
 

Ήλιοσ και αςτζρια 

Παρατθρϊντασ τον Ήλιο. 

Η μεγάλθ λαμπρότθτα του Ηλίου μασ δείχνει ότι πρόκειται για αντικείμενο που αποτελεί 

πθγι ενζργειασ, ςε αντίκεςθ με τουσ πλανιτεσ. Η ενζργεια που παράγει ανά δευτερόλεπτο 

ονομάηεται θλιακι λαμπρότθτα.  Ο Ήλιοσ δεν ζχει ςαφι επιφάνεια, αλλά ζνα λεπτό, θμι- 

διαπερατό κζλυφοσ αερίου. Ο δίςκοσ του ζχει διάμετρο 1,4 εκατομμφρια χιλιόμετρα. Οι 

άκρεσ του θλιακοφ δίςκου φαίνονται πιο ςκοτεινζσ, και διακρίνουμε μια ςταδιακι μείωςθ 

τθσ λαμπρότθτασ από το κζντρο προσ τισ άκρεσ. Επειδι το άκρο τθσ εικόνασ του Ηλίου 

ονομάηεται θλιακι χαλάρωςθ (solar limp), ονομάηουμε αυτιν τθν ςταδιακι ελάττωςθ τθσ 

λαμπρότθτασ ςκοτείνιαςμα χαλάρωςθσ (limp darkening). Σο φαινόμενο αυτό ςυμβαίνει 

επειδι κοιτϊντασ τον Ήλιο δεν βλζπουμε τθν επιφάνεια, αλλά και λίγο μζςα από αυτιν 

(μζχρι βάκοσ 500 χιλιόμετρα). Ετςι κοιτϊντασ ςτισ άκρεσ του δίςκου βλζπουμε μόνο τθν 

επιφάνεια και όχι πιο μζςα ςτον Ήλιο, λόγω τθσ γωνίασ μασ. Οςο κοιτάμε πιο πολφ προσ το 

άκρο του δίςκου, τόςο βλζπουμε πιο ρθχά, και όχι ςε βάκοσ, ςτον δίςκο του. Επειδι θ φλθ 

ςτον Ήλιο είναι πιο κερμι οςο πλθςιάηουμε προσ τον πυρινα του, οι εςωτερικζσ περιοχζσ 

εκπζμπουν περιςςότερθ ακτινοβολία, άρα εμφανίηονται λαμπρότερεσ από τθν επιφάνειά 

του. Αν και κοιτϊντασ προσ τισ άκρεσ θ γραμμι κζαςθσ διειςδφει περιςςότερο ςτον Ήλιο, 

λόγω μεγαλφτερθσ πίεςθσ ςτο εςωτερικό του, αυτι θ παράμετροσ δεν είναι τόςο 

ςθμαντικι. 

ε μικοσ κφματοσ 656,3 nm (κόκκινο) τα άτομα υδρογόνου ςτθν χρωμόςφαιρα είναι πολφ 

αποτελεςματικά ςτθν εκπομπι και απορρόφθςθ ακτινοβολίασ. Σο αποτζλεςμα είναι να 

απορροφάει θ χρωμόςφαιρα τθν περιςςότερθ από τθν ακτινοβολία των 656,3 nm που 

προζρχεται από τθν φωτόςφαιρα, αλλά και να εκπζμπει ακτινοβολία ςε αυτό το μικοσ 

κφματοσ. Αυτι θ ακτινοβολία δίνει ςτθν χρωμόςφαιρα το κόκκινο χρϊμα, που τθσ ζδωςε 

και το όνομά τθσ. Αυτό το μικοσ κφματοσ ονομάηεται Hα. Σο (H) ςθμαίνει ότι θ εκπομπι 

προζρχεται από άτομα υδρογόνου, και το α ότι είναι το πρϊτο (από μεγάλο μικοσ κφματοσ 

προσ μικρότερο) μικοσ κφματοσ ςτο οποίο τα άτομα υδρογόνου εκπζμπουν και 

απορροφοφν φωτόνια αποτελεςματικά. Οι άλλεσ, με μικρότερο μικοσ κφματοσ γραμμζσ 

ςτισ οποίεσ τα άτομα υδρογόνου εκπζμπουν και απορροφάνε αποτελεςματικά το φωσ είναι 

θ Hβ (486,1 nm), Hγ (434,0 nm) και Hδ (410,1 nm). Ανάλογα ζχουμε και τισ γραμμζσ  του 

Αςβεςτίου calcium H (396,8 nm) και calcium K (393,3 nm), με μεγάλθ ςθμαςία τθν 

φαςματοςκοπία.  Σα γράμματα  H, K ζχουν ιςτορικι προζλευςθ και δεν ζχουν ςχζςθ με τα 

ςφμβολα για τα ςτοιχεία υδρογόνο και κάλιο). τισ χρωμοςφαιρικζσ λιψεισ ςτο Hα και ςτο 

calcium K διακρίνουμε λαμπρζσ περιοχζσ που ενϊνονται και μασ δίνουν τισ πλαη (plagues) 

και τα νιματα, που προζρχονται από τεράςτια ςφννεφα ςχετικά ψυχρότερου αερίου το 

οποίο ανυψϊνεται ςτθν χρωμόςφαιρα λόγω των μαγνθτικϊν δυνάμεων. Όταν τισ βλζπουμε 

ςτθν άκρθ του δίςκου εμφανίηονται ωσ προεξοχζσ.   

 

 

 



 

Μελανό ςϊμα 

Για να ακτινοβολεί ζνα ςϊμα ωσ μελανό ςϊμα (μια πολφ ςθμαντικι κατθγορία ςυνεχοφσ 

εκπομπισ), πρζπει να είναι κερμικι πθγι ακτινοβολίασ (για παράδειγμα, θ οκόνθ τθσ 

τθλεόραςθσ είναι μθ κερμικι  πθγι ακτινοβολίασ) και  θ ακτινοβολία πρζπει να 

αλλθλοεπιδράει  με τθν φλθ τθσ επιφάνειασ τθσ πθγισ, παρά να διαφεφγει ανεμπόδιςτα. 

Αυτό ςθμαίνει ότι το φωσ παγιδεφεται ςτθν πθγι με αποτζλεςμα αυτι να γίνει αδιαφανισ. 

 

το ορατό φάςμα του Ηλίου ζχουμε ανιχνεφςει 25000 γραμμζσ απορρόφθςθσ! Σο πάχοσ 

των γραμμϊν εξαρτάται  από τθν ςχετικι αφκονία του είδουσ του ατόμου, τθν εγγενι 

πικανότθτα κάκε ατομικισ μετάβαςθσ και το ποςοςτό των ατόμων ςυγκεκριμζνου είδουσ, 

ϊςτε να ζχουν ζνα θλεκτρόνιο ςε κατάλλθλθ αρχικι κατάςταςθ για να αναπτφξει μια 

ςυγκεκριμζνθ φαςματικι γραμμι. Η τελευταία παράμετροσ εξαρτάται πολφ από τθν 

κερμοκραςία, γιατί γενικά όςο μεγαλφτερθ είναι θ κερμοκραςία, τόςο πιο πικανό είναι να 

καταλαμβάνονται βακμίδεσ ανϊτερθσ ενζργειασ.  

 Ζτςι οι γραμμζσ απορρόφθςθσ του Ηλίου μασ πλθροφοροφν για τισ αφκονίεσ των 

ςτοιχείων, τθν κερμοκραςία και τα ςχετικά τθσ μεγζκθ, τθν πυκνότθτα και τθν πίεςθ.  Από 

το φάςμα ανακαλφψαμε ότι θ χρωμόςφαιρα αποτελείται κυρίωσ από υδρογόνο (75%) και 

ιλιον (25%). Σο ενδιαφζρον με τθν χρωμόςφαιρα είναι ότι ενϊ κερμαίνεται από κάτω 

(φωτόςφαιρα), θ κερμοκραςία τθσ ανεβαίνει προσ τισ εξωτερικζσ τθσ περιοχζσ.  

το ςτζμμα παρατθροφμε τθν εκπομπι του ιονιςμζνου ςιδιρου (Fe13+) ςτα 530,3 nm, που 

δίνει ςτο ςτζμμα μια πράςινθ λάμψθ. Η ιονιςμζνθ φλθ ςτον Ήλιο δεν αποτελεί ζκπλθξθ. Οι 

γραμμζσ calcium H, K προζρχονται από ιόντα του αςβεςτίου.Σο περιςςότερο φωσ τθσ 

φωτόςφαιρασ εκπζμπεται από ελεφκερα θλεκτρόνια που ςυνδζονται προςωρινά με 

ουδζτερο υδρογόνο και ςχθματίηουν ιόντα (H-). Όμωσ θ φπαρξθ ενόσ τόςο πολφ ιονιςμζνου 

ατόμου (Fe13+) μασ δείχνει ότι οι κερμοκραςίεσ ςτο ςτζμμα πρζπει να ξεπερνοφν το 1 εκ. 

βακμοφσ. Αυτι θ μεγάλθ κερμοκραςία είναι μια ιδιότθτα του πολφ αραιοφ αερίου.  Η 

κερμοκραςία του αερίου ςτο ςτζμμα ξεπερνάει το 1 εκ. βακμοφσ , με ςυνζπεια να ζχει 

μικρότερθ απϊλεια ενζργειασ μζςω ακτινοβολίασ από ότι ζχει με κερμοκραςία μερικζσ 



εκατοντάδεσ χιλιάδεσ βακμοφσ. Αυτό είναι αντίκετο ςτθν κακθμερινι μασ εμπειρία, όπου θ 

ακτινοβολία αυξάνεται ανάλογα με τθν κερμοκραςία.  Σο αζριο ςτο ςτζμμα με 

κερμοκραςία ανάμεςα ςε 100.000 και 1 εκ. βακμοφσ είναι αςτακζσ, αν ξεπεράςει το 1 εκ. 

βακμοφσ δεν μπορεί να αποβάλλει αποτελεςματικά κερμότθτα. Βζβαια αυτι θ αςτάκεια 

εξθγεί γιατί διατθρείται θ κερμοκραςία του ςτζμματοσ τόςο υψθλι, δεν μασ δείχνει όμωσ 

τθν διαδικαςία κζρμανςθσ. Σο ςτζμμα δεν μπορεί να κερμαίνεται από ενζργεια που 

ακτινοβολεί θ φωτόςφαιρα ι θ χρωμόςφαιρα. Ο δεφτεροσ νόμοσ τθσ κερμοδυναμικισ 

απαγορεφει τθν μεταφορά ενζργειασ από ζνα ψυχρότερο ςϊμα ςε ζνα πιο κερμό. Όμωσ θ 

ενζργεια που κερμαίνει το ςτζμμα πρζπει να προζρχεται από τον Ήλιο, άρα ο βαςικόσ 

υποψιφιοσ μθχανιςμόσ είναι το μαγνθτικό πεδίο, με ζναν άγνωςτο ακόμα τρόπο. Η ηϊνθ 

μετάβαςθσ ανάμεςα ςτθν χρωμόςφαιρα και ςτο ςτζμμα είναι μόλισ 2500 χιλιόμετρα 

πάχουσ, ςε μερικζσ περιπτϊςεισ φτάνει τα 8000 χιλιόμετρα (άρα ζχουμε πολφ απότομθ 

αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε ςχετικά ελάχιςτο χϊρο). 

 

 

Ζνα φάςμα που καλφπτει μεγάλο εφροσ από μικθ κφματοσ ονομάηεται ευρυηωνικό (Broad 

band spectrum). Η εκπομπι ανάμεςα ςε μικοσ κφματοσ 10ςτθ-7m και 10ςτθ-4m (κοντινό 

υπεριϊδεσ και υπζρυκρο)  κυριαρχείται από τθν φωτόςφαιρα και είναι ςφμφωνθ με τθν 

καμπφλθ Πλανκ ενόσ μελανοφ ςϊματοσ ςτουσ 6000 Κ. τα μεγαλφτερα μικθ κφματοσ, τα 

ραδιοκφματα προζρχονται κυρίωσ από τισ πιο κερμζσ εξωτερικζσ περιοχζσ του Ηλίου. Ζτςι θ 

παρατθριςιμθ διάμετροσ του Ηλίου αυξάνεται ανάλογα με το μικοσ κφματοσ, και θ 

καμπφλθ Πλανκ ςτουσ 6000 Κ δεν είναι αντιπροςωπευτικι για αυτζσ τισ παρατθριςεισ. 

Όταν ςτον Ήλιο ζχουμε ζντονθ δραςτθριότθτα, αυτι κυριαρχεί ςτο φάςμα με τισ ριπζσ 

ραδιοκυμάτων τθσ. Αυτό γίνεται ζντονο με τισ εκλάμψεισ, που κάνουν το φάςμα ςτα 

ραδιοκφματα πολφ μεταβλθτό. Παρόμοια προβλιματα ζχουμε ςτισ ακτίνεσ Χ και γ. Η 

ακτινοβολία μελανοφ ςϊματοσ από τθν φωτόςφαιρα μειϊνεται ραγδαία ςτα μικρά μικθ 

κφματοσ και γίνεται αςιμαντθ κάτω από μικοσ 10ςτθ-8m. Η θλιακι ακτινοβολία κάτω από 

αυτό το μικοσ προζρχεται από το καυτό ςτζμμα, ιδίωσ τισ ενεργζσ περιοχζσ του, όπου θ 

κερμοκραςία είναι μεγαλφτερθ. τα πιο μικρά μικθ κφματοσ (κάτω από 10ςτθ-10m), κάκε 

φωτόνιο ακτίνων Χ και γ μεταφζρει ςχετικά μεγάλθ ενζργεια, και το φάςμα μασ 

παρουςιάηει τον αρικμό των φωτονίων που παρατθροφμε ςε μια ςτενι περιοχι μικουσ 

κφματοσ (ι ενζργειασ) ςε δεδομζνο χρόνο. 

Η περιςτροφι που κάνει μια τρφπα ςτο ςτζμμα (coronal hole) μαηί με αυτιν του Ηλίου 

είναι εμφανισ. Σο ςχιμα και το μζγεκοσ τθσ τρφπασ μεταβάλλεται, και μερικζσ φορζσ οι 



τρφπεσ ςυγχωνεφονται. Οι ςτεμματικζσ τρφπεσ ςτεροφνται των μεγάλων βρόχων 

(μαγνθτικισ προζλευςθσ, αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ πολφ ιονιςμζνθσ φλθσ του 

ςτζμματοσ με το μαγνθτικό πεδίο του Ηλίου)  που παρατθροφμε αλλοφ ςτο ςτζμμα. Είναι 

περιοχζσ όπου το μαγνθτικό πεδίο ανοίγει προσ το μεςοπλανθτικό διάςτθμα, παρά να 

ξανά-ςυγκλίνει προσ τον Ήλιο. Η φπαρξθ αυτϊν των περιοχϊν είναι ςθμαντικι, γιατί 

αποτελοφν τθν κφρια πθγι του θλιακοφ ανζμου- ςωματίδια μεγάλθσ ταχφτθτασ που 

μεταφζρουν ίχνθ από το μαγνθτικό πεδίο του Ηλίου.  

 

Η λειτουργία του Ηλίου 

Η φωτόςφαιρα είναι αποτελεςματικι πθγι ενζργειασ για τρεισ λόγουσ. 1) τα ςτρϊματα 

πάνω από αυτιν είναι διαπερατά ςτο ορατό μικοσ κφματοσ, τθν κφρια εκπομπι τθσ 

φωτόςφαιρασ. 2) Η φωτόςφαιρα είναι ςυμπαγισ, με τθν ζννοια ότι μποροφμε να δοφμε 

λίγο το εςωτερικό τθσ, αλλά όχι μζςα από αυτιν. 3) Ζχει ικανοποιθτικό μζγεκοσ και 

κερμοκραςία ϊςτε να αποτελζςει μια ιςχυρι πθγι κερμικισ ακτινοβολίασ. 

Λόγω των ςυνκθκϊν ςτο εςωτερικό του Ηλίου, τα φωτόνια από τον πυρινα πρζπει να 

φτάςουν ςτθν φωτόςφαιρα μζςα από πολλζσ αλλθλεπιδράςεισ με ςωματίδια, είτε να 

ςκεδαςτοφν, είτε να τα απορροφιςουν και να τα ξανά-εκπζμψουν.  Σα φωτόνια ζχουν ζτςι 

ςχεδόν ίδιεσ πικανότθτεσ να ταξιδζψουν προσ όποια κατεφκυνςθ, ζτςι θ μετάβαςι τουσ 

προσ τθν φωτόςφαιρα παίρνει τθν μορφι μιασ τυχαίασ διαδρομισ (random walk), με κάκε 

βιμα (μζχρι το επόμενο ςωματίδιο) να είναι πολφ ςφντομο. Αυτό ςθμαίνει ότι θ εκροι 

ενζργειασ από τον πυρινα είναι μια διάχυτθ διαδικαςία.  

Τπάρχουν 2 διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ θ ενζργεια των φωτονίων μειϊνεται από τισ ακτίνεσ γ 

ςτον πυρινα, που παράγονται  μζςω τθσ ςφντθξθσ pp1, ςτο ορατό φωσ ςτθν φωτόςφαιρα. 

Η πρϊτθ είναι θ αλλθλεπίδραςθ με τα ςωματίδια μζχρι να φτάςουν τα φωτόνια ςτθν 

φωτόςφαιρα. Σα φωτόνια χάνουν ενζργεια, που τθν μεταφζρουν ςτα ςωματίδια. Η 

διαδικαςία τθσ πολλαπλισ ςκζδαςθσ μεταβάλλει τθν διαςπορά ενζργειασ των φωτονίων ςε 

φάςμα μελανοφ ςϊματοσ, που είναι χαρακτθρθςτικό για τθν κερμοκραςία του πυρινα. 

Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται κερμοποίθςθ (thermalization). Όμωσ υπάρχει ζνασ ακόμα 

ςθμαντικόσ παράγοντασ. Σα θλεκτρόνια  και τα ιόντα ςτο πλάςμα αλλθλοεπιδροφν και 

παράγουν φωτόνια. Πάλι λόγω του  ςε μεγάλο βακμό αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν μάηα 

και τθν ακτινοβολία, αυτά τα φωτόνια αποκτοφν φάςμα μελανοφ ςϊματοσ ςτθν 

κερμοκραςία του πυρινα. Ζτςι θ ενζργεια που παράχκθκε με τθν μορφι μικροφ πλικουσ 

φωτονίων υψθλισ ενζργειασ μετατρζπεται ςε ενζργεια μεγάλου πλικουσ φωτονίων 

χαμθλότερθσ ενζργειασ, με τθν ενζργειά τουσ να ζχει διαςπαρκεί ςφμφωνα με τθν καμπφλθ 

του μελανοφ ςϊματοσ. Να ςθμειϊςουμεότι δεν ζχει όλθ θ ενζργεια που απελευκερϊνεται 

από τθν ςφντθξθ pp1 τθν μορφι ακτινοβολίασ γ. Ζνα μζροσ τθσ ζχει τθν μορφι κινθτικισ 

ενζργειασ, των ςωματιδίων που ςχθματίηονται ι του πυρινα. Κάκε ατομικόσ πυρινασ που 

δθμιουργικθκε ςτο πυκνό πλάςμα του θλιακοφ πυρινα αργά ι γριγορα ςκεδάηει 

πρωτόνια και θλεκτρόνια. Η κινθτικι ενζργεια κάκε ςωματιδίου κα μοιραςτεί ςε πολλά 

ςωματίδια που κινοφνται τυχαία ςτο πλάςμα, και θ κινθτικι ενζργεια κα μετατραπεί ςε 

κερμικι ενζργεια του πλάςματοσ. Αυτι είναι μια άλλθ μορφι κερμοποίθςθσ, αλλά 

περιλαμβάνει τα ςωματίδια και όχι τα φωτόνια. Σο μόνο ςωματίδιο που δεν ςυμμετζχει ςε 

αυτι τθν διαδικαςία είναι φυςικά το νετρίνο.   



Η δεφτερθ διαδικαςία ελάττωςθσ τθσ ενζργειασ των φωτονίων προζρχεται από τθν 

βακμιδωτι φφςθ τθσ μεταφοράσ ενζργειασ από τον πυρινα ςτθν φωτόςφαιρα. Οι βαςικζσ 

φυςικζσ αρχζσ που αποτελοφν τα κεμζλια του θλιακοφ μοντζλου μασ  οδθγοφν ςτο 

ςυμπζραςμα ότι θ κερμοκραςία μειϊνεται ςτον Ήλιο από μζςα προσ τα ζξω. Αυτι θ μείωςθ 

αντανακλάται ςτθν διαςπορά των ταχυτιτων των θλεκτρονίων ι των ιόντων ςυγκεκριμζνου 

τφπου, που διαπιςτϊκθκε ςε διάφορεσ αποςτάςεισ από το κζντρο του Ηλίου. Όςο 

μικρότερθ είναι θ κερμοκραςία ςε μια περιοχι, τόςο μικρότερθ είναι και θ διαςπορά των 

ταχυτιτων ςυγκεκριμζνων ςωματιδίων.  Σα φωτόνια ςκεδάηονται και απορροφϊνται ςτισ 

αλλθλεπιδράςεισ με τα ςωματίδια ςτθν πορεία τουσ προσ τθν επιφάνεια του Ηλίου, με 

αποτζλεςμα τθν ςταδιακι ελάττωςθ τθσ ενζργειάσ τουσ. Η ενζργεια δεν χάνεται, αλλά 

μοιράηεται ςε ζναν απίςτευτο αρικμό φωτονίων. Η διαςπορά αυτι τθσ ενζργειασ είναι 

πολφ αποτελεςματικι, και τα τοπικά θλεκτρόνια και ιόντα μποροφν να κεωρθκοφν ωσ 

ενδιάμεςθ πθγι ακτινοβολίασ. Αυτι θ κατάςταςθ περιγράφεται ωσ ακτινοβολία που 

βρίςκεται ςε κερμοδυναμικι ιςορροπία (thermodynamic equilibrium) με τθν φλθ που 

διαπερνάει. Αυτι είναι ςτθν πράξθ ζνασ πιο ορκόσ τρόποσ να εκκζςουμε τθν κατάςταςθ τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ακτινοβολίασ και φλθσ που είναι απαραίτθτθ για τον ςχθματιςμό 

φάςματοσ μελανοφ ςϊματοσ. Ακόμα, ςε μια περιοχι με ςυγκεκριμζνθ κερμοκραςία, θ 

θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία ζχει φάςμα μελανοφ ςϊματοσ που είναι χαρακτθρθςτικό 

για αυτιν τθ κερμοκραςία. Αυτό ςυμβαίνει μζχρι τθν φωτόςφαιρα (μετά τθν ςυναγωγι). 

Ζνα βακφτερο ςτρϊμα κελιϊν (cells) με τυπικό βάκοσ 30000 χιλιόμετρα φιλοξενεί το 

φαινόμενο τθσ υπερ-κοκκίωςθσ (super granulation). Οι υπερ-κόκκοι δεν φαίνονται ςτθν 

φωτόςφαιρα ωσ λαμπρότεροι και ςκοτεινότεροι λεκζδεσ (αντίκετα με τθν κοκκίωςθ), αλλά 

θ παρουςία τουσ ςυμπεραίνεται από τθν αναλυτικι παρατιρθςθ τθσ κίνθςθσ τθσ φλθσ ςτθν 

φωτόςφαιρα ι από τισ μετριςεισ τθσ διακφμανςθσ του μαγνθτικοφ πεδίου.  Μπορεί να 

υπάρχουν και κατϊτερα ςτρϊματα με γιγάντια κελιά ςυναγωγισ, αλλά αυτό δεν ζχει 

αποδειχτεί. 

