Δηπινί αζηέξεο.
Σηα θπζηθά δηπιά ζπζηήκαηα, δειαδή απηά κε βαξπηηθή αιιειεπίδξαζε ησλ
ηξνρηώλ ησλ αζηέξσλ, έρνπκε ηηο εμήο θαηεγνξίεο.
1)Οπηηθνί δηπινί. Σε απηά ηα ζπζηήκαηα νη ζπλνδνί μερσξίδνπλ νπηηθά, ή
έζησ κε ηελ ρξήζε ζπκβνινκεηξίαο.
2)Αζηξνκεηξηθνί. Ολνκάδνληαη θαη δηπινί κε αόξαην ζπλνδό. Η ύπαξμε
ζπλνδνύ δηαπηζηώλεηαη από ηελ πεξηνδηθή αιιαγή ηεο ηνπνζεζίαο ηνπ νξαηνύ
αζηέξα (ε θίλεζε γύξσ από ην θνηλό θέληξν βάξνπο).
3)Φαζκαηνγξαθηθνί. Η δπαδηθόηεηα δηαπηζηώλεηαη θαζκαηνγξαθηθά από ηελ
πεξηνδηθή κεηαηόπηζε ηνπ θάζκαηνο (θαηλόκελν Νηόπιεξ),θαηά πεξίπησζε θαη
ηελ επηθάιπςε ησλ 2 αζηξηθώλ θαζκάησλ.
4)Φσηνκεηξηθνί. Είλαη νη επηθαιππηόκελνη δηπινί. Η γσλία ηεο ηξνρηάο ηνπο
γύξσ από ην θνηλό θέληξν βάξνπο είλαη κε ηέηνηα θιίζε πξνο ηε Γε ώζηε λα
αιιειεπηθαιύπηνληαη θαηά ηε δηάβαζή ηνπο (ηόηε έρνπκε ην ειάρηζην ηεο
ιακπξόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο).
5)Δηπινί αθηίλσλ Φ. Πξόθεηηαη γηα ζηελά ζπζηήκαηα κε ζπκπαγείο ζπλνδνύο
(ιεπθνί λάλνη- αζηέξεο λεηξνλίσλ).
Από ην 1 ζην 5 ηα ζπζηήκαηα γίλνληαη όιν θαη πην ζηελά. Όζν πην κεγάιε
είλαη ε απόζηαζε κεηαμύ ησλ 2 αζηέξσλ, ηόζν πην εύθνια δηαθξίλνληαη
νπηηθά ζε 2 μερσξηζηά αζηέξηα.
Όζν πην θνληά είλαη ην έλα κε ην άιιν, ηόζν κεγαιώλεη ε κεηαηόπηζε ησλ
γξακκώλ ζην θάζκα, θαη νη πηζαλόηεηεο αιιεινεπηθάιπςεο ησλ αζηεξηώλ.
Φπζηθά, ηα πνιύ καθξηλά ζπζηήκαηα δελ κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ.
Πεξίπνπ ην 50% ησλ αζηεξηώλ είλαη ζε δηπιά ή πνιιαπιά ζπζηήκαηα. Σε δηπιά
ζπζηήκαηα είλαη ην 70-80% ησλ κεγάισλ, OB αζηεξηώλ, ην 46% ησλ F6-K3, θαη
ην 20-30% ησλ Μ(λάλσλ). Η ζπρλόηεηα ησλ δηπιώλ κεηώλεηαη ζηηο κηθξόηεξεο
κάδεο θαη ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο. Σηελ άισ έρνπκε ηα ίδηα πνζνζηά
δηπιώλ κε απηά ζηνλ γαιαμηαθό δίζθν.

Οπηηθνί δηπινί
Η θαηλόκελε ηξνρηά ηνπο γύξσ από ην θνηλό θέληξν κάδαο ηνπο απνηειεί ηελ
πξνβνιή ηεο ηξνρηάο ζηε ζθαίξα (νπξάλην ζόιν). Πξνθύπηεη κηα έιιεηςε,
όπνπ ην θύξην αζηέξη δελ είλαη ην θέληξν ηεο ηξνρηάο ηνπ, ζρεηηθά
κηθξόηεξνπ, ζπλνδνύ. Όηαλ γλσξίδνπκε έλα κεγάιν κέξνο ηεο ηξνρηάο,
κπνξνύκε λα ζπκπεξάλνπκε όιεο ηηο παξακέηξνπο ηεο. Τν θέληξν ηεο
θαηλόκελεο ηξνρηάο είλαη θαη απηό ηεο πξαγκαηηθήο. Η δηάκεηξνο ηεο
θαηλόκελεο ηξνρηάο είλαη ε πξνβνιή ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα(γξακκή αςίδσλ).
