Αζηξηθή αξραηνινγία
Μεξηθνί αζηξνλφκνη αζρνινχληαη κε ηελ έξεπλα ησλ πην παιαηψλ αζηέξσλ
ηνπ ζχκπαληνο. Ζ ειηθία απηψλ ησλ αζηεξηψλ μεπεξλάεη ηα 13 δηο έηε.
ρεκαηίζηεθαλ ζε λεθειψκαηα κε ειάρηζηα <κέηαιια>, δειαδή ζηνηρεία
βαξχηεξα ηνπ ιηζίνπ. Πξνεγήζεθε κφιηο κηα γεληά αζηεξηψλ, ηα πξψηα
ηεξάζηηα (θαη βξαρχβηα) αζηέξηα ηνπ ζχκπαληνο.
Ακέζσο κεηά απφ απηά ηα ηεξάζηηα αζηέξηα ζρεκαηίζηεθαλ αζηέξηα κηθξφηεξεο
κάδαο, πνπ κεξηθά ιάκπνπλ αθφκα θαη ζήκεξα. Γηα λα αξρίζεη ε αζηξνγέλλεζε
ζην ζχκπαλ, έπξεπε λα ζρεκαηηζηνχλ άηνκα, δειαδή ηα ειεθηξφληα λα
δεζκεπηνχλ απφ ηνπο ππξήλεο(πξσηφληα ). Απηφ έγηλε φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ
ζχκπαληνο έπεζε θάησ απφ ηνπο 3000 βαζκνχο Κέιβηλ.
Έηζη, αξρηθά ππήξραλ ηεξάζηηα λέθε πδξνγφλνπ(ν ππξήλαο ηνπ απνηειείηαη
απφ 1 κφλν πξσηφλην),κε ιίγν ήιην θαη ίρλε ιηζίνπ. Απηά ηα 3 ζηνηρεία
είλαη ηα κφλα πνπ ππήξμαλ απφ ηηο πξψηεο ζηηγκέο ηνπ ζχκπαληνο. ια ηα
ππφινηπα ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ κέζα ζηα αζηέξηα.
Απηά ηα λέθε ινηπφλ έπξεπε λα ςπρζνχλ πνιχ, θάησ απφ ηνπο 200 βαζκνχο
Κέιβηλ. Μφλν ηφηε κπνξνχζε λα ζπκππθλσζνχλ ηνπηθά πεξηνρέο ηνπο ψζηε λα
αξρίζεη ε βαξχηεηα λα ππεξηζρχεη ηεο πίεζεο ηνπ αεξίνπ, κε ζπλέπεηα ηελ
ηνπηθή θαηάξξεπζε ηεο χιεο θαη ηελ δεκηνπξγία πξσηναζηέξσλ. ήκεξα ηα
κνξηαθά λέθε πδξνγφλνπ ζην ζχκπαλ, κε ίρλε απφ πνιιά κέηαιια (ζηελ
αζηξνλνκία νλνκάδνπκε κέηαιια ηα ζηνηρεία πνπ είλαη βαξχηεξα απφ ην
ήιηνλ), αιιά θαη αξθεηφ ήιηνλ ζηελ ζχζηαζή ηνπο, έρνπλ ζεξκνθξαζία 10 β.
Κειβηλ.
Σα πξψηα λέθε φκσο δελ είραλ θαζφινπ κέηαιια, έηζη δελ κπνξνχζαλ λα
απνβάιινπλ εχθνια ζεξκνθξαζία. Ζ δεκηνπξγία κνξηαθνχ πδξνγφλνπ βνήζεζε
ηελ θαηάζηαζε, θαη έηζη ηα λέθε ςχρζεθαλ ζηνπο 200 β. Κέιβηλ.
Αιιά ζε απηέο ηηο ζπλζήθεο θαηέξξεαλ κφλν ηεξάζηηεο πεξηνρέο ησλ
λεθεισκάησλ, πνπ δεκηνχξγεζαλ πνιχ κεγάια αζηέξηα. Γελ κπνξνχζαλ λα
δεκηνπξγεζνχλ αζηέξηα κηθξφηεξεο κάδαο, ζαλ ηνλ Ήιην καο. Σα αζηέξηα
απηά, ιφγσ απνπζίαο κεηάιισλ, αλάπηπμαλ πνιχ κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο
θαίγνληαο πάξα πνιχ γξήγνξα ην πδξνγφλν ζηνλ ππξήλα ηνπο. Δλψ ν Ήιηνο
έρεη 5700 β. Κέιβηλ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία, απηά ηα <ηέξαηα> ησλ 100
ειηαθψλ καδψλ είραλ 100000 β. Κέιβηλ ζεξκνθξαζία θαη έιακπαλ κε
εθαηνκκχξηα θνξέο ηελ ιακπξφηεηα ηνπ Ζιίνπ. Έηζη ε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο
δελ μεπεξλνχζε ηα ιίγα εθαηνκκχξηα ρξφληα.
Ζ δσή ηνπο ηεξκαηηδφηαλ κε ηζρπξφηαηεο εθξήμεηο ζνππεξλφβα ιφγσ
θαηάξξεπζεο ηνπ ππξήλα ζηδήξνπ ηνπο ζε καχξε ηξχπα. Μεγάιν κέξνο ησλ
βαξχηεξσλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνχξγεζαλ ζην εζσηεξηθφ ηνπο έπεθηε κέζα ζηελ
καχξε ηξχπα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηα πνιχ κεγάια αζηέξηα ράζεθαλ ζρεδφλ φια
ηα εζσηεξηθά ηνπο ζηξψκαηα (θαη ηα πην βαξηά ζηνηρεία), αιιά απφ ηα ιίγν
κηθξφηεξεο κάδαο, αιιά πάιη κεγάια αζηέξηα ηεο επφκελεο γεληάο (πνπ θαη
απηά ηεξκάηηζαλ ζχληνκα ηελ δσή ηνπο) δηέθπγε αξθεηφ πιηθφ ζην δηάζηεκα
θαη εκπινχηηζε ηα κεζναζηξηθά λέθε πδξνγφλνπ.
Έηζη απηά ηα <κνιπζκέλα> κε κέηαιια λέθε κπφξεζαλ λα ςπρζνχλ ηφζν ψζηε λα
ζπκππθλψλνληαη θαη λα θαηαξξένπλ πην κηθξέο πεξηνρέο ηνπο, κε ζπλέπεηα λα
γελλεζνχλ αζηέξηα ειηαθήο ή θαη ιηγφηεξεο κάδαο. Ηδίσο ν άλζξαθαο θαη ην
νμπγφλν βνεζάλε πνιχ ζηελ απνβνιή ζεξκνθξαζίαο ελφο λεθειψκαηνο. ήκεξα
ηα πεξηζζφηεξα αζηέξηα πνπ γελλνχληαη είλαη κηθξφηεξα ηνπ Ζιίνπ.
Απηά ινηπφλ ηα αζηέξηα 2εο γεληάο, νη πξψηνη απφγνλνη ησλ κεγάισλ
αξρέγνλσλ αζηεξηψλ, καο δίλνπλ ιεπηνκέξεηεο γηα ην ζχκπαλ εθείλεο ηεο
επνρήο. Δίλαη πνιχ θησρά ζε κέηαιια, κε ζρεηηθά πνιχ άλζξαθα θαη νμπγφλν,
κε κάδα κεηαμχ 0,8-0,6 ειηαθέο(ηα κεγαιχηεξα δελ δνχλε πιένλ), καο
δηεγνχληαη ηελ ηζηνξία ησλ βαξχηεξσλ ζηνηρείσλ, δειαδή ηελ εμέιημε ηεο
χιεο ζην ζχκπαλ.

Οη πιεζπζκνί ησλ αζηεξηψλ.
Πιεζπζκφο Η είλαη ηα λεφηεξα, πινχζηα ζε κέηαιια αζηέξηα ζηνπο γαιαμίεο,
φπσο είλαη ν Ήιηνο καο. Πιεζπζκφο ΗΗ είλαη ηα αξραία, θησρά ζε κέηαιια
αζηέξηα ζηηο άισ ησλ γαιαμηψλ. Πιεζπζκφο ΗΗΗ ήηαλ ηα πξψηα ηεξάζηηα
αζηέξηα ρσξίο θαζφινπ κέηαιια (δελ ππάξρνπλ πηα ζήκεξα).

Μεηά ηελ κεγάιε έθξεμε
ηαλ ην ζχκπαλ απέθηεζε ειηθία 380000 εηψλ έγηλε δηαπεξαηφ ζην θσο.
Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ έπεζε ζηνπο 2700 β Κέιβηλ, κε απνηέιεζκα ηα ειεθηξφληα
λα δεζκεπηνχλ ζηνπο αηνκηθνχο ππξήλεο. Σν θσο απφ απηήλ ηελ δηεξγαζία
απνηειεί ηελ ζεκεξηλή θνζκηθή αθηηλνβνιία ππνβάζξνπ ζηα κηθξνθχκαηα.
Απηφ ην θσο μεθίλεζε σο αθηηλνβνιία γ απφ ηελ εμαχισζε ηεο αληηχιεο κε
ηελ χιε ζηηο πξψηεο ζηηγκέο ηνπ ζχκπαληνο. Απφ ηφηε ην ζχκπαλ κεγάισζε
θαηά 1100 θνξέο(Ε)θαη ζήκεξα απηή ε αθηηλνβνιία είλαη ζηα κηθξνθχκαηα.
κσο απφ εθείλε ηελ ζεκαληηθή θάζε ζηελ εμέιημε ηνπ ζχκπαληνο ρξεηάζηεθε
λα πεξάζνπλ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ρξφληα κέρξη ηελ δεκηνπξγία
λεθεισκάησλ θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ πεξηνρψλ ηνπο, πνπ καο έδσζαλ ηειηθά
ηα πξψηα αζηέξηα ηνπ ζχκπαληνο. Σν ζχκπαλ έρεη ζήκεξα κέζε ζεξκνθξαζία
2,7 β Κέιβηλ.

Ζ εμέιημε ησλ γαιαμηψλ
Σν ζχκπαλ απνηειείηαη απφ ηελ ζθνηεηλή ελέξγεηα (72%), ηελ ζθνηεηλή χιε
(23%) θαη ηελ θσηεηλή (βαξπνληθή) χιε (5%),απφ ηελ νπνία απνηεινχληαη ηα
αζηέξηα θαη ηα λεθειψκαηα.
Κάπνηεο πεξηνρέο ηεο ζθνηεηλήο χιεο, ιφγσ βαξπηηθήο αιιειεπίδξαζεο,
έγηλαλ πην ππθλέο δεκηνπξγψληαο ηηο ζθνηεηλέο άισ. Κάζε ηέηνηα άισ
θηινμελεί έλαλ γαιαμία, λάλν ζηελ αξρή, θαη ηελ θσηεηλή αζηξηθή άισ ηνπ,
δειαδή αζηέξηα πνπ είλαη πην αξαηά θαηαλεκεκέλα απφ φηη ηα αζηέξηα ζην
εζσηεξηθφ ηνπ γαιαμία. Απηά απνηεινχλ ην εμσηεξηθφ ζηξψκα ηνπ γαιαμία.
Οη ζθνηεηλέο άισ θνληηλψλ γαιαμηψλ αιιειεπίδξαζαλ βαξπηηθά κεηαμχ ηνπο κε
ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, δεκηνπξγψληαο κεγάινπο ζρεκαηηζκνχο, ηνπο
ζεκεξηλνχο γαιαμίεο. Ζ ζθνηεηλή αισ δελ κπνξεί λα απνβάιιεη ζεξκφηεηα θαη
λα θαηαξξεχζεη, αξα παξακέλεη γχξσ απφ ηελ (νξαηή) βαξπνληθή χιε ηνπ
γαιαμία. Αθφκε θαη ζήκεξα παξαηεξνχκε ζπγθξνχζεηο γαιαμηψλ. Ο Γαιαμίαο
καο αηρκαιψηηζε κε ηελ βαξχηεηά ηνπ πνιινχο λάλνπο γαιαμίεο. Απηνί
δηακειίζηεθαλ, θαη ηα αζηέξηα ηνπο ζπλερίδνπλ ηε δσή ηνπο ζηελ αζηξηθή
αισ ηνπ Γαιαμία καο.
Κάπνηνη λάλνη γαιαμίεο δελ είραλ απηή ηελ κνίξα θαη ππάξρνπλ αθφκα. Οη
λάλνη γαιαμίεο είραλ βξαδχηεξε ρεκηθή εμέιημε ιφγσ πεξηνξηζκέλσλ λεθψλ
(χιε γηα ηελ δεκηνπξγία αζηεξηψλ), άξα θαη ρακεινχ ξπζκνχ αζηξνγέλλεζεο.
Έηζη ηα αζηέξηα ηνπο είλαη ζρεηηθά θησρά ζε κέηαιια, θαη ε ειηθίεο ηνπο
είλαη παξφκνηεο (κίαο γεληάο). Ζ ζεκεξηλή εηθφλα ησλ λάλσλ γαιαμηψλ καο
δείρλεη ην πσο ήηαλ ν δηθφο καο Γαιαμίαο ηελ επνρή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
(ζπγθεθξηκέλα νη ζθαηξνεηδείο λάλνη γαιαμίεο).
Μφιηο ην 5% ησλ αζηεξηψλ ελφο ηππηθνχ γαιαμία βξίζθεηαη ζηελ άισ ηνπ. Σα
θάζκαηα αζηέξσλ ζηελ άισ θαη απηψλ ζε λάλνπο γαιαμίεο είλαη φκνηα ζε
πεξηεθηηθφηεηα κεηάιισλ, θάηη πνπ επηβεβαηψλεη απηήλ ηελ ζεσξία .Σα
αξραία αζηέξηα πνπ ζήκεξα παξαηεξνχκε ζηε άισ γελλήζεθαλ ζε λάλνπο
γαιαμίεο.
εκαληηθή είλαη θαη ε κειέηε ησλ αζηξηθψλ ζκελψλ, ησλ λεαξψλ αλνηρηψλ θαη
ησλ παιαηψλ ζθαηξσηψλ. Ζ κεγάιε ππθλφηεηα ησλ ζθαηξσηψλ δελ καο βνεζάεη
ζηε εχξεζε θησρψλ ζε κέηαιια αζηέξσλ, κηαο θαη νη ειηαθνί άλεκνη
αλαθαηεχνπλ ηελ χιε ζηελ επηθάλεηά ηνπο κε απηή γεηηνληθψλ αζηέξσλ. ια