Παρατθρϊντασ τθν θλιακι ταλάντωςθ (oscillation)-θλιοςειςμολογία 

 

Η κίνθςθ τθσ φωτόςφαιρασ είναι μετριςιμθ, δθλαδι θ περιςτροφι, θ ςυναγωγι και θ 

ταλάντωςθ. Η επιφάνεια του Ηλίου κινείται πάνω- κάτω. Η μζγιςτθ ταχφτθτα τθσ 

ταλάντωςθσ είναι 500 m/s. Οι παρατθριςιμεσ κινιςεισ δεν ζχουν κανονικότθτα. Σοπικζσ 

περιοχζσ τθσ φωτόςφαιρασ βυκίηονται και ανυψϊνονται, κάπωσ ανϊμαλα, για αποςτάςεισ 

αρκετϊν χιλιομζτρων ςε χαρακτθριςτικζσ περιόδουσ των 5 λεπτϊν ι κάτι ανάλογο. Παρά 

τθν ζλλειψθ ςυνοχισ, εδϊ και δεκαετίεσ γνωρίηουμε ότι οι κινιςεισ που παρατθροφμε είναι 

ςυνδυαςμζνα αποτελζςματα πολλϊν κακολικϊν ταλαντϊςεων (global oscillations) που 

ζχουν μεγάλθ κανονικότθτα. Κάκε ταλάντωςθ ςχετίηεται με ςυναφι κίνθςθ όλθσ τθσ 



επιφάνειασ του Ηλίου, και κάκε μία ζχει τθν χαρακτθρθςτικι περίοδό τθσ. Η επίδραςθ κάκε 

ξεχωριςτισ ταλάντωςθσ ςτθν γενικι κίνθςθ τθσ επιφάνειασ είναι μικρι- λιγότερθ από 0,2 

m/s. Μερικζσ ταλαντϊςεισ χαμθλισ ςυχνότθτασ διειςδφουν βακιά ςτο εςωτερικό του 

Ηλίου. Ζτςι οι ςυνκικεσ ςτο εςωτερικό του Ηλίου επθρεάηουν τθν ςχετικι ςθμαςία των 

διάφορων κακολικϊν ταλαντϊςεων και τισ λεπτομερείσ κινιςεισ τθσ επιφάνειασ που αυτζσ 

παράγουν. Χάρθ ςτθ φπαρξθ αυτϊν των βακιά ριηωμζνων ταλαντϊςεων μποροφμε να 

γνωρίςουμε το εςωτερικό του Ηλίου παρατθρϊντασ τθν επιφάνειά του. Η διαδικαςία 

μοιάηει με τθν μελζτθ του εςωτερικοφ τθσ Γθσ μζςω τθσ ςειςμολογίασ. Η θλιοςειςμολογία 

χρθςιμοποιείται για τθν επαλικευςθ των κεωριϊν μασ για το εςωτερικό του Ηλίου. Η 

ταχφτθτα του ιχου ςτον Ήλιο μασ παρουςιάηει τθν μεταλλικότθτά του. Σα παραδοςιακά 

μοντζλα μονοδιάςτατθσ ατμόςφαιρασ μασ δίνουν τισ υψθλότερεσ τιμζσ μεταλλικότθτασ, 

ενϊ τα τριςδιάςτατα λίγο χαμθλότερεσ. Η ταχφτθτα του ιχου ςε ζνα αζριο επθρεάηεται από 

τθν κερμοκραςία, διαφορζσ ςτθν ταχφτθτα του ιχου μασ δείχνουν διαφορζσ ςτθν 

κερμοκραςία. Η απόκλιςθ από τα θλιακά μοντζλα είναι μικρότερθ από 1%, άρα αυτά μασ 

περιγράφουν τθν πραγματικότθτα. Αυτά τα αποτελζςματα ςυμφωνοφν για κερμοκραςία 

του πυρινα ςτουσ 15,7 εκ. Κ . Οι διαφοροποιιςεισ από το θλιακό μοντζλο ζχουν 

ενδιαφζρον, γιατί αντικατοπτρίηουν απρόςμενεσ διεργαςίεσ ςτον Ήλιο. Σο ςφνορο των 

0,713 θλιακϊν ακτίνων ανάμεςα ςτθν ηϊνθ ακτινοβολίασ και τθν ςυναγωγι είναι εξζχων. Η 

κερμοκραςία ςτθν ηϊνθ ακτινοβολίασ είναι μεγαλφτερθ από ότι αναμζναμε κοντά ςτο 

παραπάνω ςφνορο, ενϊ θ κερμοκραςία ςτθν ηϊνθ ςυναγωγισ είναι θ αναμενόμενθ από τα 

μοντζλα. Η θλιοςειςμολογία χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν ζρευνα τθσ περιςτροφισ τθσ 

φλθσ μζςα ςτον Ήλιο. Από τισ κθλίδεσ ςυμπεραίνουμε τθν διαφορικι κίνθςθ τθσ 

φωτόςφαιρασ, και θ θλιοςειςμολογία μασ παρζχει μια μζκοδο μζτρθςθσ τθσ αλλαγισ τθσ 

ταχφτθτασ τθσ περιςτροφισ ανάλογα το βάκοσ ςτον Ήλιο. Η διαφορικι περιςτροφι φτάνει 

μζχρι μζςα ςτθν ηϊνθ τθσ ςυναγωγισ, αλλά πιο κάτω ο Ήλιοσ περιςτρζφεται ςαν ςυμπαγζσ 

ςϊμα. 

 

Νετρίνα 

Σα θλιακά νετρίνα αλλάηουν τφπο, δίνοντασ λφςθ ςτο πρόβλθμα τθσ ζλλειψθσ νετρίνων 

(μετροφςαμε πολφ λιγότερα από ότι προζβλεπε θ κεωρία). Η παρατθριςθμθ ροι θλιακϊν 

νετρίνων είναι μικρότερθ από τθν αναμενόμενθ, ενϊ θ ροι και των 3 τφπων είναι αυτι που 

προβλζπεται από τθν κεωρία. Σα νετρίνα ζχουν 3 τφπουσ, τα νετρίνα θλεκτρονίου, τα 

νετρίνα μιονίου και τα τ-νετρίνα. Σα νετρίνα που δθμιουργοφνται ςτον πυρινα του Ηλίου 

πρζπει να είναι νετρίνα θλεκτρονίου. Με τθν αλλαγι του τφπου μζνει μόνο το 1/3 των 

νετρίνων θλεκτρονίου ςε αυτόν τον τφπο. Η ροι των νετρίνων είναι ςφμφωνθ με τα 



ςυμπεράςματα από τθν θλιοςειςμολογία. Η μεταμόρφωςθ των νετρίνων από τον ζνα τφπο 

ςτον άλλο μασ δείχνει ότι δεν είναι άμαηα, αλλά ζχουν ζςτω και ελάχιςτθ μάηα. 

 

Ηλιακι δραςτθριότθτα. 

Σο μαγνθτικό πεδίο υποβακμίηει τθν ςυναγωγι ςτα αςτζρια. Αυτό μειϊνει τον ρυκμό 

μεταφοράσ ενζργειασ ςτθν φωτόςφαιρα, με αποτζλεςμα να δθμιουργθκοφν οι ςχετικά 

ψυχρζσ κθλίδεσ. Οι μαγνθτικζσ γραμμζσ ςτθν umbra (ςκιά) ςε μια κθλίδα είναι ςχεδόν 

κάκετεσ ςτθν επιφάνεια του Ηλίου, και ςτθν penumbra (παραςκιά) κάμπτονται. Αφοφ ζτςι 

το μαγνθτικό πεδίο μπορεί να ζχει κατεφκυνςθ ι προσ τα πάνω ι προσ τα κάτω, μια 

μοναδικι κθλίδα είναι ζνασ νότιοσ (κετικόσ) ι βόρειοσ (αρνθτικόσ) πόλοσ. Ζτςι 

δθμιουργοφνται ηευγάρια κθλίδων (αρνθτικοί και κετικοί πόλοι).  

 

Όταν μετράμε το μαγνθτικό πεδίο πάνω από τθν φωτόςφαιρα, βρίςκουμε ότι εκτεταμζνεσ 

περιοχζσ γφρω από κθλίδεσ ζχουν τθν ίδια πολικότθτα με αυτζσ, αλλά με μικρότερθ ιςχφ 

πεδίου. Η ζνταςθ του μαγνθτικοφ πεδίου ςτθν φωτόςφαιρα μπορεί να μετρθκεί χάρθ ςτο 

φαινόμενο Zeeman, που εμφανίηεται όταν τα άτομα ι τα ιόντα βρίςκονται ςε ζνα ιςχυρό 

μαγνθτικό πεδίο. Οι ενεργειακζσ ςτάκμεσ των θλεκτρονίων των ατόμων και ιόντων 

αλλοιϊνονται από το μαγνθτικό πεδίο, με αποτζλεςμα οι μεμονωμζνεσ φαςματικζσ 

γραμμζσ να χωρίηονται ςε 2-3 γραμμζσ με ελάχιςτα διαφορετικό μικοσ κφματοσ. Σο 

μζγεκοσ του φαινομζνου είναι μικρό, ςτο ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο μιασ θλιακισ κθλίδασ οι 

φαςματικζσ γραμμζσ χωρίηουν μόλισ κατά 10ςτθ-3nm. Ο χάρτθσ αυτοφ του μετριςιμου 

φαινομζνου ονομάηεται μαγνθτόγραμμα. 

Οι plagues είναι λαμπρζσ περιοχζσ τθσ χρωμόςφαιρασ που εμφανίηονται περίπου ςτισ ίδιεσ 

περιοχζσ με τισ γλϊςςεσ (faculae) ςτθν φωτόςφαιρα. Και τα δφο φαινόμενα ςυνδυάηονται 

με κθλίδεσ, αφοφ εμφανίηονται ςε ενεργζσ περιοχζσ πριν από αυτζσ και μζνουν ορατζσ 

μετά τον κφκλο ηωισ των κθλίδων. Ο μθχανιςμόσ δθμιουργίασ τουσ είναι ο μαγνθτιςμόσ, 

χωρίσ να γνωρίηουμε λεπτομζριεσ. Σα νιματα και οι προεξοχζσ είναι το ίδιο φαινόμενο, και 

εμφανίηονται ςε φάςθ θλιακισ δραςτθριότθτασ, αλλά και θρεμίασ. Σα είδθ νθμάτων ςε 

φάςθ δραςτθριότθτασ είναι περιςςότερα από ότι ςε φάςθ θρεμίασ. Οι ενεργζσ προεξοχζσ 

και τα νιματα διαρκοφν μόλισ λίγεσ θμζρεσ ι ακόμα και ϊρεσ, ενϊ ςε φάςθ θρεμίασ είναι 

ςτακερά για εβδομάδεσ ι και μινεσ. Οι ςτεμματικζσ γζφυρεσ φαίνονται τυπικά ςτισ 

υπεριϊδθσ και ακτίνεσ Χ και περιζχουν πλάςμα που ξεπερνάει το 1 εκ. βακμοφσ Κ. Σο 

ςχιμα τουσ δείχνει ότι ςυνδζονται με μαγνθτικά πεδία ςε ενεργζσ περιοχζσ. Η φλθ ςε μια 

γζφυρα αποτελείται από πλάςμα, άρα αλλθλοεπιδράει πολφ με το μαγνθτικό πεδίο. Σο 

πλάςμα υποχρεϊνεται να κινείται κατά μικοσ των μαγνθτικϊν γραμμϊν. Όταν αυτζσ είναι 

κλειςτζσ δεν μπορεί να διαφφγει ςτο διάςτθμα, ζτςι το πλάςμα ςχθματίηει γζφυρεσ (loops).  



 

Όταν το μαγνθτικό πεδίο είναι ςχετικά αςκενζσ και θ ροι του πλάςματοσ είναι ιςχυρι, τότε 

αυτι παραςζρνει τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ. Σότε λζμε ότι οι μαγνθτικζσ γραμμζσ ζχουν 

παγϊςει ςτο πλάςμα.Όλα τα παραπάνω φαινόμενα εξαρτϊνται από τθν φπαρξθ ιςχυρϊν 

μαγνθτικϊν πεδίων ςε ενεργζσ περιοχζσ.  

Ηλιακζσ εκλάμψεισ. 

Πρόκειται για γριγορθ και  μεγάλθσ ενζργειασ εκροι θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Η 

διάρκεια μιασ ζκλαμψθσ (flare) είναι μεταξφ 100 και 1000 δευτερολζπτων. ε αυτό το 

διάςτθμα απελευκερϊνεται 10ςτθ25 J ακτινοβολίασ, και θ φλθ ςτθν περιοχι τθσ ζκλαμψθσ 

κερμαίνεται πάνω από 1 εκ. βακμοφσ. Αυτζσ οι περιοχζσ είναι μικρζσ, μικρότερεσ από 0,1 % 

του θλιακοφ δίςκου και βρίςκονται ςυχνά ανάμεςα ςε κθλίδεσ ι μζςα ςε ομάδεσ κθλίδων, 

αλλά και ςε ενεργζσ περιοχζσ χωρίσ κθλίδεσ. Οι φλόγεσ ζχουν δεκαπλάςια ςυχνότθτα ςτο 

μζγιςτο τθσ θλιακισ δραςτθριότθτασ από ότι ςτο θλιακό ελάχιςτο. Κατά τθν διάρκεια μιασ 

ζκλαμψθσ θ θλεκτρομαγνθτικι ακτινοβολία εκπζμπεται ςε μεγάλο εφροσ των μθκϊν 

κφματοσ, αλλά θ κφρια εκπομπι είναι ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτισ υπεριϊδθσ. Ανιχνεφονται 

επίςθσ ςτα ραδιοκφματα και ςτισ ακτίνεσ γ. το ορατό φάςμα θ εκπομπι χάνεται από τθν 

λαμπρι φωτόςφαιρα, και φαίνονται μόνο οι πιο ιςχυρζσ. Οι εκλάμψεισ ςθματοδοτοφν μια 

δραματικι αφξθςθ τθσ εκπομπισ Hα. Η εκπομπι ςε διαφορετικά μικθ κφματοσ κυμαίνεται 

με τθν διάρκεια τθσ ζκλαμψθσ. Η πρϊτθ εικόνα μιασ ζκλαμψθσ είναι μια γριγορθ, αλλά 

μικρισ διάρκειασ εκροι ςε μεγάλθσ ενζργειασ ακτίνεσ Χ και ςτα μικροκφματα. Όταν θ εκροι 

ςβιςει ςε αυτά τα μικθ κφματοσ, αυξάνεται αυτι ςτισ μαλακζσ Χ και ςτισ ακραίεσ 

υπεριϊδεισ και ςτο Hα, φτάνοντασ το μζγιςτο εκπομπισ μετά από λίγα λεπτά, με αργι 

εξαςκζνθςθ. Η ςφνδεςθ των κθλίδων με τισ εκλάμψεισ δείχνει ότι αυτζσ είναι ζνα 

μαγνθτικό φαινόμενο. Οι εκπομπι προζρχεται από καυτό πλάςμα 1 εκ. βακμϊν που 

υπάρχει ςτισ γζφυρεσ. Η αρχικι ζκρθξθ ακτίνων Χ προζρχεται από τισ δφο βάςεισ τθσ 

γζφυρασ. Αυτό ςθμαίνει ότι κάποια διαδικαςία ψθλά ςτθν γζφυρα επιτρζπει τθν εκτίναξθ 

ςωματιδίων, πρωτονίων και θλεκτρονίων, που ακολουκοφνε τισ γραμμζσ μζχρι τθν θλιακι 

επιφάνεια. Η αλλθλεπίδραςθ αυτϊν των ςωματιδίων με τθν φλθ ςτθν χρωμόςφαιρα 

δθμιουργεί τθν ςκλθρι ακτινοβολία Χ. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ είναι που κερμαίνει τθν 

χρωμόςφαιρα ςε πάνω από 1 εκ. βακμοφσ. Σο καυτό πλάςμα επιςτρζφει μζςω τθσ 

γζφυρασ, πικανϊσ κάνοντασ όλθ τθν διαδρομι τθσ. Αυτι θ επιςτροφι δθμιουργεί τισ 

μαλακζσ Χ και υπεριϊδθσ, που ζπονται των ςκλθρϊν Χ ςε μια ζκλαμψθ.      

 



 

τεμματικζσ εκλάμψεισ (CME, coronal mass ejections) 

Πρόκειται για εκτοξεφςεισ πλάςματοσ από το ςτζμμα, αντίκετα με τθν εκπομπι 

ακτινοβολίασ από τισ φλόγεσ. Οι φλόγεσ (flares) και οι εκλάμψεισ ζχουν ωσ μθχανιςμό τον 

μαγνθτιςμό. Πιςτεφουμε ότι ο μθχανιςμόσ των 2 βίαιων φαινομζνων είναι κοινόσ, αφοφ τα 

μαγνθτικά πεδία λειτουργοφν ωσ αποκικεσ ενζργειασ. Η αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτουσ 

πόλουσ ςυςςωρεφει ενζργεια, που ονομάηουμε μαγνθτικό πεδίο. Η ενζργεια ςτο θλιακό 

μαγνθτικό πεδίο αρκεί για να πυροδοτιςει τα 2 παραπάνω φαινόμενα. Αυτό που δεν 

γνωρίηουμε είναι πωσ θ ενζργεια αυτι απελευκερϊνεται ταχφτατα, ϊςτε να ςθμειωκοφν 

αυτζσ οι βίαιεσ εκροζσ φλθσ και ακτινοβολίασ. Φαίνεται να ζχει ςθμαςία μια διαδικαςία 

που ονομάηεται μαγνθτικι επαναςφνδεςθ (magnetic reconnection). Η βαςικι ιδζα είναι ότι 

ςε κάποιεσ περιοχζσ, οι γραμμζσ που κατευκφνονται αντίκετα ςυμπιζηονται ϊςτε να 

ενωκοφν. Οι περιοχζσ όπου διαχωρίηονται οι μαγνθτικζσ γραμμζσ που κινοφνται αντίκετα 

ζχουν μοναδικό ςθμαντικό ρόλο. Όλα τα θλιακά μαγνθτικά πεδία βρίςκονται ςε ιονιςμζνθ 

φλθ, το πλάςμα. Σο πλάςμα περιζχει θλεκτρόνια και ιόντα που δεν είναι δεςμευμζνα 

μεταξφ τουσ ςε άτομα, με αποτζλεςμα να άγει το θλεκτρικό ρεφμα. τθν πράξθ, θ φπαρξθ 

μαγνθτικοφ πεδίου οδθγεί ζνα θλεκτρικό ρεφμα να κινθκεί ςτο όριο που χωρίηει τισ 

περιοχζσ, όπου το πεδίο κινείται ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ. Η ροι του θλεκτρικοφ 

ρεφματοσ μζςα από ζναν αγωγό ςυνικωσ παράγει κερμότθτα, ζτςι κερμαίνεται το πλάςμα. 

Η κερμότθτα δθμιουργείται ςτα όρια ανάμεςα ςτισ διαφορετικζσ κατευκφνςεισ του πεδίου. 

Με αυτόν τον τρόπο μεταφζρεται ενζργεια από το μαγνθτικό πεδίο, άρα αυτό πρζπει να 

χάνει ιςχφ όςο κερμαίνει το πλάςμα. Η επαναςφνδεςθ γίνεται ςε μια μικρι περιοχι, και 

αυτι είναι που κερμαίνεται. τθν άκρθ τθσ περιοχισ οι γραμμζσ ςυνδζονται και 

δθμιουργοφν μια γραμμι του μαγνθτικοφ πεδίου. Αυτζσ οι γραμμζσ ςυμπεριφζρονται ςαν 

τεντωμζνα λαςτιχάκια. Αρχικά, θ γραμμι του πεδίου ζχει πολφ απότομθ κλίςθ προσ τα 

μζςα, ςτθν περιοχι τθσ επαναςφνδεςθσ, αλλά άμεςα τείνει να τεντωκεί, και με τθν πράξθ 

αυτι απομακρφνεται ταχφτατα από τθν περιοχι επαναςφνδεςθσ. Επειδι το πλάςμα είναι 

υποχρεωμζνο να ακολουκιςει τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ, αυτι θ απότομθ κίνθςθ του 

πλάςματοσ ςτισ γραμμζσ του πεδίου μπορεί να το επιταχφνει αρκετά. Ζτςι θ διαδικαςία τθσ 

επαναςφνδεςθσ μπορεί να μετατρζψει τθν  ενζργεια που είναι αποκθκευμζνθ ςτο 

μαγνθτικό πεδίο ςε κινθτικι ενζργεια των ςωματιδίων ςτο πλάςμα.  



 

Κφκλοι δραςτθριότθτασ ςε άλλα αςτζρια. 

Η εκπομπι ακτίνων Χ ςτο κοντινό αςτζρι 61 Α Κφκνου αυξάνεται με τθν ςτεμματικι 

δραςτθριότθτα, και φαίνεται να ζχει κφκλο 7,3 ετϊν. Φαίνεται ότι οι περίπου 10ετισ κφκλοι 

δραςτθριότθτασ είναι ςυνθκιςμζνοι για αςτζρια ςαν τον Ήλιο μασ. Ο κφκλοσ κυμαίνεται με 

τθν μεταλλικότθτα του αςτζρα, και τα νεότερα αςτζρια ζχουν πιο αςτακι κφκλο μαγνθτικισ 

δραςτθριότθτασ. 

Ο θλιακόσ άνεμοσ. 

Η πυκνότθτα τθσ φλθσ του θλιακοφ ανζμου είναι πολφ μικρι (7 εκ. πρωτόνια /m3 κοντά 

ςτθν Γθ). Η ταχφτθτά του είναι μεγάλθ, μερικζσ εκατοντάδεσ χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Η 

ταχφτθτα κυμαίνεται ανάμεςα ςε μια ςτακερι ροι με 750 km/s και μια πιο αςτακισ ροι με 

400 km/s.Ενϊ δεν γνωρίηουμε τον ακριβι μθχανιςμό του θλιακοφ ανζμου, ςθμαντικό ρόλο 

ζχει θ ςχετικά μεγάλθ πίεςθ ςτο ςτζμμα. το ςτζμμα το αζριο επιταχφνεται ςε μερικζσ 

εκατοντάδεσ χιλ./δευτ. ςε απόςταςθ 20- 30 θλιακϊν ακτίνων από τθν επιφάνεια, αλλά ςε 

μεγαλφτερθ απόςταςθ δεν επιταχφνεται ςθμαντικά. Σο ότι θ ταχφτθτα του ανζμου ζχει 

τόςθ διακφμανςθ οφείλεται ςτο μαγνθτικό πεδίο του Ηλίου. Κοντά ςτο ελάχιςτο 

δραςτθριότθτασ το μαγνθτικό πεδίο πάνω από τθν επιφάνεια του Ηλίου είναι αδφναμο, 

αλλά το πρότυπό του είναι όμοιο με διπολικό πεδίο. Κοντά ςτο μζγιςτο το πεδίο είναι πολφ 

πιο πολφπλοκο και δείχνει ζνα ανϊμαλο πρότυπο που χαρακτθρίηεται δφςκολα. τθν 

επιφάνεια του Ηλίου το πεδίο ακολουκεί το πρότυπο του δίπολου.  

Οι γραμμζσ που πθγάηουν από τισ πολικζσ περιοχζσ μπαίνουν ψθλά μζςα ςτο ςτζμμα και 

ςτισ περιοχζσ όπου πθγάηει θ κίνθςθ του θλιακοφ ανζμου. Σότε αυτζσ οι μαγνθτικζσ 

γραμμζσ μεταφζρονται από τον θλιακό άνεμο διαταράςςοντασ το δίπολο πρότυπο, με 

αποτζλεςμα να εκτείνονται πολφ κατά τθν μεταφορά τουσ μακριά από τον Ήλιο. Οι γραμμζσ 

που πθγάηουν από τον μαγνθτικό ιςθμερινό του Ηλίου ςχθματίηουν γζφυρεσ που δεν 

φτάνουν ψθλά ςτο ςτζμμα. Αυτζσ μπορεί να διαταραχτοφν, αλλά ςυνικωσ παραμζνουν 

κλειςτζσ γζφυρεσ που παγιδεφουν ιονιςμζνο αζριο. Αυτζσ οι δομζσ αποτελοφν ζναν 

παρατθριςιμο ζλεγχο του μοντζλου τθσ αλλθλεπίδραςθσ του θλιακοφ μαγνθτικοφ πεδίου 

με το ςτζμμα και τον θλιακό άνεμο.    

 



 

Ο γριγοροσ θλιακόσ άνεμοσ φαίνεται να προζρχεται από τισ περιοχζσ του ςτζμματοσ όπου 

οι γραμμζσ δεν ξανακλείνουν. Αυτζσ οι ςτεμματικζσ περιοχζσ των ανοιχτϊν μαγνθτικϊν 

γραμμϊν αντιςτοιχοφν ςτισ τρφπεσ ςτο ςτζμμα. Οι περιοχζσ που αντιςτοιχοφν ςε κλειςτζσ 

γραμμζσ παράγουν τον πιο αργό και αςτακι θλιακό άνεμο. Ο γριγοροσ θλιακόσ άνεμοσ 

προζρχεται από τισ πολικζσ περιοχζσ και ο αργόσ από τισ ιςθμερινζσ.τθν Γθ λαμβάνουμε 

και τα δυο είδθ θλιακϊν ανζμων επειδι ο μαγνθτικόσ άξονασ του Ηλίου δεν ςυμπίπτει με 

τον γεωγραφικό. 

 

Η θλιόςφαιρα. 

Όςο απομακρφνεται ο θλιακόσ άνεμοσ από τον Ήλιο μειϊνεται θ πυκνότθτά του, ενϊ θ 

ταχφτθτά του παραμζνει αρκετά ςτακερι. Ζτςι μειϊνεται θ πίεςθ που αςκεί. ε κάποιο 

όριο αυτι κα εξιςορροπεί με τθν πίεςθ του μεςοαςτρικοφ αερίου. Σο όριο αυτό, όπου θ 

πίεςθ του θλιακοφ ανζμου ελαττϊνεται αιςκθτά από τθν πίεςθ του μεςοαςτρικοφ αερίου 

ονομάηεται termination shock, και θ περιοχι που παφει να είναι ιςχυρότερθ θ πίεςθ του 

θλιακοφ ανζμου ονομάηεται θλιόπαυςθ. Σα όρια αυτά είναι ςυμπιεςμζνα ςτθν κατεφκυνςθ 

τθσ κίνθςθσ του Ηλίου. Μετά τθν θλιόπαυςθ αναμζνουμε μια αφξθςθ τθσ πυκνότθτασ του 

αερίου, από το καυτό αραιό πλάςμα του θλιακοφ ανζμου ςτο ςχετικά ψυχρό και πιο πυκνό 

μεςοαςτρικό αζριο. 

 

 



 

 

Αςτζρεσ 

Αςτρικι φαςματοςκοπία- φαςματικζσ γραμμζσ και κερμοκραςία. 

Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ γραμμζσ ςτα φάςματα πολλϊν αςτζρων είναι αυτι του 

υδρογόνου. Οι γραμμζσ απορρόφθςθσ Balmer ζχουν τα ατομικά επίπεδα Hα, Hβ, Hγ κ.λ.π. 

Αντιςτοιχοφν ςτισ μεταβάςεισ των θλεκτρονίων του ατόμου υδρογόνου. 

