ ότι ςτο νεαρό ςφμπαν ςχθματίςτθκαν πολλά υπερμεγζκθ αςτζρια με 

μάηα πολφ μεγαλφτερθ των 100 θλιακϊν μαηϊν. Θ χαμθλι μεταλλικότθτα ευνόθςε τθν 

δθμιουργία αυτϊν των τεράςτιων αςτεριϊν, και τουσ επζτρεψε να διατθριςουν ςχεδόν τισ 

αρχικζσ μάηεσ τουσ μζχρι τθν τελικι κατάρρευςι τουσ.  Αυτά τα αςτζρια μπορεί να 

δθμιοφργθςαν τισ ενδιάμεςεσ μαφρεσ τρφπεσ (intermediate black holes, IMBHs) με μάηεσ 

100- 1000 Θλιακζσ, δθλαδι τθν κατθγορία ανάμεςα ςτισ αςτρικζσ μαφρεσ τρφπεσ και τισ 

τεράςτιεσ μάηεσ ςτα κζντρα των γαλαξιϊν (100000 θλιακϊν μαηϊν και μεγαλφτερεσ). Θ 

ανακάλυψθ εκριξεων ακτινϊν γ μεγάλθσ διάρκειασ (long duration gamma ray bursts, GRBs) 

ςε ερυκρολίςκθςθ z= 9, μόλισ λίγεσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ζτθ μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ, μασ 

αποδεικνφει ότι εκείνθ τθν εποχι γεννιόντουςαν και πζκαιναν αςτζρια με τεράςτια μάηα.  

Ο ρόλοσ των πολφ μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν ςτο ςφμπαν 

Οι πρϊτεσ 2 γενιζσ αςτεριϊν ςτο ςφμπαν είναι καλοί υποψιφιοι δθμιουργίασ των 

ςυνκθκϊν του επαναιονιςμοφ του ςφμπαντοσ, και οι ιδιότθτεσ ιονιςμοφ που είχαν, λόγω 

τθσ μικρισ μεταλλικότθτάσ τουσ, μποροφν να εξθγιςουν τισ ακραίεσ εκπομπζσ Lyα και (HeΛΛ) 

που λαμβάνουμε από τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ. 

Ακόμα και ςτθν ςθμερινι εποχι τα VMS είναι ςθμαντικά για τθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν, ωσ 

κφριοι προμθκευτζσ μετάλλων και ενζργειασ ςτθν μεςογαλαξιακι φλθ, μζςω των αςτρικϊν 

τουσ ανζμων και των εκριξεων ςουπερνόβα.  

Τα VMS τα ανακαλφπτουμε κυρίωσ μζςα ςε νεαρά μεγάλθσ μάηασ αςτρικά ςμινθ, όπωσ το 

Arches ςτο κζντρο του Γαλαξία και το R136 ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ. Ζτςι τα νεαρά 

ςμινθ ςυνδζονται με τον άλυτο γρίφο τθσ δθμιουργίασ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Για 

δεκαετίεσ θ κεωρία προζβλεπε ότι υπάρχει πρόβλθμα ςτθν δθμιουργία αςτεριϊν με μάηα 

μεγαλφτερθ από 10- 20 Θλιακζσ, επειδι θ πίεςθ ακτινοβολίασ ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ κα 

περιόριηε τθν ροι υλικοφ ςτο αςτζρι μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ. Τϊρα υπάρχουν κεωρθτικά 

μοντζλα ςχθματιςμοφ μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν μζςω ανταγωνιςτικισ ςυςςϊρευςθσ και 

αςτρικϊν ςυγκροφςεων ςε πυκνά περιβάλλοντα ςτα ςμινθ. 

Είναι γεγονόσ ότι υπάρχουν πολλά VMS ςε πυκνά αςτρικά ςμινθ, με ανοιχτό το ενδεχόμενο 

να προζρχονται από ςυγκροφςεισ με μικρότερα αντικείμενα (άςτρα), κάτι που κεωρθτικά 

μπορεί να οδθγιςει ςε αςτρικι μάηα ωσ και 1000 Θλιακζσ! Αυτά μποροφν να ζχουν ωσ 

κατάλθξθ τθν δθμιουργία μεςαίων μαφρων τρυπϊν αν δεν υποςτοφν μεγάλθ απϊλεια 

μάηασ κατά τθν διάρκεια τθσ ηωισ τουσ. 

Τι ονομάηουμε VMS 

Στθν κεωρία τα κανονικά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ (πάνω από 8 Θλιακζσ) κα εκραγοφν ωσ 

ςουπερνόβα. Ράνω από ζνα όριο μάηασ περιμζνουμε να ςυμβαίνει PISN (pair instability 

SN), ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ,  μια ζκρθξθ που προςφζρει μεγάλο εμπλουτιςμό ςε 



μζταλλα ςτθν μεςογαλαξιακι φλθ (παρακάτω κα αναλφςουμε τον μθχανιςμό τθσ). Δεν 

γνωρίηουμε όμωσ αυτό το όριο, και θ  τελικι μάηα των VMS διαφζρει από τθν αρχικι. Ζτςι 

αυτό το όριο εξαρτάται από το κεωρθτικό μοντζλο που ακολουκοφμε. Ακόμα υπάρχει το 

ηιτθμα των παλμϊν τθσ PI (PPI, pulsational pair instability) ςε μάηεσ μικρότερεσ από αυτζσ 

τθσ παραπάνω κεωρίασ. Μπορεί να αναφερκοφμε εναλλακτικά ςτθν μάηα του πυρινα 

θλίου του αςτεριοφ, ςτθν οποία τα αςτζρια φτάνουν ςτισ ςυνκικεσ τθσ αςτάκειασ 

ςχθματιςμοφ ηευγϊν θλεκτρονίων- ποηιτρονίων (electron/positron pair-formation 

instability). Το ελάχιςτο αυτισ τθσ μάηασ πρζπει να είναι 40 Θλιακζσ ϊςτε να υπάρξει PPIκαι 

65 για PISN. 

Ζνα άλλο κριτιριο για να ονομάςουμε ζνα αςτζρι VMS μπορεί να αποτελζςει θ 

φαςματοςκοπικι μετάβαςθ από κανονικά αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ τφπου O ςε πλοφςια 

ςε υδρογόνο WR αςτζρια τφπουWNh, που είναι επίςθσ αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ που 

καίνε υδρογόνο ςτον πυρινα τουσ. Πμωσ αυτό το κριτιριο εξαρτάται από τθν απϊλεια 

μάηασ από τφπο O ςε WNh, που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μεταβολι τθσ λαμπρότθτασ (κζςθ 

ςτο διάγραμμα), κάτι που εξαρτάται από τθν μεταλλικότθτα. Ζτςι καταλιξαμε να 

ονομάηουμε VMS τα αςτζρια με αρχικι μάηα πάνω από 100 Θλιακζσ.  

Θ φπαρξθ των VMS 

Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ επικρατοφςε ςτισ κεωρίεσ το όριο των 150 Θλιακϊν μαηϊν για τθν 

ανϊτερθ δυνατι αςτρικι μάηα. Το R136 αρχικά εκτιμικθκε να είναι ζνα αςτζρι με 2500 

Θλιακζσ μάηεσ, αλλά τελικά αναλφκθκε ςε ςμινοσ με πολλά αςτζρια μικρότερθσ μάηασ. 

Μερικά από αυτά είναι όμωσ 200-300 Θλιακϊν μαηϊν. Στα διπλά και πολλαπλά αςτζρια, θ  

εκτίμθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ γίνεται με τθν ανάλυςθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ και τισ γωνιακζσ 

ταχφτθτεσ. Θ χωρικι ανάλυςθ που πετυχαίνουμε για το R136 δεν μασ επιτρζπει να ποφμε 

με ςιγουριά ότι πρόκειται για  μεμονομζνα αςτζρια με τόςο μεγάλθ μάηα. Πμωσ το αςτζρι 

VFTS682 (150 Θλιακϊν μαηϊν), και αυτό ςτο Doradus, βρίςκεται ςε φαινόμενθ απομόνωςθ 

από το ςμινοσ R136. Ζτςι μασ προςφζρει μια ευκαιρία ελζγχου τθσ λαμπρότθτασ των 

άςτρων ςτον πυρινα του παραπάνω ςμινοσ. Θ ςθμερινι του μάηα μασ δείχνει ότι θ αρχικι 

του μάηα (ZAMS, zero age main sequence, μάηα κατά τθν είςοδό του ςτθν κ. ακολουκία ςτο 

διάγραμμα H/R) πρζπει να ιταν πολφ μεγαλφτερθ από το όριο των 150 Θλιακϊν μαηϊν, 

κακιςτϊντασ κάποια αςτζρια ςτο R136 να ζχουν πικανι μάηα 200- 300 Θλιακζσ.  

Θ εξζλιξθ και θ μοίρα των VMS 

Τα τεράςτια αςτζρια εξελίςςονται ςχεδόν με χθμικι ομοιογζνεια, κάτι που μασ λζει ότι ο 

υπολογιςμόσ των λεπτομερειϊν των διαδικαςιϊν μείξθσ τθσ αςτρικισ φλθσ (περιςτροφι, 

μαγνθτικά πεδία) είναι μικρότερθσ ςθμαςίασ από τθν μάηα τουσ. Θ απϊλεια μάηασ 

κυριαρχεί ςτθν εξζλιξθ και ςτον κάνατο των VMS. 

Κατά κάποιο τρόπο δεν ζχει ςθμαςία το πϊσ αποκτάνε τθν μεγάλθ μάηα τουσ. Ππωσ 

προαναφζραμε, δεν ζχουμε καταλιξει ςτον μθχανιςμό απόκτθςθσ τόςο μεγάλθσ μάηασ. 

Ακόμα, υπάρχει θ πικανότθτα τθσ εξζλιξθσ ςε διπλό ςφςτθμα (binary evolution) κατά τθν 

φάςθ καφςθσ υδρογόνου ςτον πυρινα που να οδιγθςε ςε blue straggler (ζνωςθ 2 

αςτεριϊν ςε ζνα υπζρλαμπρο αςτζρι μεγάλθσ μάηασ), και θ μοίρα του πια μεμονωμζνου 

VMS να κακορίηεται από τθν απϊλεια μάηασ του.  

Τα VMS δεν γίνονται ερυκροί υπεργίγαντεσ αλλά παραμζνουν ςτθν καυτι πλευρά 

(αριςτερά) ςτο διάγραμμα H/R ωσ λαμπρά αςτζρια O και Wolf- Rayet. Κα υποςτοφν μεγάλθ 

απϊλεια μάηασ λόγω ιςχυροφ ραδιενεργοφ αςτρικοφ ανζμου (εκατομμφρια φαςματικζσ 



γραμμζσ του ςιδιρου) και ίςωσ τθσ ςυνεχόμενθσ απϊλειασ μάηασ τφπου super- Eddington 

(θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ να είναι μεγαλφτερθ από τθν βαρυτικι ςυνοχι, με αποτζλεςμα 

να χάςει μερικϊσ τθν ςυνοχι του το αςτζρι). Κάτι τζτοιο παρατθροφμε μάλλον ςτον Eta 

Carinae και ςε άλλεσ εκριξεισ LBV (Luminous Blue Variable, λαμπροί μπλε μεταβλθτοί). 

Είναι ξεκάκαρο ότι το όριο Eddington ζχει κυρίαρχο ρόλο ςτθ φυςικι τθσ απϊλειασ μάηασ. 

Το όριο αυτό ζχει ςθμαςία και για άλλα ηθτιματα τθσ φυςικισ των VMS. Πταν ζνα αςτζρι 

πλθςιάςει το όριο, μπορεί να διαςταλεί, αλλά και να μθν διαςταλεί. Ζτςι οι κερμοκραςίεσ 

και κατά ςυνζπεια οι θλικίεσ των VMS είναι πολφ αβζβαιεσ. 

Σχετικά με τθν μοίρα τουσ, τα VMS μετατρζπονται μετά τθν καφςθ του υδρογόνου ςτον 

πυρινα ςε LBV με μεγάλθ απϊλεια μάηασ, αποκαλφπτοντασ τον πυρινα θλίου τουσ. Κα 

καίνε (He) για άλλα 100000 ζτθ πριν εκραγοφν ωσ φτωχι ςε (H) ζκρθξθ Ibc SN. Ρρόςφατα 

όμωσ υπάρχουν ενδείξεισ ότι μερικά μεγάλθσ μάηασ αςτζρια μπορεί να βιϊςουν μια αρχικι 

ζκρθξθ του πλοφςιου ςε (H) τφπου II SN κατά τθν φάςθ τουσ ωσ LBV. 

Μποροφν μερικά από τα μεγαλφτερα ςε μάηα αςτζρια να δϊςουν τελικά ζκρθξθ PISN? Και 

πωσ αυτζσ ςχετίηονται με τον γενικό πλθκυςμό των SLNE (super luminous SN) που 

παρατθροφμε μζχρι και ςε μεγάλεσ ερυκρολιςκιςεισ?  

Ακόμα και αν δεν ςχετίηονται, εναλλακτικά μοντζλα όπωσ θ δθμιουργία magnetar (αςτζρα 

νετρονίων με πολφ ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο) περιλαμβάνουν αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Αν θ 

μεγάλθ λαμπρότθτα δεν είναι αποτζλεςμα δθμιουργίασ ενόσ magnetar, αλλά για 

παράδειγμα, τθσ απϊλειασ μάηασ, τότε θ ποςότθτα τθσ απϊλειασ μάηασ κα είναι τεράςτια, 

δεκάδεσ θλιακζσ μάηεσ, που ςθμαίνει ότι το αςτζρι μπορεί μόνο να είναι ζνα VMS. 

 

Εμπειρικζσ ιδιότθτεσ των VMS 

Κακοριςμόσ  

Τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ (πάνω από 8 Θλιακζσ) καίνε ςτουσ πυρινεσ τουσ τον άνκρακα 

ςχθματίηοντασ βαρφτερα ςτοιχεία. Είναι οι κφριοι προμθκευτζσ ςτοιχείων α ςτο ςφμπαν. 

Λόγω μεταφοράσ του υλικοφ από το εςωτερικό τουσ ςτθν επιφάνεια και τθσ ιςχυρισ 

απϊλειασ μάηασ που βιϊνουν, αλλά και των εκριξεων ςουπερνόβα, ζχουν βαςικό ρόλο 

ςτθν χθμικι εξζλιξθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. Οι ιςχυροί αςτρικοί άνεμοί τουσ ςυνδζονται 

άμεςα με τθν μεγάλθ λαμπρότθτά τουσ (μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ φορζσ ωσ μερικά 

εκατομμφρια φορζσ τθν λαμπρότθτα του Θλίου). Τα φωτόνια απορροφϊνται εφκολα από 

τισ γραμμζσ των μετάλλων ςτα ανϊτερα αςτρικά ςτρϊματα, κάτι που οδθγεί ςε ιςχυρι 

επιτάχυνςθ τθσ φλθσ μζςω ακτινοβολίασ (radiative acceleration). Αυτι εφκολα υπερνικάει 

τθν βαρφτθτα (επιτάχυνςθ ςε ταχφτθτεσ μζχρι μερικζσ χιλιάδεσ χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο). 

Ραρατθροφμε απϊλειεσ μάηασ 1 εκατομμυριοςτοφ ωσ ενόσ δεκάκισ χιλιοςτοφ τθσ μάηασ τοκ 

Θλίου το ζτοσ ςε διάφορουσ τφπουσ αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Μια άλλθ τυπικι ιδιότθτα 

των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ είναι θ μεγάλθ επιφανειακι κερμοκραςία, πάνω από 25000 Κ 

ςτθν κ. ακολουκία. Στα τελευταία ςτάδια εξζλιξθσ μπορεί ζνα μεγάλθσ μάηασ αςτζρι να 

ψυχράνει πολφ (3500 Κ ςτθν φάςθ του ερυκροφ υπεργίγαντα), αλλά και να κερμάνει πολφ 

(100000 Κ ςτθν φάςθ Wolf- Rayet), πάντα ανάλογα τθν αρχικι μάηα του αςτεριοφ. Μια 

άμεςθ ςυνζπεια των μεγάλων κερμοκραςιϊν είναι θ παραγωγι ιςχυρϊν ροϊν ιονιςμοφ 

που δθμιουργοφν περιοχζσ (HII) ςτα νεφελϊματα.  



Φαςματικά, τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ εμφανίηονται ωσ κατθγορίασ O μζχρι B3 ςτθν κ. 

ακολουκία. Εξελίςςονται ςε υπεργίγαντεσ όλων των ειδϊν , μπλε υπεργίγαντεσ φαςματικοφ 

τφπου O,B,A, κίτρινοι υπεργίγαντεσ F,G και κόκκινοι υπεργίγαντεσ K,M). Τα πιο μεγάλθσ 

μάηασ αναπτφςςουν ιςχυροφσ ανζμουσ που παράγουν χαρακτθριςτικζσ γραμμζσ εκπομπισ 

ςτο φάςμα. Αυτά είναι οι Wolf- Rayet (WR) αςτζρεσ. Αυτά απογυμνϊνονται λόγω των 

ιςχυρϊν ανζμων τουσ και φανερϊνουν βακιά ςτρϊματα των βαρφτερων ςτοιχείων τουσ. Τα 

αςτζρια WN μασ φανερϊνουν τα παράγωγα τθσ καφςθσ υδρογόνου (κυριαρχοφνται από 

άηωτο), ενϊ τα WC αυτά τθσ καφςθσ του ςτοιχείου ιλιο (με βαςικό ςτοιχείο τον άνκρακα).  

Οι παραπάνω ιδιότθτεσ κακορίηουν ωσ μεγάλθσ μάηασ αςτζρια αυτά με μάηα μεγαλφτερθ 

από 8 θλιακζσ. Το ανϊτερο όριο μάηασ κακορίηεται ανάλογα το μοντζλο που 

χρθςιμοποιοφμε. Θ χαμθλι μεταλλικότθτα (όπωσ ςτα Μαγγελανικά νζφθ) ευνοεί τθν 

δθμιουργία αςτεριϊν τεράςτιασ μάηασ.  

Ατμοςφαιρικά μοντζλα και κακοριςμόσ των αςτρικϊν παραμζτρων 

Ο κακοριςμόσ τθσ κερμοκραςίασ (effective temperature) ενόσ VMS απαιτεί τθν χριςθ 

πολφπλοκθσ φαςματοςκοπίασ και των ατμοςφαιρικϊν μοντζλων. Τα τελευταία 

αναπαράγουν τουσ πλθκυςμοφσ ατομικϊν ενεργειακϊν επιπζδων (level populations) όλων 

των καταςτάςεων ιονιςμοφ των ςτοιχείων που υπάρχουν ςε μια αςτρικι ατμόςφαιρα , 

όπωσ και τθν μορφι και ζνταςθ του ςχετικοφ πεδίου ακτινοβολίασ. Ο ςτόχοσ τθσ 

φαςματοςκοπίασ είναι να προβλζψει τθν ροι που εκπζμπεται από τθν αςτρικι 

ατμόςφαιρα ϊςτε να ςυγκρικεί με παρατθρθςιακά δεδομζνα. Τα ατμοςφαιρικά μοντζλα 

πρζπει να ιςχφουν για τθν γωνιακι ςτρωμάτωςθ τθσ κερμοκραςίασ, τθσ πυκνότθτασ, των 

πεδίων ταχφτθτασ, αν υπάρχουν, και τθσ αδιαφάνειασ. Θ τελευταία ςυνδζεται άμεςα με 

τουσ πλθκυςμοφσ ατομικϊν ενεργειακϊν επιπζδων. Το ιδανικό είναι ζνα τζτοιο μοντζλο να 

ζχει εξάρτθςθ από τον χρόνο και να είναι τριςδιάςτατο. Τα ςθμερινά μοντζλα απζχουν 

πολφ από αυτό επειδι 

1) Τα ατμοςφαιρικά μοντζλα των VMS πρζπει να υπολογιςτοφν με μθ τοπικι 

κερμοδυναμικι ιςορροπία (LTE, local thermodynamic equilibrium). Αυτό ςθμαίνει 

ότι δεν μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι θ διαςπορά τθσ ροισ ςε κάκε ςθμείο τθσ 

ατμόςφαιρασ είναι μελανοφ ςϊματοσ, οφτε καν με τοπικι ιςχφ. Αυτό κα ίςχυε αν θ 

ακτινοβολία και θ φλθ ςυνδυάηονταν μόνο μζςω διαδικαςιϊν ςφγκρουςθσ 

ςωματιδίων, με αποτζλεςμα να βρίςκονται ςε ιςορροπία. Πμωσ το πολφ ιςχυρό 

πεδίο ακτινοβολίασ που προζρχεται από το εςωτερικό του αςτεριοφ δεν επιτρζπει 

να ςυμβεί αυτό. Στα VMS θ ακτινοβολία είναι πολφ πιο ςθμαντικι από τισ 

ςυγκροφςεισ των ςωματιδίων. Ο πλθκυςμόσ των ατομικϊν ενεργειακϊν επιπζδων 

κυριαρχείται από αφξθςθ ι ελάττωςθ μζςω τθσ ακτινοβολίασ. Θ ιςορροπία 

ανάμεςα ςτθν αφξθςθ και τθν ελάττωςθ των πλθκυςμϊν από χαμθλότερα προσ 

υψθλότερα ενεργειακά επίπεδα και το αντίκετο πρζπει να αξιολογθκοφν ςτα 

μοντζλα. Για παράδειγμα, για να εκτιμιςουμε τον πλθκυςμό του πρϊτου 

ενεργειακοφ επιπζδου μετά τθν βαςικι κατάςταςθ ενόσ ςτοιχείου, πρζπει να 

γνωρίηουμε τον ρυκμό με τον οποίο αναγκάηονται να μεταβοφν τα θλεκτρόνια ςτο 

πρϊτο επίπεδο, τον ρυκμό τθσ αντίςτροφθσ μετάβαςθσ (από το πρϊτο επίπεδο 

ςτθν βαςικι κατάςταςθ) και παρομοίωσ για όλα τα άλλα ενεργειακά επίπεδα.  

2) Τα αςτζρια τεράςτιασ μάηασ εκπζμπουν ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι θ ατμόςφαιρζσ τουσ είναι εκτεταμζνεσ, με τυπικό μζγεκοσ ανάμεςα ςε 

δεκάδεσ ωσ χιλιάδεσ φορζσ τθν ακτίνα του Θλίου. Επιπλζον, οι άνεμοι αυτοί 



επιταχφνονται. Ξεκινϊντασ από μια θμι- ςτατικι κατάςταςθ ςτον πάτο τθσ 

ατμόςφαιρασ, θ φλθ φτάνει ςε ταχφτθτεσ μερικϊν χιλιάδων km/s μετά τισ 10 

Θλιακζσ ακτίνεσ. Ζτςι ζχουμε και ανάλογο φαινόμενο Ντόπλερ που περιπλζκει τουσ 

υπολογιςμοφσ τθσ μεταφοράσ φλθσ μζςω τθσ ακτινοβολίασ. Ζνα φωτόνιο που 

εκπζμπεται ςτον πάτο τθσ ατμόςφαιρασ μπορεί να ταξιδζψει ανεμπόδιςτα μζςα 

από όλθ τθν ατμόςφαιρα και να απορροφθκεί ςτθν ανϊτατθ ατμόςφαιρα, δίνοντασ 

μετατοπιςμζνθ γραμμι κατά το φαινόμενο Ντόπλερ.  

3) Για να είναι ρεαλιςτικά τα μοντζλα πρζπει να περιλαμβάνουν όςα περιςςότερα 

χθμικά ςτοιχεία είναι δυνατό. Αυτό δεν είναι μόνο ςθμαντικό ϊςτε να 

δθμιουργθκοφν μοντζλα με πολλζσ φαςματικζσ γραμμζσ από ςτοιχεία βαρφτερα 

του ιλιον. Είναι κρίςιμο ϊςτε να αναπαραςτακοφν οι φυςικζσ ςυνκικεσ τθσ 

ατμόςφαιρασ. Ζχοντασ περιςςότερα ςτοιχεία ςθμαίνει ότι ζχουμε περιςςότερεσ 

πθγζσ αδιαφάνειασ, που μποροφν να επθρεάςουν τθν δομι τθσ ατμόςφαιρασ (θ 

αδιαφάνεια εγκλωβίηει τθν ακτινοβολία). 

Θ μάηα υπολογίηεται πιο δφςκολα με τθν φαςματοςκοπία παρά με τθν κεωρία τθσ 

εξελικτικισ μάηασ (εκτίμθςθ τθσ λαμπρότθτασ και χριςθ τθσ ςχζςθσ λαμπρότθτασ- μάηασ), 

επειδι απαιτείται θ παρατιρθςθ των γραμμϊν του υδρογόνου τθσ φωτόςφαιρασ. Αυτζσ 

είναι ευαίςκθτεσ ςτον ρυκμό απϊλειασ μάηασ. Πταν οι δφο αυτζσ μζκοδοι παρουςιάςουν 

ςφμφωνεσ τιμζσ για τθν μάηα ενόσ VMS, το μοντζλο είναι πιο αξιόπιςτο. 

Αβεβαιότθτεσ τθσ λαμπρότθτασ 

Υπάρχουν ςυνθκιςμζνα ςφάλματα ςτον κακοριςμό τθσ αςτρικισ λαμπρότθτασ. Υποκζτουμε 

ότι ζχουμε να κάνουμε με μεμονομζνα αςτζρια, που ςθμαίνει ότι ςτθν περίπτωςθ 

πολλαπλοφ ςυςτιματοσ γίνεται φανερι υπερεκτίμθςθ τθσ λαμπρότθτασ, ανάλογα τθν 

λαμπρότθτα και τον αρικμό των ςυνοδϊν αςτζρων. 

Θ λαμπρότθτα ενόσ αςτζρα μπορεί να εκτιμθκεί βάςθ τθσ μονοχρωματικισ ιςχφσ 

λαμπρότθτασ (monochromatic magnitude), μιασ βολομετρικισ (ςε όλο το φάςμα) 

διόρκωςθσ, τθσ εκτίμθςθσ τθσ μεςοαςτρικισ εξάλειψθσ του φωτόσ και τθσ απόςταςθσ. Αυτι 

θ μζκοδοσ είναι χριςιμθ όταν δεν ζχουμε αρκετά δεδομζνα για να γεμίςουν όλθ τθν 

διαςπορά ενζργειασ ςτο φάςμα (SED, spectral energy distribution). Αυτό ςυμβαίνει ςυχνά 

για αντικείμενα που βρίςκονται πίςω από περιοχζσ με μεγάλθ εξάλειψθ φωτόσ (πυκνά 

νζφθ). Θ απόςταςθ και θ εξάλειψθ είναι ςχετικά με τθν κζςθ που ζχει το αςτζρι προσ το 

γαλαξιακό κζντρο, μία περιοχι όπου βρίςκονται πολλά μεγάλα αςτζρια. Υπολογίηουμε ότι 

υπάρχουν τυπικά λάκθ ςτθν λαμπρότθτα, εξάλειψθ, απόςταςθ και κερμοκραςία. Θ 

τελευταία επθρεάηει άμεςα τθν αβεβαιότθτα τθσ βολομετρικισ διόρκωςθσ. Ζτςι για ζνα 

αςτζρι αρχικισ μάηασ 78 θλ. μαηϊν ζχουμε εφροσ ςφάλματοσ μζχρι και 28 Θλιακζσ μάηεσ, 

δθλαδι 35%.   

Αβεβαιότθτεσ ςτθν πορεία τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ 

Ο κακοριςμόσ τθσ αρχικισ αςτρικισ μάηασ βαςίηεται ςτθν ςφγκριςθ με τθν πορεία αςτρικισ 

εξζλιξθσ (ςτο H/R). Τα  διάφορα μοντζλα βαςίηονται ςε διαφορετικζσ παραδοχζσ για τισ 

φυςικζσ ιδιότθτεσ των άςτρων, με ςυνζπεια να μασ παρουςιάηουν άλλα αποτελζςματα. 

Υπάρχουν πολλζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ προτεινόμενεσ πορείεσ εξζλιξθσ, με βαςικι 

ςυνζπεια τον κακοριςμό διαφορετικισ αςτρικισ μάηασ για ςυγκεκριμζνθ λαμπρότθτα. Θ 

απόκλιςθ είναι μικρότερθ όςο μικραίνει θ αςτρικι μάηα. Θ προζλευςθ των διαφορϊν ςτα 

μοντζλα είναι πολυςφνκετθ. Το μζγεκοσ του αςτρικοφ πυρινα, που βρίςκεται ςε ςυναγωγι 



(convection), εκτιμάται ςυνικωσ από το κριτιριο Schwarzschild (θ αςτρικι φλθ να 

παραμζνει ςτακερι κατά τθν ςυναγωγι). Αλλά αυτό το κριτιριο βαςίηεται ςτον ρυκμό 

μεταβολισ τθσ ταχφτθτασ τθσ περιοχισ ςυναγωγισ και όχι ςτθν ταχφτθτα κακαυτοφ. Αυτό 

ςθμαίνει ότι πριν το υλικό φτάςει ςε ταχφτθτα 0, θ φλθ που μεταφζρεται μζςω ςυναγωγισ 

ςτον πυρινα ταξιδεφει μια απόςταςθ μεγαλφτερθ από τθν ακτίνα που προκφπτει από το 

παραπάνω κριτιριο. Αυτι θ απόςταςθ δεν είναι καλά γνωςτι και ςυνικωσ τθν 

προςαρμόηουμε ωσ ςυνιςτϊςα του φψουσ τθσ τοπικισ βακμίδασ πίεςθσ. Θ επίδραςθ αυτισ 

τθσ υπζρβαςθσ (overshooting) είναι θ παροχι επιπλζον φλθσ ςτον πυρινα. Αυτι ςυντικεται 

και ςυμβάλλει ςτθν λαμπρότθτα του αςτζρα, χωρίσ αυτό να υπολογιςτεί από το μοντζλο. 

Πςο μεγαλφτερθ είναι θ υπζρβαςθ τόςο πιο λαμπρό είναι το αςτζρι.  

Ζνασ άλλοσ παράγοντασ αφξθςθσ τθσ λαμπρότθτασ είναι θ περιςτροφι του αςτζρα. Θ 

φυςικι αιτία είναι θ ίδια με τθν παραπάνω υπζρβαςθ. Στο αςτζρι ςυμβαίνει ανάμειξθ τθσ 

φλθσ λόγω τθσ περιςτροφισ του. Ζτςι όταν περιςτρζφεται ζνα αςτζρι, εμπλουτίηεται ο 

πυρινασ του με νζα καφςιμα. Ζνα αςτζρι 49 Θλιακϊν μαηϊν που δεν περιςτρζφεται 

παρουςιάηει τθν ίδια αςτρικι εξζλιξθ με ζνα περιςτρεφόμενο 37 Θλιακϊν μαηϊν. Θ 

επίδραςθ τθσ περιςτροφισ  περιορίηεται ςτα πολφ μεγάλα αςτζρια. Θ αιτία είναι θ πολφ 

μεγάλθ απϊλεια μάηασ ςτα αςτζρια πολφ μεγάλθσ λαμπρότθτασ. 

Άλλοι παράμετροι που επθρεάηουν τθν πορεία αςτρικισ εξζλιξθσ είναι ο ρυκμόσ απϊλειασ 

μάηασ και θ μεταλλικότθτα. Θ πρϊτθ επθρεάηει τθν αςτρικι εξζλιξθ μζςω τθσ 

απομάκρυνςθσ φλθσ από τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Ανάλογα τθν ιςχφ των αςτρικϊν ανζμων 

διαφζρει θ μάηα ενόσ αςτεριοφ ςε μια δεδομζνθ φάςθ τθσ εξζλιξισ του. Αφοφ θ μάηα και θ 

λαμπρότθτα ςυνδζονται άμεςα, ζνα αςτζρι με μεγάλθ απϊλεια μάηασ κα ζχει μικρότερθ 

λαμπρότθτα από ζνα άλλο με ίδια αρχικι μάηα και μικρότερθ απϊλεια μάηασ. Ο ρυκμόσ 

απϊλειασ μάηασ που χρθςιμοποιοφμε ςτουσ υπολογιςμοφσ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ 

προζρχεται από διάφορεσ πθγζσ, μερικζσ εμπειρικζσ και μερικζσ κεωρθτικζσ. Τα 

ςυμπυκνϊματα φλθσ (clumping) ςτα αςτζρια επθρεάηουν αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ ςτα 

αςτζρια τφπου O. Οι κόκκινοι υπεργίγαντεσ παρουςιάηουν ζνα μεγάλο εφροσ ρυκμοφ 

απϊλειασ μάηασ. Σε αςτζρια με μικρότερθ μεταλλικότθτα ζχουμε πιο αςκενείσ ανζμουσ.     

Οι καλφτερεσ περιπτϊςεισ μεμονωμζνων VMS 

Τα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ είναι πολφ ςπάνια. Τα μικρά ςμινθ φιλοξενοφνε μικρά 

αςτζρια, ενϊ τα μεγάλθσ μάηασ ςμινθ περιζχουν και μεγαλφτερα. Ζνα ςμινοσ με μάηα 

μερικζσ χιλιάδεσ θλιακζσ πρζπει να φιλοξενεί τουλάχιςτον 1 αςτζρι με μάηα πάνω από 100 

Θλιακζσ. Για να ςυμβεί αυτό το ςμινοσ πρζπει να είναι πολφ νεαρό, επειδι τα VMS ηοφνε 

μόλισ λίγα εκ. χρόνια. Σε πολλοφσ γαλαξίεσ διαφορετικϊν τφπων ζχουμε ανακαλφψει ςμινθ 

με μάηα 10000- 100000 Θλιακζσ. Αυτά τα ςμινθ ονομάηονται υπερςμινθ (super star 

clusters) και δεν ζχουμε εντοπίςει κανζνα ςτθν τοπικι ομάδα γαλαξιϊν. Στον Γαλαξία μασ 

και ςτθν γειτονιά του υπάρχουν μόνο μερικά νεαρά μεγάλθσ μάηασ ςμινθ που μποροφν να 

φιλοξενιςουν τζτοια αςτζρια. Στον Γαλαξία μασ το Arches και το NGC3603 αποτελοφν τουσ 

καλφτερουσ υποψιφιουσ, και ςτα νζφθ του Μαγγελάνου το R136 ςτθν τεράςτια περιοχι 

(HII) 30Doradus.  

Το Arches βρίςκεται προσ το κζντρο του Γαλαξία. Ρεριζχει 13 αςτζρια WR και μερικζσ 

δεκάδεσ τφπου O. Πλα τα WN είναι τφπου WN7-9h. Είναι πολφ λαμπρά και οι ιδιότθτζσ τουσ 

είναι όμοιεσ με αςτζρια που καίνε υδρογόνο ςτον πυρινα. Οι μεγάλεσ λαμπρότθτζσ τουσ (1 

εκ. θλιακζσ) μασ δείχνουν ότι οι μάηεσ τουσ είναι πάνω από 80 Θλιακζσ και για μερικά 



μπορεί να φτάνουν τισ 160. Οι μετριςεισ ποικίλλουν, ανάλογα τθν απόςταςθ και τθν 

εξάλειψθ του φωτόσ που υιοκετοφμε ςτα μοντζλα μασ. 

Το R136 ςτο 30Doradus κεωρικθκε αρχικά ωσ ζνα αςτζρι μάηασ 1000 Θλιακϊν. Τϊρα 

γνωρίηουμε ότι 2 άλλα λαμπρά αςτζρια (R136b, c) βρίςκονται κοντά ςτα αςτζρια R136a.Το 

crowding (θ περίπτωςθ να υπάρχει άλλο αςτζρι ςτθν  γραμμι κζαςθσ, ϊςτε να 

υπερεκτιμθκεί θ λαμπρότθτα) προςτίκεται εδϊ ςτισ αβεβαιότθτεσ τθσ απόςταςθσ και τθσ 

εξάλειψθσ. Το Hubble μπόρεςε να τα ξεχωρίςει φαςματοςκοπικά. Για τα a1, a2 και a3 

αςτζρια ζχουμε εκτιμϊμενθ κερμοκραςία 53000 Κ και λαμπρότθτεσ 7 εκατομμφρια 

Θλιακζσ, κάτι που ανταποκρίνεται ςε αρχικζσ αςτρικζσ μάηεσ (ςε Θλιακζσ) 320, 240 και 165 

αντίςτοιχα. 

Το NGC3603 είναι ζνα μεγάλθσ μάηασ ςμινοσ του Γαλαξία μασ που κυριαρχείται από τρία 

λαμπρά αςτζρια (A, B, C). Το πρϊτο είναι ζνασ διπλόσ, και τα άλλα δφο αςτζρια WN6h με 

αρχικζσ μάηεσ 166- 89 και 137- 62 Θλιακζσ αντίςτοιχα. Θ αβεβαιότθτα εδϊ είναι πολφ 

μεγαλφτερθ από ότι ςτο Arches. 

Ρροσ το κζντρο του Γαλαξία υπάρχουν και άλλα άςτρα με μάηα πάνω από 100 Θλιακζσ. 

Κοντά ςε αυτιν τθν τιμι είναι και το Pistol star. 

VMS ςε διπλά ςυςτιματα 

Διπλοί μεγάλθσ μάηασ και δυναμικζσ μάηεσ (τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ είναι 

ςυνικωσ ςε διπλά και πολλαπλά ςυςτιματα) 

Κατθγορίεσ διπλϊν 

Υπάρχουν 2 κατθγορίεσ διπλϊν, οι οπτικοί και οι φαςματοςκοπικοί. Οι πρϊτοι εντοπίηονται 

ςε επιςκοπιςεισ απεικόνιςθσ. Τα δφο αςτζρια του ςυςτιματοσ είναι παρατθριςιμα και οι 

αςτρομετρικζσ μελζτεσ ςε βάκοσ χρόνου μασ δίνουν τισ παραμζτρουσ των τροχιϊν τουσ, 

ειδικά τον διαχωριςμό και τθν περίοδο. Μπορεί να ζχουν περιόδουσ άνω των 100 ετϊν, με 

μζγιςτο το 1 εκατομμφριο ζτθ (με διαχωριςμό 0,1- 10 pc). Ο λόγοσ είναι θ μεγάλθ μεταξφ 

τουσ απόςταςθ, που μασ περιορίηει ςτθν ανάλυςθ μόνο αυτϊν με τον μεγαλφτερο 

διαχωριςμό.  

Θ άλλθ κατθγορία είναι οι φαςματοςκοπικοί διπλοί. Λόγω τθσ περιφοράσ τουσ γφρω από το 

κοινό κζντρο μάηασ οι φαςματικζσ γραμμζσ παρουςιάηουν μετατόπιςθ Ντοπλερ. Ζτςι 

μποροφμε να μετριςουμε τισ γωνιακζσ ταχφτθτζσ τουσ, και αν υπάρχει περιοδικότθτα ςε 

αυτζσ, τότε ζχουμε ζνα διπλό ςφςτθμα. Οι φαςματοςκοπικοί διπλοί ζχουν μικρζσ 

περιόδουσ, από 1 θμζρα ωσ λίγα ζτθ, κυρίωσ από 3 θμζρεσ ωσ 1 μινα (διαχωριςμόσ από 

μερικζσ δεκάδεσ ωσ μία AU). Οι φαςματοςκοπικοί διπλοί δεν μποροφν να αναλυκοφν 

χωρικά, άρα το φάςμα που λαμβάνουμε προζρχεται και από τα 2 αςτζρια. Από τθν ιςχφ τθσ 

γραμμισ και τθν λαμπρότθτα των 2 αςτεριϊν μποροφμε να ςυμπεράνουμε τισ φαςματικζσ 

υπογραφζσ ενόσ από τα 2 (SB1) ι κάκε αςτεριοφ χωριςτά (SB2). Τα καλφτερα 

φαςματοςκοπικά ςυςτιματα για τθν εκτίμθςθ των αςτρικϊν μαηϊν είναι αυτά που το ζνα 

αςτζρι βιϊνει ζκλειψθ από τον ςυνοδό του. Πλα τα υποψιφια VMS που ζχουμε 

ανακαλφψει ςε διπλά ςυςτιματα είναι φαςματοςκοπικοί διπλοί. 

Στοιχεία τροχιϊν και δυναμικζσ μάηεσ 

Το πρϊτο βιμα μελζτθσ ενόσ φαςματοςκοπικοφ διπλοφ είναι θ μζτρθςθ τθσ γωνιακισ 

ταχφτθτασ. Στα αςτζρια O θ μζτρθςθ είναι πιο ακριβισ, γιατί κεωροφμε ωσ πθγι εκπομπισ 



τθν φωτόςφαιρα με ιδία ταχφτθτα 0 (είναι <ακίνθτθ> ςτθν επιφάνεια του αςτεριοφ). Πμωσ 

ςτα αςτζρια WNh μπορεί ο ιςχυρόσ αςτρικόσ άνεμοσ να είναι θ τοποκεςία τθσ εκπομπισ, ο 

οποίοσ ζχει ιδία ταχφτθτα. Ευτυχϊσ το βαςικό μζγεκοσ για τον κακοριςμό τθσ μάηασ είναι 

το εφροσ τθσ καμπφλθσ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ, κάτι που δεν επθρεάηεται τόςο από τα 

παραπάνω. Στθν περίπτωςθ των κοντινϊν διπλϊν, θ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθ επθρεάηει 

τα ςχιματά τουσ και τισ λαμπρότθτζσ τουσ. Τα παλλιροικά φαινόμενα παραμορφϊνουν τον 

άξονα τθσ περιςτροφισ γφρω από το κοινό κζντρο βάρουσ. Το φωσ του ενόσ μπορεί να 

αντανακλάται ςτο άλλο αςτζρι. Στισ πιο ακραίεσ περιπτϊςεισ μπορεί να ρζει μάηα από το 

ζνα ςτο άλλο αςτζρι.  

Τα διπλά ςυςτιματα με τθν μεγαλφτερθ μάηα 

Το WR20a βρίςκεται κοντά ςτο μεγάλθσ μάηασ ςμινοσ Westerlund 2. Ρρόκειται για δφο 

αςτζρια WN6ha με περίοδο 4,6 θμζρεσ και ελάχιςτεσ μάηεσ 71 και 68 θλιακζσ, 

κερμοκραςίεσ 43000 Κ και λαμπρότθτεσ 1,15 εκατομμφρια Θλιακζσ για κάκε αςτζρι.   

Το NGC3603 A1. Ρεριζχει δφο αςτζρια (B,C) με εκτιμϊμενεσ αρχικζσ μάηεσ πάνω από 100 

Θλιακζσ το κακζνα. Οι κερμοκραςίεσ τουσ είναι ςτισ 40000 Κ. 

Τα R144 και R145. Είναι 2 πλοφςια ςε υδρογόνο αςτζρια WN ςτο μεγάλο Μαγγελανικό 

νζφοσ. Οι μάηεσ τουσ είναι 300 και 125 Θλιακζσ αντίςτοιχα, αν είναι ςωςτι θ εκτίμθςθ τθσ 

κλίςθσ τθσ τροχιάσ τουσ.   

 

Ο ςχθματιςμόσ των αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ (VMS) 

Κεωροφμε 2 πικανοφσ μθχανιςμοφσ ςχθματιςμοφ VMS. Τθν απευκείασ κατάρρευςθ υλικοφ 

από το μεςοαςτρικό νεφζλωμα, όπωσ ςυμβαίνει και ςτα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ, και τον 

ςχθματιςμό μζςω ςφγκρουςθσ 2 αςτεριϊν. 

Θ μοντζρνα προςζγγιςθ λαμβάνει υπόψθ τθν IMF (initial mass function, ςυνιςτϊςα αρχικισ 

μάηασ). Αυτό το φυςικό μζγεκοσ μασ δείχνει αν και πόςα VMS πρζπει να υπάρχουν. Πμωσ 

αυτά δθμιουργοφνται μόνο ςε τεράςτια νζφθ, τα οποία ςπανίηουν, και ζτςι δεν ζχουμε 

τζτοια αςτζρια κοντά μασ για άμεςθ μελζτθ. Μςωσ θ IMF να παρουςιάηει ζνα ανϊτατο όριο 

αςτρικισ μάηασ. Το ερϊτθμα αν τα VMS αποτελοφν τθν κορυφι του παγόβουνου τθσ IMF ι 

υπάρχουν ωσ κεμελιϊδθσ διακριτόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ παραπζμπει ςτον τρόπο 

δθμιουργίασ τουσ.  

Ο ςχθματιςμόσ των VMS μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ φλθσ. 

Τα αςτζρια δθμιουργοφνται μζςω τθσ κατάρρευςθσ ψυχροφ, βαρυτικά αςτακζσ μοριακοφ 

αερίου και αναπτφςςονται με τθν ςυςςϊρευςθ φλθσ από αυτό. Μόνο ςε περιοχζσ υψθλισ 

πυκνότθτασ μποροφν να δθμιουργθκοφν μεγάλα αςτζρια. Ζχουμε ανακαλφψει τζτοιεσ 

περιοχζσ με εφροσ 0,01 pc και πυκνότθτα >100000 μόρια/cm3, που πλθροφν τισ 

προχποκζςεισ για τθν δθμιουργία VMS. Αυτοί οι καυτοί πυρινεσ (hotcores) των νεφϊν δεν 

φαίνεται να ζχουν ανϊτερο όριο μάηασ, επθρεάηοντασ ζτςι τθν IMF. Βζβαια, το ότι υπάρχει 

διακζςιμθ μεγάλθ ποςότθτα μάηασ δεν ςθμαίνει αυτόματα ότι είναι πικανι θ δθμιουργία 

VMS. Για να γίνει αυτό κα πρζπει να ξεπεραςτοφν θ κατάτμθςθ του καυτοφ πυρινα ςε 

πολλά μικρότερα μζρθ, θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ, ο φωτο-ιονιςμόσ (photoionization) και οι 

αςτρικοί άνεμοι.   



Θ κατάτμθςθ (fragmentation) 

Πταν καταρρζει ζνα αζριο, τείνει να παράγει αντικείμενα με χαρακτθριςτικι μάηα 

ςυγκρίςιμθ (κοντά) με τθν μάηα Jeans (το ελάχιςτο τθσ μάηασ ενόσ αερίου που μπορεί να 

καταρρεφςει), που είναι ανάλογθ τθσ ταχφτθτασ του ιχου ςτο αζριο, τθν πυκνότθτά του, 

τθν κερμοκραςία του και τθν πυκνότθτα ςωματιδίων (τον αρικμό τουσ ανά μονάδα του 

χϊρου) ςτο αζριο. Τα VMS είναι αςτζρια με πολφ περιςςότερθ μάηα από τθν μάηα Jeans για 

το μεςοαςτρικό αζριο. Τότε γιατί δεν δθμιουργοφνται μόνο μικρότερα αςτζρια? Ρράγματι, 

υδροδυναμικζσ προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι περιοχζσ όπωσ οι μεγάλθσ μάηασ καυτοί 

πυρινεσ που παρατθροφμε αποτυγχάνουν γενικά να δθμιουργιςουν VMS. Αυτζσ οι 

προςομοιϊςεισ όμωσ χρθςιμοποιοφνε μόνο τθν υδροδυναμικι και τθν βαρφτθτα. Τϊρα 

προςκζτουμε 2 ακόμα παράγοντεσ, τθν ανάδραςθ (feedback) ακτινοβολίασ και τα 

μαγνθτικά πεδία.   

Θ ανάδραςθ ακτινοβολίασ περιορίηει τθν κατάτμθςθ κερμαίνοντασ το αζριο και αυξάνοντασ 

τθν πίεςι του, κάτι που ςθμαίνει αφξθςθ τθσ μάηασ Jeans. Ενϊ τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια 

μποροφν να προμθκεφςουν τθν μεςοαςτρικι φλθ με τεράςτια ποςά κερμότθτασ, το 

ςθμαντικό για τον περιοριςμό τθσ κατάτμθςθσ είναι αρχικι ανάδραςθ ακτινοβολίασ από τα 

μικρισ μάηασ αςτζρια, τα οποία οφείλουν τθν λαμπρότθτά τουσ περιςςότερο ςτθν 

ςυςςϊρευςθ υλικοφ (δίςκοσ) παρά ςτθν πυρθνικι καφςθ (ςτθν πολφ νεαρι φάςθ τουσ). 

Μζχρι και ζνα αςτζρι 1 Θλιακισ μάηασ κερμαίνει τθν φλθ αρκετά ςε ακτίνα 1000 AU μζςω 

τθσ κερμότθτασ από τθν ςυςςϊρευςθ. Αυτό μπορεί να αυξιςει τθν μάηα Jeans κατά 10 

φορζσ. Φαίνεται θ παραπάνω επίδραςθ να είναι αποτελεςματικι ςε περιοχζσ με μεγάλθ 

πυκνότθτα ςτιλθσ (column density). Σθμαντικό ρόλο ζχει και θ ςκόνθ που απορροφάει και 

επαναεκπζμπει τθν ακτινοβολία. 

Τα μαγνθτικά πεδία περιορίηουν τθν κατάτμθςθ με 2 τρόπουσ. Ρρϊτα, απομακρφνουν 

ςτροφορμι. Σε ζνα αζριο που καταρρζει, οι πυκνότερεσ περιοχζσ καταρρζουν ταχφτερα, και 

όςο το αζριο πζφτει πιο πολφ προσ τα μζςα τόςο περιςτρζφεται γρθγορότερα (αρχι τθσ 

διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ). Πταν υπάρχει μαγνθτικό πεδίο, θ διαφορικι περιςτροφι 

ανάμεςα ςτο εςωτερικό αζριο και το πιο εξωτερικό που ακόμα δεν καταρρζει καμπυλϊνει 

τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ. Αυτό δθμιουργεί μία μαγνθτικι τάςθ που μεταφζρει ςτροφορμι 

από μζςα προσ τα ζξω, ζνα φαινόμενο γνωςτό ςαν μαγνθτικι ριξθ (magnetic braking). 

Αυτό αναςτζλλει τθν δθμιουργία δίςκου ςυςςϊρευςθσ. Θ γριγορθ δθμιουργία δίςκου 

ςυςςϊρευςθσ κα ςιμαινε κζρμανςθ τθσ φλθσ και μεγάλθ ςτροφορμι, με αποτζλεςμα τον 

περιοριςμό τθσ φλθσ που μπορεί να πζςει ςτο αςτζρι. Θ αποτελεςματικότθτα αυτισ τθσ 

επίδραςθσ εξαρτάται από τθν ιςχφ του μαγνθτικοφ πεδίου. Συνικωσ ζχουμε μια αναςτολι 

τθσ κατάτμθςθσ κατά παράγοντα 2.  

Ρρόςφατεσ μελζτεσ δείχνουν ότι τα 2 παραπάνω φαινόμενα αλλθλοενιςχφονται. Στθν 

αρχικι φάςθ κατάρρευςθσ θ απομάκρυνςθ ςτροφορμισ λόγω μαγνθτικϊν πεδίων αφινει 

το υλικό να πζςει πιο αποτελεςματικά ςτο αςτζρι. Αυτό αυξάνει τθν κερμοκραςία του 

υλικοφ, που ζτςι κερμαίνει μζςω τθσ ακτινοβολίασ του περιςςότερο τθν μεςοαςτρικι φλθ. 

Ακόμα, τα δυο αυτά φαινόμενα <ςυνεργάηονται> γιατί δρουν ςε διαφορετικζσ περιοχζσ. Θ 

ακτινοβολία καταπιζηει τθν κατάτμθςθ ςε ακτίνα 1000 AU και τα μαγνθτικά πεδία ςε πιο 

εξωτερικζσ περιοχζσ.  

Ραρόλα αυτά γίνεται ζνασ δρόμοσ ταχφτθτασ ανάμεςα ςτθν κζρμανςθ του υλικοφ από τα 

αςτζρια και τθν ςυςςϊρευςθ. Θ ςυςςϊρευςθ 1/10000 τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ ςε 

ςτακεροφσ δίςκουσ προςαφξθςθσ (που ςθμαίνει αποτελεςματικι ςυςςϊρευςθ φλθσ) 



μπορεί να ςυμβεί μόνο ςε κερμοκραςία πάνω από 100 Κ. Για να υπάρξει ο απαραίτθτοσ 

ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ (1/1000 τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ) για τθν δθμιουργία VMS, λόγω 

τθσ μικρισ διάρκειασ ηωισ τουσ, πρζπει να κερμανκεί και άλλο το υλικό. Αυτό ζχει όμωσ ωσ 

περιοριςμό τθν κερμοκραςία ςτθν οποία θ ςκόνθ εξαχνίηεται, γιατί αυτό το φαινόμενο κα 

φζρει αςτάκεια ςτον δίςκο.  

Θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ 

Θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ μπορεί να ξεπεράςει τθν ιςχφ τθσ βαρφτθτασ. Σθμαντικά μεγζκθ 

εδϊ είναι ο λόγοσ μάηασ M /λαμπρότθτασ L και θ αδιαφάνεια. Στα αςτζρια με μάηα 

μεγαλφτερθ από 20 Θλιακζσ  ζχουμε L/M> 2500 L θλιακζσ/ M θλιακι. Θ βαςικι πθγι 

αδιαφάνειασ τθσ φλθσ ςτα αςτζρια είναι θ ςκόνθ που βρίςκεται μζςα ςτο αζριο. Πμωσ για 

τθν πυκνότθτα που ζχει θ μεςοαςτρικι φλθ ςε ςκόνθ δεν φαίνεται να είναι ικανι ϊςτε θ 

πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ να ανταγωνιςτεί τθν βαρφτθτα. Ακόμα δεν υπάρχει ςφαιρικι 

ςυμμετρία ςτθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ, λόγω μθ ςφαιρικισ ςυςςϊρευςθσ από τον δίςκο. 

Οι τριςδιάςτατεσ προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι δθμιουργοφνται ςτιλεσ μεγάλθσ 

αδιαφάνειασ και ανάλογεσ δίοδοι απόδραςθσ τθσ ακτινοβολίασ (RRTI, radiation Rayleigh- 

Taylor instability). Αυτι θ αςυμμετρία οφείλεται ςτισ ταραχζσ (turbulent) και ςτισ βαρυτικζσ 

αςτάκειεσ του δίςκου ςυςςϊρευςθσ. 

Θ ανάδραςθ μζςω του ιονιςμοφ 

Τα μοριακά νζφθ του Γαλαξία μασ ζχουν ταχφτθτεσ διαφυγισ κάτω από 10 km/s, τθν 

ταχφτθτα του ιχου ςε φϊτο-ιονιςμζνο αζριο 10000 Κ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια ότι αν το 

αζριο ςε μια περιοχι αςτρογζννθςθσ ιονιςτεί, θ πίεςθ του αερίου μπορεί να κινιςει ζναν 

κερμικό άνεμο που κα <πνίξει> τθν ςυςςϊρευςθ. Δεν είναι ξεκάκαρο αν ο φϊτο- ιονιςμόσ 

μπορεί να περιορίςει τθν δθμιουργία των VMS. Θ μεγάλθ ροι μάηασ ςτο αςτζρι αυξάνει και 

τθν πυκνότθτα τθσ φλθσ γφρω του, κάτι που ςθμαίνει τθν αφξθςθ του βακμοφ 

επαναςφνδεςθσ (άρςθ του ιονιςμοφ). Μόνο αν μειωκεί πολφ ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ 

μπορεί ο ιονιςμόσ να κάνει το αζριο να διαφφγει μζςω δθμιουργίασ ανζμου, με 

αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ ςυςςϊρευςθσ. Σθμαςία ζχει και θ γεωμετρία τθσ ροισ τθσ 

φλθσ. Αν ζχουμε ιονιςμό ςτουσ πόλουσ, ςτον ιςθμερινό του δίςκου κα ςυνεχίηεται θ 

ςυςςϊρευςθ αδιάκοπα με τθν πυκνι φλθ να προςτατεφεται από τον ιονιςμό.  

Οι αςτρικοί άνεμοι 

Πταν θ επιφανειακι κερμοκραςία του αςτεριοφ ξεπεράςει τουσ 25000 Κ δθμιουργοφνται 

αςτρικοί άνεμοι με μεγάλθ επιτάχυνςθ, που παράγονται από τθν ακτινοβολία. Θ μάηα ενόσ 

αςτεριοφ με τζτοια κερμοκραςία πρζπει να ιςοφται με 40 Θλιακζσ μάηεσ όταν μπει ςτθν κ. 

ακολουκία. Θ ορμι που φζρουν αυτοί οι άνεμοι ιςοφται με τθν μιςι του αςτρικοφ πεδίου 

ακτινοβολίασ. Άρα αφοφ θ ακτινοβολία δεν μπορεί να ςταματιςει τθν ςυςςϊρευςθ, δεν 

μπορεί οφτε θ ορμι των αςτρικϊν ανζμων.  

Πμωσ οι αςτρικοί άνεμοι μπορεί να είναι ςθμαντικοί επειδι φτάνουν ταχφτθτεσ 1000 km/s 

με αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί ζνα κρουςτικό μζτωπο με τον πυκνό δίςκο ςυςςϊρευςθσ. 

Αυτό κερμαίνει το αζριο ςτουσ 10 εκ. βακμοφσ Κ, με αποτζλεςμα αυτό να κερμαίνεται αντί 

να ψφχεται μζςω ακτινοβολίασ. Ζτςι θ αυξθμζνθ πίεςι του μπορεί να το οδθγιςει εκτόσ 

δίςκου. Φαίνεται όμωσ και ο άνεμοσ να εκτονϊνεται μζςα από ανοίγματα (λιγότερο πυκνζσ 

περιοχζσ ςτον δίςκο), όπωσ είδαμε ότι ςυμβαίνει με τθν ακτινοβολία. Ο αςτρικόσ άνεμοσ 

μπορεί να παραςφρει φλθ από τον δίςκο, αλλά όχι ςθμαντικζσ ποςότθτεσ. 



Ο ςχθματιςμόσ των VMS μζςω ςυγκροφςεων 

Ππωσ είδαμε δεν υπάρχουν ιςχυρζσ αντιρριςεισ για τον ςχθματιςμό των πολφ μεγάλθσ 

μάηασ αςτεριϊν μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ φλθσ. Πμωσ μποροφν να ςχθματιςτοφν και με μια 

τελείωσ διαφορετικι διαδικαςία, τισ ςυγκροφςεισ αςτεριϊν  αναλογικά μικρότερθσ μάηασ. 

Το μεγάλο πρόβλθμα εδϊ είναι οι ςπάνιεσ αςτρικζσ ςυγκροφςεισ (μεγάλεσ αποςτάςεισ 

ανάμεςα ςτα αςτζρια) και ο μικρόσ χρόνοσ που ζχουν τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια να 

ςυγκρουςτοφν ϊςτε να δθμιουργθκεί ζνα τεράςτιο αςτζρι. Βρίςκουμε τα VMS τυπικά ςε 

ςμινθ με πυκνότθτεσ αςτεριϊν 10000/pc3, με τα πιο πυκνά νεαρά ςμινθ να ζχουν 

δεκαπλάςια πυκνότθτα. Σε τζτοια πυκνότθτα αςτεριϊν αναμζνουμε 1 ςφγκρουςθ ανάμεςα 

ςε αςτζρια 1 θλιακισ μάηασ ςτθν διάρκεια ηωισ ενόσ αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ (4 εκ. ζτθ). 

Για να ςθμειωκοφν ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςε αςτζρια μεγάλθσ μάηασ πρζπει θ πυκνότθτα 

του ςμινοσ να είναι ςθμαντικά μεγαλφτερθ. Αυτι θ φάςθ μεγάλθσ πυκνότθτασ πρζπει να 

είναι πολφ βραχυχρόνια, μιασ και δεν ζχει παρατθρθκεί ακόμθ (τα αςτζρια τείνουν με τισ 

ιδίεσ κινιςεισ τουσ να διαλφςουν το ςμινοσ, μιασ και απομακρφνονται από μια κοινι 

περιοχι εκκίνθςθσ).  

Μοντζλα ςυγκροφςεων με παράγοντα τθν ςυςςϊρευςθ αερίου 

Ο πρϊτοσ μθχανιςμόσ που μπορεί να αυξιςει τθν πυκνότθτα ενόσ ςμινοσ κατά τθν 

δθμιουργία αςτεριϊν ϊςτε να επιτραποφν οι ςυγκροφςεισ μεγάλων αςτεριϊν είναι θ 

φπαρξθ ςθμαντικισ ποςότθτασ αερίου ςτο ςμινοσ. Σε τζτοια ςμινθ τα αςτζρια μποροφν να 

ςυςςωρεφςουν αζριο. Αυτό κα μειϊςει τθν ςυνολικι ποςότθτα του αερίου και τθν αςτρικι 

κινθτικι ενζργεια του ςμινοσ, με τθν διαφορά ενζργειασ να μετατρζπεται ςε ακτινοβολία 

από κρουςτικά μζτωπα ςυςςϊρευςθσ ςτισ επιφάνειεσ των άςτρων, και από κϊνουσ Mach 

λόγω τθσ υπερθχθτικισ ταχφτθτασ των άςτρων διαμζςου του αερίου. Πλα αυτά αυξάνουν 

τθν πυκνότθτα κάνοντασ το ςφςτθμα να ζχει μικρότερθ ακτίνα (τα αςτζρια κινοφνται προσ 

το κζντρο του ςυςτιματοσ). Το πρόβλθμα είναι ότι οι παρατθριςεισ των νεαρϊν ςμθνϊν 

δεν δικαιολογοφν τόςθ μεγάλθ αφξθςθ τθσ πυκνότθτάσ τουσ, αφοφ μετά από τθν 

παραπάνω φάςθ κα ζπρεπε να παρουςιάηονται ακόμα πολφ πυκνά. Μάλλον οι 

ςυγκροφςεισ ςτθν φάςθ που το αζριο κυριαρχεί ςτο ςμινοσ δεν πρζπει να ζχουν κυρίαρχο 

ρόλο ςτον ςχθματιςμό των VMS. 

Μοντζλα ςυγκροφςεων χωρίσ αζριο 

Τα μοντϋλα αυτϊ εύναι για ςμόνη χωρύσ αϋριο (το αϋριο ϋχει ό εξαντληθεύ 
πϋφτοντασ ςτα αςτϋρια ό απομακρυνθεύ από το ςμόνοσ). Το πλεονϋκτημα αυτών 
των μοντϋλων ςε ςχϋςη με τα πρώτα εύναι ότι ϋχουν περιςςότερο χρόνο για την 
πραγματοπούηςη των ςυγκρούςεων, αλλϊ ϋχουν το μειονϋκτημα ότι απουςιϊζει το 
αϋριο που μπορεύ να ςυμβϊλλει ςτην αύξηςη τησ πυκνότητασ, όπωσ εύδαμε 
παραπϊνω. Τα ςμόνη με αςτϋρια παρόμοιασ μϊζασ κινδυνεύουν με αυθόρμητο 
διαχωριςμό ςε ϋναν πυρόνα που ςυςτϋλλεται και ςε ϋνα διαςτελλόμενο κϋλυφοσ. 
Η αρνητικό χωρητικότητα θερμότητασ αυτού του ςυςτόματοσ παρϊγει μια 
ςυνεχόμενη μεταφορϊ ενϋργειασ από τον πυρόνα προσ τα ϋξω με ςυνϋπεια όλο 
και μεγαλύτερεσ πυκνότητεσ. Σε ϋνα ςμόνοσ με ποικιλύα αςτρικών μαζών η 
ςυςτολό του πυρόνα ενιςχύεται από την τϊςη διαχωριςμού τησ μϊζασ. Ο πυρόνασ 
αποτελεύται από τα μεγαλύτερησ μϊζασ αςτϋρια και το κϋλυφοσ από τα 
μικρότερα. Ενώ δεν υπϊρχει αμφιβολύα για τα παραπϊνω (υπϊρχουν ςχετικϋσ 
παρατηρόςεισ), δεν γνωρύζουμε αν τα 4 εκ. ϋτη, που ζει ϋνα μεγϊλο αςτϋρι, 
εύναι αρκετϊ ώςτε να ςημειωθούν οι ανϊλογεσ ςυγκρούςεισ. Η πυκνότητα του 
πυρόνα του ςμόνοσ πρϋπει να εύναι 10 εκατομμύρια αςτϋρια/pc3. Σε αυτόν την 
περύπτωςη οι ςυγχωνεύςεισ θα ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα την μεγαλύτερη ςυρρύκνωςη 
του πυρόνα με αποτϋλεςμα την δημιουργύα ενόσ μοναδικού πολύ μεγϊλησ μϊζασ 



αςτεριού. Όπωσ και ςτην περύπτωςη με την ύπαρξη του αερύου, οι πολλού 
διπλού αςτϋρεσ μπορούν να μειώςουν την παραπϊνω απαιτούμενη πυκνότητα. 
Παρατηρηςιακϊ, ύςωσ το ςμόνοσ R136 να ϋχει τϋτοια πυκνότητα.  
Ένασ τρόποσ να μειωθεύ το χρονικό διϊςτημα που απαιτεύται για να ςημειωθεύ 
μια ςύγκρουςη μεγϊλησ μϊζασ αςτεριών (ςε 1- 2 εκ. ϋτη) εύναι να θεωρόςουμε 
ότι το ςμόνοσ ϋχει βιώςει διαχωριςμό μϊζασ ςε πυρόνα και κϋλυφοσ ακόμα και 
πριν την περύοδο απουςύασ αερύου. Αυτό μειώνει τον χρόνο που χρειϊζεται για 
να ςυρρικνωθεύ ο πυρόνασ γιατύ προςφϋρει μεγαλύτερη πυκνότητα και 
μεγαλύτερεσ μϋςεσ αρχικϋσ αςτρικϋσ μϊζεσ ςτον πυρόνα. Το αν ϋνα ςμόνοσ ϋχει 
διαχωρύςει την μϊζα του πριν την εξϊλειψη του αερύου δεν εύναι ϊμεςα 
παρατηρόςιμο. Οι παρατηρόςεισ μασ δεύχνουν ϋναν βαθμό διαχωριςμού μϊζασ, 
που διαφϋρει πολύ κατϊ περύπτωςη. Στο νεφϋλωμα του Ωρύωνα τα αςτϋρια του 
Τραπεζύου βρύςκονται όλα ςτον πυρόνα του ςμόνοσ, αλλϊ δεν παρατηρεύται 
διαχωριςμόσ μϊζασ για ϊλλα αςτϋρια. Στο NGC3603 και ςτο R136 υπϊρχει 
τϋτοιοσ διαχωριςμόσ ώςτε η ςυνιςτώςα μϊζα να εύναι επύπεδη ςε μικρό ακτύνα, 
αλλϊ τα πιο μεγϊλησ μϊζασ να εύναι πιο διαχωριςμϋνα από τα μικρότερησ. Όλα 
αυτϊ τα ςμόνη ϋχουν ηλικύα 1-3 εκ. ϋτη, κϊτι που ςημαύνει ότι ο διαχωριςμόσ 
που παρατηρούμε ςόμερα μπορεύ να εύναι αποτϋλεςμα δυναμικόσ εξϋλιξησ ςτον 
χρόνο και όχι πρωταρχικόσ διαχωριςμόσ.  
Ένασ ϊλλοσ τρόποσ επιτϊχυνςησ τησ δυναμικόσ εξϋλιξησ των ςμηνών εύναι να 
ϋχει ταραχώδεισ αρχικϋσ ςυνθόκεσ. Οι παρατηρόςεισ και προςομοιώςεισ ςμηνών 
που εύναι ακόμα εμβαπτιςμϋνα ςε αϋριο δεύχνουν ότι τα αςτϋρια εύναι 
(subvirial) ςχετικϊ με το αϋριο, και αυτϋσ οι ψυχρϋσ ςυνθόκεσ οδηγούν ςε 
πιο γρόγορη δυναμικό εξϋλιξη από virial αρχικϋσ ςυνθόκεσ (virial theorem: 
ςυςχετύζει την βαρυτικό με την κινητικό ενϋργεια και μασ ενημερώνει για την 
ςταθερότητα του ςυςτόματοσ). Τα μεγαλύτερα ςμόνη μπορεύ να προϋλθουν από 
ενώςεισ μικρότερων. Αυτϊ, αφού περιϋχουν αςτϋρια μικρότερησ μϊζασ, ϋχουν 
και μεγαλύτερουσ χρόνουσ κατϊρρευςησ των πυρόνων τουσ. Οι διαφορετικϋσ 
αρχικϋσ ςυνθόκεσ ςε μικρότερεσ δομϋσ επιταχύνουν τον διαχωριςμό τησ μϊζασ, 
αλλϊ δεν γνωρύζουμε αν αυτό αρκεύ για να επιταχυνθούν οι ςυγκρούςεισ. Αν 
ςτα μικρότερα ςμόνη εύχαν καταρρεύςει οι πυρόνεσ πριν την ενοπούηςό τουσ 
τότε θα υπϊρξουν μερικϋσ εςωτερικϋσ ςυγκρούςεισ, αλλϊ όχι ςτο ενωμϋνο 
ςμόνοσ, και η δημιουργύα VMS με αυτό τον τρόπο θα εύναι αμελητϋα. Αν η 
ςυρρύκνωςη του πυρόνα δεν ςυμβεύ ςτα μικρότερα ςμόνη πριν την ςυγχώνευςό 
τουσ, η εξϋλιξη του ςμόνοσ θα εύναι παρόμοια με αυτόν ενόσ μονοκόμματου 
μεγϊλου ςμόνοσ. 
Συνοψύζοντασ, οι ςυγκρούςεισ κατϊ την φϊςη χωρύσ αϋριο δεν εύναι ικανϋσ να 
επηρεϊςουν τον πληθυςμό των VMS αν τα ςμόνη εύναι χωρύσ διαχωριςμό μϊζασ 
και virialized. Αυτϋσ οι 2 παραδοχϋσ όμωσ εύναι επιςφαλεύσ.  

 

Αςτρικι εξζλιξθ και ςυγχωνεφςεισ μεγάλων αςτεριϊν 

Ζνα ςθμαντικό κζμα ςτα μοντζλα δθμιουργίασ VMS μζςω ςυγκροφςεων είναι ότι το τελικό 

αςτζρι εξαρτάται και από τθν φυςικι των ςυγκροφςεων, και τθν δομι και μεταγενζςτερθ 

αςτρικι εξζλιξι του. Ζχει ςθμειωκεί ςθμαντικι πρόοδο ςτθν μελζτθ των blue stragglers, 

που προζρχονται από ςφγκρουςθ αςτεριϊν μικρισ μάηασ. Οι ςυγχωνεφςεισ που αφοροφν 

τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια μπορεί να διαφζρουν πολφ από αυτζσ, λόγω τθσ ςθμαντικισ 

πίεςθσ ακτινοβολίασ τουσ. Πςο αυξάνεται θ μάηα ενόσ αςτεριοφ, θ κυριαρχία τθσ 

ακτινοβολίασ γίνεται πιο ζντονθ με αποτζλεςμα το αςτζρι ωσ δομι να είναι κοντά n= 3 

polytrope, με πολφ αςκενισ βαρυτικι ςυνοχι. Θ μθ αμελθτζα ιςχφσ τθσ ακτινοβολίασ 

μπορεί να μετριάςει τθν ςυςςϊρευςθ υλικοφ που διζφυγε κατά τθν ςφγκρουςθ, 

ενιςχφοντασ τθν απϊλεια μάηασ.  

Ενδιαφζρον ζχει θ ποςότθτα μάηασ που χάνεται κατά τθν ςφγκρουςθ, βάςθ των 

προςομοιϊςεων. Γενικά ςυμπεραίνουμε ότι θ απϊλεια μάηασ είναι μικρι, κάτω από 10% 



τθσ αρχικισ μάηασ. Σε ςφγκρουςθ 3 ςωμάτων μπορεί να φτάςει το 25%. Πμωσ αυτζσ οι 

προςομοιϊςεισ δεν λαμβάνουν υπόψιν τθν αφξθςθ τθσ ακτινοβολίασ λόγω κερμότθτασ 

κατά τθν ςφγκρουςθ. Θ ακτινοβολία κα κυριαρχιςει τθσ υδροδυναμικισ, όπωσ ςυμβαίνει 

ςτουσ δίςκουσ προςαφξθςθσ. Ζτςι τα παραπάνω ποςοςτά πρζπει να κεωροφνται ωσ 

ελάχιςτα. 

Επίςθσ ςθμαντικι είναι θ ακτίνα του αςτεριοφ που προκφπτει από τθν ςφγκρουςθ. Τα 

κρουςτικά κφματα που κα αναπτυχκοφν κατά τθν ςφγκρουςθ αυξάνουν τθν εντροπία τθσ 

αςτρικισ φλθσ. Θ υδροςτατικι ιςορροπία επαναπροςδιορίηεται μετά από λίγεσ μόνο 

θμζρεσ με αποτζλεςμα το νζο αςτζρι να είναι πιο <φουςκωμζνο> ςε ςχζςθ με αςτζρια τθσ 

κ. ακολουκίασ με τθν ίδια μάηα, και κα ςυρρικνωκεί ςε χρονικι κλίμακα Kelvin- Helmholtz 

(ο χρόνοσ που απαιτείται να απομακρφνει ζνα αςτζρι τθν κινθτικι του ενζργεια μζςω τθσ 

ακτινοβολίασ, ανάλογα τθν λαμπρότθτά του). Θ δθμιουργία VMS μζςω ςυγκροφςεων 

μάλλον απαιτεί πολλαπλζσ ςυγκροφςεισ και τα διαςτιματα ανάμεςα ςτισ ςυγκροφςεισ 

πρζπει να είναι μικρότερα τθσ παραπάνω χρονικισ κλίμακασ, ϊςτε το αςτζρι να ζχει 

διευρυμζνθ ακτίνα. Θ μεγάλθ του ακτίνα το κάνει πιο εφκολο ςτόχο ςυγκροφςεων με άλλα 

αςτζρια, αλλά μπορεί να απωλζςει και ευκολότερα μάηα λόγω τθσ αςκενισ ςυνοχισ τθσ 

εκτεταμζνθσ αραιισ ατμόςφαιράσ του.  

Τζλοσ, μια παράμετροσ ςτθν φάςθ χωρίσ αζριο ςτο ςμινοσ είναι θ απϊλεια μάηασ μζςω του 

αςτρικοφ ανζμου. Σε μάηεσ πάνω από 100 θλιακζσ οι αςτικοί άνεμοι μποροφν να φτάςουν 

ςε μεγάλθ ιςχφ, απομακρφνοντασ φλθ πιο γριγορα από τθν ςυςςϊρευςθ μζςω 

ςυγκροφςεων, κακιςτϊντασ ζτςι τθν αφξθςθ τθσ μάηασ μζςω ςυγκροφςεων προςωρινι. Οι 

άνεμοι μπορεί να απομακρφνουν μάηα τόςο αποτελεςματικά, ϊςτε να περιορίςουν τθν 

βαρυτικι ενζργεια του αςτεριοφ αρκετά γριγορα αντιςτακμίηοντασ τθν απϊλεια κινθτικισ 

ενζργειασ που ςυμβαίνει κατά τισ ςυγκροφςεισ, με αποτζλεςμα τθν παφςθ ςυςςϊρευςθσ 

φλθσ.    

Θ μορφι τθσ ςυνιςτϊςασ αςτρικισ μάηασ (SMF, stellar mass function) 

Σε κλίμακα ςμινουσ, μία εμφανισ διαφορά ανάμεςα ςτα μοντζλα ςφγκρουςθσ και 

ςυςςϊρευςθσ είναι ο κακοριςμόσ τθσ SMF ςτθν περιοχισ μεγάλθσ μάηασ ςτο διάγραμμα. 

Αναφερόμαςτε περιςςότερο ςτθν ςθμερινι ςυνιςτϊςα μάηασ (present day mass function, 

PDMF) παρά ςτθν αρχικι ςυνιςτϊςα μάηασ (initial mass function, IMF), μιασ και ςτο 

μοντζλο χωρίσ αζριο τα πολφ μεγάλθσ μάηασ αςτζρια εμφανίηονται αργότερα μζςω των 

ςυγκροφςεων. Αν τα VMS ακολουκοφν τισ ίδιεσ διαδικαςίεσ ςυςςϊρευςθσ με τα μικρά 

αςτζρια, κα αναμζναμε να ςχθματίςουν μια απαλι ακολουκία τθσ τφπου Salpeter που 

βλζπουμε για τισ μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ. Στα μοντζλα ςφγκρουςθσ τα πράγματα είναι 

τελείωσ διαφορετικά.  



 

Για τα μοντζλα ςφγκρουςθσ λόγω του αερίου ςτο ςμινοσ το αποτζλεςμα των ςυγκροφςεων 

κα είναι 1 ι 2 αςτζρια με μάηα πολφ μεγαλφτερθ από όλα τα άλλα. Στο εφροσ 10-100 

θλιακζσ μάηεσ κα υπάρχει μία μεγάλθ ελάττωςθ. Κάτι παρόμοιο πρζπει να ςυμβαίνει και 

ςτο μοντζλο ςυγκροφςεων μετά τθν εξάλειψθ του αερίου ςτο ςμινοσ. Είναι ακόμα αβζβαιο 

αν μετά τθν ελάττωςθ εμφανίηονται αςτζρια με μάηα μερικζσ εκατοντάδεσ θλιακζσ που 

προζρχονται από ςυγκροφςεισ αςτεριϊν. 

 

Θ εξάρτθςθ τθσ SMF (ςυνιςτϊςα αςτρικισ μάηασ) από το περιβάλλον 

Μία ακόμθ διάκριςθ ανάμεςα ςτισ ςυγκροφςεισ και τθν ςυςςϊρευςθ ωσ μθχανιςμό 

δθμιουργίασ VMS είναι το πόςο εξαρτάται θ SMF από τισ ιδιότθτεσ του αςτρικοφ ςμινοσ. 

Και τα 2 παραπάνω μοντζλα ςυγκροφςεων προχποκζτουν μεγάλθ πυκνότθτα ςε αςτζρια 

και μεγάλθ μάηα του αςτρικοφ ςμινοσ. Αντίκετα, τα μοντζλα ςυςςϊρευςθσ προβλζπουν ότι 

θ αςτρικι IMF είναι ανεξάρτθτθ από το περιβάλλον, ι τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ 

παρουςιάηουν ζξαρςθ ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ πυκνότθτασ ςε αςτζρια. Δεν προβλζπουν 

τθν φπαρξθ ανϊτατου ορίου αςτρικισ μάηασ.  

Θ πρόκλθςθ είναι να βροφμε μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν ανϊτατθ αςτρικι μάηα και το 

μζγεκοσ του ςμινοσ. Μερικζσ παρατθριςεισ ζχουν εντοπίςει τζτοια ςχζςθ ςε ςμινθ του 

Γαλαξία μασ, ενϊ άλλεσ τθν απουςία τζτοιασ ςχζςθσ ςε εξωγαλαξιακά ςμινθ. Θ ανακάλυψθ 

ενόσ VMS  που δθμιουργικθκε ςχετικά απομονωμζνα κα αποτελζςει μια ιςχυρι απόδειξθ 

ότι δεν απαιτοφνται αςτρικζσ ςυγκροφςεισ για τθν δθμιουργία VMS. Υπάρχουν υποψιφια 

μεμονομζνα αςτζρια για να ζχουν μάηεσ πάνω από 20 αςτρικζσ, και μερικά πάνω από 100, 

και που δεν μπορεί να διζφυγαν από κάποιο ςμινοσ επειδι παρουςιάηουν μικρζσ ιδίεσ 



ταχφτθτεσ και δεν δθμιουργοφν κρουςτικό κφμα με τθν κίνθςι τουσ. Μπορεί όμωσ να είναι 

αργοί <φυγάδεσ> που ξεκίνθςαν πολφ νωρίσ τθν διαφυγι τουσ από το ςμινοσ. 

Οι ςυνοδοί των μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν 

Οι ιδιότθτεσ ενόσ ςυνοδοφ αςτζρα μασ δίνουν πλθροφορίεσ για να επιλζξουμε ανάμεςα 

ςτισ ςυγκροφςεισ και τθν ςυςςϊρευςθ. Το 75% των αςτεριϊν τφπου O ςτα ςμινθ του 

Γαλαξία μασ ζχουν ςυνοδό, όπωσ και το 50% των αςτεριϊν τφπου O ςτο νζφοσ Ταραντοφλα 

ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ (που ζχει μικρότερθ μεταλλικότθτα από τον Γαλαξία μασ). 

Το 70% των αςτεριϊν τφπου O ζχει ςυνοδό ςε αρκετά κοντινι απόςταςθ ϊςτε να 

ανταλλάξουν μάηα ςε κάποια φάςθ του ςτθν κ. ακολουκία ι ςτθν εξζλιξθ μετά από αυτιν 

και το 1/3 αυτϊν των αςτεριϊν ζχει τόςο κοντά του τον ςυνοδό του ϊςτε να ςυγχωνευτοφν. 

Δεν γνωρίηουμε πόςοι ςυνοδοί είναι μικρισ μάηασ. Στα μοντζλα τθσ ςυςςϊρευςθσ 

προβλζπεται τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια να ζχουν ςυνοδοφσ μικρισ μάηασ ςε απόςταςθ 

100- 1000 AU. Τα πυκνά δυναμικά περιβάλλοντα, που προβλζπονται από τα μοντζλα 

ςυγκροφςεων, δεν επιτρζπουν τθν φπαρξθ μικρισ μάηασ ςυνοδοφ ςε κοντινι του 

απόςταςθ.  

 

Οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ των VMS 

Θ απϊλεια μάηασ μζςω των αςτρικϊν ανζμων ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ 

<κανονικϊν> μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν τφπου O, 20- 60 θλιακϊν μαηϊν, λόγω τθσ 

απομάκρυνςθσ μάηασ από τα εξωτερικά ςτρϊματα των αςτεριϊν και τθσ απομάκρυνςθσ 

ςτροφορμισ. Πμωσ ςτα πολφ μεγάλθσ μάηασ αςτζρια θ απϊλεια μάηασ μζςω των αςτρικϊν 

ανζμων  κυριαρχεί ςτθν εξζλιξι τουσ. Επειδι αυτά εξελίςςονται δομικά ςχεδόν με χθμικι 

ομοιογζνεια, οι διαδικαςίεσ ανακατζματοσ τθσ φλθσ λόγω τθσ περιςτροφισ τουσ και τα 

μαγνθτικά πεδία είναι λιγότερο ςθμαντικά από ότι ςε αςτζρια μζχρι 60 θλιακζσ μάηεσ. 

Υπάρχουν αςάφειεσ ςχετικά με τουσ ποςοτικοφσ ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ λόγω τθσ 

αβεβαιότθτασ για τθν φυςικι κοντά ςτο όριο Eddington (Γ) και επειδι οι άνεμοι αυτϊν των 

αςτεριϊν είναι ανομοιογενείσ και με ςυμπυκνϊςεισ (αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

υπερεκτίμθςθ τθσ απϊλειασ μάηασ μζςω των ανζμων). Το όριο Eddington είναι θ ανϊτατθ 

λαμπρότθτα ςτθν οποία θ πίεςθ ακτινοβολίασ ενόσ ςϊματοσ που παρουςιάηει εκπομπι 

ξεπερνάει τθν βαρυτικι ζλξθ του ςϊματοσ. Κεωρθτικά, ζνα αςτζρι που ξεπερνάει αυτό το 

όριο κα διαλυκεί. Στα VMS ο ρόλοσ τθσ πίεςθσ τθσ ακτινοβολίασ ςτθν πίεςθ του αερίου 

είναι πιο ςθμαντικόσ από ότι ςτα <κανονικισ> μεγάλθσ μάηασ αςτζρια, και επειδι τα VMS 

είναι κοντά ςτο όριο Eddington, αναμζνουμε οι άνεμοί τουσ να γίνονται οπτικά πυκνοί 

(optical thick), αντίκετα με τουσ οπτικά αραιοφσ ανζμουσ των κανονικϊν μεγάλθσ μάηασ 

αςτεριϊν. Στουσ κλαςςικοφσ Wolf- Rayet (WR) υπάρχει θ κεωρία για οπτικά παχιοφσ 

ανζμουσ, με πολφ ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ και ιςχυροφσ ανζμουσ. Υπάρχει μετάβαςθ 

από αςτζρια O ςε WR. Τα VMS ςυνδζονται με αςτζρια WR τθσ υποκατθγορίασ WRh. Αυτά 

παρουςιάηουν και υδρογόνο και άηωτο ςτισ επιφάνειζσ τουσ. Το άηωτο ζχει προζλευςθ τον 

κφκλο κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ CNO και φτάνει ςτθν αςτρικι επιφάνεια μζςω απϊλειασ 

μάηασ και μείξθσ λόγω τθσ περιςτροφισ του αςτεριοφ. Ριςτεφουμε ότι τα WRh καίνε ακόμα 

υδρογόνο ςτον πυρινα και τα ονομάηουμε και ντοπαριςμζνα αςτζρια O. Ραρουςιάηουν 

φάςμα τφπου WR μζςω των ιςχυρϊν ανζμων τουσ, λόγω τθσ εγγφτθτασ ςτο όριο Γ. 

Μία άλλθ κατθγορία αντικειμζνων που μπορεί να ζχουν ςχζςθ με τθν εξζλιξθ των VMS 

είναι οι LBV (Luminous Blue Variables), λαμπροί μπλε μεταβλθτοί. Ακόμα και ςε φάςθ 



θρεμίασ αυτά τα αςτζρια πλθςιάηουν το όριο Γ, και πιςτεφουμε ότι παρουςιάηουν 

ξεςπάςματα και εκτινάξεισ μάηασ. 

Τα αςτζρια O με οπτικά αραιοφσ ανζμουσ.  

Θ βαρυτικι επιτάχυνςθ ςτισ φαςματικζσ γραμμζσ ςθμαίνει εκτίναξθ ιόντων μετάλλων 

(όπωσ ο ςίδθροσ) από τισ αςτρικζσ φωτόςφαιρεσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι τα φωτόνια ζχουν 

ορμι. Αυτι θ κεωρία (radiative line driving) επιβεβαιϊνει τθν απϊλεια μάηασ των μεγάλων 

αςτεριϊν μζςω αςτρικϊν ανζμων. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των ιόντων (μεταφορά ορμισ) 

με το υδρογόνο και το ιλιο ςτο πλάςμα τθσ αςτρικισ ατμόςφαιρασ αποτελεί δευτερογενι 

παράγοντα απϊλειασ μάηασ του αςτεριοφ και επθρεάηει ςθμαντικά τθν αςτρικι εξζλιξθ.   

Οι φαςματικζσ γραμμζσ αποτελοφν τθν αιτία τθσ κυρίαρχθσ ςυνειςφοράσ ςτθν ςυνολικι 

επιτάχυνςθ μζςω ακτινοβολίασ. Θ αιτία είναι ότι θ ςκζδαςθ των γραμμϊν είναι εγγενϊσ 

πολφ ιςχυρότερθ από τθν ςκζδαςθ θλεκτρονίων. Τα φωτόνια και θ ακτινοβολία μποροφν να 

αλλθλοεπιδράςουν μόνο ςε ςυγκεκριμζνεσ ςυχνότθτεσ. Θ αλλθλεπίδραςθ αυτι μπορεί να 

παρουςιάςει μεγάλο εφροσ του αςτρικοφ ανζμου μζςω τθσ μετατόπιςθσ Ντόπλερ. 

Αςτζρια WR με οπτικά πυκνοφσ ανζμουσ. 

Τα αςτζρια WR μποροφν να χωριςτοφν ςε πλοφςια ςε άηωτο WN και ποφςια ςε άνκρακα/ 

οξυγόνο WC/WO. Θ κεμελιϊδθσ διαφορά τουσ είναι ότι ο εμπλουτιςμόσ των WN ςε άηωτο 

είναι αποτζλεςμα τθσ καφςθσ του υδρογόνου, ενϊ οι WC/ WO παρουςιάηουν ιςχυρζσ 

γραμμζσ εκπομπισ των ςτοιχείων ιλιον, άνκρακα και οξυγόνο λόγω τθσ ανζγερςθσ αυτϊν 

των προϊόντων τθσ καφςθσ θλίου. Θ κατθγοριοποίθςθ των WR είναι κακαρά 

φαςματοςκοπικι, επιςθμαίνοντασ τθν παρουςία ιςχυρϊν και πλατιϊν γραμμϊν εκπομπισ. 

Τζτοια φάςματα εμφανίηονται ςε εξελιγμζνα αςτζρια ι ςτα μεγάλθσ αρχικισ μάηασ και 

λαμπρότθτασ VMS. Στα WR από VMS περιλαμβάνονται και αντικείμενα που ακόμα καίνε 

υδρογόνο ςτον πυρινα, τα αςτζρια WNh. 

Θ κεωρία των ανζμων των WR 

Τα αςτζρια αυτά ζχουν ιςχυροφσ ανζμουσ με μεγάλουσ ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ, 10 φορζσ 

περιςςότερο από τουσ ανζμουσ των αςτεριϊν O τθσ ίδια λαμπρότθτασ. Αν ο μθχανιςμόσ 

των ιςχυρϊν ανζμων είναι θ ακτινοβολία, τότε πρζπει να ςυμβαίνει πολλαπλι ςκζδαςθ των 

ατόμων. Επειδι θ ιςορροπία ιονιςμοφ μειϊνεται προσ τα ζξω, τα φωτόνια κατά τθν πορεία 

τουσ μποροφν να αλλθλοεπιδράςουν με γραμμζσ από ζνα εφροσ διαφορετικϊν ιόντων.  

Θ εμφάνιςθ τθσ απϊλειασ μάηασ οφείλεται ςτο γεγονόσ ότι οι άνεμοι είναι ιδθ οπτικά 

παχιοί ςτο ςθμείο όπου ξεπερνάνε τθν ταχφτθτα του ιχου (sonic point) και ςτο γεγονόσ ότι 

θ επιτάχυνςθ των γραμμϊν τθσ φωτόςφαιρασ μζςω τθσ υψθλισ αδιαφάνειασ (iron peak) 

μπορεί να κυριαρχιςει τθσ βαρφτθτασ, και να αποτελζςει ζτςι ζναν μθχανιςμό δθμιουργίασ 

ανζμου. Μζςω τθσ μεγάλθσ απϊλειασ μάηασ θ αςτρικι ατμόςφαιρα γίνεται πολφ 

εκτεταμζνθ. Το όριο Γ για τθν μζςθ αδιαφάνεια Rooseland κα βρίςκεται ςτο ςθμείο sonic 

point.  

Τα VMS και θ μετάβαςθ από οπτικά αραιοφσ ςε οπτικά πυκνοφσ ανζμουσ. 

Υπάρχουν πολλζσ αβεβαιότθτεσ για τον ποςοτικό ρυκμό των VMS και των κανονικϊν 20-60 

θλιακϊν μαηϊν μεγάλων αςτεριϊν. Μία αιτία είναι τα ςυμπυκνϊματα (clumping) των 

ανζμων. Αν οι άνεμοι γίνονται οπτικά πυκνοί, αυτό επιταχφνει τθν απϊλεια μάηασ? Και ςε 

ποιο ςθμείο γίνεται αυτι θ μετάβαςθ? Αν ζχουμε τισ λαμπρότθτεσ για αςτζρια O και WR, ο 



ρυκμόσ απϊλεια μάηασ κατά τθν μετάβαςθ (transition mass loss rate Mtrans) υπολογίηεται 

από τθν λαμπρότθτα και τθν τελικι ταχφτθτα του ανζμου.Το ςυμπζραςμα είναι ότι οι 

άνεμοι αυτοί πράγματι ζχουν ωσ κινθτιρια δφναμθ τθν ακτινοβολία. Ακόμα, ςυμβαίνει και 

θ (φαςματικι) μετάβαςθ από αςτζρια O ςε αςτζρια WR (ςε 0,6 Mtrans). 

Μοντζλα κοντά ςτο όριο Γ 

Οι παλαιότερεσ προβλζψεισ τθσ εξζλιξθσ των αςτεριϊν O είχαν ιςχφ για αντικείμενα που 

είναι μακριά από το όριο Eddington, ωσ Γ=5. Αυτό δεν ιςχφει για δφο λόγουσ. 1) Τα VMS 

είναι πολφ κοντά ςτο όριο Γ και 2) τα κανονικά μεγάλα αςτζρια πλθςιάηουν το όριο όταν 

ζχουν εξελιχκεί ςθμαντικά. Ραραδείγματα αποτελοφν οι LBV και οι κλαςςικοί WR. Στουσ 

πρϊτουσ, ο ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ αυξάνεται δυναμικά κοντά ςτο όριο, κάτι που μασ 

δείχνει ότι υπάρχει μια κετικι ανάδραςθ τθσ απϊλειασ μάηασ με τον χρόνο.  

Ρροβλζψεισ για αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ (Η) και πλθκυςμοφ ΛΛΛ.  

Ζχουμε υπολογίςει τθν απϊλεια μάηασ για αντικείμενα ςε εφροσ Η, για το παρατθριςιμο 

ςφμπαν, Η/Η Θλίου> 1/100. Αν επεκτείνουμε τισ προβλζψεισ μζχρι τθν ακραία χαμθλι τιμι Η 

ςτα αςτζρια πλθκυςμοφ ΛΛΛ (τα πρϊτα αςτζρια) που περιείχαν μόνο υδρογόνο και ελάχιςτο 

ιλιο, ςυμπεραίνουμε ότι αυτά δεν μποροφςαν να αναπτφξουν ιςχυροφσ ανζμουσ (λόγω των 

διαδικαςιϊν κίνθςθσ ιςχυρϊν ανζμων που αναλφςαμε παραπάνω). Μπορεί όμωσ άλλοι 

μθχανιςμοί να βοικθςαν ςτθν ανάπτυξθ ανζμων, όπωσ θ αςτρικι περιςτροφι και οι 

παλμοί. Αυτοί οι παράγοντεσ και ςε ςυνδυαςμό με άλλουσ μπορεί να οδιγθςαν τουσ 

ανζμουσ κοντά ςτο όριο Γ. Ακόμα και ςιμερα παρατθροφμε ςτουσ LBV εκριξεισ που 

οφείλονται ςτθν ςυνεχι πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ, ζνασ μθχανιςμόσ που μπορεί να υπιρξε 

και ςτα αςτζρια πλθκυςμοφ ΛΛΛ. Τα αςτζρια αυτά, λόγω μικρισ μεταλλικότθτασ, πρζπει να 

είχαν γριγορθ περιςτροφι και μεγάλθ λαμπρότθτα και να εμπλοφτιςαν γριγορα τισ 

ατμόςφαιρζσ τουσ με άνκρακα και άηωτο, με αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ιςχυροφ αςτρικοφ 

ανζμου.  

Αυτόσ ο εμπλουτιςμόσ αςτρικισ ατμόςφαιρασ μασ οδθγεί ςε μια μελζτθ του ρυκμοφ 

απϊλειασ μάηασ των WR ςχετικά με το Η. Ειδικά οι WC αναδεικνφουν το υλικό που 

παράγεται από τθν καφςθ ςτον πυρινα (άνκρακασ) ςτισ ατμόςφαιρζσ τουσ. Αυτόσ ο αυτό- 

εμπλουτιςμόσ αρχικά μασ οδιγθςε ςτο ςυμπζραςμα ότι ςτα WRδεν υπάρχει εξάρτθςθ τθσ 

απϊλειασ μάηασ από τθν αρχικι μεταλλικότθτα. Σε αυτά τα αςτζρια παρατθροφμε τον 

άνκρακα να κερδίηει ζδαφοσ ςχετικά με το ςίδθρο. Τα ιόντα του ςιδιρου είναι λιγότερο 

αποτελεςματικά να κινιςουν αςτρικό άνεμο ςτα WC, λόγω πολφπλοκθσ δομισ των 

θλεκτρονίων τουσ, με αποτζλεςμα οι WNκαι οι WC να εξαρτϊνται από τθν μεταλλικότθτα.  

Ο ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ ςτουσ WR μειϊνεται απότομα με τθν μείωςθ τθσ 

μεταλλικότθτασ. Αυτό μπορεί να είναι ςθμαντικό για τθν ςφνδεςθ των μαφρων τρυπϊν με 

τισ μεγάλθσ διάρκειασ GRB (gamma ray burst, εκριξεισ ακτινϊν γ). Το ςχετικό μοντζλο 

αςτρικισ κατάρρευςθσ ςε μαφρθ τρφπα προβλζπει των ταχφτατθ περιςτροφι του άςτρου 

πριν τθν κατάρρευςθ. Αν το αςτζρι είχε μεταλλικότθτα όμοια με αυτι του Θλίου, οι άνεμοί 

του κα απομάκρυναν αποτελεςματικά ςτροφορμι από αυτό.  

Δεν αναμζνουμε περιςςότερθ μείωςθ τθσ απϊλειασ μάηασ ςε μεταλλικότθτα κάτω από 

1000 φορζσ τθν θλιακι. Αυτό ςθμαίνει ότι μόλισ τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια εμπλουτίςουν 

τισ ατμόςφαιρζσ τουσ μποροφν να ζχουν αςτρικοφσ ανζμουσ, ακόμα και αν αρχικά είχαν 

ακραία μικρζσ μεταλλικότθτεσ.   



 

 

 

 

Λαμπροί μπλε μεταβλθτοί (Luminous blue Variables, LBV) 

Τι είναι 

Οι LBV αντιπροςωπεφουν μια ςφντομθ (10000 ωσ 100000 ζτθ) περίοδοσ τθσ εξζλιξθ των 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ κατά τθν οποία βιϊνουν τεράςτιεσ αλλαγζσ ςτο μζγεκοσ τθσ 

αςτρικισ ακτίνασ, μζχρι και κατά μια τάξθ μεγζκουσ. Υπάρχουν 2 ειδϊν LBV. Ο μεγαλφτεροσ 

πλθκυςμόσ τουσ, 30 ςτον Γαλαξία μασ και ςτα Μαγγελανικά νζφθ, είναι μεταβλθτοί τφπου S 

Doradus με μεταβολι λαμπρότθτασ 1-2 mag ςε χρονοδιάγραμμα ετϊν ι δεκαετιϊν. Οι 

κφκλοι τθσ μεταβολισ εμφανίηονται ςε χονδρικά ςτακερι βολομετρικι λαμπρότθτα (θ 

απόλυτθ εκροι ενζργειασ ςε όλα τα μικθ κφματοσ), άρα απλά αντιπροςωπεφουν 

μεταβολζσ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ των αςτεριϊν. Το δεφτερο είδοσ αςτάκειασ των 

LBV περιλαμβάνει αντικείμενα που παρουςιάηουν γιγάντιεσ εκριξεισ με μεταβολζσ 

λαμπρότθτασ 3 mag κατά τισ οποίεσ θ βολομετρικι λαμπρότθτα κυρίωσ αυξάνεται. Στον 

Γαλαξία μασ ζχουν παρατθρθκεί τζτοιεσ εκριξεισ μόνο ςτα P Cygni και Eta Carina. 

Το αν αυτζσ οι 2 κατθγορίεσ εμφανίηονται ςτα ίδια ι ςε διαφορετικά αντικείμενα 

παραμζνει άγνωςτο, αλλά εξετάηοντασ το ςφνολο των ιδιοτιτων του PCygni είναι 

πικανότερο οι μεταβλθτοί τφπου SDor με τισ γιγάντιεσ εκριξεισ να αντιπροςωπεφουν τον 

ίδιο τφπο αςτακειϊν κοντά ςτο όριο Γ. 

 

 

Σχθματίηουν οι  LBV ψευδό- φωτόςφαιρεσ? 

Ενϊ φαίνεται ότι ςε αυτά τα αςτζρια μεταβάλλεται θ επιφανειακι κερμοκραςία, μια 

εναλλακτικι κεωρία είναι αυτι να μζνει ςτακερι και να μεταβάλλονται οι ιδιότθτεσ τθσ 

απϊλειασ τθσ μάηασ του. Αυτι θ κεωρία ονομάηεται ςχθματιςμόσ ψευδό- φωτόςφαιρασ 

(ζνα εξωτερικό αδιαφανζσ ςτρϊμα γφρω από το αςτζρι που το κάνει να φαίνεται πιο 



λαμπρό)  και είναι αποτζλεςμα του ςχθματιςμοφ ενόσ οπτικά πυκνοφ αςτρικοφ ανζμου. Θ 

εντυπωςιακι πυκνότθτα του ανζμου του Eta Carina με μάηα 1/1000 θλιακζσ το ζτοσ αλλάηει 

τισ ιςορροπίεσ τθσ υδροςτατικισ ακτίνασ του αςτεριοφ. Δεν γνωρίηουμε όμωσ αν γενικά ο 

πλθκυςμόσ των LBV παρουςιάηει ανάλογεσ ςυνκικεσ.  

Πταν θ αφξθςθ τθσ απϊλεια μάηασ είναι ςτο μζγιςτο, είναι πικανό να ςχθματιςτεί μια 

ψευδό- φωτόςφαιρα. Οι τελευταίεσ μελζτεσ ζδειξαν ότι για αςτρικζσ μάηεσ 15-25 θλιακζσ οι 

άνεμοι παραμζνουν οπτικά αραιοί, αλλά αν θ αςτρικι μάηα φτάςει να μειωκεί ςτισ 10 

θλιακζσ το αςτζρι αρχίηει να μπαίνει ςε κακεςτϊσ απϊλειασ μάηασ κοντά ςτο όριο 

Eddington Γ  (θ ελάττωςθ τθσ μάηασ και ακτίνασ του αςτεριοφ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

μείωςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ). Τότε θ φωτόςφαιρα εκτινάςςεται με αποτζλεςμα 

τθν δθμιουργία ψευδό- φωτόςφαιρασ.  

Οι άνεμοι κατά τισ μεταβολζσ των SDor 

Ζχουμε αναλφςει μόνο μερικοφσ από αυτοφσ τουσ αςτζρεσ ϊςτε να γνωρίηουμε τον 

μθχανιςμό που κινεί τουσ ανζμουσ τουσ. Ο ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ είναι 1/1000- 1/100000 

θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ με μζγιςτθ ταχφτθτα ανζμου (terminal wind velocity) 100- 500 km/s. 

Αυτζσ οι τιμζσ κυμαίνονται με τθν λαμπρότθτα και τθν μάηα, αλλά υπάρχουν ενδείξεισ ότι θ 

απϊλεια μάηασ κυμαίνεται ωσ ςυνιςτϊςα τθσ κερμοκραςίασ όταν αυτοί οι μεταβλθτοί 

περνοφν το ανϊτερο ςθμείο του διαγράμματοσ H/R ςε χρονοδιαγράμματα ετϊν. Τότε 

αποτελοφν τα ιδανικά πεδία δοκιμισ τθσ κεωρίασ που προτείνει ωσ μθχανιςμό κίνθςθσ του 

αςτρικοφ ανζμου τθν ακτινοβολία. Αυτι θ αςτάκεια του ανζμου προτάκθκε ωσ θ αιτία των 

διακυμάνςεων τθσ περιαςτρικισ πυκνότθτασ που φαίνεται ςτα ραδιοκφματα και ςτο φάςμα 

(Hα) των ςουπερνόβα. Πμωσ τα περιςςότερα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ προβλζπουν ότι τα 

αςτζρια μάηασ 25 θλιακϊν και πάνω να εκριγνυνται ωσ ςουπερνόβα ςτο τζλοσ τθσ φάςθσ 

τουσ ωσ WR αςτζρια, και όχι μετά τθν φάςθ LBV.    