ηα αζηέξηα ζηα ζκήλε έρνπλ ζρεδφλ ίδηα ειηθία, πνιχ ρξήζηκν γηα ηελ
κειέηε ηεο εμέιημεο ηνπο (ηζφρξνλεο θακπχιεο ζην δηάγξακκα H/ R).

Αζηέξηα ζηελ άισ θαη ζε λάλνπο γαιαμίεο
Έηζη ςάρλνπκε γηα ηα αξραία αζηέξηα ζηελ άισ θαη ζε λάλνπο γαιαμίεο. Οη
ηειεπηαίνη, ιφγσ απφζηαζεο, είλαη φκσο νξηαθά κέζα ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ
ζεκεξηλψλ ηειεζθνπίσλ γηα αμηφπηζηα αζηξηθά θάζκαηα. ηελ άισ ηα αζηέξηα
έρνπλ πεξίπνπ 10% ηεο πεξηεθηηθφηεηαο κεηάιισλ πνπ έρεη ν Ήιηνο.
ηνλ Γαιαμία καο ηα αξραία απηά αζηέξηα πνπ ςάρλνπκε βξίζθνληαη πνιχ
θνληά ζην γαιαμηαθφ θέληξν επεηδή ήηαλ απφ ηα πξψηα πνπ <έρηηζαλ> ηνλ
Γαιαμία. Έηζη είλαη ζρεδφλ αδχλαηε ε αλαθάιπςή ηνπο, ζε κηα ηφζν ππθλή
απφ αζηέξηα πεξηνρή (θαη πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ αζηξηθψλ πιεζπζκψλ). Έλα
άιιν πιενλέθηεκα ζηελ άισ είλαη φηη ε επηθάλεηα ελφο αζηέξα δελ
<κνιχλεηαη> κε κεζναζηξηθή χιε, κηαο θαη απηή ζπαλίδεη εθεί.

Σα θάζκαηα
Σα ειεθηξφληα θαηαιακβάλνπλ ηηο ηξνρηέο κε ηελ ρακειφηεξε ελέξγεηα γχξσ
απφ ηνλ ππξήλα. Απηέο είλαη θαη νη πην θνληηλέο ζηνλ ππξήλα. ηαλ έλα
θσηφλην ζπγθξνπζηεί κε έλα ειεθηξφλην θαη έρεη ηελ ελέξγεηα πνπ
απαηηείηαη ψζηε λα <αλεβάζεη> ην ειεθηξφλην ζε ηξνρηά κεγαιχηεξεο
ελέξγεηαο, απνξξνθάηαη απφ απηφ. Απηή ε απνξξφθεζε καο δίλεη ηε θαζκαηηθή
γξακκή (απνξξφθεζεο),πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη κε ζπγθεθξηκέλν κήθνο
θχκαηνο γηα θάζε ζηνηρείν.

Δπηινγή ππνςήθησλ αξραίσλ αζηέξσλ
ε αθηίλα 100 έηε θσηφο γχξσ απφ ηνλ Ήιην ηα πινχζηα ζε κέηαιια αζηέξηα
είλαη 1000 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ φηη ζε αλάινγε πεξηνρή ζηελ άισ. Άξα δελ
καο βνεζάεη ε γεηηνληά καο ζην λα επηιέγνπκε αζηέξηα πνπ είλαη θησρά ζε
κέηαιια.
Αξρηθά δηαιέγνπκε αζηέξηα κε αδχλαηε θαζκαηηθή γξακκή Calcium k. Απηφ ην
ζηνηρείν είλαη ελδεηθηηθφ γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ελφο αζηεξηνχ ζε
κέηαιια. Μεηά παίξλνπκε θάζκα απφ κεγάια ηειεζθφπηα. Θέινπκε ηα αζηέξηα
λα έρνπλ ειάρηζηε (θαηλφκελε) ιακπξφηεηα 19 mag ψζηε λα έρνπκε ηελ
επηζπκεηή θαζκαηηθή αλάιπζε. Ζ ζεξκνθξαζία (ρξψκα) αιιά θαη ε
ξαδηνρξνλνιφγεζε ηνπ Φζνξίνπ καο δίλνπλ ηελ ειηθία ηνπο θαη ηε ζέζε ηνπο
ζην δηάγξακκα H/R. Μηα ηερληθή ιεπηνκέξεηα είλαη φηη πξνηηκνχκε ηηο
πνιιέο ιήςεηο κηθξήο έθζεζεο απφ ηηο πνιχσξεο ιήςεηο, ψζηε λα κεηψζνπκε
ηελ θαηαζηξνθή ησλ πημει ηεο CCD απφ ηελ θνζκηθή αθηηλνβνιία.
Σν ξεθφξ ειάρηζηεο κεηαιιηθφηεηαο θαηέρεη ην αζηέξη HE 1327-2326, κε
250000 θνξέο κηθξφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζηδήξνπ απφ ηνλ Ήιην καο. ηαλ
θαίλνληαη νη κηθξνζθνπηθέο γξακκέο ηνπ ζηδήξνπ ζην θάζκα ελφο ηέηνηνπ
αζηέξα, δελ ρξεηάδεηαη λα ρξεζηκνπνηνχκε σο θξηηήξην ην αζβέζηην.
ηα πην ςπρξά αζηέξηα νη θαζκαηηθέο γξακκέο είλαη πην έληνλεο. Έηζη
πξνηηκνχκε ηνπο εξπζξνχο γίγαληεο, πνπ είλαη ςπρξνί θαη πην ιακπξνί, αιιά
ζε θάζε εμέιημεο πξηλ αξρίζεη ην πιηθφ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο λα <κνιχλεη>
ηελ επηθάλεηα, ιφγσ έληνλεο ζπλαγσγήο. Οη θαζκαηηθέο γξακκέο ηνπ ζηδήξνπ
απνηεινχλ ρνλδξηθά ελδεηθηηθφ ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ άζηξνπ ζε κέηαιια.
Μεηξάκε ηελ αλαινγηθά ζηδήξνπ/ πδξνγφλνπ, αιιά θαη άιιεο, π.ρ.καγλήζην κε
ζίδεξν.

Ζ γέλλεζε ησλ αζηεξηψλ

Δίκαζηε ζε ζέζε λα παξαηεξνχκε ηελ γέλλεζε αζηεξηψλ ζε κνξηαθά
λεθειψκαηα, φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ Χξίσλα. Δλψ νη αζηξηθνί άλεκνη γεηηνληθψλ
αζηεξηψλ ζεξκαίλνπλ ην λεθέισκα ζηνπο 100 β Κέιβηλ, νη ππθλέο πεξηνρέο
ζην εζσηεξηθφ ησλ λεθεισκάησλ είλαη αξθεηά πξνζηαηεπκέλεο ψζηε λα
δηαηεξήζνπλ ηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπο (10 β Κέιβηλ). Έηζη κπνξνχλ λα
θαηαξξεχζνπλ ηφζν ψζηε λα απνθηήζνπλ ηελ ππθλφηεηα πνπ λα επηηξέςεη ζηελ
βαξχηεηα λα παίμεη θπξίαξρν ξφιν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη νη
πξσηναζηέξεο ,νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζην λεθέισκα, θαη δελ έρεη
αξρίζεη αθφκα ε ζεξκνππξεληθή ζχληεμε ζην εζσηεξηθφ ηνπο. Ζ πίεζε ησλ
αεξίσλ ηνπο θαζπζηεξεί ηελ, ιφγσ βαξχηεηαο, θαηάξξεπζε. Μαδεχνπλ φιν θαη
πεξηζζφηεξν πιηθφ απφ ην λεθέισκα, κε απνηέιεζκα λα ζεξκαίλεηαη φιν θαη
πεξηζζφηεξν ην εζσηεξηθφ ηνπο. Οη αζηέξεο απηνί απνηεινχλ ηελ θαηεγνξία
T-Tauri (κέρξη 4 ειηαθέο κάδεο). Σν πιηθφ πνπ πέθηεη ζε απηνχο ζρεκαηίδεη
έλαλ πξσηνπιαλεηηθφ δίζθν θαη 2 πίδαθεο ζηνλ άμνλά ηνπ.
Με απηή ηε δηαδηθαζία ην αζηέξη απειεπζεξψλεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ
ην αξρηθφ λεθέισκα. ε απηή ηε θάζε ην αζηέξη έρεη επηθάλεηα 100 θνξέο
φζν απηή ηνπ Ζιίνπ, κεγάιε ιακπξφηεηα, γξήγνξε πεξηζηξνθή θαη κεηαβάιιεη
πεξηνδηθά ηελ ιακπξφηεηά ηνπ. ηαλ ε ζεξκνθξαζία ζην θέληξν ηνπ θηάζεη
ηνπο 1 εθ. βαζκνχο αξρίδεη ε θαχζε ηνπ δεπηεξίνπ ζε ήιηνλ. ηνπο 10 εθ.
βαζκνχο πιένλ θαίγεηαη ην πδξνγφλν ζε ήιηνλ. Σφηε ην αζηέξη κπαίλεη ζηελ
θχξηα αθνινπζία.