 

Για τισ γραμμζσ Balmer, το κατϊτερο ενεργειακό επίπεδο είναι το n=2. ε χαμθλζσ 

κερμοκραςίεσ ςχεδόν όλα τα άτομα βρίςκονται ςτο n=1. Σότε οι γραμμζσ Balmer είναι πολφ 

αςκενείσ. Αν αντίκετα θ κερμοκραςία είναι πολφ υψθλι, τότε ςχεδόν όλα τα άτομα 

υδρογόνου είναι ιονιςμζνα και οι γραμμζσ Balmer είναι πάλι αδφναμεσ. Ανάμεςα ςε αυτά 

τα δφο άκρα ζχουμε ζνα εφροσ κερμοκραςιϊν όπου πολλά θλεκτρόνια είναι ςτθν n=2. Η 

μετάβαςθ από αυτό το επίπεδο είναι ςυνθκιςμζνθ και οι γραμμζσ Balmer παρουςιάηονται 

ιςχυρζσ. Η ιςχφ μιασ φαςματικισ γραμμισ κακορίηεται από τθν ποςότθτα τθσ ακτινοβολίασ 

(μετριςιμθ ωσ πυκνότθτα ροισ) που απορρόφθςε το φάςμα και από τθν φλθ που το 



απορρόφθςε (ι το εκπζμπεψε  για τθν γραμμι εκπομπισ). Οι φαςματικζσ γραμμζσ μπορεί 

να είναι πλατιζσ και ρθχζσ ι ςτενζσ και βακιζσ, αλλά με τθν ίδια ιςχφ (το ςχιμα τθσ 

γραμμισ μασ δείχνει τθν κατάςταςθ του αερίου). Σο ιςοδφναμο πλάτοσ μιασ γραμμισ μασ 

παρζχει μια ποςοτικι μζτρθςθ τθσ ιςχφσ τθσ φαςματικισ γραμμισ. Ζνα πολφ καυτό και ζνα 

πολφ ψυχρό αςτζρι κα ζχουν παρόμοιασ ιςχφσ γραμμζσ Balmer. Για αυτό χρειαηόμαςτε και 

άλλεσ γραμμζσ που είναι ευαίςκθτεσ ςτθν κερμοκραςία, αλλά με άλλθ διακφμανςθ. Μια 

άλλθ δυςκολία είναι ότι θ ιςχφ των γραμμϊν είναι ευαίςκθτθ ςτθν μεταλλικότθτα. 

Χρθςιμοποιοφμε ςτοιχεία πζρα του υδρογόνου που δεν ζχουν μεγάλθ διακφμανςθ 

αφκονίασ από αςτζρι ςε αςτζρι.   

ε δεδομζνθ κερμοκραςία, όςο πιο λαμπρό είναι το αςτζρι τόςο πιο ςτενζσ και ιςχυρζσ 

είναι οι γραμμζσ απορρόφθςθσ ςυγκεκριμζνων ιονιςμζνων ατόμων. Η αιτία τθσ επίδραςθσ 

τθσ λαμπρότθτασ ςτο πλάτοσ και ςτθν ιςχφ των γραμμϊν είναι θ διαφορά των ςυνκθκϊν 

ςτισ ατμόςφαιρεσ των άςτρων. Σα εξωτερικά ςτρϊματα μεγάλων αςτζρων (όπου 

ςχθματίηονται οι γραμμζσ) ζχουν μικρότερθ πυκνότθτα από αυτζσ ςτα μικρά αςτζρια ίδιασ 

κερμοκραςίασ, επειδι ςτα μεγάλα θ μάηα κατανζμεται ςε μεγαλφτερθ επιφάνεια. Ζτςι τα 

άτομα και τα ιόντα διαςκορπίηονται ςε μεγάλο βακμό και οι ςυγκροφςεισ ανάμεςά τουσ 

είναι ςχετικά ςπάνιεσ. Σο αντίκετο ςυμβαίνει ςτα μικρά αςτζρια, όπου θ πίεςθ και θ 

πυκνότθτα ςτισ εξωτερικζσ τουσ περιοχζσ είναι ςυγκριτικά μεγαλφτερεσ. Αυτζσ οι 

αλλθλεπιδράςεισ αποτελοφν αιτία διαταραχϊν ςτα ενεργειακά επίπεδα των ατόμων και 

προκαλοφν μικρζσ τυχαίεσ διαφορζσ ςτθν μεταβολι τθσ ενζργειασ (άρα και ςτο μικοσ 

κφματοσ) όταν απορροφάται ζνα φωτόνιο.  Ζτςι οι γραμμζσ είναι πιο πλατιζσ ςτα μικρά 

αςτζρια. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται πλάτυνςθ μζςω πίεςθσ (pressure broadening). Η 

πικανότθτα να αλλθλοεπιδράςει ζνα ιόν με ζνα θλεκτρόνιο και να επαναςυνδεκεί είναι 

μεγαλφτερθ ςτα μικρά αςτζρια, άρα οι γραμμζσ που παράγει το ιόν είναι πιο αςκενισ από 

ότι ςε ζνα μεγάλο αςτζρι, όπου ζνα ιόν ςυνδζεται πιο δφςκολα με ζνα θλεκτρόνιο. Μόλισ 

ςφνδεςαν οι αςτρονόμοι αυτά τα φαινόμενα με τθν λαμπρότθτα, μπόρεςαν να τθν 

κακορίςουν ςε αςτζρια με άγνωςτθ λαμπρότθτα. Για παράδειγμα, τα πλάτθ των γραμμϊν 

υδρογόνου χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό των φαςματικϊν τφπων B ωσ F (ςτο H/R) 

ενϊ το ιςχυρά ιονιςμζνο ςτρόντιο (SrII) και το ουδζτερο ςίδθρο (FeI) μασ δίνουν γραμμζσ 

που επιτρζπουν τον κακοριςμό των τφπων F ωσ G. Αυτι θ μζκοδοσ δεν μασ παρζχει τθν 

ακριβι λαμπρότθτα, αλλά μποροφμε να κακορίςουμε κατθγορίεσ λαμπρότθτασ, που 

ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά είδθ αςτεριϊν. Να ςθμειϊςουμε ότι θ επίδραςθ τθσ 

λαμπρότθτασ ςτθν ιςχφ των γραμμϊν κάποιων ιονιςμζνων ατόμων ςθμαίνει ότι θ 

φαςματικι κατθγοριοποίθςθ μπορεί να γίνει κατά λαμπρότθτα, αλλά και κατά 

κερμοκραςία. Η ειδικι κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τθν ιςχφ των κυμαινόμενων 

φαςματικϊν γραμμϊν, περιλαμβάνοντασ γραμμζσ από ιονιςμζνα άτομα. Είναι ευτφχθμα ότι 

ςε μεγάλο εφροσ λαμπρότθτασ, θ επίδραςι τθσ είναι μικρότερθ από αυτι τθσ 

κερμοκραςίασ. Ζτςι δεν υποτιμάται θ μζτρθςθ τθσ ιςχφσ των γραμμϊν από τθν 

λαμπρότθτα.Με αυτόν τον τρόπο μποροφμε και να μετριςουμε αποςτάςεισ. Μποροφμε να 

μετριςουμε τθν κερμοκραςία και τθν λαμπρότθτα φαςματοςκοπικά, και να ςυμπεράνουμε 

τθν απόςταςθ (με κάποια αβεβαιότθτα, όπωσ για τθν λαμπρότθτα) από τθν φαινόμενθ 

λαμπρότθτα (φαςματοςκοπικι παράλλαξθ). Μπορεί να ζχουμε ςφάλμα ςτισ μετριςεισ από 

τθν απορρόφθςθ και ςκζδαςθ λόγω μεςοαςτρικισ φλθσ. Σα αποτελζςματα τζτοιων 

μετριςεων απόςταςθσ επιβεβαιϊκθκαν από τριγωνομετρικζσ μετριςεισ παράλλαξθσ για 

πολλά λαμπρά αςτζρια. 

 



Μεςοαςτρικι φλθ 

Παρατθροφμε ςε πολλζσ κατευκφνςεισ ςτο ςφμπαν φαςματικζσ γραμμζσ που δεν 

αντιςτοιχοφν ςτα αςτζρια που μετράμε, αλλά ςε ψυχρό αζριο ανάμεςα ςε εμάσ και αυτά. 

Για παράδειγμα, οι γραμμζσ μπορεί να είναι υπερβολικά ςτενζσ, κάτι που παραπζμπει ςε 

πολφ λιγότερο πυκνό και ψυχρό αζριο από ότι ςτα αςτζρια. τισ αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ, θ 

περιςςότερο τυχαία κίνθςθ των ατόμων ι ιόντων ςθμαίνει ότι κάποια κινοφνται προσ και 

κάποια μακριά από τον παρατθρθτι όταν απορροφοφν φωτόνια, άρα ζχουμε μετατόπιςθ 

ςτο ερυκρό και ςτο κυανό ςχετικά με τθν κζςθ τθσ γραμμισ. Επίςθσ ζχουμε τθν πυκνότθτα 

που χρειάηεται για να δθμιουργθκεί θ πλάτυνςθ πίεςθσ των γραμμϊν.  

Ζχει παρατθρθκεί χαρακτθρθςτικι απόςβεςθ του αςτρικοφ φωτόσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ, 

που οφείλεται ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ με τάξθ μεγζκουσ όμοια με αυτό του ορατοφ μικοσ 

κφματοσ. Η απόςβεςθ του φωτόσ γίνεται με τθν απορρόφθςθ (επανα-εκπομπι ςτο 

υπζρυκρο) και με τθν ςκζδαςθ. Η ςκζδαςθ εκτρζπει τα φωτόνια ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ, 

με αποτζλεςμα να φτάνουν ςτον παρατθρθτι λιγότερα. Η εξάλειψθ του φωτόσ είναι ο 

ςυνδυαςμόσ τθσ απορρόφθςθσ με τθν ςκζδαςθ. Σο αποτζλεςμα είναι τα άςτρα να 

φαίνονται πιο αμυδρά και πιο κόκκινα.  

Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

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

ζνα αζριο. Ζνα αζριο ςκεδάηει πολφ λίγο το φωσ και ζτςι μασ απαςχολεί μόνο θ 

απορρόφθςθ και θ εκπομπι. Σα άτομα απορροφοφν (photoexcitation, διζγερςθ) και 

εκπζμπουν (photoemission). Σα άτομα μποροφν επίςθσ να διεγερκοφν μζςω ςυγκροφςεων 

λόγω τθσ τυχαίασ κερμικισ κίνθςισ τουσ (collision excitation). Οι πιο εμφανείσ γραμμζσ από 

άτομα ςτθν μεςοαςτρικι φλθ είναι οι H,K του ιονιςμζνου αςβεςτίου. Αν και αυτζσ οι 

γραμμζσ είναι πολφ εμφανείσ ςτισ ατμόςφαιρεσ των άςτρων, εκεί ζχουν άλλεσ ιδιότθτεσ. 

τα μεςοαςτρικά νζφθ εμφανίηονται πιο ςτενζσ, και αν και είναι πιο αμυδρζσ από τισ 

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

διαφοράσ τθσ περιςτροφικισ ταχφτθτασ ενόσ αςτεριοφ με αυτιν του μεςοαςτρικοφ νζφουσ. 

Αυτό το βλζπουμε καλά ςε φαςματοςκοπικοφσ διπλοφσ αςτζρεσ, όπου οι μεςοαςτρικζσ 

γραμμζσ παραμζνουν ςτακερζσ ςε ζνα μικοσ κφματοσ, ενϊ οι αςτρικζσ κινοφνται λόγω τθσ 

περιφοράσ των άςτρων γφρω από το κοινό τουσ κζντρο μάηασ.  

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

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

μόρια τα θλεκτρόνια μοιράηονται ανάμεςα ςτα άτομα (ςαν νζφοσ θλεκτρονίων γφρω από 

τουσ πυρινεσ). Σα θλεκτρόνια ςτα μόρια καταλαμβάνουν ενεργειακά επίπεδα όπωσ ςτα 

άτομα. Η μετάβαςθ των θλεκτρονίων οδθγεί ςε διζγερςθ, από-διζγερςθ και ιονιςμό του 

μορίου. Σα μόρια ζχουν επίςθσ διακριτι ενζργεια δόνθςθσ και περιςτροφισ που μποροφν 

να δϊςουν αντίςτοιχεσ μεταβάςεισ. Σα επίπεδα ενζργειασ δόνθςθσ ανταποκρίνονται ςε 

ςωματιδιακζσ δια-πυρθνικζσ αποςτάςεισ. Όταν θ απόςταςθ των πυρινων αυξθκεί τόςο 

ϊςτε τα άτομα να μθν ςυνδζονται πια, ζχουμε τθν διάςπαςθ του μορίου. Ζνα μόριο μπορεί 

να περιςτρζφεται ςε διαφορετικοφσ άξονεσ που ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά επίπεδα 

περιςτροφικισ ενζργειασ. ε μοριακό επίπεδο, όπωσ θ ενζργεια του θλεκτρονίου, θ  

δόνθςθ και θ περιςτροφι είναι κβαντωμζνεσ.  

Σο μόριο του (CO) αποτελεί μια απλι περίπτωςθ. Σο μόριο αυτό παραμζνει ςτθν 

χαμθλότερθ ενεργειακι κατάςταςθ των θλεκτρονίων, εκτόσ αν εκτεκεί ςε φωτόνια με 



ενζργεια τουλάχιςτον του κοντινοφ υπεριϊδεσ, ι ςε κερμοκραςία άνω των 100.000 

βακμϊν. Σζτοια όρια υπάρχουν για πολλά άτομα και μόρια, και για μερικά άτομα και μόρια 

τα όρια είναι πιο ςτενά. Ζνα μόριο βρίςκεται ςτο χαμθλότερο επίπεδο δόνθςθσ όταν το 

μόριο είναι ςτθν χαμθλότερθ ενεργειακι κατάςταςθ θλεκτρονίων. Η  μετάβαςθ δόνθςθσ 

του (CO) ζχει πολφ ςτενότερα περικϊρια ανάμεςα ςτα ενεργειακά επίπεδα από ότι θ 

μετάβαςθ θλεκτρονίων. Ετςι θ μετάβαςθ αυτι πετυχαίνεται ςτο υπζρυκρο και ςε 

κερμοκραςία 100 βακμοφσ Κ. Ζνα μόριο βρίςκεται ςτο χαμθλότερο επίπεδο περιςτροφισ 

όταν βρίςκεται ςτο χαμθλότερο ενεργειακό επίπεδο κατάςταςθσ θλεκτρονίων και δόνθςθσ. 

Η μετάβαςθ περιςτροφισ ζχει πολφ ςτενότερα περικϊρια, άρα πετυχαίνεται ςτα 

μικροκφματα και με κερμοκραςία 10 Κ. Άλλα μόρια ζχουν μεγαλφτερα ι και μικρότερα 

περικϊρια ανάμεςα ςτισ ενεργειακζσ καταςτάςεισ. Μια μετάβαςθ από χαμθλότερο ςε 

υψθλότερο ενεργειακό επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει ςυνδυαςμοφσ ενεργειακισ 

μετάβαςθσ θλεκτρονίων, δόνθςθσ και περιςτροφισ.  

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

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

άλλεσ και κάποιεσ να απουςιάηουν εντελϊσ. Σα μόρια που αποτελοφνται από 2 ίδια άτομα 

(H2) ζχουν αςκενείσ γραμμζσ δόνθςθσ και περιςτροφισ.  

Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ ςκόνθσ. 

Σα άτομα και μόρια που αποτελοφν τισ επιφάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ διεγείρονται από 

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

ενζργεια κατανζμεται ςτον κόκκο αυξάνοντασ τθν κερμοκραςία του μζχρι θ κερμικι 

ακτινοβολία από τον κόκκο να ιςορροπιςει τθν ενζργεια που απορρόφθςε. Μια 

εναλλακτικι περίπτωςθ είναι το ειςερχόμενο φωτόνιο να ςκεδαςτεί, κάτι που είναι πολφ 

ςυχνό ςε ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ. Η τυπικι διάμετροσ ενόσ κόκκου είναι τόςθ, ϊςτε να 

ςκεδάηει τα μικρά μικθ κφματοσ πιο αποτελεςματικά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςκεδάηει το μπλε 

φωσ πιο αποτελεςματικά από το κόκκινο, κάνοντασ ζνα αντικείμενο που είναι πίςω από το 

νζφοσ ςκόνθσ να φαίνεται πιο κόκκινο. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται μεςοαςτρικι 

ερυκροποίθςθ. Αν το νζφοσ παρατθρείται εκτόσ γραμμισ κζαςθσ προσ ζνα αςτζρι, τότε το 

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

ςυνδυαςμζνεσ επιδράςεισ από τθν απορρόφθςθ και τθν ςκζδαςθ (εξάλειψθ) μειϊνουν 

πολφ το ορατό φωσ και τισ υπεριϊδεισ. Σα χαρακτθρθςτικά ςτα φάςματα εμφανίηονται 

πολφ πλατιά, δυςκολεφοντασ τον κακοριςμό τθσ ςφνκεςθσ τθσ ςκόνθσ. Η εκπομπι από τθν 

ςκόνθ δεν μασ δίνει περιςςότερεσ πλθροφορίεσ, αφοφ πρόκειται για πλατιά κερμικι 

εκπομπι, που εξαρτάται από τθν κερμοκραςία και το μζγεκοσ των κόκκων και μόνο 

μερικϊσ από τθν ςφνκεςι τουσ. τουσ 20 Κ θ εκπομπι τθσ ςκόνθσ είναι ςτο μακρινό 

υπζρυκρο και ςτα μικροκφματα.  

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

εμφανίηει τα αςτζρια λιγότερο λαμπρά από ότι είναι και να μασ κάνει να υπερεκτιμιςουμε 

τθν απόςταςι τουσ ι να υποτιμιςουμε τθν λαμπρότθτά τουσ. Από τθν άλλθ, θ μεςοαςτρικι 

ερυκροποίθςθ τα εμφανίηει πιο κόκκινα, με αποτζλεςμα να υποτιμάμε τθν κερμοκραςία 

τουσ. Οι παρατθριςεισ ςτο υπζρυκρο επθρεάηονται πολφ λιγότερο από τα παραπάνω 

φαινόμενα, μιασ και θ επίδραςθ είναι ανάλογθ με το μικοσ κφματοσ, και αποτελοφν ζνα 

ςθμαντικό εργαλείο παρατιρθςθσ. 

Χρθςιμοποιϊντασ αςτζρια για τθν παρατιρθςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 



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

τθν αναγνϊριςθ φαςματικϊν γραμμϊν ι ηωνϊν. Οι φαςματικζσ ηϊνεσ είναι πλατιά 

χαρακτθρθςτικά που δθμιουργοφνται από πολλζσ <κολλθτζσ> φαςματικζσ γραμμζσ. 

.Η κερμοκραςία του αερίου μπορεί να κακοριςτεί από τθν ςχετικι ιςχφ των διαφορετικϊν 

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

μορίου.  

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

χρθςιμοποιθκεί ϊςτε να κακορίςουμε τθν γωνιακι ταχφτθτα ενόσ μεςοαςτρικοφ νζφουσ 

κατά τθν γραμμι κζαςθσ του αςτζρα. 

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

ερυκροποίθςθ, αν είναι γνωςτό το πραγματικό χρϊμα του αςτζρα. 

Η γενικι εικόνα τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

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

υδρογόνο, 7,8% ιλιον, 0,2% βαρφτερα ςτοιχεία), και θ αναλογία ενόσ ςτοιχείου ςε ιόντα, 

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

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

διάμετρο) που αποτελοφντα ςε μεγάλο βακμό από τα πολφ πτθτικά ςτοιχεία άνκρακα και 

πυρίτιο. τισ πιο ψυχρζσ περιοχζσ των μεςοαςτρικϊν νεφϊν, ςτοιχεία και μόρια με 

μεγαλφτερθ πτθτικότθτα ςχθματίηουν πάγουσ. Ζτςι, ενϊ το αζριο κυριαρχείται πάντα από 

υδρογόνο και ιλιον, οι κόκκοι ςκόνθσ ζχουν ποίκιλλεσ ςυνκζςεισ.  

.Η μεςοαςτρικι φλθ είναι αρκετά ανομοιογενισ.   

Η κερμοκραςία και θ ποςοτικι πυκνότθτα (number density) αποτελοφν δυο ςθμαντικζσ 

παραμζτρουσ του αερίου, που ζχουν μεγάλο εφροσ τιμϊν ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η 

ποςοτικι πυκνότθτα είναι ο αρικμόσ ςωματιδίων προσ τον όγκο. Σα άτομα μπορεί να είναι 

ουδζτερα, ιονιςμζνα ι ενωμζνα ςε μόρια ι ςκόνθ. Λόγω τθσ κυριαρχίασ του υδρογόνου, 

εκτιμοφμε τθν πυκνότθτα του αερίου ςε άτομα υδρογόνου ςτο κυβικό μζτρο. Όμωσ ακόμα 

και αν αγνοιςουμε όλα τα υπόλοιπα ςτοιχεία, θ αρικμθτικι πυκνότθτα του υδρογόνου ςτο 

τετραγωνικό μζτρο μεταβάλλεται. Αν το υδρογόνο είναι μοριακό, θ αρικμθτικι πυκνότθτα 

των ςωματιδίων (μόρια) μειϊνεται ςτο μιςό. Μόνα αν είναι ιονιςμζνο το υδρογόνο, θ 

αρικμθτικι πυκνότθτα ιςοφται με τθν πυκνότθτα ςε άτομα. Επειδι τα άτομα υδρογόνου 

είναι το κφριο ςυςτατικό τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ, οι παραπάνω αλλαγζσ επθρεάηουν ςε 

μικρι κλίμακα τθν αρικμθτικι πυκνότθτα. Σο εφροσ πυκνοτιτων είναι τεράςτιο, από 

100/m-3 ωσ 10ςτθ17/m-3, που πάλι είναι μια πολφ μικρι πυκνότθτα). Επίςθσ τεράςτιο 

είναι το εφροσ κερμοκραςιϊν, από τουσ 10Κ ωσ τα μερικά εκατομμφρια Κ. Οι πυκνότθτεσ 

και κερμοκραςίεσ δεν ζχουν όμωσ ίςθ κατανομι ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η φλθ ανάμεςα 

ςτα νζφθ αποτελεί το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μεςοαςτρικισ. Η κερμι και ψυχρι αυτι φλθ 

ςχθματίηει ζνα πζπλο μικρισ πυκνότθτασ, εκτεταμζνο και οπτικά διαπερατό, όπου είναι 

εμβαπτιςμζνα τα άλλα είδθ περιοχϊν.Η καυτι μεςοαςτρικι φλθ είναι πολφ εκτεταμζνθ. Η 

μικρι τθσ πυκνότθτα και ο μεγάλοσ ιονιςμόσ τθσ δεν τθσ επιτρζπουν περαιτζρω εξάπλωςθ. 

Δεν λάμπει, επειδι το υδρογόνο ζχει μόνο ζνα θλεκτρόνιο, άρα δεν υπάρχουν θλεκτρόνια 

δεςμευμζνα ςε ςτάκμεσ που να μποροφν να αλλάξουν ενεργειακι ςτάκμθ, όπωσ κα 

ςυνζβαινε ςε ζνα ιονιςμζνο νζφοσ υπό τθν επίδραςθ αςτρικοφ φωτόσ. Σο καυτό 

μεςονεφελικό αζριο αποτελείται ςχεδόν αποκλειςτικά από πλιρωσ ιονιςμζνο υδρογόνο, 



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

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

πικανότθτεσ ςφγκρουςθσ ι απορρόφθςθσ), με αποτζλεςμα να μθν επιςκοτίηει τίποτα πίςω 

τθσ. Ζτςι θ κερμι μεςονεφικι φλθ δεν είναι πολφ φανερι. 

Σα άλλα είδθ περιοχϊν είναι πιο ανιχνεφςιμα, και ςυχνά ςε πολλά μικθ κφματοσ. Αυτά τα 

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

(πλανθτικά νεφελϊματα, υπολείμματα ςουπερνόβα) και τα υπόλοιπα (διάχυτα και πυκνά 

νζφθ (HII)). 

Σα διάχυτα νζφθ είναι ψυχρζσ περιοχζσ με τζτοια πυκνότθτα ϊςτε τα αςτζρι να φαίνονται 

μζςα από αυτά ςτο οπτικό, άρα δεν είναι ορατά με γυμνό μάτι. Σο υδρογόνο υπάρχει ςε 

μοριακό και ατομικό, όπωσ και αρκετά άλλα απλά μόρια. Σο ατομικό υδρογόνο ανιχνεφεται 

από τθν γραμμι των 21 εκατοςτϊν. Σο μοριακό υδρογόνο δεν ανιχνεφεται άμεςα, αλλά το 

μόριο του μονοξειδίου του άνκρακα, που ςυνικωσ εμφανίηεται μαηί με το (Η2), εκπζμπει 

ςτα μικροκφματα. Η αναλογία του (CO) με το (H2) ποικίλλει από γαλαξία ςε γαλαξία, 

ανάλογα τισ τοπικζσ ςυνκικεσ( π.χ. ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ). Επίςθσ, θ ςκόνθ των διάχυτων 

νεφϊν μπορεί να ανιχνευτεί ςτο υπζρυκρο. 

 

 

Σα πυκνά νζφθ είναι ψυχρότερα από τα διάχυτα, και το χαρακτθρθςτικό τουσ είναι ότι είναι 

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

αδιαπζρατο ςτο ορατό και ςτισ υπεριϊδθσ, λόγω τθσ εξάλειψθσ από τθν ςκόνθ. Ζτςι ςκιάηει 

τα αςτζρια πίςω του, και ονομάηεται ςκοτεινό νζφοσ. Σο αζριο ςτα πυκνά νζφθ αποτελείται 

κυρίωσ από μόρια. Εκτόσ του (H2) υπάρχει μια ποικιλία μορίων. Η εξάλειψθ ςτο υπζρυκρο 

και ςτα μικροκφματα είναι πολφ λιγότερθ, ζτςι ανιχνεφουμε ςτα μικροκφματα (HCN), (OH), 

(CS), (CO). Κάκε περιοχι όπου το υδρογόνο είναι κυρίωσ μοριακό ονομάηεται μοριακό 

νεφζλωμα. Όλα τα πυκνά νζφθ είναι μοριακά, όπωσ και μερικά διάχυτα. Σα πυκνά νζφθ 

μπορεί να βρίςκονται μζςα ςε διάχυτα, με ακόμα πιο πυκνζσ περιοχζσ να ονομάηονται 

πυρινεσ και ςυμπυκνϊματα, με μάηεσ 0,3 ωσ 1000 θλιακζσ. 

Σα μεγαλφτερα από αυτά τα νζφθ ονομάηονται γιγάντια μοριακά νζφθ (Giant molecular 

clouds, GMC). Οι διαςτάςεισ τουσ φτάνουν τα 100 pc και οι μάηεσ τουσ το 1 εκ. θλιακζσ. 