Οι υπζρ Eddington άνεμοι 

Ενϊ τα LBV μποροφν να απολζςουν ομαλά μάηα κατά τθν φάςθ θρεμίασ τουσ, μερικά από 

αυτά, όπωσ το Eta Carina μασ παρουςιάηουν φάςεισ ακραίασ απϊλειασ μάηασ. Θ γιγάντια 

απϊλεια μάηασ, 10 θλιακϊν μαηϊν, που παρατθρικθκε από το 1840 ωσ το 1860 

ςυνεπάγεται απϊλεια 0,1 ωσ 0,5 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ, 1000 φορζσ περιςςότερθ από τθν 

ομαλι απϊλεια που προβλζπουν τα μοντζλα για αντικείμενα τζτοιασ λαμπρότθτασ. Για το 

παραπάνω φαινόμενο αναπτφχκθκε θ κεωρία του μθχανιςμοφ του πορϊδεσ (αραιότθτα τθσ 

φλθσ) ςυνεχζσ ςε αντικείμενα που ξεπερνάνε το όριο Eddington. Οι άνεμοι ςε τζτοια 

αςτζρια μποροφν να φτάςουν ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ κοντά ςτο όριο photon tiring limit. 
(Τν αλώηεξν όξην ξπζκνύ απώιεηαο κάδαο που ην πεδίν αθηηλνβνιίαο κπνξεί λα εθηηλάμεη 

εθηόο βαξπηηθνύ πεδίνπ ηνπ άζηξνπ). Απηό κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κηα ζηαζεξή ξνή πνπ λα 

ζρεκαηίζεη κηα ρωξηθή δνκή. Οη ζπκππθλώζεηο ηωλ αλέκωλ κπνξεί ελαιιαθηηθά λα νθείινληαη 

ζε άιιεο αζηάζεηεο, όπωο ε θνξύθωζε ηεο αδηαθάλεηαο ηνπ ζηδήξνπ (Fe opacity peak). 

Αλ όιε ε αηκόζθαηξα ηνπ άζηξνπ είλαη super- Eddington (Γ), ν κεραληζκόο ηνπ ζπλερέο είλαη 

πηζαλό λα εκθαληζηεί. Ο ιόγνο είλαη όηαλ ε αηκόζθαηξα ππεξβαίλεη ην όξην Γ κπνξεί λα 

εκθαληζηνύλ αζηάζεηεο πνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ζηνλ αζηξηθό άλεκν ζπκππθλώκαηα. Τα 

θωηόληα πνπ θηλνύληαη πξνο ηα έμω κπνξνύλ λα απνθύγνπλ πεξηνρέο κε απμεκέλε 

ππθλόηεηα, θαζηζηώληαο ηελ πεξηαζηξηθή ύιε πνξώδεο. Σε πην εμωηεξηθέο πεξηνρέο νη 

ζπκππθλώζεηο γίλνληαη νπηηθά πην ιεπηέο ιόγω δηαζηνιήο θαη κεηώλεηαη ην πνξώδεο. Τν 

πνξώδεο κπνξεί λα εμεγήζεη ηεξάζηηνπο ξπζκνύο απώιεηαο κάδαο, όπωο ζπλέβε ζην Eta 

Carina.  



Οι παρατθριςιμεσ παράμετροι των αςτρικϊν ανζμων. 

Τα μοντζλα αςτρικϊν ανζμων με μθχανιςμό τθν πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ μασ δίνουν 

προβλζψεισ για 2 κακολικζσ παραμζτρουσ των ανζμων. Τον ρυκμό απϊλειασ μάηασ και τθν 

τελικι (ζξω από τα όρια του άςτρου) τουσ ταχφτθτα. Οι περιςςότερεσ μελζτεσ απλοποιοφν 

τον άνεμο ωσ ομαλό (μίασ ταχφτθτασ). Αυτό δεν περιλαμβάνει τθν περίπτωςθ των 

ςυμπυκνωμάτων.  Τα πιο ςυνθκιςμζνα προφίλ ανζμων είναι τα 1) UV Cygni με μπλε 

απορρόφθςθ και κόκκινθ κορυφι εκπομπισ και 2) οι οπτικζσ γραμμζσ εκπομπισ (όπωσ θ 

Hα). Οι μορφζσ αυτϊν των γραμμϊν  οφείλονται ςε διαφορετικοφσ μθχανιςμοφσ 

πλθκυςμοφ του ανϊτερου ενεργειακοφ ορίου μετάβαςθσ. Σε μια γραμμι ςκζδαςθσ P Cygni 

το ανϊτερο επίπεδο χαρακτθρίηεται από τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν απορρόφθςθ από 

και τθν αυκόρμθτθ διάςπαςθ προσ το κατϊτερο επίπεδο.  

Θ ςυνεχισ εκπομπι ςτα ραδιοκφματα και ςτα (υπό) χιλιοςτόμετρα. 

Ρρόκειται για μια λίγο διαφορετικι προςζγγιςθ για να μετριςουμε τον ρυκμό απϊλειασ 

μάηασ. Στθν πράξθ τα αποτελζςματα μπορεί να είναι τα πιο αντικειμενικά, αφοφ αυτι θ 

μζκοδοσ δεν εξαρτάται από τα μοντζλα. Το ηθτοφμενο είναι να μετριςουμε τθν υπζρβαςθ 

τθσ ροισ του αςτρικοφ ανζμου πάνω από τθν αςτρικι φωτόςφαιρα. Δθμιουργείται μια 

<φωτόςφαιρα> ραδιοακτινοβολίασ ςτο όριο που θ εκπομπι ραδιοακτινοβολίασ κυριαρχεί 

τθσ εκπομπισ τθσ αςτρικισ φωτόςφαιρασ. Για ζναν 

τυπικό υπεργίγαντα τφπου O αυτό εμφανίηεται ςτισ 100 

αςτρικζσ ακτίνεσ. Σε τόςθ μεγάλθ απόςταςθ ο άνεμοσ 

ζχει πλζον αποκτιςει τθν τελικι του ταχφτθτα.  

Τα ςυμπυκνϊματα των ανζμων 

Οι άνεμοι με ςυμπυκνϊματα ζχουν πόρουσ με ποικιλία 

μεγεκϊν, μάηασ και οπτικοφ βάκουσ.  

Οπτικά αραιά ςυμπυκνϊματα (μικρό- ςυμπυκνϊματα). Θ 

ζννοια αυτι περιζχει τθν παραδοχι ότι ο άνεμοσ αποτελείται από μεγάλο αρικμό και 

μικρισ κλίμακασ πυκνότθτασ ςυμπυκνϊματα. Δεν υπάρχει εξάρτθςθ από το μζγεκοσ ι τθν 

γεωμετρία των ςυμπυκνωμάτων, αλλά μόνο από τον βακμό ςυμπφκνωςθσ. Οι ρυκμοί 

απϊλειασ μάηασ των ανζμων με ςυμπυκνϊματα πρζπει να είναι μικρότεροι από αυτοφσ των 

ομαλϊν ανζμων.  

Οπτικά πυκνά ςυμπυκνϊματα (μακρό- ςυμπυκνϊματα). Στθν προςζγγιςθ με οπτικά αραιά 

ςυμπυκνϊματα, ζνα ςυμπφκνωμα ζχει μικρότερο μζγεκοσ από τθν μζςθ ελεφκερθ πορεία 

του φωτονίου. Στθν προςζγγιςθ με οπτικά πυκνά ςυμπυκνϊματα τα φωτόνια μπορεί να 

αλλθλοεπιδράςουν με το αζριο μζςα ςτα ςυμπυκνϊματα πολλζσ φορζσ πριν ξεφφγουν 

προσ το αζριο ανάμεςα ςτα ςυμπυκνϊματα. Στα οπτικά πυκνά ςυμπυκνϊματα, τα φωτόνια 

επθρεάηονται από τθν διαςπορά, το μζγεκοσ και τθν γεωμετρία των ςυμπυκνωμάτων.   

Το πλικοσ των ςυμπυκνωμάτων 

Στουσ ομαλοφσ ανζμουσ των αςτεριϊν τφπου O αναμζνουμε να αναπτφςςονται τα 

ςυμπυκνϊματα όταν θ ταχφτθτα των ανζμων είναι αρκετά μεγάλθ ϊςτε να προκαλζςει 

κρουςτικά κφματα. Αυτό μπορεί να ςυμβεί ςε 1,5 αςτρικζσ ακτίνεσ, ςτθν μιςι τελικι 

ταχφτθτα των ανζμων. Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι πρζπει να υπάρχουν 

ςυμπυκνϊματα ςε αρκετά μικρζσ ταχφτθτεσ, και μζςα ςτθν φωτόςφαιρα. Τα κφματα που 



προκαλοφνται από τθν ςυναγωγι κάτω από τθν επιφάνεια του άςτρου και θ κορυφι 

αδιαφάνειασ του ςιδιρου μποροφν να οδθγιςουν ςε διακυμάνςεισ τθσ ταχφτθτασ του 

ανζμου και πικανϊσ τθσ πυκνότθτασ, αποτελϊντασ τθν αιτία των ςυμπυκνϊςεων τθσ 

αςτρικισ ατμόςφαιρασ. 

Υπολογίηοντασ τθν οριηόντια διαςπορά των ςυμπυκνωμάτων ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ κάτω 

από τθν φωτόςφαιρα μποροφμε να ςυμπεράνουμε το πλικοσ των κελιϊν ςυναγωγισ, 

διαιρϊντασ τθν αςτρικι ατμόςφαιρα με τθν επιφάνεια ενόσ κελιοφ. Για αςτζρια κ. 

ακολουκίασ με μάηα 20-60 θλιακζσ οι ςυμπυκνϊςεισ είναι 6000- 60000. Αυτι θ εκτίμθςθ 

μπορεί να επιβεβαιωκεί με τθν γραμμικι μεταβλθτότθτα πολικότθτασ (linear polarization 

variability). Κατά τθν μελζτθ τθσ γραμμικισ μεταβλθτότθτα πολικότθτασ των WR βρζκθκε 

μια αντίκετθ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν τελικι ταχφτθτα του ανζμου και τθν ςκζδαςθ ςτθν 

πολικότθτα. Αυτό το παρουςιάηουμε ωσ αποτζλεςμα των <ςταγόνων> που αναπτφςςονται 

ι επιβιϊνουν πιο αποτελεςματικά ςε αργοφσ παρά ςε γριγορουσ ανζμουσ. Τα LBV 

αποτελοφν ιδανικό πεδίο μελζτθσ των ιδιοτιτων των ςυμπυκνωμάτων, επειδι ζχουν 

μεγαλφτερουσ χρόνουσ ροισ των ανζμων. Το 50% τουσ κεωρείται εγγενϊσ πολωμζνο. Οι 

άνεμοι των LBV περιζχουν χιλιάδεσ ςυμπυκνϊματα κοντά ςτθν φωτόςφαιρα. Το P Cygni 

πρζπει να ζχει ζναν τζτοιο αρικμό ςυμπυκνωμάτων ϊςτε να δικαιολογεί τισ παρατθριςιμεσ 

διακυμάνςεισ τθσ πολικότθτασ. Οι ςυνκικεσ κάτω από τθν φωτόςφαιρα (ςυναγωγι) που 

επιτρζπουν τζτοια παραγωγι ςυμπυκνωμάτων είναι αυτζσ που ζχει ζνα αντικείμενο με τισ 

ςυνολικζσ ιδιότθτεσ του παραπάνω αςτεριοφ. Λόγω τθσ μικρότερθσ επιφανειακισ 

βαρφτθτασ, ο αρικμόσ των ςυμπυκνωμάτων ελαττϊνεται ςτα 500 ανά χρόνο ροισ ανζμου, 

κάτι που είναι ςφμφωνο με τισ παρατθριςεισ. 

 

Αςτάκειεσ ςτα κελφφθ και ςτουσ ανζμουσ των VMS 

Θ μεγάλθ λαμπρότθτα των VMS μασ πλθροφορεί ότι θ ιςχφσ τθσ ακτινοβολίασ ζχει 

ςθμαντικό, ενεργό ρόλο ςτθν δομι και ςτακερότθτα των αςτρικϊν κελυφϊν (φλθ ζξω από 

τθν φωτόςφαιρα) και ςτθν μεγάλθ απϊλεια αςτρικισ μάηασ μζςω των ανζμων.  

Το υπόβακρο, θ ςχζςθ μάηασ (M)- λαμπρότθτασ(L) των VMS και το όριο Eddington Γ. 

Ζνα βαςικό χαρακτθρθςτικό των αςτεριϊν με πολφ μεγάλθ μάηα είναι θ πολφ μεγάλθ 

λαμπρότθτά τουσ. Για παράδειγμα, ζνα αςτζρι εκατό θλιακϊν μαηϊν ζχει λαμπρότθτα ζνα 

εκατομμφριο φορζσ αυτιν του Θλίου. Αυτό ςθμαίνει ότι θ λαμπρότθτα αυξάνεται με τον 

κφβο τθσ μάηασ (L=M3). Αυτι θ ςχζςθ δεν αποτελεί ςυνζπεια τθσ ςφντθξθσ ςτον αςτρικό 

πυρινα ωσ πθγι τθσ αςτρικισ λαμπρότθτασ, αλλά προκφπτει από βαςικζσ εξιςϊςεισ τθσ 

αςτρικισ δομισ, τθν απαραίτθτθ υδροςτατικι πίεςθ ζναντι τθσ βαρφτθτασ και τθν 

μεταφορά ενζργειασ μζςω ακτινοβολίασ (radiative transport of energy) από το εςωτερικό 

ςτθν αςτρικι επιφάνεια. Αυτι θ ςχζςθ κυβικισ αφξθςθσ τθσ λαμπρότθτασ ζναντι τθσ μάηασ 

δεν ιςχφει για ακραία μεγάλεσ μάηεσ, κυρίωσ επειδι ςε μεγάλεσ λαμπρότθτεσ θ ςχετικι 

πίεςθ ακτινοβολίασ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν βαρυτικι ςυνοχι του άςτρου (θ πολφ μεγάλθ 

πίεςθ κα διζλυε το άςτρο μετά τισ 195 θλιακζσ μάηεσ).  

Θ πίεςθ ακτινοβολίασ είναι ςυνζπεια του ότι, εκτόσ από τον ςθμαντικό ρόλο των φωτονίων 

ωσ μεταφορζων ενζργειασ, αυτά ζχουν και μια ςχετικι ορμι, που κακορίηεται από τθν 

ενζργειά τουσ προσ τθν ταχφτθτα του φωτόσ. Θ παγίδευςθ τθσ ενζργειασ ακτινοβολίασ μζςα 

ςτο αςτζρι ςθμαίνει παγίδευςθ τθσ ςχετικισ ορμισ, που οδθγεί ςε μια δφναμθ 



ακτινοβολίασ προσ τα ζξω. Για ςυγκεκριμζνθ μάηα υπάρχει ανάλογθ προσ τα ζξω 

επιτάχυνςθ μζςω τθσ ακτινοβολίασ, που μπορεί να ανταγωνιςτεί τθν βαρυτικι προσ τα 

μζςα επιτάχυνςθ του αςτεριοφ (g).   

Θ μάηα που μπορεί να φτάςει ζνα αςτζρι αποτελεί ςυνδυαςμό τθσ αδιαφάνειασ, τθσ ροισ 

ακτινοβολίασ και τθσ βαρφτθτασ. Φαίνεται να μθν υπάρχει ανϊτατο φυςικό όριο ςτθν 

αςτρικι μάηα.  

Κφριεσ εκφράςεισ αδιαφάνειασ 

Θ κφρια αδιαφάνεια ςτακμιςμζνθσ ροισ (flux weighted). Αντίκετα με τθν ςκζδαςθ 

ελεφκερων θλεκτρονίων που ζχει ωσ αποτζλεςμα μια ςχεδόν ςτάνταρ, ανεξάρτθτθ από τθν 

ςυχνότθτα (γκρι) αδιαφάνεια, υπάρχουν ςυμπλθρωματικά φαινόμενα ςκζδαςθσ 

(μετάβαςθσ) που ςυνδζονται με αλλθλεπιδράςεισ των θλεκτρονίων με ιόντα (f-f, b-f, b-b). Θ 

b-b μετάβαςθ δθμιουργεί πολφ ιςχυρζσ γραμμζσ αδιαφάνειασ, που ειδικά αυτζσ των 

βαρζων ιόντων τθσ ομάδασ του ςιδιρου είναι πολφ ςθμαντικζσ για τθν δομι των 

ςτρωμάτων κοντά ςτθν αςτρικι ατμόςφαιρα και ςτον μθχανιςμό κίνθςθσ των ανζμων που 

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι απϊλεια μάηασ. 

Θ μζςθ αδιαφάνεια Planck (mean opacity) και θ κυριαρχία τθσ ςτθν γραμμικι αδιαφάνεια. 

Για να παρουςιάςουμε τθν βαςικι ςθμαςία τθσ γραμμικισ αδιαφάνειασ, ασ κεωριςουμε 

ζνα οπτικά αραιό όριο ςτο οποίο τα ιόντα (που απορροφάνε θλεκτρόνια) εκτίκενται 

πλιρωσ ςτθν τοπικι ςυνεχισ ακτινοβολία, που δεν επθρεάηεται από αυτό- απορροφιςεισ 

των φαςματικϊν γραμμϊν. Αν μοντελοποιιςουμε αυτό το ςυνεχζσ φάςμα όπωσ προκφπτει 

από τθν ςυνιςτϊςα μελανοφ ςϊματοσ για τθν κερμοκραςία του αςτεριοφ, κα ζχουμε τθν 

μζςθ αδιαφάνεια Planck. 

Θ αδιαφάνεια Rosseland και θ διάχυςθ τθσ ακτινοβολίασ ςτο εςωτερικό των αςτεριϊν. Στο 

πυκνό εςωτερικό των αςτεριϊν δεν υπάρχουν όλα τα είδθ αδιαφάνειασ επειδι θ 

ακτινοβολία που διαχζεται προσ τα ζξω παρουςιάηει διαρροζσ ςτισ ςυχνότθτεσ ανάμεςα 

ςτισ φαςματικζσ γραμμζσ μικρότερθσ ςυνεχισ αδιαφάνειασ, αφινοντασ μόνο μια 

ςυγκεκριμζνθ υποβακμιςμζνθ ροι για τισ φαςματικζσ γραμμζσ. Θ αδιαφάνεια 

ςτακμιςμζνθσ ροισ εξαρτάται από το όριο διάχυςθσ και ονομάηεται μζςθ αδιαφάνεια 

Rosseland. 

Επιδράςεισ τθσ πίεςθσ ακτινοβολίασ ςτο αςτρικό κζλυφοσ 

Θ κλιμάκωςθ μάηασ- λαμπρότθτασ για το ακτινοβόλο κζλυφοσ. Θ διάχυςθ τθσ μεταφοράσ 

ενζργειασ μαηί με τθν τάςθ για εξίςωςθ ροπϊν μζςω υδροςτατικισ ιςορροπίασ μασ 

παρζχουν τα βαςικά όρια τθσ αςτρικισ δομισ που ρυκμίηουν τθν κλιμάκωςθ μάηασ- 

λαμπρότθτασ.   

Το Virial Theorem και θ ενζργεια ςυνοχισ (binding) του αςτεριοφ. Θ υδροςτατικι 

εξιςορρόπθςθ του αςτρικοφ κελφφουσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να κακορίςουμε 

μία ςχζςθ (γνωςτι ωσ Virial Theorem) ανάμεςα ςτθν εςωτερικι κερμικι ενζργεια και τθν 

βαρυτικι ενζργεια ςυνοχισ όλου του αςτεριοφ.  

Θ πλθκωριςτικι διαςτολι του κελφφουσ και το όριο Eddington κροφςθσ ςιδιρου (iron 

bump). Για τα VMS κοντά ςτο όριο Γ αυτι θ κροφςθ του ςιδιρου αυξάνει τθν αδιαφάνεια 

ςε κερμοκραςίεσ 150000- 200000 Κ με δραματικζσ επιπτϊςεισ ςτθν δομι του κελφφουσ 

κοντά ςτθν αςτρικι ατμόςφαιρα. Αποτζλεςμα είναι μια αναςτροφι τθσ πίεςθσ αερίου και 



τθσ πυκνότθτασ με μια ςχετικι πλθκωριςτικι διαςτολι τθσ ακτίνασ και πικανι αιτία 

ιςχυρισ απϊλειασ μάηασ μζςω των αςτρικϊν ανζμων.  

Αςτρικοί άνεμοι με γραμμικι προζλευςθ 

Θ γραμμικι (bound-bound) ςκζδαςθ από ιόντα μετάλλων ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν εκ φφςθσ 

πολφ πιο ιςχυρι αδιαφάνεια από αυτι των ελεφκερων θλεκτρονίων. Βακιά μζςα ςτο 

κζλυφοσ, όπου θ μετάδοςθ ακτινοβολίασ χαρακτθρίηεται ωσ ακτινοβόλοσ διάχυςθ, θ 

ςωρευτικι αδιαφάνεια των γραμμϊν μπορεί να είναι πολλζσ φορζσ πιο ιςχυρι από τθν 

ςκζδαςθ ελεφκερων θλεκτρονίων. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςτθν διαςτολι του κελφφουσ. 

Θ αυτό- απορρόφθςθ ςτισ ιςχυρζσ γραμμζσ περιορίηει τθν ιςχφ τθσ ςκζδαςθσ.  

Ρροςομοιϊςεισ τθσ δομισ των ανζμων που παράγονται από τθ αςτάκεια 

Ο άνεμοσ αρχικά είναι ομαλόσ και ςτακερόσ, αλλά μακριά από το αςτζρι παρουςιάηει μθ 

γραμμικζσ διακυμάνςεισ τθσ ταχφτθτασ με αποκλίςεισ ωσ και 1000 km/s, με αποτζλεςμα τα 

ιςχυρά κρουςτικά κφματα. Θ πυκνότθτα τόςο ζξω από το αςτζρι είναι πολφ χαμθλι, και 

ζτςι αυτό αφορά μόνο ζνα μικρό μζροσ τθσ μάηασ του κελφφουσ (υπάρχει αντίκετθ 

αναλογία ανάμεςα ςτθν ταχφτθτα του ανζμου και τθν πυκνότθτα τθσ φλθσ). Για τθν 

περιςςότερθ μάηα του ανζμου, θ κφρια επίδραςθ τθσ αςτάκειασ είναι θ δθμιουργία 

ςυμπυκνωμάτων. Αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε υπερεκτίμθςθ του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ 

που κλιμακϊνεται με το τετράγωνο τθσ πυκνότθτασ. Θ παρουςία πολλαπλϊν 

εμβαπτιςμζνων ιςχυρϊν κρουςτικϊν μετϊπων κα μποροφςε να αποτελζςει πεδίο 

εκπομπισ ακτινοβολίασ Χ, αλλά θ απαιτοφμενθ πυκνότθτα του ανζμου με υψθλι ταχφτθτα 

παρουςιάηεται μόνο ςε λίγθ μάηα ςε ςχζςθ με αυτιν που απαιτείται ϊςτε να κερμάνουν τα 

κρουςτικά κφματα το αζριο τόςο για να παράγει ακτίνεσ Χ. Για να αυξθκεί το επίπεδο 

εκπομπισ ακτινοβολίασ Χ (να είναι ςφμφωνο με τισ παρατθριςεισ), περιλαμβάνουμε τθν 

παρουςία εγγενϊν διαταράξεων ςτθν βάςθ του ανζμου, υποκζτοντασ ότι το ςτρϊμα κάτω 

από τθν φωτόςφαιρα περιζχει ζνα ταραχϊδεσ φάςμα από ςυμπιεςμζνα θχθτικά κφματα, 

που χαρακτθρίηονται από απότομεσ φάςεισ μετατόπιςθσ τθσ ταχφτθτασ και τθσ πυκνότθτασ. 

Αυτζσ οι απότομεσ μετατοπίςεισ, ενιςχυόμενεσ από τθν αςτάκεια, ςπζρνουν τισ 

διακυμάνςεισ του ανζμου με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ςυμπυκνϊςεων. Οι περιοχζσ 

ςχετικά πυκνοφ αλλά και καυτοφ αερίου, που προκφπτουν από τθν ςφγκρουςθ 

ςυμπυκνωμάτων, παράγουν τοπικζσ εκριξεισ ακτίνων Χ. Με τον χρόνο μπορεί να 

δθμιουργθκεί θ εκπομπι Χ που τυπικά παρατθροφμε ςε αυτά τα αςτζρια. 

Συμπυκνϊματα και πορϊδεσ, και ρυκμοί απϊλειασ μάηασ 

Αντί για τα πορϊδεσ (porosity) ςτον χϊρο παρατθροφμε ότι οι γραμμζσ χαρακτθρίηονται 

καλφτερα από ζνα πορϊδεσ ςτθν ταχφτθτα (vorosity), που δεν είναι τόςο ευαίςκθτο ςτθν 

χωρικι κλίμακα τθσ δομισ του αςτρικοφ ανζμου. Θ εγγενείσ αςτάκεια οδθγεί ςε μια υπό- 

δομι ταχφτθτασ, όπου οι λεπτζσ κορυφζσ απεικονίηουν τισ χωρικά εκτεταμζνεσ, αλλά 

λεπτζσ περιοχζσ ροισ υψθλισ ταχφτθτασ που υποςτθρίηουν τα χωρικά ςτενά 

ςυμπυκνϊματα.  

Αςτρικοί άνεμοι με μθχανιςμό το ςυνεχζσ και απϊλεια μάηασ, από τα υπζρ- 

Eddington (Γ) LBV. 

Εκτόσ τθσ εκτεταμζνθσ λόγω αςτάκειασ δομισ των εξωτερικϊν περιοχϊν των ανζμων 

γραμμικισ προζλευςθσ, θ απϊλεια μάηασ είναι ςχετικά ςτακερι και μπορεί να διαρκζςει 

όςθ και θ ηωι του αςτεριοφ. Αλλά τα VMS παρουςιάηουν επειςόδια πολφ μεγαλφτερθσ 



απϊλειασ μάηασ, γνωςτά ωστεράςτιεσ εξάρςεισ LBV, που χαρακτθρίηονται από τθν 

λαμπρότθτα λόγω ακτινοβολίασ που ξεπερνάει ακόμα και το κλαςςικό όριο ςκζδαςθσ 

θλεκτρονίων Γ, και ζχουν διάρκεια περίπου μια δεκαετία. Θ πθγι ενζργειασ και ο 

μθχανιςμόσ των εξάρςεων είναι αβζβαια και μπορεί να ζχουν εκρθκτικό χαρακτιρα που 

αναπτφςςεται βακιά μζςα ςτο αςτζρι. Πμωσ θ μεγάλθ τουσ διάρκεια, πολφ περιςςότερο 

από τθν δυναμικι κλίμακα των μερικϊν θμερϊν, υποδθλϊνει ότι πρζπει να οφείλονται 

τουλάχιςτον μερικϊσ ςε θμι- ςτακεροφσ ανζμουσ που εκδθλϊνονται λόγω ςυνεχζσ τθσ 

αδιαφάνειασ μζςω ςκζδαςθσ θλεκτρονίων από τθν υπζρ- Γ λαμπρότθτα. Ζνα βαςικό 

ςτοιχείο αυτϊν των μοντζλων των ανζμων είναι ότι δεν πετυχαίνουν φυςικι αυτό- 

ρφκμιςθ. Στουσ γραμμικισ προζλευςθσ ανζμουσ, θ αυτό- απορρόφθςθ και ο κορεςμόσ ςτθν 

γραμμικι ροι αναβάλει τθν ζξαρςθ τθσ γραμμικισ επιτάχυνςθσ ςε ζνα ςχετικά μικρισ 

πυκνότθτασ ςτρϊμα κοντά ςτθν αςτρικι επιφάνεια, περιορίηοντασ τθν ςχετικι ροι μάηασ 

ςε μία ποςότθτα ςτθν οποία μπορεί να διατθρθκεί θ πλιρθσ απομάκρυνςι τθσ από το 

αςτζρι μζςω των ανζμων. Σε ανζμουσ με μθχανιςμό το ςυνεχζσ μζςω τθσ γκρι αδιαφάνειασ 

από τθν ςκζδαςθ θλεκτρονίων, θ βολομετρικι ροι δεν ζχει κορεςμό, διατθρϊντασ τθν 

δφναμθ τθσ ακτινοβολίασ ςε μεγάλθ ιςχφ ακόμα και ςε οπτικά πυκνά ςτρϊματα αρκετά 

κάτω από τθν φωτόςφαιρα. Θ εκροι μάηασ από τζτοια ςε βάκοσ πυκνά ςτρϊματα δφςκολα 

μπορεί να υποςτθριχτεί από τθν ροι ενζργειασ από το εςωτερικό του αςτεριοφ. Αυτό 

μπορεί να οδθγιςει ςε ςταςιμότθτα τθσ ροισ και πτϊςθ του υλικοφ πίςω ςτο άςτρο, με 

εκτεταμζνεσ διακυμάνςεισ και χωρικζσ δομζσ. 

Αςτάκειεσ τθσ ςυναγωγισ του υπζρ-Γ αςτρικοφ εςωτερικοφ. Να τονίςουμε ότι θ τοπικι 

υπζρβαςθ του Γ δεν οδθγεί απαραίτθτα ςε εκροι μάηασ από το αςτζρι. Θ φλθ παρουςιάηει 

αςτάκεια ςυναγωγισ (convective unstable). Αφοφ θ ςυναγωγι ςε τόςο βακιά ςτρϊματα 

είναι πολφ αποτελεςματικι ςτθν μεταφορά ενζργειασ, θ ςυνειςφορά τθσ ροισ 

ακτινοβολίασ είναι περιοριςμζνθ, ελαττϊνοντασ και τθν ςχετικι παράμετρο ακτινοβολίασ 

Eddington. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμα και αν ζνα αςτζρι ξεπεράςει το όριο Γ, θ εκροι μζςω 

τθσ ακτινοβολίασ μπορεί να ςθμειωκεί μόνο εκτόσ περιοχισ αποτελεςματικισ ςυναγωγισ. 

Ο ανϊτεροσ ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ ενόσ αςτεριοφ ςυμβαίνει όταν ο άνεμοσ φτάνει τθν 

αςτρικι λαμπρότθτα. Αυτό το όριο ονομάηεται <κόπωςθσ φωτονίου> (photon tiring), αφοφ 

θ ακτινοβολία που παράγει τόςθ απϊλεια μάηασ μζςω ανζμου, κα υποςτεί <κόπωςθ> από 

τθν ανφψωςθ τθσ φλθσ ζναντι ςτθν βαρφτθτα.  Θ ροι μάηασ από περιοχι όπου θ ςυναγωγι 

είναι αναποτελεςματικι κα ξεπερνοφςε κατά πολφ το όριο κόπωςθσ, κάτι που ςθμαίνει 

πάλι ότι μια τζτοιου είδουσ εκροι κα οδθγοφταν ςε ςταςιμότθτα (stagnation).  

Το πορϊδεσ των ατμοςφαιρϊν των VMS μζςω ςταςιμότθτασ και αςτακειϊν 

Οι αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ που υποςτθρίηονται από πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ μάλλον  

παρουςιάηουν αςτάκειεσ όμοιεσ με τφπου Rayleigh- Taylor (αςτάκεια ανάμεςα ςε 2 υγρά 

με το ελαφρφτερο να πιζηει το βαρφτερο), που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία 

φουςκϊν φωτονίων (photon bubbles). Ακόμα και μία <κακαρι> ατμόςφαιρα Thomson (που 

υποςτθρίηεται από ςκζδαςθ Thomson ακτινοβολίασ ελεφκερων θλεκτρονίων), μπορεί να 

βιϊςει εςωτερικζσ αςτάκειεσ. Τα μαγνθτικά πεδία κα ενιςχφςουν τισ αςτάκειεσ. Το γενικό 

ςυμπζραςμα είναι ότι οι ατμόςφαιρεσ των VMS πρζπει να ζχουν εκτεταμζνεσ διακυμάνςεισ 

και χωρικζσ δομζσ, που χαρακτθρίηονται από μεγάλεσ ανομοιογζνειεσ τθσ πυκνότθτασ. Σε 

κατϊτερα αςτρικά ςτρϊματα με υψθλι μζςθ πυκνότθτα είναι αναμενόμενο να γίνονται 

οπτικά πυκνά πολλά από τα μεγαλφτερα ςυμπυκνϊματα, αναγκάηοντασ τθν ροι 

ακτινοβολίασ να διαχζεται μζςω καναλιϊν ςχετικά μικρισ πυκνότθτασ που υπάρχουν 

ανάμεςα ςτα ςυμπυκνϊματα. 



Αυτό το χωρικό φαινόμενο του πορϊδεσ είναι το ίδιο που εμποδίηει τθν ςφηευξθ (coupling) 

αερίου και ακτινοβολίασ ςτα κατϊτερα ςτρϊματα. Αυτά τα εςωτερικά πυκνά ςτρϊματα 

μζνουν βαρυτικά δεςμευμζνα ακόμα και αν θ ροι ακτινοβολίασ ξεπεράςει το όριο Γ. Αυτό 

μετακζτει τθν βάςθ τθσ εκροισ φλθσ μζςω του ανζμου (που παράγεται από ςυνεχισ 

αδιαφάνεια) ςε υψθλότερα αςτρικά ςτρϊματα, όπου τα ςυμπυκνϊματα είναι οπτικά 

λεπτά. Το αποτζλεςμα είναι ζνασ μετριαςμζνοσ ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ που μπορεί να τον 

υποςτεί το αςτζρι πιο εφκολα.     

 

 

 

Στο παραπάνω ςχιμα.  Α)  Θ περιοχι όπου κυριαρχεί θ ςυναγωγι.  Β)  Σε χαμθλότερεσ 

πυκνότθτεσ, όπου θ ςυναγωγι είναι αναποτελεςματικι, οι αςτάκειεσ τθσ ακτινοβολίασ 

αναγκάηουν τθν ατμόςφαιρα να γίνει ανομοιογενείσ. Αυτό περιορίηει τθν αδιαφάνεια και 

αυξάνει τθν λαμπρότθτα Eddington. Με άλλα λόγια, αυτό το ςτρϊμα παραμζνει 

δεςμευμζνο ςτο αςτζρι όχι επειδι μειϊκθκε θ ροι ακτινοβολίασ, όπωσ ςυμβαίνει ςτθν 

περιοχι ςυναγωγισ, αλλά επειδι μειϊκθκε θ αδιαφάνεια (δθμιουργοφνται ςυμπυκνϊματα 

αδιαφάνειασ και κανάλια ανάμεςά τουσ).  C)  Θ ελάττωςθ τθσ αδιαφάνειασ μπορεί να 

ςθμειωκεί μόνο όςο τα ανεξάρτθτα ςυμπυκνϊματα είναι οπτικά πυκνά. Σε ανϊτερα 

ςτρϊματα με μικρότερθ πυκνότθτα αυτά χάνουν τθν αδιαφάνειά τουσ με αποτζλεςμα τθν 

δθμιουργία ανζμου με ταχφτθτα μικρότερθ του ιχου. D)  Εφόςον θ απϊλεια μάηασ είναι 

μεγάλθ, ο άνεμοσ εςωτερικά ςτο αςτζρι είναι οπτικά πυκνόσ και θ ακτινοβόλοσ 

φωτόςφαιρα   <κατοικεί> μζςα ςτον άνεμο μζχρι κάποια αςτρικι ακτίνα, όπου θ αφξθςθ 

τθσ επιφάνειασ ζχει ωσ αποτζλεςμα να γίνει θ φωτόςφαιρα διαφανισ.    

Οι άνεμοι με μθχανιςμό το ςυνεχζσ ρυκμίηονται από τθν πορϊδεσ αδιαφάνεια 

Θ ακτινωτι επιτάχυνςθ μιασ τζτοιασ γκρι, αλλά χωρικά πορϊδεσ φλθσ κα περιοριςτεί κατά 

ζναν βακμό που εξαρτάται από τθν μζςθ πυκνότθτα. Κα υπάρξει δομι με εφροσ ςυμπίεςθσ 

και μεγεκϊν. Θ απϊλεια μάηασ μπορεί να είναι ουςιαςτικά μεγαλφτερθ ςε ζνα αςτζρι που 

ξεπερνάει το όριο Eddington και ζχει άνεμο με μθχανιςμό το ςυνεχζσ που ρυκμίηεται από 

τθν πορϊδεσ αδιαφάνεια, παρά το γραμμικό. Μαηί με τθν ικανότθτα να παράγει εκροζσ 

πολφ μεγάλθσ ταχφτθτασ (ταχφτθτα διαφυγισ από τθν αςτρικι επιφάνεια) το εκτεταμζνο 

πορϊδεσ παρζχει μια βάςθ για δυναμικά μοντζλα με αυτό- ςυνζπεια για τισ πιο ακραίεσ 

εκριξεισ απϊλειασ μάηασ των LBV, οι οποίεσ όπωσ θ γιγάντια ζκρθξθ του θ Καρίνα, 

πλθςιάηουν το όριο κόπωςθσ των φωτονίων. 

Οι προςομοιϊςεισ τθσ ςταςιμότθτασ τθσ εκροισ και τθσ πτϊςθσ τθσ φλθσ πίςω ςτο 

αςτζρι που παρουςιάηονται πάνω από το όριο κόπωςθσ. 



Για τα μοντζλα του πορϊδεσ ςτα οποία θ ροι μάηασ από τθν βάςθ ξεπερνάει το όριο 

κόπωςθσ ζχουμε μελετιςει τθν φφςθ των ςφνκετων πρότυπων ειςροισ και εκροισ φλθσ 

από τα αποτελζςματά τουσ. Αυτό που προκφπτει είναι μια πολφ ςφνκετθσ φφςθσ ροι, με 

τθν κετικι ροι από τθν βάςθ να ξεπερνιζται από τθν πτϊςθ τθσ φλθσ πίςω και τθν 

ςταςιμότθτα τθσ ροισ. Πμωσ θ ενίςχυςθ τθσ ενζργειασ τθσ λαμπρότθτασ από τθν 

ακτινοβολία λόγω τθσ πτϊςθσ τθσ φλθσ δθμιουργεί μια κετικι ϊκθςθ. Τα ίχνθ ςτο κζλυφοσ 

δείχνουν πωσ όταν θ φλθ φτάςει ςε απόςταςθ 5 αςτρικζσ ακτίνεσ, τα διαςτιματα πτϊςθσ 

προσ το αςτζρι γίνονται μικρότερθσ διάρκειασ, επιτρζποντασ ςτθν φλθ τελικά να διαφφγει. 

Το αποτζλεςμα είναι μια κυμαινόμενθ ςτον χρόνο απϊλεια μάηασ από το εξωτερικό όριο 

όπου θ φλθ είναι πολφ κοντά ςτο όριο κόπωςθσ φωτονίων, με ταχφτθτα μόλισ 50 km/s. 

Αυτι είναι πολφ χαμθλότερθ από τθν ταχφτθτα διαφυγισ από τθν αςτρικι επιφάνεια (600 

km/s). Φαίνεται ότι μια ιςχυρι ιδιότθτα των αςτεριϊν πάνω από το όριο Γ είναι θ απϊλεια 

μάηασ που είναι ςτο όριο κόπωςθσ φωτονίων. 

Οι τεράςτιεσ εκτινάξεισ φλθσ των LBV. Ενιςχυμζνοι άνεμοι ι εκριξεισ? 

Ραραπάνω μοντελοποιιςαμε τθν εκρθκτικι απϊλεια μάηασ των LBV ςε όρουσ θμι- 

ςτακεροφ ανζμου με μθχανιςμό το ςυνεχζσ, αποτζλεςμα τθσ αςτρικισ λαμπρότθτασ όταν 

αυτι ξεπερνάει το όριο Γ. Αλλά εναλλακτικά, μποροφμε να υποκζςουμε αυτζσ τισ εκροζσ ωσ 

μεμονωμζνεσ εκριξεισ, που απλά δεν ζχουν αρκετι ιςχφ ϊςτε να διαμελίςουν εντελϊσ το 

αςτζρι. Και οι δφο προςεγγίςεισ χρειάηονται μια άγνωςτθ πθγι ενζργειασ, αλλά μια 

ςθμαντικι διαφορά είναι ότι οι εκριξεισ ζχουν ωσ μθχανιςμό τθν πίεςθ του αερίου, ενϊ οι 

υπζρ- Eddington άνεμοι τθν ακτινοβολία. Αυτοί οι 2 μθχανιςμοί παρουςιάηουν διαφορετικά 

χρονοδιαγράμματα.  

Θ υπζρ- πίεςθ από μια ζκρθξθ διαδίδεται ςε ζνα αςτζρι ςε πολφ μικρι δυναμικι χρονικι 

κλίμακα, τθσ τάξθσ τθσ αςτρικισ ακτίνασ προσ τθν ταχφτθτα του ιχου του αερίου,που 

κερμάνκθκε από τθν ενζργεια τθσ ζκρθξθσ ςε πολφ μεγάλθ κερμοκραςία. Στισ ςουπερνόβα, 

θ ταχφτθτα του ιχου είναι τθσ τάξθσ τθσ ταχφτθτασ τθσ φλθσ που εκτινάςςεται (10000 

km/s). Ακόμα και ςε μια <αποτυχθμζνθ για ςουπερνόβα> ζκρθξθ LBV θ ταχφτθτα κα 

ξεπερνάει τθν ταχφτθτα διαφυγισ (μερικζσ εκατοντάδεσ km/s), που ςθμαίνει δυναμικό 

χρόνο τθσ τάξθσ του χρόνου ελεφκερθσ πτϊςθσ, δθλαδι μόλισ μερικζσ ϊρεσ. Βζβαια, θ 

απελευκζρωςθ ενζργειασ από τθν ακτινοβολία είναι ςυνδεδεμζνθ με τθν διαςτολι (και 

αργότερα με τθν διάςπαςθ β) και κορυφϊνεται ςε μεγαλφτερο χρόνο, από μερικζσ θμζρεσ 

ωσ εβδομάδεσ, για τισ ςουπερνόβα. Είναι όμωσ δφςκολο να καταλάβουμε πωσ μια ζκρθξθ 

που ζχει μθχανιςμό τθν πίεςθ αερίου μπορεί να διατθρείται για χρονικι κλίμακα από ζτθ 

μζχρι δεκαετίεσ, όπωσ ςυμβαίνει με τισ εκριξεισ LBV. 

Αυτό είναι και το βαςικό επιχείρθμα για τα μοντζλα που ζχουν τθν ακτινοβολία ωσ  

μθχανιςμό των εκριξεων. Αν θ ενζργεια απελευκερϊνεται από περιοχζσ βακιά μζςα ςτο 

αςτζρι, μπορεί θ ακτινοβολία να χρειάηεται πολφ χρόνο διάχυςθσ ϊςτε να φτάςει ςτθν 

επιφάνεια (μζχρι και μερικά ζτθ). Σε αντίκεςθ με τον διαμελιςμό μζςω ζκρθξθσ που 

ςυμβαίνει ςτισ ςουπερνόβα, θ ενζργεια των εκριξεων των LBV είναι πολφ κάτω από τθν 

ενζργεια ςυνοχισ του αςτεριοφ. Ζτςι ακόμα και αν αυτι θ ενζργεια απελευκερωκεί 

ξαφνικά ςτο εςωτερικό του αςτεριοφ, θ αρχικι δυναμικι αντίδραςθ κα ζρκει ςε 

ςταςιμότθτα γριγορα και μζνει μόνο θ διάχυςθ τθσ ακτινοβολίασ. Αλλά επειδι τα αςτζρια 

αυτά είναι ιδθ κοντά ςτο όριο Γ, θ υπζρβαςθ λαμπρότθτασ που κα ςθμειωκεί τα κάνει να 

ξεπεράςουν το όριο με ςυνζπεια τθν μεγάλθ, με μθχανιςμό τθν ακτινοβολία, απϊλεια 

μάηασ.  



Επειδι τα χρονοδιαγράμματα είναι πολφ μεγαλφτερα από οποιοδιποτε δυναμικό χρονικό 

διάςτθμα ςε αυτό το ςφςτθμα, οι ουςιϊδεισ διαδικαςίεσ μποροφν να μοντελοποιθκοφν ςε 

όρουσ θμι- ςτακεροφ, με μθχανιςμό το ςυνεχζσ άνεμο κατά τθν φάςθ υπζρ- Eddington. 

Μςωσ το λιγότερο κατανοθτό κζμα ςτα LBV είναι ο μθχανιςμόσ που προκαλεί τισ εκριξεισ 

που παρατθροφμε. Στισ εκριξεισ ςουπερνόβα, θ πθγι ενζργειασ είναι ξεκάκαρα θ 

κατάρρευςθ του αςτρικοφ πυρινα ςε αςτζρα νετρονίων ι μαφρθ τρφπα. Αλλά θ μθ 

επιβίωςθ του αςτεριοφ μετά τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα και οι ενδείξεισ ότι τουλάχιςτον 

μερικά LBV υπόκεινται ςε πολλαπλζσ  γιγάντιεσ εκτινάξεισ φλθσ μασ δείχνουν ότι θ πθγι 

ενζργειασ δεν μπορεί να είναι ζνα μοναδικό γεγονόσ χωρίσ επανάλθψθ, όπωσ θ 

κατάρρευςθ αςτρικοφ πυρινα. Θ ενζργεια πρζπει να προζρχεται από άλλον μθχανιςμό, θ 

ακριβισ φφςθ του οποίου παραμζνει άγνωςτθ. Ζτςι είναι αβζβαιο γιατί εκτινάςςουν φλθ οι 

LBV, ι τι ορίηει το χρονικό τθσ εκτίναξθσ, το εφροσ και τθν επανάλθψι τουσ.    

 Θ εξζλιξθ και θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςτα VMS 

Επειδι τα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ ζχουν μεγάλουσ πυρινεσ ςυναγωγισ κατά τθν 

παραμονι τουσ ςτθν κφρια ακολουκία, θ εξζλιξι τουσ δεν επθρεάηεται τόςο από το 

ανακάτεμα τθσ αςτρικισ φλθσ λόγω τθσ περιςτροφισ, αλλά περιςςότερο από τθν απϊλεια 

μάηασ μζςω των αςτρικϊν ανζμων. Ζτςι θ εξζλιξι τουσ είναι κοντά ςε ομοιογενείσ εξζλιξθ, 

ακόμα και χωρίσ το ανακάτεμα φλθσ μζςω τθσ περιςτροφισ. Πλα τα VMS με μεταλλικότθτα 

κοντά ςτθν θλιακι τερματίηουν τθν ηωι τουσ ωσ Wolf- Rayet, τφπου WC (WO) αςτζρια. 

Λόγω τθσ μεγάλθσ απϊλειασ μάηασ από τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ, αυτά τα αςτζρια 

παρουςιάηουν κατά τισ προχωρθμζνεσ φάςεισ τθσ εξζλιξισ τουσ λαμπρότθτεσ που είναι 

παρόμοιεσ με αυτζσ των μικρότερθσ μάηασ αςτεριϊν, με αρχικι μάηα 60- 120 θλιακζσ. Ζνα 

ςθμαντικό ςτοιχείο για να ξεχωρίςουμε τα αςτζρια Wolf- Rayet που προζρχονται από VMS 

από αυτά που προζρχονται από αςτζρια μικρότερθσ αρχικισ μάηασ είναι οι ενιςχυμζνεσ 

αφκονίεσ νζον και μαγνθςίου ςτισ επιφάνειεσ των WC. Σε μεταλλικότθτεσ όμοιεσ με αυτι 

του Θλίου, οι απϊλεια μάηασ είναι τόςο μεγάλθ ϊςτε και να ζχει δθμιουργθκεί ζνα αςτζρι 

με αρχικι μάηα μερικζσ εκατοντάδεσ θλιακζσ, κα τερματίςει τθν ηωι του με 50 θλιακζσ 

μάηεσ. Σε χαμθλι μεταλλικότθτα, όπωσ ςτο μικρό νζφοσ του Μαγγελάνου, θ απϊλεια μάηασ 

είναι μικρότερθ και το αςτζρι κα βιϊςει ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ (pair instability). 

Για πολφ καιρό υπολογίηαμε τθν εξζλιξθ των VMS μόνο για τον αρχαίο αςτρικό πλθκυςμό 

ΛΛΛ. Υπολογίηαμε ότι τόςο μεγάλθσ αςτζρια κα μποροφςαν να δθμιουργθκοφν μόνο ςε 

περιβάλλοντα πολφ χαμθλισ μεταλλικότθτασ. Θ απουςία ςκόνθσ, θ οποία είναι ζνασ 

αποτελεςματικόσ παράγοντασ ψφξθσ των νεφελωμάτων, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν 

κατάτμθςθ των νεφελωμάτων ςε μεγάλα τμιματα (ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ 

μεταλλικότθτασ ευνοείται θ κατάτμθςθ ςε μικρότερα τμιματα). Ζκπλθξθ αποτζλεςε θ 

ανακάλυψθ ότι τα πιο φτωχά ςε μζταλλα μικρισ μάηασ αςτζρια που φαίνεται να 

δθμιουργικθκαν από τθν ανάμειξθ τθσ φλθσ των άςτρων πλθκυςμοφ ΛΛΛ και τθσ πρωτόγονθσ 

μεςοαςτρικισ φλθσ, δεν περιζχουν ενδείξεισ τθσ ιδιαίτερθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ των 

VMS που προθγικθκαν. Ενϊ αυτι θ διαπίςτωςθ δεν μπορεί να εξαιρζςει τθν φπαρξθ VMS 

ςτον πλθκυςμό ΛΛΛ (οι ενδείξεισ τθσ ιδιαίτερθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ μπορεί να 

καλφφτθκαν από τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ των αςτεριϊν διαφορετικϊν μαηϊν ςτθν 

μεςοαςτρικι φλθ), αποτελεί ερϊτθμα θ ςυνειςφορά τουσ ςτθν χθμικι εξζλιξθ των 

γαλαξιϊν. Αντίκετα, αποτελοφν πολφ ενδιαφζροντα αντικείμενα ςτον ςθμερινό αςτρικό 

πλθκυςμό. 



Για πολφ καιρό, οι παρατθριςεισ μασ οδιγθςαν ςτο ςυμπζραςμα ότι το ςθμερινό όριο 

ανϊτατθσ αςτρικισ μάηασ είναι περίπου ςτισ 150 θλιακζσ μάηεσ. Νεότερεσ παρατθριςεισ 

επαναπροςδιόριςαν τισ ιδιότθτεσ των λαμπρότερων μελϊν του ςμινοσ R316a, 

καταγράφοντασ υψθλζσ αλλά αποδεκτζσ λαμπρότθτεσ. Θ ςφγκριςθ ανάμεςα ςε μοντζλα 

εξζλιξθσ των αςτεριϊν ςτθν κυρία ακολουκία για περιςτρεφόμενα και μθ αςτζρια και τα 

φάςματα που λαμβάνουμε ζδειξαν μεγάλθ ςθμερινι (265 θλιακζσ) και αρχικι (320 θλιακζσ) 

μάηα. Πμωσ επειδι τα VMS είναι πολφ ςπάνια (μασ είναι γνωςτά μόνο μερικά από αυτά) 

πρζπει να βαςιηόμαςτε ςε μοντζλα τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ για τθν μελζτθ των ιδιοτιτων και 

τθσ εξζλιξισ τουσ.  

Τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ 

Θ εξζλιξθ των VMS μοιάηει αρκετά με αυτιν των κοινϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, ϊςτε να 

χρθςιμοποιοφμε τουσ ίδιουσ κωδικοφσ αςτρικισ εξζλιξθσ και τθν ανάλογθ πυρθνικι 

ςφντθξθ. Τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ χρθςιμοποιοφνε ζνα μεγάλο εφροσ φυςικισ που 

περιλαμβάνει από τισ πυρθνικζσ αντιδράςεισ ωσ τθν απϊλεια μάηασ.  

Θ εξζλιξθ τθσ δομισ των αςτεριϊν 

Τζςςερισ εξιςϊςεισ περιγράφουν τθν εξζλιξθ τθσ δομισ των αςτεριϊν. Οι εξιςϊςεισ τθσ 

διατιρθςθσ τθσ μάηασ, τθσ ορμισ και τθσ ενζργειασ και οι εξιςϊςεισ τθσ μεταφοράσ 

ενζργειασ. Ακολουκοφν οι εξιςϊςεισ τθσ εξζλιξθσ τθσ αφκονίασ των ςτοιχείων.  