Τα ηειηθά ζεκεία απηήο ηεο δηακέηξνπ είλαη ην πεξίαζηξν θαη ην απόαζηξν.
Οη πεξίνδνη ζηνπο δηπινύο θηάλνπλ από ηελ 1 ώξα σο ηα 11000 έηε. Οη
ηξνρηέο κε ζύληνκεο πεξηόδνπο είλαη πην θπθιηθέο, ελώ απηέο κε κεγάιεο
πεξηόδνπο πνιύ έθθεληξεο. Τα καθξηλά κεηαμύ ηνπο δεπγάξηα δελ καο
δείρλνπλ άκεζα ηελ ζρέζε ηνπο, αιιά ηελ ζπκπεξαίλνπκε από ηηο ηδίεο
θηλήζεηο ησλ 2 αζηέξσλ.

Η θίλεζή ηνπο ζηνλ νπξαλό.
Η πξαγκαηηθή ηνπο θίλεζε ζε ζρέζε κε ηα άιια αζηέξηα ηνπ νπξαλνύ
πξνθύπηεη από α)Τελ ηδία θίλεζε όινπ ηνπ ζπζηήκαηνο(επζύγξακκε θίλεζε ηνπ
θέληξνπ βάξνπο).β)Τηο ηξνρηέο ησλ ζπλνδώλ γύξσ από ην θέληξν βάξνπο.
γ)Τελ παξαιιαθηηθή θίλεζε ζε ζρέζε κε ηελ θίλεζε ηεο Γεο.

.Αζηξνκεηξηθνί δηπινί
Επεηδή ζε απηνύο δελ θαίλεηαη ν ακπδξόο ζπλνδόο, ην πξόβιεκα ζηνλ
θαζνξηζκό ησλ ηξνρηώλ είλαη όηη απηό πνπ παξαηεξνύκε είλαη ην θέληξν
ιακπξόηεηαο (ην βαξπηηθό θέληξν θσηόο). Απηό καο δίλεη ηελ απόιπηε θίλεζε
ηνπ θπξίσο ζπλνδνύ κόλν αλ ζπκπίπηεη κε απηόλ, δειαδή ε δηαθνξά
ιακπξόηεηαο αλάκεζα ζηα δπν αζηέξηα είλαη αξθεηά κεγάιε. Όηαλ ε
θσηνθεληξηθή ηξνρηά είλαη κηθξή δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε αλ είλαη έλα
αζηέξη κε έλαλ κηθξό ζπλνδό (πιαλήηε) ή δύν αζηέξηα κε ην θέληξν θσηόο
θνληά ζην βαξπηηθό θέληξν.

.Φαζκαηνζθνπηθνί δηπινί
Έρνπκε α)Απηνύο κε δπν θάζκαηα, όπνπ ηα θάζκαηα θαη ησλ 2 ζπλνδώλ είλαη
εκθαλή θαη νη γξακκέο ηνπο ηαιαληεύνληαη αληίζεηα. β)Απηνύο κε έλα θάζκα,
όπνπ νη γξακκέο ηαιαληεύνληαη ζύκθσλα. Ο ζπλνδόο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε
είλαη ακπδξόο αιιά κε αξθεηή κάδα ώζηε λα κεηαθηλεί αηζζεηά ην θπξίσο
αζηέξη. Η δηάθξηζε αλάκεζα ζηηο 2 απηέο νκάδεο δελ είλαη εύθνιε. γ)Τα
ζπζηήκαηα κε θαζκαηηθή δπαδηθόηεηα, ηα ζπκβησηηθά αζηέξηα (Spectrum
binaries). Η δπαδηθόηεηα δελ θαίλεηαη από ηελ γσληαθή ηαρύηεηα, αιιά από
ηελ επηθάιπςε ησλ 2 θαζκάησλ. Ο θαζνξηζκόο ηεο ηξνρηάο γίλεηαη θπξίσο κε
ηελ θακπύιε ηεο γσληαθήο ηαρύηεηαο.

.Φσηνκεηξηθνί δηπινί(δηπινί επηθάιπςεο).