Ζ θχξηα αθνινπζία

Θεξκνππξεληθή ζχληεμε
Έλα αζηέξη κνηάδεη κε κηα ηεξάζηηα κπάια απφ ηνληζκέλν αέξην, δειαδή
πιάζκα. Ηζνξξνπεί ράξε ζε 2 αληίζεηεο δπλάκεηο, ηελ πίεζε θαη ηελ
βαξχηεηα. κσο ε επηθάλεηά ηνπ εθπέκπεη πνιχ αθηηλνβνιία, θάηη πνπ ζα
έπξεπε λα νδεγήζεη ζηελ απψιεηα ζεξκνθξαζίαο θαη πίεζεο, κε απνηέιεζκα
ηελ θαηάξξεπζή ηνπ.
Ζ πεγή ελέξγεηαο πνπ δηαηεξεί ην αζηέξη ζε ηζνξξνπία είλαη ε
Θεξκνππξεληθή ζχληεμε. 2 αηνκηθνί ππξήλεο κε ζεηηθφ ειεθηξηθφ πξφζεκν
ζπγθξνχνληαη θαη δεκηνπξγνχλ 1 βαξχηεξν ππξήλα. Δπεηδή πξέπεη λα
μεπεξαζηεί ε άπσζε κεηαμχ ησλ 2 ππξήλσλ ρξεηάδνληαη θαλνληθά 10 δηο
βαζκνί ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα ηνπ αζηεξηνχ γηα ηελ ζχληεμε ηνπ
πδξνγφλνπ. κσο ην θβαληηθφ θαηλφκελν ηεο ζήξαγγαο επηηξέπεη ηελ
ππεξπήδεζε απηνχ ηνπ ελεξγεηαθνχ θξάγκαηνο απφ κεξηθά πξσηφληα ζε
ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία (10 εθ. βαζκνί).
Έηζη αξθεηά πξσηφληα ζπληήθνληαη ψζηε λα θάλνπλ ην αζηέξη λα ιάκςεη. Ζ
ηζρπξή ππξεληθή δχλακε ελψλεη ηνπο 4 ππξήλεο πδξνγφλνπ (πξσηφληα) ζε έλαλ
ειίνπ(2 πξσηφληα θαη 2 λεηξφληα). ε ζρέζε κε ηα 4 πξσηφληα <ιείπεη> 0,7%

κάδαο(έιιεηκκα κάδαο),ν λένο ππξήλαο είλαη δειαδή ιίγν πην ειαθξχο απφ
ηελ ζπλνιηθή κάδα ησλ αξρηθψλ ζσκαηηδίσλ. Απηή είλαη θαη ε πεγή ελέξγεηαο
ηνπ αζηεξηνχ. Οπζηαζηηθά δεκηνπξγνχληαη λεηξίλα πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ
αζηεξηνχ, κηαο θαη ζρεδφλ δελ αιιειεπηδξνχλ κε ηελ χιε, αθηίλεο γ θαη 2
πνδηηξφληα, ηα νπνία ζπγθξνχνληαη κε 2 ειεθηξφληα, θαη εμαυιψλνληαη ζε
αθηίλεο γ. Ζ αθηηλνβνιία απηή θηάλεη κεηά απφ εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα έηε
ζηελ επηθάλεηα ηνπ αζηέξα κε ηελ κνξθή νξαηνχ θσηφο.
Ζ ζεξκνππξεληθή ζχληεμε ζηα αζηέξηα γίλεηαη κε 2 δηαδηθαζίεο. Ζ κηα είλαη
ν θχθινο πξσηνλίνπ -πξσηνλίνπ φπνπ 2 πξσηφληα ελψλνληαη ζε 1 ππξήλα
δεπηεξίνπ (1 πξσηφλην θαη 1 λεηξφλην, ζπλ 1 λεηξίλν θαη 1 πνδηηξφλην πνπ
δηαθεχγνπλ απφ ηνλ ππξήλα). Απηφ νλνκάδεηαη δηάζπαζε β. Έλαο ππξήλαο
δεπηεξίνπ ελψλεηαη κε έλαλ πδξνγφλνπ ζε έλαλ ειίνπ-3 (2 πξσηφληα, 1
λεηξφλην θαη αθηίλεο γ). Σέινο, 2 ππξήλεο ειίνπ-3 καο δίλνπλ έλαλ ππξήλα
ειίνπ-4 θαη 2 πξσηφληα (ππξήλεο πδξνγφλνπ). Απηά κέλνπλ πάιη ειεχζεξα,
γηα λα ζπληερζνχλ αξγφηεξα ζε ήιην.
ε αληίζεζε κε απηήλ ηελ δηαδηθαζία,γηα ηνλ θχθιν CNO (άλζξαθα-άδσην νμπγφλν) ρξεηάδεηαη ε χπαξμε άλζξαθα σο θαηαιχηε. Μεηά απφ 6 βήκαηα
απνξξφθεζεο πδξνγφλνπ θαη δηάζπαζεο β ((C12)-(N13)-(C13)-(N14)-(O15)(N15)-(C12)), ζηελ ηειεπηαία θάζε ειεπζεξψλεηαη έλαο ππξήλαο ειίνπ
(ζσκαηίδην α).
Ο θχθινο πξσηνλίνπ-πξσηνλίνπ θπξηαξρεί ζε κηθξά αζηέξηα θαη κε αξγφ
ξπζκφ, ελψ ν θχθινο άλζξαθα-αδψηνπ-νμπγφλνπ θπξίσο ζε κεγάια αζηέξηα κε
ηαρχ ξπζκφ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί φζν κεγαιχηεξε ε ζεξκνθξαζία ηνπ ππξήλα
ηφζν πην έληνλνο είλαη ν ξπζκφο ζχληεμεο, αληίζεηα κε ηνλ ζρεηηθά ζηαζεξφ
ξπζκφ ηνπ θχθινπ πξσηνλίνπ-πξσηνλίνπ.
Ζ ελέξγεηα πνπ δεκηνπξγείηαη θηάλεη ζηελ επηθάλεηα κέζσ αθηηλνβνιίαο.
Πξφθεηηαη φκσο γηα αξγή δηαδηθαζία ιφγσ ηνπ πιάζκαηνο, πνπ δελ είλαη
εχθνια δηαπεξαηφ ζηελ αθηηλνβνιία, θαη ηεο ζπλαγσγήο, δειαδή αλφδνπ
ζεξκνχ πιηθνχ ζηελ επηθάλεηα θαη θαζφδνπ ςπρξφηεξνπ πξνο ην θέληξν.
ηαλ έλα αζηέξη αξρίδεη λα θαίεη ην πδξνγφλν ηνπ, κπαίλεη ζηελ θχξηα
αθνινπζία, φπνπ ζα παξακείλεη γηα ην 90% ηεο δσήο ηνπ.

Ζ εμέιημε ησλ κηθξήο κάδαο αζηεξηψλ
Αζηέξηα κε κάδα κηθξφηεξε ησλ 8 ειηαθψλ έρνπλ ηελ εμήο εμέιημε. Μεηά ηελ
θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ ν ππξήλαο έρεη γεκίζεη κε ήιηνλ. Απηφο αξρίδεη λα
ζπξξηθλψλεηαη, ελψ ε θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ γχξσ απφ απηφλ γίλεηαη πην
εληαηηθή. Έηζη θνπζθψλεη ην αζηέξη, ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηα ςχρνληαη
θαη θνθθηλίδνπλ. Σν αζηέξη θεχγεη απφ ηελ θχξηα αθνινπζία θαη κπαίλεη
ζηνλ θιάδν ησλ θφθθηλσλ γηγάλησλ. ηα κηζά ηνπ θιάδνπ γηα πξψηε θνξά
βαξχηεξα πιηθά κεηαθέξνληαη απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ αζηέξα ζηελ επηθάλεηα,
ιφγσ ηζρπξήο ζπλαγσγήο. Πξφθεηηαη γηα αλαινγηθά ιηγφηεξν άλζξαθα θαη
πεξηζζφηεξν άδσην, θαζψο θαη ιίγν ήιηνλ, (ην ηειεπηαίν απνηειεί πξντφλ
ηνπ, έζησ θαη πνιχ πεξηνξηζκέλνπ, θχθινπ CNO).
ην κεηαμχ ζηνλ ππξήλα ε ζεξκνθξαζία έρεη θηάζεη ηνπο 100 εθ βαζκνχο,
επηηξέπνληαο ηελ θαχζε ηνπ ειίνπ ζε άλζξαθα θαη νμπγφλν. Γχξσ απφ απηφλ
εμαθνινπζεί λα θαίγεηαη πδξνγφλν ζε ήιην. ηα κηθξά αζηέξηα ηφηε
ζπκβαίλεη ε δηαδηθαζία helium flash (γξήγνξε θαχζε ειίνπ ιφγσ εθθπιηζκνχ
ηεο χιεο). Ζ λέα απηή πεγή ελέξγεηαο ηνπ ππξήλα ηνλ ζεξκαίλεη απφηνκα,
αιιάδνληαο ηελ ζέζε ηνπ αζηεξηνχ ζην H/R. Δλψ ε θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ
δηάξθεζε 10 δηο έηε (γηα έλα αζηέξη ειηαθήο κάδαο), ε δηάξθεηα ηεο θαχζεο
ηνπ ζηνηρείνπ ήιηνλ είλαη κφιηο 100 εθ. έηε. Απηφ ζπκβαίλεη επεηδή ε
θαχζε ηνπ ήιηνλ έρεη κφλν 10% ηεο απφδνζεο πνπ έρεη ε θαχζε πδξνγφλνπ, κε
ζπλέπεηα ην αζηέξη λα αλαγθάδεηαη λα θάςεη πεξηζζφηεξε χιε γηα λα
αληηκεησπίζεη ηελ βαξπηηθή πίεζε. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ helium flash ην
άζηξν ζπξξηθλψλεηαη, κε απνηέιεζκα ε επηθαλεηαθή ηνπ ζεξκνθξαζία λα
απμάλεηαη. Σψξα ην αζηέξη είλαη ζηνλ νξηδφληην θιάδν (ηα κεγάια αζηέξηα
θαίλε πην νκαιά ην ήιηνλ θαη δελ αλεβαίλνπλ ζηνλ νξηδφληην θιάδν).

ζν βξίζθεηαη εθεί ζα παξνπζηάδεη έληνλνπο παικνχο, ζα είλαη δειαδή έλαο
κεηαβιεηφο ηχπνπ Κεθείδε. Μεηά ηελ θαχζε φινπ ηνπ ήιηνλ ζηνλ ππξήλα,
έρνπκε απφ έμσ πξνο ηα κέζα ηελ εμήο δηακφξθσζε ηνπ αζηέξα: ην ζηξψκα
θαχζεο πδξνγφλνπ, ην ζηξψκα θαχζεο ειίνπ θαη ηνλ ππξήλα άλζξαθα-νμπγφλνπ.
Σν αζηέξη βξίζθεηαη πηα ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν.

Σν ζηξψκα θαχζεο ειίνπ γίλεηαη φιν θαη ιεπηφηεξν, κε ζπλέπεηα λα είλαη
πην επηξξεπέο ζε ζεξκηθέο αιιαγέο. Μηθξή αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ
ππξήλα νδεγεί ζε αλεμέιεγθηε αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο απηνχ ηνπ ζηξψκαηνο.
Δπεξεάδεηαη θαη ην ζηξψκα θαχζεο πδξνγφλνπ, θάλνληαο ην αζηέξη λα
πάιιεηαη θάζε ιίγεο ρηιηάδεο έηε. Σν αλαθάηεκα ησλ 2 ζηξσκάησλ έρεη σο
απνηέιεζκα άλζξαθαο θαη νμπγφλν λα αλεβαίλνπλ ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα.
ηαλ θαη ην άδσην αξρίδεη λα αλεβαίλεη, αιιεινεπηδξάεη κε ην ήιηνλ κε
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία ρισξίνπ, νμπγφλνπ θαη λένλ. ηα κεγάια αζηέξηα
ην λένλ δεκηνπξγεί καγλήζην. Απηή ε κεηαζηνηρείσζε ζπκβαίλεη κε ηελ αξγή
απνξξφθεζε λεηξνλίσλ(S progress, Slow). Γηα ηα αζηέξηα κηθξήο κάδαο ε
εμέιημή ηνπο ηεξκαηίδεη εθεί. Γελ έρνπλ αξθεηή κάδα ψζηε λα αλαπηχμνπλ
ηελ ζεξκνθξαζία ζηνλ ππξήλα πνπ ζα επηηξέςεη λα αξρίζεη ε θαχζε ηνπ
άλζξαθα. Απνκέλνπλ νη ζπληήμεηο ζην ζηξψκα ειίνπ θαη ζε απηφ ηνπ
πδξνγφλνπ. ζν απηά ηα ζηξψκαηα κεηαθηλνχληαη πξνο ηελ επηθάλεηα, ην
αζηέξη πάιιεηαη πην έληνλα. Αξρίδεη λα δηψρλεη ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξψκαηα
θηηάρλνληαο έλα θέιπθνο, ην πιαλεηηθφ λεθέισκα, θαη ν θαπηφο ππξήλαο ηνπ
άζηξνπ είλαη πηα έλαο ιεπθφο λάλνο ρσξίο ππξεληθή ζχληεμε. Ζ ζεξκνθξαζία
ηνπ είλαη 100000 β, κε κάδα κηζή σο 1 ειηαθή, θαη ε πνξεία ηνπ ζην H/R
είλαη απφ ην αλψηεξν άθξν ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν δεμηά επάλσ(ιακπξφο θαη
ςπρξφο) θάζεηα πξνο ηα αξηζηεξά θάησ (ακπδξφο θαη ζεξκφο). Ο ιεπθφο λάλνο
ρξεηάδεηαη άιια 7 δηο έηε λα ςπρζεί ηειείσο. Αληίζεηα, ην πιαλεηηθφ
λεθέισκα ζα δηαιπζεί απφ ηνλ δπλαηφ αζηξηθφ άλεκν ηνπ ιεπθνχ λάλνπ ζε
ιηγφηεξν απφ 100000 έηε. Άξα ζήκεξα δελ έρεη αθφκα ςπρζεί θαλέλαο ιεπθφο
λάλνο ζηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζχκπαληνο. Ζ ππθλφηεηά ηνπ είλαη 1 δηο θηιά αλά
ηεηξαγσληθφ κέηξν (εθθπιηζκέλε χιε).