Θ απϊλεια μάηασ 

Ππωσ αναφζραμε θ απϊλεια μάηασ επθρεάηει πολφ τθν εξζλιξθ των VMS. Στισ 

προςομοιϊςεισ αςτρικισ εξζλιξθσ δεν προςομοιϊνεται με αυτό- ςυνζπεια ο αςτρικόσ 

άνεμοσ. Για να κεωρθκεί ότι ζνα αςτζρι είναι τφπου WR πρζπει να είναι θ μάηα του 

υδρογόνου ςτθν επιφάνειά του μικρότερθ από 0,3 τθσ μονάδασ και θ κερμοκραςία 

effective  temperature (θ κερμοκραςία τθσ αςτρικισ επιφάνειασ προσ τθν ςυνολικι 

εκπομπι ενζργειασ, με τθν παραδοχι του μελανοφ ςϊματοσ) του να είναι πάνω από 4,0. Ο 

ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ κατά τθν φάςθ WR εξαρτάται από τον τφπο του αςτεριοφ. Σε 

αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ περιλαμβάνεται και θ εξάρτθςθ τθσ απϊλειασ μάηασ από τθν 

μεταλλικότθτα και το αν το αςτζρι περιςτρζφεται. 

Ρεριςτροφι και μαγνθτικά πεδία  

Θεπίδραςθ τθσ αςτρικισ περιςτροφισ χωρίηεται ςε 3 κατθγορίεσ. 

1) Υδροςτατικά φαινόμενα. Θ φυγόκεντροσ δφναμθ αλλάηει τθν υδροςτατικι 

ιςορροπία ενόσ αςτεριοφ. Το αςτζρι γίνεται πεπλατυςμζνο και οι εξιςϊςεισ που 

περιγράφουν τθν αςτρικι δομι πρζπει να προςαρμοςτοφν ανάλογα. 

2) Θ αφξθςθ τθσ απϊλειασ μάηασ και θ ανιςοτροπία. Θ απϊλεια μάηασ εξαρτάται από 

τθν αδιαφάνεια και τθν βαρφτθτα effective gravity  (το αποτζλεςμα τθσ δράςθσ τθσ 

βαρφτθτασ και τθσ φυγόκεντροσ επιτάχυνςθσ ςε ζνα περιςτρεφόμενο αςτζρι) ςτθν 

αςτρικι επιφάνεια. Οςο πιο πολφ αδιαφάνεια ζχουμε, τόςο μεγαλϊνει θ απϊλεια 

μάηασ. Πςο πιο μεγάλθ είναι θ effective βαρφτθτα, τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ροι 

ακτινοβολίασ και θ effective κερμοκραςία. Θ περιςτροφι, μζςω τθσ φυγόκεντρουσ, 

μειϊνει τθν effective βαρφτθτα ςτον αςτρικό ιςθμερινό ςε ςχζςθ με τουσ πόλουσ. 

Ζτςι θ ροι ακτινοβολίασ είναι ιςχυρότερθ ςτουσ πόλουσ. Στα αςτζρια μεγάλθσ 

μάηασ, μόλισ θ αδιαφάνεια κυριαρχείται από τθν (ανεξάρτθτθ από τθν 



κερμοκραςία) ςκζδαςθ θλεκτρονίων, θ περιςτροφι ενιςχφει τθν απϊλεια μάηασ 

από τουσ πόλουσ. Αν θ αδιαφάνεια αυξθκεί με τθν πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ (ςε πιο 

ψυχρά αςτζρια), θ απϊλεια μάηασ μπορεί να ενιςχυκεί ςτον ιςθμερινό.  

3) Οι αςτάκειεσ από τθν περιςτροφι. Οι βαςικζσ αςτάκειεσ από τθν περιςτροφι είναι 

οι οριηόντιεσ αναταράξεισ, τα μεςθμβρινά ρεφματα τθσ φλθσ και οι δυναμικζσ και 

κοςμικζσ διατμιςεισ (secular shear). Αν αυτζσ οι αναταράξεισ είναι ιςχυρζσ, θ 

περιςτροφι είναι ςτακερι ςε ιςοβαρείσ (isobars), και αυτι θ κατάςταςθ 

αναφζρεται ςυνικωσ ωσ shellular rotation (κελυφϊδθ περιςτροφι, εςωτερικι 

περιςτροφι που εξαρτάται βαςικά από το βάκοσ και λίγο από το γεωγραφικό 

πλάτοσ). Οι οριηόντιεσ αναταράξεισ αναμζνονται να είναι ιςχυρότερεσ από τισ 

κάκετεσ. Τα μεςθμβρινά ρεφματα (Eddington- Sweet) εμφανίηονται από τθν τοπικι 

κατάρρευςθ τθσ υδροςτατικισ ιςορροπίασ ςτα περιςτρεφόμενα αςτζρια. Αυτό ζχει 

να κάνει με το γεγονόσ ότι θ επιφάνειεσ με ςτακερι κερμοκραςία δεν ςυμπίπτουν 

με επιφάνειεσ ςτακερισ πίεςθσ. Αφοφ θ περιςτροφι επιμθκφνει τισ ιςόβαρεσ ςτον 

ιςθμερινό, θ κερμοκραςία μιασ ίδιασ ιςόβαρθσ είναι χαμθλότερθ ςτον ιςθμερινό 

από ότι ςτουσ πόλουσ. Αυτό ςθμαίνει ανάπτυξθ μεγάλθσ κλίμακασ μεςθμβρινϊν 

ρευμάτων φλθσ, με τθν φλθ να αναδφεται ςτουσ πόλουσ και να βυκίηεται ςτον 

μεςθμβρινό. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ, θ ςτροφορμι μεταφζρεται προσ το 

εςωτερικό του αςτεριοφ. Είναι όμωσ επίςθσ πικανό θ κυκλοφορία (ρεφματα) να 

ςυμβαίνει προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ, με αποτζλεςμα θ ςτροφορμι να 

μεταφζρεται προσ τα ζξω. Τα ρεφματα είναι μια μεταβατικι διαδικαςία, 

διαφορετικι από τθν διάχυςθ, επειδι θ τελευταία μπορεί να διαβρϊςει τισ 

βακμίδεσ. Θ οριηόντια μεταφορά (advection) μπορεί ι να ενιςχφςει ι να διαβρϊςει 

τισ βακμίδεσ τθσ ςτροφορμισ. Οι δυναμικζσ διατμιςεισ εμφανίηονται όταν θ 

υπζρβαςθ τθσ ενζργειασ που περιλαμβάνεται ςε ςτρϊματα διαφορικισ 

περιςτροφισ είναι μεγαλφτερθ από το ζργο που απαιτείται ϊςτε να ξεπεραςτεί θ 

δφναμθ πλευςτότθτασ (buoyancy). Το κριτιριο τθσ ςτακερότθτασ ζναντι ςτθν 

αςτάκεια δυναμικισ διάτμθςθσ είναι το κριτιριο Richardson (θ κατάςταςθ ςτθν 

οποία θ υπζρβαςθ κινθτικισ ενζργειασ που περιλαμβάνεται ςε ςτρϊματα 

διαφορικισ περιςτροφισ είναι ίςθ με τθν δφναμθ αποκατάςταςθσ τθσ βακμίδασ 

πυκνότθτασ που ονομάηεται αλλιϊσ δφναμθ πλευςτότθτασ-buoyancy). Αποτελεί το 

όριο εμφάνιςθσ τθσ δυναμικισ διάτμθςθσ. Αν θ διαφορικι περιςτροφι δεν είναι 

αρκετά ιςχυρι ϊςτε να δθμιουργιςει δυναμικι διάτμθςθ, μπορεί ακόμα να 

δθμιουργιςει αςτάκεια κοςμικισ (secular) διάτμθςθσ όταν οι κερμικζσ αναταράξεισ 

περιορίηουν τθν δφναμθ πλευςτότθτασ. Τότε θ αςτάκεια κοςμικισ διάτμθςθσ κα 

εμφανίηεται ςτθν κερμικι χρονικι κλίμακα, που είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν 

δυναμικι.   

4) Θ μεταφορά τθσ ςτροφορμισ.  Για τθν εςωτερικι περιςτροφι, που εξαρτάται 

κυρίωσ από το βάκοσ και λίγο από το γεωγραφικό πλάτοσ (shellular rotation), 

υπάρχει ανάλογθ εξίςωςθ τθσ μεταφοράσ τθσ ςτροφορμισ ςε κάκετθ κατεφκυνςθ. 

Θ ςτροφορμι διατθρείται κατά τθν ςυρρίκνωςθ ι τθν διαςτολι ενόσ ςϊματοσ.  

5) Θ μεταφορά των χθμικϊν ςτοιχείων. Τθν υπολογίηουμε μζςω μίασ εξίςωςθσ 

διάχυςθσ- οριηόντιασ μεταφοράσ. Αν το οριηόντιο μζροσ τθσ διάχυςθσ μζςω 

αναταράξεων είναι μεγάλο, θ κατακόρυφθ μεταφορά των χθμικϊν ςτοιχείων (αλλά 

όχι αυτι τθσ ςτροφορμισ) μπορεί να κεωρθκεί ωσ απλι διάχυςθ. Θ κατακόρυφθ 

μεταφορά ςτοιχείων γίνεται αρκετά πολφπλοκθ από τισ ιςχυρζσ κάκετεσ 

αναταράξεισ.  



6) Αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθν περιςτροφι και τα μαγνθτικά πεδία. Ζχουμε 

ενδείξεισ για τθν ανάπτυξθ μαγνθτικϊν πεδίων ςτισ επιφάνειεσ των αςτεριϊν OB. Θ 

προζλευςθ των μαγνθτικϊν πεδίων δεν είναι γνωςτι. Μπορεί να πρόκειται για 

παγωμζνεσ μαγνθτικζσ γραμμζσ ι πεδία που δθμιουργικθκαν μζςω του 

μθχανιςμοφ του δυναμό. Το βαςικό ερϊτθμα για τθν εξζλιξθ των μεγάλθσ μάηασ 

αςτεριϊν είναι αν μπορεί να λειτουργιςει ζνα δυναμό ςε ηϊνεσ υψθλισ 

ακτινοβολίασ. Υπάρχουν πολλά ηθτιματα αν ςυνυπολογίςουμε το ανακάτεμα των 

χθμικϊν ςτοιχείων και τθν απϊλεια ςτροφορμισ. Ριο αναλυτικά, θ αλλθλεπίδραςθ 

ανάμεςα ςτθν περιςτροφι και το μαγνθτικό πεδίο ςτο εςωτερικό ενόσ αςτεριοφ 

επθρεάηει πολφ τθν ςτροφορμι που διατθρείται ςτον αςτρικό πυρινα, και ζτςι τον 

αρχικό ρυκμό περιςτροφι των πάλςαρ και το ποια μεγάλα αςτζρια μποροφν να 

πεκάνουν ωσ μακρόχρονεσ και μαλακζσ εκριξεισ ακτίνων γ (GRB).  Κα μποροφςε 

κάποιοσ να ςυμπεράνει ότι το μαγνθτικό πεδίο εμποδίηει το ανακάτεμα των 

ςτοιχείων. Αυτό όμωσ δεν ιςχφει επειδι θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο μαγνθτικό 

πεδίο και τθν ιςθμερινι κυκλοφορία (ρεφματα)  ςε προςομοιϊςεισ τείνει να 

ανακατζψει περιςςότερο τθν φλθ ςε ςχζςθ με τα μοντζλα χωρίσ μαγνθτικό πεδίο. 

Τα μοντζλα ταχείασ περιςτροφισ των προ γεννιτορων αςτεριϊν των GRB δείχνουν 

ζνα ιςχυρό εςωτερικό ανακάτεμα που κάνει τα αςτζρια να εξελιχκοφν ςε χθμικά 

θμι- ομοιογενι.  

Άλλοι φυςικοί παράγοντεσ. Αυτοί είναι οι πυρθνικζσ αντιδράςεισ, οι απϊλεια μάηασ, θ 

εξίςωςθ των ςυνκθκϊν (equation of state, θ εξίςωςθ που περιγράφει τθν ςχζςθ ανάμεςα 

ςτθν πίεςθ, τθν κερμοκραςία και τθν πυκνότθτα), οι αδιαφάνειεσ και θ απϊλεια νετρίνων.  

Γενικζσ ιδιότθτεσ και το αρχικό ςτάδιο εξζλιξθσ των VMS 

Μάλλον το βαςικό χαρακτθριςτικό που κάνει τα VMS πολφ διαφορετικά από τα αςτζρια 

μικρότερθσ μάηασ είναι ότι ζχουν αναλογικά πολφ μεγάλουσ πυρινεσ ςυναγωγισ κατά τθν 

παραμονι τουσ ςτθν κφρια ακολουκία. Ζτςι εξελίςςονται ςε  χθμικά θμι ομοιογενι ακόμα 

και αν δεν ςυμβαίνει ανακάτεμα φλθσ (π.χ. μζςω τθσ περιςτροφισ) ςτθν ηϊνθ 

ακτινοβολίασ. Οι πυρινεσ ςυναγωγισ ςε αςτζρια πάνω από 150 θλιακζσ μάηεσ αποτελοφν 

περιςςότερο από το 75% τθσ ςυνολικισ αςτρικισ μάηασ. Θ θλικία, θ μεταλλικότθτα και θ 

περιςτροφι επθρεάηουν αυτιν τθν αναλογία τθσ μάηασ. Το μοντζλο του περιςτρεφόμενου 

αςτεριοφ 150 θλιακϊν μαηϊν και θλιακισ μεταλλικότθτασ μασ δείχνει ότι ο πυρινασ 

ςυναγωγισ του καταλαμβάνει ελάχιςτα μεγαλφτερο μζροσ τθσ ςυνολικισ μάηασ από ότι ςε 

ανάλογο αςτζρι με τθν χαμθλι μεταλλικότθτα του μικροφ νζφουσ του Μαγγελάνου, ςτο 

ςθμείο ειςόδου ςτθν κυρία ακολουκία (ZAMS, zero age main sequence). Ππωσ και ςε 

αςτζρια μικρότερθσ μάηασ, αυτό ςυμβαίνει λόγω μικρότερθσ αναλογίασ ςφντθξθσ CNO που 

οδθγεί ςε υψθλότερεσ κερμοκραςίεσ. Αυτό το φαινόμενο εξιςορροπείται από τθν 

μικρότερθ αδιαφάνεια (ιδίωσ ςτισ χαμθλότερεσ μεταλλικότθτεσ) και θ διαφορά ςτο μζγεκοσ 

του πυρινα ςυναγωγισ είναι μικρι. Πςο προχωράει θ αςτρικι εξζλιξθ, θ απϊλεια μάηασ 

είναι μικρότερθ για χαμθλι μεταλλικότθτα, επομζνωσ θ ολικι μάηα ελαττϊνεται με πιο 

αργό ρυκμό από ότι ο πυρινασ ςυναγωγισ. Αυτό γενικά οδθγεί ςε μικρότερθ αναλογία τθσ 

ςυνολικισ μάηασ που καταλαμβάνεται από τον πυρινα ςτα αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ.  

Θ επίδραςθ τθσ περιςτροφισ είναι εμφανισ. Το μζγεκοσ του πυρινα παραμζνει 

μεγαλφτερο ςτο μοντζλο με περιςτροφι λόγω τθσ πρόςκετθσ μείξθσ ςτοιχείων ςτθν ηϊνθ 

ακτινοβολίασ. Θ μείξθ που οφείλεται ςτθν περιςτροφι μπορεί ακόμα και να οδθγιςει ςε 

αφξθςθ του μεγζκουσ του πυρινα ςυναγωγισ όπωσ ςυμβαίνει ςτο μοντζλο μεταλλικότθτασ 

του SMG. Αυτι θ αφξθςθ είναι χαρακτθρθςτικι για αςτρικι θμι ομοιογενι εξζλιξθ. Το 



μοντζλο περιςτρεφόμενου αςτεριοφ 500 θλιακϊν μαηϊν αναπτφςςει θμι-ομοιογζνεια ςε 

όλθ τθν αςτρικι εξζλιξθ, ακόμα και με αρχικό ρυκμό ταχφτθτασ περιςτροφισ 0,4 του 

κρίςιμου (για τθν αςτρικι ςυνοχι). Αυτά τα χαρακτθριςτικά, οι πολφ μεγάλοι πυρινεσ 

ςυναγωγισ και θ θμι-ομοιογενισ εξζλιξθ, αποτελοφν κλειδιά ςτθν κατανόθςθ τθσ αςτρικισ 

εξζλιξθσ των VMS.         

Θ εξζλιξθ ενόσ περιςτρεφόμενου αςτεριοφ 150 Θλιακϊν μαηϊν με μεταλλικότθτα του SMC 

(θ μπλε περιοχι είναι ο αςτρικόσ πυρινασ ςυναγωγισ). 

 

Θ εξζλιξθ ενόσ περιςτρεφόμενου αςτεριοφ 500 Θλιακϊν μαηϊν με θλιακι μεταλλικότθτα  

 

Θ αςτρικι εξζλιξθ για περιςτρεφόμενο αςτζρι Θλιακισ μεταλλικότθτασ 150 θλιακϊν μαηϊν. 

 

Θ αςτρικι εξζλιξθ για μθ περιςτρεφόμενο αςτζρι Θλιακισ μεταλλικότθτασ 150 θλιακϊν 

μαηϊν. 

 



 

 

Θ οδόσ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ 

Ζνα πρϊτο ςυμπζραςμα από το εξελικτικό τουσ ίχνοσ (θ γραμμι ςτο διάγραμμα H/R που 

δείχνει τθν εξζλιξι τουσ) είναι ότι τα VMS εξελίςςονται κάκετα προσ τα πάνω, καλφπτοντασ 

ζτςι μόνο ζνα μικρό εφροσ κερμοκραςίασ, αλλά μεγάλο εφροσ λαμπρότθτασ. Αυτι είναι μια 

τυπικι εξζλιξθ για αςτζρια που κυριαρχοφνται από τθν απϊλεια μάηασ και τθν ιςχυρι 

εςωτερικι μείξθ τθσ φλθσ (λόγω τθσ ςυναγωγισ).  

Θ εξζλιξθ ενόσ μθ περιςτρεφόμενου αςτζρα 500 θλιακϊν μαηϊν και Θλιακισ 

μεταλλικότθτασ ζχει ωσ εξισ. Γενικά θ λαμπρότθτα των αςτεριϊν αυξάνεται κατά τθν 

παραμονι τουσ ςτθν κυρία ακολουκία. Εδϊ όμωσ παρατθροφμε ότι μειϊνεται ελαφρϊσ 

(κατά 0,1 dex). Αυτό είναι ςυνζπεια του υψθλοφ ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ από τθν αρχικι 

φάςθ αςτρικισ εξζλιξθσ (7 θλιακζσ μάηεσ ςε 100000 ζτθ). Στθν θλικία των 1,43 

εκατομμυρίων ετϊν θ αναλογία τθσ μάηασ του υδρογόνου ςτθν αςτρικι επιφάνεια 

μειϊνεται κάτω από 0,3 και το αςτζρι μπαίνει ςτθν φάςθ WR. Θ μάηα του ζχει μειωκεί κατά 

40% ςε ςχζςθ με τθν αρχικι. Θ αναλογία του υδρογόνου ςτθν μάηα του πυρινα είναι 0,24. 

Ζτςι το αςτζρι μπαίνει ςτθν φάςθ WR καίγοντασ ακόμα υδρογόνο ςτον πυρινα του και 

παρουςιάηει ιςορροπία ςτθν αναλογία του υδρογόνου ςτον πυρινα και ςτθν επιφάνεια 

(ςχεδόν ομοιογενείσ φφςθ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ). Στα μοντζλα αυτά κεωροφμε ότι θ μάηα 

του πυρινα ςυναγωγισ φτάνει το 96% τθσ ςυνολικισ αςτρικισ, όταν αυτό μπαίνει ςτθν 

κυρία ακολουκία (ZAMS). Πταν γίνει 2 εκατομμυρίων ετϊν θ αναλογία του υδρογόνου ςτον 

πυρινα μθδενίηεται. Το αςτζρι ζχει απωλζςει μεγάλο μζροσ τθσ μάηασ του μζςω των 

αςτρικϊν ανζμων και θ μάηα του είναι μόλισ 55,7 Θλιακζσ. Ζτςι, μετά τθν είςοδό του ςτθν 

φάςθ WR απϊλεςε 245 θλιακζσ μάηεσ, περίπου τθν μιςι αρχικι του μάηα. Αυτι θ ιςχυρι 

απϊλεια μάηασ εμφανίηεται ςτο διάγραμμα ωσ μεγάλθ πτϊςθ τθσ λαμπρότθτασ. Να 

ςθμειϊςουμε πωσ όταν το υδρογόνο εξαλείφεται ςτον πυρινα, αυτόσ περιζχει ακόμθ το 

80%  τθσ ςυνολικισ αςτρικισ μάηασ.  

Θ φάςθ τθσ καφςθσ θλίου ςτον πυρινα διαρκεί 0,3 εκατομμφρια ζτθ, περίπου το 15% του 

χρόνου παραμονισ του αςτεριοφ ςτθν κ. ακολουκία. Στο τζλοσ τθσ καφςθσ θλίου ςτον 

πυρινα το αςτζρι ζχει 29,82 Θλιακζσ μάηεσ. Θ θλικία του είναι 2,32 εκατομμυρίων ετϊν και 

θ αναλογία του ςτοιχείου ιλιον ςτθν μάηα τθσ αςτρικισ επιφάνειασ είναι 0,26. Θ ςυνολικι 

φάςθ WR διαρκεί 0,88 εκατομμφρια ζτθ, το 38% τθσ ςυνολικισ ηωισ του αςτεριοφ.  



 

 

Είναι πολφ ενδιαφζρον να ςυγκρίνουμε τθν εξζλιξθ ςτα μοντζλα των 500 θλιακϊν μαηϊν με 

τα μοντζλα των 150 θλιακϊν μαηϊν. Τα μοντζλα των 150 θλιακϊν μαηϊν δείχνουν αφξθςθ 

τθσ λαμπρότθτασ κατά τθν παραμονι ςτθν κ. ακολουκία. Βλζπουμε ότι τα αςτζρια O (πριν 

εξελιχκοφν ςε WR) καλφπτουν λίγο- πολφ το ίδιο εφροσ κερμοκραςιϊν. Αυτό μασ είναι 

γνωςτό από το γεγονόσ ότι το χρϊμα αυτϊν των αςτεριϊν δεν αλλάηει πολφ με το μζγεκοσ 

τθσ αρχικισ μάηασ. Πταν τα αςτζρια μπαίνουν ςτθν φάςθ WR (κακαρά φαςματοςκοπικι 

κατάταξθ), αντίκετα με τθν περίπτωςθ των 500 θλιακϊν μαηϊν όπου θ λαμπρότθτα 

μειϊνεται απότομα, θ λαμπρότθτα εξακολουκεί να αυξάνεται ελαφριά. Οι λαμπρότθτεσ 

των 2 μοντζλων, όταν το υδρογόνο εξαλείφεται ςτθν αςτρικι επιφάνεια, διαφζρουν 

ελάχιςτα. Οι κερμοκραςίεσ (effective) παραμζνουν παρόμοιεσ. Μετά το τζλοσ τθσ φάςθσ 

καφςθσ θλίου ςτον πυρινα τα αςτζρια κοκκινίηουν τερματίηοντασ τθν ηωι τουσ με 

μικρότερθ επιφανειακι κερμοκραςία. Αυτό οφείλεται ςτθν ςυρρίκνωςθ του πυρινα ςτο 

τζλοσ τθσ φάςθσ καφςθσ υδρογόνου, κάτι που απελευκερϊνει ενζργεια με ςυνζπεια να 

διαςταλεί το αςτρικό κζλυφοσ και φυςικά να ψφχεται.  

Θ διάρκεια τθσ φάςθσ καφςθσ υδρογόνου ςτον πυρινα δεν διαφζρει ςθμαντικά ςτα 2 

μοντζλα (2,5 εκατομμφρια χρόνια ςτα 150 θλιακϊν μαηϊν αντί 2 εκατομμφρια χρόνια ςτα 

500 θλιακϊν μαηϊν). Θ διάρκεια τθσ φάςθσ καφςθσ θλίου ςτον πυρινα διαρκεί το ίδιο ςτα 

2 μοντζλα. Θ ςυνολικι διάρκεια τθσ φάςθσ WR είναι 0,45 εκατομμφρια ζτθ ςτο μοντζλο των 

150 Θλιακϊν μαηϊν, θ μιςι από ότι ςτα μοντζλα 500 θλιακϊν μαηϊν. Θ εξζλιξθ ςτα μοντζλα 

των 200 Θλιακϊν μαηϊν μοιάηει περιςςότερο με αυτιν ςτισ 150 Θλιακζσ μάηεσ, ενϊ αυτι 

των 300 Θλιακϊν μαηϊν με αυτιν των 500.  

Θ περιςτροφι επθρεάηει λίγο τθν εξζλιξθ ςτα παραπάνω μοντζλα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 

1) ςε αυτζσ τισ μάηεσ θ εξζλιξθ επθρεάηεται περιςςότερο από τθν απϊλεια μάηασ παρά από 

τθν περιςτροφι και 2) Θ αςτρικι φλθ είναι ιδθ αρκετά ανακατεμζνθ λόγω του μεγάλου 

μεγζκουσ του πυρινα ςυναγωγισ (θ περιςτροφι δεν ζχει κυρίαρχο ρόλο ςτο ανακάτεμα 

τθσ φλθσ). Θ διαφορά εντοπίηεται ςτο ότι ςτα μοντζλα με περιςτροφι τα αςτζρια ςτθν 

φάςθ O αναπτφςςονται πιο κάκετα ςτο διάγραμμα. Θ μείξθ μζςω τθσ περιςτροφισ 

πετυχαίνει μεγαλφτερθ αςτρικι χθμικι ομοιογζνεια από τθν περίπτωςθ ενόσ μθ 

περιςτρεφόμενου άςτρου. Ππωσ και ςτθν περίπτωςθ χωρίσ περιςτροφι, το αςτζρι ςτθν 

φάςθ O ςτθν κφρια ακολουκία παρουςιάηει μια προσ τα πάνω μετατόπιςθ με τθν πάροδο 

του χρόνου για τα μοντζλα των 150 θλιακϊν μαηϊν, ενϊ για τα μοντζλα με μεγαλφτερεσ 

μάηεσ μια προσ τα κάτω μετατόπιςθ. Ακόμα παρατθροφμε χαμθλότερεσ λαμπρότθτεσ ςτα 

μοντζλα με περιςτροφι, ςτο τζλοσ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί τα 

περιςτρεφόμενα αςτζρια μπαίνουν πιο γριγορα ςτθν φάςθ WR και παρουςιάηουν 

ιςχυρότερθ απϊλεια μάηασ.  



Πταν θ μεταλλικότθτα είναι μειωμζνθ (ςτο επίπεδο του LMC), οι γραμμζσ μετατοπίηονται 

ςε υψθλότερεσ λαμπρότθτεσ και effective κερμοκραςίεσ (θ κερμοκραςία προσ τθν ολικι 

εκπομπι ενζργειασ). Σε αυτιν τθν μεταλλικότθτα, ςε όλα τα μοντζλα θ γραμμι εξελίςςεται 

προσ τα πάνω ςτθν φάςθ O. Αυτό αποτελεί ςυνζπεια τθσ μικρότερθσ απϊλειασ μάηασ. Θ 

περιςτροφι κάνει το αςτζρι να εξελιχκεί ςχεδόν κάκετα ςτο διάγραμμα. Θ επίδραςθ τθσ 

περιςτροφισ είναι εδϊ πολφ πιο ςθμαντικι από ότι ςε Θλιακι μεταλλικότθτα. Αυτό 

ςυμβαίνει γιατί λόγω τθσ μικρισ απϊλειασ μάηασ θ μείξθ αςτρικισ φλθσ μζςω τθσ 

περιςτροφισ γίνεται ςθμαντικότερθ. Θ μεγαλφτερθ μείωςθ τθσ λαμπρότθτασ ςτα μοντζλα 

500 θλιακϊν μαηϊν μθ περιςτρεφόμενων αςτεριϊν χαμθλισ μεταλλικότθτασ ςυμβαίνει 

ςτθν φάςθ WC, ενϊ ςτα περιςτρεφόμενα ςτθν φάςθ WNL. Ενϊ τα αςτζρια 150 θλιακϊν 

μαηϊν χωρίσ περιςτροφι (πάντα βάςει των μοντζλων) μπαίνουν ςτθν φάςθ WR μόνο μετά 

τθν κφρια ακολουκία, τα περιςτρεφόμενα μπαίνουν νωρίτερα. Στθν χαμθλι μεταλλικότθτα, 

εκτόσ του μοντζλου των 500 θλιακϊν μαηϊν, οι γραμμζσ εξελίςςονται οριηόντια μετά τθν 

καφςθ του υδρογόνου ςτον πυρινα. Ράλι θ αιτία είναι ο πολφ μικρότεροσ ρυκμόσ απϊλειασ 

μάηασ. 

Μοντζλο με μεταλλικότθτα του LMC 

 

Μοντζλο με μεταλλικότθτα SMC (ακόμα χαμθλότερθ) 

 

 

 

 

Διάρκειεσ ηωισ και ςχζςθ μάηασ- λαμπρότθτασ. 

Θ διάρκεια παραμονισ ςτθν κ. ακολουκία, ςτα μοντζλα για VMS χωρίσ περιςτροφι και με 

Θλιακι μεταλλικότθτα, κυμαίνεται από 2,67 ωσ 1,99 εκατομμφρια ζτθ, για αςτζρια με 



αρχικι μάηα 120- 500 Θλιακζσ. Αυτό μασ δείχνει ότι τα VMS παρουςιάηουν πολφ μικρι 

εξάρτθςθ τθσ διάρκειασ ηωισ από τθν αρχικι τουσ μάηα. Θ ςχζςθ μάηασ- λαμπρότθτασ για 

περιςτρεφόμενα αςτζρια ςτθν κζςθ ZAMS είναι απότομθ για αςτζρια 10- 20 θλιακϊν 

μαηϊν και γίνεται πιο ομαλι για τα VMS. Αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ αυξθμζνθσ πίεςθσ 

ακτινοβολίασ ςε ςχζςθ με τθν πίεςθ των αερίων ςε αυτά τα αςτζρια. Θ ςυνολικι διάρκεια 

ηωισ, αλλά και αυτι ωσ αςτζρι που καίει υδρογόνο ςτον πυρινα, παρουςιάηονται 

αυξθμζνεσ ςτα περιςτρεφόμενα αςτζρια, όπωσ και ςτισ μικρότερεσ μάηεσ (με διαφορά 

14%). Θ επίδραςθ τθσ μεταλλικότθτασ ςτθν διάρκεια τθσ αςτρικισ ηωισ είναι γενικά πολφ 

μικρι και οφείλεται ςτθν διαφορά του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ.       

 

Απϊλεια μάηασ μζςω των αςτρικϊν ανζμων 

Θ απϊλεια μάηασ μζςω των αςτρικϊν ανζμων αποτελεί το κλειδί ςτθν εξζλιξθ των VMS. 

Αυτό ςυμβαίνει λόγω τθσ μεγάλθσ λαμπρότθτάσ τουσ (ιςχυρισ ακτινοβολίασ). Για 

παράδειγμα, θ λαμπρότθτα που αναλογεί ςτο αςτζρι R136a1 αντιςτοιχεί ςε 10 

εκατομμφρια Θλιακζσ λαμπρότθτεσ. Οι άνεμοι τόςο λαμπρϊν άςτρων είναι πολφ ιςχυροί ςε 

όλθ τθν αςτρικι εξζλιξθ, με αποτζλεςμα ενϊ τα VMS ςτθν αρχι τθσ παρουςίασ τουσ ςτθν κ. 

ακολουκία είναι αςτζρια O από άποψθ αςτρικισ εξζλιξθσ, το φάςμα τουσ αντιςτοιχεί 

περιςςότερο ςε Of ι Of/WN αρχικισ φάςθσ.  

Τα μοντζλα εξζλιξθσ του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ για 150 θλιακζσ μάηεσ μασ δείχνουν αργι 

αφξθςθ του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ από τθν αρχι τθσ φάςθσ τφπου O. Αν 

ςυνυπολογίηουμε και ζνα όριο 2 ςτακερϊν καταςτάςεων ιςορροπίασ (bistability) κατά τθν 

φάςθ τθσ κ. ακολουκίασ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ ενόσ άςτρου 150 θλιακϊν μαηϊν χωρίσ 

περιςτροφι, οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ μπορεί να κυμαίνονται πολφ ςε μικρό χρονικό 

διάςτθμα. Ο μεγαλφτεροσ ρυκμόσ απϊλειασ ςτθν αρχι τθσ φάςθσ eWNE είναι 1/1000 

θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ ζναντι των 1/100000 θλιακϊν μαηϊν το ζτοσ για τθν φάςθ O. Να 

ςθμειϊςουμε ότι ο ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ ςτα μοντζλα χωρίσ περιςτροφι παρουςιάηει 

μια κορυφι ςτο τζλοσ τθσ καφςθσ (H) ςτον αςτρικό πυρινα. Στθν φάςθ αυτι το αςτζρι ζχει 

παροδικά τθν μικρότερθ effective κερμοκραςία (θ κερμοκραςία προσ τθν ολικι εκπομπι 

ενζργειασ).  Τόςο μεγάλοι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ μειϊνουν γριγορα τθν μάηα και τθν 

λαμπρότθτα του αςτεριοφ, με αποτζλεςμα αυτοί οι ρυκμοί να μειϊνονται γριγορα ςτθν 

φάςθ eWNE. Κατά τθν φάςθ WC/ WN οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ είναι παρόμοιοι με τθν 

φάςθ O.  

Συγκρίνοντασ τα μοντζλα αςτεριϊν Θλιακισ μεταλλικότθτασ με περιςτροφι για 150 με 

αυτά για 500 θλιακζσ μάηεσ, παρατθροφμε ότι τα αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ ξεκινάνε με 

μεγαλφτερουσ ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ που ελαττϊνεται πιο αργά. Θ τελικι μάηα είναι 

παρόμοια για όλο αυτό το εφροσ αρχικϊν μαηϊν. 

Συγκρίνοντασ τα μοντζλα με μεταλλικότθτα του SMC (χαμθλι) με αυτά τθσ Θλιακισ 

μεταλλικότθτασ, για περιςτρεφόμενα αςτζρια 150 θλιακϊν μαηϊν, μποροφμε να 

διακρίνουμε κακαρά τθν επίδραςθ τθσ μεταλλικότθτασ ςτθν φάςθ O. Κατά τθν φάςθ eWNE 

οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ είναι παρόμοιοι, και ςτθν φάςθ WC/WO οι ρυκμοί ςτο μοντζλο 

για το SMC είναι υψθλότεροι, επειδι θ μάηα παραμζνει μεγάλθ (το αςτζρι ζχει βιϊςει 

μικρότερθ απϊλεια μάηασ ςτθν φάςθ O), αναλογικά με τα μοντζλα Θλιακισ 

μεταλλικότθτασ.  



Εξζλιξθ του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ. G= θλιακζσ μάηεσ, z= μεταλλικότθτα (14 για Θλιακι), 

S= περιςτροφι. 

 

Απϊλεια μάηασ και προςζγγιςθ του ορίου Eddington Γ. 

Κεωροφμε ότι οι αυξθμζνοι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ ζχουν να κάνουν με τθν υψθλι 

παράμετρο Γ (Γ >0,7) κατά τθν φάςθ WR. Θ αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ, αλλά και θ μείωςθ 

τθσ μάηασ οδθγεί ςε υψθλότερο Γ (L/M). Οι μεταβολζσ ςτθν effective κερμοκραςία και ςτθν 

χθμικι ςφνκεςθ επθρεάηουν τθν αδιαφάνεια, και κατά ςυνζπεια το Γ. 

Για περιςτρεφόμενα αςτζρια Θλιακισ μεταλλικότθτασ, το Γ αυξάνεται αργά μζχρι τθν αρχι 

τθσ φάςθσ eWNE. Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ με τθν αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ και τθν 

ελάττωςθ τθσ αςτρικισ μάηασ που παρατθροφμε ςτα μοντζλα. Στθν αρχι τθσ φάςθσ eWNE 

θ απϊλεια μάηασ αυξάνεται ςθμαντικά. Αυτό οδθγεί ςε μεγάλθ μείωςθ τθσ λαμπρότθτασ, 

που ςθμαίνει απότομθ μείωςθ του Γ. Κατά τθν φάςθ WC/WO οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ 

είναι παρόμοιοι με τθν φάςθ O, που ςθμαίνει ξανά αφξθςθ του Γ. 

Ραρατθροφμε ότι ςε Θλιακι μεταλλικότθτα, θ τιμι Γ ςπάνια υπερβαίνει τθν τιμι 0,7, ακόμα 

και ςτα μοντζλα 500 Θλιακϊν μαηϊν. Ραρόλα αυτά υπάρχουν 2 ενδιαφζρων περιπτϊςεισ 

που το Γ υπερβαίνει αυτι τθν τιμι. Θ πρϊτθ είναι κατά τθν διάρκεια των προχωρθμζνων 

ςταδίων εξζλιξθσ. Τότε θ απϊλεια μάηασ δεν ζχει αρκετό χρόνο να μειϊςει τθν ςυνολικι 

αςτρικι μάηα (κυρίωσ μεταβάλλει τθν effective κερμοκραςία και κατά ςυνζπεια τθν 

λαμπρότθτα, κάτι που φζρνει τθν αφξθςθ του Γ). Αυτό μπορεί να ςθμαίνει αςτάκειεσ με 

αποτζλεςμα τθν ζναρξθ επειςοδίων μεγάλθσ απϊλειασ μάηασ. Αυτό μπορεί να ζχει 

ςυνζπειεσ ςτον τφπο τθσ ςουπερνόβα που κα ακολουκιςει και μπορεί να είναι θ αιτία που 

οι εκριξεισ των VMS μπορεί να μοιάηουν ςαν να ςυμβαίνουν ςε περιβάλλοντα όπωσ αυτά 

γφρω από τουσ LBV. Θ δεφτερθ περίπτωςθ είναι ςτα μοντζλα χαμθλισ μεταλλικότθτασ, 

ιδίωσ για 150 Θλιακζσ μάηεσ. Εκεί το Γ φτάνει ςε τιμζσ πάνω από 0,7 πριν το τζλοσ τθσ κ. 

ακολουκίασ. Θ διαφορά είναι ςτον ρυκμό απϊλειασ μάηασ, και τα μοντζλα χωρίσ 

περιςτροφι παρουςιάηουν μικρι διαφορά του Γ κοντά ςτο τζλοσ τθσ κ. ακολουκίασ.     

Θ παράμετροσ Γ για μοντζλα με περιςτροφι (H-b= καφςθ υδρογόνου)   



 

 

Θ εξζλιξθ του Γ 

 

 

 

 

Θ εξζλιξθ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ τθσ αςτρικισ επιφάνειασ 

Θ ταχφτθτα τθσ αςτρικισ επιφάνειασ επθρεάηεται από πολλά φαινόμενα. Θ ςυρρίκνωςθ ι 

διαςτολι αυξάνει ι ελαττϊνει αντίςτοιχα τθν ταχφτθτα τθσ επιφάνειασ χάρθ ςτθν 

διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ. Θ απϊλεια μάηασ απομακρφνει ςτροφορμι και ζτςι ελαττϊνει 

τθν ταχφτθτα. Τελικά θ μεταφορά τθσ ςτροφορμισ προσ τα μζςα αυξάνει γενικά τθν 

ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ επιφάνειασ. Σε Θλιακι μεταλλικότθτα, θ ταχφτθτα τθσ 

επιφάνειασ ελαττϊνεται γριγορα ςτθν κ. ακολουκία λόγω τθσ ιςχυρισ απϊλειασ μάηασ για 

όλεσ τισ μάηεσ των VMS. Σε μεταλλικότθτα SMC θ απϊλεια μάηασ είναι μικρότερθ, με 

αποτζλεςμα θ μεταφορά ςτροφορμισ προσ το αςτρικό εςωτερικό να κυριαρχεί τθσ 

απϊλειασ μάηασ και θ ταχφτθτα να αυξάνεται ςτο πρϊτο μιςό τθσ κ. ακολουκίασ. Σε αυτιν 

τθν φάςθ θ αναλογία τθσ ταχφτθτασ τθσ επιφάνειασ προσ τθν κρίςιμθ ταχφτθτα (τθν μζγιςτθ 

για τθν αςτρικι ςυνοχι) αυξάνει ςε τιμζσ κοντά ςτο 0,7. Πμωσ όςο προχωράει θ αςτρικι 

εξζλιξθ θ λαμπρότθτα αυξάνεται και τελικά θ απϊλεια μάηασ κυριαρχεί με αποτζλεςμα θ 

ταχφτθτα και θ παραπάνω αναλογία να ελαττϊνονται για το υπόλοιπο τθσ αςτρικισ 

εξζλιξθσ. Ζτςι τα αςτζρια μεταλλικότθτασ SMC δεν φτάνουν ποτζ τθν κρίςιμθ ταχφτθτα. 

Πταν θ απϊλεια μάηασ γίνεται μθδαμινι, ςε πολφ χαμθλι μεταλλικότθτα, θ ταχφτθτα τθσ 



επιφάνειασ φτάνει κοντά ςτθν κρίςιμθ, που πικανϊσ να οδθγεί ςε μθχανιςμό μεγάλθσ 

απϊλειασ μάηασ από τον αςτρικό ιςθμερινό.      

Τα αςτζρια WR που προζρχονται από VMS 

Ο ςυνδυαςμόσ τθσ απϊλειασ μάηασ με τθν εςωτερικι μείξθ υλικοφ αλλάηει τθν ςφνκεςθ τθσ 

αςτρικισ επιφάνειασ. Δεν υπάρχουν μεγάλεσ ποςοτικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτα μοντζλα 

των 60 και των 150 Θλιακϊν μαηϊν. Επειδι τα αςτζρια με 150 θλιακζσ μάηεσ ζχουν 

αναλογικά μεγαλφτερο πυρινα, θ μετάβαςθ ςτθν φάςθ WR εμφανίηεται ςε μεγαλφτερεσ 

ςυνολικζσ μάηεσ από ότι ςτα μοντζλα των 60 Θλιακϊν μαηϊν. Αυτό επιβεβαιϊνει τθν γενικι 

πεποίκθςθ ότι ζνα μεγαλφτερθσ μάηασ (άρα και πιο λαμπρό) αςτζρι WR πρζπει να 

προζρχεται από μεγαλφτερθσ μάηασ αςτζρι O. Οι αφκονίεσ και οι αναλογίεσ των ςτοιχείων 

είναι παρόμοιεσ ςε όλα τα αςτζρια WR, άρα δεν μποροφμε να προςδιορίςουμε τθν 

προζλευςθ ενόσ αςτεριοφ WR από τθν χθμικι του ςφςταςθ.  

Για Θλιακι μεταλλικότθτα, θ φάςθ WR ςτα μοντζλα χωρίσ περιςτροφι με μάηεσ μεταξφ 150 

και 500 Θλιακζσ καλφπτει από το 16% ωσ το 38% τθσ ςυνολικισ ηωισ του αςτεριοφ. 

Ρρόκειται για ςθμαντικά μεγαλφτερθ αναλογία από ότι ςτα μοντζλα 20-120 θλιακϊν μαηϊν 

(διάρκεια 1% ωσ 13%). Για μεταλλικότθτα του SMC, θ αναλογία τθσ φάςθσ WR ςτθν ολικι 

διάρκεια ηωισ μειϊνεται ςτο 12% για 150 Θλιακζσ μάηεσ ωσ 25% για 500 Θλιακζσ μάηεσ. 

Υπάρχει μεγάλθ διακφμανςθ του χρόνου διάρκειασ τθσ φάςθσ WR ανάλογα τθν αρχικι 

μάηα. Για τα μοντζλα χωρίσ περιςτροφι τα αςτζρια με πάνω από 150 Θλιακζσ μάηεσ 

βρίςκονται ςε αυτιν τθν φάςθ εξζλιξθσ από 0,4 ωσ 1 εκατομμφριο χρόνια. Θ μεγαλφτερθσ 

διάρκειασ περίοδοσ ςτθν φάςθ WR είναι θ περίοδοσ WNL, όπου τα VMS περνάνε μεγάλο 

μζροσ τθσ καφςθσ υδρογόνου ςτουσ πυρινεσ τουσ. Θ διάρκεια τθσ περιόδου WC δεν 

διαφζρει τόςο από ότι ςτα αςτζρια 50- 120 Θλιακϊν μαηϊν.  

Θ περιςτροφι επθρεάηει ςθμαντικά τθν διάρκεια τθσ φάςθσ WR. Θ φάςθ αυτι διαρκεί για 

τα μοντζλα με περιςτρεφόμενα αςτζρια με μάηεσ από 150 ωσ 500 Θλιακζσ ανάμεςα ςε 36 

και 43% τθσ ςυνολικισ ηωισ τουσ. Στα μικρότερα αςτζρια παρατθροφμε μεγαλφτερεσ 

διαφορζσ από τθν περιςτροφι. Για αςτζρια με μικρότερεσ αρχικζσ μάηεσ οι ρυκμοί 

απϊλειασ μάηασ είναι μικρότεροι και ζτςι θ μείξθ υλικοφ από τθν περιςτροφι είναι 

ςθμαντικότερθ. Αυτι θ αφξθςθ τθσ διάρκειασ εκφράηεται κυρίωσ ςτθν φάςθ WNL, ενϊ θ 

φάςθ WC παραμζνει αρκετά ςτακερι για όλο το εφροσ, από 50 ωσ 500 Θλιακζσ μάηεσ, όπωσ 

και ςτα μοντζλα με μθ περιςτρεφόμενα αςτζρια. Θ περιςτροφι ζχει παρόμοια επίδραςθ 

ςτθν χαμθλι μεταλλικότθτα του SMC. 

Είναι ςθμαντικι θ επίδραςθ των VMS ςτον υπολογιςμό τθσ αναλογίασ WR/O και WN/WC 

αςτεριϊν? Θ ςυμπερίλθψι τουσ για μοντζλα με Θλιακι μεταλλικότθτα είναι οριακι. 

Λαμβάνοντασ υπόψιν τθν ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (IMF), μόνο το 10% των μονϊν WR 

προζρχεται από VMS. Θ κατάςταςθ είναι διαφορετικι για μεταλλικότθτα του SMC. Λόγω 

λιγότερο ιςχυρϊν αςτρικϊν ανζμων, τα μοντζλα δείχνουν ότι τα μονά αςτζρια κάτω από 

120 θλιακζσ μάηεσ δεν περνάνε τθν φάςθ WC ι WO. Ζτςι αναμζνουμε τα λιγοςτά WC/WO 

αςτζρια χαμθλισ μεταλλικότθτασ που παρατθροφμε να προζρχονται όλα από VMS ι από 

διπλά αςτζρια. Θ ανακάλυψθ WR ςε περιοχζσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ (starburst) και ςε 

πολφ μικρζσ αςτρικζσ θλικίεσ κα ςιμαινε ότι ζχουν προζλευςθ VMS, αφοφ αυτά μπαίνουν 

ςτθν φάςθ WR πριν από τα μικρότερθσ μάηασ αςτζρια και πολφ πριν από τα WR που 

προζρχονται από διπλά αςτζρια.  



Θ εξζλιξθ τθσ αφκονίασ των ςτοιχείων ςτθν αςτρικι επιφάνεια ςτα μοντζλα θλιακισ 

μεταλλικότθτασ με περιςτροφι για 150 (ςυνεχόμενεσ γραμμζσ) και 60 Θλιακζσ μάηεσ 

(διακεκομμζνεσ γραμμζσ) ωσ ςυνιςτϊςα τθσ ολικισ αςτρικισ μάηασ (θ εξζλιξθ απεικονίηεται 

από αριςτερά προσ τα δεξιά). Το πρϊτο ςχιμα δείχνει τισ ανεξάρτθτεσ αφκονίεσ και το 

δεφτερο τισ ςχετικζσ. 

 

Τα τελευταία ςτάδια εξζλιξθσ και οι ιδιότθτεσ των VMS πριν τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα 

Το αν ζνα αςτζρι κα παράγει μια ςουπερνόβα αςτάκειασ ηευγαριοφ (pair instability 

supernova, PISN) μπορεί να εκτιμθκεί λογικά από τθν μάηα του αςτρικοφ πυρινα άνκρακα- 

οξυγόνου, ανεξάρτθτα από τθν προγενζςτερθ εξζλιξθ του αςτεριοφ. 

 Ρροχωρθμζνεσ φάςεισ αςτρικισ εξζλιξθσ, τελικζσ μάηεσ και μάηεσ των πυρινων άνκρακα- 

οξυγόνου. Για θλιακι μεταλλικότθτα, τα VMS παρουςιάηουν (ςτα μοντζλα) τελευταία 

ςτάδια εξζλιξθσ όμοια με αυτά των αςτεριϊν με μικρότερθ μάηα. Θ εξζλιξθ είναι ωσ εξισ. 

Ρρϊτα δθμιουργείται μζςω πυρθνικϊν ςυντιξεων ζνασ πυρινασ ακτινοβολίασ καφςθσ 

άνκρακα, μετά (ςτθν εξζλιξθ) ζνα μεγάλο κζλυφοσ ςυναγωγισ καφςθσ άνκρακα, μετά το 

αςτζρι περνάει μία φάςθ πυρινα ακτινοβολίασ καφςθσ νζον και τζλοσ φάςεισ πυρινα 

ςυναγωγισ καφςθσ οξυγόνου και πυριτίου. Πλα τα μοντζλα Θλιακισ μεταλλικότθτασ 

καταλιγουν ςε κατάρρευςθ του πυρινα μετά από όλα αυτά τα ςτάδια. Θ αναλογία του 

(C12) ςτον πυρινα είναι πολφ μικρι και αντιςτρόφωσ ανάλογθ με τθν ςυνολικι μάηα μετά 

τθν καφςθ του θλίου. Πςθ μεγαλφτερθ είναι θ μάηα, τόςο λιγότερθ είναι θ αναλογία του 

(C12) ςτον πυρινα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ υψθλότερθ κερμοκραςία ςε πυρινεσ 

μεγαλφτερθσ μάηασ παράγει πιο αποτελεςματικά οξυγόνο (12C(α, γ) 16O) από τθν 

αντίδραςθ 3α. Οι ομοιότθτεσ ανάμεςα ςτα VMS και ςτα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ ςτισ 

τελευταίεσ φάςεισ τθσ εξζλιξθσ, για θλιακι μεταλλικότθτα, φαίνεται ςτθν ςχζςθ τθσ 

κερμοκραςίασ του πυρινα με τθν πυκνότθτα. Ακόμα και τα μοντζλα των 500 Θλιακϊν 

μαηϊν και αυτά των 60 μοιάηουν μεταξφ τουσ. Στα μοντζλα χωρίσ περιςτροφι τα αςτζρια 

παρουςιάηουν μικρότερθ απϊλεια μάηασ με αποτζλεςμα οι γραμμζσ εξζλιξθσ να κινοφνται 

πιο ψθλά ςτο διάγραμμα. Ραρόλα αυτά τα μοντζλα χωρίσ περιςτροφι με μεταλλικότθτα 

ςαν αυτι του Θλίου μασ δεν μπαίνουν ςτθν περιοχι PI ςτον αςτρικό πυρινα. 