Η θιίζε ησλ ηξνρηώλ ηνπο πξέπεη λα είλαη θνληά ζηηο 90 κνίξεο, ώζηε λα
επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηεο θσηεηλόηεηαο κε ηελ επηθάιπςε. Σην θύξην
ειάρηζην θαιύπηεηαη ν θύξηνο ζπλνδόο, ελώ ζην δεπηεξεύσλ ν κηθξόηεξνο. Οη
ηξνρηέο ηνπο θαζνξίδνληαη από ηελ θακπύιε θσηόο. Οη αξρέο ζε απηά ηα
ζπζηήκαηα είλαη γεσκεηξηθέο θαη όρη θπζηθέο.
α)Πιήξεο επηθάιπςε. Σηελ νιηθή επηθάιπςε πεξλάεη ην κεγάιν κπξνζηά από ην
κηθξό, ελώ ζηελ δαθηπιηνεηδήο θαιύπηεηαη κόλν έλα κέξνο ηνπ κεγάινπ από
ην κηθξό, όηαλ απηό πεξλάεη από κπξνζηά ηνπ.
β)Με πιήξεο επηθάιπςε. Σηε κεξηθή επηθάιπςε ην κεγάιν πεξλάεη κπξνζηά από
ην κηθξό ρσξίο λα ην θαιύπηεη ηειείσο (δελ έρνπκε ηέιεηα επζπγξάκκηζε κε
ηελ Γε), ελώ ζηε κεξηθή δηάβαζε γίλεηαη ην αληίζεην.
Η δεκηνπξγία ησλ δηπιώλ αζηέξσλ κπνξεί λα γίλεη κε ηνπο εμήο κεραληζκνύο
1)Αηρκαιώηηζε αζηέξα από ην βαξπηηθό πεδίν ελόο άιινπ. Είλαη έλα
απνξξηπηέν ζελάξην. Έρεη πηζαλόηεηεο λα ζπκβεί κόλν ζε ηξηπιά ζπζηήκαηα,
αιιά ηα δηπιά ζπζηήκαηα ζην ζύκπαλ είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από ηα ηξηπιά.
2)Δηάζπαζε θαηά ηελ ηνπηθή θαηάξξεπζε ηνπ λεθειώκαηνο (θνηλόο αξρηθόο
ππξήλαο), σο ζπλέπεηα ηνπ απμαλόκελνπ ξπζκνύ πεξηζηξνθήο θαηά ηελ ζπζηνιή
ηνπ αζηέξα (ην αξρηθό ζηάδην ηεο δσήο ηνπ). Τν πξόβιεκα εδώ είλαη όηη ηα
ζώκαηα κε γξήγνξε πεξηζηξνθή ζρεκαηίδνπλ έλαλ δαθηύιην ζηνλ ηζεκεξηλό
ηνπο από ηε κάδα πνπ ράλνπλ, θαη αλ έρνπκε δεκηνπξγία δηπινύ ζπζηήκαηνο
ιόγσ δηάζπαζεο, ηόηε απηό κπνξεί λα γίλεη κόλν ζε ζηελά ζπζηήκαηα. Τα
αλνηρηά ζπζηήκαηα έρνπλ κεγαιύηεξε ζηξνθνξκή.
3)Ξερσξηζηνί ππξήλεο θαηάξξεπζεο λεθειώκαηνο. Τν πην πηζαλό ζελάξην γηα
ηα αλνηρηά δεπγάξηα. Δεκηνπξγνύληαη 2 θέληξα κάδαο πνπ πεξηθέξνληαη ην
έλα γύξσ από ην άιιν. Κάπνηνη παξάγνληεο, όπσο ην ύςνο θαη ε θαηαλνκή ηεο
ζηξνθνξκήο, ην καγλεηηθό πεδίν θαη νη ζηξνβηιηζκνί είλαη ππεύζπλνη γηα ην
αλ ζα δεκηνπξγεζεί έλα πην κεγάιν αζηέξη κε πιαλήηεο ή 2 πην αζηέξηα ζε
ζύζηεκα.
Σεκείσζε 1.

Τν λεθέισκα homunculus.