Ζ εμέιημε ησλ αζηέξσλ κεγάιεο κάδαο
Σα αζηέξηα 20 ειηαθψλ καδψλ θαίλε ην πδξνγφλν ηνπο κφιηο ζε ιίγα εθ. έηε.
Φηάλνπλ θαη απηά ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ κε ζηξψκαηα θαχζεο θαη
αλαπηχζζνπλ ζεξκνθξαζία πάλσ απφ 1 δηο βαζκνχο ζηνλ ππξήλα, κε απνηέιεζκα
λα ζπληερζεί ν άλζξαθαο. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο ζχληεμεο θαη ηεο
απνξξφθεζεο ζσκαηηδίσλ α δεκηνπξγνχληαη ηα ζηνηρεία λένλ, λάηξην,
καγλήζην θαη κεηά θσζθφξνο, ζείν, αξγφ, αζβέζηην, ηηηάλην, ρξψκην.
ε απηή ηελ ζεξκνθξαζία απειεπζεξψλνληαη ηεξάζηηα πνζά λεηξίλσλ, πνπ δελ
αζθνχλ πίεζε ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα. Έηζη ν ππξήλαο ζπλερίδεη λα
ζπξξηθλψλεηαη θαη νη θαχζεηο επηηαρχλνληαη. Μφιηο 100 ρξφληα ρξεηάδεηαη ν
άλζξαθαο γηα λα ζπληερζεί ζε ππξίηην. Ζ θαχζε ηνπ ζηνπο 3 δηο βαζκνχο
είλαη θαη ην ηειεπηαίν ζηάδην ζεξκνππξεληθήο ζχληεμεο. Μέζα ζε 1 κέξα

έρεη νινθιεξσζεί ε θαχζε ηνπ ππξηηίνπ ζε πάλσ απφ 1 ειηαθή κάδα ζίδεξν. Ο
ππξήλαο ζηδήξνπ- ληθειίνπ δελ ζπληήθεηαη άιιν, αθνχ θάηη ηέηνην δεζκεχεη
αληί λα απειεπζεξψλεη ελέξγεηα. Σφηε ν ππξήλαο ζηδήξνπ εθθπιίζεηαη.
Σν άζηξν κνηάδεη κε έλα ηεξάζηην θξεκκχδη, φπνπ ζε θάζε ζηξψκα γίλεηαη
θαη θαχζε άιινπ ζηνηρείνπ. Δίλαη αθφκα ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ.
Αθνινπζάεη κηα έθξεμε ζνππεξλφβα ΗΗ. Ο ππξήλαο ληθειίνπ-ζηδήξνπ θαηαξξέεη
ππφ ην βάξνο ηνπ. Σα ειεθηξφληα πηέδνληαη ζηνλ ππξήλα, φπνπ ηα πξσηφληα
κέζσ δηάζπαζεο β κεηαηξέπνληαη ζε λεηξφληα.
Αλ ν ππξήλαο είρε θαηά ηελ θαηάξξεπζε 1,4 -3 ειηαθέο κάδεο, ζα
δεκηνπξγεζεί έλα αζηέξη λεηξνλίσλ. Απηφ έρεη δηάκεηξν κφιηο 10-20
ρηιηφκεηξα (ν ήιηνο έρεη 1,4 εθ ρηι. δηάκεηξν) θαη πεξηζηξέθεηαη πνιιέο
θνξέο ην δεπηεξφιεπην. Έλα θπβηθφ εθαηνζηφκεηξν, φζν έλαο θχβνο δάραξεο
βάξνπο 2 γξακκάξησλ, ζα δχγηδε εθεί 10 ηξηο ηφλνπο! Δπίζεο, νη αζηέξεο
λεηξνλίσλ έρνπλ ηα πην ηζρπξά καγλεηηθά πεδία ηνπ ζχκπαληνο.
Αλ ν ππξήλαο είλαη κεγαιχηεξνο, ηφηε ε πίεζε ησλ λεηξνλίσλ δελ κπνξεί λα
αληηζηαζκίζεη ηελ βαξχηεηα θαη δεκηνπξγείηαη κηα καχξε ηξχπα. Έλαο
ππξήλαο 3-5 ειηαθψλ καδψλ ζπγθεληξψλεηαη ζε ρψξν ίζν κε κηα θεθαιή
θαξθίηζαο! Ο ρσξφρξνλνο γχξσ απφ ηε καχξε ηξχπα θακππιψλεηαη πνιχ έληνλα.
(εκείσζε 1)

νππεξλφβα Ia
ηαλ ζε δηπιά αζηέξηα ην έλα έρεη κεηαηξαπεί ζε ιεπθφ λάλν, ζπζζσξεχεη
πιηθφ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ ζπλνδνχ ηνπ. ηαλ ε κάδα ηνπ μεπεξάζεη ηηο
1,4 ειηαθέο κάδεο, αξρίδεη λα θαηαξξέεη. Ζ πίεζή ηνπ αλεβαίλεη, ελψ γηα
θβαληνκεραληθνπο ιφγνπο (εθθπιηζκέλε χιε ηνπ ιεπθνχ λάλνπ) ε ζεξκνθξαζία
ηνπ κέλεη αλεμάξηεηα ζηαζεξή. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ ζχληεμε ηνπ
ππξήλα άλζξαθα. Έηζη αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ρσξίο λα απμήζεη ηελ πίεζε
(αλεμάξηεηα κεγέζε ιφγσ εθθπιηζκέλεο χιεο). Αλ ε χιε δελ ήηαλ εθθπιηζκέλε
ε αχμεζε ηεο πίεζεο ζα είρε σο ζπλέπεηα ηελ δηαζηνιή ηνπ ιεπθνχ λάλνπ θαη
ηελ ειάηησζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. κσο απην δελ ζπκβαίλεη θαη ε θαχζε
γίλεηαη αλεμέιεγθηε ζε ζίδεξν θαη ληθέιην, κε ζπλέπεηα ν ιεπθφο λάλνο λα
εθξαγεί. Απειεπζεξψλεη φιν ην πιηθφ ηνπ ζηε κεζναζηξηθή χιε, ρσξίο λα
αθήζεη ππφιεηκκα, θαη γίλεηαη ν θχξηνο πξνκεζεπηήο ζηδήξνπ ηνπ ζχκπαληνο.
Δλψ αληίζεηα ζηελ θαηάξξεπζε κεγάινπ αζηέξα, ην ζίδεξν δεζκεχεηαη
(θαηαξξέεη) ζηνλ αζηέξα λεηξνλίσλ ή ζηελ καχξε ηξχπα.

νππεξλφβα ΗΗ
ε έλα κεγάιεο κάδαο αζηέξη πνπ κέζσ ζεξκνδπλακηθψλ ζπληήμεσλ έρεη
απνθηήζεη ππξήλα ζηδήξνπ-ληθειίνπ έρνπκε ην θαηλφκελν
photodistintegration, δειαδή ιφγσ ηεξάζηηαο ζεξκνθξαζίαο ηα θσηφληα
δηαζπνχλ ηνπο ππξήλεο ζηδήξνπ ζε λεηξφληα θαη πξσηφληα. Απηφ, αληίζεηα κε
ηελ ζχληεμε, δεζκεχεη ελέξγεηα, κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα πίεζεο πνπ νδεγεί
ζηελ θαηάξξεπζε (δελ αληηζηαζκίδεηαη ε βαξχηεηα απφ ηελ πίεζε).
Πην αλαιπηηθά, ζην ηέινο ησλ ζπληήμεσλ ν ππξήλαο ηζνξξνπεί βαξπηηθά ιφγσ
ηεο πίεζεο ησλ ειεθηξνλίσλ. Σα πξσηφληα απφ ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία
ζπιιακβάλνπλ ηα ειεθηξφληα θαη ζρεκαηίδνπλ λεηξφληα θαη λεηξίλα. Απηφ
νδεγεί ζηελ απψιεηα πίεζεο πνπ αλαθέξακε (ράλεηαη ε πίεζε ησλ
ειεθηξνλίσλ), κε απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε (70000 ρηιηφκεηξα ην
δεπηεξφιεπην) θαηάξξεπζε ηνπ ππξήλα. Με ηέηνηα ηαρχηεηα φιε ε Γε ζα
κάδεπε ζε κηα κπάια κε 50 ρηιηφκεηξα δηάκεηξν ζε κφιηο 1 δεπηεξφιεπην. Σν
πιηθφ απφ ηα ακέζσο εμσηεξηθά ζηξψκαηα αθνινπζεί κε κηθξφηεξε ηαρχηεηα.
Πξνζθξνχεη ζηνλ ππξήλα θαη πιένλ θηλείηαη πξνο ηα έμσ. Έηζη ζπγθξνχεηαη
κε πιηθφ απφ ηα πην εμσηεξηθά αζηξηθά ζηξψκαηα.
Δθεί,πάιη ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ πνπ αλαθέξακε, δεκηνπξγνχληαη λεηξφληα, ηα
νπνία ζε δηάζηεκα δεπηεξνιέπησλ δεκηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία βαξχηεξα ηνπ
ζηδήξνπ κε ηελ ηαρέα απνξξφθεζε λεηξνλίσλ(r rapid Progress). Απηή ε

δηαδηθαζία απνζβέλεηηελ ελέξγεηα θαη θέξλεη ην σζηηθφ απηφ θχκα ζε
εξεκία. κσο ν ηεξάζηηνο αξηζκφο ησλ λεηξίλσλ πνπ έρεη παξαρζεί δηαιχεη
ηειηθά ηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ αζηέξα.

Ζ ιακπξφηεηα ησλ ζνππεξλφβα
Σα λεηξίλα πνπ καο έξρνληαη απφ ηηο ζνππεξλφβα πξνεγνχληαη ησλ θσηνλίσλ,
πνπ κπνξνχλ λα δηαθχγνπλ ειεχζεξα κφλν κεηά απφ 15 δηο ρηιηφκεηξα
απφζηαζε απφ ηνλ αζηξηθφ ππξήλα, φπνπ πιένλ ην πιηθφ είλαη αξθεηά αξαηφ.
Μία ζνππεξλφβα ιάκπεη φζν φινο ν γαιαμίαο. Ζ ιάκςε νθείιεηαη ζηελ
δηάζπαζε ηνπ ξαδηελεξγνχ ληθειίνπ 56, κε εκηδσή 6 κέξεο, ζε θνβάιηην 56
κε εκηδσή 78 κέξεο, θαη κεηά ζε (ζηαζεξφ) ζίδεξν.
Οη ηχπνπ Ia ιάκπνπλ ιίγεο κέξεο ελψ νη ηχπνπ ΗΗ κεξηθέο εβδνκάδεο, ιφγσ
εμέιημεο ηνπ σζηηθνχ θχκαηνο. Οη ηχπνπ Ia δελ έρνπλ πδξνγφλν ζην θάζκα
ηνπο.
Οη Ia ρξεζηκεχνπλ ζαλ θεξηά ιακπξφηεηαο, αθνχ πεξίπνπ είλαη φιεο ηδίαο
ιακπξφηεηαο (απφιπηε ιακπξφηεηα -19,2) θαη έηζη καο βνεζάλε ζηελ κέηξεζε
απνζηάζεσλ.