Αυτό αλλάηει για τα μοντζλα με μεταλλικότθτα του SMC. Εκεί θ απϊλεια μάηασ του 

αςτεριοφ είναι μικρότερθ με αποτζλεςμα να δθμιουργθκεί ζνασ πολφ μεγάλοσ πυρινασ 

άνκρακα- οξυγόνου (93,5 θλιακζσ μάηεσ από τισ ςυνολικά 150  του άςτρου). Ζνασ τόςο 

μεγάλοσ πυρινασ αρχίηει τθν τελικι φάςθ εξζλιξθσ με παρόμοιο τρόπο. Ρρϊτα υπάρχει 

ζνασ πυρινασ ακτινοβολίασ καφςθσ άνκρακα, μετά δθμιουργείται ζνα μεγάλο κζλυφοσ 



ςυναγωγισ καφςθσ άνκρακα και μετά ζνασ πυρινασ ακτινοβολίασ καφςθσ νζον. Από εδϊ 

όμωσ θ εξζλιξθ είναι διαφορετικι. Ζνα αςτζρι 150 θλιακϊν μαηϊν μεταλλικότθτασ SMC 

μπαίνει πλζον ςτθν περιοχι PI. Ζτςι τα αςτζρια αυτϊν των μοντζλων κα ζχουν διαφορετικι 

κατάρρευςθ. Ππωσ είπαμε, όλα τα VMS θλιακισ μεταλλικότθτασ βιϊνουν μεγάλθ απϊλεια 

μάηασ και καταλιγουν με μικρό μζροσ τθσ αρχικισ τουσ μάηασ. Θ περιςτροφι ενιςχφει τθν 

απϊλεια μάηασ επιτρζποντασ ςτα αςτζρια να μπουν ςτθν φάςθ WR νωρίτερα, όταν 

βρίςκονται ακόμα ςτθν κ. ακολουκία. Λόγω τθσ εξάρτθςθσ που ζχει από τθν μεταλλικότθτα 

ο αςτρικόσ άνεμοσ ςτα αςτζρια O και WR (που παράγεται από τθν ακτινοβολία), οι τελικζσ 

μάηεσ είναι μεγαλφτερεσ για χαμθλι μεταλλικότθτα. Θ μάηα του πυρινα άνκρακα- 

οξυγόνου κυμαίνεται ωσ ςυνιςτϊςα τθσ αρχικισ μάηασ, τθσ περιςτροφισ και τθσ 

μεταλλικότθτασ. Ωσ πυρινα άνκρακα- οξυγόνου χαρακτθρίηουμε αυτόν που τουλάχιςτον το 

75% τθσ μάηασ του να αποτελείται από αυτά τα 2 ςτοιχεία. Θ μάηα του πυρινα άνκρακα- 

οξυγόνου είναι κοντά ςτθν ςυνολικι μάηα του αςτεριοφ. Ζτςι θ εξζλιξθ του πυρινα 

εκφράηει τθν εξζλιξθ όλου του αςτεριοφ. Για τα αςτζρια με θλιακι μεταλλικότθτα, θ ιςχυρι 

απϊλεια μάηασ κάνει όλα τα μοντζλα να διαμορφϊνουν τθν μάηα του παραπάνω πυρινα 

ςε 20 μόνο Θλιακζσ μάηεσ. Στα αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ θ μάηα του παραπάνω 

πυρινα εξαρτάται μόνο από τθν αρχικι αςτρικι μάηα, αφοφ δεν ςθμειϊνεται ςθμαντικι 

απϊλεια μάηασ ςτα προθγοφμενα ςτάδια εξζλιξθσ.  

Θ εξζλιξθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον πυρινα ςχετικά με τθν πυκνότθτα για διάφορα μοντζλα. 

Θ γκρίηα περιοχι είναι θ περιοχι PI. Οι διακεκομμζνεσ γραμμζσ ςυμβολίηουν τα όρια 

ανάμεςα ςε εκφυλλιςμζνθ και μθ φλθ.  

 

 

 

Ραράγουν τα VMS εκριξεισ PISN? 

Θ μάηα του πυρινα (ιδίωσ του πυρινα άνκρακα- οξυγόνου) χρθςιμεφει για τθν εκτίμθςθ αν 

ζνα αςτζρι κα παράγει ζκρθξθ PISN ι όχι. Τα αςτζρια με μάηα του πυρινα θλίου από 64 ωσ 

133 Θλιακζσ μάηεσ (αρχικι 100- 190) παράγουν PISN, και οι ακόμα μεγαλφτερο πυρινεσ 

απλά καταρρζουν ςε μαφρθ τρφπα χωρίσ ζκρθξθ. Οι εκριξεισ PISN ςυμβαίνουν ςε VMS που 

βιϊνουν αςτάκεια ςτον πυρινα τουσ κατά τθν φάςθ καφςθσ οξυγόνου/ νζον μζςω 

δθμιουργίασ ηευγϊν θλεκτρονίου- ποηιτρονίου από 2 φωτόνια. Θ δθμιουργία ηευγϊν ςτον 

πλοφςιο ςε οξυγόνο πυρινα  χαλαρϊνει τθν  ιςορροπία (equation off sCe, θ εξίςωςθ που 

περιγράφει τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πίεςθ, τθν πυκνότθτα και τθν κερμοκραςία), με 

ςυνζπεια τθν περαιτζρω ςυρρίκνωςθ του πυρινα. Αυτι θ κατάρρευςθ παράγει μια πολφ 

ιςχυρι ζκρθξθ που διαλφει όλο το αςτζρι χωρίσ να αφιςει υπόλειμμα. Τα αςτζρια με μάηα 



πυρινα άνκρακα- οξυγόνου 40 με 63 θλιακζσ μάηεσ κα βιϊςουν βίαιουσ παλμοφσ κατά τθν 

φάςθ PI, που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν ιςχυρι απϊλεια μάηασ, αλλά χωρίσ να διαμελιςκεί 

ο αςτρικόσ πυρινασ. Ζτςι αυτά τα αςτζρια κα βιϊςουν πυρθνικι κατάρρευςθ όπωσ τα 

μικρότερά τουσ. Για μεταλλικότθτα του LMC (ανάμεςα ςτθν Θλιακι και ςε αυτιν του SMC), 

μόνο μθ περιςτρεφόμενα αςτζρια 450 θλιακϊν μαηϊν και περιςτρεφόμενα 300 Θλιακϊν 

μαηϊν μποροφν να περάςουν ςτθν περιοχι IP. 

Οι μάηεσ των πυρινων άνκρακα- οξυγόνου όλων των μοντζλων ωσ ςυνιςτϊςα τθσ αρχικισ 

αςτρικισ μάηασ. Θ πλατιά ςκοφρα περιοχι ςυμβολίηει το εφροσ τθσ μάηασ ενόσ τζτοιου 

πυρινα που κα καταλιξει ςε PISN. Θ λεπτι ςκοφρα περιοχι αντικατοπτρίηει το εφροσ μάηασ 

του προ γεννιτορα τθσ SN2007bi που κεωροφμε ότι ιταν μια ζκρθξθPISN.    

 

 

Οι ςουπερνόβα από τα VMS. 

Στα VMS οι πυρινεσ ςυναγωγισ είναι πολφ μεγάλοι. Αποτελοφν περιςςότερο από το 90% 

τθσ μάηασ ςτα αςτζρια πάνω από 200 θλιακζσ μάηεσ κατά τθν αρχι τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ. 

Ενϊ χάνουν λίγο ςε αναλογία κατά τθν εξζλιξθ, ςτο τζλοσ τθσ καφςθσ υδρογόνου ςτον 

πυρινα εξακολουκοφν να αποτελοφν πάνω από τθν μιςι αρχικι αςτρικι μάηα ςτα μθ 

περιςτρεφόμενα και ακόμα περιςςότερθ ςτα περιςτρεφόμενα αςτζρια. Αυτό ζχει μεγάλθ 

ςθμαςία για το είδοσ ςουπερνόβα που κα ακολουκιςει. Ακόμα και ςτα μοντζλα SMC όπου 

θ απϊλεια μάηασ δεν είναι τόςο μεγάλθ, ςε όλα τα μοντζλα τα αςτζρια ζχουν χάςει όλα τα 

ςτρϊματα που ιταν πλοφςια ςε υδρογόνο πριν το τζλοσ τθσ καφςθσ θλίου. Ζτςι όλα τα VMS 

καταλιγουν ςε εκριξεισ ςουπερνόβα Ib ι Ic (χωρίσ υδρογόνο ςτο φάςμα), αλλά όχι ςε 

τφπου II. 

Ρροζρχονται οι GRB (εκριξεισ ακτίνων γ) από VMS? 

Μόνο τα αςτζρια ςτα μοντζλα μεταλλικότθτασ SMC διατθροφν αρκετι από τθν περιςτροφι 

κατά τθν εξζλιξι τουσ. Αρκεί όμωσ αυτι θ διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ για να επθρεάςει θ 

περιςτροφι τθν τελικι μοίρα του αςτεριοφ? Να ςθμειϊςουμε ότι τα μοντζλα που 

αναφζρουμε περιλαμβάνουν το πιο <αιςιόδοξο> ςενάριο για τθν ςτροφορμι. Θ απϊλεια 

μάηασ ςτο μοντζλο 300 θλιακϊν μαηϊν είναι πολφ μεγάλθ ϊςτε να διατθρθκεί αρκετι 

ςτροφορμι, για να επθρεάςει θ περιςτροφι τθν κατάλθξθ του αςτεριοφ. Αντίκετα, ςτο 

μοντζλο των 200 θλιακϊν μαηϊν και ακόμα περιςςότερο ςε αυτό των 150 παραμζνει ςτθν 

κεντρικι περιοχι του πυρινα αρκετι ςτροφορμι ϊςτε να επθρεάςει τθν κατάλθξθ του 

αςτεριοφ. Ο ρόλοσ τθσ περιςτροφισ είναι πολφ περιοριςμζνοσ από τον πυρινα άνκρακα ωσ 

το τζλοσ τθσ καφςθσ πυριτίου. Ακόμα και για ταχζωσ περιςτρεφόμενα αςτζρια, δεν 

αναμζνουμε να επθρεάηεται θ κατάλθξθ των αςτεριϊν που κα βιϊςουν ζκρθξθ PISN κατά 



τθν καφςθ οξυγόνου- νζον. Θ μεγάλθ ςτροφορμι ζχει ενδιαφζρον για τα αςτζρια που ίςα 

δεν φτάνουν τθν περιοχι PI (λόγω μικρότερθσ μάηασ του πυρινα άνκρακα- οξυγόνου). Θ 

περιςτροφι ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν κατάρρευςθ, και χωρίσ αυτιν τα παραπάνω αςτζρια 

κα κατζλθγαν ςε μια μαφρθ τρφπα, περνϊντασ μια πικανι φάςθ δθμιουργίασ ηευγϊν μζςω 

παλμϊν (pulsation pair creation, θ δθμιουργία ηευγϊν θλεκτρονίων- ποηιτρονίων μζςω 

παλμϊν). Χάρθ ςτθν περιςτροφι κα βιϊςουν μια αςφμμετρθ ζκρθξθ ςουπερνόβα μεγάλθσ 

ενζργειασ (μάγνεταρ ι GRB). Ζτςι κάποια VMS που δεν βιϊνουν PISN τελικά παράγουν GRB. 

Θ τελικι χθμικι δομι  των VMS και θ ςφγκριςθ με τθν χθμικι εξζλιξθ του Γαλαξία 

μασ.  

Ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα είναι ότι ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μοντζλα) υπάρχει ακόμα 

ιλιο ςτα εξωτερικά ςτρϊματα των αςτεριϊν. Ανάλογα με τθν τελικι ζκρθξθ το ιλιο 

φαίνεται ι όχι ςτο φάςμα. Ακόμα, μόλισ κάτω από τον φλοιό καφςθσ θλίου, εμφανίηονται 

παράγωγα του πυρινα καφςθσ θλίου που δεν επθρεάςτθκαν από τθν καφςθ του άνκρακα. 

Αυτι θ ηϊνθ εκτείνεται ςε 4 ωσ 10 ακτίνεσ του Θλίου μασ ςτο μοντζλο των 40 Θλιακϊν 

μαηϊν, από 32 ωσ 35 ακτίνεσ Θλίου για το μοντζλο των 150 Θλιακϊν μαηϊν και ςε μια ςτενι 

περιοχι ςτισ 24 ακτίνεσ Θλίου ςτο μοντζλο των 500 Θλιακϊν μαηϊν. Ραρατθροφμε ότι με 

τθν αφξθςθ τθσ αρχικισ αςτρικισ μάηασ θ ςθμαντικότθτα αυτισ τθσ ηϊνθσ ελαττϊνεται. Το 

ενδιαφζρον είναι ότι θ χθμικι ςφνκεςθ αυτισ τθσ ηϊνθσ παρουςιάηει μεγάλεσ διαφορζσ 

ανάμεςα ςτα μοντζλα 40 και 500 αρχικϊν Θλιακϊν μαηϊν. Θ αφκονία του (20Ne) είναι 

πολφ μεγαλφτερθ ςτισ μεγάλεσ αςτρικζσ μάηεσ. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ςτα μεγαλφτερθσ 

μάηασ αςτζρια θ κερμοκραςία ςτον πυρινα είναι υψθλότερθ με αποτζλεςμα θ αντίδραςθ 

(16O) (α, γ) (20Ne) είναι πιο ενεργι, παράγοντασ περιςςότερο (20Ne). Και το (24Mg) είναι 

πιο άφκονο, λόγω πιο ενεργισ αντίδραςθσ (20Ne) (α, γ) (24Mg). Ενϊ ςτθν περίπτωςθ των 

150 θλιακϊν μαηϊν, λόγω τθσ μεγάλθσ απϊλειασ μάηασ, οι φλοιοί των (20Ne) και (24Mg) 

δεν αποκαλφπτονται, ςτο μοντζλο των 500 θλιακϊν μαηϊν αποκαλφπτονται. Αυτό ςθμαίνει 

ότι οι μεγάλεσ υπερβάςεισ αφκονίασ αυτϊν των 2 ιςότοπων ςτισ επιφάνειεσ των αςτεριϊν 

WC ζχουν προζλευςθ από τθν αρχικι αςτρικι μάηα του προ γεννιτορα αςτζρα τουσ. Αυτό 

επίςθσ ςθμαίνει ότι, ςε αντίκεςθ με ότι ςυμβαίνει ςτισ επιφάνειεσ των WC που 

προζρχονται από αςτζρια μικρότερθσ αρχικισ μάηασ, το νζον δεν είναι ςτθν μορφι (22Ne) 

αλλά κυρίωσ ωσ (20Ne). 

Θ περιςτροφι δεν αλλάηει πολφ τα πράγματα, εκτόσ από τθν αυξθμζνθ απϊλεια μάηασ που 

ςθμαίνει ότι τα αςτζρια καταλιγουν με λιγότερθ μάηα. Αυτό επθρεάηει ιδιαίτερα τα 

μοντζλα των 150 Θλιακϊν μαηϊν. Και θ μεταλλικότθτα δεν ζχει εδϊ ςθμαντικό ρόλο. Ππωσ 

και τα αςτζρια μάηασ 50 ωσ 100 Θλιακζσ, τα VMS εκτινάςςουν παρόμοιεσ ποςότθτεσ 

ςτοιχείων που προζρχονται από τθν καφςθ υδρογόνου, μζςω των αςτρικϊν τουσ ανζμων, 

και λιγότερο τα ςτοιχεία από τθν καφςθ θλίου. Θ ποςοτικι διαφορά ανάμεςα ςτα αςτζρια 

μάηασ 50- 100 Θλιακϊν μαηϊν και τα VMS είναι ο τρόποσ τθσ ζκρθξθσ (ι μθ) ςτο τζλοσ τθσ 

ηωισ τουσ. Αν καταρρεφςουν ςε μαφρθ τρφπα κα ςυνειςφζρουν ελάχιςτα ςτον 

εμπλουτιςμό τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ, ενϊ αν εκραγοφν ωσ PISN κα παράγουν μεγάλεσ 

ποςότθτεσ ςιδιρου και άλλων βαρζων μετάλλων. 

Εμπλουτίηουν πράγματι τα VMS τον μεςοαςτρικό χϊρο ςε χθμικά ςτοιχεία ι είναι τόςο 

ςπάνια, ϊςτε ανεξάρτθτα τθν εξζλιξι τουσ απελευκερϊνουν ςχετικά ελάχιςτα ποςά 

ενζργειασ και μάηασ? Με τθν παραδοχι ςυνιςτϊςασ αρχικισ μάηασ (IMF) τφπου Salpeter, το 

πλικοσ των αςτεριϊν με μάηα ανάμεςα ςε 120 και 500 θλιακζσ αποτελεί μόνο το 2% του 

ςυνόλου των αςτεριϊν με μάηα πάνω από 8 θλιακζσ. Ζτςι είναι πράγματι πολφ ςπάνια! Από 



τθν άλλθ, μια ζκρθξθ ενόσ τζτοιου αςτεριοφ μπορεί να απελευκερϊςει τεράςτια ποςά 

ενζργειασ και μάηασ ςτον μεςοαςτρικό χϊρο. Ζνα αςτζρι 200 θλιακϊν μαηϊν 

απελευκερϊνει δζκα φορζσ περιςςότερθ μάηα από ζνα αςτζρι 20 θλιακϊν μαηϊν. Αν 

υποκζςουμε ότι για κάκε 100 αςτζρια 20 θλιακϊν μαηϊν αντιςτοιχεί ζνα 200 θλ. μαηϊν, 

ςθμαίνει ότι αυτά τα αςτζρια απελευκερϊνουν το 20% τθσ μάηασ που απελευκερϊνουν 

όλα τα αςτζρια των 20 θλιακϊν μαηϊν, κάτι που δεν είναι μθδαμινό.  

Οι υψθλζσ βολομετρικζσ λαμπρότθτεσ, οι μεγάλεσ κερμοκραςίεσ και οι τεράςτιοι ρυκμοί 

απϊλειασ μάηασ των VMS τα κακιςτοφν ικανά ϊςτε να ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν 

ανάδραςθ, ακτινοβολίασ και μθχανικι, από αςτζρια ςε ςμινθ μεγάλθσ μάηασ ωσ τθν θλικία 

πριν τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα. Θ ζκρθξθ SN από κατάρρευςθ αςτρικοφ πυρινα παράγει 0,05 

Θλιακζσ μάηεσ ςίδθρο και 1 Θλιακι μάηα για κάκε ςτοιχείο α που εμπλουτίηουν τθν 

μεςοαςτρικι φλθ. Οι PISN παράγουν 40 Θλιακζσ μάηεσ ςίδθρο, 30 οξυγόνο και πυρίτιο και 

5- 10 Θλιακζσ μάηεσ τα υπόλοιπα ςτοιχεία α. Αν αναλογιςτοφμε ότι οι PISN εμφανίηονται ςε 

μεταλλικότθτεσ μζχρι αυτιν του SMC και αντιπροςωπεφουν το 2% των SN ςε αυτζσ τισ 

μεταλλικότθτεσ, θ ςυνειςφορά τουσ ςτα παραπάνω ςτοιχεία ςτον χθμικό εμπλουτιςμό των 

γαλαξιϊν είναι ςθμαντικι. Αν ςτισ χαμθλζσ μεταλλικότθτεσ θ IMF περιλαμβάνει 

περιςςότερα μεγάλα αςτζρια (top heavy), θ επίδραςθ των VMS είναι ακόμθ μεγαλφτερθ.     

 

 

 

Οι κάνατοι των VMS 

Ανάλογα τθν μάηα τουσ, τα μεγάλα αςτζρια ζχουν διαφορετικό τζλοσ. Για μάηεσ από 8 ωσ 30 

θλιακζσ ςτθν κ. ακολουκία (με μάηα 12 Θλιακζσ για τον πυρινα θλίου πριν τθν 

ςουπερνόβα) τα αςτζρια παράγουν πυρινεσ ςιδιρου που καταρρζουν ςε αςτζρεσ 

νετρονίων και αποτελοφν τισ πιο πολλζσ ςουπερνόβα που παρατθροφμε ςιμερα, και οι 

προμθκευτζσ για τα περιςςότερα βαρζα ςτοιχεία του ςφμπαντοσ. Για αςτζρια με 30- 80 

Θλιακζσ μάηεσ (πυρινασ θλίου 10-35 Θλιακζσ μάηεσ) παρατθροφμε ςχθματιςμό μαφρθσ 

τρφπασ. Για αςτζρια με 80-150 Θλιακζσ μάηεσ (πυρινασ θλίου 35-63 Θλιακζσ μάηεσ) κα 

ςυμβεί ζκρθξθ παλμϊν PISN (ςουπερνόβα παλμϊν αςτάκειασ ηεφγουσ) που ζχει 

αποτζλεςμα να καταρρεφςει ο πυρινασ ςε μια μεγάλθ (περίπου 40 Θλιακϊν μαηϊν) μαφρθ 

τρφπα. Για αςτζρια με 150-260 Θλιακζσ μάηεσ και πυρινα θλίου 63- 133 Θλιακζσ μάηεσ, κα 

ςυμβεί PISN χωρίσ να αφιςει υπόλειμμα. Τζλοσ για περιςςότερεσ από 260 Θλιακζσ μάηεσ 



και πυρινα θλίου μεγαλφτερο από 133 Θλιακζσ μάηεσ όλο το αςτζρι κα καταρρεφςει ςε 

μαφρθ τρφπα. Θ περιςτροφι γενικά μειϊνει τισ απαραίτθτεσ μάηεσ ςτθν κ. ακολουκία για 

τισ παραπάνω οδοφσ αςτρικισ εξζλιξθσ (αλλά όχι τθν μάηα του πυρινα θλίου). Θ απϊλεια 

μάηασ περιπλζκει τθν ςχζςθ τθσ αρχικισ αςτρικισ μάηασ με τθν τελικι του πυρινα θλίου.   

Το τζλοσ των αςτεριϊν 8- 80 Θλιακϊν μαηϊν 

Το πόςο ςυμπαγζσ είναι το αςτζρι κακορίηει τθν κατάλθξι του 

 Θ φυςικι βάςθ για τθν διάκριςθ των αςτεριϊν που καταλιγουν ςε ζκρθξθ ςουπερνόβα και 

όχι ςε πλανθτικά νεφελϊματα είναι ο εκφυλιςμόσ του πυρινα άνκρακα- οξυγόνου (CO) 

μετά τθν καφςθ του θλίου. Τα αςτζρια με πυκνό πυρινα εκφυλλιςμζνθσ φλθσ (CO) 

αναπτφςςουν λεπτοφσ φλοιοφσ θλίου και εκτινάςςουν τα εξωτερικά ςτρϊματά τουσ. Αυτό 

που μζνει είναι ζνασ λευκόσ νάνοσ, ενϊ τα μεγαλφτερθσ μάηασ αςτζρια καίνε τον άνκρακα 

και τα βαρφτερα ςτοιχεία. Υπολογίηουμε ότι θ δθμιουργία πλανθτικοφ νεφελϊματοσ 

ςυμβαίνει ςτα αςτζρια με αρχικι μάηα ωσ 8 Θλιακζσ. Και ςτα μεγαλφτερα αςτζρια 

εμφανίηεται εκφυλιςμόσ που όμωσ απλά κακυςτερεί τθν αςτρικι εξζλιξθ. Αυτό ςυμβαίνει 

ςτα αςτζρια μζχρι 30 Θλιακζσ μάηεσ κατά τθν ανάφλεξθ του οξυγόνου και ςε μεγαλφτερεσ 

μάηεσ ςτθν καφςθ πυριτίου. Ακόμα και ςτισ 80 Θλιακζσ μάηεσ το κζντρο του πυρινα 

αποτελείται από εκφυλιςμζνθ φλθ κατά τθν εξάλειψθ του πυριτίου.  

Πταν ο πυρινασ είναι πλιρωσ εκφυλιςμζνοσ και αποτελείται από ατομικοφσ πυρινεσ με ίςο 

αρικμό νετρονίων και πρωτονίων, θ μζγιςτθ μάηα που μπορεί να ζχει ονομάηεται ψυχρι 

μάηα Chandrasekhar (1,38 Θλιακζσ μάηεσ). Αυτι μεταβάλλεται μζςω τθσ ςφλλθψθσ 

θλεκτρονίων, που τείνει να τθν ελαττϊςει, και τθσ απαραίτθτθσ υψθλισ κερμοκραςίασ για 

τθν καφςθ οξυγόνου και πυριτίου, που τθν αυξάνει. Για αςτζρια με μάηα 8- 80 Θλιακζσ ςτθν 

κ. ακολουκία θ μάηα του πυρινα ςιδιρου τθν ςτιγμι τθσ κατάρρευςθσ είναι 1,3- 2,3 

Θλιακζσ. Γφρω από αυτόν τον πυρινα εκφυλιςμζνθ φλθσ υπάρχει μια δομι από φλοιοφσ 

που προςαρμόηουν τθν πυκνότθτά τουσ. Για πολφ (ςε μεγάλο βακμό) εκφυλιςμζνουσ 

πυρινεσ με ενεργοφσ φλοιοφσ θ δομι πριν τθν ςουπερνόβα κυμίηει αςτζρι ςτον 

αςυμπτωτικό κλάδο. Δθλαδι θ αςτρικι δομι αποτελείται από ζναν ςυμπαγι εκφυλιςμζνο 

πυρινα που ζχει γφρω του λεπτοφσ φλοιοφσ πυρθνικισ καφςθσ και εξωτερικά ζνα μικρισ 

πυκνότθτασ κζλυφοσ που ζχει αδφναμθ βαρυτικι ςφνδεςθ με το υπόλοιπο άςτρο. Θ φλθ 

ζξω από τον πυρινα ςιδιρου εκτινάςςεται εφκολα από τζτοια αςτζρια και θ ζκρθξθ 

ςουπερνόβα ςυμβαίνει απροβλθμάτιςτα, ακόμα και με τα νετρίνα ωσ πθγι ενζργειασ, που 

κεωρείται μθ αποτελεςματικι πθγι. Τα βαρφτερα αςτζρια με λιγότερο εκφυλλιςμζνο 

πυρινα ζχουν πιο εκτεταμζνουσ φλοιοφσ που ελαττϊνουν τθν πυκνότθτα του άςτρου ςε 

πιο αργοφσ ρυκμοφσ. Αυτοί οι φλοιοί από βαρφτερα ςτοιχεία ςτουσ οποίουσ ςθμειϊνεται 

το μεγαλφτερο μζροσ τθσ πυρθνικισ ςφντθξθσ παρουςιάηουν πιο δυνατό δζςιμο με το 

αςτζρι, με αποτζλεςμα να είναι πιο δφςκολο να εκραγεί. 

Αςτζρια 8- 30 Θλιακϊν μαηϊν, οι ςθμερινζσ ςουπερνόβα και εργοςτάςια παραγωγισ 

ςτοιχείων. 

Αυτά τα αςτζρια αποτελοφν τουσ προ γεννιτορεσ των περιςςότερων ςουπερνόβα που 

παρατθροφμε ςιμερα και τουσ βαςικοφσ προμθκευτζσ βαρφτερων ςτοιχείων, ακόμα και αν 

πολλά από αυτά δθμιουργοφν μαφρεσ τρφπεσ. Εξαιρϊντασ τα διπλά αςτζρια ςε 

αλλθλεπίδραςθ και περιλαμβάνοντασ τα αςτζρια  που προζρχονται από ςυνζνωςθ, και 

αυτά με χαμθλι μεταλλικότθτα, κεωροφμε ότι εξελίςςονται ςε ερυκροφσ γίγαντεσ και 

καταλιγουν ςτθν πιο ςυνθκιςμζνθ κατθγορία ςουπερνόβα IIp. Θ τυπικι ενζργεια τθσ 



ζκρθξθσ είναι 9Χ 10 ςτθν 50 erg. Αυτι θ τιμι εκφράηει τθν κινθτικι ενζργεια όλων των 

εκτινάξεων φλθσ. Θ ενζργεια που απαιτείται για τον μθχανιςμό τθσ ζκρθξθσ είναι 

μεγαλφτερθ, ειδικά για τα μεγάλα αςτζρια που ζχουν ιςχυρό δζςιμο με τουσ φλοιοφσ τουσ. 

Οι καμπφλεσ φωτόσ και τα φάςματα των μοντζλων ςυμφωνοφν με τισ παρατθριςεισ και 

μποροφμε να χρθςιμοποιιςουμε τα μοντζλα ςουπερνόβα IIp ωσ κεριά απόςταςθσ (ακριβισ 

εκτίμθςθ τθσ απόλυτθσ λαμπρότθτασ). 

Στα διπλά αςτζρια ζχουμε τθσ μθ κερμοπυρθνικζσ ςουπερνόβα (κατάρρευςθσ αςτρικοφ 

πυρινα)  Ib, Ic, IIb κλπ. Αυτζσ προζρχονται τυπικά από αςτζρια μάηασ 12- 18 Θλιακζσ που 

ζχουν απολζςει το κοινό με τον ςυνοδό τουσ κζλυφοσ και πεκαίνουν ωσ απογυμνωμζνοι 

πυρινεσ θλίου 3-4 Θλιακϊν μαηϊν. Στο μικρότερο όριο μάηασ (12 θλιακζσ) θ ζκρθξθ 

απελευκερϊνει πολφ λίγο (56Ni) ϊςτε να είναι αρκετά λαμπρι. Τα διπλά αςτζρια με 

μεγαλφτερθ μάηα είναι πιο ςπάνια και ίςωσ δεν βιϊνουν ζκρθξθ. Αν αυτό ςυμβεί, οι 

καμπφλεσ φωτόσ είναι πιο πλατιζσ και αμυδρζσ από τισ τυπικζσ (μονϊν αςτεριϊν) ςε 

ςουπερνόβα Ib, Ic. 

Κάποια γενικά ςυμπεράςματα για τθν προζλευςθ των χθμικϊν ςτοιχείων  

. Το μεγαλφτερο μζροσ των ςτοιχείων και των ιςότοπων από τον άνκρακα (Z= 6) ωσ το 

ςτρόντιο (Z= 38) παράγονται (ςε αναλογίεσ όμοια με αυτιν που ζχουν ςτον Ιλιο) με μζςο 

ςυντελεςτι παραγωγισ 15. Τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου, από το (Ti) ωσ το (Ni), 

ζχουν κατά μερικζσ φορζσ μικρότερθ παραγωγι ςε μεγάλθσ μάηασ αςτζρια, κάτι που είναι 

ςφμφωνο με τθν εκτίμθςθ ότι αυτά παράγονται κυρίωσ ςτισ κερμοπυρθνικζσ ςουπερνόβα 

τφπου Ia. Ραλαιότερα θ αναλογία του οξυγόνου ςχετικά με το ςίδθρο ιταν μεγαλφτερθ. 

.Στθν αντίδραςθ (22Ne(α,n)25Mg), θ διαδικαςία ςφντθξθσ s (αργι) μζχρι A=90 λειτουργεί 

καλά ςτα μεγάλα αςτζρια. Θ διαδικαςία ςφντθξθσ r (ταχζα) για πάνω από A= 130 ςυμβαίνει 

επίςθσ ςτα μεγάλα αςτζρια, αλλά θ παραγωγι ελαφρφτερων ιςότοπων (A= 90- 130) 

παραμζνει μυςτιριο, ειδικά για το (92Mo) (Z=42, N= 50). 

.Ενϊ το οξυγόνο αποτελεί ςίγουρα παράγωγο αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, θ απόδοςθ 

παραγωγισ του άνκρακα (12C) είναι ευαίςκθτθ ςτθν διαδικαςία απϊλειασ αςτρικισ μάηασ 

και απαιτεί τθν ςυμμετοχι αςτρικϊν ανζμων από αςτζρια με μάηα μεγαλφτερθ από 30 

Θλιακζσ. Οι άνεμοι των ερυκρϊν γιγάντων, θ απϊλεια μάηασ ςτον αςυμπτωτικό κλάδο και 

τα πλανθτικά νεφελϊματα ίςωσ να παράγουν το μεγαλφτερο μζροσ του άνκρακα, κακϊσ 

και όλο το (13C), (14N). Το (15N) και το (17O) δεν παράγονται αποτελεςματικά ςτα μεγάλα 

αςτζρια και προζρχονται μάλλον από τισ κλαςςικζσ νόβα.  

. Το (11B) και το (19F) παράγονται μζςω διάςπαςθσ  από νετρίνα ςτισ ςουπερνόβα των 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Τα (6Li), (9Bi), (10B) μάλλον προζρχονται από διάςπαςθ μζςω 

των κοςμικϊν ακτίνων. 

. Τα (44Ca), (48Ca), (64Zn) δθμιουργοφνται ςε πολφ μικρζσ ποςότθτεσ και πρζπει να 

αναηθτιςουμε εναλλακτικζσ διαδικαςίεσ δθμιουργίασ τουσ.  

Κεμελιϊδθσ ςθμαςία ζχει ςε ποια αςτρικι μάηα το αςτζρι εκτινάςςει τα ανϊτερα 

ςτρϊματά του και ςε ποια καταλιγει ςε μαφρθ τρφπα, απελευκερϊνοντασ μόνο λίγα νζα 

ςτοιχεία. Μια ζκρθξθ 10ςτθ51 erg κινθτικισ ενζργειασ είναι ικανι να δϊςει ζνα καλό 

ςφνολο κερμοπυρθνικϊν ςυντιξεων με τθν φλθ να διαφεφγει του αςτεριοφ, άςχετα αν ζχει 

τθν μορφι ϊκθςθσ ι εκτίναξθσ τθσ φλθσ. Θ περιςτροφι ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν ζκρθξθ, 

ειδικά ςτα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ. 



Αςτζρια 30- 80 Θλιακϊν μαηϊν, οι προ γεννιτορεσ των μαφρων τρυπϊν 

Ενϊ αναηθτάμε ακόμθ ζναν αποτελεςματικό μθχανιςμό ζκρθξθσ που να εξαρτάται από τθν 

αςτρικι μάηα και να περιλαμβάνει τθν μεταφορά των νετρίνων, τθν περιςτροφι, τα 

μαγνθτικά πεδία και τθν ςχετικότθτα, θ φπαρξθ μαφρων τρυπϊν αςτρικισ μάηασ και θ μθ 

ανίχνευςθ προ γεννθτόρων μεγάλθσ μάηασ ςε εκριξεισ ςουπερνόβα που ζχουμε 

παρατθριςει, μασ δείχνουν ότι μερικά αςτζρια δεν βιϊνουν ζκρθξθ που να απελευκερϊνει 

όλα τα βαρφτερα ςτοιχεία τουσ. Μια λογικι παραδοχι είναι θ επιτυχία τθσ ζκρθξθσ να 

εξαρτάται από το πόςο ςυμπαγισ είναι ο προ γεννιτορασ. Με αυτό το κριτιριο 

αναμζνουμε να μετατρζπονται ςε μαφρεσ τρφπεσ οι κεντρικζσ περιοχζσ των αςτεριϊν με 

πυρινα θλίου πολφ μεγαλφτερο από 10 Θλιακζσ μάηεσ και μικρότερο από 35. Αν  ο πυρινασ 

θλίου είναι μεγαλφτεροσ από 10 Θλιακζσ μάηεσ ι το αςτζρι ζχει ςτθν κ. ακολουκία γφρω 

ςτισ 30 Θλιακζσ μάηεσ, τότε ο πυρινασ ςιδιρου κα είναι μεγάλοσ, πάνω από 2 Θλιακζσ 

μάηεσ και ο προ γεννιτορασ κα είναι πολφ ςυμπαγισ. Για αςτζρια πάνω από 80 Θλιακζσ 

μάηεσ ςτθν κ. ακολουκία ι με πυρινα θλίου πάνω από 35 Θλιακζσ μάηεσ, αναμζνουμε τθν 

παλμικι αςτάκεια ηεφγουσ (PPI).  

Για Θλιακι μεταλλικότθτα, θ αποτελεςματικι απϊλεια μάηασ περιορίηει τθν μάηα του προ 

γεννιτορα αρκετά ϊςτε να μπορεί να εκραγεί. Πταν ςυμβεί αυτό και εκτιναχτοφν όλα τα 

εξωτερικά ςτρϊματα, ζχουμε μια ζκρθξθ ςουπερνόβα Ib ι Ic. Λόγω τθσ μεγάλθσ μάηασ, θ 

καμπφλθ φωτόσ κα είναι πλατιά και όχι τόςο λαμπρι όςο ςτισ περιςςότερεσ SNIbc. Το 

αςτρικό υπόλειμμα κα είναι μάλλον ζνασ αςτζρασ νετρονίων. Το CasA είναι ζνασ 

υποψιφιοσ αυτισ τθσ περίπτωςθσ. 

Ακόμα και αν ο πυρινασ καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα αυτόσ ο κάνατοσ δεν αποκλείει τθν 

κερμοπυρθνικι ςφντθξθ, και υπάρχουν ςχετικζσ παρατθριςεισ. Θ μαφρθ τρφπα μπορεί να 

δθμιουργθκεί από τθν πτϊςθ τθσ φλθσ που κατζρρευςε πίςω ςτον πυρινα μετά τθν ζκρθξθ, 

και τα υπόλοιπα εξωτερικά ςτρϊματα να εκτιναχτοφν όπωσ ςτθν περίπτωςθ του αςτζρα 

νετρονίων. Ακόμα και αν ο προ γεννιτορασ δεν βιϊςει καμία ζκρθξθ, θ εξζλιξι του κα ζχει 

ςυνειςφζρει ςτθν κερμοπυρθνικι ςφντθξθ και δθμιουργία βαρφτερων ςτοιχείων μζςω του 

αςτρικοφ ανζμου του. Αν εκτιναχτοφν με τον άνεμο μόνο τα ςτρϊματα υδρογόνου, αυτά κα 

είναι πλοφςια ςε (12C), (16O) και ςε αςτζρια χαμθλισ μεταλλικότθτασ ςε (14N). Αν ο 

άνεμοσ εκτινάξει και φλθ από βακιά μζςα ςτον πυρινα θλίου, μπορεί να εκτινάξει και 

(18O), (22Ne), αλλά ζνασ τζτοιοσ άνεμοσ ςτερείται βαρφτερα ςτοιχεία όπωσ πυρίτιο και 

ςίδθρο. 

Αν το αςτζρι περιςτρζφεται αρκετά γριγορα, κα καταλιξει με μια ζκρθξθ ακτίνων γ (GRB) ι 

ςουπερνόβα δθμιουργίασ μάγνεταρ. Ακόμα και τα μθ περιςτρεφόμενα αςτζρια είναι 

αμφίβολο ότι εξαφανίηονται χωρίσ να αφιςουν κάποιο ίχνοσ. Θ ξαφνικι απϊλεια ενζργειασ 

μάηασ από το πρϊτο- αςτζρι νετρονίων (που κα καταρρεφςει και αυτό ςε μαφρθ τρφπα) 

μπορεί να πυροδοτιςει εκτίναξθ φλθσ μζςω μιασ πολφ αμυδρισ ςουπερνόβα. Οι παλμοί ι 

τα βαρυτικά κφματα που παράγονται ςτα τελευταία ςτάδια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ είναι 

ικανά να εκτινάξουν το αςτρικό κζλυφοσ. Ακόμα και μια αδφναμθ ζκρθξθ μπορεί να 

αποτελζςει μια ορατι αναλαμπι κακϊσ το κρουςτικό κφμα κα διαπεράςει τθν αςτρικι 

επιφάνεια. Σε βαρυτικά δεςμευμζνουσ διπλοφσ ι όταν το αςτζρι είναι χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ μπλε υπεργίγαντασ με περιοριςμζνθ απϊλεια μάηασ, μπορεί να διατθριςει 

αρκετι ςτροφορμι ςτα εξωτερικά του ςτρϊματα ϊςτε να δθμιουργιςουν ζναν δίςκο 

προςαφξθςθσ γφρω από τθν μαφρθ τρφπα, που κα εκπζμπει ακτίνεσ Χ και γ. 

Τα φτωχά ςε μζταλλα αςτζρια του παρελκόντοσ 



Τα αςτζρια με μικρι μεταλλικότθτα, όπωσ αυτά που κυριαρχοφςαν παλαιότερα ςτο 

ςφμπαν, μποροφν να ζχουν διαφορετικζσ προ ςουπερνόβα δομζσ για πολλοφσ λόγουσ. Το 

πιο ςθμαντικό είναι ότι θ μεταλλικότθτα επθρεάηει κετικά τθν απϊλεια μάηασ, ειδικά ςτα 

αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ. Αν θ ποςότθτα απϊλειασ μάηασ είναι μικρι ι μθδαμινι, τα 

προ ςουπερνόβα αςτζρια είναι μεγαλφτερα με μεγαλφτερουσ πυρινεσ θλίου, κάτι που ζχει 

δραματικι επίπτωςθ ςτο πόςο ςυμπαγζσ είναι και κατά πόςο μποροφν να εκραγοφν. Ζνα 

τζτοιο αςτζρι 60 Θλιακϊν μαηϊν ζχει ςυγκρατιςει ςχεδόν όλο το εξωτερικό του ςτρϊμα 

από υδρογόνο και πεκαίνει με ζναν πυρινα θλίου 24 Θλιακϊν μαηϊν. Αντίκετα, ζνα αςτζρι 

ίδιασ μάηασ αλλά Θλιακισ μεταλλικότθτασ κα ζχει απωλζςει όλο το ςτρϊμα υδρογόνου και 

αρκετά μεγάλο μζροσ από τον πυρινα θλίου, με αποτζλεςμα να πεκάνει με ςυνολικι μάηα 

7,3 Θλιακζσ. Υπάρχουν και ζμμεςοι παράγοντεσ που ζχουν ςθμαςία. Ζνα αςτζρι μικρισ 

μεταλλικότθτασ κα απωλζςει μικρότερο μζροσ τθσ ςτροφορμισ του, λόγω μικρότερου 

ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ, με ςυνζπεια να περιςτρζφεται πιο γριγορα ςτθν τελικι του φάςθ 

από ζνα αςτζρι Θλιακισ μεταλλικότθτασ. Κεωροφμε ότι όλα τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ 

περιςτρζφονται με ταχφτθτα ςτο όριο τθσ διάλυςισ τουσ κατά τθν δθμιουργία τουσ και 

επιβραδφνονται ανάλογα τθν διαςτολι και τθν απϊλεια μάηασ τουσ κατά τθν αςτρικι 

εξζλιξθ. 

Θ πολφ μικρι μεταλλικότθτα επίςθσ ενιςχφει τθν δθμιουργία μεγάλων αςτεριϊν 

(δθμιουργοφνταν  πολφ περιςςότερα από ςιμερα). Ενϊ αυτό είναι ςθμαντικό για τθν 

ςυχνότθτα τζτοιων αςτεριϊν πρϊτθσ γενιάσ με μάηεσ πάνω από 80 Θλιακζσ, υπάρχει το 

ςθμαντικό ερϊτθμα αν θ IMF (ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ) των αςτεριϊν πρϊτθσ γενιάσ ιταν 

ελαφριοφ πυκμζνα (bottom light, με ςχετικά λίγα μικρά αςτζρια), κάτι που ςθμαίνει τθν 

ςχετικι ζλλειψθ αςτεριϊν με μάηεσ λιγότερο από 30 Θλιακζσ. Αυτό κα ςιμαινε πολφ πιο 

ςυχνζσ εκριξεισ ςουπερνόβα, με το νεαρό ςφμπαν να ιταν ζνασ τελείωσ διαφορετικόσ 

κόςμοσ.   

Ακόμα και αν ςυγκρίνουμε αςτζρια εκείνθσ τθσ εποχισ με ςθμερινά ίδιασ μάηασ και τισ 

ανάλογεσ εκριξεισ με τισ ςθμερινζσ, θ πυρθνικι ςφντθξθ είναι πολφ διαφορετικι ςτα 

αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ. Το πλικοσ των νετρονίων που είναι διακζςιμα για τθν 

παραγωγι ιςότοπων εκτόσ από αυτά με Z=N εξαρτάται από τθν υπζρβαςθ (excess) 

νετρονίων. Στο τζλοσ τθσ καφςθσ υδρογόνου όλο το (CNO) ζχει μεταςτοιχειωκεί ςε (14N). 

Νωρίσ κατά τθν καφςθ θλίου μετατρζπεται ςε  (18O) με τθν αντίδραςθ (14N (α, γ) 18 F (e+ 

ν)18O).Θ αςκενισ αλλθλεπίδραςθ είναι ςθμαντικι ςε αυτιν τθν φάςθ γιατί δθμιουργεί μία 

υπζρβαςθ (πλεόναςμα) νετρονίων που διατθρείται ςτθν υπόλοιπθ ηωι του αςτεριοφ και 

κζτει τα όρια τθσ δθμιουργίασ ιςότοπων που είναι πλοφςια ςε νετρόνια (22Ne, 26Mg, 30Si, 

κ.α.) και παράξενα ςτοιχεία Z (Na, Al, P). Πταν θ ςφντθξθ φτάςει το αςβζςτιο, θ εξάρτθςθ 

από τθν αρχικι μεταλλικότθτα του αςτεριοφ δεν είναι πια τόςο μεγάλθ, αλλά αναμζνουμε 

να υπάρχει επίδραςθ από αυτιν ςτα ιςότοπα από το οξυγόνο ωσ τον φϊςφορο.  

Υποκζτοντασ τϊρα ότι θ IMF είναι αμετάβλθτθ και με τθν χριςθ των ίδιων μοντζλων 

ζκρθξθσ που ζχουμε και για αςτζρια με Θλιακι μεταλλικότθτα (αλλά μικρότερθ απϊλεια 

μάηασ), λαμβάνουμε αποτελζςματα που μασ δίνουν μια ςειρά αφκονιϊν ςφμφωνεσ με τισ 

παρατθριςεισ αςτεριϊν με ςυγκεκριμζνθ απόκλιςθ μεταλλικότθτασ. Πλα τα ςτοιχεία από 

το (C) ωσ το (Zn) ταιριάηουν ςτα μοντζλα χωρίσ τθν ανάγκθ μθ ςτακερισ IMF ι αςυνικιςτα 

μεγάλων ενεργειϊν ςτισ εκριξεισ των αςτεριϊν.     

Για πολφ χαμθλι μεταλλικότθτα, αυξάνεται θ ευαιςκθςία των αποτελεςμάτων από 

ανεξάρτθτουσ παράγοντεσ και τισ ιδιότθτεσ τθσ πρϊτθσ γενιάσ αςτεριϊν. Αν εξαιρζςουμε τα 

αςτζρια με μάηα κάτω από 30 Θλιακζσ, θ πυρθνικι ςφντθξθ ρυκμίηεται από α) τουσ 



ανζμουσ πριν τθν  αςτρικι κατάρρευςθ για αςτζρια 30-80 Θλιακϊν μαηϊν, β) τα 

αποτελζςματα τθσ ζκρθξθσ που υποκινείται από τθν αςτρικι περιςτροφι με αβζβαια 

χαρακτθριςτικά, και γ) τθν ςυνειςφορά των παλμικϊν και απλϊν ςουπερνόβα αςτάκειασ 

ηεφγουσ (PPI καιPI). Αν μόνο τα α) και γ) ςυνειςφζρουν αρκετά, το αποτζλεςμα τθσ 

πυρθνικισ ςφντθξθσ μπορεί να είναι πλοφςιο ςτα ςτοιχεία CNO και πολφ φτωχό ςε ςίδθρο. 

Οι καμπφλεσ φωτόσ των φτωχϊν ςε μζταλλα ςουπερνόβα από αςτζρια μικρότερα από 80 

Θλιακζσ μάηεσ εμφανίηονται διαφορετικζσ. Αν ζνα αςτζρι πεκάνει ωσ κόκκινοσ 

υπεργίγαντασ, τότε το αποτζλεςμα κα είναι μια πολφ ςυγκεκριμζνθ ςουπερνόβα τφπου IIp. 

Πμωσ τα περιςςότερα (μεγάλθσ μάηασ) αςτζρια αναμζνονται να πεκάνουν ωσ μπλε 

υπεργίγαντεσ με καμπφλεσ φωτόσ όπωσ τθσ ςουπερνόβα SN 1987A. Θ περιςτροφι μπορεί 

να επθρεάςει αυτό το ςυμπζραςμα, επειδι τείνει να αυξιςει τον αρικμό των ερυκρϊν 

γιγάντων ςε ςχζςθ με τουσ μπλε. Ωσ ςυνζπεια του ότι τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ διατθροφν 

τα ςτρϊματα υδρογόνου τουσ, υποβακμίηεται ο αρικμόσ των ςουπερνόβα Ib, Ic, εκτόσ 

φυςικά τθν περίπτωςθ των διπλϊν αςτεριϊν.   

Οι ςουπερνόβα παλμικισ αςτάκειασ ηεφγουσ (PulsationPairInstability) 80- 150 

Θλιακϊν μαηϊν 

Θ αςτάκεια ηεφγουσ εμφανίηεται ςτα προχωρθμζνα ςτάδια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ των 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ όταν θ αρκετά μεγάλθ κερμοκραςία και θ μικρι πυκνότθτα ζχουν 

ωσ αποτζλεςμα τθν κερμικι ςυγκζντρωςθ ηευγϊν θλεκτρονίων- ποηιτρονίων ςε τζτοιο 

βακμό ϊςτε να επθρεάςουν τθν ςχζςθ (ιςορροπία) ανάμεςα ςτθν πίεςθ, τθν πυκνότθτα και 

τθν κερμοκραςία (equation of state). Μόνο τα πολφ μεγάλα αςτζρια ζχουν αρκετά μεγάλθ 

εντροπία για να παρουςιάςουν αυτιν τθν αςτάκεια. Το υπόλοιπο τθσ μάηασ που 

περιςςεφει από τα ηεφγθ ςε ζνα τζτοιο αςτζρι (μετά τθν καφςθ του άνκρακα) δεςμεφει 

ενζργεια που διαφορετικά κα εκφραηόταν ςε πίεςθ. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα θ πίεςθ να 

μθν αυξάνεται αρκετά γριγορα ςτον πυρινα  που ςυρρικνϊνεται ςυνεχϊσ λόγω πυρθνικϊν 

ςυντιξεων (παραγωγι όλο και βαρφτερων ςτοιχείων που αυξάνουν τθν πυκνότθτά του). 

Ζτςι δεν μπορεί να αντιςτακμιςτεί θ βαρφτθτα. Ο αδιαβατικόσ δείκτθσ (adiabatic index) του 

πυρινα μειϊνεται ςε κάτω από 4/3 και, ανάλογα τθν ιςχφ τθσ αςτάκειασ, ο πυρινασ 

καταρρζει λίγο ι πολφ γριγορα ςε πιο κερμζσ κερμοκραςίεσ, αναπτφςςοντασ ςθμαντικζσ 

ροπζσ. Αφοφ αυξθκεί θ κερμοκραςία, ο άνκρακασ, το οξυγόνο και ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ 

το πυρίτιο καίγονται γριγορα. Θ επιπλζον ενζργεια από αυτιν τθν ταχζα καφςθ ςυν τθν 

μερικι ανάκαμψθ από τθν αςτάκεια όταν τα ηεφγθ γίνονται πολφ ςχετικιςτικά, ζχουν ωσ 

αποτζλεςμα τθν πίεςθ να αναπθδιςει αρκετά γριγορα ϊςτε να επιβραδυνκεί θ 

κατάρρευςθ. Αν αρκετι από  τθν καφςθ ςθμειωκεί πριν θ ροπι ειςροισ (infall momentum) 

αυξθκεί υπερβολικά, θ κατάρρευςθ αντιςτρζφεται (θ φλθ που ακολουκοφςε τον πυρινα κα 

κινθκεί προσ τα ζξω του αςτεριοφ) και πικανϊσ κα ςθμειωκεί ζκρθξθ. Για αςτζρια που είναι 

πολφ μεγάλα για  να ςυμβεί κάτι τζτοιο, ειδικά άςτρα χωρίσ περιςτροφι και με πυρινεσ 

θλίου πάνω από 133 Θλιακζσ μάηεσ, θ κατάρρευςθ δεν κα επιβραδυνκεί και κα 

δθμιουργιςει μια μαφρθ τρφπα.  