Παρουςιάηουν δομζσ, με νιματα και ςυμπυκνϊςεισ. Σα νζφθ αυτά είναι τεράςτια, και 

παρόλθ τθν χαμθλι τουσ πυκνότθτα περιζχουν πολφ φλθ. Αποτελοφν ςχεδόν τθν μιςι 

μεςοαςτρικι μάηα. ε αυτά υπάρχουν οι ςυνκικεσ για αςτρογζννθςθ. 



 

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

περιςςότερα αςτζρια O,B δθμιουργοφν με τθν UV ακτινοβολία τουσ μια περιοχι μικρισ 

πυκνότθτασ μζςα ςε ζνα πυκνό νζφοσ. Σα μεγάλα αςτζρια ιονίηουν το κοντινό τουσ 

υδρογόνο ςτα νζφθ. Σο καυτό ιονιςμζνο υδρογόνο ζχει μεγαλφτερθ πίεςθ από το ψυχρό 

ουδζτερο νζφοσ, με αποτζλεςμα να εξαπλϊνεται μζςα ςε αυτό, ςχθματίηοντασ τθν περιοχι 

ιονιςμζνου αερίου. ε πολλζσ περιπτϊςεισ θ περιοχι (HII) τρυπάει τθν επιφάνεια του 

ψυχροφ πυκνοφ νζφουσ, κάνοντάσ τθν ορατι. Δεν είναι ταυτόχρονα όλο το αζριο ιονιςμζνο 

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

άτομα υδρογόνου (επαναςφνδεςθ). Σο θλεκτρόνιο ςυνικωσ βρίςκεται ςε ανϊτερο 

ενεργειακό επίπεδο και μεταβαίνει ςτο κατϊτερο, εκπζμποντασ ζνα φωτόνιο. Για 

παράδειγμα, αν από το επίπεδο n=3 κατεβεί ςτο n=2 εκπζμπει ςτα 656,3 nm, ςτο ερυκρό. 

Ζτςι γίνονται ορατά τα ιονιςμζνα νζφθ.    

Νεφζλωμα 30 Doradus (Tarantula nebular). 

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

ςτο υπζρυκρο. Αυτό ςυμβαίνει ι λόγω τθσ εξάλειψθσ του ορατοφ φωτόσ από τθν ςκόνθ ι 

επειδι οι πθγζσ εκπομπισ είναι ψυχρζσ και εκπζμπουν μόνο ςτο υπζρυκρο. Φαίνεται θ 

υπζρυκρθ ακτινοβολία να μθν προζρχεται από το ίδιο το αςτζρι, αλλά από ζνα κουκοφλι 

ςκόνθσ γφρω του (cocoon nebular) που ζχει κερμανκεί ςε μερικζσ εκατοντάδεσ βακμοφσ Κ 

από το νεογζννθτο αςτζρι. 



 

Κατάρρευςθ πυκνοφ νεφελϊματοσ. 

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

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

κερμοκραςία και πυκνότθτα ςωματιδίων υπάρχει ζνα όριο μάηασ για ζνα ςφαιρικό νζφοσ. 

Αν θ μάηα αυξθκεί κα ςυμβεί θ κατάρρευςθ ςε πρωτοαςτζρια.   

Οι προςομοιϊςεισ των υπερ-υπολογιςτϊν μασ δείχνουν ότι τα GMC (τεράςτια μοριακά 

νζφθ) και οι πυκνζσ περιοχζσ τουσ δθμιουργοφνται από ζναν ςυνδυαςμό κατάρρευςθσ του 

διάχυτου αερίου μζςω βαρφτθτασ και ςυςςϊρευςθσ μικρότερων νεφϊν. Τπάρχει και ζνα 

πλικοσ παραγόντων που ςυμβάλλει ςτισ τοπικζσ ςυμπυκνϊςεισ ςτα νζφθ.  

.Οι εκριξεισ ςουπερνόβα παράγουν κελφφθ αερίων που διαςτζλλονται με μεγάλθ 

ταχφτθτα. Αυτι θ κίνθςθ ςαρϊνει τθν τοπικι μεςοαςτρικι φλθ με αποτζλεςμα ζνα 

κρουςτικό μζτωπο να ςυμπιζηει το αζριο μπροςτά από το διαςτελλόμενο κζλυφοσ. 

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

πολλϊν ςε κοντινι μεταξφ τουσ απόςταςθ δθμιουργεί ζνα κρουςτικό μζτωπο ςτθν 

μεςοαςτρικι φλθ μζςω τθσ ακτινοβολίασ τουσ ςτισ υπεριϊδεισ και ςτο ορατό φωσ.  

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

εξθγθκεί μόνο από το ιδίωμα τθσ διαφορικισ ταχφτθτασ ανάλογα τθν απόςταςθ από το 

γαλαξιακό κζντρο. Άρα οι ςπείρεσ <ςκουπίηουν> (spiral density wave) τον Γαλαξία 

ςυμπιζηοντασ τθν φλθ, και τα νεφελϊματα. Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ ςυγκεντρϊνονται 

ςτουσ βραχίονεσ. 

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

γαλαξιακζσ ςυγκροφςεισ και ςυγχωνεφςεισ. 

Θρυμματιςμόσ. 

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

ςυμπυκνωκοφν αρκετά μικρότερεσ περιοχζσ του νεφελϊματοσ, ϊςτε ςε αυτζσ να 

επικρατιςει θ βαρφτθτα. Ενϊ τα αίτια του κρυμματιςμοφ είναι άγνωςτα (μπορεί να γίνεται 

λόγω αρχικϊν ςυμπυκνϊςεων ςτο νεφζλωμα ι λόγω τθσ περιςτροφισ του) είναι ςφμφωνοσ 

με το πλικοσ ανοιχτϊν ςμθνϊν που παρατθροφμε. Επίςθσ τα μαγνθτικά πεδία ζχουν 

ςθμαντικό ρόλο ςτον κρυμματιςμό. Ζνα νζφοσ με εκατοντάδεσ θλιακζσ μάηεσ μπορεί να 



κρυμματιςτεί ςε πολλζσ μικρζσ δομζσ. Η κάκε μία από αυτζσ κα ςχθματίςει το δικό τθσ 

ανοιχτό αςτρικό ςμινοσ.  

Από το κρφμμα ςτο πρωτοαςτζρι. 

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

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

δυνθτικισ βαρυτικισ ενζργειασ. Λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ ενζργειασ, αυτι θ ελάττωςθ ςε 

βαρυτικι ενζργεια ςθμαίνει αφξθςθ άλλων μορφϊν ενζργειασ, όπωσ τθσ κινθτικισ. Σα 

μόρια ςυγκροφονται, και θ αφξθςθ τθσ κινθτικισ ενζργειασ εκφράηεται με αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ. Ζτςι όςο καταρρζει το κρφμμα, θ κερμικι ενζργεια και θ κερμοκραςία του 

αερίου αυξάνονται.  

Τπάρχουν όμωσ κάποιεσ επιπλοκζσ. Μια είναι ότι οι ςυγκροφςεισ των ςωματιδίων μπορεί 

να τα διεγείρουν, με αποτζλεςμα να εκπζμψουν χαρακτθρθςτικι ακτινοβολία ςτα 

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

αποτζλεςμα να κερμάνει το νζφοσ ελάχιςτα- κατά 10-20 Κ. Όςο προχωράει θ κατάρρευςθ, 

αυτι θ ακτινοβολία κα γίνεται πιο ζντονθ και κα παγιδεφεται ςτο υπό κατάρρευςθ 

νεφζλωμα, με αποτζλεςμα να κερμαίνει το αζριο πολφ γριγορα. 

Σο ίχνοσ τθσ εξζλιξθσ του υπό κατάρρευςθ κρφμματοσ βρίςκεται μακριά από τθν κφρια 

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

διαδικαςία τθσ κατάρρευςθσ ςυμβαίνει πίςω από ζνα κουκοφλι ςκόνθσ που τθν κάνει μθ 

ορατι. Δεφτερον, είναι μια μακροχρόνια διαδικαςία. Ζτςι βαςιηόμαςτε ςε μοντζλα. Αυτά 

μασ δείχνουν ότι μετά από μερικζσ χιλιάδεσ ζτθ βαρυτικισ κατάρρευςθσ θ επιφάνεια του 

ςϊματοσ ζχει κερμανκεί ςτισ 2000- 3000 Κ. Σο κρφμμα είναι ακόμα εκτεταμζνο και ζτςι θ 

λαμπρότθτά του είναι 10- 100 φορζσ αυτι των αςτεριϊν τθσ κ. ακολουκίασ. Σο ακριβζσ 

ίχνοσ εξαρτάται από τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτθν αφξθςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ 

που τείνει να αυξιςει τθν λαμπρότθτα (ανζβαςμα ςτο H/R) και τθν ελάττωςθ του μεγζκουσ 

τθσ επιφάνειασ, που ζχει αντίκετα αποτελζςματα.     

Από το πρωτοαςτζρι ςτθν κφρια ακολουκία. 

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

ακολουκία, ανάλογα τθν μάηα τουσ. ε αυτζσ απεικονίηεται και το χρονοδιάγραμμα αυτισ 

τθσ αρχικισ φάςθσ αςτρικισ εξζλιξθσ (από τθν ςτιγμι που το τμιμα του νεφελϊματοσ, το 

οποίο κα ςχθματίςει το πρωτοαςτζρι, αποκολλθκεί από το νεφζλωμα).  Όλα τα κρφμματα 

κα γίνουν αςτζρια τθσ κφριασ ακολουκίασ ςε λιγότερο από 100 εκ. ζτθ, ζνα πολφ μικρό 

διάςτθμα ςτθν μζςθ ηωι ενόσ (μικροφ) αςτζρα, και όςο πιο μεγάλα είναι, τόςο πιο γριγορα 

κα μπουν τα αςτζρια ςτθν κ. ακολουκία. 



 

Οι λεπτομζριεσ των γραμμϊν εξαρτϊνται από τισ πολφπλοκεσ αλλαγζσ ςτθν αςτρικι  

εςωτερικι δομι και από τον τρόπο που μεταφζρεται θ ενζργεια ςτο πρωτοαςτζρι κατά τθν 

κατάρρευςθ. τα πρωτοαςτζρια μεςαίασ και μικρισ μάηασ θ γριγορθ μείωςθ τθσ 

λαμπρότθτασ  ςυμβαίνει επειδι θ αφξθςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ αντιςτακμίηεται 

με το παραπάνω από τθν ςυρρίκνωςθ τθσ επιφάνειασ. Για αςτζρια μεγαλφτερα από 2 

θλιακζσ μάηεσ οι επιδράςεισ τθσ αφξθςθσ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ και ςυρρίκνωςθσ 

τθσ επιφάνειασ ιςορροποφνε, ϊςτε αυτι να μεταβάλλεται ελάχιςτα όςο αυξάνεται θ 

κερμοκραςία. Η γραμμι τουσ είναι οριηόντια προσ τθν κ. ακολουκία. Όλεσ οι γραμμζσ λίγο 

πριν τθν κ. ακολουκία παρουςιάηουν μια ελάττωςθ τθσ λαμπρότθτασ (κίνθςθ προσ τα κάτω) 

ωσ αποτζλεςμα τθσ επίδραςθσ τθσ ςυρρίκνωςθσ που κυριαρχεί ςτθν επίδραςθ τθσ 

κερμοκραςίασ. 

Οι παρατθριςεισ των διπολικϊν εκροϊν ςτα πρωτοαςτζρια μασ δείχνουν ότι περιζχουν 

ςθμαντικι ποςότθτα μάηασ και χρειάηονται πολφ ενζργεια για να υποςτθριχκοφν. Όμωσ 

πιςτεφουμε ότι διαρκοφν για μόνο περίπου 10000 ζτθ. Ζνα κρφμμα νεφελϊματοσ 

περιςτρζφεται ταχφτερα όςο καταρρζει, με αποτζλεςμα να παρουςιάςει πλάτυνςθ και να 

εμφανιςτεί ζνασ περιαςτρικόσ δίςκοσ γφρω από το αςτζρι. Ο δίςκοσ αυτόσ, με τθν βοικεια 

του μαγνθτικοφ πεδίου, εκτρζπει τθν εκρζουςα φλθ από το αςτζρι (φλθ που κινείται με 

μεγάλθ γωνιακι ταχφτθτα και δεν καταρρζει ςτο πρωτοαςτζρι) ςτουσ 2 πίδακεσ που είναι 

ευκυγραμμιςμζνοι ςτον άξονα περιςτροφισ του. Ο μθχανιςμόσ που ενεργοποιεί αυτζσ τισ 

εκροζσ δεν ζχει κατανοθκεί πλιρωσ, αλλά τροφοδοτείται από τθν απελευκζρωςθ 

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

πρωτοαςτζρι. 

Είναι ςθμαντικό να επιςθμάνουμε πωσ μόνο ζνα μικρό κλάςμα (10% για τον γαλαξιακό 

δίςκο) τθσ αρχικισ μάηασ του νεφελϊματοσ κα καταναλωκεί ςτθν δθμιουργία αςτζρων. Ζνα 

μζροσ κα επιςτραφεί ςτθν μεςοαςτρικι φλθ από τουσ πίδακεσ. Μια άλλθ διαδικαςία που 



δεν επιτρζπει ςε όλο το αζριο να μετατραπεί ςε αςτρικι φλθ είναι θ φωτο-εξάτμιςθ 

(photoevaporation). Η μεγάλθσ ζνταςθσ ακτινοβολία UV γειτονικϊν μεγάλων αςτεριϊν 

διαλφει το μοριακό υδρογόνο ςε μονοατομικό. Οι πυκνότερεσ περιοχζσ του νεφελϊματοσ 

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

τα κρουςτικά μζτωπα και θ υπεριϊδθσ  από τα αςτζρια O, B είναι τα κφρια αίτια τθσ 

διατάραξθσ των πυκνϊν νεφϊν, ρυκμίηοντασ ζτςι τον ρυκμό αςτρογζννθςθσ. Σα 

υπολείμματα του νζφουσ κα ενωκοφν με άλλα νεφελϊματα, ςε επόμενθ γενιά 

αςτρογζννθςθσ.  

Μια ομάδα πρωτοαςτζρων είναι οι T-Tauri. Αυτοί βρίςκονται δεξιά επάνω ςτο H/Rκαι 

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

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

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

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

περιαςτρικισ φλθσ που ςυνδζεται με τουσ πίδακεσ που αναφζραμε. Οι T-Tauri είναι 

αςτζρια προ κ. ακολουκίασ, με μάηα 0,2- 2 θλιακζσ, ζνα ςτάδιο πριν τθν είςοδο ςτθν κ. 

ακολουκία. 

Αν και υπάρχουν διαφορζσ ςτα μοντζλα τθσ μεταγενζςτερθσ φάςθσ τθσ κατάρρευςθσ, όλα 

δείχνουν  μια ςυνεχόμενθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ όςο μειϊνεται θ βαρυτικι ενζργεια. 

Σο ςθμαντικό ςθμείο είναι όταν πλζον γίνονται οι κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ ςτον πυρινα. 

Σότε θ ενζργεια που απελευκερϊνεται αυξάνει τθν κερμοκραςία του πυρινα αρκετά ϊςτε 

να ςταματιςει τθν κατάρρευςθ, κάνοντασ το αςτζρι να μπει ςτθν κ. ακολουκία.  

Ο ςχθματιςμόσ των αςτζρων μεγάλθσ μάηασ. 

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

γνωρίηουμε τισ λεπτομζριεσ τθσ δθμιουργίασ τουσ για 3 λόγουσ. Πρϊτον, τα τόςο τεράςτια 

αςτζρια είναι πολφ ςπάνια και με μικρι διάρκεια ηωισ και ελάχιςτθ προ- κ. ακολουκίασ 

φάςθ (ςε αυτά ζχουν ξεκινιςει οι πυρθνικζσ ςυντιξεισ όταν ακόμα ςυςςωρεφουν αζριο 

ςτθν φάςθ κατάρρευςθσ του τμιματοσ του νεφελϊματοσ). Δεφτερο, είναι εμβαπτιςμζνα ςε 

πυκνά νζφθ και ανιχνεφονται δφςκολα. Επίςθσ, ο ιςχυρόσ αςτρικόσ άνεμοσ δθμιουργεί ζνα 

κζλυφοσ από φλθ τθσ αςτρικισ ατμόςφαιρασ γφρω του. Και τρίτον, όταν ειςρζει φλθ ςε 

αςτζρια > 10 θλιακζσ μάηεσ, θ ενζργεια που εκλφεται είναι πολφ ιςχυρι και αποτρζπει τθν 

ειςροι περιςςότερθσ φλθσ, περιορίηοντασ ζτςι τθν γζννθςθ μεγάλων αςτεριϊν. Τποκζτουμε 

ότι τα μεγάλα αςτζρια δθμιουργοφνται όπωσ τα μικρά, αλλά από μεγαλφτερα κομμάτια 

ενόσ τεράςτιου και πυκνοφ νεφελϊματοσ. Η φλθ ςυςςωρεφεται ςτισ ιςθμερινζσ περιοχζσ 

τουσ ςε περιαςτρικό δίςκο και θ εκροι ενζργειασ γίνεται από τουσ πολικοφσ πίδακεσ. 

Πρόςφατεσ παρατθριςεισ ζχουν επιβεβαιϊςει τα παραπάνω για αςτζρια 10- 20 θλιακϊν 

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

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

αςτζρια ςτα ςμινθ να ζχουν ςυγχωνζψει μικρότερα, χωρίσ όμωσ να υπάρχουν 

παρατθρθςιακά δεδομζνα. Θζλουμε να αξιοποιιςουμε τισ παρατθριςεισ μασ για τισ 

ιδιότθτεσ των O, B αςτζρων, ϊςτε να ςυμπεράνουμε τθν διαδικαςία δθμιουργίασ τουσ. Για 

παράδειγμα, αν ιςχφει ο αςτρικόσ κανιβαλιςμόσ, κα πρζπει όλα τα μεγάλα αςτζρια να 

δθμιουργθκοφν μζςα ςε αςτρικά ςμινθ, και να βρίςκονται ακόμα ςε αυτά, λόγω τθσ μικρισ 

διάρκειασ ηωισ τουσ. Αυτό που γνωρίηουμε είναι ότι τα μεγάλα αςτζρια είναι ςυνικωσ ςε 

διπλό ςφςτθμα, πολφ πιο ςυχνά από τα μικρά. Κάτι που μπορεί να ςθμαίνει ότι δεν είναι 

ίδια θ διαδικαςία δθμιουργίασ για τα μικρά και τα μεγάλα αςτζρια. 



Ο ςχθματιςμόσ των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων. 

Ο πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ αποτελεί το πεδίο δθμιουργίασ πλανθτϊν και των άλλων 

μικρότερων ςωμάτων ςε ζνα πρωτοαςτζρι. Παρατθριςεισ ςτο νεφζλωμα του Ωρίωνα μασ 

ζδειξαν δίςκουσ με ςκόνθ γφρω από πρωτοαςτζρια (παρατθροφμε ζξαρςθ ςτθν εκπομπι 

ςτο υπζρυκρο που παραπζμπει ςε κερμοκραςία <100Κ). Αυτά τα αντικείμενα μοιάηουν 

περιςςότερο με δίςκουσ παρά με κουκοφλι γφρω από το άςτρο και ονομάηονται 

πρωτοπλανθτικοί δίςκοι. Είναι δζκα φορζσ μεγαλφτερα από το πλανθτικό μασ ςφςτθμα και 

περιζχουν πολλζσ φορζσ τθν μάηα τθσ Γθσ ςε ςκόνθ. τον Βεγκα ανιχνεφςαμε εκπομπι ςτο 

υπζρυκρο από κόκκουσ ςκόνθσ με διάμετρο χίλιεσ φορζσ μεγαλφτερθ από αυτι ςτθν 

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

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

δικαιολογεί τθν φπαρξθ ςκόνθσ γφρω του. Κςωσ αυτι να προζρχεται από τθν διάλυςθ 

κομθτϊν ι άλλων ςωμάτων, με τθν παραδοχι ότι ζχει πλανθτικό ςφςτθμα. Σο ίδιο 

παρατθροφμε ςτο Β Pictoris, όπου ζχει επιβεβαιωκεί θ φπαρξθ πλανθτϊν. 

 

 

Σα αςτζρια ςτθν κφρια ακολουκία 

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

είναι ότι το νερό ςτθν Γθ υπάρχει ςε υγρι μορφι πολλά δισ ζτθ, κάτι που δεν κα ςυνζβαινε 

αν ο Ήλιοσ δεν παρουςίαηε ςτακερότθτα. Για τθν κατανόθςθ των εςωτερικϊν λειτουργιϊν 

ενόσ αςτζρα χρειάηονται 4 εξιςϊςεισ που ονομάηονται αςτρικισ δομισ (equations of stellar 

structure), που μασ δείχνου τισ φυςικζσ ιδιότθτεσ ςε ζνα αςτζρι όπωσ κερμοκραςία, 

πυκνότθτα και πίεςθ. Οι εξιςϊςεισ αυτζσ ζχουν να κάνουν με τθν διατιρθςθ τθσ μάηασ, τθσ 

ορμισ, τθσ ενζργειασ, και τθν μετάδοςθ τθσ ενζργειασ. Αυτζσ ςυνδζονται με άλλεσ 

εξιςϊςεισ που μασ δείχνουν τισ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ μζςα ςτο αςτζρι, όπωσ το πϊσ 

ανταποκρίνεται θ φλθ ςτισ μεταβολζσ τθσ κερμοκραςίασ, πόςθ από τθν φλθ είναι ιονιςμζνθ, 



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

τον ρυκμό παραγωγισ ενζργειασ. Όλα αυτά τα μεγζκθ είναι ςχετικά μεταξφ τουσ, και μια 

πρόκλθςθ τθσ φυςικισ είναι θ κατανόθςθ των ςχζςεϊν τουσ.  

Εςωτερικζσ κερμοκραςίεσ και πιζςεισ.  

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

ςε δφο περιοχζσ με διαφορετικι απόςταςθ από το κζντρο του αςτεριοφ δεν εξαρτάται μόνο 

από τθν ροι τθσ ενζργειασ (μεγάλθ ροι ενζργειασ προκαλεί μεγαλφτερεσ διαφορζσ 

κερμοκραςίασ), αλλά και από τθν ςφνκεςθ και πίεςθ του αερίου. Μια παραδοχι είναι ότι 

τα αςτζρια περιζχουν αυτό που ονομάηουμε ιδανικό αζριο. Οι μεγάλεσ κερμοκραςίεσ μζςα 

ςτο αςτζρι κάνουν το αζριο να ιονιςτεί, και τα ιονιςμζνα ςωματίδιά του ςυμπεριφζρονται 

ωσ ιδανικά ςωματίδια. Ζτςι με τον νόμο του ιδανικοφ αερίου βρίςκουμε εφκολα τθν ςχζςθ 

ανάμεςα ςτθν πίεςθ, τθν πυκνότθτα και τθν κερμοκραςία. Η πίεςθ εξαρτάται από τθν 

ςφςταςθ του αερίου (τθν μάηα των ατομικϊν πυρινων). 

Η πίεςθ ςτο εςωτερικό ενόσ αςτεριοφ κυμαίνεται ωσ εξισ. ε ζνα κεωρθτικά χωρίσ εξζλιξθ 

αςτζρι κ. ακολουκίασ ζνα εςωτερικό κζλυφοσ κα ιταν ςτακερό. Η βαρφτθτα το ζλκει προσ 

το κζντρο και θ πίεςθ του αερίου το εξωκεί. Αυτι θ ιςορροπία ονομάηεται υδροςτατικι. Σο 

κζλυφοσ δζχεται μεγαλφτερθ πίεςθ ςτο εςωτερικό του μζροσ, και θ διαφορά τθσ πίεςθσ 

των 2 μερϊν κα δϊςει μια δφναμθ αντίκετθ από τθν βαρφτθτα. Η διαφορά κερμοκραςίασ 

των 2 μερϊν ςθμαίνει τθν φπαρξθ ρεφματοσ ενζργειασ διαμζςου του κελφφουσ. Αν το 

κζλυφοσ είναι ζξω από τθν περιοχι ζκλυςθσ ενζργειασ του αςτεριοφ, τότε θ ενζργεια που 

ειςρζει ςτο κζλυφοσ ιςοφται με αυτιν που εκρζει. Αν βρίςκεται μζςα ςτθν περιοχι ζκλυςθσ 

ενζργειασ, θ εκροι ενζργειασ ξεπερνάει τθν ειςροι ςε βακμό ίδιο με τθν ζκλυςθ ενζργειασ 

μζςα ςτο κζλυφοσ.  

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

παρουςιάηει τθν εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό ενόσ άςτρου. Η κεωρία αυτι 

περιγράφει τισ ιδιότθτεσ ενόσ ςτακεροφ φυςικοφ ςυςτιματοσ που αποτελείται από 

ςωματίδια που κυριαρχοφνται από δυνθτικζσ δυνάμεισ. Αυτζσ οι δυνάμεισ, όπωσ θ 

βαρφτθτα, εξαρτϊνται μόνο από τθν τοποκεςία μζςα ςτο αςτζρι. Όςον αφορά τα αςτζρια, 

ο μζςοσ χρόνοσ τθσ ςυνολικισ κινθτικισ ενζργειασ του αςτεριοφ ςχετίηεται με τθν βαρυτικι 

ενζργεια. Με τουσ ςχετικοφσ τφπουσ βρίςκουμε κερμοκραςία για τον Ήλιο 15,6 εκ. Κ ςτον 

πυρινα του. Η μάηα ενόσ αςτζρα αυξάνεται αναλογικά πιο γριγορα από τθν ακτίνα του, 

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

τθσ επιφάνειάσ του, ιςχφει θ λεγόμενθ ςχζςθ μάηασ- λαμπρότθτασ. 

