Μεηαβιεηνίαζηέξεο
Ο φξνο κεηαβιεηφο έρεη λα θάλεη κε ηελ κεηαβνιή ηεο ιακπξφηεηαο ηνπ
άζηξνπ. Οια ηα αζηέξηα κεηαβάινπλ ηε ιακπξφηεηά ηνπο. Οη ραξαθηεξηδφκελνη
σο κεηαβιεηνί βξίζθνληαη ζε θάπνηα ζχληνκε θάζε ηεο δσήο ηνπο, φπνπ
κεηαβάινπλ ηελ ιακπξφηεηα ηνπο έληνλα.
1) Οη ελδνγελείο κεηαβιεηνί,
α)Παιιφκελνη κεηαβιεηνί. Ζ κεηαβνιή ηεο ιακπξφηεηάο ηνπο νθείιεηαη ζε
ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν πεξηνδηθνχο παικνχο(ζπξξίθλσζε θαη δηαζηνιή ηνπ
αζηέξα). Οη παικνί κπνξεί λα είλαη ζπκκεηξηθνί ή αζχκκεηξνη. Πξφθεηηαη
γηα γίγαληεο θαη ππνγίγαληεο φισλ ησλ θαζκαηηθψλ ηχπσλ.
β)Δθξεθηηθνί κεηαβιεηνί. Παξνπζηάδνπλ κεηαβνιή ιακπξφηεηαο ιφγσ απνβνιήο
αεξίσλ καδψλ απφ ην ίδην ην αζηέξη ή αιιειεπίδξαζεο κε χιε ζηελ πεξηνρή
ηνπ. Μηα θαηεγνξία ηνπο είλαη νη θνληηλνί δηπινί αζηέξεο, πνπ
αιιεινεπηδξνχλ βαξπηηθά, κε απνηέιεζκα ηελ αληαιιαγή χιεο ζηελ εμέιημή
ηνπο.
2)Οη εμσγελείο κεηαβιεηνί.
α)Δπηθαιππηφκελνη κεηαβιεηνί. Δίλαη θαηλφκελνη κεηαβιεηνί, δειαδή δηπιά
αζηέξηα πνπ ε αιιεινεπηθάιπςή ηνπο κεηψλεη ην θσο ηνπο πνπ θηάλεη ζε
εκάο.
β)Μεηαβιεηνί πεξηζηξνθήο, κε αλνκνηφκνξθε ιακπξφηεηα ηεο επηθάλεηάο ηνπο.
γ)Αζηέξεο αληζφηξνπεο αθηηλνβνιίαο (π.ρ. παιζαξ).
Υνλδξηθά, νη παιιφκελνη έρνπλ κεγάιε ιακπξφηεηα, ελψ νη εθξεθηηθνί κηθξή.

Παιιφκελνη κεηαβιεηνί.
1)Κεθείδεο κεγάιεο πεξηφδνπ
Πξφθεηηαη γηα ππεξγίγαληεο F...K κε πεξηφδνπο απφ 1 σο 50 εκέξεο. Ζ
κεηαβιεηφηεηα επαλαιακβάλεηαη απζηεξά κε φιεο ηηο ιεπηνκέξεηέο ηεο. Λφγσ
κεγάιεο ιακπξφηεηαο είλαη παξαηεξήζηκνη θαη ζε ζθαηξσηά ζκήλε, αιιά θαη
ζε γαιαμίεο κέρξη ην ζκήλνο ηεο Παξζέλνπ (20 Mpc). Οη Κεθείδεο καο
ρξεζηκεχνπλ σο δείθηεο ιακπξφηεηαο θαη απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέηξν
απνζηάζεσλ.
Τπάξρνπλ 2 θαηεγνξίεο θιαζζηθψλ Κεθείδσλ.