Αν ςθμειωκεί ζκρθξθ, μπορεί να ςυμβοφν 2 πράγματα. Αν ςθμειωκεί αρκετι καφςθ με τουσ 

παραπάνω μθχανιςμοφσ ϊςτε να διαμελίςει το αςτζρι με ζναν μοναδικό παλμό ζχουμε ωσ 

αποτζλεςμα μια ςουπερνόβα PI (αςτάκειασ ηεφγουσ). Αν όχι, ο πυρινασ του αςτεριοφ 

διαςτζλλεται βίαια και μπορεί να εκτινάξει τα εξωτερικά αςτρικά ςτρϊματα, άρα και όλα τα 

υπολείμματα του κελφφουσ υδρογόνου. Τότε κα καταρρεφςει αργά μζχρι να ξανά 

αναπτυχκεί αςτάκεια και ο πυρινασ να δϊςει νζο παλμό. Θ διαδικαςία αυτι κα ςυνεχιςτεί 



μζχρι να εκτιναχτεί αρκετι μάηα και να απολζςει ο πυρινασ τθν εντροπία μζςω των 

νετρίνων, με αποτζλεςμα τελικά να αποφεφγεται θ αςτάκεια ηεφγουσ και το υπόλοιπο 

αςτζρι να εξελιχτεί ομαλά ςε πυρινα ςιδιρου, που με τθν ςειρά του κα καταρρεφςει.  Αυτό 

τυπικά απαιτεί μια ελάττωςθ του θλίου και των βαρφτερων ςτοιχείων του πυρινα ςε κάτω 

από 40 Θλιακζσ μάηεσ. Αυτζσ οι επαναλαμβανόμενεσ κερμοπυρθνικζσ εκτινάξεισ μποροφν 

να ζχουν ενζργειεσ από  <απαλζσ>, οριακά ικανζσ να εκτινάξουν ι ακόμα και να 

χαλαρϊςουν τον δεςμό του κελφφουσ υδρογόνου από ζναν κόκκινο υπεργίγαντα, ωσ 

ακραία μεγάλεσ με πάνω από 10ςτθ51 erg ςε ζναν και μόνο παλμό. Στο άκρο τθσ μεγάλθσ 

ενζργειασ, οι ςυγκροφςεισ των ςτρωμάτων που εκτινάςςονται μπορεί να είναι πολφ 

λαμπρζσ. Αυτζσ παρατθροφνται ωσ PPSN (Pulsation pair- instability supernova, ςουπερνόβα 

παλμϊν αςτάκειασ ηεφγουσ). 

Με εξάρτθςθ από τθν περιςτροφι, θ αςτάκεια ηεφγουσ θλεκτρονίων- ποηιτρονίων ζχει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ μετά τθν καφςθ του άνκρακα των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ 

που ςχεδόν δεν παρουςίαςαν απϊλεια μάηασ από τθν αρχικι τουσ ςτο H/R (πάνω από 70- 

80 Θλιακζσ). Να ςθμειϊςουμε εδϊ ότι θ ακραία (ιδανικι) αποτελεςματικι μείξθ υλικοφ 

μζςω τθσ αςτρικισ περιςτροφισ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν χθμικι ομοιογζνεια και τθν 

ανάλογθ χθμικι εξζλιξθ μπορεί να μειϊςει το παραπάνω όριο ελάχιςτθσ μάηασ ςτθν κ. 

ακολουκία. Για Θλιακι μεταλλικότθτα, αναμζνουμε τα τόςο μεγάλθσ μάηα αςτζρια να 

απωλζςουν όλο το κζλυφοσ υδρογόνου τουσ και ζνα μζροσ από τον πυρινα με αποτζλεςμα 

τθν αποφυγι τθσ αςτάκειασ. Αν ο ςυνδυαςμόσ τθσ απϊλειασ μάηασ και τθσ περιςτροφισ 

επιτρζψει τθν μάηα του πυρινα θλίου να ξεπερνάει τισ 4 Θλιακζσ μάηεσ μετά τθν καφςθ 

(εξάλειψθ) του άνκρακα ςτο κζντρο του πυρινα, κα αναπτυχκεί αςτάκεια ηεφγουσ. Θ 

τελικι εξζλιξθ αυτϊν των αςτεριϊν μπορεί να είναι αρκετά πολφπλοκθ λόγω των πολλϊν 

παλμϊν. Για να ζχουμε μια πλιρθσ ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ, είναι απαραίτθτο ο 

πυρινασ θλίου να ζχει μάηα άνω των 63 Θλιακϊν, που ςθμαίνει (για Θλιακι μεταλλικότθτα) 

το αςτζρι να ζχει 150 Θλιακζσ μάηεσ ςτθν κ. ακολουκία.  

Αςτζρια θλίου παλμικισ αςτάκειασ 

Ενϊ οι εικόνεσ των οπτικϊν παρατθριςεων είναι αρκετά ευαίςκθτεσ ςτο αν οι προ 

ςουπερνόβα αςτζρεσ διατθροφν τα κελφφθ υδρογόνου ι όχι, το πλικοσ, οι ενζργειεσ και οι 

διάρκειεσ των παλμϊν κατά τθν αςτάκεια ηεφγουσ κακορίηονται αποκλειςτικά από τθν (μθ 

παρατθριςιμθ) μάηα του πυρινα θλίου. Αυτό μασ βοθκάει γιατί δεν χρειάηεται να 

υπολογίςουμε τισ αβεβαιότθτεσ τθσ ςυναγωγισ και τθσ μείξθσ λόγω περιςτροφισ που 

ςυμβαίνουν κατά τθν καφςθ υδρογόνου. Αρχικά, θ αςτάκεια εξελίςςεται <απαλά> και 

ςυμβαίνει μόνο κατά τα τελευταία ςτάδια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ, μετά τθν πλιρθ καφςθ του 

οξυγόνου ςτον πυρινα και κατά τθν διάρκεια τθσ καφςθσ του ςτον φλοιό. Για αρκετά 

μεγάλθσ μάηασ πυρινεσ θλίου (34 Θλιακζσ μάηεσ), μια ςειρά παλμϊν κα ζχουν αρκετι 

ενζργεια (10ςτθ48 erg), ϊςτε να εκτινάξουν το κζλυφοσ υδρογόνου. Θ μικρι ενζργεια 

εκτίναξθσ του κελφφουσ παράγει πολφ αμυδρζσ, μακράσ διάρκειασ ςουπερνόβα τφπου II. 

Ζνα τζτοιο αςτζρι κα καταλιξει ςε ζναν πυρινα ςιδιρου 2,5 Θλιακϊν μαηϊν, που κα 

καταρρεφςει ςχεδόν ςίγουρα ςε μαφρθ τρφπα.  

Πςο ανεβαίνουμε ςε αςτρικι μάηα οι παλμοί ζχουν μεγαλφτερθ ενζργεια, εμφανίηονται 

νωρίτερα και αυξάνονται ςε πλικοσ μζχρι τουσ πυρινεσ θλίου 42 Θλιακϊν μαηϊν, και μετά 

μειϊνονται πάλι. Συνικωσ προθγοφνται μικρότεροι παλμοί ενόσ μεγάλου και τελικά ζνα 

βίαιο γεγονόσ αλλάηει ριηικά τθν δομι του αςτεριοφ. Σε ζναν αδφναμο παλμό θ 

λαμπρότθτα είναι αυτι του νετρίνο ςτθν χρονικι κλίμακα Kelvin-Helmholtz, αρκετά μεγάλθ 

με μικρι χρονικι κλίμακα. Αν ο παλμόσ μειϊςει τθν κερμοκραςία ςτο κζντρο του πυρινα 



κάτω από το μιςό δισ βακμοφσ, ζχουμε μεταφορά ακτινοβολίασ και θ χρονικι κλίμακα είναι 

μικρι. Στο μεγάλο άκρο τθσ απαιτοφμενθσ μάηασ θ ςυνολικι ενζργεια των παλμϊν είναι 

μερικά 10ςτθ50erg, αλλά θ ςυνολικι διάρκειά τουσ είναι μικρότερθ από μια εβδομάδα. 

Αυτόσ ο χρόνοσ είναι μικρότεροσ από ότι χρειάηεται θ φλθ που εκτινάχτθκε να γίνει οπτικά 

διαπερατι,  οι ςυγκροφςεισ των ςτρωμάτων που εκτινάςςονται ςυνικωσ ζχουν τελειϊςει 

πριν γίνει ορατι θ ςουπερνόβα. Ανάλογα αν υπάρχει κζλυφοσ, αναμζνουμε ςε αυτζσ τισ 

περιπτϊςεισ μια τυπικι καμπφλθ φωτόσ ςουπερνόβα Ib, IIp, με δομι που να εκφράηει τον 

μικρό χρόνο μετάδοςθσ του κρουςτικοφ κφματοσ από τον πυρινα θλίου. Πταν τελειϊςουν 

οι παλμοί, θ κατάλθξθ κα είναι πάλι ζνασ πυρινασ ςιδιρου που μαηί με το υπόλειμμα του 

πυρινα θλίου (πιο εξωτερικά του ςιδιρου) κα δθμιουργιςουν μια μαφρθ τρφπα. 

Για ακόμθ πιο μεγάλουσ πυρινεσ θλίου, 44- 52 Θλιακζσ μάηεσ, θ ςυνολικι ενζργεια των 

παλμϊν κα είναι αυτι μιασ ςουπερνόβα, αλλά μοιραςμζνθ ςτουσ πολλοφσ παλμοφσ που κα 

ολοκλθρωκοφν ςε εβδομάδεσ ωσ και ζτθ. Υπάρχει αντιςτοιχία τθσ χρονικισ κλίμακασ με τθν 

μάηα. Για τθν φλθ και ενζργεια που εκτινάςςεται, θ μζςθ ταχφτθτα των φλοιϊν κατά τον 

πρϊτο παλμό είναι μερικζσ χιλιάδεσ km/s (και πιο χαμθλζσ αν υπάρχει κζλυφοσ 

υδρογόνου). Με αυτιν τθν ταχφτθτα ςε ζνα ζτοσ καλφπτουν ακτίνα 100 δισ χιλιόμετρα, που 

αντιςτοιχεί ςτο διάςτθμα ανάμεςα ςτουσ παλμοφσ. Ζτςι είναι πικανό να ςυμβοφν 

επαναλαμβανόμενεσ ςουπερνόβα και ςουπερνόβα με πολφπλοκεσ καμπφλεσ φωτόσ. Θ 

φωτοςφαιρικι διάμετροσ μιασ τυπικισ ςουπερνόβα είναι μερικζσ 10 δισ χιλιόμετρα, μια 

απόςταςθ ςτθν οποία τα εκτιναςςόμενα κραφςματα ακτινοβολοφνε πιο αποτελεςματικά 

τθν ενζργεια που κζρδιςαν από τθν ζκρθξθ. Επειδι θ εκτίναξθ ενόσ παλμοφ κα κινιςει φλθ 

με μικρότερθ αλλά και μεγαλφτερθ ταχφτθτα από τθν μζςθ, και επειδι κάκε παλμόσ είναι 

μεγαλφτερθσ ενζργειασ από τον προθγοφμενο, τα κελφφθ ςυγκροφονται ςε απόςταςθ 10- 

100 δισ χιλιομζτρων. Αυτζσ οι ςυγκροφςεισ μετατρζπουν τθν κινθτικι ενζργεια ςε ορατό 

φωσ με μεγάλθ αποτελεςματικότθτα. Ζνα μζροσ τθσ ςυνολικισ κινθτικισ ενζργειασ των 

παλμϊν μπορεί να διαφφγει μζςω ακτινοβολίασ ειδικά αν όλα τα κελφφθ ςυγκρουςτοφν με 

ζνα αργά κινοφμενο αρχικό κζλυφοσ υδρογόνου που εκτινάχτθκε από τον πρϊτο παλμό.  

Ακόμα μεγαλφτερθσ ενζργειασ και μικρότερθσ ςυχνότθτασ παλμοί ςυμβαίνουν ςε 

μεγαλφτερεσ μάηεσ, αλλά θ παρουςία κελφφουσ είναι πλζον αβζβαιθ. Χωρίσ αυτό, ο χρόνοσ 

ανάμεςα ςτουσ παλμοφσ είναι τόςο μεγάλοσ ϊςτε οι ςυγκροφςεισ να ςυμβαίνουν ςε πολφ 

μεγάλθ ακτίνα, 1 τρισ με 10 τρισ χιλιόμετρα. Σε τόςο μεγάλεσ ακτίνεσ, το αποτζλεςμα δεν κα 

είναι πολφ διαφορετικό από μια κανονικι ςουπερνόβα των 10ςτθ51 erg που ςυγκροφεται 

με αςυνικιςτα πυκνι μεςοαςτρικι φλθ (όπωσ ςε πυκνά νεφελϊματα). Θ μεγάλθ ακτίνα και 

θ μεγάλθ χρονικι κλίμακα αποκλείουν όμωσ να τισ μπερδζψουμε με κανονικζσ οπτικζσ 

ςουπερνόβα. Τισ παρατθροφμε ωσ λαμπρά γεγονότα ραδιοκυμάτων και ακτίνων Χ. Στθν 

περίπτωςθ παρουςίασ κελφφουσ, ο πρϊτοσ παλμόσ δεν εκτινάςςει φλθ με τόςο μεγάλθ 

ταχφτθτα. Με το μεγάλο εφροσ ταχυτιτων από το εςωτερικό μζροσ ενόσ κινοφμενου 

κελφφουσ μζχρι το εξωτερικό του, ο παλμόσ μπορεί να εκπζμψει ςθμαντικό ποςό ενζργειασ 

μζςω τθσ ζκρθξθσ μζςω των κελυφϊν που ςυγκροφονται μζςα ςε ακτίνα 100 δισ 

χιλιομζτρων, με αποτζλεςμα μια λαμπρι ςουπερνόβα II. Οι παλμοί ςυνεχίηονται μζχρι να 

απωλζςει αρκετι μάηα ο πυρινασ θλίου και να ςτακεροποιθκεί ξανά. Αυτό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα ζνα αςτρικό κατάλοιπο 34- 36 Θλιακϊν μαηϊν. Το αςτζρι ζχει πλζον μεγάλθσ 

μάηασ πυρινα ςιδιρου και είναι πολφ ςυμπαγζσ. Αυτό μασ οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι όλα 

τα αςτζρια που βιϊνουν PPSN καταλιγουν ςε μαφρεσ τρφπεσ, μάηασ περίπου 40 Θλιακζσ.   

Οι καμπφλεσ λαμπρότθτασ των εκριξεων των αςτεριϊν θλίου 



Οι παλμοί των μικρότερων πυρινων θλίου εκτοξεφουν μόνο μικρι ποςότθτα φλθσ. Οι 

ςυγκροφςεισ των φλοιϊν κατά τθν εκτόξευςθ φλθσ ζχουν τελειϊςει πριν διαφφγει το φωσ 

από τθν περιοχι τθσ ςφγκρουςθσ. Θ καμπφλθ φωτόσ για ζναν πυρινα θλίου 26 Θλιακϊν 

μαηϊν αντιςτοιχεί ςε μια υπο φωτεινι ςουπερνόβα με λιγότερθ ενζργεια από 10ςτθ26 

erg/s και με διάρκεια μόλισ λίγεσ θμζρεσ. Αυτι θ περίπτωςθ αντιςτοιχεί ςε αςτζρια που 

ζχουν απολζςει το εξωτερικό τουσ κζλυφοσ. Αν υπάρχει κζλυφοσ, θ κατάςταςθ είναι 

διαφορετικι. Ακόμα και θ ςχετικά μικρι κινθτικι ενζργεια (10ςτθ49erg) κα απελευκερϊςει 

το κζλυφοσ με αποτζλεςμα μια μεγάλθσ χρονικισ διάρκειασ, αμυδρι ςουπερνόβα IIp. 

Για ζναν πυρινα θλίου 42 Θλιακϊν μαηϊν, κα ςυμβεί μια πιο λαμπρι και μεγαλφτερου 

χρονικοφ διαςτιματοσ μετάβαςθ. Θ ςυνολικι διάρκεια των παλμϊν είναι 2 θμζρεσ, και 

μετά από άλλεσ 2 ο πυρινασ καταρρζει. Ο τελευταίοσ παλμόσ είναι ο πιο βίαιοσ. Και ςτισ 2 

αυτζσ περιπτϊςεισ οι ςυγκροφςεισ ςυμβαίνουν ςε ακτίνα 1 δισ χιλιόμετρα.  

Στισ 48 Θλιακζσ μάηεσ οι ςυγκροφςεισ των φλοιϊν αποκτοφν μεγάλθ ενζργεια. Οι 

ςυγκροφςεισ ςυμβαίνουν ςε ακτίνα 10 δισ χιλιόμετρα και είναι αρκετά λαμπρζσ ςτο οπτικό. 

Στισ 52 Θλιακζσ μάηεσ πυρινα θλίου παρατθροφμε ανεξάρτθτεσ επαναλαμβανόμενεσ 

ςουπερνόβα.  

Σουπερνόβα τφπου II αςτάκειασ ηεφγουσ μζςω παλμϊν 

Θ διατιρθςθ ακόμα και μικροφ μζρουσ του αρχικοφ κελφφουσ υδρογόνου μεταβάλλει 

ςθμαντικά τθν δυναμικι και τθν εμφάνιςθ μιασ PPSN. Για παράδειγμα, μια ιπια εξζλιξθ 

ενόσ πυρινα θλίου 36 Θλιακϊν μαηϊν παράγει περιςςότερθ από αρκετι ενζργεια ϊςτε να 

εκτινάξει όλο το κζλυφοσ ςε ζναν κόκκινο υπεργίγαντα. Ανάλογα τθν μάηα και τθν ακτίνα 

του κελφφουσ, αλλά και τθν μάηα του πυρινα θλίου ζχουμε και διαφορετικό αποτζλεςμα.  

Οι υπερ- φωτεινζσ ςουπερνόβα IIn ςυμβαίνουν όταν οι μεγάλθσ ενζργειασ παλμοί από τον 

πυρινα θλίου ςυγκροφονται με ζνα αργά κινοφμενο κζλυφοσ υδρογόνου που ζχει 

εκτοξευτεί πρόςφατα. Ραρόμοιο φαινόμενο (τφπου I) κα ςυμβεί για ςκζτουσ (χωρίσ 

παλμοφσ) πυρινεσ θλίου, αλλά με μικρότερθσ διάρκειασ και πιο αμυδρι καμπφλθ φωτόσ. 

Ζνα αςτζρι 110 Θλιακϊν μαηϊν κα ςυρρικνωκεί ςε 74,6 Θλιακζσ μάηεσ ςτο τζλοσ τθσ ηωισ 

του, με πυρινα θλίου 49,9 Θλιακζσ μάηεσ. Αυτόσ ο πυρινασ κα υποςτεί 3 βίαιουσ παλμοφσ. 

Ο πρϊτοσ κα εκτινάξει ςχεδόν όλο το υδρογόνο αφινοντασ το αςτζρι με 50,7 Θλιακζσ 

μάηεσ. Αυτι θ εκτίναξθ του κελφφουσ κα παράγει μια τυπικι ςουπερνόβα IIp, αλλά με 

μικρότερθ ταχφτθτα και λαμπρότθτα. Μετά από 6,8 ζτθ, τα απομεινάρια ςτο αςτζρι κα 

ςυρρικνωκοφν τόςο ϊςτε να υποςτεί ξανά αςτάκεια ηεφγουσ. Κα ακολουκιςουν 2 ακόμα 

παλμοί, που κα ςυμβοφν με γριγορθ διαδοχι, εκτινάςςοντασ 5,1 Θλιακζσ μάηεσ με 

ςυνολικι κινθτικι ενζργεια 6Χ10ςτθ50 erg. Σφντομα οι 2 παλμοί κα ςυγχωνευτοφν ςτθν 

πορεία τουσ και μετά κα ςυγκρουςτοφν με το ιδθ εκτιναγμζνο κζλυφοσ υδρογόνου.    

Κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ 

Οι κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ των PPSN χαρακτθρίηονται κυρίωσ από τα πιο ελαφριά 

ςτοιχεία που εκτινάχτθκαν από τα αςτζρια ςτα κελφφθ τουσ. Λόγω του μεγάλου πυρινα, 

υποκζτουμε ότι όλθ θ μάηα που δεν εκτινάχτθκε με τουσ παλμοφσ κατζλθξε ςτθν μαφρθ 

τρφπα. Αυτι θ παραδοχι μπορεί να αναιρεκεί αν θ γριγορθ αςτρικι περιςτροφι 

ενεργοποίθςε μθχανιςμό εκροισ από πίδακεσ (GRB, ζκρθξθ ακτίνων γ). Στουσ πιο 

ελαφριοφσ πυρινεσ, οι παλμοί δεν ζχουν τθν απαραίτθτθ ενζργεια ϊςτε να εκτινάξουν 

μεγάλο μζροσ τθσ φλθσ τθσ αςτρικισ επιφάνειασ (κεωροφμε ότι αυτι αποτελείται μόνο από 

ιλιο). Ακόμα και αυτι θ αδφναμθ εκτίναξθ κα απομακρφνει τουλάχιςτον ζνα μζροσ του 



κελφφουσ από υδρογόνο από κάκε υπεργίγαντα. Επειδι αυτά τα κελφφθ παράγουν ςυχνά 

άηωτο κατά τθν μείξθ του πυρινα θλίου με τον φλοιό καφςθσ υδρογόνου, ςε ζνα τζτοιο 

αςτζρι που δεν ζχει απωλζςει το κζλυφόσ του αναμζνουμε τθν πικανϊσ μεγάλθ αφκονία 

άνκρακα, αηϊτου και οξυγόνου κατά τθν ςουπερνόβα. 

Ανεβαίνοντασ ςε αςτρικι μάηα, θ ορμι των παλμϊν αυξάνεται γριγορα με αποτζλεςμα να 

εκτινάςςεται περιςςότερο υλικό, που ίςωσ να προζρχεται και από τα εςωτερικά, πλοφςια 

ςε βαρφτερα ςτοιχεία, αςτρικά ςτρϊματα. Αν προςαρμόςουμε τα παραπάνω ςε μια IMF, 

ϊςτε να κερδίςουμε τθν ςυνολικι εικόνα τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ από μια γενιά 

PPSN, είναι φανερό ότι το τυπικό φάςμα των PPSN κυριαρχείται από (H), (He), (C), (N), (O), 

(Ne), (Mg) και κάποια ίχνθ άλλων ςτοιχείων. Αυτζσ οι ςουπερνόβα δεν παράγουν ςτοιχεία 

τθσ ομάδασ του ςιδιρου. Λόγω τθσ ζλλειψθσ ιςχυρϊν γραμμϊν (He), (Ne) αναμζνουμε θ 

γενιά αςτεριϊν μετά από τθν πρϊτθ των PPSN να παρουςιάηει εμπλουτιςμό των (C), (N), 

(O), (Mg) και να είναι υπερβολικά φτωχά ςε ςίδθρο. Βζβαια μπορεί να δθμιουργικθκαν 

βαρφτερα ςτοιχεία από αςτζρια αρκετά μικρά (μάηα κ. ακολουκίασ μικρότερθ από 20 

Θλιακζσ) ϊςτε να εκραγοφν με τον μθχανιςμό τθσ ζκλυςθσ νετρίνων κατά τθν κατάρρευςθ 

του πυρινα ι αρκετά μεγάλθσ μάηασ (με πυρινα θλίου πάνω από 65 Θλιακζσ μάηεσ) μζςω 

ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ. 

150-260 Θλιακζσ μάηεσ, εκριξεισ ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ (PISN) 

Θ φυςικι των PISN είναι καλά κατανοθτι. Ζνα ςθμαντικό ερϊτθμα είναι θ ςυχνότθτά τουσ 

ςτο ςφμπαν. Ρροζρχονται από αςτρικζσ μάηεσ μεγαλφτερεσ από ότι υπολογίηουμε για τα 

αςτζρια που δίνουν τισ ςουπερνόβα που παρατθροφμε ςιμερα. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν 

γεννιοφνται αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ από 150 Θλιακζσ. Το κζμα είναι πόςθ μάηα 

μποροφν να ςυγκρατιςουν κατά τθν εξζλιξι τουσ, αφοφ βρίςκονται κοντά ςτο όριο 

Eddington. Θ κρίςιμθ ποςότθτα για μια PISN είναι θ μάηα του πυρινα θλίου πριν τθν ζκρθξθ 

(>65 Θλιακζσ μάηεσ). Ρρζπει να είναι αςτζρια με μικρι απϊλεια μάηασ, δθλαδι μικρισ 

μεταλλικότθτασ, κάτι που τα κάνει και πιο ςυχνά ςτο νεαρό ςφμπαν. 

Ζνα γνωςτό παράδοξο είναι ότι οι PISN δθμιουργοφν πολφ (56Ni) με αποτζλεςμα να είναι 

πολφ λαμπρζσ (θ διάςπαςθ αυτοφ του ιςότοπου δίνει τθν λάμψθ των ςουπερνόβα). Θ 

μεγάλθ παραγωγι του (56Ni) και οι πολφ μεγάλεσ κινθτικζσ ενζργειεσ περιορίηονται ςτισ 

ελάχιςτεσ ςουπερνόβα αυτοφ του είδοσ. Ρολλζσ από αυτζσ παρουςιάηονται ςαν μεγάλθσ 

ενζργειασ τφπου IIp.  

Θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ μικρισ μεταλλικότθτασ PISN διακρίνεται επειδι αυτά τα αςτζρια 

δεν πετυχαίνουν τθν δθμιουργία υπερβολικά πολλϊν νετρονίων που είναι απαραίτθτα για 

τθν ςφντθξθ ςε <παράξενα> βαρζα ςτοιχεία Z όπωσ τα (Na),(Al),(P) κατά τθν ζκρθξθ. Αυτό 

ςυμβαίνει επειδι ςτα αςτζρια θ αρχικι μεταλλικότθτα, ιδίωσ τα ςτοιχεία CNO, 

μετατρζπονται ςε (14N) κατά τθν καφςθ του υδρογόνου. Κατά τθν καφςθ θλίου, το (14N)  

δεςμεφει όλα τα ςωματίδια α και με τθν αςκενι διάςπαςθ παράγει (18O), που 

απελευκερϊνει 2 επιπλζον νετρόνια.Δευτερεφουςεσ φάςεισ ςφντθξθσ χρθςιμοποιοφν αυτά 

τα νετρόνια ςτθν παραγωγι ιςότοπων και ςτοιχείων που χρειάηονται υπζρβαςθ νετρονίων 

ζναντι των πρωτονίων, όπωσ όλα τα <παράξενα> (odd) ςτοιχεία α. Κατά τθν φάςθ 

κατάρρευςθσ του πυρινα δεν υπάρχει αρκετόσ χρόνοσ για εναλλακτικζσ αςκενείσ 

αλλθλεπιδράςεισ με αποτζλεςμα το υλικό που εκτοξεφεται (γλιτϊνει από τθν μαφρθ τρφπα) 

να παρουςιάηει ζλλειψθ ςε (Na),(Al),(P), (Cl), (K), (Sc), (V), (Mn). Πμωσ ςτα πολφ χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ αςτζρια δεν παρατθροφμε τζτοιεσ ανωμαλίεσ, κάτι που μασ δείχνει ότι θ 

ςυνειςφορά των PISN ςτθν κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςτο νεαρό ςφμπαν ιταν μικρι. 



Ράνω από 260 Θλιακζσ μάηεσ 

Τα αςτζρια με τόςο τεράςτια μάηα ι ςυγκεκριμζνα οι μθ περιςτρεφόμενοι πυρινεσ θλίου 

μάηασ πάνω από 133 Θλιακζσ, αναμζνονται να καταλιξουν ςε μαφρεσ τρφπεσ. Δεν είναι 

γνωςτζσ πολλζσ λεπτομζριεσ για αυτζσ τισ μάηεσ. 

Θ επίδραςθ τθσ περιςτροφισ 

Θ περιςτροφι επθρεάηει τθν αςτρικι εξζλιξθ με 2 τρόπουσ. Ρριν τθν ςουπερνόβα κάνει τθν 

φλθ ςτο αςτζρι να ανακατευτεί, κάτι που μπορεί να ζχει μεγάλεσ επιπτϊςεισ ςε κάποιεσ 

περιοχζσ ι και ςε όλο το αςτζρι. Γενικά οι πυρινεσ θλίου των περιςτρεφόμενων αςτεριϊν 

είναι μεγαλφτεροι, και επειδι θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ και θ φυςικι τθσ ζκρθξθσ των 

μεγάλθσ μάηασ αςτεριϊν εξαρτάται κατά πολφ από τθν μάηα του πυρινα θλίου, θ ζκβαςθ 

ενόσ αςτεριοφ με μικρότερθ μάηα ςτθν κ. ακολουκία μπορεί να μοιάηει με αυτι ενόσ μθ 

περιςτρεφόμενου μεγαλφτερθσ μάηασ. Θ ανάμειξθ φλθσ αυξάνει και τθν διάρκεια ηωισ ενόσ 

αςτεριοφ και τθσ λαμπρότθτάσ του. Αναδφει αφκονίεσ ςτοιχείων ςτθν αςτρικι επιφάνεια 

που χωρίσ περιςτροφι κα παρζμεναν βακιά μζςα ςτο αςτζρι. Σε ακραίεσ περιπτϊςεισ, θ 

περιςτροφι μπορεί να οδθγιςει και ςτθν πλιρθ ανάμειξθ του αςτεριοφ κατά τθν 

παραμονι του ςτθν κ. ακολουκία. Αυτό κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αποφυγι ςχθματιςμοφ 

υπεργίγαντα και τθν εξζλιξθ του αςτζρα ςε πολφ γριγορα περιςτρεφόμενο (προ 

ςουπερνόβα), που πικανϊσ κα καταλιξει ςε GRB (ζκρθξθ ακτίνων γ). 

Ο άλλοσ τρόποσ που θ περιςτροφι αλλάηει τθν αςτρικι εξζλιξθ είναι θ επίδραςι τθσ ςτον 

τρόπο τθσ τελικισ ζκρθξθσ και ςτισ ιδιότθτεσ του κατάλοιπου. Υπολογίηοντασ τθν 

περιςτροφι και τον ρόλο των μαγνθτικϊν ροπϊν ςτθν μεταφορά ςτροφορμισ 

παρατθροφμε ότι θ περιςτροφι ζχει αυξανόμενα κυρίαρχο ρόλο ςτθν ζκρθξθ, όςο πιο 

μεγάλθσ μάηασ είναι το αςτζρι. Ενϊ ςτο μοντζλο ζκρθξθσ μζςω νετρίνων (μικρότερθσ μάηασ 

αςτζρια) ςυμβαίνει το αντίκετο, τα μεγάλα αςτζρια είναι πιο δφςκολο να εκραγοφν με 

μθχανιςμό τα νετρίνα. 

Τα αςτζρια με πάνω από 20 Θλιακζσ μάηεσ κατά τθν κατάρρευςθ ζχουν αρκετι ενζργεια 

περιςτροφισ ϊςτε να βιϊςουν ςουπερνόβα κινοφμενθ από αυτιν. Οι (μικρότεροι) ταχζωσ 

περιςτρεφόμενοι αςτρικοί πυρινεσ μπορεί να καταλιξουν ςε αςτζρεσ νετρονίων με μεγάλα 

μαγνθτικά πεδία. Μςωσ να υπάρχει ςυνδυαςμόσ τθσ περιςτροφισ και των νετρίνων ωσ 

μθχανιςμόσ τθσ ςουπερνόβα. 

Βαςικά οι εκριξεισ από τα νετρίνα και τθν περιςτροφι πρζπει να είναι αρκετά όμοιεσ. 

Πμωσ μόνο θ περιςτροφι μπορεί να είναι θ αιτία μιασ ςουπερνόβα με υπερβολικι 

ενζργεια (πολφ μεγαλφτερθ από 10ςτθ51 erg). Οι καμπφλεσ φωτόσ και τα φάςματα που 

εξαρτϊνται μόνο από τθν άμεςθ εναπόκεςθ 10ςτθ15 erg ςτο κζντρο ενόσ πολφ εξελιγμζνου 

κόκκινου ι μπλε υπεργίγαντα είναι δυςδιάκριτα. Θ περιςτροφι ςπάει τθν ςφαιρικι 

ςυμμετρία και μπορεί να προξενιςει πίδακεσ ςτο αςτζρι, αλλά εκτόσ τθσ περίπτωςθσ των 

GRB δεν μποροφμε να διακρίνουμε τζτοιου είδουσ φαινόμενα, παρά μόνο τθν ίδια τθν 

ζκρθξθ. Υπάρχουν όμωσ ενδιαφζρων περιοριςμοί ςτισ χρονικζσ κλίμακεσ και ςτθν ιςχφ των 

πεδίων. Θ περιςτροφι ι/και τα νετρίνα πρζπει να υπερβοφν μια πίεςθ εμβολισ από τθν 

ςυςςϊρευςθ φλθσ, που ςτθν περίπτωςθ ςυμπαγζσ αςτεριοφ, μπορεί να είναι τθσ τάξθσ 

μιασ Θλιακισ μάηασ το δευτερόλεπτο. Στθν ακτίνα των 50 χιλιομζτρων, τυπικι για ζναν 

καυτό πρϊτο- αςτζρα νετρονίων, χρειάηεται μια ιςχφσ πεδίου πάνω από 10ςτθ15 Gauss για 

τθν παρεμπόδιςθ τθσ ειςροισ. Ραρόμοια αποτελζςματα μασ δίνει θ πυρθνικι ςφντθξθ. Για 

τθν παραγωγι του (56Ni) θ φλθ πρζπει να κερμανκεί ςτουσ 5 δισ βακμοφσ. Σε ζνα 



υδροδυναμικό μοντζλο όπου κυριαρχεί θ ακτινοβολία και αποκθκεφεται ςτιγμιαία ενζργεια 

10ςτθ51erg, ςυμπεραίνουμε ότι αυτό μπορεί να ςυμβεί μόνο ςε μια περιοχι 3000 km. Το 

κρουςτικό κφμα χρειάηεται 0,1 δευτερόλεπτο να διαςχίςει αυτιν τθν περιοχι, κινοφμενο με 

20000 km/s, πριν αρχίςει να ψφχεται. Θ ιςχφ του πεδίου για τα παραπάνω πρζπει να είναι 

10ςτθ16 Gauss, μια τιμι που μάλλον υπερβαίνει τθν ιςχφ των πεδίων τθσ αςτρικισ 

επιφάνειασ που δθμιουργικθκαν κατά τθν κατάρρευςθ. Είναι άγνωςτο αν μπορεί θ 

μαγνθτικι- περιςτροφισ αςτάκεια να δθμιουργιςει τζτοια πεδία, αλλά απαιτείται ςίγουρα 

πολφ μεγάλοσ ρυκμόσ περιςτροφισ.  

Μςωσ θ πιο ςυνθκιςμζνθ περίπτωςθ να είναι μια ζκρθξθ κινοφμενθ αρχικά μζςω τθσ 

εκπομπισ νετρίνων που να ενιςχφεται από τθν περιςτροφι ςε δεφτερθ φάςθ. Αυτό είναι 

όμωσ δφςκολο να ςυμβεί ςε πολφ ςυμπαγι αςτζρια.  

Οι καμπφλεσ φωτόσ των ςουπερνόβα από δθμιουργία μάγνεταρ 

Αν τα μαγνθτικά πεδία και θ περιςτροφι μποροφν να παρζχουν τθν απαραίτθτθ 

(10ςτθ51erg) για τθν κινθτικι ενζργεια μιασ ςουπερνόβα, τότε παρζχουν και τθν 

απαραίτθτθ ενζργεια (10ςτθ48- 10ςτθ50 erg) ϊςτε να ζχει αυτι μια λαμπρι καμπφλθ 

φωτόσ. Επειδι θ ενζργεια αποκθκεφεται αργά, δεν ζχει αδιαβατικι απϊλεια και εκπζμπει 

με επιτυχία ςτο ορατό. Ακόμα και αν επιλζξουμε λογικζσ τιμζσ για τθν ιςχφ του μαγνθτικοφ 

πεδίου και τον αρχικό ρυκμό περιςτροφισ θ ςουπερνόβα μπορεί να είναι υπζρ λαμπρι, πιο 

λαμπρι και με μεγαλφτερθ διάρκεια από μια SNIa.  

Τα μαγνθτικά πεδία που απαιτοφνται δεν είναι πιο ιςχυρά από αυτά που παρατθροφμε ςτα 

μάγνεταρ. Οι απαραίτθτοι ρυκμοί περιςτροφισ δεν διαφζρουν πολφ από τουσ τυπικοφσ 

των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Αν θ πθγι των GRB είναι τα μιλλιςζκοντ παλςαρ με 

μαγνθτικά πεδία 10ςτθ15- 10ςτθ16 G, και αν τα κανονικά παλςαρ ζχουν ενζργειεσ 

περιςτροφισ και μαγνθτικϊν πεδίων 100- 1000 φορζσ μικρότερεσ, αναμζνουμε να 

υπάρχουν παλςαρ ςτισ ενδιάμεςεσ τιμζσ (10 φορζσ πιο μικρζσ ενζργειεσ περιςτροφισ και 

πεδίου). 

Θ λαμπρότθτα μιασ ςουπερνόβα με αποτζλεςμα ζνα μαγνεταρ εξαρτάται από τθν μάηα και 

ακτίνα του αςτεριοφ, τθν παρουςία ι όχι ενόσ κελφφουσ υδρογόνου και τθν ενζργεια τθσ 

ζκρθξθσ. Οι λαμπρότερεσ είναι τφπου I επειδι οι ςουπερνόβα ςε αυτζσ είναι νωρίτερα 

διαπερατζσ (όταν ακόμθ υπάρχει μεγάλο μζροσ τθσ ενζργειασ περιςτροφισ). Μπορεί να 

φτάςει τα μερικά 10ςτθ51 erg, αλλά ςυμβαίνουν και πολφ μικρότερθσ ενζργειασ. Στισ 

ςουπερνόβα τφπου II από κόκκινουσ υπεργίγαντεσ μπορεί να υπάρχουν κάποιεσ που να 

δθμιουργιςουν μαγνεταρ, και να ξεχωρίηουν με τθν απότομθ αφξθςθ λαμπρότθτασ. Θ 

αφξθςθ αυτι είναι ακόμθ πιο ζντονθ ςε μπλε υπεργίγαντεσ. 

GRB (εκριξεισ ακτίνων γ) 

Πταν ζχουμε τθν ακραία περίπτωςθ τθσ πολφ γριγορθσ περιςτροφισ και τθν πλιρθ 

απϊλεια του κελφφουσ υδρογόνου, ο κάνατοσ του αςτεριοφ μπορεί να δθμιουργιςει μια 

ζκρθξθ ακτίνων γ. Υπάρχουν 2 πικανοί μθχανιςμοί , από ζνα millisecond μάγνεταρ ι από 

ζνα αςτζρι κατάρρευςθσ (collapsar). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ το προϊόν τθσ ζκρθξθσ πρζπει 

να είναι, τουλάχιςτον προςωρινά, ζνασ αςτζρασ νετρονίων, και θ πθγι ενζργειασ τθσ 

ζκρθξθσ να είναι θ περιςτροφι. Θ δεφτερθ περίπτωςθ είναι θ δθμιουργία μαφρθσ τρφπασ 

με ζναν δίςκο προςαφξθςθσ που υποςτθρίηεται από τθν φυγόκεντρο δφναμθ, με πθγι 

ενζργειασ τθν περιςτροφι τθσ μ. τρφπασ ι του δίςκου.  



Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ θ πθγι ενζργειασ είναι θ ενζργεια περιςτροφισ. Το αςτζρι πρζπει να 

είχε ακραία μεγάλθ ςτροφορμι μζςα και γφρω από τον πυρινα ςιδιρου. Θ απϊλεια του 

κελφφουσ υδρογόνου μπορεί να ςυνζβθ μζςω του αςτρικοφ ανζμου, μζςω ανταλλαγισ 

μάηασ με ςυνοδό αςτζρι ι επειδι θ ακραία ανάμειξθ υλικοφ λόγω τθσ περιςτροφισ (χθμικι 

ομοιογζνεια), όταν το αςτζρι ιταν ακόμα ςτθν κ. ακολουκία, δεν επζτρεψε τθν εξζλιξθ ςε 

κόκκινο γίγαντα. Θ απϊλεια του κελφφουσ μζςω αςτρικοφ ανζμου δεν φαίνεται να είναι 

πικανι, επειδι μια μακροχρόνια φάςθ ερυκροφ γίγαντα κα <ζςπαγε> τθν περιςτροφι του 

πυρινα, με αποτζλεςμα να μθν είχε τθν απαραίτθτθ ςτροφορμι. Το αςτζρι μάλλον 

απϊλεςε ςφντομα το κζλυφόσ του από ζναν ςυνοδό ι είχε εξζλιξθ  χθμικισ ομοιογζνειασ. 

Ζνα αςτζρι Wolf- Rayet πρζπει να μθν απϊλεςε πολφ μάηα, για να μθν είχε απαγορευτικι 

για τθν περίπτωςι μασ μείωςθ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ. Αυτό εξαιρεί τα αςτζρια 

μεταλλικότθτασ όμοια με αυτιν του Θλίου. Τα GRB δθμιουργοφνται από αςτζρια χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ.  

Το μοντζλο τθσ δθμιουργίασ μαφρθσ τρφπασ παράγει πολφ περιςςότερθ ενζργεια (10ςτθ 54 

erg) από το μοντζλο του μάγνεταρ (3Χ10ςτθ52erg). Το πρϊτο περιορίηεται μόνο από τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ μετατροπισ τθσ μάηασ που ςυςςωρεφεται ςε ενζργεια, που 

μπορεί να είναι αρκετά υψθλι για μια περιςτρεφόμενθ μαφρθ τρφπα, ενϊ το δεφτερο 

περιορίηεται από ζναν κρίςιμο ρυκμό περιςτροφισ πριν διαμελιςτεί το πρϊτο- αςτζρι 

νετρονίων και εκπζμψει βαρυτικι ακτινοβολία. Και τα δυο μοντζλα είναι ςτα όρια 

ενζργειασ μιασ GRB. 

Είναι άγνωςτο ποιασ μεταλλικότθτασ και μάηασ αςτζρια παράγουν GRB. Αποτελοφν μόνο 

ζνα μικρό μζροσ του κλάςματοσ των ςουπερνόβα. Οι προχποκζςεισ είναι θ γριγορθ 

περιςτροφι και θ απϊλεια του κελφφουσ. Τα περιςςότερα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ μπορεί 

να δθμιουργοφνται με τόςο γριγορθ περιςτροφι, ωσ και το 50% τθσ κρίςιμθσ (που 

επιτρζπει τθ διατιρθςθ τθσ ςυνοχισ τουσ) ςτον ιςθμερινό, λόγω μαγνθτικισ ςφνδεςθσ με 

τον δίςκο προςαφξθςθσ. Οι μικρότερεσ ταχφτθτεσ περιςτροφισ που παρατθροφμε ςτα VMS 

ςτθν κ. ακολουκία ζχουν ωσ αιτία τθν απϊλεια μάηασ. Αυτό δεν παρατθρείται ςε χαμθλι 

μεταλλικότθτα. Ακόμα, χωρίσ ςθμαντικι απϊλεια μάηασ δεν χρειάηεται τεράςτια αρχικι 

αςτρικι μάηα.      

 

Ραρατθριςιμα επακόλουκα τθσ αςτάκειασ προ- ςουπερνόβα 

VMS.  

Ππωσ αναφζραμε ςτα προθγοφμενα κεφάλαια, υπάρχουν 2 κρίςιμεσ παράμετροι ςτθν 

εξζλιξθ των αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ. Ρρϊτον, οι μεγάλεσ τουσ λαμπρότθτεσ 

προξενοφν μεγάλεσ απϊλειεσ μάηασ μζςω αςτρικϊν ανζμων, που ζχουν ωσ μθχανιςμό τθν 

ακτινοβολία. Δεφτερων, οι μεγάλεσ λαμπρότθτεσ μποροφν να δθμιουργιςουν αςτάκειεσ 

ςτο κζλυφοσ του αςτεριοφ αλλά και ςτο εςωτερικό του, όταν το αςτζρι προςεγγίηει το όριο 

Eddington. Θ ςθμαςία των παραπάνω αυξάνεται όςο πιο μεγάλθ είναι θ αρχικι αςτρικι 

μάηα, και ιδιαίτερα όταν το αςτζρια αφιςει τθν  κ. ακολουκία και προςεγγίηει τον κάνατό 

του.  

Δεν πρζπει να μασ προξενεί ζκπλθξθ ότι οι VMS παρουςιάηουν εμπειρικζσ αποδείξεισ τθσ 

αςτάκειάσ τουσ. Επίςθσ πρζπει να υπολογίηουμε τθν πικανι αλλθλεπίδραςθ με ςυνοδό 

αςτζρι. Τα χαλαρισ ςφνδεςθσ με το αςτζρι εξωτερικά κελφφθ είναι ςθμαντικά για τθν 

ανάπτυξθ εκροϊν από το αςτζρι. Ππωσ και άλλοι μθχανιςμοί, θ απότομθ ζκλυςθ ενζργειασ 



από μθ ςτακερι πυρθνικι ςφντθξθ ςε φλοιό, οι μικρισ ιςχφοσ εκριξεισ λόγω αςτάκειασ 

ςτον πυρινα πριν τθν ςουπερνόβα και θ αλλθλεπίδραςθ με ςυνοδό αςτζρα.  

Οι LBV (λαμπροί μπλε μεταβλθτοί) και οι γιγάντιεσ εκριξεισ φλθσ από αυτοφσ. 

Αποτελοφν τθν καλφτερθ εκδιλωςθ τθσ αςτάκειασ των VMS πριν τθν ςουπερνόβα. Ζχουμε 

εντοπίςει λαμπροφσ μπλε μεταβλθτοφσ ςε γειτονικοφσ γαλαξίεσ (M31, M33, NGC2403), 

αλλά και ςτον Γαλαξία μασ. 

Βαςικζσ ιδιότθτεσ που παρατθροφμε ςτουσ LBV.  

Μαηί με τθν μεγάλθ λαμπρότθτα παρατθροφμε και τα εξισ χαρακτθρθςτικά 

Εκτινάξεισ τφπου S- Doradus. Το πρότυπο τθσ κατθγορίασ βρίςκεται ςτο μεγάλο 

Μαγγελανικό νζφοσ και παρουςιάηει εκτινάξεισ φλθσ που φαίνονται ωσ λαμπρότθτα ςτο 

ορατό φωσ. Συμβαίνουν λόγω μεταβολισ τθσ κερμοκραςίασ ςτθν φωτόςφαιρα του 

αςτεριοφ. Αυτι μετακζτει τθν κορφφωςθ τθσ εκπομπισ από τισ υπεριϊδεισ ςτο ορατό φωσ, 

με χονδρικά ςτακερι βολομετρικι (ςε όλο το φάςμα) λαμπρότθτα. Θ αφξθςθ ςτο ορατό 

είναι ςυνικωσ 1- 2 mag. Οι LBV ζχουν διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ ςτθν φάςθ θρεμίασ τουσ, 

ανάλογα τθν λαμπρότθτά τουσ. Θ κορφφωςθ ςτο οπτικό των εκριξεων SDoradus 

εμφανίηεται ςε κερμοκραςία 7500 Κ (υπεργίγαντασ τφπου F). Θ εξιγθςθ για τθν μεταβολι 

τθσ κερμοκραςίασ τθσ φωτόςφαιρασ είναι θ αφξθςθ τθσ επιφάνειάσ τθσ και όχι θ ενίςχυςθ 

του ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ που δθμιουργεί μια εξωτερικι ψευδό- φωτόςφαιρα, όπωσ 

πιςτεφαμε παλαιότερα.  

 

Οι LBV ςε φάςθ θρεμίασ βρίςκονται ςτθν λωρίδα αςτάκειασ. Πλοι οι LBV παρουςιάηουν 

περίπου τθν ίδια κερμοκραςία ςτθν ψυχρι και λαμπρι ςτο ορατό τουσ φάςθ, αλλά ζχουν 

διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ ςτθν φάςθ θρεμίασ τουσ (κερμι φάςθ). Αυτζσ οι κερμζσ 

κερμοκραςίεσ δεν είναι τυχαίεσ. Στθν φάςθ θρεμίασ οι περιςςότεροι LBV βρίςκονται ςτθν 

λωρίδα αςτάκειασ Dor instability strip. Σε αυτιν τθν διαγϊνια λωρίδα αυξάνεται αναλογικά 

θ κερμοκραςία όςο μεγαλφτερθ είναι θ λαμπρότθτα. Οι πιο λαμπροί LBV δεν βρίςκονται ςε 

αυτιν τθν λωρίδα, όπωσ το θ Car και το Pistol star, ίςωσ λόγω των πολφ ιςχυρϊν ανζμων 

τουσ. Τα αςτζρια που βρίςκονται ςτο μζγιςτο λαμπρότθτασ τθσ λωρίδασ είναι ςυνικωσ 

τφπου Ofpe/WN9 ι WNH ςτθν καυτι/ ιρεμθ φάςθ τουσ. Υπάρχουν και πολλά άλλα 

Ofpe/WN9 αςτζρια ςτθν ίδια περιοχι ςτο διάγραμμα που δεν παρουςιάηουν αυτιν τθν 

χαρακτθριςτικι μεταβολι λαμπρότθτασ, αλλά ζχουν κζλυφοσ που μπορεί να προζρχεται 

από επειςόδια εκτίναξθσ φλθσ. Τα κεωροφμε υποψιφια LBV.  

Τεράςτιεσ εκριξεισ. Αποτελοφν τισ πιο δραματικζσ μεταβολζσ ςτουσ LBV, με το αςτζρι να 

αυξάνει για μινεσ ωσ ζτθ τθν λαμπρότθτά του, κάτι που ςυνοδεφεται με ιςχυρι απϊλεια 

μάηασ. Τα αςτζρια επιβιϊνουν αυτό το ςτάδιο εξζλιξθσ. Το καλφτερα μελετθμζνο είναι το θ 

Carina, για το οποίο ζχουμε ιςτορικά ντοκουμζντα για εκτίναξθ 10- 20 Θλιακϊν μαηϊν και 



10ςτθ50 erg κινθτικισ ενζργειασ. Εκτόσ τθσ περίπτωςθσ του PCygni του ζτουσ 1600, όλεσ οι 

άλλεσ γνωςτζσ περιπτϊςεισ είναι εξωγαλαξιακζσ. Θ ταχφτθτα διαςτολισ τθσ φωτόςφαιρασ 

είναι 100- 1000 km/s. 

Φάςματα ιςχυρϊν γραμμϊν εκπομπισ. Τα περιςςότερα LBV παρουςιάηουν ιςχυρζσ 

γραμμζσ εκπομπισ (ιδίωσ τισ γραμμζσ Balmer) ςτο ορατό. Αυτό ςυμβαίνει λόγω του πολφ 

ιςχυροφ και πυκνοφ αςτρικοφ ανζμου ςε ςυνδυαςμό με τθν μεγάλθ λαμπρότθτα ςτισ 

υπεριϊδεισ και τθν υψθλι κερμοκραςία. Οι ρυκμοί απϊλειασ μάηασ κυμαίνονται από 

1/100000 ωσ 1/1000 Θλιακζσ το ζτοσ. Αυτό από μόνο του ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αςτρικι 

εξζλιξθ και ενιςχφεται από τισ εκριξεισ φλθσ. Οι γραμμζσ εκπομπισ των LBV είναι 

ιςχυρότερεσ από ότι των ίδιασ λαμπρότθτασ αςτεριϊν κ. ακολουκίασ τφπου O. Ραρόμοια 

φάςματα παρουςιάηουν οι WNH, Ofpe/WN9 και οι υπεργίγαντεσ Be. 

Ρεριαςτρικά κελφφθ. Ρολλοί LBV ζχουν τζτοια κελφφθ. Αποτελοφν απόδειξθ παλαιότερων 

εκτινάξεων φλθσ. Μασ βοθκάνε να υπολογίςουμε τθν μάηα που εκτινάςςεται ςε κάκε 

τεράςτια ζκρθξθ (μετράμε τθν ςκόνθ μζςω εκπομπισ τθσ ςτο υπζρυκρο). Μποροφμε να 

χρθςιμοποιιςουμε και τθν μζτρθςθ γραμμϊν όπωσ των (FeII), (SII). Οι μάηεσ των κελυφϊν 

κυμαίνονται από 0,1 ωσ 20 Θλιακζσ.  

Οι ταχφτθτεσ των ανζμων και τθσ διαςτολισ των κελυφϊν. Οι ταχφτθτεσ αυτζσ είναι 

ςυνικωσ 50-500 km/s. Οι ταχφτθτεσ διαφυγισ των μπλε γιγάντων είναι μικρότερεσ από των 

μικρότερθσ ακτίνασ, πιο ςυμπαγϊν αςτεριϊν O, ενϊ οι άνεμοι των WR ζχουν ταχφτθτεσ 

1000 km/s. Ρολλζσ φορζσ το κζλυφοσ διαςτζλλεται πιο αργά από τθν ταχφτθτα των 

αςτρικϊν ανζμων. Θ αργι διαςτολι ςθμαίνει ότι θ εκτίναξθ του κελφφουσ ζγινε ςε φάςθ 

που το αςτζρι ιταν κοντά ςτο όριο Eddington (θ μικρότερθ effective gravity, το άκροιςμα 

τθσ βαρφτθτασ με τθν φυγόκεντρο). Ι ότι το κζλυφοσ ςυγκροφςτθκε με αργά κινοφμενθ 

περιαςτρικι φλθ ι μεςοαςτρικι φλθ με μεγάλθ πίεςθ. 