Τν λεθέισκα απηό είλαη έλα δηαζηειιόκελν θνπθνύιη από αέξηα θαη ζθόλε
γύξσ από ην Ήηα Καξίλαο, έλα από ηα κεγαιύηεξεο κάδαο γλσζηά δηπιά
ζπζηήκαηα. Τν ζύζηεκα απηό είλαη 7500 έηε θσηόο καθξηά από ηνλ Ήιην. Τν
θύξην αζηέξη έρεη 90 ειηαθέο κάδεο θαη ην δεπηεξεύνλ 30. Ο ρξόλνο
πεξηθνξάο ηνπο είλαη 5,5 έηε. Η κεηαμύ ηνπο απόζηαζε θπκαίλεηαη θαηά 20
κεγέζε ιόγσ ηεο κεγάιεο εθθεληξηθόηεηαο ηεο ηξνρηάο ηνπο. Η πην θνληηλή
ηνπο απόζηαζε είλαη ζαλ ηελ ηξνρηά ηνπ Άξε γύξσ από ηνλ Ήιην. Τν θσο από
ην θνπθνύιη καο ήξζε πξώηε θνξά αλάκεζα ζην 1838 θαη ην 1845, όπνπ ην
ζύζηεκα παξνπζίαζε έληνλε αζηάζεηα ιακπξόηεηαο. Η αηηία ήηαλ κηα κεγάιε
εθηίλαμε πιηθνύ, 10 κε 40 ειηαθέο κάδεο. Η ιακπξόηεηά ηνπ απμήζεθε ηόζν
γηα κεξηθά ρξόληα, ώζηε ήηαλ ην ιακπξόηεξν αζηέξη ζηνλ νπξαλό κεηά ηνλ
Σείξην.
Μεηξήζεηο ηεο ηαρύηεηαο δηαζηνιήο καο δίλνπλ ην ζρήκα ηνπ λέθνπο.
Υπάξρνπλ δνκέο πνπ παξεθθιίλνπλ από ηελ ζπκκεηξία ησλ αμόλσλ ηνπ. Δπν
ζρηζκέο (trench) πνπ ηπιίγνληαη γύξσ από ηηο θνύζθεο εθηείλνληαη ζε 130
κνίξεο. Με απόζηαζε 110 κνίξεο κεηαμύ ηνπο δηαθξίλνληαη δπν βξαρίνλεο
(dust skirts). Οη αλσκαιίεο απηέο καο δείρλνπλ όηη ην λέθνο απηό έρεη
πνιύπινθε πξνέιεπζε.
Οη αιιειεπηδξάζεηο ησλ δπν αζηέξσλ πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηνπ λέθνπο
έπαημαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δεκηνπξγία ηνπ, ηδίσο νη αζηξηθνί ηνπο
άλεκνη. Ο ππθλόο άλεκνο από ην θύξην αζηέξη απνβάιιεη πιηθό κηαο ειηαθήο
κάδαο ην έηνο. Ο κηθξόηεξνο αζηέξαο έρεη ιηγόηεξε απώιεηα κάδαο. Όηαλ
ζπλαληηνύληαη νη δπν άλεκνη δεκηνπξγνύληαη ζπγθξνύζεηο πνπ απμάλνπλ ηελ
ζεξκνθξαζία ηεο ύιεο ζηνπο 10 εθαηνκκύξηα βαζκνύο. Απηό παξαηεξείηαη ζηηο
αθηίλεο Φ, θαη θαηά πεξίεξγν ηξόπν ε έληαζε ησλ αθηίλσλ Φ κεηώλεηαη όηαλ
πιεζηάδνπλ ηα δπν αζηέξηα κεηαμύ ηνπο. Μάιινλ ε αθηηλνβνιία πνπ δηαθεύγεη
από ηελ ζύγθξνπζε ησλ δπν αζηξηθώλ αλέκσλ απνξξνθάηαη από ην κεγάιν
αζηέξη, θάηη πνπ γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθά όηαλ ηα δπν αζηέξηα είλαη
θνληά. Ή όηαλ ηα 2 αζηέξηα είλαη θνληά κπνξεί λα εκπνδίδεηαη ε δεκηνπξγία
ηνπ θξνπζηηθνύ θύκαηνο, ή αθόκα λα ζπκππθλώλεηαη ην πιηθό, ώζηε λα κελ
κπνξεί λα απμήζεη ηόζν ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ.
Οη δνκέο πνπ αλαθαιύςακε κπνξεί λα νθείινληαη ζε απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο.
Όηαλ πιεζηάδνπλ ηα αζηέξηα, ν άλεκνο ηνπ κηθξνύ ζθάβεη κηα κνξθή ηνύλει
ζηελ ύιε πνπ δηαθεύγεη από ηνλ κεγάιν. Η γσλία απηήο ηεο θξνύζεο
εθθξάδεηαη από ηελ γσλία ησλ βξαρηόλσλ πνπ παξαηεξνύκε ζην λέθνο.