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

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

που απελευκερϊνεται ςτον πυρινα δεν είναι αρκετι ϊςτε να δθμιουργιςει τθν 

κερμοκραςία που χρειάηεται για να προξενιςει ςυναγωγι ςε αυτόν. Ζτςι θ ακτινοβολία 

είναι ο κφριοσ μθχανιςμόσ μεταφοράσ ενζργειασ, αφοφ και αμζςωσ μετά τον πυρινα δεν 

ζχουμε ςυναγωγι. τα πιο εξωτερικά ςτρϊματα εμφανίηεται θ ςυναγωγι, με τθν μορφι τθσ 

ηϊνθσ ςυναγωγισ. Αυτι θ ηϊνθ ξεκινάει από πιο βακιά ςτα μικρότερα αςτζρια, και ςτα 

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

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

main sequence stars) θ κερμοκραςία του πυρινα αρκεί για τθν δθμιουργία αςτάκειασ 



ςυναγωγϊν, με αποτζλεςμα ο πυρινασ να μεταδίδει τθν ενζργεια με ςυναγωγι. Αυτι θ 

ηϊνθ ςυναγωγισ μπορεί να εκτείνεται πζρα από τον πυρινα.  

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

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

μπορεί να ιςορροπιςει μόνο ςε ζνα ςθμείο ςτο διάγραμμα. Σα αςτζρια διαφορετικισ 

μάηασ ιςορροποφν ςε διαφορετικά ςθμεία τθσ κ. ακολουκίασ (τα μικρότερα κάτω δεξιά και 

τα μεγαλφτερθσ μάηασ πάνω αριςτερά).  

 

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

του (πόςθ μάηα διακζτει ςτον πυρινα για κερμοπυρθνικι ςφντθξθ και πόςο γριγορα τθν 

καταναλϊνει). Οι μάηεσ και οι λαμπρότθτεσ των αςτεριϊν που προκφπτουν από τισ 

παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι θ λαμπρότθτα τθσ κ. ακολουκίασ εξαρτάται κατά πολφ από 

τθν μάηα. Αν ζνα αςτζρι ζχει τθν διπλάςια μάηα από ζνα άλλο, κα ζχει τθν 16απλάςια 

λαμπρότθτά του! Ο λόγοσ είναι ότι θ κερμοκραςία ςτον πυρινα ανεβαίνει πολφ με τθν 

αφξθςθ τθσ αςτρικισ μάηασ. Από τθν άλλθ, το μεγάλο αςτζρι καταναλϊνει πιο γριγορα τα 

καφςιμά του, και ζτςι θ διάρκεια ηωισ του είναι το 1/8 από αυτιν ενόσ αςτεριοφ με τθν 

μιςι μάηα. Σα αςτζρια με 15 θλιακζσ μάηεσ ζχουν προςδοκϊμενθ ηωι μόλισ 10 εκ. ζτθ. Αρα 

όλα τα μεγάλα αςτζρια δθμιουργικθκαν ςχετικά πρόςφατα.  

Ενζργεια θρεμίασ ονομάηεται θ ενζργεια ανά νουκλεόνιο που κα απελευκερωνόταν από 

ζναν ατομικό πυρινα, αν τα πρωτόνια και τα νετρόνια εξαχλϊνονταν και μετατρζπονταν ςε 

ενζργεια. Η ενζργεια αυτι μειϊνεται ραγδαία (γενικά) όςο πιο μεγάλοσ είναι ο ατομικόσ 

αρικμόσ του ςτοιχείου, με ελάχιςτο ςτα ςτοιχεία με ατομικό αρικμό 50-60. Μετά αυξάνεται 

και πάλι. Ο ςίδθροσ ζχει ατομικό αρικμό 56, και είναι ζνα από τα ςτοιχεία με τθν 

χαμθλότερθ ενζργεια θρεμίασ ανά νουκλεόνιο. Η μάηα θρεμίασ ανά νουκλεόνιο είναι 

χαμθλότερθ ςτο προϊόν (16/8 O) από ότι ςτα άτομα που κα ςυντθχκοφν για τθν παραγωγι 

του (12/6 C+ 4/2 He). Με τον ίδιο αρικμό νουκλεονίων (16) ςτο προϊόν και ςτα άτομα τθσ 

ςφντθξθσ βλζπουμε ότι θ ενζργεια των 2 ατόμων ςφντθξθσ υπερβαίνει αυτι του προϊόντοσ, 

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

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

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

δεν διαφζρει ςθμαντικά, ζτςι όλθ θ ενζργεια που απελευκερϊνεται πάει ςτα φωτόνια που 



απελευκερϊνονται κατά τθν διαδικαςία. Η ςφντθξθ 2 ατόμων για τθν παραγωγι ςτοιχείων 

μζχρι το ςίδθρο είναι εξϊκερμεσ.  

 

 

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

και τθν δυνατότθτα να ενωκοφν οι πυρινεσ τουσ. Για να ςυμβεί αυτό πρζπει να ζχουν 

αρκετά μεγάλθ ταχφτθτα, ϊςτε να ξεπεράςουν το εμπόδιο των απωςτικϊν θλεκτρικϊν 

δυνάμεων ανάμεςα ςτουσ 2 πυρινεσ. Η ταχφτθτα αυτι προζρχεται από τθν κερμοκραςία. 

Χωρίσ όμωσ το κβαντικό φαινόμενο τθσ ςιραγγασ δεν κα αρκοφςε θ κερμοκραςία ςτουσ 

αςτρικοφσ πυρινεσ για τθν ςφντθξθ. Οςο μεγαλφτεροσ είναι ο ατομικόσ αρικμόσ, τόςο είναι 

μεγαλφτερεσ οι απωςτικζσ θλεκτρικζσ δυνάμεισ του πυρινα, άρα και θ ενζργεια 

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

Σρόποι ςφντθξθσ 

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

και θ ppIII που περιλαμβάνει το Βθρφλλιο και το Βόριο.  

Μζχρι κερμοκραςία 18 εκ. βακμϊν ο κφκλοσ pp παράγει τθν περιςςότερθ ενζργεια ςτον 

αςτρικό πυρινα.   



 

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

κερμοκραςίασ) ανάμεςα ςτα αςτζρια που κυριαρχεί θ αλυςίδα pp και αυτά που κυριαρχεί 

ο κφκλοσ CNO. Σο όριο είναι ςτισ 1,5 θλιακζσ μάηεσ (18 εκ. βακμοί ςτον πυρινα). τον Ήλιο 

το 85% τθσ ενζργειασ παράγεται με τθν ppI, το 14,98% με τθν ppII και μόλισ το 0,02% με τθν 

ppIII. 

Διαςπορά αςτρικϊν μαηϊν. 

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

διπλοφ ςυςτιματοσ, μζςω παρατιρθςθσ οπτικϊν διπλϊν ι εκλείψεισ φαςματοςκοπικϊν 

διπλϊν. 

Οι καφζ νάνοι (με λιγότερθ μάηα από 0,08 θλιακζσ) εκπζμπουν πολφ λίγο ςτο ορατό, και 

ζτςι ανιχνεφονται δφςκολα. Δεν παρουςιάηουν αρκετι ςφντθξθ τον πυρινα τουσ ϊςτε να 

κυριαρχιςει αυτι ςαν ενζργεια του άςτρου. Σουσ παρατθροφμε κυρίωσ ςτο υπζρυκρο και 

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

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

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

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

ςφςταςθ των αςτεριϊν, ενϊ οι πλανιτεσ ςχθματίςτθκαν από τθν περί- πρωτοαςτρικι φλθ. 

Ζνασ άλλοσ διαχωριςμόσ είναι οι 13 μάηεσ Δία ι 0,013 θλιακζσ, το όριο τθσ ςφντθξθσ του 

δευτερίου.  

Σα αςτζρια με τθν μεγαλφτερθ μάηα. 

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

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

ςθμαντικι ςτα μεγάλα αςτζρια, και πρζπει να ιςορροπιςει με τθν αντίκετθ πίεςθ τθσ 

βαρφτθτασ (κάτι που γίνεται με τθν πίεςθ του αερίου ςτα μικρότερθσ μάηασ αςτζρια).Σα 

μοντζλα δείχνουν ότι αν ζνα αςτζρι ζχει 100- 150 θλιακζσ μάηεσ (VMS, αςτζρια πολφ 

μεγάλθσ μάηασ), κα μποροφςε να διαλυκεί από τθν πίεςθ ακτινοβολίασ. Όμωσ επειδι ςτα 

αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ μειϊνεται θ πυκνότθτα των εξωτερικϊν ςτρωμάτων, άρα και 

θ αδιαφάνεια, μεγάλο μζροσ τθσ ακτινοβολίασ διαφεφγει ανεμπόδιςτα επιτρζποντασ ςτα 

αςτζρια να μθν διαλυκοφν.   

Απϊλεια μάηασ από τον αςτρικό άνεμο. 

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

κα είναι ςτθν κ. ακολουκία. Μασ είναι δφςκολο να μετριςουμε τθν απϊλεια μάηασ ςε άλλα 

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

μάηεσ το ζτοσ. Επειδι ζχουν πολφ μικρότερθ διάρκεια ηωισ, αυτόσ ο μεγάλοσ ρυκμόσ 

απϊλειασ μάηασ δεν ςθμαίνει ςυνολικά μεγάλθ απϊλεια μάηασ ςτθν κ. ακολουκία. Σα VMS 



όμωσ παρουςιάηουν τεράςτιεσ απϊλειεσ μάηασ μζςω των ιςχυρϊν αςτρικϊν ανζμων τουσ. 

Καταλιγουν να ζχουν ςτο τζλοσ τθσ παραμονισ τουσ ςτθν κ. ακολουκία λιγότερθ από τθν 

μιςι αρχικι μάηα τουσ. 

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

με ςυναγωγι ςε πιο εξωτερικζσ περιοχζσ, δεν φτάνει (ςε υπολογίςιμθ αναλογία) ςτθν 

επιφάνειά τουσ (κατά τθν παραμονι τουσ ςτθν κ. ακολουκία). Ζτςι θ φλθ των αςτρικϊν 

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

οποία ςχθματίςτθκε το αςτζρι.  

Απϊλεια μάηασ από ςυνοδό. 

τα περιςςότερα πολλαπλά ςυςτιματα τα αςτζρια είναι αρκετά απομακρυςμζνα μεταξφ 

τουσ με αποτζλεςμα να ζχουν μικρι αλλθλεπίδραςθ, εκτόσ τθσ βαρυτικισ. Αν όμωσ θ 

ακτίνα ενόσ άςτρου δεν είναι ποφ μικρότερθ από τον τροχιακό διαχωριςμό με το άλλο 

μπορεί να διαφφγει μάηα προσ αυτό ι και τελείωσ από το ςφςτθμα. Αν το ζνα είναι λευκόσ 

νάνοσ, τότε επθρεάηει βαρυτικά αρκετά τθν επιφάνεια του ςυνοδοφ, αν αυτόσ είναι αςτζρι 

τθσ κ. ακολουκίασ, και του απορροφάει μάηα. Για τθν ιςορροπία του αερίου που διαφεφγει 

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

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

δφναμθ, που κα το πιζηει ζξω από το ςφςτθμα. Η απόςταςθ ςτθν οποία είναι εφικτι θ 

μεταφορά μάηασ είναι το εςωτερικό ςθμείο εξιςορρόπθςθσ Lagrange (L) ανάμεςα ςτα 2 

αςτζρια. H περιοχι από τθν επιφάνειά του μζχρι το εςωτερικό L ονομάηεται λοβόσ Roche, 

και ζχει το ςχιμα αχλαδιοφ (κάνει μια μφτθ προσ το εςωτερικό L). Αν θ φλθ από το ζνα 

αςτζρι <ξεχειλίςει> ζξω από τον λοβό, τότε αυτι μεταφζρεται ςτον ςυνοδό. Λόγω τθσ 

διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ αυτι δεν πζφτει άμεςα ςτον ςυνοδό, αλλά ςχθματίηει ζναν 

δίςκο προςαφξθςθσ. 

 

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

τα 2 αςτζρια να γεμίςουν τον λοβό, μζςω ςυςςϊρευςθσ αςτρικοφ ανζμου (stellar wind 

accretion). Αυτό ςυμβαίνει κυρίωσ ςτα αςτζρια O,B που ζχουν πολφ ιςχυροφσ αςτρικοφσ 

ανζμουσ. Δεν είναι ξεκάκαρο αν ςχθματίηεται δίςκοσ προςαφξθςθσ.  

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

μπορεί να ζχει καταναλϊςει ςθμαντικό μζροσ από το υδρογόνο ςτον πυρινα του πριν 

αρχίςει θ μεταφορά μάηασ. Η απϊλεια μάηασ κα κάνει τθν ςφντθξθ ςτον πυρινα του πιο 

αργι. Ζτςι μπορεί να δϊςει ζνα χθμικό προφίλ που δεν κα παρουςιαηόταν ποτζ ςε 

μεμονωμζνο αςτζρι  ςτθν κ. ακολουκία. Αντίκετα, ςτον ςυνοδό (αν είναι και αυτόσ κ. 

ακολουκίασ) μπορεί να επιταχυνκεί θ καφςθ του υδρογόνου.  



Μετά τθν κφρια ακολουκία 

Φλοιόσ καφςθσ υδρογόνου.  

Όταν ζχει εξαντλθκεί το υδρογόνο ςτον πυρινα, παφουν οι κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ. Σότε 

ο πυρινασ ςυρρικνϊνεται αργά υπό τθν πίεςθ τθσ βαρφτθτασ, με αποτζλεςμα θ βαρυτικι 

ενζργεια να μετατραπεί ςε κερμικι. Η αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ κα επιτρζψει ςτο 

υδρογόνο ςτον φλοιό γφρω από τον πυρινα από ιλιον να ςυντθχκεί.  

Καφςθ του ιλιον. 

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

θλίου ςχθματίηουν ζνα άτομο Βυριλλίου. Αυτό είναι όμωσ πολφ αςτακζσ και διαςπάται 

άμεςα ςε 2 άτομα θλίου. Μερικά άτομα Βυριλλίου προλαβαίνουν να ςυντθχκοφν με άτομα 

θλίου ςχθματίηοντασ άνκρακα. ((He) + (He) = (Be), (Be)+ (He)= (C)+ 2γ. Αυτι θ διαδικαςία 

είναι γνωςτι ωσ   3α (triple alpha process). Σο α ςυμβολίηει τον πυρινα του ιλιον. Σο ιλιον 

ςυντικεται ςτουσ 100 εκ. βακμοφσ και θ καφςθ του είναι πολφ ευαίςκθτθ ςτθν 

κερμοκραςία. Η ενζργεια που απελευκερϊνεται είναι ανάλογθ τθσ 40κοςτισ δφναμθσ τθσ 

κερμοκραςίασ! Αυτι θ ευαιςκθςία προκφπτει επειδι χρειάηεται να ςυντθχκεί με το 

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

διαςπαςτεί ςε 2 άτομα θλίου. Οςο ανεβαίνει θ κερμοκραςία ςτον πυρινα οι ατομικοί 

πυρινεσ αποκτοφν μεγαλφτερθ ταχφτθτα, που ςθμαίνει και μεγαλφτερθ πικανότθτα 

ςφγκρουςθσ, άρα και ςφντθξθσ του ςτοιχείου ιλιον με βθρφλλιο.  

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

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

τθσ ενζργειασ που απελευκερϊνεται κατά τθν καφςθ υδρογόνου. Αν το ςυνδυάςουμε αυτό 

με τθν αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ του αςτζρα κατά τθν καφςθ θλίου, μασ δείχνει ότι θ φάςθ 

αυτι, μζχρι τθν εξάντλθςθ του θλίου ςτον αςτρικό πυρινα, είναι πολφ πιο ςφντομθ από τθν 

φάςθ τθσ κ. ακολουκίασ, μόλισ το 10% τθσ χρονικισ διάρκειάσ τθσ.  

Η φάςθ του γίγαντα. 

Η ςυρρίκνωςθ του πυρινα, που αρχικά ιταν αργι, επιταχφνεται από τθν πίεςθ των 

εξωτερικϊν ςτρωμάτων. Όμωσ θ ακτίνα του άςτρου κα διαςταλεί λόγω ςφντθξθσ ςε όλο και 

πιο εξωτερικζσ περιοχζσ του πυρινα. Η διαςτολι αυτι τθσ επιφάνειασ, που είναι 

αςφμφωνθ με τθν ςυςτολι του πυρινα, δεν ςυνοδεφεται από αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ, 

λόγω πτϊςθσ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ. 

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

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

από τουσ 15 εκ. ςτουσ 100 εκ. βακμοφσ. Η διάμετροσ του αςτεριοφ κα μεγαλϊςει κατά 10 

φορζσ και  θ επιφανειακι κερμοκραςία του κα πζςει ςτουσ 3500 Κ. Σο αςτζρι κα αποκτιςει 

πορτοκαλί χρϊμα και κα ονομάηεται ερυκρόσ γίγαντασ. Όταν αρχίςει θ ςφντθξθ του θλίου 

ςτον πυρινα, το αςτζρι κα μπει ςε νζα φάςθ ερυκροφ γίγαντα. το διάγραμμα H/R 

παρατθροφμε ότι κατά τθν φάςθ του ερ. γίγαντα οι γραμμζσ των αςτεριϊν διαφορετικισ 

μάηασ τείνουν να πλθςιάςουν, κάτι που ςθμαίνει ότι οι ςυνκικεσ αυτισ τθσ φάςθσ ζχουν 

μικρό εφροσ διαφορετικότθτασ. Οι καμπζσ τθσ πορείασ των άςτρων δθλϊνουν τθν ζναρξθ 

των διαφορετικϊν φάςεων ςφντθξθσ. Μετά τθν κ. ακολουκία ζχουμε παφςθ τθσ ςφντθξθσ 

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



φλοιό και υδρογόνου ςε εξωτερικό φλοιό, καφςθ άνκρακα ςτον πυρινα (μεγάλα αςτζρια) 

κ.λ.π.   

 

 

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

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

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

λαμπρότθτασ, λόγω διαςτολισ τουσ ςε γίγαντεσ (κίνθςθ προσ τα δεξιά του διαγράμματοσ). 

Σα μικρά αςτζρια αυξάνουν τθν λαμπρότθτά τουσ (κίνθςθ προσ τα πάνω ςτο διάγραμμα, 

ενϊ τα μεγάλα αρχικά όχι (οριηόντια κίνθςθ). τθν επόμενθ καμπι (ςτα μεγάλα θ γραμμι 

φαίνεται να γυρίηει οριηόντια προσ τα αριςτερά, δθλαδι αφξθςθ τθσ επιφανειακισ 

κερμοκραςίασ χωρίσ μεταβολι τθσ λαμπρότθτασ) αρχίηει θ καφςθ του θλίου ςτον πυρινα. 

Μετά αρχίηει θ καφςθ του θλίου ςτον φλοιό, με κίνθςθ προσ τα δεξιά και πάνω (τα πολφ 

μικρά αςτζρια δεν ςυνεχίηουν άλλο), δθλαδι αφξθςθ λαμπρότθτασ και μείωςθ 

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

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

και νζο φλοιό καφςθσ.  

Ζνα αςτζρι 1 θλιακισ μάηασ μετά τθν κ. ακολουκία ανεβαίνει ςτον κλάδο των ερυκρϊν 

γιγάντων (RGB, red giant branch) με καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό. Μετά το Helium flash το 

αςτζρι καίει ιλιον ςτον πυρινα και κινείται ςτον οριηόντιο κλάδο (horizontal branch). Μετά 

τθν καφςθ θλίου ςτον πυρινα το αςτζρι ψφχεται πάλι, αλλά διαςτζλλεται και αυξάνει ςε 

λαμπρότθτα, προςεγγίηοντασ τον αςυμπτωτικό κλάδο από τα αριςτερά (AGB, asymptotic 

giant branch). Ο πυρινασ αποτελείται πλζον από άνκρακα που δεν μπορεί να ςυντθχκεί 

άλλο. Σο ιλιον και το υδρογόνο καίγονται ςε φλοιοφσ. Αρχίηει θ δθμιουργία πλανθτικοφ 

νεφελϊματοσ από τα εξωτερικά αςτρικά ςτρϊματα. 



 

Σο Heliumflash. 

Η διαδικαςία τθσ καφςθσ του θλίου ςτον πυρινα είναι διαφορετικι για τα αςτζρια με κάτω 

ι πάνω από 2,25 θλιακζσ μάηεσ. Η ςθμαντικι διαδικαςία εδϊ είναι το φαινόμενο του 

εκφυλιςμοφ τθσ φλθσ (degeneration). το ιδανικό αζριο, που κεωροφμε το αζριο μζςα ςτα 

αςτζρια, θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν πίεςθ και τθν κερμοκραςία και πυκνότθτα ορίηονται από 

απλζσ εξιςϊςεισ.  τισ ακραίεσ ςυνκικεσ πυκνότθτασ ςτουσ αςτρικοφσ πυρινεσ θ φλθ 

μπορεί να ςυμπυκνωκεί τόςο ϊςτε να χρειάηονται άλλεσ εξιςϊςεισ για τθν περιγραφι των 

φυςικϊν ιδιοτιτων των θλεκτρονίων- θ φλθ ςτο εςωτερικό των άςτρων είναι ιονιςμζνθ, 

δθλαδι ζχουμε αζριο θλεκτρονίων ανακατεμζνο με αζριο πυρινων, και όχι τον κάκε 

πυρινα να ζχει δεςμευμζνα τα θλεκτρόνια που του αντιςτοιχοφν. Ζτςι ζχουμε το αζριο 

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

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

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

κερμοκραςίασ δεν αυξάνει τθν πίεςθ. Η πίεςθ (πίεςθ εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων, electron 

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

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

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

αυτόσ γεμίηει κετικά ιόντα (πυρινεσ χωρίσ δεςμευμζνα θλεκτρόνια) κυρίωσ θλίου, αλλά και 

άνκρακα, που <κολυμπάνε> ςε μια κάλαςςα θλεκτρονίων. Σο εκφυλιςμζνο αζριο είναι 

ζνασ ςχεδόν τζλειοσ αγωγόσ τθσ κερμότθτασ και δεν υπακοφει ςτουσ νόμουσ για τα ςυνικθ 

αζρια. Οι λευκοί νάνοι (που αποτελοφνται από εκφυλιςμζνθ φλθ) δεν λάμπουν λόγω 

παραγωγισ ενζργειασ, αλλά επειδι ζχουν αποκθκεφςει μεγάλα ποςά κερμικισ ενζργειασ, 

και τθν αποβάλλουν μζςω ακτινοβολίασ.  

Όταν λοιπόν ζνα αζριο γίνει υπερςυμπιεςμζνο τα ςωματίδια πλθςιάηουν και δθμιουργοφν 

ζνα εκφυλιςμζνο αζριο, που ςυμπεριφζρεται περιςςότερο ςαν ςτερεό. Η κινθτικι ενζργεια 

των θλεκτρονίων είναι μεγάλθ, αλλά οι ςυγκροφςεισ τουσ με άλλα θλεκτρόνια ι άλλα 

ςωματίδια είναι ςπάνιεσ, επιτρζποντασ ζτςι ςτα εκφυλιςμζνα θλεκτρόνια να διανφουν 

μεγάλεσ αποςτάςεισ με ςχετικιςτικζσ ταχφτθτεσ. ε ζνα ςχετικιςτικό λοιπόν αζριο θ πίεςθ 

εξαρτάται μόνο από τισ ταχφτθτεσ των θλεκτρονίων και όχι από τθν κερμοκραςία 

(ςυγκροφςεισ ςωματιδίων), που δεν αυξάνεται ανάλογα. Η πίεςθ εξαρτάται μόνο από τθν 



μάηα των ςωματιδίων, θ οποία αυξάνει τθν πίεςθ τθσ βαρφτθτασ ςτο να πλθςιάςουν μεταξφ 

τουσ. Ζτςι ζχουμε αντίκετα αποτελζςματα με τθν αφξθςθ τθσ μάηασ από ότι ςτθν κανονικι 

φλθ. Εδϊ με τθν αφξθςθ τθσ μάηασ το αντικείμενο ςυρρικνϊνεται, αντί να διαςτζλλεται. ε 

ζνα εκφυλιςμζνο αζριο, με τθν αφξθςθ τθσ μάηασ αυξάνεται θ προσ τα μζςα πίεςθ, και τα 

ςωματίδια ζρχονται πιο κοντά μειϊνοντασ τον μεταξφ τουσ χϊρο, με αποτζλεςμα  το 

αντικείμενο να ςυρρικνϊνεται. 

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

ςθμειωκεί μικρι αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςτον πυρινα μποροφμε να αναμζνουμε μια 

αφξθςθ τθσ ενζργειασ που απελευκερϊνεται, επειδι ο ρυκμόσ των πυρθνικϊν αντιδράςεων 

είναι ανάλογοσ τθσ κερμοκραςίασ. Επειδι θ αςτρικι φλθ είναι αδιαφανισ θ ενζργεια δεν 

μπορεί να διαφφγει εφκολα. ε ζνα ιδανικό αζριο αυτό κα ςιμαινε αφξθςθ τθσ πίεςθσ, 

διαςτολι και ψφξθ, που κα μείωνε τον ρυκμό των αντιδράςεων. Τπάρχει δθλαδι μια 

ενδογενείσ ιςορροπία ςε όλθ τθν διαδικαςία. Όταν όμωσ το ιλιον καίγεται ςε ζνα 

εκφυλιςμζνο αζριο θ πίεςθ είναι ανεξάρτθτθ από τθν κερμοκραςία, με αποτζλεςμα θ 

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

γριγορθ καφςθ του ιλιον. Η εκφυλιςμζνθ φλθ είναι καλόσ αγωγόσ τθσ κερμότθτασ, και 

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

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

ανεξζλεγκτθ διαδικαςία με αποτζλεςμα μια εκρθκτικι απελευκζρωςθ ενζργειασ ςτα 

αςτζρια μικρισ μάηασ, που ονομάηεται helium flash. Είναι από τισ ελάχιςτεσ διεργαςίεσ ςτο 

εςωτερικό των αςτεριϊν που διαρκεί μόλισ λίγεσ ϊρεσ. Η ενζργεια όμωσ κακυςτερεί πολφ 

περιςςότερο να φτάςει ςτθν επιφάνεια του άςτρου. Μια επίδραςθ του helium flash είναι 

να αυξιςει τθν κερμοκραςία τόςο, ϊςτε να αρκοφν οι ςυνκικεσ εκφφλιςθσ. Σότε ο 

πυρινασ κα διαςταλεί και κα ψυχκεί, ιςορροπϊντασ τθν κατάςταςθ.  