Ρλοφςιεσ εκπομπζσ ςε (N). Τζλοσ, οι LBV παρουςιάηουν μεγάλο εμπλουτιςμό τθσ αφκονίασ 

του αηϊτου ςτο περιαςτρικό κζλυφοσ ι ςτον αςτρικό άνεμο. Αυτό ςθμαίνει ότι τα 

εξωτερικά ςτρϊματα του αςτεριοφ περιζχουν μεγάλεσ ποςότθτεσ από φλθ που προζρχεται 

από τθν ςφντθξθ κφκλου CNO, και που ζχει αναμειχτεί με τθν αςτρικι ατμόςφαιρα. Αυτό 

μασ κυμίηει ότι οι LBV είναι αςτζρια που βρίςκονται πλζον ζξω από τθν κ. ακολουκία. 

Τα εξελικτικά βιματα των LBV- τα προβλιματα τθσ κεωρίασ  

Ενϊ οι αποδείξεισ του εμπλουτιςμοφ ςε (N) και θ εξάλειψθ των (C),(O) μασ δείχνουν ότι οι 

LBV αποτελοφν αςτζρια μετά κ. ακολουκίασ, θ ακριβισ εξζλιξι τουσ είναι πολφπλοκθ. Θ 

παραδοςιακι εκδοχι είναι ότι πρόκειται για μια πολφ ςφντομθ φάςθ ςτθν αςτρικι εξζλιξθ 

των VMS (θ εξζλιξθ για ζνα αςτζρι με 100 Θλιακζσ μάηεσ είναι O- Of/WNH- LBV- WN- WC- 

SNIbc). Ουςιαςτικά είναι θ φάςθ μετάβαςθσ από καφςθ υδρογόνου ςτον πυρινα 

(φαςματικόσ τφποσ O) ςε καφςθ θλίου ςτον πυρινα (WR). Θ ιςχυρι απϊλεια μάηασ ςτθν 

φάςθ LBV είναι ςθμαντικι για τθν απομάκρυνςθ του κελφφουσ υδρογόνου μετά τθν κ. 

ακολουκία. Με αποτζλεςμα τα WR αςτζρια να είναι φτωχά ςε υδρογόνο. Το παραπάνω 

ςενάριο ςφντομθσ φάςθσ εξζλιξθσ (μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ ζτθ) ενιςχφεται από τθν 

ςπανιότθτα των LBV ζναντι των αςτεριϊν τφπου O. Πμωσ πρζπει να πρόκειται κυρίωσ για 

εξζλιξθ μεμονωμζνων αςτεριϊν.  

Αυτι θ κεϊρθςθ ζχει πολλά προβλιματα και αςυνζπειεσ. Στθν πράξθ βλζπουμε τουσ 

περιςςότερουσ (κατά 1 τάξθ μεγζκουσ) μπλε γίγαντεσ να μθν περνάνε τθν φάςθ LBV με τισ 

ανάλογεσ εκριξεισ φλθσ αλλά να παρουςιάηουν ομοιότθτεσ με αυτοφσ (υποψιφιοι LBV). Αν 



υπολογιςτοφν και αυτοί, θ φάςθ των LBV φτάνει από μερικζσ δεκάδεσ χιλιάδεσ ζτθ ςε 

μερικζσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ ζτθ. Πμωσ αυτό το χρονικό διάςτθμα αποτελεί ςθμαντικό 

μζροσ του χρόνου τθσ καφςθσ θλίου ςτον πυρινα και δεν μπορεί να είναι ζνα μεταβατικό 

ςτάδιο όπωσ υποκζςαμε παραπάνω. Από τθν άλλθ, δεν επαρκεί ο χρόνοσ ϊςτε ζνα αςτζρι 

να περάςει τθν  φάςθ LBV και τθν φάςθ WR. Μςωσ να μθν είναι υποχρεωτικό το πζραςμα 

από τθν φάςθ LBV ςτθν αςτρικι εξζλιξθ των VMS. Τα μεγάλθσ μάηασ κελφφθ γφρω από τα 

υποψιφια LBV μασ δείχνουν ότι αυτά ζχουν περάςει μια μεγάλθ ζκρθξθ φλθσ τα τελευταία 

1000 ζτθ. 

Ζνα ακόμθ πρόβλθμα είναι οι αυξανόμενεσ αποδείξεισ ότι αςτζρια ςτθν φάςθ LBV ι κάτι 

παρόμοιο (μεγάλθσ μάηασ αςτζρια με μεγάλθ απϊλεια μάηασ, εμπλουτιςμζνα ςε άηωτο, 

πλοφςια ςε υδρογόνο, με αργοφσ ανζμουσ 100 km/s και κελφφθ μεγάλθσ μάηασ) βιϊνουν 

ζκρθξθ SN κατάρρευςθσ αςτρικοφ πυρινα. Αυτό δεν μπορεί να ςυμβεί αν θ φάςθ LBV είναι 

μεταβατικι περίοδοσ προσ τθν φάςθ WR, θ οποία διαρκεί άλλα 0,5 - 1 εκατομμφρια ζτθ 

πριν τθν ζκρθξθ SNIbc.  

Τζλοσ, τα μεγάλα αςτζρια είναι ςυνικωσ διπλά με αλλθλεπίδραςθ που επθρεάηει τθν μάηα 

και τθν εξζλιξι τουσ. Αυτά αποτελοφν ςθμαντικό μζροσ των εξελιγμζνων αςτεριϊν μεγάλθσ 

μάηασ και των ςουπερνόβα.    

Μια ειδικι περίπτωςθ, το ιτα Καρίνασ (Eta Carinae) 

Το καλφτερο δείγμα εξελιγμζνου και αςτακζσ LBV αποτελεί το θ Καρίνασ. Κάποιεσ φορζσ 

περιγράφεται ωσ πρότυπο αςτζρι εκρθκτικϊν LBV, αλλά ζχει πολλζσ ιδιότθτεσ που τον 

κάνουν μοναδικι περίπτωςθ. Είναι ο πιο καλά μελετθμζνοσ αςτζρασ αυτισ τθσ κατθγορίασ. 

Είναι ςχετικά κοντά μασ (2,3 kpc) και λαμπρόσ με μικρι μεςοαςτρικι εξάλειψθ φωτόσ, με 

αποτζλεςμα να μποροφμε να τον μελετιςουμε ςε όλο το φάςμα. Είναι ζνα από τα πιο 

λαμπρά και μεγαλφτερθσ μάηασ αςτζρια που γνωρίηουμε, με ςθμερινι μάηα του κυρίαρχου 

αςτεριοφ (πρόκειται για διπλό ςφςτθμα αςτεριϊν) ςτισ 100 Θλιακζσ. Δεν γνωρίηουμε τθν 

ZAMS μάηα του (κατά τθν είςοδό του ςτθν κ. ακολουκία), αλλά πρζπει να ιταν πολφ 

μεγαλφτερθ. Ζχουμε λεπτομερι καμπφλθ φωτόσ από τθν γιγάντια ζκρθξι του (Giant 

eruption) τον 19ο αιϊνα. Τϊρα ζχει γφρω του το εντυπωςιακό νεφζλωμα Homunculus, ζνα 

απολίκωμα του φαινομζνου απϊλειασ μάηασ του. Αυτό το νεφζλωμα μασ βοθκάει ςτθν 

εκτίμθςθ τθσ μάηασ που εκτινάχτθκε (15 Θλιακζσ) και τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ 

(10ςτθ50 erg), κακϊσ και τθσ γεωμετρίασ τθσ εκτίναξθσ τθσ μάηασ, αφοφ το νεφζλωμα είναι 

ακόμα πολφ νεαρό και επεκτείνεται ανεμπόδιςτα (δεν ζχει ςυγκρουςτεί ακόμα με 

πυκνότερθ μεςοαςτρικι φλθ).  

Το θ Καρίνα είναι ζνα διπλό αςτζρι με περίοδο 5,5 ζτθ και ελλειπτικότθτα 0,9. Γνωρίηοντασ 

αυτά τα ςτοιχεία μποροφμε να κατανοιςουμε τθν μεταβλθτότθτα του ςυςτιματοσ, με τουσ 

ανζμουσ των 2 αςτεριϊν να ςυγκροφονται. Θ τεράςτια ζκρθξθ εκτίναξε τθν φλθ με 5000 

km/s. Θ ιςχφσ τθσ ζκρθξθσ είναι παρόμοια με ιςχφ ςουπερνόβα, αλλά το αςτζρι επιβίωςε 

χάνοντασ μόνο το μεγαλφτερο μζροσ από το κζλυφόσ του. Για τθν ζκρθξθ του 19ου αιϊνα 

είχε μεγάλθ ςθμαςία θ αλλθλεπίδραςθ με τον ςυνοδό του.   

Κάποια κζματα κάνουν αυτό το LBV να μθν είναι αντιπροςωπευτικό. Θ τεράςτια ζκρθξι του 

είχε κορφφωςθ λαμπρότθτασ ςτα -14 mag, όμοια με γεγονότα που ονομάηουμε SN impostor 

(μιμθτζσ ςουπερνόβα) που παρατθροφμε ςε κοντινοφσ γαλαξίεσ, αλλά αντίκετα με αυτά 

όλο το γεγονόσ διάρκεςε μια δεκαετία και όχι περίπου 100 θμζρεσ που είναι το 

ςυνθκιςμζνο. Είναι και το μόνο από τα γνωςτά LBV που βρίςκεται ςε διπλό ςφςτθμα με 



ανζμουσ που ςυγκροφονται και το οποίο παρουςιάηει ςαφι, αργι περιοδικι διαμόρφωςθ 

ςε πολλά μικθ κφματοσ. Οι ταχφτθτασ 500 km/s άνεμοί του με μάηα 1/1000 θλιακζσ το ζτοσ 

είναι αςυνικιςτα γριγοροι και πυκνοί για LBV. Το νεφζλωμα γφρω του είναι το νεαρότερο 

του είδουσ του, και με το P Cygni είναι τα μόνα που παρατθριςαμε παλαιότερα τθν ζκρθξθ 

και παρατθροφμε ςιμερα το νεφζλωμα. Είναι άγνωςτο αν το θ Καρίνασ αντιπροςωπεφει 

μια πολφ βραχφχρονθ (για αυτό και ςπάνια παρατθριςιμθ) φάςθ βίαιων εκριξεων, ι είναι 

αςυνικιςτο λόγω τθσ τεράςτιασ μάηασ του και τθσ αλλθλεπίδραςθσ με τον ςυνοδό του. 

Θ τεράςτια ζκρθξι του μασ βοικθςε να αποδείξουμε τθν εκρθκτικι φφςθ τζτοιων 

γεγονότων. 1) Υπάρχει μεγάλθ αναλογία τθσ κινθτικισ ενζργειασ προσ τθν ενζργεια 

ακτινοβολίασ (πάνω από τθν μονάδα). 2) Εμφανίηονται ςφντομεσ κορυφζσ ςτθν καμπφλθ 

φωτόσ κατά το περίαςτρο. 3) Ζχουμε αποδείξεισ ότι ζνα μικρό μζροσ τθσ μάηασ 

εκτινάςςεται με μεγάλθ ταχφτθτα (5000 km/s) και για τθν φπαρξθ ενόσ ςαρωτικοφ κφματοσ 

ζξω από το νεφζλωμα, που προζρχεται από το κρουςτικό κφμα τθσ ζκρθξθσ. 4) 

Ραρατθροφμε θχϊ φωτόσ ςτο φάςμα από τθν ζκρθξθ που δεν εξελίςςεται όπωσ κα 

ςυνζβαινε αν προερχόταν από ζναν αδιαφανι αςτρικό άνεμο. Τα παραπάνω μασ οδθγοφν 

ςτο ςυμπζραςμα ότι κρφβεται εκρθκτικι φφςθ πίςω από αυτό το φαινόμενο (όπωσ 

υδροδυναμικά γεγονότα ςτο κζλυφοσ) και όχι αςτρικοί άνεμοι που προζρχονται από τθν 

αςτρικι επιφάνεια με μθχανιςμό τθν μεγάλθ λαμπρότθτα του αςτεριοφ.  

Οι τεράςτιεσ εκριξεισ (Giant eruptions), ποικιλία, εκριξεισ και άνεμοι. 

Οι τεράςτιεσ εκριξεισ είναι τα λιγότερο κατανοθτά, πιο πολφπλοκα και μάλλον τα πιο 

ςθμαντικά φαινόμενα που ςχετίηονται με τα LBV. Είναι τα ςθμαντικότερα φαινόμενα για τα 

αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, επειδι ςε αυτζσ εκτινάςςουν μεγάλεσ ποςότθτεσ μάηασ (10- 20 

Θλιακζσ μάηεσ) ςε μικρό χρονικό διάςτθμα, με δραματικζσ ςυνζπειεσ για τθν εξζλιξθ πριν 

τθν ςουπερνόβα. Αν και παρατθροφνται ςπάνια, επειδι είναι λιγότερεσ και πιο αμυδρζσ 

από τισ ςουπερνόβα, παρατθροφμε ςε ζναν μεγάλο αρικμό LBV νεφελϊματα που 

προδίδουν παλαιότερεσ εκριξεισ. Ενϊ ο αρικμόσ τουσ είναι μικρόσ (δεκάδεσ) ςε ςχζςθ με 

τισ ςουπερνόβα (χιλιάδεσ), ςτθν πράξθ μπορεί να είναι ίδιοσ ι και μεγαλφτεροσ από τισ 

ςουπερνόβα κατάρρευςθσ αςτρικοφ πυρινα. Ο λόγοσ είναι θ μικρότερθ λαμπρότθτά τουσ 

(100 φορζσ αμυδρότερεσ από τισ Ia). Ζτςι ανιχνεφονται μόλισ ςτο 1 χιλιοςτό τθσ ακτίνασ 

ανίχνευςθσ ςουπερνόβα. Ραρουςιάηουν μικρότερο κοντράςτ με τον γαλαξία τουσ και ζχουν 

μεγαλφτερεσ χρονικζσ κλίμακεσ. Ριςτεφουμε ότι ο αρικμόσ τουσ είναι ςυγκρίςιμοσ με τισ 

ςουπερνόβα από κατάρρευςθ αςτρικοφ πυρινα επειδι ςτον Γαλαξία μασ, όπου είχαμε 2 

γιγάντιεσ εκριξεισ ςε LBV και 3 ςουπερνόβα τα τελευταία 400 χρόνια (Tycho, Kepler, CasA), 

με τθν 1 να προζρχεται από κατάρρευςθ αςτρικοφ πυρινα.  

Μπορεί ζνα μζροσ των αποκαλοφμενων μιμθτϊν ςουπερνόβα να μθν είναι LBV, αλλά κάτι 

άλλο. Οι μιμθτζσ ζχουν κορφφωςθ απόλυτθσ λαμπρότθτασ -14 mag, αλλά με διαςπορά 

λαμπρότθτασ από -15 ωσ -10 mag. Αν μετριςουμε μεγαλφτερεσ λαμπρότθτεσ τισ 

καταχωροφμε ωσ SN, και μικρότερεσ ωσ κάτι άλλο (νόβα, ςυγχϊνευςθ αςτεριϊν, εκριξεισ 

SDor). Τα περιςςότερα φάςματα είναι όμοια, με λαμπρζσ, ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ (H) 

(άρα είναι όλα τφπου IIn). Πταν ζχουμε περιςςότερεσ λεπτομζριεσ για τουσ προ γεννιτορεσ 

αςτζρεσ, βρίςκουμε μια ςειρά από υποκζςεισ. Κάποιοι είναι πράγματι LBV, άλλοι όμωσ 

ζχουν μικρότερθ λαμπρότθτα (<100000 Θλιακζσ) και άλλοι είναι παλαιότερου πλθκυςμοφ 

από ότι κα ζπρεπε για VMS. Από LBV προζρχονται ςίγουρα οι SN1997bs, SN2009ip, UGC 

2773- OT, SN1954J, V1 NGC2366, SN2000ch. Είναι ενδιαφζρων ότι ςε μικρότερεσ μάηεσ (8- 

15 θλιακζσ) παρατθροφμε βίαιεσ εκριξεισ που προξενοφν αςτάκειεσ όπωσ ςτα μεγαλφτερθσ 

μάηασ αςτζρια. Αν ο μθχανιςμόσ είναι ο ίδιοσ, μπορεί να πρόκειται για μια αςτάκεια βακιά 



μζςα ςτον αςτρικό πυρινα που ςχετίηεται με πυρθνικι ςφντθξθ ι ςφγκρουςθ/ ςυγχϊνευςθ 

διπλϊν αςτεριϊν, παρά για αςτάκεια του κελφφουσ που ςχετίηεται με τθν εγγφτθτα του 

αςτεριοφ ςτο όριο Eddington (ςυμβαίνει μόνο ςτα τεράςτια αςτζρια).   

Θ φυςικι διαφορά ανάμεςα ςε ζνα αςτζρι μιμθτι ςουπερνόβα/ τεράςτια ζκρθξθ και μια 

υπό- φωτεινι ζκρθξθ ςουπερνόβα είναι ότι ςτθν τελευταία περίπτωςθ το αςτζρι δεν 

επιβιϊνει τθσ ζκρθξθσ. Αυτό όμωσ δεν είναι ευδιάκριτο ςτισ παρατθριςεισ. Ακόμα και όταν 

επιβιϊνει το αςτζρι, κρφβεται πίςω από ςκόνθ που το κάνει αόρατο ςτο οπτικό φάςμα, και 

μπορεί να μθν ζχουμε διακζςιμεσ παρατθριςεισ του αςτεριοφ ςτο υπζρυκρο. Από τθν 

άλλθ, ακόμα και αν το αςτζρι πεκάνει, είναι πικανό να <επιβιϊςει> μια πθγι εκπομπισ ςτο 

ςθμείο που υπιρχε το αςτζρι, που μπορεί να είναι το νζφοσ από τθν ζκρθξθ, ζνασ ςυνοδόσ 

αςτζρασ, ζνα άςχετο αςτζρι ςτθν γραμμι κζαςθσ ι θ αλλθλεπίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ 

φλθσ με το υπόλειμμα (νεφζλωμα) τθσ ςουπερνόβα (SN remnant). Αυτι θ ανίχνευςθ είναι 

ακόμα πιο δφςκολθ ςε εξωγαλαξιακζσ εκριξεισ. Ζχουμε ανακεωριςει παλαιότερεσ LBV που 

τϊρα τισ χαρακτθρίηουμε ωσ ςουπερνόβα, λόγω μεγάλθσ λαμπρότθτασ και μθ ανίχνευςθσ 

αςτεριοφ ςτο υπζρυκρο.  

Υπάρχουν 2 μοντζλα για τον μθχανιςμό των LBV, οι υπζρ- Eddington άνεμοι (ταχφτεροι από 

το όριο διατιρθςθσ αςτρικισ βαρυτικισ ςυνοχισ) και θ εκρθκτικι απϊλεια μάηασ. 

Ραραδοςιακά επικράτθςε το πρϊτο μοντζλο με απότομθ και ανεξιγθτθ αφξθςθ τθσ 

βολομετρικισ (ςε όλο το φάςμα) λαμπρότθτασ ενόσ αςτεριοφ, αλλά υπάρχουν όλο και 

περιςςότερεσ αποδείξεισ μθ τελικισ υδροδυναμικισ ζκρθξθσ για ζνα αςτζρι. Αν πάρουμε 

ωσ παράδειγμα το θ Καρίνα, οι υδροδυναμικζσ εκριξεισ αναμζνουμε να είναι κανονικά 

βραχυχρόνιεσ και όχι να διαρκοφνε 10 χρόνια όπωσ το 1840. Πμωσ ςε πυρθνικι 

κατάρρευςθσ SNe μεγάλθσ χρονικισ περιόδου μπορεί να δθμιουργθκεί θ λαμπρότθτα που 

παρατθρικθκε ςτο παραπάνω φαινόμενο, με τθν ανάπτυξθ κρουςτικοφ κφματοσ που να 

διαπερνάει το πυκνό περιαςτρικό αζριο. Σε αυτό το μοντζλο θ διάρκεια τθσ αυξανόμενθσ 

λαμπρότθτασ κακορίηεται από τον χρόνο που χρειάηεται το κρουςτικό κφμα να διαπεράςει 

το περιαςτρικό αζριο (CSM, circum stellar gas), που με τθν ςειρά του εξαρτάται από τθν 

ςχετικι ταχφτθτα του κρουςτικοφ κφματοσ και του CSM, και τθν γωνιακι επζκταςθ του 

CSM. Αφοφ οι αλλθλεπίδραςθ του κρουςτικοφ κφματοσ με το CSM αποτελεί ζναν τόςο 

αποτελεςματικό τρόπο μετατροπισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ ςε λαμπρότθτα 

μζςω τθσ ακτινοβολίασ, μάλλον οι περιςςότεροι μιμθτζσ ςουπερνόβα ζχουν αυτι τθν 

διαδικαςία ωσ κινθτιρια δφναμθ. Ρροχποκζτει όμωσ τθν φπαρξθ πυκνισ περιαςτρικισ 

φλθσ. Εδϊ μπορεί να ζχουν ρόλο οι υπερ- Eddington αςτρικοί άνεμοι. Αντί να 

απομακρφνουν 10 Θλιακζσ μάηεσ ςε μερικά ζτθ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ του θ Καρίνα, 

μπορεί να απομακρφνει τθν μιςι από αυτιν τθν μάηα ςε διάςτθμα δεκαετιϊν ι αιϊνων, με 

αποτζλεςμα αυτι να δθμιουργιςει τθν CSM. Τότε ο απαιτοφμενοσ ρυκμόσ απϊλειασ μάηασ 

κα είναι 0,01- 01 Θλιακι μάηα/ζτοσ, ποςότθτα πολφ πιο λογικι από μερικζσ θλιακζσ μάηεσ 

το ζτοσ. Επίςθσ, όπωσ αναμζνουμε για τζτοιουσ ανζμουσ, κα ζχουν χαμθλι ταχφτθτα, που 

ςθμαίνει ότι θ κινθτικι ενζργεια ςτουσ LBV να προζρχεται από ζκρθξθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ, οι λεπτομζριεσ παραμζνουν άγνωςτεσ. Στο μοντζλου του υπερ- 

ανζμου, ακόμα και αν ο αςτρικόσ άνεμοσ ζχει τθν απαραίτθτθ ιςχφ για τθν ανάπτυξθ του 

φαινομζνου, δεν υπάρχει φυςικι εξιγθςθ για τθν απότομθ αφξθςθ τθσ βολομετρικισ 

λαμπρότθτασ κατά παράγοντα 5-10. Στο μοντζλο τθσ ζκρθξθσ, αυτι πρζπει να ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κατάρρευςθ του αςτρικοφ πυρινα, και δεν γνωρίηουμε τζτοιου είδουσ 

ζκρθξθ. Μςωσ να πρόκειται για αςτάκεια του πυρινα ςτα τελευταία ςτάδια πυρθνικισ 

ςφντθξθσ. Ι για διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ διπλϊν αςτεριϊν.   



 

Οι πολφ λαμπρζσ ςουπερνόβα 

Αυτζσ οι εκριξεισ είναι πιο λαμπρζσ από τισ ςτακερισ λαμπρότθτασ Ia. Είναι οι πιο λαμπρζσ 

από τισ ςυνθκιςμζνεσ ςουπερνόβα. Αν και πρόκειται για ζνα καινοφργιο πεδίο ζρευνασ, 

υπάρχουν ιςχυρζσ αποδείξεισ ςφνδεςισ τουσ με τθν εξζλιξθ και κατάλθξθ των VMS. 

Θ ανακάλυψθ τθσ SN 2006gy εγκαινίαςε τθν κατθγορία SLSNe (super luminous supernovae). 

Θ λαμπρότθτα (-21,5 mag) και θ μεγάλθ διάρκεια (70 θμζρεσ ωσ τθν κορφφωςθ 

λαμπρότθτασ ακολουκοφμενεσ από αργι πτϊςθ λαμπρότθτασ) και θ ενζργεια λαμπρότθτασ 

(μερικζσ 10ςτθ51 erg) αποτζλεςαν ζκπλθξθ και τθν κατζταξαν ωσ θ πιο λαμπρι 

ςουπερνόβα που ζχει παρατθρθκεί. Ραλαιότερα θ αναηιτθςθ ςουπερνόβα περιοριηόταν ςε 

μικρά πεδία μεγάλων γαλαξιϊν, με ςκοπό τθν ανεφρεςθ μεγάλου αρικμοφ SNIa λόγω τθσ 

χρθςιμότθτάσ τουσ ςτθν κοςμολογία. Οι SLSNe παρατθροφνται ςε νάνουσ γαλαξίεσ, λόγω 

μικρότερθσ μεταλλικότθτασ ι επειδι οι νάνοι ζχουν μεγαλφτερουσ (ςε ςυγκεκριμζνεσ 

περιοχζσ) ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ.  

Οι πθγζσ τθσ αςυνικιςτα μεγάλθσ λαμπρότθτασ 

Τι μπορεί να κάνει τισ SLSNe10- 100 φορζσ λαμπρότερεσ από τισ κανονικζσ SN? Υπάρχουν 2 

τρόποι για να γίνει μια ζκρθξθ πολφ λαμπρι. Ο ζνασ είναι θ παρουςία ςχετικά μεγάλθσ 

μάηασ (56Ni) που τροφοδοτεί τθν λαμπρότθτα τθσ ςουπερνόβα μζςω ραδιενεργοφσ 

διάςπαςθσ. Αυτι θ διάςπαςθ αποτελεί τθν πθγι λαμπρότθτασ των περιςςότερων 

ςουπερνόβα (δεν κα ιταν ορατζσ χωρίσ αυτιν). Ενϊ μια τυπικι Ia ζχει 0,5 - 1 Θλιακζσ μάηεσ 

(56Ni), μία υπζρλαμπρθ ςουπερνόβα πρζπει να ζχει 1- 10 Θλιακζσ μάηεσ (56Ni) για τθν 

παραγωγι τθσ παρατθριςιμθσ λαμπρότθτασ. Ο μόνοσ μθχανιςμόσ που μπορεί να 

δθμιουργιςει τζτοια ποςότθτα (56Ni) είναι θ αςτάκεια ηεφγουσ (pair instability).  

Ο άλλοσ τρόποσ είναι θ μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε κερμότθτα, θ οποία 

απομακρφνεται μζςω ακτινοβολίασ πριν θ εκτιναςςόμενθ φλθ επεκτακεί και ψυχκεί 

αδιαβατικά. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ αποτυχαίνει ςτισ κοινζσ ςουπερνόβα, επειδι θ ζκρθξθ του 

προ γεννιτορα αςτεριοφ με ςυμπαγι ακτίνα (λευκόσ νάνοσ, ςυμπαγισ αςτζρασ θλίου, μπλε 

υπεργίγαντασ) πρζπει να διαςταλεί πολλζσ φορζσ τθν αρχικι του ακτίνα πριν φτάςει θ 

φωτόςφαιρα ςτο απαραίτθτο μζγεκοσ ϊςτε να αποδϊςει τόςθ λαμπρότθτα. Αυτζσ οι 

ςουπερνόβα ζχουν ωσ μθχανιςμό λαμπρότθτασ τθν διάςπαςθ του (56Ni) που αναφζραμε 

παραπάνω. Οι κόκκινοι υπεργίγαντεσ από τθν άλλθ ζχουν μεγαλφτερθ αρχικι ακτίνα με 

αποτζλεςμα να ζχουν ωσ μθχανιςμό λαμπρότθτασ τθν ακτινοβολία από κρουςτικό μζτωπο 

αποκθκευμζνθσ κερμικισ ενζργειασ (shock deposition thermal energy) ςε πολφ μεγαλφτερθ 

ζκταςθ. Πμωσ ακόμα και θ μερικϊν AU ακτίνα των ερυκρϊν υπεργιγάντων είναι πολφ 

μικρότερθ από αυτι μιασ ςουπερνόβα ςτθν κορφφωςθ τθσ λαμπρότθτασ (100 δισ 

χιλιόμετρα). Ζτςι οι πιο ςυνθκιςμζνεσ τφπου II- PSNe από κανονικοφσ ερυκροφσ γίγαντεσ 

δεν φτάνουν τόςο μεγάλεσ λαμπρότθτεσ. Θ περιςςότερθ από τθν κερμικι ενζργεια που 

αρχικά αποκθκεφτθκε ςτο αςτρικό κζλυφοσ μετατρζπεται ςε κινθτικι ενζργεια μζςω 

αδιαβατικισ διαςτολισ. Αυτι θ αναποτελεςματικότθτα και θ ςχετικά μικρι ποςότθτα 

(56Ni) (0,1 Θλιακζσ μάηεσ) είναι οι αιτίεσ γιατί θ ςυνολικι ενζργεια τθσ ακτινοβολίασ μιασ 

κανονικισ SNIIP(με τυπικά 10ςτθ49 erg) αποτελεί μόνο το 1% τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ 

ζκρθξθσ. 

Ο μθχανιςμόσ shock deposition thermal energy (αποκικευςθ κερμικισ ενζργειασ μζςω 

κρουςτικοφ μετϊπου) κα μποροφςε να δθμιουργιςει τθν τεράςτια λαμπρότθτα τθσ SN 



2006 gy αν θ αρχικι ακτίνα του άςτρου ιταν 100 AU. Αυτι θ ακτίνα δεν ανταποκρίνεται  

ςτθν πραγματικι υδροςτατικι φωτόςφαιρα του αςτεριοφ, αλλά ςτθν ακτίνα ενόσ 

αδιαφανζσ κελφφουσ περί- αςτρικοφ αερίου που είχε απομακρυνκεί από το αςτζρι πριν τθν 

ςουπερνόβα. Το κλειδί ςτθν αλλθλεπίδραςθ του κελφφουσ είναι να ζχει κάνει τθν ςκλθρι 

δουλειά ενάντια ςτθν βαρφτθτα θ απϊλεια μάηασ με το να μεταφζρει μεγάλθ ποςότθτα 

πυκνισ, αργά κινοφμενθσ μάηασ ςε μεγάλθ ακτίνα (100 δισ χιλιόμετρα) μακριά από το 

αςτζρι. Πταν τα κρουςτικά κφματα τθσ ςουπερνόβα ςυγκρουςτοφν με αυτιν τθν φλθ, θ 

μεγάλθσ ταχφτθτασ φλθ τθσ ςουπερνόβα επιβραδφνεται με αποτζλεςμα θ κζρμανςθ τθσ 

φλθσ να ςθμειωκεί μακριά από το αςτζρι, όπου μπορεί να απομακρυνκεί μζςω 

ακτινοβολίασ πριν διαςταλεί ςε μεγάλο βακμό. Με αυτόν τον μθχανιςμό μπορεί ζνα 

μεγάλο μζροσ (πάνω από το 50%) τθσ ςυνολικισ κινθτικισ ενζργειασ να μετατραπεί ςε 

κερμικι και να διαφφγει μζςω τθσ ακτινοβολίασ (λαμπρότθτασ). Σε ζνα κζλυφοσ με φλθ 

πλοφςια ςε υδρογόνο, θ διαςτελλόμενθ φωτόςφαιρα κα αποκτιςει κερμοκραςία 6000- 

7000 Κ, με αποτζλεςμα ζνα μεγάλο μζροσ τθσ λαμπρότθτασ να είναι ςτο ορατό φωσ. Αυτόσ 

ο αποτελεςματικόσ μθχανιςμόσ μπορεί να δθμιουργεί τισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα, χωρίσ 

να είναι απαραίτθτθ μια αςυνικιςτα μεγάλθσ ιςχφσ ζκρθξθ ι ζνασ εξωτικόσ μθχανιςμόσ 

ζκρθξθσ. Αυτό που είναι αςυνικιςτο είναι θ απαραίτθτθ απομάκρυνςθ φλθσ τθσ τάξθσ των 

10 Θλιακϊν μαηϊν μόλισ λίγα ζτθ πριν τθν ςουπερνόβα.    

Ζνασ παράγοντασ τθσ μετατροπισ τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε κερμικι και μετά ςε φωσ είναι 

να κρφβεται πίςω από τθν ζκρθξθ ζνα μαγνεταρ. Σε αυτό το ςενάριο ζχουμε μια 

ςυνθκιςμζνθ ζκρθξθ ςουπερνόβα αςτρικοφ πυρινα που απομακρφνει το κζλυφοσ δεκάδων 

Θλιακϊν μαηϊν από το αςτζρι. Θ διαφορά είναι ότι κα γεννθκεί ζνα μάγνεταρ αντί για ζνα 

παλςαρ ι μια μαφρθ τρφπα. Θ ταχζα επιβράδυνςθ τθσ περιςτροφισ του μαγνεταρ 

απελευκερϊνει 10ςτθ51 erg ενζργειασ ςτθν ζκρθξθ ςουπερνόβα (που ζχει διαςταλεί ςε 

ακτίνα 100 AU). Πμοια με το μοντζλο διαφανοφσ CSM (περιαςτρικισ φλθσ) που αναφζραμε 

προθγουμζνωσ, αυτόσ ο μθχανιςμόσ ανακερμάνει τθν φλθ ςε μεγάλθ ακτίνα, ϊςτε να 

μπορεί να απομακρφνει τθν κερμότθτα μζςω ακτινοβολίασ πριν χακεί θ κερμότθτα από 

αβιαβατικι διαςτολι. Είναι πολφ δφςκολο να εντοπίςουμε παρατθρθςιακζσ διαφορζσ 

ανάμεςα ςε εκριξεισ με το μοντζλο του μαγνεταρ και του μοντζλου του κρουςτικοφ 

μετϊπου ςτο αδιάφανο κζλυφοσ, κατά τισ αρχικζσ φάςεισ τθσ ζκρθξθσ κοντά ςτθν 

κορφφωςθ (όταν τα φωτόνια διαχζονται προσ τα ζξω μζςω του κελφφουσ ι τθσ ζκρθξθσ). 

Είναι πικανό να αναγνωρίςουμε διαφορζσ ςτα τελευταία ςτάδια με τθν παρατιρθςθ του 

μαγνεταρ.  

Συνοπτικά υπάρχουν 3 φυςικοί μθχανιςμοί για τισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα, με ςφνδεςθ 

ςε προ γεννιτοραVMS. 

1) Αςτάκεια ηεφγουσ (pair instability) ςουπερνόβα. Ρρόκειται για πολφ ιςχυρι ζκρθξθ 

ςουπερνόβα. Για τθν παρατθριςθμθ λαμπρότθτα απαιτοφνται 10 Θλιακζσ μάηεσ 

(56Ni). Τζτοιεσ εκριξεισ αναμζνονται μόνο από VMS με αρχικι μάηα >150 Θλιακζσ, 

επειδι μόνο αυτά τα αςτζρια ζχουν αρκετά μεγάλο πυρινα άνκρακα- οξυγόνου 

ϊςτε να αποκτιςουν τισ απαραίτθτεσ υψθλζσ κερμοκραςίεσ που απαιτοφνται για 

τον μθχανιςμό αςτάκειασ ηεφγουσ. Μόνο μια καλι υποψιφια ςουπερνόβα PISN 

ζχει παρατθρθκεί ωσ τϊρα, θ SN2007bi. Υπάρχουν αμφιβολίεσ γιατί ιταν πολφ μπλε 

ςτθν κορφφωςθ τθσ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ, ενϊ κανονικά θ μεγάλθ μάηα ςε 

ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου ςε μια PISN ζπρεπε να <τυφλϊςει> πολλζσ 

γραμμζσ εκπομπισ, κάνοντασ τθν ζκρθξθ να εμφανιςτεί πολφ κόκκινθ και με πολλζσ 

γραμμζσ απορρόφθςθσ.  



2) Κρουςτικά κφματα ςε αδιαφανείσ κελφφθ (opaque shocked shell model). Εδϊ 

ζχουμε μια κανονικι ςουπερνόβα που ςυγκροφεται με ζνα μεγάλθσ μάηασ 

περιαςτρικό κζλυφοσ. Αυτό το φαινόμενο μετατρζπει πολφ αποτελεςματικά τθν 

κινθτικι ενζργεια τθσ ςουπερνόβα ςε κερμικι (λαμπρότθτα) όταν θ φλθ τθσ 

ςουπερνόβα επιβραδυνκεί ςτο κζλυφοσ. Θ μεγάλθ μάηα που απαιτείται να ζχει το 

κζλυφοσ (10- 20 Θλιακζσ) ϊςτε να <ςταματιςει> το υλικό τθσ ζκρθξθσ παραπζμπει 

ςε προ γεννιτορα VMS. Με δεδομζνθ τθν ελάχιςτθ μάηα τθσ φλθσ που μεταφζρεται 

από τθν ζκρθξθ (βάςει μοντζλων) και του γεγονότοσ ότι ζνα τεράςτιο αςτζρι βιϊνει 

μεγάλθ απϊλεια μάηασ κατά τθν εξζλιξι του, για μια τζτοια ζκρθξθ χρειάηεται ζνασ 

μεγάλθσ μάηασ προ γεννιτορασ. Θ ξαφνικι εκτίναξθ 10 Θλιακϊν μαηϊν που 

απαιτοφνται για τον παραπάνω μθχανιςμό, χωρίσ τθν διάλυςθ του αςτεριοφ, μασ 

παραπζμπει ςε BLV. Θ κανονικι απϊλεια μάηασ των μικρότερθσ μάηασ αςτεριϊν 

δεν μπορεί να δικαιολογιςει τθν εκτίναξθ 10 Θλιακϊν μαηϊν ςε μικρό χρονικό 

διάςτθμα (ϊςτε να ζχει ςυνοχι το κζλυφοσ και να μθν διαςταλεί πολφ). 

3) Σουπερνόβα μζςω δθμιουργίασ μαγνεταρ. Βαςικά αυτόσ ο μθχανιςμόσ είναι όμοιοσ 

με τον προθγοφμενο μοντζλο, με τθν ζννοια τθσ κερμικισ ενζργειασ που εκλφεται 

ςε μεγάλθ ακτίνα. Εδϊ όμωσ ζχουμε τθν ενζργεια του μαγνεταρ να ειςβάλλει ςτο 

κζλυφοσ παρά τθν φλθ από τθν ζκρθξθ. Ενϊ θ ςουπερνόβα μπορεί να είναι 

κανονικι, θ ςφνδεςθ με τα VMS είναι το μαγνεταρ. Σε μεγάλθσ μάηασ νεαρά 

αςτρικά ςμινθ ςτον Γαλαξία μασ ζχουμε εντοπίςει μαγνεταρ. Σε αυτά τα ςμινθ το 

ςθμείο αποκοπισ (turn off) τθσ κ. ακολουκίασ είναι ςτισ 40 Θλιακζσ μάηεσ, κάτι που 

ςθμαίνει ότι αυτι ιταν θ μάηα του προ γεννιτορα του μαγνεταρ όταν εγκατζλειψε 

τθν κ. ακολουκία. Άρα είχε πολφ μεγαλφτερθ αρχικι μάηα.  

Σουπερνόβα τφπου II SLSN 

Λόγω τθσ ιςχυρισ απϊλειασ μάηασ των VMS, είναι ςυνθκιςμζνο να ζχουν γφρω τουσ 

ζνα κζλυφοσ μεγάλθσ μάηασ κατά τον κάνατό τουσ, με το οποίο κα ςυγκρουςτεί θ 

ζκρθξθ και θ φλθ που μεταφζρει. Αυτι θ ςφγκρουςθ ονομάηεται αλλθλεπίδραςθ του 

περιαςτρικοφ κελφφουσ (CSM, circum stellar matter interaction).Ραρατθρείται ςυνικωσ 

ςτισ ςουπερνόβα από κατάρρευςθ πυρινα υπό τθν μορφι ακτίνων Χ ι ςτα 

ραδιοκφματα. Πμωσ μόνο το 8%- 9% των ςουπερνόβα κατάρρευςθσ πυρινα ζχουν 

κζλυφοσ αρκετά πυκνό ϊςτε να προκαλζςει ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ ςτο οπτικό και 

ζνα ςυνεχζσ από παχιά αδιαφανείσ φλθ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ οι ςουπερνόβα 

ςυνικωσ παρουςιάηουν ζνα απαλό μπλε ςυνεχζσ με ιςχυρζσ ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ 

(H), και κατατάςςονται ωσ SNII. 

Θ ιςχυρι αλλθλεπίδραςθ με το CSM μπορεί να εμφανιςτεί ςε 2 περιπτϊςεισ. 1) Αν θ 

αλλθλεπίδραςθ είναι τόςο οπτικά πυκνι ϊςτε τα φωτόνια να διαχζονται εκτόσ τθσ φλθσ 

ςε χρόνο ςυγκρίςιμο με τον χρόνο διαςτολισ ι 2) Θ φπαρξθ ενόσ αποτελεςματικά 

οπτικά αραιοφ μζρουσ ςτο κζλυφοσ, όπου θ λαμπρότθτα που παράγεται κατά τθν 

αλλθλεπίδραςθ του κελφφουσ να διαφεφγει γριγορα. Αυτό ςυμβαίνει όταν τα 

εξωτερικά όρια του CSM είναι μικρότερα ι μεγαλφτερα από τθν ακτίνα διάχυςθσ 

(diffusion radius). Στθν πρϊτθ περίπτωςθ κα παρατθριςουμε ςουπερνόβα χωρίσ ςτενζσ 

γραμμζσ, με κανονικό φάςμα ςουπερνόβα πλατιϊν γραμμϊν. Στθν δεφτερθ κα ζχουμε 

ιςχυρζσ ςτενζσ γραμμζσ με πλάτθ που παραπζμπουν ςτθν ταχφτθτα του CSM πριν το 

κρουςτικό κφμα, που εκπζμπονται όςο το κρουςτικό κφμα ςυνεχίηει να διαπερνάει 

μζςα από το εκτεταμζνο κζλυφοσ. Στισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ, θ ςουπερνόβα κα 

περάςει από τθν οπτικά πυκνι (optical thick) φάςθ ςτθν οπτικά αραιι κατά τον χρόνο 



τθσ κορφφωςθσ τθσ λαμπρότθτασ. Αν το κζλυφοσ είναι πλοφςιο ςε υδρογόνο, οι ςτενζσ 

γραμμζσ του χαρακτθρίηουν τθν ζκρθξθ ωσ SNII. Αν είναι φτωχό ςε (H) και πλοφςιο ςε 

(He) κα χαρακτθριςτεί SNIbn, αλλά αυτζσ είναι πολφ ςπάνιεσ και δεν ζχουμε 

παρατθριςει SNLN αυτοφ του τφπου. 

Ενϊ οι ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ του υδρογόνου χαρακτθρίηουν τθν ζκρθξθ ωσ SNII,  τα 

πλάτθ και τα προφίλ των γραμμϊν μπορεί να είναι πολφπλοκα. Ραρουςιάηουν μεγάλθ 

διαφορετικότθτα, και εξελίςςονται ςτον χρόνο όςο μειϊνεται το οπτικό βάκοσ ςε μια 

ςουπερνόβα, και το κρουςτικό κφμα δθμιουργεί διακυμάνςεισ τθσ πυκνότθτασ και των 

ταχυτιτων ςτο κζλυφοσ. Αυτά τα προφίλ των γραμμϊν αποτελοφν ζνδειξθ τθσ 

απϊλειασ μάηασ του προ γεννιτορα αςτεριοφ. Γενικά, τα προφίλ των γραμμϊν 

εκπομπισ ςτισ SNIIn <ςπάνε> ςε 3 μζρθ, ςτενζσ, ενδιάμεςου πλάτουσ και πλατιζσ. 

.Οι ςτενζσ (μερικά 100km/s) γραμμζσ εκπομπισ εμφανίηονται από πρόδρομο κρουςτικό 

κφμα που φωτοιονίηει τθν φλθ, όταν τα φωτόνια μεγάλθσ ικανότθτασ ιονιςμοφ που 

δθμιουργικθκαν ςτισ καυτζσ περιοχζσ μετά το κρουςτικό κφμα φωτοιονίηουν το πολφ 

μικρότερθσ ταχφτθτασ αζριο που δεν ζχει δεχτεί ακόμα το κρουςτικό κφμα. Το πλάτοσ 

του ςτενοφ μζρουσ, αν αναλυκεί ςτο φάςμα, μασ δίνει μια εκτίμθςθ τθσ ταχφτθτασ του 

ανζμου του προ γεννιτορα ςτα χρόνια πριν τθν κατάρρευςθ (200- 600 km/s), που 

παραπζμπει ςε μπλε υπεργίγαντα ι LBV, που ζχουν τζτοιεσ ταχφτθτεσ διαφυγισ. Οι 

ερυκροί υπεργίγαντεσ ζχουν ανζμουσ μικρότερθσ και τα αςτζρια WR ανζμουσ 

μεγαλφτερθσ ταχφτθτασ. Σε μερικζσ περιπτϊςεισ με μεγάλθ ανάλυςθ φάςματοσ 

παρατθροφμε το ςτενό προφίλ απορρόφθςθσ P Cygni. Αυτό μασ δίνει πιο ακριβισ 

εκτίμθςθ τθσ ταχφτθτασ του ανζμου του αερίου προ κρουςτικοφ κφματοσ ςτθν γραμμι 

κζαςθσ, που ςε μερικζσ περιπτϊςεισ ζχει πολλά μζρθ διαφορετικϊν ταχυτιτων, 

δείχνοντασ τθν μεταβολι τθσ. Αφοφ θ απορρόφθςθ εμφανίηεται ςτο πυκνότερο αζριο 

αμζςωσ πριν το κρουςτικό κφμα, χρθςιμοποιοφμε τθν διακφμανςθ ςτον χρόνο ςτθν 

απορρόφθςθ P Cygni για να υπολογίςουμε τθν γωνιακι ταχφτθτα του ανζμου. Στθν SN 

2006gy βρικαμε ότι το πυκνό κζλυφοσ είχε εκτιναχτεί από το άςτρο μόλισ 8 ζτθ πριν 

τθν ζκρθξθ.  

.Τα μζρθ μεςαίου πλάτουσ (1000 km/s) ςυνικωσ ςυνοδεφουν τουσ πυρινεσ εκπομπισ 

ςτενϊν γραμμϊν. Αυτζσ ςυνδζονται άμεςα με τθν πτϊςθ του οπτικοφ βάκουσ. Σε 

αρχικι φάςθ ςτα πολφ πυκνά κελφφθ, τα φωτόνια που εκπζμπονται από το ιονιςμζνο, 

πριν το κρουςτικό κφμα, κζλυφοσ πρζπει να διαχζονται προσ τα ζξω μζςω οπτικά 

πυκνισ φλθσ ζξω από αυτιν τθν περιοχι. Θ πολλαπλι ςκζδαςθ θλεκτρονίων ενιςχφεται, 

επθρεάηοντασ το πλάτοσ των γραμμϊν. Πμωσ ςε πιο προχωρθμζνθ φάςθ, όταν θ 

πυκνότθτα τθσ φλθσ προ του κρουςτικοφ μετϊπου είναι μικρότερθ και βλζπουμε πιο 

βακιά μζςα ςτο κρουςτικό μζτωπο, οι μεςαίου πλάτουσ γραμμζσ μποροφν να 

απεικονίςουν πιο άμεςα τισ κινθματικζσ των περιοχϊν προ κρουςτικοφ μετϊπου.   

.Μερικζσ φορζσ ςε μικρισ πυκνότθτασ CSM που αποτελοφν εξαίρεςθ (ι ςε πολφ 

προχωρθμζνεσ φάςεισ μετά τθν ζκρθξθ), ςε κελφφθ με ςυμπυκνϊματα ι μθ ςφαιρικισ 

γεωμετρίασ, μποροφμε να παρατθριςουμε προφίλ πλατιϊν γραμμϊν τθσ 

υποβόςκουςασ ταχείασ ζκρθξθσ ςουπερνόβα. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ μποροφμε να 

εκτιμιςουμε τθν ταχφτθτα τθσ ςουπερνόβα άμεςα. Αυτό ςυνικωσ δεν ςυμβαίνει ςτισ 

υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα, γιατί θ μικρι πυκνότθτα του κελφφουσ ι θ μικρι οπτικι 

γωνία προσ αυτό, απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν παρατιρθςθ των πλατιϊν γραμμϊν, 

περιορίηουν τθν λαμπρότθτα.    



Οι βάςει των CSM εκτιμιςεισ των μαηϊν των SNeIIn. Θ λαμπρότθτα των ψυχρϊν 

πυκνϊν μερϊν των κελυφϊν (CDS, cold dense shell). Με τισ εμπειρικζσ εκτιμιςεισ των 

ταχυτιτων των CSM και τθν ταχφτθτα του κρουςτικοφ κφματοσ, μποροφμε να 

υπολογίςουμε χονδρικά τθν απαραίτθτθ πυκνότθτα και απϊλεια μάηασ του κελφφουσ 

για να παραχκεί θ λαμπρότθτα των ςουπερνόβα. Το πυκνό κζλυφοσ επιβραδφνει το 

κρουςτικό κφμα, και οι μεγάλεσ πυκνότθτεσ ςτθν περιοχι του κρουςτικοφ μετϊπου του 

επιτρζπουν να ακτινοβολεί. Με μεγάλεσ πυκνότθτεσ και οπτικά βάκθ, θ κερμικι 

ενζργεια απομακρφνεται δια τθσ ακτινοβολίασ βαςικά ωσ ορατι ςυνεχόμενθ εκπομπι. 

Αυτι θ απϊλεια ενζργειασ απομακρφνει τθν πίεςθ που υποςτθρίηει το κρουςτικό 

μζτωπο, με αποτζλεςμα το μζροσ τθσ ςφγκρουςθσ ςτο κζλυφοσ να γίνει πυκνό και να 

ψφχεται γριγορα (CDS). Αυτό ωκείται από τθν ζκρθξθ δθμιουργϊντασ ζνα αντίςτροφο 

κρουςτικό κφμα (ςαν αναπιδθςθ) και επεκτείνεται μζςα ςτο κζλυφοσ. Θ πυκνότθτα του 

ανζμου είναι ζνασ καλόσ τρόποσ να περιγράψουμε τθν πυκνότθτα του CSM, επειδι δεν 

κεωροφμε μια ςτακερι ταχφτθτα.  

Γενικά, τα παραπάνω μασ δείχνουν ότι οι πιο λαμπρζσ ςουπερνόβα απαιτοφν ι 

μεγαλφτερθ πυκνότθτα ςτα CSM, ι πιο γριγορα κρουςτικά μζτωπα, ι και τα 2. Ζτςι, 

ζνα μεγάλο εφροσ πυκνοτιτων των CSM (ωσ αποτζλεςμα διαφορετικϊν παραμζτρων 

των προ ςουπερνόβα εκριξεων ι διαφορετικϊν ρυκμϊν απϊλειασ μάηασ) ζχει ωσ 

αποτζλεςμα ζνα εφροσ λαμπροτιτων των SNIIn. Αυτό το παρατθροφμε ςτθν πράξθ.  

 

Ραρατθροφμε ότι ακόμα και οι ςχετικά κανονικισ λαμπρότθτασ ςουπερνόβα τφπου II 

απαιτοφν ακραία μεγάλουσ ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ των προ γεννθτόρων, πολφ 

μεγαλφτερουσ από ότι μπορεί να υποςτθρίξει ζνασ κανονικόσ αςτρικόσ άνεμοσ. Για 

SLSNe 10πλάςιασ λαμπρότθτασ από τισ κανονικζσ ςουπερνόβα, απαιτείται τουλάχιςτον 

απϊλεια 1 Θλιακισ μάηασ το ζτοσ (ςτα τελευταία ζτθ ηωισ του αςτεριοφ), για να 

<χτιςτεί> το απαραίτθτο κζλυφοσ.   