Σν δηάγξακκα H/R

Πνιιέο θνξέο αλαθέξακε ηελ θχξηα αθνινπζία θαη ηνπο θιάδνπο ηνπ H/R.
ε απηφ ην δηάγξακκα θαηαηάζζνπκε ηα αζηέξηα αλάινγα κε ην
ρξψκα(επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία) θαη ηελ ιακπξφηεηά ηνπο. Σα πην ζεξκά
αζηέξηα είλαη αξηζηεξά ελψ ηα ιηγφηεξν ζεξκά δεμηά. Φειά είλαη ηα ιακπξά
θαη θάησ ηα ακπδξά.
Ζ ιακπξφηεηα εθθξάδεη ηελ επηθαλεηαθή βαξπηηθή επηηάρπλζε (κέγεζνο ηεο
επηθαλείαο πξνο κάδα) ηνπ αζηέξα. Ζ θχξηα αθνινπζία (απφ δεμηά θάησ πξνο
ηα αξηζηεξά πάλσ) θηινμελεί ηα αζηέξηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζχληεμεο
ηνπ πδξνγφλνπ ζε ήιηνλ ζηνλ αζηξηθφ ππξήλα. ε απηή ηελ θάζε έλα αζηέξη
απνθηάεη ζηαζεξή ζεξκνθξαζία θαη ιακπξφηεηα. Σν πφζν ςειά ζηελ θχξηα
αθνινπζία ζα είλαη εμαξηάηαη απφ ηελ κάδα ηνπ. κσο ζε απηή ηελ θάζε έλα
αζηέξη κπνξεί λα βξίζθεηαη κφλν ζε απηήλ ηελ αθνινπζία, άξα ππάξρεη ζρέζε
κεηαμχ κάδαο θαη ιακπξφηεηαο. Βάζε απηήο θαηαηάζζνπκε ηα αζηέξηα ζηηο
θαηεγνξίεο O, B, A, F, G, K, M. Σν 90% ηεο δσήο ηνπ ην αζηέξη
θηινμελείηαη εθεί, άξα είλαη θαη αλάινγν ην πνζνζηφ ησλ αζηέξσλ πνπ
παξαηεξνχκε ζηελ θχξηα αθνινπζία. ε απηή ηε δηάξθεηα εμειίζζεηαη πνιχ
ιίγν, κέλεη ζρεηηθά αθίλεην ζην δηάγξακκα.
Σν ζεκείν νπνχ έλα αζηέξη εγθαηαιείπεη ηελ θχξηα αθνινπζία ιέγεηαη ζεκείν
Turn off (εθηξνπήο). Σφηε ην αζηέξη κπαίλεη ζηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ.
Δμειίζζεηαη δηαγψληα πξνο ηα δεμηά θαη πάλσ,δειαδή πξνο ην πην ςπρξφ,
αιιά αληίζεηα κε ηελ θχξηα αθνινπζία, θαη πξνο ην πην ιακπξφ. Δθεί ζα
πεξάζεη ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα ηεο ππφινηπεο δσήο ηνπ. Πιένλ ν ππξήλαο

ηνπ έρεη γεκίζεη κε ήιηνλ, ελψ θαίεη πδξνγφλν γχξσ απφ απηφλ. Θα
νλνκάδεηαη πηα θφθθηλνο γίγαληαο, κε πνξηνθαιί ρξψκα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα.
Τπάξρνπλ θαη άιινη 2 θιάδνη,ν νξηδφληηνο ησλ γηγάλησλ θαη ν αζπκπησηηθφο.
Μεηά ηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ ην αζηέξη πεξλάεη ζχληνκα απφ ηνλ νξηδφληην,
φπνπ, φπσο καξηπξάεη ην φλνκά ηνπ, δελ κεηαβάιιεη ηελ ιακπξφηεηά ηνπ αιιά
κφλν απμάλεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. Πιένλ θαίεη ην ήιηνλ ζηνλ ππξήλα ηνπ
θαη πδξνγφλν ζην ακέζσο εμσηεξηθφ ζηξψκα.
ηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν ηεξκαηίδεη (έλα κηθξήο ή κεζαίαο κάδαο αζηέξη) ηελ
ζεξκνππξεληθή ζχληεμε.

Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα δηαγξάκκαηα ησλ ζκελψλ, νπνχ φια ηα άζηξα
έρνπλ πεξίπνπ ηελ ίδηα ειηθία θαη δηαθέξνπλ απφ ηε κάδα ηνπο.
ηελ κειέηε ησλ αξραίσλ αζηέξσλ ρξεζηκνπνηνχκε κηα παξαιιαγή ηνπ
δηαγξάκκαηνο. Αληί γηα ηε ιακπξφηεηα, ζπγθξίλνπκε ηελ επηθαλεηαθή
βαξπηηθή επηηάρπλζε κε ηελ ζεξκνθξαζία. Απηφ καο δίλεη ηηο ηζφρξνλεο,
δειαδή θακπχιεο κε ηελ εμέιημε αζηέξσλ δηαθνξεηηθέο κάδαο, αιιά ηδίαο
ειηθίαο.
Δπηθεληξσλφκαζηε ζηα αζηέξηα κε ειηθία 12 δηο έηε θαη ρακειή
κεηαιιηθφηεηα (0,1-0,001 ηεο ειηαθήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζίδεξν). Σν
ζεκείν εθηξνπήο, αλάινγα ηελ κεηαιιηθφηεηα, είλαη ζηνπο 6000-6700 β
Κέιβηλ. Σα πην θησρά ζε κέηαιια άζηξα, φπσο είλαη ηα αξραία, είλαη
ζεξκφηεξα, άξα πην κπιε. ηνλ θιάδν ησλ γηγάλησλ απηή ε δηαθνξά
εμαζζελεί. Λφγσ ειηθίαο θαη ζέζεο ζην δηάγξακκα ζπκπεξαίλνπκε φηη απηά ηα
αζηέξηα είλαη 0,8-0,6 ειηαθψλ καδψλ. Αλ κε απηήλ ηελ κάδα είραλ ηελ
κεηαιιηθφηεηα ηνπ Ζιίνπ καο, ην ζεκείν εθηξνπήο ηνπο ζα ήηαλ ζηνπο 4000
βαζκνχο πεξίπνπ. Θέινπκε λα επηιέγνπκε εξπζξνχο γίγαληεο ζην αξρηθφ ηνπο
ζηάδην(πξηλ ην πιηθφ απφ ην εζσηεξηθφ ηνπο αλαδεπηεί ζηελ επηθάλεηα),
ιφγσ ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο. Μαο δίλνπλ πην επθξηλή θάζκαηα.
Μαο ελδηαθέξεη κέζσ ησλ αζηέξσλ λα γλσξίζνπκε ηελ ζχζηαζε ηνπ αξρηθνχ
λεθειψκαηνο, άξα ζέινπκε ην άζηξν πνπ κειεηάκε λα είλαη <ακφιπλην>, θαη
απφ ηηο εζσηεξηθέο ηνπ δηεξγαζίεο, αιιά θαη απφ ηελ κεζναζηξηθή χιε.
Δπηπρψο παξαηεξνχκε ηα αζηέξηα ζηελ άισ λα θηλνχληαη αξθεηά γξήγνξα ψζηε
λα κελ κπνξέζνπλ λα επεξεαζηνχλ απφ ηα ιίγα λέθε αεξίσλ πνπ ζα
ζπλαληήζνπλ. Καη θπζηθά πξέπεη λα κελ έρνπλ απνξξνθήζεη πιηθφ απφ θάπνηνλ
ζπλνδφ αζηέξα.

Απνξξφθεζε λεηξνλίσλ
Δίδακε ινηπφλ φηη ζηα αζηέξηα ε ζχληεμε ηεξκαηίδεηαη ζηνλ ζίδεξν. Τπάξρεη
φκσο κηα άιιε δηαδηθαζία, ε απνξξφθεζε λεηξνλίσλ, πνπ καο δίλεη ηα
βαξχηεξα ηνπ ζηδήξνπ ζηνηρεία. ηαλ έλαο ππξήλαο ζηδήξνπ αηρκαισηίδεη
λεηξφληα, έρνπκε έλα πνιχ πινχζην ζε λεηξφληα θαη αζηαζέο ηζφηνπν ηνπ
ζηδήξνπ. Απηφ ζα ράζεη πάιη λεηξφληα, δεκηνπξγψληαο ζηαζεξφηεξα ηζφηνπα.

Αλ θάπνην λεηξφλην κεηαηξαπεί ζε πξσηφλην κέζσ δηάζπαζεο β, ζα
δεκηνπξγεζεί έλαο ππξήλαο θνβάιηηνπ, πνπ είλαη βαξχηεξν ζηνηρείν απφ ην
ζίδεξν. Άξα νη ππξήλεο ζηδήξνπ πξέπεη λα βνκβαξδηζηνχλ κε πνιιά λεηξφληα,
ψζηε λα ρηίζνπλ ηα βαξχηεξα ζηνηρεία.
Απηή ε δηαδηθαζία ηειεηψλεη ζην βηζκνχζην 83,κε ηειεπηαίν πξαγκαηηθά
ζηαζεξφ ζηνηρείν ηνλ κφιπβδν 82, κε 125-127 λεηξφληα. Ζ δηαδηθαζία απηή
ρσξίδεηαη ζε αξγή θαη ηαρέα.
Αξγή απνξξφθεζε (s-progress)
ηα πιαλεηηθά λεθειψκαηα γχξσ απφ ιεπθνχο λάλνπο (απνκεηλάξηα αζηέξσλ
κηθξήο κάδαο, σο 8 ειηαθέο) βξίζθνπκε ηα ζηνηρεία λένλ, γεξκάλην,
ζειήλην, βξψκην, μέλν θαη ξνπβίδην. Απηά ηα ζηνηρεία δεκηνπξγήζεθαλ ζε
εξπζξνχο γίγαληεο, θαηά ηε αξγή απνξξφθεζε. ηαλ ν εξ. γίγαληαο είλαη
πιένλ ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν, ηνπ απνκείλεη κφιηο ην 1% ηεο ζπλνιηθήο
δσήο ηνπ. Ζ αηκφζθαηξά ηνπ είλαη πνιχ εθηεηακέλε, πνπ ζεκαίλεη φηη κφλν
κέζσ ηεο ζπλαγσγήο κπνξεί λα κεηαθεξζεί ελέξγεηα ζε απηήλ απφ ην
εζσηεξηθφ ηνπ. Με εθαηνληάδεο θνξέο ηελ ειηαθή δηάκεηξν πάιιεηαη ζπλερψο,
ζπλάγνληαο ζηνηρεία αξγήο απνξξφθεζεο ζηελ επηθάλεηά ηνπ. Μνηάδεη κε
ηεξάζηηα κπεηνληέξα. Μέζσ ησλ αζηξηθψλ αλέκσλ ηνπ ζθνξπά απηά ηα ζηνηρεία
ζηα κεζναζηξηθά λεθειψκαηα.
Κάησ απφ απηή ηε γηγάληηα αηκφζθαηξα ππάξρεη ην ζηξψκα ζχληεμεο πδξνγφλνπ
θαη πην θάησ απηφ ηεο ζχληεμεο ηνπ ειίνπ. Αλάκεζα ζε απηά ζε έλα
παιιφκελν ζηξψκα γίλεηαη ε αξγή απνξξφθεζε λεηξνλίσλ. Ζ πεγή λεηξνλίσλ
είλαη ηζφηνπα άλζξαθα θαη λένλ, πνπ αηρκαισηίδνπλ ζσκαηίδηα α (ππξήλεο
ειίνπ). ε θάζε ηέηνηα πξάμε απειεπζεξψλεηαη 1 λεηξφλην. Έηζη έρνπκε κηα
ζρεηηθά αξαηή, αιιά δηαξθήο ππθλφηεηα λεηξνλίσλ, πεξίπνπ 100 εθαη.
λεηξφληα ην ηεηξαγσληθφ εθαηνζηφ. Γηα εθαηνληάδεο ρηιηάδεο ρξφληα ππξήλεο
ζηδήξνπ απνξξνθνχλ λεηξφληα.
Έλα λεηξφλην κεηαηξέπεηαη ζε πξσηφλην κε ηελ απνξξφθεζε ελφο θσηνλίνπ. Με
απηφλ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγνχληαη ηα κηζά απφ ηα βαξχηεξα ηνπ ζηδήξνπ
ζηνηρεία. Πνιιά γίλνληαη θαη κε ηηο 2 δηαδηθαζίεο, αιιά κεξηθά, φπσο ην
ζηξφληην, ην κνιπβδαίλην θαη ην παιιάδην δεκηνπξγνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
αξγή απνξξφθεζε. Οη πνζφηεηεο είλαη ειάρηζηεο, 1 εθαηνκκχξην θνξέο
ιηγφηεξεο απφ ηα ζηνηρεία ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ζηδήξνπ. Αλ ην αξρηθφ
αζηέξη είλαη θησρφ ζε κέηαιια, κέλνπλ πνιιά ειεχζεξα λεηξφληα, θαη ε
δηαδηθαζία θηάλεη κέρξη ηνλ κφιπβδν. Αλ είλαη πινχζην ζε κέηαιια, ηφηε νη
ζρεηηθά πνιινί ππξήλεο ζηδήξνπ εμαληινχλ γξήγνξα ηα λεηξφληα θαη ε
δηαδηθαζία ζηακαηάεη ζε θάπνην ειαθξχηεξν ζηνηρείν.
Ο ζίδεξνο ππάξρεη ζηα αζηέξηα απφ ην αξρηθφ λεθέισκα, άξα απφ πξνεγνχκελα
άζηξα. Έηζη γλσξίδνπκε φηη ζηα πξψηα άζηξα απηή ε δηαδηθαζία δελ κπνξνχζε
λα ζπκβεί, αθνχ δελ ππήξρε ζίδεξνο ζηε ζχζηαζή ηνπο (ηα λέθε ηφηε δελ
είραλ θαζφινπ βαξχηεξα ζηνηρεία).