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

καφςθ θλίου (διαδικαςία 3α). Αν το αςτζρι ζχει πάνω από 2,25 θλιακζσ μάηεσ, θ 

κερμοκραςία και θ πίεςθ ςτον πυρινα είναι αρκετι ϊςτε να αρχίςει θ ςφντθξθ θλίου πριν 

τον εκφυλιςμό.    

 

Παλλόμενοι μεταβλθτοί 

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

Κθφείδεσ οφείλεται ςε παλμοφσ μεγάλου εφρουσ ςτο εςωτερικό τουσ. Η ακτίνα τουσ 

μεταβάλλεται κατά 10%. Η διάδοςθ των παλμϊν είναι ίδια με αυτι των ταλαντϊςεων ςτον 



Ήλιο. Η διαφορά είναι ςτον μθχανιςμό των παλμϊν. Οι μεγάλοι παλμοί των Κθφείδων 

προζρχονται από τθν αςτάκεια εςωτερικοφ φλοιοφ του άςτρου. Ζνα λεπτό ςτρϊμα αερίου 

ςτον φλοιό ςυμπιζηεται με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ αδιαφάνειασ 

(μζτρο τθσ απορρόφθςθσ τθσ ακτινοβολίασ). Ζτςι μειϊνεται θ ενζργεια που μεταδίδεται 

(μζςω ακτινοβολίασ) μζςα από το ςτρϊμα του αςτεριοφ, με αποτζλεςμα να δεςμευτεί θ 

κερμοκραςία κάτω από το ςτρϊμα. Η κερμοκραςία και θ πίεςθ κάτω από το ςτρϊμα 

αυξάνονται με αποτζλεςμα να πιζηεται το ςτρϊμα προσ τα ζξω. Σο ςτρϊμα διαςτζλλεται, 

μειϊνεται θ πυκνότθτά του και γίνεται πάλι πιο διαπερατό, επιτρζποντασ ςτθν κερμότθτα 

να περάςει μζςα από αυτό. Η πίεςθ (και θ κερμοκραςία) κάτω από το ςτρϊμα μειϊνεται 

ζτςι, με αποτζλεςμα να ςυμπυκνωκεί το ςτρϊμα πάλι. Αυτόσ ο κφκλοσ επαναλαμβάνεται. Η 

φυςικι αιτία τθσ διαδικαςίασ είναι θ αλλαγι τθσ αδιαφάνειασ ανάλογα τθν κερμοκραςία, 

που οφείλεται ςτθν αφξθςθ του ιονιςμοφ του ςτοιχείο ιλιον (με τθν αφξθςθ τθσ 

κερμοκραςίασ) από (He+) ςε (He++). Αυτόσ ο ιονιςμόσ αυξάνει τθν πυκνότθτα των 

ελεφκερων θλεκτρονίων, και επειδι αυτά αλλθλοεπιδροφν πολφ με τθν ακτινοβολία, το 

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

40000Κ, άρα το ςτρϊμα που παράγει τθν αςτάκεια υπάρχει ςε ςυγκεκριμζνθ εςωτερικι 

ακτίνα του αςτεριοφ.    

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

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

ταλάντωςθσ πρζπει να δοκεί ϊκθςθ τθν ςωςτι ςτιγμι (όπωσ ςτο ανϊτερο ςθμείο τθσ 

διαδρομισ μιασ κοφνιασ). τουσ Κθφείδεσ, αυτό το ςτρϊμα είναι ςτθν ςωςτι τοποκεςία 

μζςα ςτο αςτζρι, ϊςτε να παράγει <ωκιςεισ> με κανονικότθτα που δίνουν μεγάλθσ 

κλίμακασ ταλαντϊςεισ ςτο άςτρο. Αν το ςτρϊμα είναι πιο κοντά ςτον πυρινα ι ςτθν 

επιφάνεια, θ κίνθςι του δεν ζχει επίδραςθ ςτθν λαμπρότθτα του αςτεριοφ και δεν 

εμφανίηονται παλμοί. 

Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι Κθφείδεσ βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο διάγραμμα. 

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

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

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

 



 

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

μεγάλα αςτζρια), αυξομειϊνοντασ τθν λαμπρότθτα των αςτεριϊν.  

Αςτζρια πολφ μικρισ μάηασ. 

Για αςτζρια με λιγότερθ από 0,5 θλιακζσ μάηεσ (το όριο τθσ καφςθσ θλίου ςτον πυρινα) 

ζχουμε διαφορετικι εξζλιξθ.  Η καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό εμφανίηεται όπωσ ςτα 

μεγαλφτερα αςτζρια, αλλά δεν μπορεί να ςυντθχκεί το ιλιον ςτον πυρινα, με αποτζλεςμα 

το αςτζρι να κορυφϊςει τθν λαμπρότθτά του ςφντομα.  

Άλλεσ διαδικαςίεσ ςτουσ γίγαντεσ. 

τα μεγάλα αςτζρια, ο άνκρακασ μπορεί να ςυλλάβει ζνα ςωματίδιο α με τθν αντίδραςθ 

(C)+ (He) = (O)+ γ. Η διαδικαςία αυτι και θ 3α ςτουσ ερ. γίγαντεσ αποτελοφν τισ κφριεσ 

διαδικαςίεσ παραγωγισ οξυγόνου και άνκρακα ςτο ςφμπαν. Με τθν απορρόφθςθ ενόσ 

ακόμα ςωματιδίου α κα παραχκεί Νζον ((O) + (He)= (Ne) + γ). Οι γίγαντεσ με κάτω από 8 

θλιακζσ μάηεσ δεν αναπτφςςουν τισ απαραίτθτεσ κερμοκραςίεσ ςτον πυρινα ϊςτε να 

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

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

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

αυτόσ να ςυντθχκεί με τθν διαδικαςία 3α ςτον φλοιό. Σϊρα το αςτζρι βρίςκεται ςτον 

αςυμπτωτικό κλάδο. Η καφςθ του ιλιον ςτον φλοιό ςθμαίνει τθν διαςτολι του γίγαντα. Σο 

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

δεν είναι ςτακερι, ο φλοιόσ καφςθσ θλίου είναι λεπτόσ με αποτζλεςμα τθν κερμικι 

απϊλεια. Θα ςυμβεί άλλο ζνα helium flash, αλλά διαφορετικό από το προθγοφμενο. Σότε θ 

αιτία ιταν ο εκφυλιςμόσ, αλλά τϊρα θ φλθ δεν είναι αρκετά ςυμπιεςμζνθ ϊςτε να 

εκφυλιςτεί. Αυτό το helium flash ςυμβαίνει επειδι ο φλοιόσ καφςθσ θλίου δεν είναι αρκετά 

ςτιβαρόσ ϊςτε να ανυψϊςει τθν φλθ από πάνω του. Ζτςι κατά τθν εξζλιξθ τθσ καφςθσ θλίου 

ο φλοιόσ δεν μπορεί να επεκτακεί ϊςτε να περιοριςτεί θ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ. Ο 

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

ταχζα απελευκζρωςθ ενζργειασ, που ονομάηουμε κερμικό παλμό, που διαρκεί μερικζσ 

εκατοντάδεσ ζτθ. Αυτά τα flash είναι μάλλον περιοδικά φαινόμενα (διάρκειασ 10-100 χιλ. 

ετϊν, μετά θ λόγω των κερμικϊν παλμϊν απϊλεια μάηασ από το εξωτερικό ςτρϊμα του 

αςτεριοφ ςε κζλυφοσ και πρϊτο-πλανθτικό νεφζλωμα ςταματάει κάκε ςφντθξθ). Κατά τον 

κερμικό παλμό οι ςυνκικεσ ςτον φλοιό καφςθσ θλίου επιτρζπουν μια άλλθ μορφι 



πυρθνικϊν αντιδράςεων, τθν αργι διαδικαςία αντίδραςθσ (s- slow process reaction), με τθν 

οποία δθμιουργοφνται βαρφτερα ςτοιχεία με τθν απορρόφθςθ νετρονίων από τουσ 

ατομικοφσ πυρινεσ και τθν μετατροπι τουσ ςε πρωτόνια, μζςω ραδιενεργισ διάςπαςθσ με 

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

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

Δθμιουργοφνται βαριοί πυρινεσ μζχρι το (209 Bi). Κάποια βαριά ςτοιχεία δθμιουργοφνται 

μόνο με αυτι τθν διαδικαςία. 

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

εςωτερικό του αςτζρα. Η ζκλυςθ ενζργειασ ςτον φλοιό καφςθσ θλίου μεταβάλλει το 

πρότυπο τθσ ςυναγωγισ του αςτζρα και ςχθματίηεται μια βακιά ηϊνθ ςυναγωγισ, που 

φτάνει από τθν επιφάνεια μζχρι τον φλοιό καφςθσ θλίου, ανακατεφοντασ τθν φλθ τθσ 

επιφάνειασ με αυτιν του φλοιοφ. Με αυτόν τον τρόπο τα ςτοιχεία s φτάνουν ςτθν 

επιφάνεια, και ςτθν μεςοαςτρικι φλθ (δεν εγκλωβίηονται ςτον λευκό νάνο που κα 

απομείνει από το αςτζρι). Αυτό το βλζπουμε φαςματικά ςε τζτοιουσ γίγαντεσ. Η παρουςία 

του Σεχνίτιου, που είναι αςτακζσ και διαςπάται ςε μερικά εκατομμφρια ζτθ, ςθμαίνει ότι 

ζχει εμπλουτίςει πρόςφατα (ςε χρόνο αςτρικισ εξζλιξθσ) τθν επιφάνεια του άςτρου. Θα 

μποροφςε να υπάρχει μόνο με αυτιν τθν διαδικαςία τθσ ςυναγωγισ και των s ςτοιχείων. Η 

παρουςία ςυγκεκριμζνων  ςτοιχείων μασ βοθκάει να γνωρίςουμε τισ διεργαςίεσ ςτο 

εςωτερικό των άςτρων.    

Οι διαδικαςίεσ ςτουσ ερ. γίγαντεσ μασ εξθγοφν τθν πολφπλοκθ γραμμι εξζλιξθσ ςτο H/R. 

Κάκε φορά που μια πθγι ενζργειασ κυριαρχεί ςτθν αςτρικι εξζλιξθ, θ κατεφκυνςθ εξζλιξθσ 

ςτο διάγραμμα αλλάηει. Και όλα αυτά ςτο 1/10 από τον χρόνο που πζραςε το αςτζρι ςτθν κ. 

ακολουκία.  

Οι άνεμοι των ερυκρϊν γιγάντων. 

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

ακολουκίασ (περίπου ίδια μάηα ςε μεγαλφτερθ ακτίνα). Ζτςι θ φλθ μπορεί να διαφφγει πιο 

εφκολα του αςτζρα, με μικρότερθ ταχφτθτα από τον ςυνικθ αςτρικό άνεμο. Η απϊλεια 

μάηασ φτάνει το 1 εκατομμυριοςτό θλιακζσ το ζτοσ για τουσ πιο λαμπροφσ ερ. γίγαντεσ.    

 

Σα μεγάλα αςτζρια μετά τθν κ. ακολουκία. 

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

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

κερμοκραςία ςτον πυρινα ενόσ αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ ςυντικει το υδρογόνο με 

ταχφτατουσ ρυκμοφσ ςτθν κ. ακολουκία, με αποτζλεςμα θ ηωι του ςτθν κ. ακολουκία να 

είναι πολφ ςφντομθ. Εκλφει περιςςότερθ ενζργεια και είναι πολφ πιο λαμπρό. Βρίςκεται 

αριςτερά πάνω ςτθν κ. ακολουκία ςτο διάγραμμα με τφπο O,B. Μετά τθν κ. ακολουκία κα 

γίνει αρχικά υπεργίγαντασ. Για παράδειγμα, ο Μπετελγκζη είναι κόκκινοσ υπεργίγαντασ και 

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

και επιφανειακι κερμοκραςία 25000Κ. Η κερμοκραςία μειϊνεται ςτουσ 5000Κ όταν γίνει 

κίτρινο- μπλε γίγαντασ. Η διαφορά τθσ εξζλιξθσ με τα μικρά αςτζρια είναι ότι ςτα μικρά θ 

πίεςθ του αερίου είναι που ιςορροπεί το αςτζρι, ενϊ ςτα πάνω από 5 θλιακζσ μάηεσ τον 

ρόλο αυτό αναλαμβάνει θ πίεςθ των φωτονίων (ακτινοβολίασ). 



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

πυρινασ ςυρρικνϊνεται μόλισ ςταματιςει θ ςφντθξθ ςε αυτόν. Αυτό ζχει αποτζλεςμα να 

κερμανκεί και άλλο, και να αρχίςει θ ςφντθξθ του θλίου. Σϊρα το αςτζρι ζχει δφο πθγζσ 

ενζργειασ, τθν καφςθ θλίου ςτον πυρινα και τθν καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό. Σο αςτζρι 

ζχει γίνει υπεργίγαντασ. Σο χρϊμα του εξαρτάται από τθν αρχικι μάηα του και τθν απϊλεια 

μάηασ από τον αςτρικό του άνεμο. Από αυτοφσ τουσ παράγοντεσ εξαρτάται και θ μεταβολι 

τθσ λαμπρότθτασ και τθσ κερμοκραςίασ του (θ κίνθςι του ςτο διάγραμμα).  

 

 

 

 

Οι πορεία αυτϊν των αςτεριϊν ςτο διάγραμμα είναι δφςκολο να υπολογιςτεί, επειδι 

πρζπει να λάβουμε υπόψιν παραμζτρουσ όπωσ θ περιςτροφι και το μαγνθτικό πεδίο τουσ 

αςτζρα. Γνωρίηουμε όμωσ ότι τα αςτζρια με 8-20 θλ. μάηεσ γίνονται πρϊτα μπλε 

υπεργίγαντεσ και μετά διαςτζλλοντα και ψφχονται ςε ερυκροί υπεργίγαντεσ. Σα 

μεγαλφτερθσ μάηασ (20-40 θλ. μάηεσ) κα εξελιχτοφν προσ το μπλε μετά τθν φάςθ του ερ. 

υπεργίγαντα. Σα ακόμα πιο μεγάλα αςτζρια δεν κα αποκτιςουν ποτζ τόςο χαμθλι 

κερμοκραςία, ϊςτε να κοκκινιςουν.  

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

ςφντθξθσ. τουσ 300 εκ. βακμοφσ ςυντικει τον άνκρακα ((C) + (He) = (O)+γ), με τθν 

διαδικαςία 3α ςτον πυρινα. τον πρϊτο (από μζςα προσ τα ζξω) φλοιό ζχουμε καφςθ 

θλίου και ςτον δεφτερο καφςθ υδρογόνου. ε αντίκεςθ με τα αςτζρια μικρισ μάηασ, κάκε 

νζα καφςθ ςυμβαίνει ςε μθ εκφυλιςμζνο πυρινα (λόγω μεγάλθσ κερμοκραςίασ). Σα 

επόμενα ςτάδια δεν ζχουν κατανοθκεί καλά, και οι λεπτομζριεσ ςτθν κεωρία μπορεί να 

αλλάξουν μελλοντικά. Όταν εξαντλθκεί το ιλιον ςτον πυρινα αρχίηει θ καφςθ του άνκρακα 

με 3 μορφζσ ((C) + (C) = (Mg) +γ), ((C) + (C) =(Na) + (H)), ((C) + (C) = (Ne) + (He). Η καφςθ του 

άνκρακα παράγει ςτοιχεία με αρικμό πρωτονίων μζχρι 20 και πρωτόνια και ςωματίδια α. 

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

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

ςθμαντικό, γιατί πολλζσ αντιδράςεισ ςφντθξθσ που απελευκερϊνουν ενζργεια με τθ μορφι 

ακτινοβολίασ γ μπορεί να αντιςτραφοφν. Για παράδειγμα, ο ςχθματιςμόσ του νζον ((O) + 

(He) = (Ne) + γ μπορεί να αντιςτραφεί ςε περιβάλλον ακτινοβολίασ γ και να γίνει ((Ne) + γ = 

(O) + (He). Η διαδικαςία αυτι τθσ διάςπαςθσ από ζνα φωτόνιο γ ονομάηεται 



photodisintegration (φωτόλυςθ ι φωτοδιάςπαςθ). Αυτι θ διαδικαςία ζχει ςθμαντικό ρόλο 

ςτθν εξζλιξθ του αςτζρα μετά τθν καφςθ του άνκρακα. Όταν θ κερμοκραςία του πυρινα 

φτάςει τουσ 1,5 δισ βακμοφσ, το νζον κα παρουςιάςει διάςπαςθ ςε οξυγόνο με τθν 

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

μαγνιςιο ((Ne) + (He) = (Mg) +γ. Σϊρα ο πυρινασ κα αποτελείται από ζνα μείγμα οξυγόνου 

και μαγνθςίου. Η φάςθ αυτι ονομάηεται καφςθ του νζον, αλλά δεν είναι απλά θ ςφντθξθ 2 

πυρινων νζον. τουσ 2 δισ βακμοφσ, μετά τθν καφςθ του νζον, ζχουμε τθν καφςθ του 

οξυγόνου ((O) +(O) = (Si) + (He). Όπωσ και ςτισ καφςεισ άνκρακα και νζον, τα ςωματίδια α 

που ςχθματίηονται κα εξαντλθκοφν γριγορα ςε ςυντιξεισ με βαρφτερουσ πυρινεσ. Όταν 

εξαντλθκεί και το οξυγόνο, ςτουσ 3 δισ βακμοφσ, το πυρίτιο κα παρουςιάςει διάςπαςθ ((Si) 

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

(He) = (Ar) + γ), ((Ar) + (He) = (Ca) +γ). Οι αντιδράςεισ αυτοφ του τφπου κα ςυνεχιςτοφν 

μζχρι τθν ατομικι μάηα 56, τα ςτοιχεία τθσ οικογζνειασ του ςιδιρου (ςίδθροσ, χρϊμιο, 

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

αςτζρια. Αυτι θ φάςθ ονομάηεται καφςθ πυριτίου. Παρατθροφμε ότι είναι ςθμαντικι θ 

αφκονία ςε πυρινεσ θλίου, για αυτό ονομάηουμε τα παραπάνω ςτοιχεία και ςτοιχεία α. 

Ενϊ οι αντιδράςεισ μζχρι τθν ομάδα ςιδιρου παράγουν ενζργεια, θ φωτοδιάςπαςθ κατά 

τθν καφςθ πυριτίου απορροφάει ενζργεια (ενδοκερμικι). Η κερμοκραςία ςτον αςτρικό 

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

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

(H). 

 

 

Μετά τθν κ. ακολουκία τα πολφ μεγάλα αςτζρια χάνουν πολφ από τθν εξωτερικι τουσ φλθ, 

λόγω μικρισ επιφανειακισ βαρφτθτασ μετά τθν διαςτολι τουσ και των ιςχυρϊν αςτρικϊν 

ανζμων, με αποτζλεςμα να αποκαλφπτονται τα ςτοιχεία που παριγαγε ο κφκλοσ ςφντθξθσ 

CNO. Ζτςι ανιχνεφουμε φαςματικά πολφ ιλιον κοντά ςτθν επιφάνεια. Η ςφντθξθ του θλίου 

ςτον φλοιό κα διακοπεί επειδι δεν υπάρχει πλζον αρκετι μάηα πάνω από τον φλοιό 

καφςθσ θλίου ϊςτε να ςυμπιζςει τον φλοιό, με αποτζλεςμα ζνα αςτζρι πολφ μεγάλθσ 

μάηασ να μθ γίνει ποτζ ερυκρόσ υπεργίγαντασ. Αυτά τα αςτζρια ονομάηονται Wolf- 

Rayet(WR). Η κζςθ τουσ ςτο διάγραμμα είναι ςτθν κ. ακολουκία, ιςορροποφνε με καφςθ 

ιλιον ςτον πυρινα. Αναπτφςςουν γφρω τουσ ζνα διαςτελλόμενο κζλυφοσ αερίου που 

διαφεφγει από τθν αςτρικι επιφάνεια.  

Η επίδραςθ ενόσ ςυνοδοφ. 



Ενϊ ςτα αςτζρια τφπου M μόνο το 30% ζχει ςυνοδό, ςτα  τφπου O το ποςοςτό ανεβαίνει 

ςτο 70%. Σα αςτζρια ςε ςφςτθμα επθρεάηονται από τουσ ςυνοδοφσ τουσ, ιδίωσ όταν ο ζνασ 

γεμίςει τον λοβό Roche του. Σότε κα διαφφγει μάηα από αυτόν ςτον ςυνοδό, και 1) Θα 

χάςει μάηα με μεγάλο ρυκμό, όπωσ τα πολφ μεγάλα αςτζρια από τον θλιακό τουσ άνεμο- 

ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ των WR ζχει εξελιχκεί με αυτόν τον τρόπο. 2) Σο αςτζρι που κα 

απορροφιςει τθν φλθ από τον ςυνοδό κα καταλιξει να είναι το πιο μεγάλθσ μάηασ του 

ςυςτιματοσ και κα εξελιχκεί πιο γριγορα από τον ςυνοδό του (κα τον ξεπεράςει ςε 

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

του. Σότε αυτι μπορεί να διαφφγει του ςυςτιματοσ, ςχθματίηοντασ ζναν κοινό δίςκο 

εκροισ φλθσ γφρω από τα 2 αςτζρια. Μια άλλθ πικανότθτα είναι να ςχθματιςτεί ζνα κοινό 

κζλυφοσ γφρω από τα 2 αςτζρια, ουςιαςτικά το μικρότερθσ μάηασ να μπαίνει ςτθν 

ατμόςφαιρα του μεγαλφτερου.Η τριβι που κα υποςτεί κα το οδθγιςει ςε ςπειροειδι 

τροχιά προσ τον μεγάλο ςυνοδό, και θ ενζργεια τροχιάσ που κα απωλζςει κα οδθγιςει τθν 

φλθ ςτο κοινό κζλυφοσ ζξω από το ςφςτθμα. Σότε υπάρχουν 2 ςενάρια εξζλιξθσ. Σο 

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

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

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

δθμιοφργθςαν, άρα και πιο κερμό και λαμπρό. ε παλαιά ςμινθ ζχουν παρατθρθκεί τζτοια 

αςτζρια, πιο λαμπρά και μπλε από τα κανονικά ςτο ςθμείο αποκοπισ τθσ κ. ακολουκίασ 

(blue stragglers). 

 

 

 

Ο κάνατοσ των αςτζρων μικρισ μάηασ. 

Μετά τθν εξάντλθςθ του θλίου ςτον πυρινα, θ γραμμι των μικρϊν αςτεριϊν ςτο 

διάγραμμα γυρίηει προσ τθν περιοχι τθσ ςφντθξθσ υδρογόνου ςτον φλοιό, αλλά πιο ψθλά 

(ςχεδόν ίδια χαμθλι κερμοκραςία, αλλά μεγαλφτερθ λαμπρότθτα λόγω διαςτολισ). Αυτι θ 

περιοχι ονομάηεται αςυμπτωτικόσ κλάδοσ γιγάντων (AGB). Σο αςτζρι εκεί παρουςιάηει 

παλμοφσ λόγω τθσ καφςθσ του θλίου ςτον φλοιό. 

 



 

Παλμοί και απϊλεια μάηασ κατά τθν εξζλιξθ των γιγάντων. 

Σα αςτζρια που περνάνε τθν φάςθ του helium flash ςτον φλοιό παρουςιάηουν 

μεταβλθτότθτα όμοια με αυτι των Κθφείδων, και ονομάηονται μεταβλθτοί τφπου Μίρα. Ο 

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

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

ςτθν λωρίδα αςτάκειασ, που κυριαρχείται από τουσ Κθφείδεσ και τουσ RRLyrae. ε πολλοφσ 

Μιρα οι παλμοί εμφανίηονται αςτακείσ και θ ςχζςθ λαμπρότθτασ- περιόδου δεν ζχει 

κακοριςτεί καλά όπωσ ςτουσ Κθφείδεσ. Οι παλμοί αυτοί φαίνεται να προκαλοφνε 

διαταραχζσ ςτα κελφφθ (φλθ που ζχει διαφφγει και βρίςκεται γφρω από το αςτζρι) των 

Μιρα, με αποτζλεςμα αυτά να παρουςιάηουν μθ ςφαιρικό ςχιμα. το ίδιο το Μιρα, αυτό 

μπορεί να ςυμβεί λόγω τθσ παρουςίασ ςυνοδοφ αςτζρα και τθν ςχετικά μεγάλθ ταχφτθτά 

του μζςα ςτον μεςοαςτρικό χϊρο.  

 

Ζνα άλλο χαρακτθρθςτικό των αςτζρων του αςυμπτωτικοφ κλάδου με κερμικοφσ παλμοφσ 

(με ι χωρίσ παλμοφσ τφπου Μιρα) είναι θ μεγάλθ απϊλεια μάηασ, μζχρι 1 εκατομμυριοςτό 

τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ. Αυτά τα αςτζρια παρουςιάηουν ιςχυρι εκπομπι ςτο υπζρυκρο, 

λόγω τθσ ςκόνθσ ςτο περιαςτρικό κζλυφόσ τουσ. Ζχουμε ανιχνεφςει μόρια όπωσ το (HCN)  

και το (SiC). Ακολουκεί ζνα πρϊτο-πλανθτικό και μετά ζνα πλανθτικό νεφζλωμα.  

Οι εκριξεισ ςουπερνόβα. 