Πιεζπζκφο Η. Οη Cδ είλαη κέιε ηνπ δίζθνπ ηνπ Γαιαμία, ηνπ γαιαμηαθνχ
επηπέδνπ θαη ησλ λεθψλ ηνπ Μαγγειάλνπ. Δίλαη λεφηεξα αζηέξηα. Έρνπλ
κέγηζην πεξηφδνπ 5-6 εκέξεο. Μεηαβάινπλ ηελ αθηίλα ηνπο, θαηά κέζν φξν,
θαηά 10%. Έρνπλ κάδα 5-15 ειηαθέο.
Πιεζπζκφο ΗΗ. Οη CW είλαη κέιε ζθαηξσηψλ ζκελψλ, ηνπ θέληξνπ ηνπ Γαιαμία
θαη ησλ κεγάισλ γαιαμηαθψλ πιαηψλ. Δίλαη παιαηά αζηέξηα (άξα θαη κηθξήο
κάδαο). Παξνπζηάδνπλ σο θαη 3% αιιαγέο ζηελ πεξηνδηθφηεηά ηνπο. Έρνπλ
κέγηζην πεξηφδνπ 15 εκέξεο. Μεηαβάινπλ ηελ αθηίλα ηνπο, θαηά κέζν φξν,
θαηά 50%. Έρνπλ κάδα 0,4- 0,6 ειηαθέο.
Οη κεηαβιεηφηεηά ηνπο θνξπθψλεηαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ δηαζηνιήο (κέγηζην
ιακπξφηεηαο) θαη ζηνλ κέγηζην βαζκφ ζπζηνιήο (ειάρηζην ιακπξφηεηαο) ηνπ
αζηέξα. ε απηά ηα κέγηζηα θάζε θνξά ην αζηέξη έρεη πεξίπνπ ηελ ίδηα
δηάκεηξν. Οη δηαθπκάλζεηο απηέο ηεο αθηίλαο ηνπ άζηξνπ γίλνληαη ιφγσ ηνπ
θαηλνκέλνπ Καπα θαηά ηνλ δεχηεξν ηνληζκφ ηνπ (He).
Ζ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ ζπζηνιή δηαθεχγεη ηνπ άζηξνπ κε ηε
κνξθή αθηηλνβνιίαο. Ζ αληίδξαζε κεηψλεηαη θαη νη παικνί εμαζζελνχλ. Δηζη
ην αζηέξη ζηαδηαθά έπξεπε λα γίλεηαη ζηαζεξφ.
ηαλ φκσο ε αδηαθάλεηα απμάλεηαη κε ηελ άλνδν ηεο πίεζεο, ζηελ θάζε ηεο
ζπζηνιήο απνξξνθάηαη απφ ην ίδην ην αζηέξη πεξηζζφηεξε απφ απηήλ ηελ
αθηηλνβνιία, απφ φηη ζηε κεζαία (κεηαμχ ζπζηνιήο θαη δηαζηνιήο) θάζε,
φπνπ έρνπκε κηθξφηεξε αδηαθάλεηα (ε αθηηλνβνιία κπνξεί λα δηαθχγεη πην
απνηειεζκαηηθά). Ζ επηπιένλ απηή ελέξγεηα ηεο αθηηλνβνιίαο πνπ απνξξνθάεη
ην αζηέξη θαηά ηελ ζπζηνιή πεηπραίλεη κηα ππεξ-πίεζε θαηά ηε δηαζηνιή.
Μνηάδεη κε βαιβίδα αζθάιεηαο, πνπ ηελ θαηάιιειε ζηηγκή δελ επηηξέπεη ζηελ
αθηηλνβνιία λα δηαθχγεη.
ρέζε πεξηφδνπ θαη κεγέζνπο.
Οζν κεγαιχηεξε είλαη ε πεξίνδφο ηνπο, ηφζν α)είλαη πην πξνρσξεκέλν ην
ζηάδην εμέιημεο ηνπ αζηέξα (πξνρσξεκέλνο θαζκαηηθφο ηχπνο),β)ην άζηξν
έρεη κεγαιχηεξε αθηίλα, ιακπξφηεηα, κάδα θαη γ)έρεη κηθξφηεξε ζεξκνθξαζία
θαη ππθλφηεηα.
Ζ ζρέζε πεξηφδνπ- απφιπηεο ιακπξφηεηαο, άξα θαη απφζηαζεο, ηνπο θάλεη
ηφζν ζεκαληηθνχο. Πξέπεη φκσο λα ππνινγηζηεί ε εμάξηεζε ηεο ιακπξφηεηαο
ησλ Κεθείδσλ απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε κέηαιια.
Από ην πιήζνο ηωλ παιιόκελωλ αζηέξωλ πνπ ππνινγίδνπκε όηη ππάξρνπλ ζε ζρέζε κε ην πιήζνο ηωλ
αζηέξωλ ηνπ Γαιαμία θαίλεηαη όηη ην θαηλόκελν ηεο αλάπιαζεο είλαη κεηαβαηηθό θαηλόκελν. Η ζέζε πνπ
θαηαιακβάλνπλ νη θιαζηθνί Κεθείδεο ζην δηάγξακκα H-R είλαη έμω από ηελ θύξηα αθνινπζία ζε κηα
πεξηνρή πνπ ιέγεηαη δώλε αζηάζεηαο. Υπάξρνπλ δηάθνξεο πεξηνρέο αζηάζεηαο από ηηο νπνίεο πεξλάλε
νη αζηέξεο δηάθνξωλ καδώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέιημήο ηνπο. Καζώο εμειίζζεηαη έλαο αζηέξαο θεύγεη
από ηελ θύξηα αθνινπζία. Σηελ ηξνρηά πνπ αθνινπζεί ζην δηάγξακκα H-R κπνξεί λα ζπλαληήζεη θάπνηα
πεξηνρή αζηάζεηαο. Μπαίλνληαο ζηελ πεξηνρή αζηάζεηαο ν αζηέξαο αξρίδεη λα ηαιαληώλεηαη θαη ε
ηαιάληωζε ηξνθνδνηείηαη κέρξη ν αζηέξαο λα βγεη από ηελ πεξηνρή ηεο αζηάζεηαο. Οη θιαζζηθνί
Κεθείδεο όπωο είπακε παξαπάλω παξαηεξνύληαη ζηε δώλε αζηάζεηαο. Η δώλε αζηάζεηαο είλαη κηα
πεξηνρή κηθξνύ ζρεηηθά πιάηνπο πνπ είλαη ζρεδόλ παξάιιειε κε ηνλ άμνλα ηεο ιακπξόηεηαο, δειαδή
θαηά κήθνο ηεο δώλεο αζηάζεηαο ε ζεξκνθξαζία ηωλ αζηέξωλ είλαη ζρεδόλ ζηαζεξή, ελώ ε ιακπξόηεηα
απμάλεηαη.

Πιο αναλυτικά, οι γίγαντεσ με καφςθ θλίου ςτον πυρινα είναι ςυχνά μεταβλθτοί. Η μεταβλθτότθτα
ςτουσ Κθφείδεσ οφείλεται ςε μεγάλου εφρουσ παλμοφσ. Η ακτίνα αυτών των αςτεριών μεταβάλλεται
κατά 10%. Η διάδοςθ των παλμών είναι ίδια με αυτι των ταλαντώςεων ςτον Ήλιο. Η διαφορά είναι
ςτον μθχανιςμό των παλμών. Οι μεγάλοι παλμοί των Κθφείδων προζρχονται από τθν αςτάκεια του
φλοιοφ του άςτρου. Ένα λεπτό ςτρώμα αερίου ςτον φλοιό ςυμπιζηεται με αποτζλεςμα τθν αφξθςθ
τθσ κερμοκραςίασ και τθσ αδιαφάνειασ (μζτρο τθσ απορρόφθςθσ τθσ ακτινοβολίασ). Έτςι μειώνεται θ
ενζργεια που μεταδίδεται μζςω ακτινοβολίασ διαμζςω αυτοφ του ςτρώματοσ του αςτεριοφ, με
αποτζλεςμα να δεςμευτεί θ κερμοκραςία κάτω από το ςτρώμα. Η κερμοκραςία και θ πίεςθ κάτω από
το ςτρώμα αυξάνονται, και πιζηεται το ςτρώμα προσ τα ζξω. Το ςτρώμα διαςτζλλεται, μειώνεται θ
πυκνότθτά του και γίνεται πιο διαπερατό, επιτρζποντασ ςτθν κερμότθτα να περάςει μζςα από αυτό.
Η πίεςθ (και θ κερμοκραςία) κάτω από το ςτρώμα μειώνεται ζτςι, με αποτζλεςμα να ςυμπυκνωκεί το
ςτρώμα πάλι. Αυτόσ ο κφκλοσ επαναλαμβάνεται. Η φυςικι αιτία τθσ διαδικαςίασ είναι θ μεταβολι τθσ
αδιαφάνειασ ανάλογα τθν κερμοκραςία, που οφείλεται ςτθν αφξθςθ του ιονιςμοφ του θλίου (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 ςτρώμα που
παράγει τθν αςτάκεια υπάρχει ςε ςυγκεκριμζνθ περιοχι (ακτίνα) του αςτεριοφ.
Για να παρουςιάςει ζνα αςτζρι παλμοφσ μεγάλθσ κλίμακασ, πρζπει θ κζςθ του αςτακοφσ ςτρώματοσ
να είναι τζτοια που να παράγει ταλάντωςθ. Για τθν επιτυχία τθσ μζγιςτθσ ταλάντωςθσ πρζπει να
δοκεί ώκθςθ τθν ςωςτι ςτιγμι (όπωσ ςτο ανώτερο ςθμείο τθσ διαδρομισ μιασ κοφνιασ). Στουσ
Κθφείδεσ, αυτό το ςτρώμα είναι ςτθν ςωςτι τοποκεςία μζςα ςτο αςτζρι, ώςτε να παράγει <ωκιςεισ>
με κανονικότθτα που δίνουν μεγάλθσ κλίμακασ ταλαντώςεισ ςτο άςτρο. Αν το ςτρώμα είναι πιο κοντά
ςτον πυρινα ι ςτθν επιφάνεια, θ κίνθςι του δεν ζχει τθν ανάλογθ επίδραςθ ςτθν αςτρικι επιφάνεια
και δεν εμφανίηονται παλμοί.
Αυτόσ είναι ο λόγοσ που οι Κθφείδεσ βρίςκονται ςε ςυγκεκριμζνθ κζςθ ςτο διάγραμμα. Ανάλογοι
μεταβλθτοί είναι οι RR Lyrae (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), αυξομειώνοντασ τθν λαμπρότθτά τουσ.