Γξήγνξε απνξξφθεζε λεηξνλίσλ(r-progress)
ε αζηέξηα κε 8 θαη πάλσ ειηαθέο κάδεο, πνπ ηειεηψλνπλ ηε δσή ηνπο ζε κηα
έθξεμε ζνππεξλφβα, ζε κφιηο 2-3 δεπηεξφιεπηα δεκηνπξγνχληαη φια ηα
ζηνηρεία ηεο γξήγνξεο απνξξφθεζεο. Ππξήλεο άλζξαθα ή ζηδήξνπ
βνκβαξδίδνληαη κε απίζηεπην αξηζκφ λεηξνλίσλ. Ζ ζπρλφηεηα ηνπ
βνκβαξδηζκνχ είλαη 10ζηε22 λεηξφληα ην δεπηεξφιεπην αλά ηεηξ. εθαηνζηφ. Ζ
δηαδηθαζίεο γίλνληαη ηαρχηαηα, θαη πνιιά απφ ηα ζηνηρεία απηά, ηα πιένλ
βαξχηεξα, είλαη ξαδηελεξγά (αζηαζή), φπσο ην θζφξην θαη ην νπξάλην. Απηή
ε δηαδηθαζία ζπλέβε θαη ζηα πξψηα ηεξάζηηα αζηέξηα ηνπ ζχκπαληνο.
Δπίζεο παξαηεξνχκε πεξίπνπ ηηο ίδηεο αλαινγίεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε
δηάθνξα αζηέξηα, άξα απηή ε δηαδηθαζία δίλεη πάληα ζρεδφλ ίδηεο αλαινγίεο
ζηνηρείσλ. Έλα αθφκε ζπκπέξαζκα είλαη φηη ε παξαγσγή απηψλ ησλ ζηνηρείσλ
δελ εμαξηάηαη απν ηελ παξαγσγή ησλ ειαθξπηέξσλ,σο ην ζίδεξν,ζηνηρείσλ.

Έηζη, ζηα αξραία αζηέξηα παξαηεξνχκε ηελ αλαινγία απφ απηά ηα ζηνηρεία
ακέζσο κεηά ηα πξψηα ηεξάζηηα αζηέξηα.

Υεκηθή εμέιημε ηνπ ζχκπαληνο
Άξα έρνπκε
1) ηα ζηνηρεία πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηε κεγάιε έθξεμε, πδξνγφλν θαη
ήιηνλ, κε ειάρηζην βεξχιιην. Απνηεινχλ ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ
αηφκσλ ηνπ ζχκπαληνο.
2)Σα ζηνηρεία κέρξη ην ζίδεξν, απνηέιεζκα ζεξκνππξεληθψλ ζπληήμεσλ κέζα
ζηα αζηέξηα.
3)Σα ζηνηρεία αξγήο απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ απφ ηνπο εξπζξνχο γίγαληεο.
4)Σα ζηνηρεία γξήγνξεο απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ απφ ηηο εθξήμεηο ζνππεξλφβα
ηχπνπ ΗΗ.
Σα θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα καο δίλνπλ ηελ εηθφλα ηεο αλαινγίαο ησλ
ζηνηρείσλ ζην πξψηκν ζχκπαλ θαη ηα πινχζηα ζε κέηαιια ζην λεφηεξν. Ζ
κεηαιιηθφηεηα (αλαινγία ζηδήξνπ κε πδξνγφλν)απνηειεί κέηξν γηα ηελ
ρξνληθή απφζηαζε ησλ άζηξσλ απφ ηελ κεγάιε έθξεμε.

Σα ζηνηρεία
Σν ήιηνλ δελ αληρλεχεηαη παξά κφλν ζε θάζκαηα αζηέξσλ κε ζεξκνθξαζία άλσ
ησλ 7000 β Κέιβηλ, άξα φρη ζηα αξραία αζηέξηα. Ζ αλαινγία ηνπ είλαη
πεξίπνπ ην 25% ηεο κάδαο ηεο νξαηήο χιεο.
Σν ιίζην εληνπίδεηαη ζηα αξραία κηθξφηεξα, πην ςπρξά αζηέξηα, αιιά επεηδή
ζην εζσηεξηθφ ησλ αζηέξσλ κεηαηξέπεηαη εχθνια ζε άιια ζηνηρεία κέζσ
αηρκαιψηηζεο ελφο πξσηνλίνπ, ζπαλίδεη ζην ζχκπαλ.
Ο άλζξαθαο,ην άδσην θαη ην νμπγφλν εκπινπηίδνπλ ην ζχκπαλ κέζσ ηεο
ζχληεμεο, αιιά θαη ησλ εθξήμεσλ ζνππεξλφβα. Ο άλζξαθαο δεκηνπξγείηαη ζηελ
ζχληεμε κε ηε δηαδηθαζία 3α (3 ππξήλεο ηνπ ζηνηρείνπ ήιηνλ), θαη ην
νμπγφλν κε ηε πεξαηηέξσ πξφζιεςε ζσκαηηδίνπ α. Σν άδσην δεκηνπξγείηαη
ζηνλ θχθιν άλζξαθα-νμπγφλνπ. ηα κεγάια πξψηα αζηέξηα δεκηνπξγήζεθαλ
κεγάιεο πνζφηεηεο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ. ηα αξραία αζηέξηα παξαηεξνχκε ίζε
πνζφηεηα άλζξαθα κε ζίδεξν. ηα πην θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα έρνπκε
πεξηζζφηεξν άλζξαθα.

ηνηρεία α
Σν καγλήζην,ην αζβέζηην,ην ππξίηην θαη ην ηηηάλην έρνπλ ππξήλα
πνιιαπιάζην ηνπ ππξήλα ηνπ ζηνηρείνπ ήιηνλ. Γίλνπλ ρνληξέο θαζκαηηθέο
γξακκέο θαη δηαθξίλνληαη εχθνια ζε φια ηα αζηέξηα.
Γεκηνπξγνχληαη θαηά ηε ζχληεμε ζε κεγάια αζηέξηα. ηαλ άξρηζαλ λα
γίλνληαη εθξήμεηο ζνππεξλφβα ηχπνπ Ηα, δειαδή αθνχ δεκηνπξγήζεθαλ ιεπθνί
λάλνη (1 δηο έηε κεηά ηελ κεγάιε έθξεμε) άιιαμε ε αλαινγία ηνπο κε ηνλ
ζίδεξν. ε απηέο ηηο εθξήμεηο απειεπζεξψλεηαη πνιχο ζίδεξνο θαη θαζφινπ
ζηνηρεία-α. Άξα ζηα αξραία αζηέξηα ππάξρεη ζρεηηθά κεγάιε αλαινγία
ζηνηρείσλ-α.

Ζ νκάδα ηνπ ζηδήξνπ
Σα ζηνηρεία βαλάδην, ρξψκην, καγγάλην, ζίδεξνο, θνβάιηην, ληθέιην θαη
ραιθφο δεκηνπξγνχληαη θαηά ην ηειεπηαίν ζηάδην ζχληεμεο ζηα κεγάια
αζηέξηα θαη θαηά ηηο ζνππεξλφβα. ηα αξραία αζηέξηα είλαη απμεκέλα ηα
(ζρεηηθά κε ηνλ ζίδεξν) πνζνζηά ηνπ θνβαιηίνπ απφ φηη ζηα λεφηεξα. Άξα
ηφηε είρακε πην έληνλε παξαγσγή ηνπ. Σν ρξψκην θαη ην καγγάλην δείρλνπλ
ην αληίζεην, ελψ ην ληθέιην θαη ην ζθάλδην κέλνπλ ζηαζεξά.

ηνηρεία απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ
Δίλαη ζπάληα (1 εθ. θνξέο κηθξφηεξε αλαινγία απφ ην ζίδεξν). Τπάξρνπλ
αζηέξηα πνπ είλαη ζπλνδνί εξπζξψλ γηγάλησλ ή βξίζθνληαη θνληά ζε εθξήμεηο
ζνππεξλφβα, κε απνηέιεζκα λα εκπινπηηζηνχλ ζε απηά ηα ζηνηρεία.
ηελ αλαδήηεζε φκνησλ κε ηε Γε εμσπιαλεηψλ πξνηηκνχκε ηέηνηα
εκπινπηηζκέλα αζηέξηα, ιφγσ ηνπ φηη πνιιά απφ απηά ηα ζηνηρεία είλαη
βαζηθά γηα ηε δσή.

Ραδηνρξνλνιφγεζε αζηέξσλ
Με απηήλ ηελ κέζνδν κπνξνχκε λα κάζνπκε κε αθξίβεηα ηελ ειηθία θάπνησλ
αζηέξσλ. ηα αζηέξηα κε έληνλε παξνπζία ζηνηρείσλ απφ ηαρέα απνξξφθεζε
λεηξνλίσλ θαη κε ρακειή κεηαιιηθφηεηα κεηξάκε ηελ πνζφηεηα ηνπ θζνξίνπ,
πνπ είλαη ξαδηελεξγφ κε ρξφλν εκηδσήο ηα 14 δηο έηε. ε άιια κεηξάκε ην
νπξάλην, κε ρξφλν εκηδσήο 4,7 δηο έηε. Απηά ηα 2 ζηνηρεία έρνπλ αξθεηά
κεγάιν ρξφλν εκηδσήο, ψζηε κεηά απφ 13 δηο έηε πεξίπνπ, πνπ είλαη ε
ειηθία ησλ αξραίσλ αζηεξηψλ, λα κελ έρνπλ δηαζπαζηεί ζε κφιπβδν. Λφγσ ηεο
ρακειήο κεηαιιηθφηεηαο απηψλ ησλ αζηέξσλ ζπκπεξαίλνπκε φηη πξνέξρνληαη
απφ λεθέισκα πνπ εκπινπηίζηεθε απφ κία θαη κφλν ζνππεξλφβα.
Απηή ε κέζνδνο καο δείρλεη πφζν θζφξην ή νπξάλην έρεη ζήκεξα ην άζηξν,
αιιά γηα λα γλσξίδνπκε πφζε ήηαλ ε αξρηθή πνζφηεηα θαηαθεχγνπκε ζε
ζεσξεηηθά κνληέια παξαγσγήο απηψλ ησλ ζηνηρείσλ ζε ζνππεξλφβα. Δίλαη πην
εχθνιν λα ππνινγίζνπκε ηελ πνζφηεηά ηνπο ζε ζρέζε κε άιια ζηαζεξά
ζηνηρεία ηαρείαο απνξξφθεζεο, φπσο ην επξψπην, ην ηξίδην, ην φζκην. Κάζε
ζρέζε αλαινγίαο ελφο ηέηνηνπ ζηνηρείνπ κε έλα ξαδηελεξγφ νλνκάδεηαηθφζκνρξνλφκεηξν.
Υξεζηκνπνηνχκε θαη ηελ αλαινγία νπξάληνπ-θζνξίνπ. ζα πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία έρνπκε ηφζν πην κεγάιε αθξίβεηα ππάξρεη ζηελ ρξνλνιφγεζε. Αλ ην
κνληέιν πξνβιέπεη κηα αξρηθή αλαινγία νπξαλίνπ -θζνξίνπ 1 πξνο 2,κεηά απφ
4 δηο έηε απηή ζα έρεη γίλεη 1 πξνο 8.
Βέβαηα ε αξρηθή ειηθία είλαη απηή ηεο έθξεμεο ζνππεξλφβα, αιιά ζεσξνχκε
φηη ζην πξψηκν ζχκπαλ ε αζηξνγέλλεζε κεηά ηελ δηαηαξαρή ελφο λεθειψκαηνο
απφ έθξεμε ζνππεξλφβα ήηαλ άκεζε.
Σν επξψπην είλαη έλα ζηνηρείν πνπ παξάγεηαη κφλν κε ηελ ηαρέα απνξξφθεζε.
Έηζη είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο ν εληνπηζκνχο ηεο θαζκαηηθήο ηνπ γξακκήο,
θάηη πνπ έρνπκε θαηαθέξεη ζε 350 αξραία αζηέξηα. ε αζηέξηα θαλνληθήο
αλαινγίαο ζηνηρείσλ δελ εκθαλίδεηαη θαζφινπ.
Έηζη ζπκπεξαίλνπκε φηη ην 5% ησλ θησρψλ ζε κέηαιια αζηέξηα είλαη αζηέξηα
πινχζηα ζε ζηνηρεία ηαρείαο απνξξφθεζεο. ηα πεξηζζφηεξα απφ απηά
ππνινγίζηεθε ε ειηθία ηνπο κε ηελ ζρέζε επξψπην- θζφξην. ε απηά ηα
αζηέξηα φκσο δελ αληρλεχηεθε νπξάλην. Γηα λα βξνχκε ην νπξάλην κε ηελ
ηζρλή θαζκαηηθή γξακκή ηνπ ρξεηάδεηαη
1)Σν αζηέξη λα έρεη κεγάιε αλαινγία ζηνηρείσλ ηαρείαο απνξξφθεζεο ζε
ζρέζε κε ηνλ ζίδεξν.
2)Να είλαη πνιχ ιακπξφ, ψζηε λα δηαβάδεηαη ε θαζκαηηθή γξακκή ηνπ
νπξαλίνπ.
3)Να είλαη πνιχ θησρφ ζε κέηαιια, ψζηε νη γξακκέο άιισλ ζηνηρείσλ
(ζίδεξνο, ηηηάλην) λα κελ επηθαιχπηνπλ απηή ηνπ νπξαλίνπ.
4)Να είλαη ςπρξφ, ζηνπο 4500-5000 β Κέιβηλ, δειαδή ζηνλ θιάδν ησλ εξ.
γηγάλησλ.
5)Να είλαη θησρφ ζε άλζξαθα, ψζηε απηφο λα κελ θαιχπηεη ηελ θαζκαηηθή
γξακκή ηνπ νπξαλίνπ.
Έηζη είλαη ζπάληεο νη πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην
νπξάλην, ελψ ην θζφξην έρεη ηζρπξφηεξε θαζκαηηθή γξακκή.
Αθφκα πην δχζθνια αλαγλψζηκε είλαη ε γξακκή ηνπ κφιπβδνπ.