Σθν τελευταία μζρα ενόσ μεγάλου αςτεριοφ οι ςυνκικεσ ςτον πυρινα επιτρζπουν τθν 

καφςθ του πυριτίου ςε ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου (για ςυντομία ονομάηεται 

πυρινασ ςιδιρου). Αυτά τα ςτοιχεία είναι ενεργειακά τα πιο ςτακερά και δεν παράγουν 

ενζργεια κατά τθν ςφντθξθ (ενδόκερμα). Σο αςτζρι μζνει από καφςιμα. Ο ςίδθροσ 

καταρρζει υπό τθν πίεςθ τθσ βαρφτθτασ. Η κερμοκραςία και θ πίεςθ ανεβαίνουν και άλλο, 



χωρίσ τθν δυνατότθτα εκτόνωςθσ μζςω ςφντθξθσ. Σότε θ μεγάλθ πυκνότθτα εκφυλίςει τα 

θλεκτρόνια. Ακόμα και θ πίεςθ των εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων δεν μπορεί να ςυγκρατιςει 

τθν βαρφτθτα ςε ζναν πυρινα ςιδιρου με μάηα πάνω από 1,4 θλιακζσ (όριο 

Chandrasekhar). Οι πυρινεσ ςτα αςτζρια με μάηα πάνω από 11 θλιακζσ ςτθν κ. ακολουκία 

περνάνε αυτό το όριο. Η πίεςθ των εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων μόνο κα κακυςτεριςει τθν 

κατάρρευςθ. τθν κερμοκραςία των 10 δισ βακμϊν ςτον πυρινα ςιδιρου κα αρχίςει θ 

φωτοδιάςπαςθ (photodisintegration), παράγοντασ ςωματίδια α, πρωτόνια και νετρόνια. 

Αντίκετα με τισ προθγοφμενεσ φωτοδιαςπάςεισ, που βοθκοφςαν τθν παραγωγι ενζργειασ, 

τϊρα το αποτζλεςμα είναι θ απορρόφθςθ ενζργειασ. Ο πυρινασ καταρρζει με υπερθχθτικι 

πλζον ταχφτθτα. Αυξάνεται θ πυκνότθτα, όπωσ και θ ενζργεια των εκφυλιςμζνων 

θλεκτρονίων, που μποροφν πλζον να πραγματοποιιςουν τθν αντίδραςθ (e-) +p= n + (νe) 

(παραγωγι νετρονίων και νετρονίων). Αυτι θ αντίδραςθ ελαττϊνει τα θλεκτρόνια, με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ πίεςθσ εκφυλιςμοφ των θλεκτρονίων. Σο αποτζλεςμα είναι θ 

ακόμα πιο ραγδαία κατάρρευςθ του πυρινα, μζχρι που να αποκτιςει πυκνότθτα όμοια με 

αυτι των ατομικϊν πυρινων (3Χ10ςτθ17kg/m-3). Η κερμοκραςία του πυρινα κα φτάςει το 

1 τρισ βακμοφσ. ε αυτι τθν πυκνότθτα εμφανίηεται μια άλλθ μορφι πίεςθσ εκφυλιςμοφ, θ 

πίεςθ εκφυλιςμοφ νετρονίων. Η πίεςθ αυτι αναπτφςςεται γριγορα, κάνοντασ τθν 

κατάρρευςθ να ςταματιςει απότομα. Σα πιο εξωτερικά ςτρϊματα του αςτζρα που 

ακολουκοφν ςτθν κατάρρευςθ με 70000 km/s αναπθδοφν βίαια, δθμιουργϊντασ κρουςτικό 

μζτωπο κατά τθν απομάκρυνςι τουσ από τον πυρινα.  

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

που ακολουκεί και διαλφει όλο το αςτζρι, αλλά πρζπει να ςυμβαίνει ζνα ι όλα από τα 

παρακάτω ςενάρια. 

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

ελαφρφτερα του ςιδιρου ςτοιχεία. 

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

ενεργοποιϊντασ εκρθκτικζσ κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ, που απελευκερϊνουν τεράςτια 

ποςά ενζργειασ και διαλφουν τα εξωτερικά ςτρϊματα του αςτεριοφ. 

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

του αςτζρα (μόνο ςε πυρινεσ αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ).    

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

τθσ βαρυτικισ ενζργειασ που προζρχεται από τθν κατάρρευςθ του πυρινα. Μετά από 

εκατομμφρια χρόνια εξζλιξθσ ζνα μεγάλο αςτζρι καταςτρζφεται μζςα ςε δευτερόλεπτα. Η 

ενζργεια που απελευκερϊνεται είναι 10ςτθ46 J. Σο 99% μεταφζρεται από τα νετρίνα, θ 

κινθτικι ενζργεια τθσ διαςτολισ φζρει 10ςτθ44J και θ ξαφνικι αναλαμπι 10ςτθ42J. Ζνα 

ελάχιςτο μζροσ τθσ ενζργειασ δθμιουργεί τθν κοςμικι ακτινοβολία ςωματιδίων υψθλισ 

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

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

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

Τπάρχουν εναλλακτικζσ κεωρίεσ καταςτροφισ για αςτζρια με μεγαλφτερθ μάηα από 60 

θλιακζσ. Αυτά μπορεί να βιϊνουν ακόμα πιο μεγάλθσ ενζργειασ εκριξεισ ι θ βαρφτθτα 

μπορεί να ξεπεράςει τθν αντίςταςθ τθσ πίεςθσ εκφυλιςμοφ νετρονίων, με αποτζλεςμα να 

μθν ςθμειωκεί ζκρθξθ ςουπερνόβα ι να είναι άλλθσ μορφισ (PPSN, PISN, αςτζρια πυρινων 

αςτάκειασ ηεφγουσ). 



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

γραμμισ απορρόφθςθσ του πυριτίου. Οι τφπου Ia δείχνουν πυρίτιο αλλά όχι υδρογόνο, ενϊ 

οι τφπου Ib, Ic όχι. Οι 2 τελευταίοι τφποι προζρχονται από καταρρεφςεισ υπεργιγάντων, 

όπωσ οι τφπου ΙΙ, που όμωσ ζχουν απολζςει το περιαςτρικό κζλυφόσ τουσ (υδρογόνο), με 

τισ τφπου Ic να ζχουν απωλζςει και το περιςςότερο από το ςτρϊμα θλίου τουσ. Ο 

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

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

παλαιοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ (πλοφςιουσ ςε λευκοφσ νάνουσ). 

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

των 20 θλιακϊν μαηϊν Sanduleak, φαςματικοφ τφπου B. Από ότι φαίνεται δθμιοφργθςε 

ζναν αςτζρα νετρονίων. Οι προ γεννιτορεσ άλλων ςουπερνόβα ΙΙ που ζχουμε ανακαλφψει 

είναι ερυκροί ι μπλε υπεργίγαντεσ 8-17 θλ. μαηϊν. Δεν ζχουμε ανακαλφψει ακόμα προ 

γεννιτορεσ από SNIa,Ib,Ic. Για τουσ 2 τελευταίουσ τφπουσ, το κζλυφοσ αερίων και ςκόνθσ 

κάνει το αςτζρι-προ γεννιτορα πολφ δφςκολα ανιχνεφςιμο.  

Η διαδικαςία παραγωγισ βαρζων ςτοιχείων.  

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

αςτακείσ πυρινεσ να τα απορροφιςουν, πριν διαςπαςτοφν. Αυτι θ αντίδραςθ ονομάηεται 

ταχζα (r- rapid process reaction). Σο πλικοσ των νετρονίων προζρχεται από τθν διάλυςθ 

των ατομικϊν πυρινων του ςιδιρου ςτον αςτρικό πυρινα (10ςτθ36 νετρόνια το κυβικό 

μζτρο το δευτερόλεπτο!). Η ταχζα αντίδραςθ πραγματοποιείται μόνο για λίγα 

δευτερόλεπτα (αντίκετα με τθν αργι ςτουσ ερ. γίγαντεσ) κατά τθν εκρθκτικι διαςτολι των 

εξωτερικϊν ςτρωμάτων, όςο αυτά ζχουν ακόμα κερμοκραςία 10 δισ βακμϊν, παράγοντασ 

ςτοιχεία βαρφτερα του ςιδιρου. τθν περιοχι αυτι κα ςθμειωκοφν επίςθσ ςυντιξεισ που 

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

παράγουν βαρφτερα του ςιδιρου ςτοιχεία, αλλά ζχουν και τον μθχανιςμό τθσ διαςποράσ 

τουσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ (τθν ίδια τθν ζκρθξθ). Αν αυτά τα ςτοιχεία είχαν δθμιουργθκεί 

ςτον πυρινα, κα κατζρρεαν μαηί του και δεν κα εμπλοφτιηαν τθν μεςοαςτρικι φλθ, όπωσ 

ςυμβαίνει με το ςίδθρο.  

Μετά τθν πρόςφατθ ανίχνευςθ ςφγκρουςθσ αςτζρων νετρονίων (ςτα βαρυτικά κφματα και 

ςε όλο το θλεκτρομαγνθτικό φάςμα) διαπιςτϊςαμε ότι ζνα μζροσ των ςτοιχείων με βαρφ 

πυρινα (όπωσ ο χρυςόσ), ίςωσ και το μεγαλφτερο τθσ ςυνολικισ αναλογίασ τουσ ςτο 

ςφμπαν, προζρχεται από τθν παραπάνω διαδικαςία. Η ποςότθτα αυτϊν των ςτοιχείων που 

παράγεται από μια ςφγκρουςθ αςτζρων νετρονίων (πάλι με τθν διαδικαςία s) είναι πολφ 

μεγαλφτερθ από αυτιν μιασ ζκρθξθσ ςουπερνόβα ΙΙ, αλλά δεν ξζρουμε πόςο πιο ςπάνιεσ 

είναι οι ςυγκροφςεισ αςτζρων νετρονίων από τισ ςουπερνόβα ΙΙ. 

Για να γυρίςουμε ςτισ ςουπερνόβα, θ παραγωγι βραχφβιων ιςοτόπων, όπωσ το (Ni56) που 

διαςπάται γριγορα ςε (Co56) και αυτό ςε (Fe56), μζςα ςε 6-8 εβδομάδεσ, παράγει 

ακτινοβολία γ που μετά το πζραςμά τθσ από τθν εξωτερικι φλθ του αςτρικοφ πτϊματοσ 

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

ςουπερνόβα. Η καμπφλθ φωτόσ τθσ SN1987A επιβεβαιϊνει αυτιν τθν κεωρία 



 

Ζχει ενδιαφζρον να δοφμε τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ παραπάνω ςουπερνόβα με το κζλυφοσ 

από φλθ που ςχθμάτιςε το αςτζρι τα τελευταία 30000 ζτθ τθσ ηωισ του. Η ζκρθξθ το ζκανε 

να λάμπει μζςω τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ τθσ. Η δομι του είναι ζνασ 

εςωτερικόσ και δφο εξωτερικοί δακτφλιοι, που μάλλον αντιπροςωπεφουν διαφορετικζσ 

φάςεισ εκτίναξθσ φλθσ από το αςτζρι. Μια άλλθ επίδραςθ τθσ ζκρθξθσ είναι ότι το κζρμανε 

μζςω κρουςτικϊν κυμάτων. Σα κρουςτικά κφματα είναι πολφ αποτελεςματικά ςτο να 

μετατρζψουν τθν κινθτικι τουσ ενζργεια ςε ενζργεια ακτινοβολίασ. Μερικζσ από τισ πιο 

λαμπρζσ ςουπερνόβα που ζχουμε παρατθριςει οφείλουν τθν μεγάλθ λάμψθ τουσ ςε αυτά.  

Οι ςουπερνόβα δεν είναι οι κφριοι προμθκευτζσ φλθσ των μεςοαςτρικϊν νεφϊν, επειδι 

είναι ςπάνιεσ, αλλά μεταφζρουν πολφ ενζργεια ςε αυτά, με αποτζλεςμα να μθν τα 

εμπλουτίηουν μόνο ςε βαρφτερα ςτοιχεία (όπωσ κάνουν κυρίωσ οι αςτρικοί άνεμοι και τα 

πλανθτικά νζφθ), αλλά και να τα διαταράξουν, με αποτζλεςμα τθν τοπικι αςτρογζννθςθ. 

Παρατθροφμε υπολείμματα ςουπερνόβα να διαςτζλλονται με ταχφτθτα μερικϊν εκατοςτϊν 

τθσ ταχφτθτασ του φωτόσ.Αυτι θ μεγάλθ ταχφτθτα ςθμαίνει ότι θ κινθτικι ενζργεια των 

ατόμων ςτο διαςτελλόμενο κζλυφοσ είναι πολφ μεγαλφτερθ από τθν κερμικι ενζργεια των 

ατόμων ι μορίων ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπειεσ τα παρακάτω. 

.Σο κζλυφοσ <ςκουπίηει> το περιςςότερο από το αζριο που ςυναντάει, με αποτζλεςμα αυτό 

να ςυμπιεςτεί και να κερμανκεί. Παγιδεφεται μζςα ςτο κζλυφοσ και αφομοιϊνεται από 

αυτό. 

.Ζνα μικρό ποςοςτό του αερίου περνάει μζςα από το κζλυφοσ ςτον χϊρο που περικλείει. 

Και αυτό το αζριο κερμαίνεται πολφ και διαςτζλλεται γεμίηοντασ τον χϊρο, ςυμβάλλοντασ 

ςτθν ανάπτυξθ του ςφαιρικοφ ςχιματοσ ςτο εςωτερικό του κελφφουσ, που κυριαρχείται 

από αραιό, καυτό αζριο. Σο κζλυφοσ περιλαμβάνει το υπόλειμμα τθσ ζκρθξθσ ςουπερνόβα. 

Η κερμοκραςία του είναι 100,000- 10 εκ. βακμοφσ.  

. χθματίηεται ζνα κρουςτικό μζτωπο ανάμεςα ςτο αζριο ζξω από το κζλυφοσ και το 

διαςτελλόμενο κζλυφοσ, κάνοντασ το αζριο να αλλάηει φυςικι κατάςταςθ. 



Η κερμικι εκπομπι ενόσ υπολείμματοσ ςουπερνόβα αναμζνεται να αυξιςει τθν εκπομπι 

ςε ακτίνεσ Χ, κάτι που παρατθρικθκε ςτα CasA, N49, SN0509-67,5 υπολείμματα 

ςουπερνόβα.  

Επίςθσ παρουςιάηουν ανάλογθ εκπομπι ραδιοκυμάτων. Αυτζσ προζρχονται από 

θλεκτρόνια που αλλθλοεπιδροφν με το μαγνθτικό πεδίο ςτο κζλυφοσ. Ζνα φορτιςμζνο 

ςωματίδιο που κινείται μζςα ςε ζνα μαγνθτικό πεδίο αναγκάηεται να κινθκεί ςε ςπείρα 

γφρω από τισ μαγνθτικζσ γραμμζσ. Η ςπειροειδισ κίνθςθ των θλεκτρονίων ςε ζνα μαγνθτικό 

πεδίο αυξάνει τθν εκπομπι τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Αν, όπωσ ςτθν περίπτωςθ 

του υπολείμματοσ ςουπερνόβα, τα θλεκτρόνια κινοφνται με ζνα ςθμαντικό κλάςμα τθσ 

ταχφτθτασ του φωτόσ, θ εκπομπι αυτι ονομάηεται ςφγχροτρον, και ςυμβαίνει ςε όλο το 

θλεκτρομαγνθτικό φάςμα.  

 

 

υνικωσ το φάςμα αυτισ τθσ εκπομπισ είναι ζνα μάλλον αςφμφωνο φάςμα. Αυτι θ 

εκπομπι είναι ςφνθκεσ ςε περιβάλλοντα μεγάλθσ ενζργειασ που περιζχουν μαγνθτικό 

πεδίο. Σο ίδιο φαινόμενο ςυναντάμε και ςτισ θλιακζσ εκλάμψεισ. Χαρακτθρθςτικό τθσ είναι 

θ μεγάλθ ταχφτθτα και όχι θ ενζργεια του κφματοσ. τα ραδιοκφματα θ εκπομπι 

ακτινοβολίασ ςφγχροτρον είναι ιςχυρι από τα υπολείμματα ςουπερνόβα. Σα ραδιοκφματα 

δεν απορροφϊνται από τθν μεςοαςτρικι φλθ, επιτρζποντάσ μασ τθν παρατιρθςθ αυτισ τθσ 

ακτινοβολίασ. 

Όςο διαςτζλλεται το κζλυφοσ πζφτει θ κερμοκραςία του και μειϊνεται θ εκπομπι τθσ 

ακτινοβολίασ Χ. Η ςφγχροτρον ακτινοβολία ραδιοκυμάτων διαρκεί περιςςότερο από 

100000 ζτθ, μζχρι να παφςει το κρουςτικό μζτωπο και το υπόλειμμα να αφομοιωκεί από 

τθν μεςοαςτρικι φλθ. 

το κζλυφοσ, οι υψθλζσ κερμοκραςίεσ ςθμαίνουν μεγάλο βακμό ιονιςμοφ. Η χαμθλι 

πυκνότθτα τθσ φλθσ είναι 100- 10000 ςωματίδια το κυβικό μζτρο. ε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, ο 

ρυκμόσ απϊλειασ ενζργειασ μζςω ακτινοβολίασ είναι χαμθλόσ (πολφ μικρότεροσ από τθν 

εκπομπι ενόσ μελανοφ ςϊματοσ). Ζτςι θ κερμοκραςία του κελφφουσ παραμζνει μεγάλθ 

όςο αυτό διαςτζλλεται. Η μικρι αυτι εκπομπι δυςκολεφει τθν ανίχνευςι τουσ. Σο κζλυφοσ 

μπορεί να φτάςει ςε διαςτάςεισ εκατοντάδων πάρςεκ, και διαφορετικά κελφφθ μπορεί να 

ςυγχωνευτοφν μεταξφ τουσ. 



υνοψίηοντασ, τα αςτζρια μζχρι 8 θλιακζσ μάηεσ εμπλουτίηουν τον μεςοαςτρικό χϊρο με 

ελαφρά ςτοιχεία ωσ το οξυγόνο, τα αςτζρια μζχρι 11 θλιακζσ μάηεσ μζχρι το μαγνιςιο, με 

ίχνθ βαρφτερων ςτοιχείων, και τα βαρφτερα μζχρι το ςίδθρο. Οι εκριξεισ ςουπερνόβα και 

οι ςυγκροφςεισ αςτζρων νετρονίων παράγουν τα βαρφτερα ςτοιχεία, ενϊ τα ςτοιχεία τθσ 

ομάδασ του ςιδιρου προζρχονται κυρίωσ από τισ ςουπερνόβα Ia.  

 

 

Να ςθμειϊςουμε ότι θ μεςοαςτρικι μεταλλικότθτα ζχει να κάνει και με το ιςτορικό τθσ 

αςτρογζννθςθσ κάκε γαλαξία. 

 

Οι λευκοί νάνοι. 

Η (εκφυλιςμζνθ) φλθ ςτουσ λευκοφσ νάνουσ είναι 1 εκατομμφριο φορζσ πυκνότερθ από τθν 

μζςθ πυκνότθτα του Ηλίου μασ. Οι αςτζρεσ νετρονίων είναι άλλο ζνα εκατομμφριο  φορζσ 

πυκνότεροι, και οι μαφρεσ τρφπεσ μόλισ 3 φορζσ πιο πυκνοί από τουσ αςτζρεσ νετρονίων. Η 

εκφυλιςτικι πίεςθ ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αποτροπι τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα ενόσ 

αςτεριοφ ςτθν τελευταία φάςθ του ερυκροφ γίγαντα. Ο λευκόσ νάνοσ (πρϊθν αςτρικόσ 

πυρινασ) ζχει μερικζσ εξωτικζσ ιδιότθτεσ. Ενϊ ςτα αςτζρια τθσ κ. ακολουκίασ 

περιγράφουμε τισ ιδιότθτεσ του αερίου ωσ μελανό ςϊμα, ςτον λευκό νάνο χρθςιμοποιοφμε 

τισ ιδιότθτεσ του εκφυλιςμζνου αερίου θλεκτρονίων. Η ςθμαντικι διαφορά είναι ςτο 

μζγεκοσ και ςτθν ςφςταςθ. Η επιφανειακι κερμοκραςία του είναι δεκάδεσ χιλιάδεσ 

βακμοί, ενϊ αυτι ςτον πυρινα δεκάδεσ εκατομμφρια βακμοί. Δεν υπάρχει πια υδρογόνο, 

ζχει καταναλωκεί από τθν ςφντθξθ ςτθν κ. ακολουκία και εκδιωχτεί από τον ερ. γίγαντα 

μζςω του αςτρικοφ ανζμου. Η φλθ του λευκοφ νάνου, ανάλογα τθν μάηα του προ γεννιτορα 

αςτζρα, περιζχει πολφ ιλιον, ι οξυγόνο και άνκρακα (ςε αυτοφσ με τουσ πιο μεγάλουσ προ 

γεννιτορεσ), ι ακόμα πιο βαριοφσ πυρινεσ. Για να υπάρξει κερμοπυρθνικι ςφντθξθ αυτϊν 

των πυρινων, θ κερμοκραςία πρζπει να αυξθκεί πολφ. Η κεωρία μασ δείχνει ότι τα 

εξωτερικά ςτρϊματα των λευκϊν νάνων δεν είναι εκφυλιςμζνα. Όπωσ είδαμε από τισ 

ιδιότθτεσ του εκφυλιςμοφ, όςο αυξάνεται θ μάηα, μειϊνεται ο όγκοσ. θμαντικό όριο για 

τουσ λ. νάνουσ αποτελεί το όριο Chandrasekhar (1, 4 θλιακζσ μάηεσ). Ενϊ οι λ. νάνοι πρζπει 

να αποτελοφν το 10% των αςτζρων ςτο ςφμπαν, θ μικρι τουσ λαμπρότθτα δεν μασ 

επιτρζπει να τουσ παρατθριςουμε εφκολα. Δεν μποροφμε να εξθγιςουμε πωσ αςτζρια 11 

θλιακϊν μαηϊν ςχθματίηουν λευκοφσ νάνουσ με μζγιςτο μάηασ 1,4 θλιακζσ. Η διαφορά 



είναι πολφ μεγάλθ μάηα για να <χάκθκε> από τον αςτικό άνεμο ι να ςχθμάτιςε ζνα 

πλανθτικό νεφζλωμα. Οι λ. νάνοι ψφχονται αργά, λόγω τθσ μικρισ επιφάνειάσ τουσ (θ 

διάμετροσ ενόσ λ. νάνου είναι ςυγκρίςιμθ με αυτι τθσ Γθσ), με χρονοδιάγραμμα 1 δισ ζτθ. 

Μόνο αν ζλξουν φλθ από ςυνοδό ζχουν εξζλιξθ ωσ SNIa. 

Μαφρεσ τρφπεσ. 

Αν ο πυρινασ ενόσ τεράςτιου άςτρου είναι μεγαλφτερθσ μάηασ από το όριο τθσ πίεςθσ 

εκφυλιςμζνων νετρονίων, κα καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα κατά τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα. 

Σο ίδιο ςυμβαίνει αν ξεπεράςει το όριο ζνασ αςτζρασ νετρονίων, λόγω ςυγχϊνευςθσ με 

άλλον. Η μαφρθ τρφπα ζχει 0 όγκο αλλά πεπεραςμζνθ μάηα. Σθν ονομάηουμε μοναδικότθτα 

(singularity). Δεν ζχει ξεκακαρίςει αν κβαντομθχανικά  φαινόμενα εμποδίηουν τθν 

πυκνότθτα να γίνει απείρωσ μεγάλθ. Η ταχφτθτα διαφυγισ είναι μεγαλφτερθ από αυτι του 

φωτόσ. Η ακτίνα από τθν μοναδικότθτα, όπου θ ταχφτθτα διαφυγισ ιςοφται με τθν 

ταχφτθτα του φωτόσ είναι θ ακτίνα Schwarzschild (ορίηοντασ γεγονότων). Μόνο ζξω από 

αυτιν είναι δυνατι θ εκπομπι ακτινοβολίασ. Μια μαφρθ τρφπα αυξάνει τθν μάηα τθσ αν 

απορροφιςει φλθ. Σα μόνα χαρακτθρθςτικά μιασ μ. τρφπασ είναι το θλεκτρικό φορτίο τθσ 

και θ μάηα τθσ. Η φλθ που πζφτει ςε αυτιν δεν μπορεί να διατθριςει καμία πλθροφορία, 

για να ξεχωρίςει από τθν παλαιά τθσ φλθ, επειδι δεν μπορεί να εκπζμψει τίποτε μετά τθν 

διάβαςθ του ορίηοντα γεγονότων. Οι περιςτρεφόμενεσ μ. τρφπεσ (τφπου Kerr) είναι πιο 

πολφπλοκεσ. Η μοναδικότθτα ςε αυτζσ δεν είναι ςθμειακι, αλλά ςαν δακτυλίδι (πάντα από 

τα μακθματικά μοντζλα) ςτο ιςθμερινό επίπεδο. Ο ορίηοντασ παραμζνει ςφαιρικόσ, αλλά 

αναπτφςςει μια ελλειπτικι εργόςφαιρα. Αυτι παρουςιάηει πεπλάτυνςθ ςτο ιςθμερινό 

επίπεδο και εφάπτεται του ορίηοντα ςτουσ πόλουσ. Η φλθ ςε αυτιν αναγκάηεται να 

περιςτρζφεται με τθν μ. τρφπα. Η εργόςφαιρα εξάγει ενζργεια από τθν μ. τρφπα 

(μθχανιςμό Penrose). Αυτό ζχει να κάνει με τθν απορρόφθςθ φλθσ, ίςωσ από ςυνοδό 

αςτζρα. Ζνα μζροσ αυτισ τθσ φλθσ πζφτει μζςα ςτθν μ. τρφπα, ενϊ ζνα άλλο παίρνει 

ςτροφορμι από αυτιν και εκτινάςςεται μακριά τθσ. Αυτό επιβραδφνει τθν μ. τρφπα.   

 

Αςτρικά απομεινάρια ςε διπλά ςυςτιματα. 