2)RR-Λχξαο
Σαρέα παιιφκελνη γίγαληεο(Σχπνπ B8...F2)
Μνηάδνπλ κε ηνπο Κεθείδεο, αιιά ε πεξηνδηθφηεηά ηνπο είλαη απφ
εκέξα. Δίλαη πιεζπζκνχ ΗΗ, άξα είλαη ζπρλνί ζε ζθαηξσηά ζκήλε,
θαη ζην γαιαμηαθφ θέληξν. Έρνπλ 3 θαηεγνξίεο
α) RRab Με κεηαβιεηφηεηα 1 mag, πνιχ αζχκκεηξνη.
β) RRc Με πην κηθξέο πεξηφδνπο θαη κηθξέο κεηαβιεηφηεηεο (0,5
γ) RRd Ζ κεηαβιεηφηεηά ηνπο αιιάδεη απφ θχθιν ζε θχθιν.
Γηα έλα αζηέξη αθηίλαο 8,3 ειηαθέο ε κάδα είλαη 1 ειηαθή θαη ε
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία 5900-7200 β. Κειβηλ. Γελ έρνπλ εθηελήο
ιακπξφηεηαο- πεξηφδνπ.
Ζ ζέζε ηνπο ζην δηάγξακκα H/R είλαη ζε έλα θελφ ζηνλ νξηδφληην
ζθαηξσηά).Έηζη έρνπλ γηα καο ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θαηαλφεζε ηεο
ησλ αζηεξηψλ. Λφγσ ηεο ζπρλήο παξνπζίαο ηνπο ζε ζθαηξσηά ζκήλε
νλνκάδνληαη θαη κεηαβιεηνί ζθαηξσηψλ ζκελψλ.
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3)Αζηέξηα δ-Scuti.
Μνηάδνπλ κε Κεθείδεο, αιιά είλαη πνιχ κηθξήο πεξηφδνπ
θαη πεξηνξηζκέλεο ιακπξφηεηαο. Ολνκάδνληαη θαη λάλνη- Κεθείδεο. Έρνπλ
πεξίνδν 0,03 σο 0,2 εκέξεο. πρλά έρνπλ 2 επηθαιππηφκελνπο παικνχο. Σν
κέγεζφο ηνπο είλαη απφ 2,5 σο 5,1 ειηαθέο αθηίλεο, ε κάδα ηνπο απφ 1 σο
2,2 ειηαθέο θαη ε ζεξκνθξαζία ηνπο απφ 7000 σο 8800 β. Κειβηλ.

4)β-Κεθείδεο (ή β-κεγάινπ Κπλφο)
Παιιφκελνη αζηέξεο λεφηεξνπ θαζκαηηθνχ ηχπνπ κε κηθξέο πεξηφδνπο.
Φαζκαηηθνχ ηχπνπ Β0...Β3. Έρνπλ πεξηφδνπο απφ 3-7 ψξεο. Παξνπζηάδνπλ
κηθξέο δηαθπκάλζεηο ζηελ ιακπξφηεηα, ηεο ηάμεο ηνπ 0,1mag, αιιά ζην
ππεξηψδεο 3 θνξέο κεγαιχηεξεο. Αθηίλα 7 κε 16 ειηαθέο, κάδα 10 κε 15
ειηαθέο.