Σα αξραία αζηέξηα είλαη ηειηθά ειηθίαο 12-13,2 δηο εηψλ. ην αζηέξη
ΖΔ1523-0901 έρνπκε 7 θφζκν- ρξνλφκεηξα πνπ καο δίλνπλ ειηθία 13,2 δηο
έηε. πσο είπακε, γηα λα έρνπκε αζηέξηα απηήο ηεο ειηθίαο, απηά ζα πξέπεη
λα είλαη κηθξφηεξα απφ 0,8 ειηαθέο κάδεο.

Οκαδνπνίεζε ησλ θησρψλ ζε κέηαιια αζηέξσλ
Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ αζηέξσλ κε ρακειή κεηαιιηθφηεηα ρξεζηκνπνηνχκε
κνληέια θαηαλνκήο ζηνηρείσλ. Δλψ ηα πεξηζζφηεξα αζηέξηα έρνπλ έλα
ραξαθηεξηζηηθφ κνληέιν γηα αζηέξηα ηεο άισ, ην 10% ηνπο δείρλνπλ
αζπλήζηζηα κνληέια.
Απηέο νη εμαηξέζεηο καο δηδάζθνπλ πνιιά γηα ηε δσή θαη ηηο εθξήμεηο
ζνππεξλφβα ησλ πξψησλ αζηεξηψλ. Έηζη κπνξνχκε λα βάινπκε ζε φξηα ηελ κάδα
ηνπο θαη ζηελ ελέξγεηα ηεο έθξεμεο ζνππεξλφβα. Κάζε νκάδα έρεη ηελ δηθηά
ηεο ηζηνξία εκπινπηηζκνχ ησλ λεθεισκάησλ κε κέηαιια, θαη ηεο ρεκηθήο ηεο
εμέιημεο.

Καλνληθά θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα
Ζ νκάδα απηή πεξηιακβάλεη ην 90% απηψλ ησλ αζηέξσλ. Ζ θαηαλνκή ησλ
ζηνηρείσλ ηνπο κνηάδεη κε απηή ηνπ Ζιίνπ. Ζ δηάθνξα είλαη φηη ε απφιπηε
κεηαιιηθφηεηα είλαη πνιχ ρακειφηεξε ηνπ Ζιίνπ. Δπίζεο ππάξρεη
εκπινπηηζκφο ζε ζηνηρεία α (καγλήζην,ηηηάλην,αζβέζηην) ζε ζρέζε κε ην
ζίδεξν (α/Fe=0,4). Απηή είλαη θαη ε δηαθνξά ησλ αζηεξηψλ ηεο άισ κε απηά
ηεο γαιαμηαθήο ζπείξαο.

Αζηέξηα πινχζηα ζε άλζξαθα
Άλζξαθα κπνξνχκε λα κεηξήζνπκε ζε φια ηα θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα. Ο
άλζξαθαο δεκηνπξγείηαη θαηά ηελ θαχζε ηνπ ήιηνλ αλεμάξηεηα απφ ηα άιια
ζηνηρεία, κε εμαίξεζε ην άδσην θαη ην νμπγφλν. ην θάζκα ησλ αζηέξσλ
εληνπίδνπκε θαη ηα κφξηα (CH),(NH),(OH). Οη θαζκαηηθέο γξακκέο ησλ κνξίσλ
δελ παξνπζηάδνληαη κεκνλσκέλεο, αιιά πνιιέο είλαη επηθαιππηφκελεο. Σν 20%
ησλ αζηέξσλ κε ρακειή κεηαιιηθφηεηα(Fe)/(H)<-2 έρνπλ 10πιαζην άλζξαθα απφ
ζίδεξν ((C)/(Fe)>1). Απηφ είλαη πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ φηη ζηα
ζπλήζε αξραία αζηέξηα ηεο άισ. Σα πεξηζζφηεξα έρνπλ(C)/(Fe)=0,5 έσο 1.
ζν πην θησρά ζε κέηαιια είλαη ηα αζηέξηα, ηφζν απμάλεηαη ε
πεξηεθηηθφηεηα ζε άλζξαθα. Έλα άζηξν κπνξεί λα απνθηήζεη ηφζν άλζξαθα κε
2 ηξφπνπο. Ή λα ήηαλ πινχζην ζε άλζξαθα ην λεθέισκα, ή λα απνξξνθήζεη ηνλ
άλζξαθα απφ ζπλνδφ αζηέξα θαηά ηελ κεηαθνξά κάδαο απφ απηφλ. Δαλ είλαη
κφλν ε αλαινγία ηνπ άλζξαθα ηφζν απμεκέλε, επηθξαηεί ην πξψην ζελάξην.
ην πξψηκν ζχκπαλ πξέπεη λα δεκηνπξγήζεθε κεγάιε πνζφηεηα άλζξαθα ζηα
πξψηα αζηέξηα, πιεζπζκνχ ΗΗΗ. Απηφ βνήζεζε ζηελ ςχμε ησλ λεθεισκάησλ ψζηε
λα έρνπκε έληνλε αζηξνγέλλεζε, θαη αζηέξηα κηθξφηεξεο κάδαο. Γελ έρεη
εμεγεζεί ε πξνέιεπζε ηνπ επηπιένλ άλζξαθα ζε αζηέξηα κε (Fe)/(H)<-3.

Πινχζηα ζε αλαινγία α/(Fe)
Μεξηθά αζηέξηα έρνπλ πνιχ
ηελ αλαινγία ησλ αζηεξηψλ
άλζξαθα. Απηφ καο βνεζάεη
άλζξαθα θαη ησλ ζηνηρείσλ

καγλήζην θαη ππξίηην, πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ
ηεο άισ α/(Fe)=0.4. πλήζσο έρνπλ θαη πνιχ
λα θαηαλνήζνπκε θαιπηέξα ηελ δεκηνπξγία ηνπ
α.

Πινχζηα ζε ζηνηρεία απνξξφθεζεο λεηξνλίσλ

Μηα ζεηξά απφ θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα κε (Fe)/(H)-2 δείρλνπλ πνιχ
απμεκέλα πνζνζηά ζε ζηνηρεία απφ ηαρέα ή αξγή απνξξφθεζε λεηξνλίσλ. Καη
απηά έρνπλ απμεκέλν άλζξαθα.

Πινχζηα ζε κφιπβδν.
ηα θησρά ζε κέηαιια αζηέξηα ε αξγή δηαδηθαζία απνξξφθεζεο ζπλερίδεηαη
κέρξη ηνλ κφιπβδν. Έηζη απηφ ην ηειηθφ πξντφλ έρεη 100 θνξέο ηελ αλαινγία
ηνπ ζηδήξνπ ζην αζηέξη. Απηά ηα αζηέξηα πξέπεη λα είλαη ζε δηπιφ ζχζηεκα,
φπνπ ν κφιπβδνο λα παξάγεηαη ζηνλ πην κεγάιν απφ ηνπο 2 αζηέξεο, θαη κεηά
λα κεηαθέξεηαη ζηελ αηκφζθαηξα ηνπ κηθξφηεξνπ.
Γλσξίδνπκε κφλν ιίγα αζηέξηα απφ θάζε παξαπάλσ νκάδα. Μαο βνεζάλε ζηελ
θαηαλφεζε ηεο πξνέιεπζεο ησλ ζηνηρείσλ ζηα άζηξα.