Θ ςφμφωνθ με τθν κεωρία καμπφλθ φωτόσ. Οι χονδρικζσ εκτιμιςεισ με τισ παραπάνω 

μεκόδουσ μασ δείχνουν ζναν ρυκμό απϊλειασ μάηασ που ανταποκρίνεται μόνο ςτθν 

πυκνότθτα τθσ ςτιγμισ τθσ ςφγκρουςθσ με το κρουςτικό κφμα (με τθν παραδοχι τθσ 

χωρίσ κακυςτζρθςθσ απόδραςθ τθσ ακτινοβολίασ του CDS). Στθν πράξθ, οι ταχφτθτεσ 

του CSM, του ανζμου πριν το κρουςτικό κφμα και θ πυκνότθτα του CSM μεταβάλλονται 

ςτον χρόνο όςο το κρουςτικό κφμα επιβραδφνεται κατά τθν επζκταςι του ςτο κζλυφοσ, 

όπωσ και θ ταχφτθτα τθσ φλθσ από τθν ςουπερνόβα που ςυγκροφεται με το αντίςτροφο 

κρουςτικό κφμα.  Ακόμα, θ απϊλεια μάηασ του προ γεννιτορα είναι αρκετά 

επειςοδιακι, δεν είναι ςαφισ θ χρονικι διάρκεια ενόσ ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ.  

Ζνα απλό αναλυτικό μοντζλο του CSM (circum stellar matter) απαιτεί τον ςχεδιαςμό τθσ 

καμπφλθσ φωτόσ που να περιλαμβάνει το γεγονόσ ότι δεςμεφεται ορμι ςτθν 



ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτθν ζκρθξθ ςουπερνόβα και το CSM, και ότι θ μεταβολι ςτθν 

κινθτικι ενζργεια ωσ αποτζλεςμα τθσ επιβράδυνςθσ τθσ ταχείασ ζκρθξθσ ςουπερνόβα 

χάνεται μζςω τθσ ακτινοβολίασ. Γενικά, οι μεγάλθσ μάηασ (10 -20 Θλιακζσ) CSM που 

χρειάςτθκαν για τισ SLSN SN2006gy, SN2006ft  εκτινάχτθκαν μζςα ςε περίπου 10 ζτθ 

πριν τθν ζκρθξθ. 

Ο χρόνοσ διάχυςθσ. Σε ακραίεσ περιπτϊςεισ, όταν το CSM (κζλυφοσ) είναι πολφ πυκνό, 

ο χρόνοσ διάχυςθσ τθσ ακτινοβολίασ γίνεται ςυγκρίςιμοσ με τον χρόνο που χρειάηεται 

το κρουςτικό κφμα να διαπεράςει το κζλυφοσ. Τότε θ αποκθκευμζνθ από το κρουςτικό 

κφμα κερμικι ενζργεια μπορεί να διαρρεφςει αφοφ το κρουςτικό μζτωπο διαπεράςει 

το κζλυφοσ. Επειδι θ ακτίνα του CSM μπορεί να είναι πολφ μεγάλθ (100 δισ χιλιόμετρα) 

μπορεί θ λαμπρότθτα που κα παραχκεί να είναι επίςθσ πολφ μεγάλθ. Αυτόσ είναι ο 

ίδιοσ μθχανιςμόσ με τθν κανονικι λαμπρότθτα μιασ SNIIP, αλλά εδϊ εξαρτάται από τθν 

ακτίνα του κελφφουσ και όχι τθν υδροςτατικι ακτίνα του αςτεριοφ. Αν υπολογίςουμε 

με αυτά τα δεδομζνα τθν απαραίτθτθ μάηα του κελφφουσ για τθν περίπτωςθ τθσ 

SN2006gy,  προκφπτει αυτι να είναι, όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ μζκοδο, 10- 20 

Θλιακζσ. Θ διαφορά είναι πωσ εκτιμάμε ότι το οπτικό βάκοσ πρζπει να είναι πολφ 

μεγάλο ϊςτε να μπορζςει θ λαμπρότθτα (ακτινοβολία) να διαφφγει γριγορα. Στθν 

πράξθ ακόμα και μικρότερθσ λαμπρότθτασ ςουπερνόβα II ζχουν αρχικά καμπφλεσ 

φωτόσ που υποςτθρίηονται από διάχυςθ όταν διαπερνάει το κρουςτικό κφμα τισ 

εςωτερικζσ πιο πυκνζσ περιοχζσ του ανζμου. Θ μικρότερθ λαμπρότθτα ςε ςχζςθ με τισ 

SLSN αντικατοπτρίηει τθν μικρότερθ ακτίνα του κελφφουσ, όταν διαφεφγει θ 

ακτινοβολία.  

Εκπομπι (Hα) από κζλυφοσ που δεν ζχει δεχτεί κρουςτικό κφμα. Πταν το φάςμα 

μεγάλθσ ανάλυςθσ μασ παρουςιάηει ζνα μζροσ ςτενισ γραμμισ PCygni (narrow 

component) ςτθν γραμμι (Hα) (πλάτουσ 100- 500 km/s), μποροφμε να ςυμπεράνουμε 

ότι θ περιοχι τθσ εκπομπισ δεν ζχει δεχτεί κρουςτικό κφμα. Αν δεν ςυμβεί αυτό, αλλά 

παρατθροφμε εκπομπι με απλό προφίλ, δεν μποροφμε να γνωρίηουμε αν αυτι 

προζρχεται από το CSM ι μια κοντινι περιοχι μεςοαςτρικοφ (HII)). Θ μάηα του 

κελφφουσ μπορεί να υπολογιςτεί από τθν λαμπρότθτα του ςυνολικοφ μζρουσ ςτενισ 

εκπομπισ (Hα). Υπάρχει όμωσ εξάρτθςθ τθσ παραπάνω εκπομπισ από τον βακμό 

παρουςίασ ςυμπυκνωμάτων ςτον αςτρικό άνεμο, που μπορεί να ελαττϊςει τθν 

απαιτοφμενθ ςυνολικι μάηα του κελφφουσ. Για τισ πολφ λαμπρζσ ςουπερνόβα II με 

πολφ πυκνό προ κρουςτικοφ μετϊπου κζλυφοσ, το μζροσ ςτενισ γραμμισ (Hα) μπορεί 

να προζρχεται από μια πολφ λεπτι ηϊνθ μπροςτά από το κρουςτικό κφμα, δίνοντάσ μασ 

τθν δυνατότθτα να παρατθριςουμε άμεςα το κζλυφοσ πριν το κρουςτικό κφμα, ςτθν 

περίπτωςθ που παρατθριςουμε το ςτενό προφίλ P Cygni. Για τθν SN2006gy  και αυτι θ 

μζκοδοσ απαιτεί να υπάρχουν 10- 20 Θλιακζσ μάηεσ ςτο κζλυφοσ. 

Εκπομπι ακτίνων Χ και ραδιοκυμάτων. Για τισ SL (super luminous) SNIIn θ εκπομπι 

ακτινϊν Χ και ραδιοκυμάτων ζχει περιοριςμζνθ χρθςιμότθτα ςτθν διάγνωςθ τθσ 

απϊλειασ μάηασ του αςτεριοφ πριν τθν ςουπερνόβα, επειδι ςε μεγάλεσ πυκνότθτεσ του 

κελφφουσ οι ακτίνεσ Χ αυτό- απορροφϊνται (θ επανα- επεξεργαςία (reprocessing) των 

ακτινϊν Χ και θ κερμοποίθςθ (thermalization) ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ 

αποτελοφν τον μθχανιςμό τθσ μεγάλθσ ςυνεχοφσ λαμπρότθτασ των SNII ςτο ορατό) και 

το CSM είναι οπτικά πυκνό (αδιαπζραςτο) ςτα ραδιοκφματα κατά το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ ανάλογθσ καμπφλθσ φωτόσ ςτο ορατό. Θ λαμπρότθτα ςτισ ακτίνεσ Χ μπορεί να μασ 

δϊςει τθν απϊλεια μάηασ, αλλά αν το κζλυφοσ δεν είναι ςυμμετρικό (όπωσ ςυνικωσ 



ςυμβαίνει) οι ακτίνεσ Χ διαφεφγουν από τισ λιγότερο πυκνζσ περιοχζσ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ του κελφφουσ με το κρουςτικό κφμα, ενϊ οι πυκνότερεσ αποφζρουν 

μεγάλα οπτικά βάκθ και ιςχυρό ςυνεχζσ ςτο ορατό. Στθν SN2006gy, θ βάςει τθσ 

εκπομπισ ακτινϊν Χ υπολογιςμζνθ πυκνότθτα του κελφφουσ δεν κα επαρκοφςε για τθν 

παραγωγι τθσ λαμπρότθτασ που παρατθριςαμε. 

Θ εκπομπι ςφγχροτρον (synchrotron) ραδιοκυμάτων δεν ςθμειϊνεται ςε μεγάλο ρυκμό 

απϊλειασ μάηασ, με αποτζλεςμα ςπάνια να παρατθροφμε ραδιοκφματα ςτουσ αρχικοφσ 

χρόνουσ των ςουπερνόβα. Πταν ελαττωκεί θ πυκνότθτα του κελφφουσ μποροφμε να 

παρατθριςουμε ραδιοκφματα, αλλά αυτά δεν μασ δείχνουν τθν εικόνα του CSM πριν 

τθν ζκρθξθ.  

Θ ςφνδεςθ των SNIIn με τισ LBV 

Υπάρχουν πολλζσ αποδείξεισ που ςυνδζουν τουσ μπλε λαμπροφσ μεταβλθτοφσ με τουσ 

προ γεννιτορεσ των λαμπρϊν ςουπερνόβα IIn. 

1) Οι υπζρ- λαμπρζσ ςουπερνόβα (SLSNIIn) ζχουν ωσ προχπόκεςθ τθν παρουςία 

κελφφουσ (CSM) με ακραία μεγάλθ μάηα (10- 20 Θλιακζσ). Θ απϊλεια αυτισ τθσ 

ποςότθτασ μάηασ απαιτείται για τθν εξζλιξθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, και οι 

ακτίνεσ και ταχφτθτεσ διαςτολισ των κελυφϊν προχποκζτουν αυτι θ μάηα να ζχει 

εκτιναχτεί με εκρθκτικό τρόπο λίγα μόλισ ζτθ πριν τθν ςουπερνόβα. Τα μόνα 

γνωςτά αςτζρια που μποροφν να βιϊςουν τζτοια εκρθκτικι απϊλεια μάηασ είναι οι  

LBV. 

2) Οι άμεςοι εντοπιςμοί LBV ωσ προ- γεννθτόρων των ςουπερνόβα αςτεριϊν. 

3) Οι άμεςεσ παρατθριςεισ μθ κερμικϊν εκριξεων των LBV πριν από ςουπερνόβα. 

Μζχρι τϊρα γνωρίηουμε μόνο 2 τζτοιεσ περιπτϊςεισ και άλλεσ 2 υποψιφιεσ. 

4) Θ ςτενι γραμμι εκπομπισ των CSM δείχνει να ζχει εκτιναχκεί φλθ πλοφςια ςε 

υδρογόνο και να βρίςκεται γφρω από το αςτζρι. Τα πλοφςια ςε (H) κελφφθ δεν 

αποτελοφν αποκλειςτικότθτα των LBV, αλλά ςυνθγοροφν κατά του να είναι προ 

γεννιτορασ ζνα WR αςτζρι. Αν οι SLSN απαιτοφν προ γεννιτορεσ πολφ μεγάλθσ 

μάηασ, αυτό αποτελεί πρόβλθμα για τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ των VMS. Ωσ 

αςτζρια με μεγάλθ απϊλεια μάηασ, μόνο οι LBV ςυνδυάηουν εκτίναξθ φλθσ 

πλοφςιασ ςε υδρογόνο και μεγάλθ πυκνότθτα αςτρικοφ ανζμου. 

5) Οι ταχφτθτεσ των ανζμων παραπζμπουν ςε LBV. Τα πλάτθ των ςτενϊν γραμμϊν 

που παρατθροφμε ςτισ λαμπρζσ SNII απαιτοφν ανζμουσ ταχφτθτασ μερικϊν 

εκατοντάδων km/s. Αυτζσ οι ταχφτθτεσ είναι ςφμφωνεσ με τθν ταχφτθτα διαφυγισ 

των μπλε υπεργιγάντων και των LBV. Δεν αποδεικνφουν ότι οι LBVείναι οι προ 

γεννιτορεσ, αλλά αποτελοφν επιχείρθμα ότι δεν πρόκειται για ερυκροφσ 

υπεργίγαντεσ ι αςτζρια WR. Οι ταχφτθτεσ των ανζμων δεν αποτελοφν πειςτικό 

επιχείρθμα, επειδι θ ακτινοβολία τθσ SN μπορεί να επιταχφνει το κζλυφοσ. 

6) Οι μεταβλθτότθτα του ανζμου ταιριάηει ςε LBV. Οι διακυμάνςεισ πυκνότθτασ 

δείχνουν να ζχουν ςχζςθ με τισ μεταβολζσ των ανζμων των LBV, που τισ μετράμε με 

αρκετι ακρίβεια. Τα μζρθ διαφόρων ταχυτιτων που παρατθροφμε ςτθν γραμμι 

κζαςθσ ςε μζρθ απορρόφθςθσ PCygni, που ζχουν μετατοπιςτεί προσ το μπλε ςε 

μερικζσ SNIIn, μοιάηουν με μζρθ απορρόφθςθσ κλαςςικϊν LBV, όπωσ το AG Car. 

Αυτό δεν αποτελεί άμεςθ ςφνδεςθ με τουσ LBV, μιασ και άλλα αςτζρια 

παρουςιάηουν μεταβολζσ τθσ ταχφτθτασ και τθσ πυκνότθτασ των ανζμων τουσ, και θ 

ξαφνικι ζκλυςθ ακτινοβολίασ τθσ ζκρθξθσ μπορεί να δίνει τθν εντφπωςθ 



παρατιρθςθσ πολλαπλϊν ταχυτιτων ςτον αςτρικό άνεμο (ςτθν απορρόφθςθ ςτθν 

γραμμι κζαςθσ). 

Ρρζπει να ςθμειϊςουμε ότι δεν ςυνδζονται απαραίτθτα όλεσ οι SNII με LBV. Μερικζσ 

μπορεί να είναι ςτθν πράξθ τφπου Ia με πυκνό κζλυφοσ. Μερικζσ μπορεί να είναι SN 

δζςμευςθσ θλεκτρονίων (electron capture) με αρχικζσ μάηεσ 8- 10 Θλιακζσ. Άλλεσ να 

προζρχονται από ακραίουσ ερυκροφσ υπεργίγαντεσ τφπου VYC Ma με πολφ πυκνοφσ 

ανζμουσ. Για τισ SLSNIIn θ ςφνδεςθ με τουσ LBV είναι πιο ιςχυρι, λόγω τθσ μεγάλθσ μάηασ 

που απαιτείται ςτο κζλυφοσ. 

Θ αναηιτθςθ των προ ςουπερνόβα εκριξεων και οι επιπλοκζσ τουσ. 

Για να παρατθριςουμε και να κατατάξουμε μία ζκρθξθ φάςματοσ SNII από τθν μεγάλθ 

λαμπρότθτα του κελφφουσ, θ ςφγκρουςθ ανάμεςα ςτο κζλυφοσ και το κρουςτικό κφμα 

πρζπει να εμφανιςτεί άμεςα μετά τθν ζκρθξθ. Αυτό περιορίηει πολφ τθν κζςθ του κελφφουσ 

και τον χρόνο εκτίναξισ του πριν τθν ςουπερνόβα. Δεδομζνθσ τθσ λαμπρότθτασ των SLSN, θ 

φωτόςφαιρα πρζπει να ζχει ακτίνα μερικζσ εκατοντάδεσ δισ χιλιόμετρα, που πρζπει να 

είναι θ τοποκεςία του CSM αν θ λαμπρότθτα προζρχεται από τθν ςφγκρουςθ με το 

κρουςτικό κφμα. Ζνασ άλλοσ τρόποσ είναι το κρουςτικό μζτωπο (το ψυχρό πυκνό μζροσ του 

κελφφουσ ι CDS, cold dense shell) να διαςτζλλεται κατά μερικζσ χιλιάδεσ km/s με 

αποτζλεςμα να κυριαρχιςει ςτο κζλυφοσ (CSM) ςτισ πρϊτεσ 100 περίπου θμζρεσ μετά τθν 

ζκρθξθ. Τα προφίλ τθσ μετατοπιςμζνθσ ςτο μπλε απορρόφθςθσ του P Cygni ςε μζρθ ςτενϊν 

γραμμϊν δείχνουν ότι αυτό το κζλυφοσ εκτείνεται (διαςτζλλεται προσ τα εμάσ). Αυτό 

αποκλείει να είναι το CMS απομεινάρι ενόσ πρωτοπλανθτικοφ δίςκου. 

Ρόςο πριν τθν ζκρθξθ εκτινάχτθκε το κζλυφοσ από το αςτζρι? Από τα πλάτθ των ςτενϊν 

γραμμϊν μποροφμε να αντλιςουμε τθν ταχφτθτα του προ ςουπερνόβα ανζμου (100- 600 

km/s). Για να φτάςει τθν ακτίνα μερικϊν εκατοντάδων δισ χιλιομζτρων θ εκτίναξθ μάηασ 

χρειάηεται μόλισ μερικά ζτθ. Αφοφ θ διάρκεια ηωισ των VMS είναι λίγα εκατομμφρια ζτθ 

και θ καφςθ θλίου ςτον πυρινα διαρκεί μιςό με ζνα εκ. ζτθ, μια χρονικι κλίμακα 2- 3 ετϊν 

ταιριάηει πολφ με τον χρόνο τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα. Αυτό αποτελεί ςθμαντικι 

απόδειξθ ότι κάτι βίαιο ςυνζβθ ςε αυτά τα αςτζρια μόλισ πριν τθν κατάρρευςθ, ςαν 

προμινυμα τθσ ςουπερνόβα.  

Ππωσ είπαμε νωρίτερα, θ μάηα του κελφφουσ πρζπει να είναι αρκετι ϊςτε να παρζχει 

αδράνεια ικανι να επιβραδφνει τθν ταχεία ζκρθξθ ςουπερνόβα και να αποςπάςει τθν 

κινθτικι ενζργεια. Αυτό ςυμβαίνει ειδικά ςτισ SLSN, όπου απαιτείται το κζλυφοσ να ζχει 

μάηα τουλάχιςτον 10 Θλιακζσ. Αν ςυνυπολογίςουμε τθν ταχφτθτα διαςτολισ του κελφφουσ 

(μερικζσ εκατοντάδεσ km/s), θ ζκρθξθ που εκτίναξε το κζλυφοσ πρζπει να είχε ιςχφ 10ςτθ49 

erg.  

Θ πλοφςια ςε υδρογόνο ςφςταςθ, θ μεγάλθ μεταφορά μάηασ, θ ταχφτθτα και θ ενζργεια 

αυτϊν των προ ςουπερνόβα εκριξεων είναι εντυπωςιακά όμοια με τισ τεράςτιεσ εκριξεισ 

των LBV. Ππωσ είπαμε, αυτό αποτελεί τθν βάςθ τθσ ςφνδεςθσ των LBV με τισ SNIIn. Πμωσ 

επικρατεί αςάφεια για τουσ φυςικοφσ μθχανιςμοφσ των εκριξεων των LBV και των SNIIn. Οι 

πρόδρομοι των SN πρζπει να είναι κάποια γεγονότα εκρθκτικισ απϊλειασ μάηασ, χωρίσ να 

γνωρίηουμε τθν υποδομι τουσ. Αντίκετα με πολλά LBV, οι προ SN εκριξεισ φαίνεται να 

είναι ςυγχρονιςμζνεσ με τθν κατάρρευςθ του πυρινα. Αυτό ζχει ενδιαφζρον, γιατί 

γνωρίηουμε ότι θ εξζλιξθ του πυρινα ςυμβαίνει γριγορα μζςω διαφορετικϊν φάςεων 

ςφντθξθσ, όςο ζνα αςτζρι πλθςιάηει ςτθν κατάρρευςθ. Μςωσ είναι φυςικό να ςυνδζουμε 



αυτζσ τισ προ ςουπερνόβα εκριξεισ με τθν καφςθ των (Ne), (O), που θ κάκε μία διαρκεί 

περίπου ζνα ζτοσ. Θ καφςθ άνκρακα διαρκεί τουλάχιςτον μερικοφσ αιϊνεσ (πολφ αργι 

ϊςτε να ςυνδυαςτεί με τισ εκριξεισ), ενϊ αυτι του (Si) μόλισ μια θμζρα (πολφ ςφντομθ).  

Σε ακραίασ μάηασ αςτζρια (με αρχικι πάνω από 100 Θλιακζσ), μπορεί να ζχουμε εκριξεισ 

μζςω τθσ αςτάκειασ ηεφγουσ (PPI), όταν θ εκρθκτικι καφςθ του (O) δεν μπορεί να διαλφςει 

όλο το αςτζρι όπωσ κα ζκανε μια τελικι SN. Μπορεί όμωσ να αποτελζςει τθν αιτία 

εκριξεων που μεταφζρουν τθν μάηα και ζχουν τθν ενζργεια που χρειάηεται για τισ 

παρατθριςιμεσ προ ςουπερνόβα εκριξεισ. Οι PPI είναι πολφ ςπάνιεσ (1% όλων των SN 

κατάρρευςθσ πυρινα) ϊςτε να εξθγιςουν όλεσ τισ τφπου IIn (που αποτελοφν το 8% των SN 

κατάρρευςθσ πυρινα). Αρκοφν όμωσ για τισ SLSNIIn. 

Υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα τφπου Ic (SLSN) και GRB 

Δεν είναι όλεσ οι υπζρλαμπρεσ SN τφπου II και δεν ζχουν όλεσ (H) ςτο φάςμα τουσ. Οι προ 

γεννιτορεσ των SNII πρζπει να εκτινάξουν μεγάλθ μάηα υδρογόνου ςε λίγα μόλισ ζτθ πριν 

τθν ζκρθξθ, που ςθμαίνει ότι πρζπει να διατιρθςαν αρκετό υδρογόνο μζχρι τα τελευταία 

ςτάδια τθσ ηωισ τουσ. Υπάρχουν όμωσ πολλζσ ςουπερνόβα που ςχετίηονται με VMS που 

ζχουν απωλζςει όλο το κζλυφοσ υδρογόνου τουσ, ίςωσ και το κζλυφοσ θλίου μζχρι τον 

κάνατό τουσ.  Οι ςουπερνόβα που δεν παρουςιάηουν υδρογόνο ςτο φάςμα τουσ, αλλά 

ζχουν ιςχυρι παρουςία του ςτοιχείου ιλιον ονομάηονται Ib, ενϊ αυτζσ που δεν ζχουν οφτε 

(He) ονομάηονται Ic (ο τφποσ IIb είναι μια ενδιάμεςθ κατθγορία ςαν τφποσ Ib, αλλά με 

μικρισ μάηασ υδρογόνο, με αποτζλεςμα τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ θ ςουπερνόβα να 

εμφανίηεται ςαν II και μετά ςαν Ib).Οι τρεισ αυτοί τφποι αναφζρονται ςαν απογυμνωμζνου 

φλοιοφ (stripped envelope). Από αυτζσ ςυνδζονται περιςςότερο με VMS οι τφπου Ic, και 

αυτζσ με πλατιζσ γραμμζσ εκπομπισ ςυνδζονται με GRB. 

SLSNIc. Είναι οι λαμπρότερεσ ςουπερνόβα. Θ πρωτότυπθ αυτοφ του τφπου είναι θ 

SN2005ap. Δεν ζχουν υδρογόνο οφτε ιλιο ςτο φάςμα τουσ. Θ παραπάνω ςουπερνόβα και θ 

SN2006gy ζχουν μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ (z=0,2 - 0,3), που ςθμαίνει ότι δεν ιταν εφκολθ θ 

κατάταξι τουσ. Θ μζγιςτθ λαμπρότθτά τουσ ζφταςε ςε μζγεκοσ -22 ωσ -23mag. Είναι πιο 

κερμζσ από τισ ςυνθκιςμζνεσ SN και ζχουν κορφφωςθ φαςματικισ κατανομισ τθσ 

ενζργειασ (spectral energy distribution) ςτο κοντινό υπεριϊδεσ. Ζτςι θ ερυκρολίςκθςθ 

ενίςχυςε τθν φαινόμενθ ςτο ορατό λαμπρότθτά τουσ. Θ μεγάλθ κερμοκραςία τθσ 

φωτόςφαιρασ οφείλεται ςτθν ανυπαρξία υδρογόνου και θλίου. Αντίκετα με τισ SNIIn, δεν 

ζχουν ςτενζσ γραμμζσ ςτο φάςμα τουσ. Ζχουν πλατιζσ γραμμζσ απορρόφθςθσ όπωσ οι 

κανονικζσ ςουπερνόβα.  

Οι 3 πικανοί φυςικοί μθχανιςμοί των εκριξεϊν τουσ είναι οι ίδιοι που αναφζραμε για τισ 

SLSN. 1) Αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο κρουςτικό μζτωπο τθσ ςουπερνόβα με το αδιαφανζσ 

κζλυφοσ (CMS). 2) Μαγνθτικζσ δυνάμεισ. 3) Σουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ. Ακόμα και αν 

δεν ζχουν ςτενζσ γραμμζσ ςτο φάςμα τουσ (άρα ςτεροφνται <υπογραφϊν> τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ με κζλυφοσ), αυτζσ οι SN ζχουν ωσ πικανότερο μθχανιςμό τον πρϊτο αν θ 

αδιαφάνεια του κελφφουσ παρουςιάηει ζνα <κοφτό> εξωτερικό όριο, μικρότερο από τθν 

ακτίνα διάχυςθσ μζςα ςτο κζλυφοσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ το κρουςτικό κφμα διαπερνάει 

το κζλυφοσ και τα φωτόνια διαχζονται προσ τα ζξω δθμιουργϊντασ φάςμα με πλατιζσ 

γραμμζσ. Και οι SN από μάγνεταρ αποτελοφν πικανζσ πθγζσ SLSNIc, κάτι που είναι 

ςφμφωνο με τα παρατθρθςιακά δεδομζνα. Ο τρίτοσ μθχανιςμόσ, θ αςτάκεια ηεφγουσ, 

αποτελεί τθν παλαιότερθ ιδζα για τισ SLSN, αλλά δεν υπάρχουν ςχετικζσ αποδείξεισ. Οι 

περιςςότερεσ SLSN είναι πολφ γριγορεσ για να είναι PISN. Για να φτάςουν τθν μζγιςτθ 



παρατθριςιμθ λαμπρότθτα, απαιτοφνται 10 Θλιακζσ μάηεσ (56Ni) για τθν ραδιενεργό 

διάςπαςθ, αλλά ο ρυκμόσ μείωςθσ λαμπρότθτασ που παρατθροφμε ςε αυτζσ είναι πολφ πιο 

γριγοροσ από αυτόν τθσ δθμιουργίασ του (56Co). Μόνο θ SN2007bi ζχει ρυκμό μείωςθσ 

λαμπρότθτασ που να ταιριάηει με τθν ραδιενεργι διάςπαςθ. Υπάρχει θ άποψθ ότι αυτζσ οι 

ςουπερνόβα ζλαβαν χϊρα μόνο ςτα ακραίασ μεγάλθσ μάηασ αςτζρια ςτο νεαρό ςφμπαν (με 

μικρι απϊλεια μάηασ). 

SNIc-BL που ςχετίηονται με GRB (εκριξεισ ακτίνων γ). Οι εκριξεισ ακτίνων γ αποτελοφν άλλο 

ζνα παράδειγμα πικανοφ κανάτου VMS. Οι ιδιότθτεσ των GRB που ζχουν παρατθρθκεί με 

λεπτομζρεια, θ ποικιλία τουσ και το ιςτορικό τουσ είναι πολφ πλοφςια. Ριςτεφουμε ότι οι 

μακροχρόνιεσ εκριξεισ ακτίνων γ ςχετίηονται με κατάρρευςθ αςτρικοφ πυρινα ςε μαφρθ 

τρφπα.  

Μζχρι τϊρα ο μόνοσ τφποσ SN που φαίνεται να ςχετίηεται με GRB είναι ο τφποσ πλατιϊν 

γραμμϊν SNIc-BL, που ζχουν ακραία πλατιζσ γραμμζσ απορρόφθςθσ ςτο φάςμα τουσ. Μια 

κανονικι ςουπερνόβα ζχει γραμμζσ που παραπζμπουν ςε ταχφτθτα εκροισ του αερίου 

10000 km/s, αλλά αυτζσ παραπζμπουν ςε 30000 km/s. Οι ςχετικιςτικζσ αυτζσ ταχφτθτεσ 

ζχουν να κάνουν με το γεγονόσ ότι ο πίδακασ που εντοπίηουμε ςε μια GRB είναι πολφ 

ςχετικιςτικόσ, αν τθν παρατθροφμε ςχεδόν από τον πόλο τθσ.  Μιασ και θ κινθτικι ενζργεια 

είναι ανάλογθ με το τετράγωνο τθσ ταχφτθτασ, αυτζσ οι μεγάλεσ ταχφτθτεσ διαςτολισ 

ςθμαίνουν μεγάλθ ενζργεια τθσ ζκρθξθσ, και ονομάηονται μερικζσ φορζσ υπερ-νόβα 

(hypernova). Ο λόγοσ ςφνδεςθσ των SNIc-BL και GRB με τουσ κανάτουσ των αςτεριϊν πολφ 

μεγάλθσ μάηασ είναι το βαςικό ςενάριο παραγωγισ των ςχετικιςτικϊν πιδάκων. Αυτό 

περιλαμβάνει κατάρρευςθ ςε μαφρθ τρφπα αςτεριοφ αρχικισ μάηασ πάνω από 30 Θλιακζσ. 

Αν και θ ζκρθξθ ακτίνων γ και οι υςτερόλαμπεσ (afterglow) που ακολουκοφν είναι πολφ 

μεγάλθσ λαμπρότθτασ, θ SNIc-BL που ακολουκεί δεν είναι ακραία λαμπρι (κοντά ςτθν 

κορυφι λαμπρότθτασ των κανονικϊν, -19 με -20 mag), και ςίγουρα όχι τόςο λαμπρι όςο οι 

SNIc. 

Οι γαλαξίεσ που τισ φιλοξενοφν. Οι SLSNIc και οι SLSNIc -BL ζχουν προζλευςθ από όμοια 

περιβάλλοντα, γαλαξίεσ μικρισ μάηασ και χαμθλισ μεταλλικότθτασ. Αυτό μπορεί να 

ςθμαίνει ότι οι 2 τφποι ςουπερνόβα είναι το τελικό ςτάδιο εξζλιξθσ για μεγάλθσ μάηασ 

αςτζρια με μικρι μεταλλικότθτα, αλλά κάποιεσ εναλλακτικζσ ιδιότθτεσ κακορίηουν αν 

ςυνοδεφονται από ζκρθξθ ακτίνων γ ι όχι. Θ απϊλεια του υδρογόνου και του θλίου 

κανονικά παραπζμπει ςε ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ, δθλαδι μεγάλθ μεταλλικότθτα. Ζτςι 

πρζπει ςε περιβάλλονται μικρισ μεταλλικότθτασ να ζχει βαςικό ρόλο θ αλλθλεπίδραςθ με 

ςυνοδό αςτζρα, ϊςτε να αναπτυχκεί θ απαραίτθτθ ςτροφορμι (ειδικά για τουσ πίδακεσ 

των GRB), με εναλλακτικι εξιγθςθ τθν εξζλιξθ χθμικισ ομοιογζνειασ (ανακάτεμα τθσ 

εςωτερικισ με τθν εξωτερικι φλθ του αςτεριοφ) μζςω τθσ ταχφτατθσ αςτρικισ 

περιςτροφισ. Και οι μάγνεταρ ζχουν προτακεί ωσ πικανι πθγι δθμιουργίασ GRB, ενϊ 

αποτελοφν πικανι αιτία των SLSNIc, όπωσ αναφζραμε παραπάνω. 

Ανιχνευμζνοι προ γεννιτορεσ SNII 

Οι ςφνδεςθ SLSN με VMS που περιγράψαμε παραπάνω είναι ζμμεςθ, βαςιηόμενθ ςε 

περιςταςιακζσ αποδείξεισ .Για παράδειγμα, ςτθρίηονται ςτθν μεγάλθ απαιτοφμενθ μάηα 

του κελφφουσ, ςτα παρατθρθςιακά δεδομζνα των ταχυτιτων των ανζμων, τθν προχπόκεςθ 

φπαρξθσ ακραίασ εκρθκτικισ μεταβλθτότθτασ που από ότι γνωρίηουμε παράγεται μόνο ςτα 

LBV, και τθν πικανι ςφνδεςθ με μάγνεταρ ι με αςτζρι κατάρρευςθσ (collapsar). Ο πιο 

άμεςοσ τρόποσ ςφνδεςθσ μιασ ςουπερνόβα με τθν μάηα του προ γεννιτορά τθσ είναι να τον 



ανακαλφψουμε ςε εικόνεσ αρχείου πριν τθν ζκρθξθ. Αυτό το πετυχαίνουμε τα τελευταία 

χρόνια με αποτζλεςμα να ζχουμε διαπιςτευμζνουσ προ γεννιτορεσ ςουπερνόβα, και ζναν 

προ γεννιτορα SLSN. 

Οι πρϊτεσ τζτοιεσ περιπτϊςεισ ιταν οι κοντινζσ SN1978A ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ 

και SN1993J ςτον M81. Τϊρα θ λίςτα επεκτάκθκε ςε μακρινότερουσ γαλαξίεσ (SNIIb ςτον 

M101, SN2011hd). Οι περιςςότεροι είναι από SNIIP, IIb, με μικρζσ ςχετικά αρχικζσ μάηεσ 

(<20 Θλιακζσ). 

Θ ανίχνευςθ είναι πολφ δφςκολθ. Ρρζπει να υπάρχει αςτζρι ςφγκριςθσ ςτθν εικόνα του προ 

γεννιτορα και ςτθν εικόνα τθσ ςουπερνόβα, αλλιϊσ καταχωρείται ωσ υποψιφιοσ προ 

γεννιτορασ. Ο προ γεννιτορασ μασ βοθκάει επίςθσ ςτθν εκτίμθςθ τθσ απόςταςθσ. Θ κζςθ 

του ςτο H/R μασ δίνει το (κεωρθτικό) ίχνοσ εξζλιξισ του και τθν αρχικι μάηα του. Για 

παράδειγμα, τα WR, που αναμζνουμε να αποτελοφν προ γεννιτορεσ τουλάχιςτον μερικϊν 

SNIbc, είναι πολφ λαμπρά αλλά και πολφ κερμά, με αποτζλεςμα να εκπζμπουν κατά το 

μεγαλφτερο μζροσ ςτισ υπεριϊδεισ. Σε ςφγκριςθ με ζναν ερυκρό υπεργίγαντα ςτθν ίδια 

απόςταςθ, ανιχνεφονται πιο δφςκολα ςτα αρχεία του Hubble ςτα ερυκρά φίλτρα I band, 

που χρθςιμοποιεί ςυχνά το διαςτθμικό τθλεςκόπιο ςτισ επιςκοπιςεισ γαλαξιϊν. Οι LBV, 

που εκπζμπουν κυρίωσ ςτο ορατό, πρζπει να φαίνονται εφκολα ςτθν ίδια απόςταςθ. Αυτό 

μπορεί να επθρεάηει τον αρικμό των προ γεννιτορων, και να ζχουμε υπερβολι για τουσ 

LBV.  

Ζνα ςθμαντικό ηιτθμα ςτθν κατανόθςθ των VMS είναι αν καταλιγουν ςε κανονικζσ 

ςουπερνόβα, ςπάνιεσ και αςυνικιςτεσ SLSN, SNIIn ι αςκενείσ/ αποτυχθμζνεσ (που δεν 

διαλφουν το αςτζρι) ςουπερνόβα με το υλικό από τον πυρινα και το (56Ni) να πζφτουν 

μζςα ςτθν μαφρθ τρφπα (δφςκολο ι αδφνατο να παρατθρθκοφνε). Βάςει των μοντζλων 

αςτρικισ εξζλιξθσ μονοφ αςτεριοφ και τισ μελζτεσ πυρθνικισ κατάρρευςθσ αναμζνουμε τα 

μονά αςτζρια με αρχικι μάηα πάνω από 30 Θλιακζσ να καταρρζουν ςε μαφρθ τρφπα και να 

μθν δίνουν λαμπρι ςουπερνόβα, εκτόσ αν επικρατιςουν ειδικζσ ςυνκικεσ όπωσ θ πολφ 

γριγορθ αςτρικι περιςτροφι και θ απογφμνωςθ του κελφφουσ, που κα δθμιουργιςουν 

ζνα αςτζρι κατάρρευςθσ ι μια GRB. Από τισ παρατθριςεισ υπάρχουν τουλάχιςτον 4 

περιπτϊςεισ αςτεριϊν μεγαλφτερθσ αρχικισ μάηασ να ζδωςαν ςουπερνόβα 

αποτελεςματικά, και όλεσ ιταν τφπου IIn (αυτό το ςυμπζραςμα μπορεί να ζχει επθρεαςτεί 

από τθν πιο εφκολθ παρατιρθςθ των LBV ςε ςχζςθ με άλλα αςτζρια ίδιασ λαμπρότθτασ 

αλλά πιο κερμά, όπωσ αναφζραμε). Οι περιπτϊςεισ αυτζσ είναι οι 

SN2005gl. Μια αρκετά λαμπρι SNIIn με τισ εικόνεσ του πεδίου πριν τθν ζκρθξθ να δείχνουν 

μια πθγι φωτόσ ςτθν κζςθ τθσ, που μείωςε τθν λαμπρότθτά τθσ κάτω από τα όρια τθσ 

ανίχνευςθσ μετά το <ςβιςιμο> τθσ ςουπερνόβα. Θ μεγάλθ λαμπρότθτα του προ γεννιτορα 

οδθγεί ςτο ςυμπζραςμα ότι ιταν ζνα μεγάλθσ μάηασ LBV όμοιο με PCygni με αρχικι μάηα 

60 Θλιακζσ και ρυκμό απϊλειασ μάηασ λίγο πριν τθν ζκρθξθ 0,01 Θλιακι μάηα το ζτοσ.   

SN1961V. Ρρόκειται για ζνα προ γεννιτορα SNIIn. Τθν είχαμε για δεκαετίεσ ωσ πρότυπθ 

τεράςτια ζκρθξθ LBV, ανάλογθ με τθν ζκρθξθ του 19ου αιϊνα του θ Καρίνασ. Πμωσ δφο 

μελζτεσ του 2011 ςυμφωνοφν ότι πρόκειται για κατάρρευςθ πυρινα τφπου IIn. Και ςε 

αυτιν τθ περίπτωςθ ζχουμε το απομεινάρι τθσ ςουπερνόβα να είναι τϊρα μικρότερθσ 

λαμπρότθτασ από αυτι που είχαν οι προ γεννιτορεσ (κατά 1,5 και 6 mag αντίςτοιχα). Θ  

λαμπρότθτα του προ γεννιτορα τθσ SN1961V μασ δίνει αρχικι μάηα 100 - 200 Θλιακζσ. 



Και ςτισ 2 περιπτϊςεισ οι SN ζχουν χάςει αρκετι λαμπρότθτα ϊςτε να είναι τϊρα 

μικρότερθσ λαμπρότθτασ από αυτι που είχε ο προ γεννιτορασ. Οι προ γεννιτορεσ δεν 

φαίνονται πια, και μάλλον ζχουν καταρρεφςει. Αυτό αποτελεί τθν ιςχυρότερθ απόδειξθ ότι 

αυτά ιταν πράγματι τα αςτζρια που ζδωςαν τισ παραπάνω ςουπερνόβα (και όχι αςτζρι 

ςτθν γραμμι κζαςθσ ι διπλά αςτζρια ι ςμινοσ). Αυτό δεν ιςχφει για τισ 2 επόμενεσ 

περιπτϊςεισ (πιο πρόςφατεσ), ςτισ οποίεσ θ ςουπερνόβα δεν ζχει ςβιςει αρκετά.   

SN2010jl. Είναι θ μόνθ με κατάταξθ SLSN. Το μζγιςτο λαμπρότθτα ζφταςε τα -20 mag. Θ 

υποψιφια πθγι που φαίνεται ςτο αρχείο του Hubble είναι λαμπρι με μπλε χρϊμα, που 

παραπζμπει ςε πολφ μεγάλθσ μάηασ προ γεννιτορα ι ςε μεγάλθσ μάηασ ςμινοσ. Και ςτισ 2 

περιπτϊςεισ ο προ γεννιτορασ είχε μάηα πολφ πάνω από 30 Θλιακζσ.  

SN2009ip. Είναι θ πιο πρόςφατθ, γιατί ενϊ ονομάςτθκε 2009 από μία ζκρθξθ- μιμθτι 

(impostor), θ κανονικι ςουπερνόβα ζγινε το 2012. Στθν ίδια κζςθ τα αρχεία μιασ δεκαετίασ 

του Hubble δείχνουν μια λαμπρι πθγι. Αν είναι ο προ γεννιτορασ, είχε αρχικι μάηα 50- 80 

Θλιακζσ. 

Άμεςεσ παρατθριςεισ εκριξεων προ ςουπερνόβα. 

Οι SNIIn και SNIbn απαιτοφν τθν εκρθκτικι απϊλεια μάηασ λίγα ζτθ πριν τθν πυρθνικι 

κατάρρευςθ, για να ζχουν αρκετά πυκνό κζλυφοσ (CSM) για το φάςμα λεπτϊν γραμμϊν και 

τθν μεγάλθ λαμπρότθτα που επιδεικνφουν. Τθν παραπάνω χρονικι κλίμακα λίγων ετϊν τθν 

ςυμπεραίνουμε από τισ ταχφτθτεσ του αερίου προ κρουςτικοφ κφματοσ και τθν ακτίνα του 

κρουςτικοφ μετϊπου και τθσ φωτόςφαιρασ. Τϊρα διακζτουμε παραδείγματα SN με 

παρατιρθςθ βίαιων εκροϊν φλθσ λίγα ζτθ πριν, και ςε όλεσ τισ περιπτϊςεισ ζχουμε 

λαμπρζσ ςτενζσ γραμμζσ, που προδίδουν τθν αλλθλεπίδραςθ του κελφφουσ με το 

κρουςτικό κφμα.  

SN2006jc. Είναι το πρϊτο αντικείμενο με ξεκάκαρθ παρατιρθςθ μεγάλθσ εκροισ φλθσ 2 ζτθ 

πριν τθν ςουπερνόβα. Αυτό το γεγονόσ του 2004 χαρακτθρίςτθκε ωσ πικανι ζκρθξθ LBV ι 

μιμθτι ςουπερνόβα. Είχε κορφφωςθ λαμπρότθτασ όμοια με το θ Καρίνασ (απόλυτθ 

λαμπρότθτα -14mag) αλλά ζςβθςε μετά από μερικζσ εβδομάδεσ. Δεν ζχουμε διακζςιμο 

φάςμα, αλλά θ ςουπερνόβα μετά από 2 ζτθ ιταν τφπου Ibn με ιςχυρζσ ςτενζσ γραμμζσ 

(He), που παραπζμπουν ςε ςχετικά αργό (1000km/s) και πυκνό κζλυφοσ, φτωχό ςε 

υδρογόνο. Δεν ζχει ανακαλυφτεί ακόμα ο (ςε φάςθ θρεμίασ) προ γεννιτορασ, αλλά πρζπει 

να ιταν αςτζρι WR λόγω τθσ απϊλειασ υδρογόνου από το κζλυφοσ. 

SN2009ip. Αυτι θ περίπτωςθ μελετικθκε ωσ εκροι φλθσ τφπου LBV το 2009, πάλι με 

κορφφωςθ απόλυτθσ λαμπρότθτασ -14mag. Εδϊ ζχουμε όμωσ πολλά φάςματα από τισ προ 

ςουπερνόβα εκριξεισ, που παρουςιάηουν ιδιότθτεσ όμοιεσ με BLV. Στα αρχεία 10 ετϊν του 

Hubble ανακαλφφτθκε ο ςε φάςθ θρεμίασ προ γεννιτορασ. Στα 5 προθγοφμενα ζτθ τθσ 

ζκρθξθσ LBV, παρουςίαςε μεταβλθτότθτα όμοια με τφπου S- Dor χωρίσ μεγάλθ αφξθςθ 

λαμπρότθτασ, κάτι χαρακτθρθςτικό για LBV. Μετά το αςτζρι ζδωςε πολλζσ ςφντομεσ 

κορυφϊςεισ για 3 ζτθ που ζμοιαηαν με εναλλακτικζσ εκριξεισ LBV, και μια τελικι το 2012. Θ 

καμπφλθ λαμπρότθτασ τθσ ςουπερνόβα είχε 2 κορυφζσ με ζνα αρχικό, μικρότερθσ 

λαμπρότθτασ, φοφςκωμα (bump) (-15 mag) και με πολφ πλατιζσ (8000km/s) γραμμζσ 

εκπομπισ, που προζρχονταν μάλλον από τθν φωτόςφαιρα που εκτινάχτθκε μζςω τθσ 

ζκρθξθσ. Γριγορα, ςε 40 θμζρεσ ζφταςε ςτο μζγιςτο λαμπρότθτασ (-18mag), και μετά 

ςυνζχιςε ωσ κανονικι SNIIn. Αυτό οφείλεται ςτθν ςφγκρουςθ τθσ ζκρθξθσ με το (αργό) 

κζλυφοσ που εκτινάχτθκε 1-3 χρόνια νωρίτερα. Θ λαμπρότθτά τθσ ςυνεχίηει να μειϊνεται. 



SN2010mc. Ραρατθρικθκε μια εκροι φλθσ 40 θμζρεσ πριν το μζγιςτο λαμπρότθτασ. Θ 

καμπφλθ φωτόσ τθσ ςουπερνόβα είναι εκπλθκτικά όμοια με τθν SN2009ip. Ρροτάκθκε τα 

γεγονότα που προθγικθκαν των εκριξεων κατά 40 θμζρεσ να ιταν οι ςουπερνόβα, αφοφ 

τότε παρατθρικθκαν οι πολφ πλατιζσ γραμμζσ PCygni ςτα φάςματα, και οι επερχόμενεσ 

κορυφϊςεισ λαμπρότθτασ ςτισ 2 περιπτϊςεισ να απεικόνιςαν τισ αλλθλεπιδράςεισ των 

κρουςτικϊν μετϊπων με τα κελφφθ.  

SN1961V. Ο μπλε (-12,2mag) προ γεννιτορασ φαίνεται ςε εικόνεσ 20 χρόνια πριν τθν 

ζκρθξθ, με μικρζσ (0,5mag) διακυμάνςεισ λαμπρότθτασ, που μπορεί να είναι επειςόδια 

τφπου S-Dor ςε ζναν LBV. Ζνα ζτοσ πριν τθν SN παρατθρικθκε απόλυτθ λαμπρότθτα -14,5, 

και επειδι ζγινε μόνο μια φορά ίςωσ να ιταν γιγάντια ζκρθξθ LBV. Το 1961 υπιρχε μια 

επίπεδθ λαμπρότθτα -17mag για 100 θμζρεσ και μετά μια ςφντομθ κορυφι -18mag. Μετά 

μειϊκθκε γριγορα θ λαμπρότθτα και ςυνεχίηει να μειϊνεται, με εξαίρεςθ μερικά επίπεδα 

διαςτιματα ι αναπθδιςεισ ςτθν μείωςθ λαμπρότθτασ τα πρϊτα 5 ζτθ. Τϊρα θ πθγι είναι 

6mag πιο αμυδρι από τον προ γεννιτορα, με εκπομπι (Hα).  

Αυτζσ οι ανακαλφψεισ προ ςουπερνόβα γεγονότων αποτελοφν ιςχυρζσ αποδείξεισ ότι τα 

VMS βιϊνουν βίαιεσ αςτάκειεσ ςτα τελευταία ςτάδια τθσ εξζλιξισ τουσ. Θ μικρι χρονικι 

κλίμακα των λίγων ετϊν μασ δείχνει αςτάκεια ςτισ τελευταίεσ φάςεισ τθσ ςφντθξθσ, ειδικά 

ςτθν καφςθ του (Ne) και του (O), με τθν κακεμία να διαρκεί 1 ζτοσ. Θ αυξθμζνθ αςτάκεια 

ςτα αςτζρια πολφ μεγάλθσ αρχικισ μάηασ επαλθκεφεται ςτθν περίπτωςθ που οι προ 

ςουπερνόβα εκριξεισ οφείλονται ςτθν παλμικι αςτάκεια ηεφγουσ (pulsation pair 

instability), αλλά μπορεί να αντιςτοιχεί και ςε άλλεσ άγνωςτεσ ακόμα αςτάκειεσ πυρθνικισ 

ςφντθξθσ.  

Επίλογοσ 

Τα VMS είναι λαμπρά, και οι SLSN ακόμα λαμπρότερεσ. Ζτςι είναι ορατζσ από μεγάλθ 

απόςταςθ και ελπίηουμε να μασ δϊςουν φωσ από τισ εκριξεισ των πρϊτων αςτεριϊν του 

ςφμπαντοσ. Αναμζνουμε θ μικρι μεταλλικότθτα να ενίςχυςε τθν δθμιουργία VMS εκείνθ 

τθν εποχι. Ενϊ αναμζνουμε ςε περιβάλλοντα μικρισ μεταλλικότθτασ τα VMS να ζχουν 

μικρι απϊλεια μάηασ μζςω αςτρικϊν ανζμων, οι ςουπερνόβα ςε γαλαξίεσ μικρισ 

μεταλλικότθτασ μασ δείχνουν το αντίκετο. Μάλλον θ εκρθκτικι εκτίναξθ μάηασ και οι 

αλλθλεπιδράςεισ με ςυνοδοφσ ζχουν βαςικό ρόλο ςτθν απϊλεια μάηασ. Αυτοί οι 2 

παράγοντεσ πρζπει να κυριαρχοφνε ςτθν εξζλιξθ των VMS. Λδίωσ θ εκρθκτικι απϊλεια 

μάηασ ςτα τελευταία ςτάδια εξζλιξθσ πρζπει να κυριαρχεί χωρίσ να εξαρτάται από τθν 

μεταλλικότθτα. Οι υποψιφιοι μθχανιςμοί είναι οι ςυνεχείσ υπερ- Eddington αςτρικοί 

άνεμοι και οι υδροδυναμικζσ εκριξεισ. Μςωσ το ποιοσ μθχανιςμόσ επικρατεί ςε κάκε τφπο 

ζκρθξθσ να ζχει να κάνει με τθν μεταλλικότθτα. Οι υπερ Eddington άνεμοι βαςίηονται ςτθν 

αδιαφάνεια ςκζδαςθσ των θλεκτρονίων για τθν μεταφορά ορμισ ςτο αζριο, κάτι 

ανεξάρτθτο από τθν μεταλλικότθτα, αφοφ απαιτοφνται μόνο θλεκτρόνια που προζρχονται 

από το ιονιςμζνο υδρογόνο. Αυτό ςυμβαίνει επειδι οι γραμμζσ απορρόφθςθσ είναι 

κορεςμζνεσ ςε ανζμουσ μεγάλθσ πυκνότθτασ με ρυκμοφσ απϊλειασ μάηασ πολφ πάνω από 

0,0001 Θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ (οι εκριξεισ των LBV ζχουν ρυκμό απϊλειασ μάηασ 0,01 

Θλιακζσ το ζτοσ). Οι μθ κερμικζσ υδροδυναμικζσ εκριξεισ ζχουν ωσ μθχανιςμό ζνα 

κρουςτικό μζτωπο, το οποίο προφανϊσ μπορεί να επιταχφνει αζριο ακόμθ και μθδενικισ 

μεταλλικότθτασ. Αν το κρουςτικό μζτωπο ζχει ωσ μθχανιςμό ζνα είδοσ αςτάκειασ ςτα 

προχωρθμζνα ςτάδια τθσ ςφντθξθσ μάλλον δεν υπάρχει ςφνδεςθ με τθν αρχικι 

μεταλλικότθτα του αςτεριοφ (ζχει ιδθ δθμιουργιςει βαρφτερα ςτοιχεία).     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