5)Αζηέξηα Mira (ή Ο ηνπ Κήηνο)
Γίγαληεο κε πξνρσξεκέλν θαζκαηηθφ ηχπν, κεγάιεο πεξηφδνπο θαη κεγάιε
δηαθχκαλζε ιακπξφηεηαο ζην νξαηφ θσο. ην H/R είλαη ζηελ θνξπθή ηνπ
αζπκησηηθνχ θιάδνπ, ην επφκελν ζηάδην εμέιημεο είλαη ε δεκηνπξγία
πιαλεηηθνχ λεθειψκαηνο. Οη πεξίνδνί ηνπο είλαη απφ 80 σο 1000 εκέξεο. Οη
δηαθπκάλζεηο ιακπξφηεηαο είλαη απν 2,5 mag σο 7 mag ζην νξαηφ. Ζ θχξηα
εθπνκπή ηεο ελέξγεηάο ηνπο γίλεηαη ζην ππέξπζξν, κε δηαθχκαλζε κεγαιχηεξε
απν 0,5 mag. Οη πεξίνδνη αιιάδνπλ απφ θχθιν ζε θχθιν, κπνξεί ην κέγηζην
λα δηαθέξεη θαη θαηά 1 mag. Μάιινλ αηηία γηα απηφ είλαη ε κε γξακκηθή
ζπκπεξηθνξά ηνπ θειχθνπο ηνπ αζηεξηνχ. Οη κεγαιχηεξεο δηαθπκάλζεηο πνπ
έρνπλ παξαηεξεζεί ζε ηέηνηνπο κεηαβιεηνχο κπνξεί λα νθείινληαη ζε
αλαδσπχξσζε ηεο θαχζεο ηνπ ήιηνλ ζηνλ θινηφ, πνπ αιιάδεη ηελ δνκή ηνπ
αζηέξα.
Οη αθηίλα ηνπο θπκαίλεηαη απφ 100-1000 ειηαθέο θαη ε κάδα ηνπο απφ 1-2
ειηαθέο. Έρνπλ απψιεηα κάδαο κεηαμχ 10ζηε -8 θαη 10ζηε -4 ειηαθέο ην
έηνο. Σν 75% ησλ κεηαβιεηψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο (πνπ κπνξνχκε λα
αλαιχζνπκε ρσξηθά) δελ δείρλνπλ θακία ζθαηξηθή ζπκκεηξία.
Τα αςτζρια που περνάνε τθν φάςθ του heliumflash ςτο κζλυφοσ, παρουςιάηοντασ μεταβλθτότθτα
όμοια με αυτι των Κθφείδων, εξελίςςονται ςε μεταβλθτοφσ τφπου Μίρα. Ο πρότυποσ Μιρα
μεταβάλλει τθν λαμπρότθτά του κατά 6 mag με περίοδο 331 θμζρεσ. Αν και οι μεταβλθτοί Μιρα
βιώνουν κακολικοφσ παλμοφσ, θ κζςθ τουσ ςτο διάγραμμα δεν είναι ςτθν ηώνθ αςτάκειασ, που
κυριαρχείται από τουσ Κθφείδεσ και τουσ RR Lyrae. Σε πολλοφσ Μιρα οι παλμοί εμφανίηονται
αςτακείσ και θ ςχζςθ λαμπρότθτασ- περιόδου δεν ζχει κακοριςτεί καλά όπωσ ςτουσ Κθφείδεσ. Οι
παλμοί αυτοί φαίνεται να προκαλοφνε διαταραχζσ ςτα κελφφθ (φλθ που ζχει διαφφγει και βρίςκεται
γφρω από το αςτζρι) των Μιρα, με αποτζλεςμα αυτά να μθν ζχουν ςφαιρικό ςχιμα. Στο ίδιο το Μιρα,
αυτό γίνεται λόγω τθσ παρουςίασ ςυνοδοφ αςτζρα και τθσ ςχετικά μεγάλθσ ταχφτθτάσ του μζςα ςτον
μεςοαςτρικό χώρο.

6)RV Σαχξνπ
Τπεξγίγαληεο ηχπνπ F σο K, ησλ νπνίσλ ε κεηαβιεηφηεηα νθείιεηαη ζε
ζπζηεκαηηθέο ελαιιαγέο νκαινχ θαη απφηνκνπ ειάρηζηνπ. Σν ζηάδην εμέιημήο
ηνπο είλαη αβέβαην (κάιινλ ζηνλ αζπκπησηηθφ θιάδν). Έρνπλ πνιχ εθηεηακέλε
αηκφζθαηξα θαη κεγάιε απψιεηα κάδαο. Μεξηθά έρνπλ θέιπθνο απφ ζθφλε. Οη
πεξίνδνί ηνπο είλαη απφ 30 σο 150 εκέξεο, κε δηαθχκαλζε κέρξη 3 mag. Ζ
αθηίλα ηνπο είλαη απφ 50 σο 100 ειηαθέο, κε κάδα απφ 1 σο 3 ειηαθέο.

7)Ζκη-θαλνληθνί κεηαβιεηνί
Παιιφκελνη γίγαληεο θαη ππνγίγαληεο. Γελ έρνπλ πεξηνδηθφηεηα αλά παικφ,
αιιά θαιφ κέζν φξν πεξηνδηθφηεηαο παικψλ, ή δηαηαξάζζεηαη ε πεξηνδηθφηεηα
ησλ παικψλ ηνπο απν δηάθνξεο αλσκαιίεο. Ζ πεξίνδφο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 30
σο 200 εκέξεο θαη ε κεηαβνιή ιακπξφηεηαο απφ κεξηθά εθαηνζηά ηνπ mag σο
κεξηθά mag.
Οκάδεο θαηά θάζκα(δηαθνξέο βαζκνχ πεξηνδηθφηεηαο, θάζκαηνο)
α)SRa Κφθθηλνη γίγαληεο(ηχπνπ M,C,S).Γηαθέξνπλ απφ ηνπο Μηξα κφλν απφ ηε
κηθξφηεξε δηαθχκαλζε θαη ηε κεησκέλε θαλνληθφηεηα ,αιιά φρη θαη ηελ
θπζηθή ηνπο ππφζηαζε. Ζ κέζε πεξίνδφο ηνπο κέλεη ζηαζεξή. ηαηηζηηθά
εληάζζνληαη ζηνπο Μηξα.
β)SRb Κφθθηλνη γίγαληεο ηχπνπ K,M,C,S. Ζ πεξηνδηθφηεηα δηαθφπηεηαη
αθαλφληζηα, αιιά κεηά επαλέξρεηαη ζηελ αξρηθή πεξίνδν. Βξίζθνληαη ζε
πξνρσξεκέλε θάζε εμέιημεο.
γ)SRc Τπεξγίγαληεο K,M. Έρνπλ πεξηνδηθφηεηα πνπ θαζνξίδεηαη δχζθνια. Ζ
κεηαβνιή ιακπξφηεηαο γίλεηαη ζε πνιχ επηκήθεηο θαη κε κηθξφ βάζνο
θχθινπο.
δ)SRd Κίηξηλνη ππεξγίγαληεο F,G,K. Οη καθξνρξφληεο πεξίνδνί ηνπο
δηαθφπηνληαη βξαρπρξφληα. Ίζσο λα απνηεινχλ ην επφκελν βήκα ζηελ εμέιημε
κεηά ηνπο Μηξα. Γεληθά, φζν κηθξφηεξεο δηαθχκαλζεο ηεο ιακπξφηεηαο είλαη
ηα αζηέξηα πνπ επηθεληξσλφκαζηε, ηφζν κεγαιψλεη ν αξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ
γηγάλησλ θαη ππεξγηγάλησλ κεηαγελέζηεξεο εμέιημεο. Φαίλεηαη απηά ηα
αζηέξηα λα έρνπλ ηάζε αζηάζεηαο.

8)Αθαλφληζηνη κεηαβιεηνί
Αξγά κεηαβαιιφκελνη γίγαληεο θαη ππεξγίγαληεο κε αθαλφληζηε κεηαβνιή
ιακπξφηεηαο. Με κεηαβνιή σο 2mag, αιιά ζπλήζσο ιηγφηεξν απφ 0,5 mag.