Σα θησρφηεξα ζε ζίδεξν αζηέξηα
Σα αζηέξηα κε ηελ κηθξφηεξε κεηαιιηθφηεηα έρνπλ κεγάιεο δηαθνξνπνηήζεηο
ζηηο αλαινγίεο ησλ κεηάιισλ ηνπο. Τπάξρεη δηαθνξά ηεο κεηαιιηθφηεηαο θαη
ηνπ πνζνζηνχ ζηδήξνπ.
Ο ΖΔ 0107-5240 είλαη έλαο θφθθηλνο γίγαληαο κε (Fe)/(H)=-5,2 πνπ έρεη
150000 θνξέο πην ιίγε απφ ηελ αλαινγία ηνπ ζηδήξνπ ζηνλ Ήιην. Ο ΖΔ 13272326 κφιηο εγθαηάιεηςε ηελ θχξηα αθνινπζία θαη είλαη θνληά ζην ζεκείν
εθηξνπήο. Έρεη (Fe)/(H)=-5,4 δειαδή 250000 πην ιίγν ζίδεξν απφ ηνλ Ήιην.
ηελ αηκφζθαηξά ηνπ ππάξρεη 1 άηνκν ζηδήξνπ γηα 10 δηο άηνκα πδξνγφλνπ.
Λνγηθά ζα έπξεπε απηά λα είλαη ηα 2 αζηέξηα κε ηελ ρακειφηεξε
κεηαιιηθφηεηα. κσο ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηνπο δελ αθνινπζάλε ηνλ ζίδεξν
ζε πεξηεθηηθφηεηα. Απηά ηα 2 αζηέξηα έρνπλ ηε κεγαιχηεξε αλαινγία άλζξαθα
–νμπγφλνπ-αδψηνπ κε ηνλ ζίδεξν, θαη ζρεηηθά κεγάιε αλαινγία λαηξίνπ,
καγλεζίνπ, αζβεζηίνπ θαη ηηηάληνπ κε ηνλ ζίδεξν. Δίλαη πην πινχζηα ζε
κέηαιια απφ φηη δείρλεη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ζίδεξν.
Απηφ ζπκβαίλεη ζε αζηέξηα κε (Fe)/(H)<-5. ην ΖΔ 0107-5240 έρνπκε 2500
θνξέο πεξηζζφηεξν άλζξαθα, 5600 θνξέο πεξηζζφηεξν άδσην θαη 630 θνξέο
πεξηζζφηεξν νμπγφλν απφ ζίδεξν. Έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή CNO ζηα
πξψηα αζηέξηα. Γηα ηα άιια ζηνηρεία, ην ιίζην δελ είλαη πηα κεηξήζηκν ζε
εξπζξνχο γίγαληεο, επεηδή θαηά ην θνχζθσκα ηνπ αζηέξα θαηαζηξέθεηαη ζηα
βαζχηεξα ζηξψκαηα. Λείπεη φκσο θαη ζην ΖΔ 1327-2326, θάηη πνπ κείλεη
αλεμήγεην. Γεληθά φκσο ην ιίζην εμαιείθεηαη ζηα αζηέξηα. Αληίζεηα ην
αζηέξη απηφ έρεη 15 θνξέο πεξηζζφηεξν ζηξφληην απφ ζίδεξν, κάιινλ απφ
θάπνηα ηδηαίηεξε κνξθή ζνππεξλφβα ζην πξψηκν ζχκπαλ. Σν ΖΔ 0107-5240 δελ
δείρλεη γξακκή ζηξνληίνπ.
ε αζηέξηα κε (Fe)/(H)=4,8 - 4,5 παξαηεξνχκε πην θαλνληθή θαηαλνκή
ζηνηρείσλ. Απηφ καο δείρλεη φηη ην πξψηκν ζχκπαλ ήηαλ ρεκηθά αλνκνηνγελέο
κε κεγάιεο ηνπηθέο δηαθνξνπνηήζεηο πεξηεθηηθφηεηαο ζηνηρείσλ. Ίζσο έλα
κφλν αζηέξη πιεζπζκνχ ΗΗΗ λα δηακφξθσλε ηελ ζχζηαζε θάζε λεθειψκαηνο.
Απνηειεί κπζηήξην ε παξαγσγή κεγάιεο πνζφηεηαο άλζξαθα ζε ζρέζε κε ην
ζίδεξν. Μάιινλ ηα κεγάια ηφηε αζηέξηα λα αηρκαιψηηζαλ ην ζίδεξν ζηηο
καχξεο ηξχπεο ηνπο (ππάξρνπλ ζρεηηθά κνληέια αζηξηθήο εμέιημεο γηα
ηεξάζηηα, κε κάδα πάλσ απφ 250 ειηαθέο, αζηέξηα). Μπνξεί λα
πεξηζηξέθνληαλ ηαρχηαηα, κε απνηέιεζκα ηελ κεγάιε απψιεηα ζε άλζξαθα απφ
ηελ αηκφζθαηξά ηνπο. Βέβαηα πνιχ ζίδεξν απειεπζεξψζεθε αξγφηεξα κε ηηο
ζνππεξλφβα ηχπνπ Ia.

Ζ εχξεζε ησλ θησρφηεξσλ ζε κέηαιια αζηέξηα
ζν πην θησρφ ζε κέηαιια είλαη έλα αζηέξη, ηφζν πην ηζρλέο είλαη νη

θαζκαηηθέο ηνπ γξακκέο. Έηζη πξέπεη λα απνκνλψζνπκε ηνλ ζφξπβν ζην θάζκα.
Πξέπεη λα εμαηξέζνπκε θαη ηα πνιχ ζεξκά αζηέξηα, κηαο θαη δελ ηαηξηάδνπλ
ζην πξνθίι ησλ θησρψλ ζε κέηαιια, θαη αο δείρλεη ην θάζκα ηνπο θάηη
ηέηνην (πνιχ ζεξκφ αζηέξη ζεκαίλεη κεγάιν, άξα φρη ηφζν παιηφ).
Απηά πνπ δελ εκθαλίδνπλ ηε γξακκή ηνπ αζβεζηίνπ ζηα 3933,6 Α είλαη νη
θαιχηεξνη ππνςήθηνη. Αιιά ην θάζκα θάζε αζηέξα είλαη κνλαδηθφ, ζαλ
δαθηπιηθφ απνηχπσκα.
ηαλ έρνπκε έλαλ ππνςήθην, εμεηάδνπκε μαλά ην θάζκα ηνπ. Μεηά ειπίδνπκε
λα πάξνπκε πην ιεπηνκεξέο θάζκα κε έλα απφ ηα κεγάια ηειεζθφπηα, φπνπ
είλαη πνιχ δχζθνιν λα εμαζθαιίζνπκε ρξφλν παξαηήξεζεο. Δθεί δηαπηζηψλνπκε
ηελ ηζρλή γξακκή ηνπ αζβεζηίνπ θαη βιέπνπκε ηα ππφινηπα κέηαιια λα έρνπλ
ηηο αλαινγίεο θάπνηνπ ζρεηηθνχ κνληέινπ. ηελ αλαθάιπςε ηνπ θησρφηεξνπ ζε
κέηαιια κέρξη ζήκεξα άζηξνπ ΖΔ 1327-2326 ππεξεθηηκήζεθε ην αζβέζηην, ιφγσ
ελίζρπζεο ηεο γξακκήο ηνπ απφ ηελ κεζναζηξηθή χιε. Ζ αλαινγία ηνπ
(Fe)/(Ζ)=-5,4 απνηειεί ην ξεθφξ κέρξη ζήκεξα.

εκείσζε 1
Απσαίορ γαλαξίαρ αποκαλύπηει έναν σαμένο κπίκο ηηρ αζηπικήρ δημιοςπγίαρ.
Αζηξνλόκνη αλαθνίλσζαλ πσο ζε έλαλ γαιαμία πνιύ κεγάιεο ειηθίαο αλαθάιπςαλ ζώκαηα από ηελ
εμαθαληζκέλε «γεληά» ησλ ηεξάζηησλ αζηέξσλ πνπ θώηηζαλ γηα πξώηε θνξά ην ζύκπαλ. Πξηλ ραζνύλ
γηα πάληα, απηνί νη αζηέξεο μεθίλεζαλ επίζεο ηε δεκηνπξγία ησλ ρεκηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ήηαλ
απαξαίηεηα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ πιαλεηώλ θαη ηεο δσήο.
Αλ θαη ηα λεόηεξα άζηξα όπσο ν Ήιηνο καο πεξηέρνπλ πνζόηεηεο θαη από βαξηά ρεκηθά ζηνηρεία,
γλσζηά σο κέηαιια, ζηελ απαξρή ηνπ ζύκπαληνο ε δηαζέζηκε αζηξηθή «πξώηε ύιε» ήηαλ
κόλν ςδπογόνο, ήλιο και ίσνη λιθιος. Οη ππνινγηζκνί δείρλνπλ επίζεο όηη απηά ηα άζηξα ησλ
πξώησλ γεληώλ ήηαλ εθαηνληάδεο ή θαη ρηιηάδεο θνξέο κεγαιύηεξα από ηνλ Ήιην καο θαη πσο
«πέζαλαλ» πνιύ γξήγνξα, κόιηο 200 εθαηνκκύξηα ρξόληα κεηά ηε Μεγάιε Έθξεμε. Τα άζηξα
εληνπίζζεθαλ ζηνλ γαιαμία CR7, πνπ επίζεο βξέζεθε πξόζθαηα θαη ν νπνίνο δεκηνπξγήζεθε όηαλ ην
ζύκπαλ είρε ειηθία κόιηο 800 εθαηνκκπξίσλ εηώλ.
Το θυρ από ηον γαλαξία σπειάζθηκε 12,9 εκαηομμύπια σπόνια για να θθάζει ζηη Γη.
Γηα ηελ έξεπλά ηνπο, νη επηζηήκνλεο ρξεζηκνπνίεζαλ ην Πνιύ Μεγάιν Τειεζθόπην ζηε Χηιή, ην
Παξαηεξεηήξην Κεθ ζηε Χαβάε, αιιά θαη άιια επίγεηα ηειεζθόπηα, ώζηε λα «ζαξώζνπλ» ην δηάζηεκα
θαη λα εληνπίζνπλ γαιαμίεο κε λέθε ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από πδξνγόλν, δειαδή ηε ζύζηαζε πνπ είρε
ην «λεαξό» ζύκπαλ.
Οη ζύγρξνλνη αζηέξεο όπσο ν Ήιηνο καο, νη νπνίνη έρνπλ κεγάιεο πνζόηεηεο ζηνηρείσλ βαξύηεξσλ
από ην ήιην, αλήθνπλ ζηνλ Πληθςζμό Ι. Σπλήζσο βξίζθνληαη ζηηο ζπείξεο ησλ γαιαμηώλ, όπσο ζηελ
πεξίπησζε ηνπ Γαιαμία καο.
Σηελ πνξεία βξέζεθαλ άζηξα κε κεγαιύηεξε ειηθία θαη κε ιηγόηεξα κέηαιια, ηα νπνία
ζπγθαηαιέγνληαη ζηνλ Πληθςζμό ΙΙ. Με ηε δηαηύπσζε ηεο ζεσξίαο ηεο Μεγάιεο Έθξεμεο, νη
αζηξνλόκνη ζπλεηδεηνπνίεζαλ όηη νη πξώηνη αζηέξεο πνπ ζρεκαηίζζεθαλ δελ ζα πξέπεη λα έρνπλ
θαζόινπ κέηαιια, θαηαηάζζνληάο ηνπο ζηον Πληθςζμό ΙΙΙ.
Πηζαλόηαηα ζηνλ CR7 ππάξρνπλ θαη άζηξα από ηνπο Πληθςζμούρ ΙΙ και ΙΙΙ. Ελώ ην δηαζηξηθό
λέθνο δελ πεξηέρεη θαζόινπ κέηαιια, κε βάζε ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα, ε αθηηλνβνιία ηνπ
ππόινηπνπ γαιαμία ππνδεηθλύεη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο κάδαο ηνπ απνηειείηαη από πην
εμειηγκέλνπο αζηέξεο.
Τν γεγνλόο απηό αθήλεη αλνηθηό ην ελδερόκελν ηα άζηξα Πιεζπζκνύ ΙΙΙ λα ζρεκαηίζζεθαλ από ηα
απνκεηλάξηα «αξρέγνλνπ» πιηθνύ ηνπ γαιαμία. Η κόλε ελαιιαθηηθή εμήγεζε είλαη έλα εληππσζηαθό
θαη ζεσξεηηθό ζελάξην, αθνύ νη αζηξνλόκνη δελ γλσξίδνπλ αλ όλησο ζπλέβε πνηέ: ένα απσέγονο
νέθορ να παπέκαμτε ηο ζηάδιο ηηρ αζηπικήρ εξέλιξηρ και να μεηαηπάπηκε απεςθείαρ ζε
μαύπη ηπύπα.
Παξόιν πνπ δελ είλαη δπλαηόλ λα απνξξηθζεί απηή ε εθδνρή, νη επηζηήκνλεο δελ γλσξίδνπλ κέζα από
πνηα αθξηβώο βήκαηα ζα κπνξνύζε λα έρεη πινπνηεζεί.
Σεκείσζε 2

Η πρϊτθ ανακάλυψθ λικίου ςε αςτζρι (Νοβα)

Ο άνεμοσ του Nova Centauri 2013, με ταχφτθτα 2 εκ. χιλιόμετρα τθν ϊρα, περιζχει ίχνθ λικίου. Η
ποςότθτα του λικίου ειναι ελάχιςτθ, ικανι όμωσ να εξθγιςει τθν προζλευςθ (από τισ διςεκατομμφρια
νόβα που ζγιναν ςτο ςφμπαν μζχρι ςιμερα) τθσ αναλογίασ του ςτοιχείου ςτο ςφμπαν. Η ανακάλυψθ
αυτι ιταν ζνασ χαμζνοσ κρίκοσ για τθν χθμικι εξζλιξθ του ςφμπαντοσ.
Σθμείωςθ 6
Η μζχρι τϊρα καλφτερθ απόδειξθ ανίχνευςθσ αςτζρων πλθκυςμοφ III.
Πρόκειται για τα μεγάλθσ μάηασ και ελάχιςτθσ μεταλλικότθτασ πρϊτα αςτζρια του ςφμπαντοσ. Στον
πολφ μακρινό γαλαξία CR7, ζναν γαλαξία με z=7, ο με διαφορά πιο λαμπρόσ τόςο μακρινόσ γαλαξίασ,
βρικαμε ιςχυρι εκπομπι θλίου, αλλά όχι βαρφτερα ςτοιχεία. Έτςι πιςτεφουμε ότι πρόκειται για
ςμινοσ με αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ.