υςςϊρευςθ φλθσ. 

Η διαδικαςία με τθν οποία ζνα αςτζρι απορροφάει φλθ ονομάηεται ςυςςϊρευςθ. Η 

βαρυτικι ενζργεια μετατρζπεται ςε κινθτικι τθσ φλθσ που πζφτει ςτο αςτζρι, και ςτθν 

επιφάνεια του αςτεριοφ ςε κερμικι. Για ςυγκεκριμζνθ μάηα, όςο πιο μικρό το μζγεκοσ του 

αςτζρα (π.χ., αςτζρι νετρονίων ζναντι λ. νάνο), τόςο πιο πολφ ενζργεια απελευκερϊνεται. 

ε ζνα διπλό ςφςτθμα, όπου ζχει γεμίςει ο λοβόσ Roche, διαφεφγει φλθ μζςω του ςθμείου 

Lagrange ςτο μεγάλθσ μάηασ αςτζρι- ςυνοδό (ςυνικωσ αςτρικό πτϊμα). Λόγω διατιρθςθσ 



τθσ ςτροφορμισ θ φλθ δεν μπορεί να πζςει κατευκείαν ςτο αςτζρι, αλλά το προςεγγίηει 

από τα πλάγια. Η φλθ τότε ςχθματίηει ζναν δίςκο προςαφξθςθσ ςτον ιςθμερινό του αςτζρα. 

Οι διαταραχζσ ςτον δίςκο (θ τριβι των πιο αργϊν εξωτερικϊν μερϊν του με τα πιο γριγορα 

εςωτερικά του μζρθ) ανακατανζμει τθν ςτροφορμι του. Η περιςςότερθ φλθ χάνει 

ςτροφορμι και πζφτει ςτο αςτζρι, ενϊ ζνα μζροσ τθσ κερδίηει ςτροφορμι και εκτινάςςεται 

από τον δίςκο, ςε τροχιά γφρω από το διπλό αςτρικό ςφςτθμα. Η κινθτικι ενζργεια τθσ 

φλθσ που πζφτει ςτο αςτζρι μετατράπθκε ςε κερμικι του δίςκου. Ζτςι αυτόσ ακτινοβολεί 

ςτισ ακτίνεσ Χ κοντά ςτον ςυνοδό μεγάλθσ μάηασ και ςτισ υπεριϊδεισ και ορατζσ ςτισ 

υπόλοιπεσ (πιο εξωτερικζσ) περιοχζσ του. Ακτινοβολία Χ ζχουμε και από τθν επιφάνεια ενόσ 

αςτζρα νετρονίων, όταν απορροφάει φλθ από ζναν λ. νάνο. Εκεί θ φλθ αναγκάηεται να 

επιβραδφνει απότομα ςτθν επιφάνεια του αςτζρα νετρονίων, με αποτζλεςμα να κερμανκεί 

πολφ. Αυτά τα ςυςτιματα ονομάηονται διπλοί ακτίνων Χ. 

υςςϊρευςθ ςε λευκό νάνο- κατακλυςμικοί μεταβλθτοί. 

 Παρουςιάηουν δραματικζσ μεταβολζσ λαμπρότθτασ ςτο οπτικό, υπεριϊδεσ και ςτισ ακτίνεσ 

Χ. τουσ κατακλυςμικοφσ, θ μεταφορά γίνεται αποκλειςτικά από το γζμιςμα του λοβοφ 

Roche, δεν υπάρχει περίπτωςθ αςτρικοφ ανζμου προσ τον λευκό νάνο. Η κυριότερθ 

κατθγορία τουσ είναι οι νάνοι νοβα και οι κλαςςικοί νοβα. 

Οι νάνοι νοβα παρουςιάηουν ιδιόρρυκμα ξεςπάςματα εκπομπισ. Η λαμπρότθτα αυξάνεται 

κατά 2- 5 mag ςε λίγεσ θμζρεσ και ακολουκεί πιο αργι μείωςθ. Σα ξεςπάςματα δεν είναι 

περιοδικά, αλλά επανεμφανίηονται μετά από εβδομάδεσ ωσ μινεσ. Η οπτικι λαμπρότθτα 

του ςυςτιματοσ κυριαρχείται από τθν εκπομπι του δίςκου ςυςςϊρευςθσ, και φαίνεται τα 

ξεςπάςματα να προκαλοφνται από αςτάκειεσ ςτον δίςκο. Όταν ζνασ νάνοσ νοβα είναι ςε 

κατάςταςθ θρεμίασ, θ φλθ ζχει αργι ροι μζςα από τον δίςκο, με αποτζλεςμα να 

ςυςςωρεφεται ςε αυτιν. Σο ξζςπαςμα ςθμαίνει ότι ξαφνικά θ φλθ περνάει μζςα από τον 

δίςκο γριγορα, δίνοντασ απότομθ αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ.  

Οι κλαςςικοί νοβα χαρακτθρίηονται επίςθσ από ξεςπάςματα λαμπρότθτασ, αλλά με πάνω 

από 10 mag! Αυτά διαρκοφν θμζρεσ ι εβδομάδεσ πριν εκτονωκοφν αργά. Ο μθχανιςμόσ 

τουσ είναι οι κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ ςτθν επιφάνεια του λ. νάνου (ςε αντίκεςθ με τθν 

απότομθ αφξθςθ ροισ τθσ φλθσ ςτον δίςκο ςτουσ νάνουσ νοβα). Λόγω τθσ ςυςςϊρευςθσ 

φλθσ, πλοφςιασ ςε υδρογόνο, ςτθν επιφάνεια του λ. νάνου, θ πίεςθ και κερμοκραςία ςτον 

πυκμζνα αυτοφ του ςτρϊματοσ φλθσ επιτρζπει τθν ζναρξθ τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ 

του υδρογόνου (είδαμε ότι θ φλθ ςτα εξωτερικά ςτρϊματα του λ. νάνου δεν είναι 

εκφυλιςμζνθ). Αυτι ςθματοδοτεί μια εκρθκτικι απομάκρυνςθ φλθσ από τθν επιφάνεια του 

λ. νάνου, ςτθν οποία οφείλεται θ ζκρθξθ λαμπρότθτασ. Ο λευκόσ νάνοσ όμωσ όλο και 

αποκτάει μεγαλφτερθ μάηα (μζνει το ιλιον από τθν μεταςτοιχείωςθ του υδρογόνου), και 

μετά από πολλζσ τζτοιεσ εκριξεισ ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar, με αποτζλεςμα τθν 

ζκρθξθ SNIa. Σότε δεν κα αφιςει κανζνα αςτρικό υπόλειμμα και κα διαςκορπίςει τα 

βαρφτερα ςτοιχεία του (και τθσ οικογζνειασ του ςιδιρου) ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. 

Μια άλλθ κατθγορία, ανάμεςα ςε νόβα και ςουπερνόβα, είναι οι SN Iax. ε αυτζσ ο λευκόσ 

νάνοσ ζχει πολφ μικρότερθ μάηα από το όριο Chandrasekhar. Όταν απορροφιςει υλικό από 

ςυνοδό αςτζρα ςυμβαίνει μια κερμοπυρθνικι ζκρθξθ που δεν διαλφει τον λευκό νάνο αλλά 

τα εξωτερικά του ςτρϊματα. Σο διπλό ςφςτθμα ςυνικωσ διαλφεται μετά αυτιν τθν 

αςφμμετρθ ζκρθξθ. Για παράδειγμα, ο LP 40-365 λευκόσ νάνοσ που ζχει βιϊςει τζτοια 

ζκρθξθ κινείται με πάνω από 500 km/s, ταχφτθτα μεγαλφτερθ από τθν ταχφτθτα διαφυγισ 

του Γαλαξία μασ. Η μάηα του τϊρα εκτιμάται ςτισ 0,14 θλιακζσ. Αυτζσ οι ςουπερνόβα είναι 



πολφ μικρότερθσ λαμπρότθτασ από τισ Ia και ονομάηονται επίςθσ υπό λαμπρζσ ςουπερνόβα 

(subluminous supernova). Σα φάςματα των 2 κατθγοριϊν είναι παρόμοια. Η κεωρία λζει ότι 

ο ςυνοδόσ πρζπει να είναι αςτζρι θλίου (πρϊθν ερυκρόσ γίγαντασ που απϊλεςε όλα τα 

εξωτερικά του ςτρϊματα  και ζχει επιφάνεια από ιλιον), δθλαδι ο λευκόσ νάνοσ να 

ςυςςωρεφςει ιλιον και όχι υδρογόνο από τον ςυνοδό του.   

Τποψιφιεσ μαφρεσ τρφπεσ.  

Σα διπλά ςυςτιματα που ζχουν υποψιφιεσ μαφρεσ τρφπεσ είναι όμοια με αυτά με αςτζρεσ 

νετρονίων, δθλαδι λαμπρζσ πθγζσ ακτίνων Χ με ςθμαντικι μεταβλθτότθτα. Οι πθγζσ με 

κανονικότθτα παλμϊν είναι μάλλον αςτζρεσ νετρονίων, αφοφ οι μαφρεσ τρφπεσ δεν ζχουν 

μαγνθτικό πεδίο και δεν μποροφν να παράγουν τζτοιουσ παλμοφσ. Αυτό δεν ςθμαίνει ότι 

κάκε ςϊμα που δεν παρουςιάηει παλμοφσ είναι μαφρθ τρφπα, μπορεί και διπλοί αςτζρεσ 

νετρονίων να μθν παράγουν παλμικι εκπομπι. Αν διαπιςτωκεί ότι θ μάηα του ςϊματοσ 

είναι πάνω από 5 θλιακζσ (ζνα όριο που δεν μπορεί να φτάςει αςτζρασ νετρονίων), τότε 

πρόκειται για μαφρθ τρφπα. Μόνο 20 τζτοια ςυςτιματα μασ είναι γνωςτά. Ο κακοριςμόσ 

τθσ μάηασ είναι δφςκολοσ, επειδι δεν ζχουμε παλμοφσ και κανζνα από τα γνωςτά 

ςυςτιματα δεν παρουςιάηει εκλείψεισ. Ζτςι θ (κατϊτερθ) μάηα κακορίηεται με τθν χριςθ 

παραδοχϊν. Ο κακοριςμόσ τθσ μάηασ γίνεται μόνο κατά τθν περίοδο ξεςπάςματοσ ακτίνων 

Χ, που διαρκοφν μόνο λίγεσ εβδομάδεσ με απρόβλεπτθ εμφάνιςθ, και τον περιςςότερο 

καιρό (περίοδο ανάμεςα ςτα ξεςπάςματα) θ εκπομπι ακτινοβολίασ Χ είναι πολφ μικρι για 

τζτοιεσ μετριςεισ. 

Μια υποψιφια πθγι είναι θ V404Cygni. Ζχουν παρατθρθκεί ξεςπάςματα ςτο ορατό από 

εραςιτζχνεσ αςτρονόμουσ το 1938 και το 1956 (αρχικά καταχωρικθκε ωσ νοβα) και το 1989 

ςτισ ακτίνεσ Χ. Σο αςτζρι που χάνει μάηα είναι υπογίγαντασ τφπου K0. Η περίοδο περιφοράσ 

τουσ είναι 6,5 θμζρεσ, άρα θ ελάχιςτθ μάηα τθσ μ. τρφπασ είναι 6,3 θλιακζσ με πιο πικανι 

τιμι τισ 12 θλιακζσ μάηεσ. Αποτελεί μια απόδειξθ ότι υπάρχουν πράγματι οι μαφρεσ τρφπεσ 

μερικϊν θλιακϊν μαηϊν. Η μεταφορά φλθσ ςτισ περιςςότερεσ υποψιφιεσ μ. τρφπεσ γίνεται 

με τθν πλιρωςθ του λοβοφ Roche, αλλά ςε μερικζσ περιπτϊςεισ φαίνεται ο μθχανιςμόσ να 

είναι θ απορρόφθςθ αςτρικοφ ανζμου. Η ακτινοβολία Χ που παρατθροφμε πρζπει να 

προζρχεται από αυτι τθν φλθ γφρω από τθν μ. τρφπα, μιασ και αυτζσ δεν ζχουν επιφάνεια.  

Η ςυμπεριφορά των ξεςπαςμάτων τθσ V404Cygni είναι όμοια με αυτζσ των νάνων νοβα, και 

πικανϊσ να προζρχεται από αςτάκειεσ ςτον δίςκο προςαφξθςθσ.  

ε κάποια ςυςτιματα, όπωσ ςτο V14877Aquilae (GRS 1915+105) το ςυμπαγζσ ςϊμα είναι 

μια υποψιφια μ. τρφπα τφπου Kerr, που περιςτρζφεται πικανϊν με τθν μζγιςτθ 

επιτρεπόμενθ ταχφτθτα (να περιςτρζφεται ο ορίηοντασ γεγονότων με υπο-φωτεινι 

ταχφτθτα). Παρουςιάηει πίδακεσ ςε αντίκετεσ κατευκφνςεισ με ταχφτθτεσ που φαίνονται να 

είναι υπερ-φωτεινζσ (πρόκειται για προβολι λόγω ςχετικιςτικϊν κινιςεων). Ζχουμε 

παρατθριςει και διπλζσ μαφρεσ τρφπεσ. 

Η επίδραςθ του ςυςτιματοσ ςτθν εξζλιξθ των διπλϊν. 

ε ζνα ςφςτθμα όπου το μεγάλθσ μάηασ αςτζρι ζχει γίνει ερ. γίγαντασ, ενϊ το μικρισ μάηασ 

είναι ακόμα ςτθν κ. ακολουκία, τα αραιά εξωτερικά ςτρϊματα του πρϊτου ζρχονται πιο 

κοντά ςτον δεφτερο. Θα γεμίςει ο λοβόσ Roche και κα ξεκινιςει θ μεταφορά μάηασ. Ο 

λοβόσ κα ςυρρικνωκεί, αλλά θ ακτίνα του αςτεριοφ που χάνει μάηα δεν κα μεταβλθκεί 

ςθμαντικά. Αυτό κα ενιςχφςει τθν μεταφορά μάηασ. Ο πρϊθν ερ. γίγαντασ μπορεί να 

απωλζςει όλα τα εξωτερικά του ςτρϊματα και να γίνει ζνα αςτζρι θλίου (κα ζχει επιφάνεια 



από ιλιον). Σο δεφτερο αςτζρι τϊρα ζχει πιο πολφ μάηα από το πρϊτο και εξελίχτθκε ςε ζνα 

λαμπρό αςτζρι κ. ακολουκίασ. Σο πρϊτο αςτζρι κα εξελιχκεί ςε λευκό νάνο ι ίςωσ αςτζρα 

νετρονίων, λόγω εςωτερικϊν κερμοπυρθνικϊν ςυντιξεων. Ζτςι κα ζχουμε ζνα ςφςτθμα με 

ζναν λ. νάνο ι αςτζρα νετρονίων και ζνα μεγάλθσ μάηασ αςτζρι κ. ακολουκίασ. Σϊρα το 

αςτζρι 2 κα εξελιχκεί ςε ερ. γίγαντα ι υπεργίγαντα, κα γεμίςει τον λοβό του και κα 

απωλζςει μάηα προσ το πρϊτο. Πολλοί κατακλυςμικοί και διπλοί ακτίνων Χ ζχουν εξελιχκεί 

με αυτόν τον τρόπο. Ανάλογα τθν μάηα που κα ζχει το αςτζρι 2 (και πόςθ κα απολζςει ςτθν 

φάςθ αυτι) κα τερματίςει τθν ηωι του με ζκρθξθ ςουπερνόβα ι κα γίνει λευκόσ νάνοσ. Η 

προζλευςθ πολλϊν διαφορετικϊν ειδϊν αςυνικιςτων διπλϊν ςυςτθμάτων μπορεί να 

εξθγθκεί με αυτιν τθν διαδικαςία.  

Οι ςουπερνόβα Ia (ςε διπλά ςυςτιματα). 

Επειδι ςε ζναν λ. νάνο θ φλθ δεν ζχει μεταςτοιχειωκεί μζχρι τα όρια τθσ πυρθνικισ καφςθσ, 

αυτζσ οι ςουπερνόβα διαφζρουν από τθν κατάρρευςθ του αςτρικοφ πυρινα. Όταν ζνασ λ. 

νάνοσ προςεγγίηει το όριο Chandrasekhar (λευκόσ νάνοσ οξυγόνου- άνκρακα) θ εςωτερικι 

κερμοκραςία του αυξάνει αρκετά ϊςτε να αρχίςει θ ςφντθξθ του άνκρακα. Από αυτι τθν 

διαδικαςία κερμαίνονται και οι άλλεσ περιοχζσ του λ. νάνου αρκετά ϊςτε να παρουςιάςουν 

ςφντθξθ. Η διαδικαςία αυτι μοιάηει με τθν μετάδοςθ μιασ χθμικισ φλόγασ και ζχει 

αποδοκεί ςε κεωρθτικά μοντζλα υπερ-υπολογιςτϊν. Η πολυπλοκότθτα και ταχφτθτα αυτισ 

τθσ διαδικαςίασ δεν μασ επιτρζπει τθν ακριβι εκτίμθςι τθσ. Φαίνεται ότι αυτό το μοντζλο 

ςυμφωνεί με τθν λαμπρότθτα και διαςπορά ςτοιχείων που παρατθροφμε από τισ SNIa. Σο 

μοντζλο αυτό ζχει κάποια χαρακτθρθςτικά. Η κεντρικι περιοχι τθσ Ia ζχει κερμοκραςία 10 

δισ Κ. Η ςφντθξθ εξελίςςεται μζχρι όλοι οι ατομικοί πυρινεσ να είναι τθσ ομάδασ του 

ςιδιρου (ςίδθρο, κοβάλτιο ι νικζλιο). τισ εξωτερικζσ περιοχζσ θ κερμοκραςία είναι αρκετά 

υψθλι για τθν ςφντθξθ ςε πυρίτιο και αςβζςτιο, αλλά όχι ςτοιχεία τθσ ομάδασ του ςιδιρου. 

(Η μεγάλθ αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ πετυχαίνεται λόγω τθσ εκφυλιςμζνθσ φλθσ του λευκοφ 

νάνου). Η διαδικαςία είναι ταχφτατθ, ο λευκόσ νάνοσ υπομζνει κερμοπυρθνικι ςφντθξθ 

μζςα ςε δευτερόλεπτα, και όταν θ ηϊνθ ςφντθξθσ επεκτείνεται προσ τα ζξω θ ςφντθξθ 

επιταχφνει και γίνεται εκρθκτικι. Η ζκρθξθ κα διαςπείρει τα ςτοιχεία από τθν ςφντθξθ.  

χθματίηεται μια μεγάλθ ποςότθτα (Co56), που με τθν διάςπαςι του κα κάνει τθν ζκρθξθ 

να λάμψει για πολφ καιρό, όπωσ ςυμβαίνει ςτισ SNII. Η καμπφλθ φωτόσ των SNIa 

αντικατοπτρίηει τθν αποκλιμάκωςθ τθσ ραδιενεργισ ακτινοβολίασ του (Co56). Η μάηα των 

ραδιενεργϊν ςτοιχείων είναι 0,6 θλιακζσ ςε όλεσ τισ SNIa, κάτι που τισ κάνει να ζχουν πάντα 

τθν ίδια λαμπρότθτα, περίπου -19,2 mag (διαφορά μζγιςτου λαμπρότθτασ το πολφ 15%). Η 

ενζργεια που μετατρζπεται ςε κινθτικι και θλεκτρομαγνθτικι είναι όμοια με αυτι των SNII. 

 



Τπάρχουν ακόμα μερικά κενά ςτθν κεωρία των Ia. Δεν ζχουμε ακόμα παρατθριςει προ 

γεννιτορα αςτζρα SNIa, που να επιβεβαιϊςει τθν κεωρία λευκοφ νάνου- ςυνοδοφ αςτζρα. 

Αν αναλογιςτοφμε τθν μικρι τουσ λαμπρότθτα και τθν ςπανιότθτα τζτοιων ςυςτθμάτων, 

και το μακρόχρονο χρονοδιάγραμμα του ςυςτιματοσ, μοιάηει απίκανο να τον 

παρατθριςουμε ςφντομα. Αν ο ςυνοδόσ που χάνει μάηα είναι αςτζρι κ. ακολουκίασ ι 

γίγαντασ, κα πρζπει να ανιχνεφςουμε υδρογόνο και ιλιον ςτθν Ia, κάτι που δεν ζχει γίνει 

ποτζ. Κςωσ το υδρογόνο και το ιλιον να ςυντικονται ςτθν επιφάνεια πριν τθν ζκρθξθ. Ζνα 

εναλλακτικό ςενάριο είναι να πρόκειται για ςφγκρουςθ 2 λευκϊν νάνων, που κα εξθγοφςε 

τθν απουςία υδρογόνου και θλίου. Κάκε χρόνο ανιχνεφουμε εκατοντάδεσ Ia, ζνα νοφμερο 

που κα αυξθκεί με τα νζα μζςα τα επόμενα ζτθ. Η κοντινότερθ εδϊ και δεκαετίεσ ιταν ςτον 

γαλαξία M101 τον Αφγουςτο του 2011. Οι μετριςεισ ζδειξαν μζγιςτο λαμπρότθτασ μόλισ 4 

ϊρεσ μετά τθν ζκρθξθ, και ότι το ςϊμα που εξερράγθ ζχει το μζγεκοσ ενόσ λ. νάνου, με 

πικανό προ γεννιτορα ζνα διπλό ςφςτθμα λ. νάνων. 

Εκριξεισ ακτίνων γ. 

Η δθμιουργία μιασ μαφρθσ τρφπασ ςυνοδεφεται μάλλον από τισ εκριξεισ με τθν μεγαλφτερθ 

ενζργεια ςτο ςφμπαν, τισ εκριξεισ ακτίνων γ (gamma ray burst, GRB). Η κατανομι τουσ είναι 

ομοιόμορφθ ςτον ουρανό, κάτι που δείχνει ότι βρίςκονται ςε μεγάλθ απόςταςθ (αν ιταν 

πιο κοντά, κα είχαμε διαςπορά ςχετικι με τον γαλαξιακό δίςκο και τθν κοιλιά). Ολεσ είναι 

πολφ μακρινζσ, και μερικζσ από τθν βρεφικι θλικία του ςφμπαντοσ (660 εκ. ζτθ από τθν 

μεγάλθ ζκρθξθ). Η τεράςτια ενζργεια που εκλφεται (όπωσ ςτθν GRB080319B) ςυγκρίνεται 

με τθν μιςι ενζργεια θρεμίασ του Ηλίου (2Χ10ςτθ47J). Αυτό είναι ζνα κζμα, αφοφ θ 

διάρκεια του φαινομζνου είναι από χιλιοςτά του δευτερολζπτου ωσ δεκάδεσ λεπτά 

(γριγορεσ και αργζσ GRB, υπάρχει κενό ανάμεςα ςτισ 2 κατθγορίεσ). Ο Ήλιοσ κα χρειαηόταν 

80 δισ ζτθ για τθν ζκλυςθ τόςθσ ενζργειασ. τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ υποκζτουμε 

όμωσ ότι οι GRB εκπζμπουν ςφαιρικά. Αν εκπζμπουν μόνο από μια μικρι περιοχι του 

αντικειμζνου, τότε θ ενζργεια που χρειάηεται για το φαινόμενο είναι πολφ λιγότερθ. Αυτό 

μάλλον ςυμβαίνει, και θ εκπομπι γίνεται από 2 πίδακεσ μεγάλθσ ευκυγράμμιςθσ, κάτι 

ανάλογο με τα παλςαρ. Η ενζργεια που απαιτείται ςε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι 10ςτθ44J, 

που ςυγκρίνεται με ςουπερνόβα μεγάλθσ ενζργειασ. 

Πρζπει να υπάρχουν περιςςότεροι τρόποι δθμιουργίασ GRB, με βαςικοφσ υποψιφιουσ τθν 

ςυγχϊνευςθ 2 αςτζρων νετρονίων ςε μ. τρφπα (οι γριγορεσ, μζχρι 0,3 sGRB) και τθν 

κατάρρευςθ μεγάλου αςτζρα ςε αςτζρα νετρονίων με ακραία μεγάλο μαγνθτικό πεδίο ι ςε 

μαφρθ τρφπα (οι αργζσ, με τυπικό χρόνο 30s). Η πρόςφατθ (8/17) ςυγχϊνευςθ 2 αςτζρων 

νετρονίων, που ανιχνεφτθκε και ςτα βαρυτικά κφματα, ζδωςε μια γριγορθ ζκρθξθ ακτινϊν 

γ. Η εποχι που το φαινόμενο ιταν πιο ςυχνό ςυμπίπτει με τθν περίοδο μζγιςτθσ 

αςτρογζννθςθσ ςτο ςφμπαν (z=2-4). Ζνασ όλο και αυξανόμενοσ αρικμόσ των GRB ςυνδζεται 

με μεγάλθσ ενζργειασ, ςφαιρικά ςυμμετρικζσ ςουπερνόβα. Σο 70% ςυνδζεται με 

κατάρρευςθ μεγάλου αςτζρα ςε μαφρθ τρφπα. Σα γφρω από το αςτζρι ςτρϊματα φλθσ 

περιςτρζφονται κατά τθν κατάρρευςθ τόςο γριγορα, ϊςτε να μθν μποροφν να πζςουν ςτθν 

μαφρθ τρφπα και ςχθματίηουν ζναν δίςκο προςαφξθςθσ (ίδια διαδικαςία με τον 

ςχθματιςμό δίςκου προςαφξθςθσ ςτουσ διπλοφσ αςτζρεσ). Η ενζργεια που 

απελευκερϊνεται τότε διαφεφγει μζςω 2 πιδάκων με ςχεδόν τθν ταχφτθτα του φωτόσ και 

διαπερνάει βίαια τα υπολείμματα των εξωτερικϊν ςτρωμάτων του πρϊθν αςτεριοφ, 

εκπζμποντασ ζτςι τθν ιςχυρότατθ ακτινοβολία γ που παρατθροφμε.           

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