9)α-Κχθλνπ
Τπεξγίγαληεο κε θαζκαηηθφ ηχπν Β ή Α, κε αθαλφληζηε πεξηνδηθφηεηα, απφ
5 σο 10 εκέξεο. Ζ πεξηνδηθφηεηα εκθαλίδεηαη ζπρλά αθαλφληζηε ιφγσ
αιιεινεπηθάιπςεο πνιιψλ πεξηφδσλ ηνπο.

10)ΕΕ-Κήηνο
Λεπθνί λάλνη, πινχζηνη ζε πδξνγφλν, κε πνιχ κηθξή πεξίνδν(30s-25m).

Μεηαβιεηνί εθξεθηηθνί αζηέξεο
Αζηέξηα έθιακςεο
Δίλαη ςπρξά αζηέξηα θχξηαο αθνινπζίαο (λάλνη dK, dM) πνπ έρνπλ
αθαλφληζηεο αλαιακπέο. Ζ έθιακςε νινθιεξψλεηαη ζε δεπηεξφιεπηα σο ιίγα
ιεπηά. Ζ δηαθχκαλζε ιακπξφηεηαο είλαη κέρξη 6 mag, πην δπλαηή ζην
ππεξηψδεο, θαη εμαζζελεί πξνο ηα κεγάια κήθε θχκαηνο. Σν θάζκα κνηάδεη κε
ησλ Σ Σαχξνπ, θαη παξνπζηάδνπλ ρξσκνζθαηξηθφ θάζκα κε γξακκέο εθπνκπήο. Ζ
αηηία είλαη, φπσο ζηηο εθιάκςεηο ηνπ Ζιίνπ καο, ε δξαζηεξηφηεηα ηνπ
ζηέκκαηνο, αιιά κε πνιχ πην έληνλα θαηλφκελα. Λφγσ φηη ε ζηεκκαηηθή
δξαζηεξηφηεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ αζηεξηνχ (κεραληζκφο ηνπ
δπλακφ)θαη ηα αζηέξηα κεηψλνπλ ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπο, εμαιείθεηαη
ην θαηλφκελν ησλ εθιάκςεσλ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. ια ηα αζηέξηα

κηθξήο κάδαο ζε αλνηρηά ζκήλε είλαη αζηέξηα έθιακςεο, ε θάζε απηή
απνηειεί έλα ζηάδην ηεο εμέιημήο ηνπο. Απηή ε θάζε εμέιημεο ζπκβαίλεη θαη
ζηα G,F αζηέξηα, αιιά ηα K,M δείρλνπλ κεγαιχηεξν θνληξάζη ιφγσ ηεο
κηθξφηεξεο ιακπξφηεηάο ηνπο.

Αζηέξηα πξν θπξίαο αθνινπζίαο
Κπξίσο ζπλδένληαη κε λεθειψκαηα. Πξφθεηηαη γηα λεαξά αζηέξηα, πνπ
δεκηνπξγήζεθαλ ζηελ θαηάξξεπζε ηκήκαηνο ηνπ λεθειψκαηνο .Ζ ελέξγεηά ηνπο
πξνέξρεηαη απφ ηελ απειεπζέξσζε ηεο βαξπηηθήο ελέξγεηαο θαηά ηε ζπζηνιή
ηνπο, αθνχ αθφκα δελ ζπληήθνπλ ην πδξνγφλν ζε ήιηνλ. Βξίζθνληαη αθφκα
εθηφο θχξηαο αθνινπζίαο. Υαξαθηεξεζηηθά δείγκαηα είλαη ηα αζηέξηα ηνπ
λεθειψκαηνο ηνπ Ωξίσλα.
Σα ηαμηλνκνχκε αλάινγα κε ηε κάδα ηνπο. Οη Σ- Σαχξνπ έρνπλ κέρξη 3
ειηαθέο κάδεο θαη νη Herbig Ae/Be είλαη αζηέξεο απφ 4 σο 8 ει. κάδεο.

Αζηέξηα Σ- Σαχξνπ.
α)Κιαζζηθνί Σ- Σαχξνπ
Δίλαη θαζκαηηθνχ ηχπνπ G- M. ε απηνχο θπξηαξρεί ην ζπλερέο θάζκα, αιιά
δηαθξίλεηαη θαη ιίγν ην θάζκα ηεο θσηφζθαηξαο. Έρνπλ δπλαηή γξακκή
απνξξφθεζεο ιηζίνπ, δείγκα ηεο λεαξήο ηνπο ειηθίαο. Οη γξακκέο εθπνκπήο
ηνπο είλαη δπλαηέο, φκνηεο κε ηηο ρξσκνζθαηξηθέο ηνπ Ζιίνπ καο. Δπίζεο
παξαηεξνχκε ζεηξέο Balmer θαη ηνληζκέλα κέηαιια ((CaII), (FeII), (TiII)
θ.α.),θαζψο θαη (HeI).
Οη γξακκέο απνξξφθεζεο είλαη πνιιέο θνξέο πνιχπινθεο, ιφγσ ηεο χπαξμεο
ξεπκάησλ χιεο απφ ή πξνο ην αζηέξη. Έρνπλ έμαξζε ζην ππέξπζξν θαη ζην
ππεξηψδεο. Σα ξεχκαηα απηά ηα αλαθαιχςακε απφ ηηο γξακκέο εθπνκπήο,
θπξίσο (Hα), αιιά θαη ηελ έμαξζε ζην ππεξηψδεο. Έρνπλ ηζρπξή θαη αλψκαιε
θσηνκεηξηθή κεηαβιεηφηεηα 5 θαηεγνξηψλ.
1)Αλψκαιε κεηαβιεηφηεηα κεγάιεο θιίκαθαο(5-6 mag)ζε κεγάια ρξνληθά
δηαζηήκαηα. Κπξίσο ζε αζηέξηα Σ- Σαχξνπ κε ηζρπξέο γξακκέο εθπνκπήο θαη
πξνθίι P- Κχθλνπ.
2)Ξεζπάζκαηα ηχπνπ FU- Ωξίσλα. Μεγάιε άλνδνο ιακπξφηεηαο, κέρξη θαη 6 mag
ζε ιίγνπο κήλεο, κεηά αθνινπζεί αξγή πηψζε (απφ ρξφληα σο δεθαεηίεο).
3)Ξεζπάζκαηα ηχπνπ EX-Λχθνπ. Ζ ιακπξφηεηα αλεβαίλεη φπσο ζηελ πξνεγνπκέλε
θαηεγνξία, αιιά πέθηεη ζην ίδην κε ηελ άλνδν ρξνληθφ δηάζηεκα.
4)Αλψκαινη κεηαβιεηνί κεζαίαο ή κηθξήο ιακπξφηεηαο(1-2 mag). Με πεξηφδνπο
απφ ιεπηά σο εκέξεο. Μπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ πξσηνπιαλήηεο ή ηνλ δίζθν
ηεο δεκηνπξγίαο ηνπο.
5)Ζκη-πεξηνδηθήο κεηαβνιήο. Με πεξηφδνπο απφ 1-10 εκέξεο. Με κεηαβνιή
κεξηθά δέθαηα ηνπ mag. Ζ αηηία ηεο κεηαβνιήο είλαη ε πεξηζηξνθή ηνπ
αζηέξα θαη ε αλνκνηφκνξθε θαηαλνκή ησλ κεγάισλ θπιίδσλ ηνπ.
Ζ δφκεζε ελφο αζηέξα Σ- Σαχξνπ είλαη έλαο ππξήλαο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ
δίζθν πξνζαχμεζεο κε ζθφλε θαη αέξηα (πξσηνπιαλεηηθφο δίζθνο). ηνλ
Ωξίσλα έρνπκε πέηπρεη απεηθνλίζεηο ηέηνησλ δίζθσλ ζην ππέξπζξν. Σα
αζηέξηα ζπλδένληαη κε ηνπο δίζθνπο κε δηπνιηθά δπλαηά ξεχκαηα κνξηαθήο
χιεο θαη αεξηψδεηο πίδαθεο, πνπ αιιεινεπηδξνχλ κέζσ θξνπζηηθψλ θπκάησλ κε
ηελ κεζναζηξηθή χιε.

β)Γπκλνί Σ- Σαχξνπ
Έρνπλ ηζρπξή γξακκή απνξξφθεζεο ιηζίνπ, άξα πξέπεη λα είλαη πνιχ λεαξά
άζηξα (ην ιίζην θαηαζηξέθεηαη θαηά ηελ εμέιημε ησλ αζηεξηψλ). Με πνιχ
αδχλαηεο γξακκέο εθπνκπήο θαη ρσξίο έμαξζε ζην ππέξπζξν. Αλαθαιχπηνληαη
ζηηο ίδηεο πεξηνρέο κε ηνπο θιαζζηθνχο Σ- Σαχξνπ. ην H/R είλαη ιίγν πην
θνληά ζηελ θχξηα αθνινπζία, αιιά ζρεδφλ ζηελ ίδηα πεξηνρή κε ηνπο
θιαζζηθνχο Σ- Σαχξνπ. Έρνπλ ράζεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ δίζθνπ
πξνζαχμεζεο αιιά αθφκα θεξδίδνπλ ηελ ελέξγεηά ηνπο απφ ηελ ζπξξίθλσζή
ηνπο. Σα αλαθαιχςακε απφ ηελ δπλαηή εθπνκπή ηνπο ζηηο αθηίλεο Υ. Λφγσ ηεο

ηαρχηαηεο πεξηζηξνθήο ηνπο έρνπλ κεγάιε δξαζηεξηφηεηα ζην ζηέκκα ηνπο, κε
απνηέιεζκα ηελ έληνλε εθπνκπή αθηηλνβνιίαο Υ (κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο ζην
ζηέκκα). ηνπο θιαζζηθνχο απηή ε αθηηλνβνιία απνξξνθάηαη θαηά πνιχ απφ
ηνλ δίζθν. Ζ θσηνκεηξηθή κεηαβιεηφηεηά ηνπο είλαη κηθξφηεξε απφ φηη ζηνπο
θιαζζηθνχο, θαη ζπλήζσο είλαη εκη- πεξηνδηθνί κε αίηην κεηαβνιήο ηηο
θειίδεο ηνπο.

Αζηέξηα Herbig- Ae/ Be
Αζηέξηα θαζκαηηθνχ ηχπνπ Β, Α. Έρνπλ θνηλά θαζκαηηθά ραξαθηεξεζηηθά κε
ηνπο Σ- Σαχξνπ, φπσο νη γξακκέο εθπνκπήο, ε έμαξζε ζην ππεξηψδεο θαη ζην
ππέξπζξν θαη ε αλψκαιε κεηαβιεηφηεηα. Δίλαη θαη απηά λεαξά αζηέξηα πξν
θπξίαο αθνινπζίαο, κε δίζθν πξνζαχμεζεο. Οη κεηαβνιέο ηνπο είλαη
γξήγνξεο, αθαλφληζηεο, κε δηαθνξεηηθέο δηαθπκάλζεηο κέρξη 4 mag. Με
κεγάιεο παχζεηο κεηαβιεηφηεηαο.

Λακπξνί κπιε κεηαβιεηνί(LBV, luminous blue variable).
Ολνκάδνληαη θαη S- Doradus. Δίλαη άζηξα αθξαίαο πςειήο ιακπξφηεηαο. Δίλαη
ηα πην ιακπξά αζηέξηα ηνπ ζχκπαληνο. Ζ δηαθχκαλζε ηεο ιακπξφηεηάο ηνπο
είλαη αλψκαιε, ζε εβδνκάδεο σο έηε, κέρξη 1 mag. Μεξηθέο θνξέο
δηαθφπηεηαη απφ πεξηφδνπο νκαιήο ιακπξφηεηαο.
Δαλ ε πεξίνδνο έρεη δηάξθεηα εθαηνληαεηίεο, έρνπκε κεγάιε κεηαβιεηφηεηα,
ελψ αλ είλαη δεθαεηίεο κεζαία θαη αλ είλαη κηθξνχ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο
έρνπκε κφλν πνιχ κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Έρνπλ γξακκέο εθπνκπήο κε πξνθίι ΡΚχθλνπ.
Πξφθεηηαη γηα ηεξάζηηα αζηέξηα πνπ θαίλε αθφκα πδξνγφλν, κε κεγάιε
απψιεηα κάδαο. Έρνπλ θέιπθνο, θαη κάιινλ είλαη ζην ζηάδην ηεο εμέιημεο
απφ θχξηαο αθνινπζίαο ζε Wolf-Rayet(ε ζεηξά εμέιημεο είλαη απφ Of ζε LBV
θαη κεηά ζε WR). Σν ιακπξφηεξν πνπ γλσξίδνπκε είλαη ην ε Καξίλαο, κε κάδα
100-150 ειηαθέο, πνπ ηα επφκελα 100000 έηε ζα εθξαγεί σο ζνππεξλφβα ΗΗ.

R-Βφξεηαο Κνξφλαο
Φησρνί ζε πδξνγφλν ππεξγίγαληεο F,G κε πινχζηα ζε άλζξαθα αηκφζθαηξα. Ζ
ιακπξφηεηά ηνπο κέλεη γηα κήλεο ή θαη ρξφληα ζηαζεξή, θαη κεηά πέθηεη ζε
ιίγεο κέξεο αξθεηά (4 mag ζε 25 κέξεο). πλήζσο αλεβαίλεη πάιη κέρξη ην
κέγηζην, κεξηθέο θνξέο αξγά (1-3 έηε) θαη κε αθαλφληζηεο δηαθπκάλζεηο.
Γελ έρνπλ θακία θαλνληθφηεηα, θαη παξνπζηάδνπλ δηαθχκαλζε κέρξη 7 mag.
Κπξίσο είλαη αζηέξηα άλζξαθα (carbon stars). Γεκηνπξγνχληαη φηαλ
δηαθεχγεη κάδα απφ ην αζηέξη ζε ζπλνδφ ηνπ, κε απνηέιεζκα λα γίλνληαη
νξαηά ηα εζσηεξηθά ζηξψκαηα ηνπ αζηέξα (έρνπκε κεηαηφπηζε θάζκαηνο ζην
κπιε θαηά ηελ πηψζε ιακπξφηεηαο). Ζ γξήγνξε ζπκπχθλσζε ηνπ άλζξαθα, πνπ
εκθαλίδεηαη πιένλ ζηελ θσηφζθαηξα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ, ζθνηεηληάδεη ηελ
θσηφζθαηξα. Γελ είλαη ζπκκεηξηθή ε θαηαλνκή ηνπ άλζξαθα ζηελ επηθάλεηα
ηνπ άζηξνπ. ηαλ δηαιχεηαη ην λέθνο άλζξαθα, απμάλεηαη πάιη ε ιακπξφηεηα.
Μηα αθφκε θαηεγνξία εθξεθηηθψλ κεηαβιεηψλ είλαη νη εθξήμεηο ζνππεξλφβα.

Κνληηλνί δηπινί (κε αιιειεπίδξαζε ζηε εμέιημή ηνπο)
Βαζηθά ραξαθηεξεζηηθά.
Σα κηζά αζηέξηα ζην ζχκπαλ είλαη δηπιά, θαη κεξηθά είλαη πνιιαπιά. Με ηελ
εμέιημή ηνπο πέξα απφ ηελ θ. αθνινπζία ηα αζηέξηα δηαζηέιινληαη, κέρξη
θαη πεξηζζφηεξν απφ 1000 ειηαθέο αθηίλεο (γίγαληεο). Αλ ε απφζηαζε 2
αζηέξσλ θ. αθνινπζίαο είλαη κηθξφηεξε απφ ηνλ κέγηζην ρψξν πνπ ζα
θαηαιακβάλνπλ θαηά ηελ εμέιημή ηνπο (φηαλ δηαζηαινχλ ζε εξπζξνχο
γίγαληεο), ηφηε θάπνηα ζηηγκή ζα απνθηήζνπλ ηζρπξέο ζρεηηθηζηηθέο
δπλάκεηο αιιειεπίδξαζεο κε θπθινπνίεζε ησλ ηξνρηψλ ηνπο θαη ζπγρξνληζκφ
ησλ πεξηζηξνθψλ ηνπο κε ηνλ ρξφλν πεξηθνξάο ηνπο. Θα αληαιιάμνπλ κάδα θαη

ζα απνθηήζνπλ έλα θνηλφ θέιπθνο θαη θνηλφ δίζθν πξνζαχμεζεο, ιφγσ ηεο
δηαηήξεζεο ηεο ζηξνθνξκήο. Έηζη δεκηνπξγνχληαη πνιινί ηχπνη κεηαβιεηψλ.
ηα δηπιά αζηέξηα έρνπκε ηνλ πξσηεχνληα (ζπλήζσο ην αζηέξη κεγαιχηεξεο
κάδαο) θαη ηνλ δεπηεξεχνληα (ην αζηέξη κηθξφηεξεο κάδαο). Μπνξεί θαηά ηελ
εμέιημή ηνπο λα αληηζηξαθεί ε ζρεηηθή πνζφηεηα κάδαο ηνπο, ιφγσ
αληαιιαγήο κάδαο.ε θνληηλά ζπζηήκαηα ν πξσηεχνλ δηαζηέιιεηαη ηφζν ψζηε
λα ππάξμεη αλάιιαγε κάδαο, ελψ ζηα καθξηλά ζπζηήκαηα ζα εμειηρηνχλ ζαλ 2
αλεμάξηεηα άζηξα.

Μνληέιν Roche
Έρνπκε 3 είδε εμηζνξξφπεζεο.
1)Δζσηεξηθή πεξηνρή. Απηή πεξηιακβάλεη ηηο επηθάλεηεο πνπ ηα φξηά ηνπο
είλαη ρσξηζηνί θχθινη ή ειιείςεηο γχξσ απφ ηα 2 άζηξα. Γηαρσξίδεη ην πνηα
πεξηνρή αλήθεη ζε πην άζηξν. Σέηνηεο πεξηνρέο είλαη θαη νη επηθάλεηεο ησλ
αζηέξσλ.
2)Κξίζηκε επηθάλεηα εμηζνξξφπεζεο. Δίλαη ην θνηλφ φξην ησλ 2 καδψλ.
Πεξηιακβάλεη ηνλ κέγηζην ρψξν φπνπ έλα αληηθείκελν κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη
αλήθεη ζε έλα νπνηνδήπνηε απφ ηα 2 αζηέξηα. Δθεί πνπ ηέκλνληαη είλαη ην
ζεκείν ηζνξξνπίαο L1(Lagrange).
3)Δμσηεξηθή πεξηνρή. Δίλαη ε επηθάλεηα εμηζνξξφπεζεο πνπ πεξηθπθιψλεη θαη
ηηο 2 κάδεο. Πεξηέρεη ην ζεκείν L2, θαη ηα αληηθείκελα (π.ρ. πιαλήηεο)
κέζα ζε απηήλ αλήθνπλ ζην θνηλφ θέιπθνο γχξσ απν ηα 2 αζηέξηα.
Αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ ην L2 πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ηα 2
αζηέξηα ζε ηξνρηέο Κεπιεξ.
Σα αληηθείκελα ζηα ζεκεία L (Lagrange) έρνπλ ζηαζεξέο ζέζεηο ζε ζρέζε κε
ηα 2 αζηέξηα. Ζ βαξχηεηα πνπ ηνπο αζθείηαη είλαη ίζε κε ηελ ηαρχηεηα
δηαθπγήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ο φγθνο Roche (ή θξίζηκνο) ελφο αζηεξηνχ είλαη ν
ρψξνο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζε απηέο ηηο επηθάλεηεο.

Καηεγνξίεο αζηεξηψλ θαηά ηε δηακφξθσζε ηνπ φγθνπ.
D (detached). Υσξηζηά ζπζηήκαηα. Σα 2 αζηέξηα είλαη κηθξφηεξα απφ ηνλ
θξίζηκν φγθν. πκπεξηθέξνληαη ζαλ 2 θαλνληθά αζηέξηα.
SD (semi-detached).Ζκηρσξηζκέλα αζηέξηα. Σν έλα αζηέξη έρεη γεκίζεη ηνλ
θξίζηκν φγθν, π.ρ. θαηαθιπζκηθνί δηπινί, δηπινί αθηίλσλ Υ, ηχπνπ Algol.
C (contact binaries). Καη ηα 2 αζηέξηα έρνπλ γεκίζεη ηνλ θξίζηκν φγθν
ηνπο, π.ρ. W κηθξήο Άξθηνπ.
Πνιιέο θνξέο ν αζηέξαο κε ηελ κηθξφηεξε κάδα έρεη πξνρσξήζεη ζηελ εμέιημε
εθηφο θπξίαο αθνινπζίαο, ελψ ζα πεξηκέλακε ηνλ κεγάιν λα εμειηρηεί
πξψηνο. Αληίζεηα κε ηα κεκνλνκέλα αζηέξηα, ζε απηά ηα ζπζηήκαηα ηα
αζηέξηα δελ κπνξνχλ λα επεθηαζνχλ ειεχζεξα, αιιά κφλν κέζα ζηα φξηα ηνπ
θξίζηκνπ φγθνπ. Δηζη ην κεγαιχηεξν αζηέξη ζηελ δηαζηνιή ηνπ ράλεη κάδα
πέξα απφ ην ζεκείν L1, ε νπνία θαηαιήγεη ζηνλ ζπλνδφ ηξνθνδνηψληαο ηνλ κε
κεγάιν κέξνο ηεο κάδαο ηνπ.

Μεηαθνξά κάδαο. Σα 2 αζηέξηα, φηαλ είλαη ζηελ θ. αθνινπζία, δελ γεκίδνπλ
ηνλ θξίζηκν φγθν ηνπο. ηαλ ην έλα δηαζηέιιεηαη ηφζν πνιχ, ψζηε ζρεδφλ λα
γεκίζεη ηνλ θξίζηκν φγθν ηνπ, κπνξεί λα δηαθχγεη πιηθφ απφ ην πξψην
αζηέξη, κέζσ ηνπ ζεκείνπ L1, ζηνλ ζπλνδφ. Δδψ έρνπκε 2 πεξηπηψζεηο. Ο
ζπλνδφο λα είλαη ηφζν κεγάινο, ψζηε ην αέξην πνπ πεξλάεη απφ ην L1 λα
θαηαιήγεη απεπζείαο ζε απηφλ. Ζ άιιε πεξίπησζε είλαη ην αέξην λα
ζπγθξνχεηαη κε αέξην πνπ πεξηθέξεηαη ηνπ ζπλνδνχ, λα επηβξαδχλεηαη θαη λα
ζρεκαηίδεη έλαλ πεξηζηξεθφκελν δίζθν γχξσ απφ ηνλ ζπλνδφ. ηελ πξψηε
πεξίπησζε ην θπξίσο αζηέξη είλαη αθφκα (ή θνληά) ζηελ θ. αθνινπζία θαη ν
ζπλνδφο γεληθά ζην δηάγξακκα (ή θνληά). ηελ δεχηεξε ν ζπλνδφο είλαη έλα
ππεξ ππθλφ αληηθείκελν (ιεπθφο λάλνο, αζηέξαο λεηξνλίσλ, καχξε ηξχπα).
Δίρε πξνεγεζεί κεηαθνξά κάδαο απφ απηφλ ζηνλ πξσηεχσλ, πξηλ ηελ εμέιημή
ηνπ ζε εθθπιιηζκέλν αληηθείκελν.

Οη θαηαθιπζκηθνί κεηαβιεηνί.
Δίλαη ηα εκη ρσξηζκέλα δηπιά κε θχξην αζηέξη έλαλ ι. λάλν θαη έλαλ ζπλνδφ
κε γεκάην ηνλ θξίζηκν φγθν ηνπ (θαλνληθφ αζηέξη θ. αθνινπζίαο ή γίγαληαο
ή εθθπιηζκέλν αληηθείκελν). Απφ ηνλ ζπλνδφ θεχγεη κάδα κέζσ ηνπ L1 ζηνλ
ι. λάλν. Γεκηνπξγείηαη έηζη έλαο δίζθνο πξνζαχμεζεο. ην κέξνο, φπνπ ην
ξεχκα χιεο αθνπκπάεη ζηνλ δίζθν έρνπκε ην <θαπην ζεκείν>.
Καηεγνξίεο θαηαθιπζκηθψλ
.Κιαζηθνί Ννβα. Δίλαη μεζπάζκαηα ιακπξφηεηαο κε κεηαβιεηφηεηα 8-19 mag.
Δίλαη ε ηξίηε πην δπλαηή έθξεμε ζε αληηθείκελα γαιαμηψλ. Πεξίπνπ
ππνινγίδνπκε λα γίλνληαη 50 Ννβα ην ρξφλν ζηνλ Γαιαμία, νη πεξηζζφηεξνη
ζην επίπεδν ηνπ Γαιαμία. Γηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο ζε δηάξθεηα θαη κέγεζνο
κεηαβνιήο. Γξήγνξα Ννβα είλαη εθείλα πνπ ε ιακπξφηεηά ηνπο πέθηεη θαηά 3
mag ζε ιηγφηεξν απφ 100 κέξεο. ηα γξήγνξα ε άλνδνο γίλεηαη ζε ιηγφηεξν
απφ 1 εκέξα, ζηα αξγά ζε εκέξεο κέρξη εβδνκάδεο.
Σν θάζκα ηνπο δείρλεη, κέρξη ην κέγηζην, ηχπν Α ή γίγαληα F (7000-10000
Κ.), κε κεηαηφπηζε ζην κπιε ζηηο γξακκέο απνξξφθεζεο θαη αζπλήζηζηα
ηζρπξέο γξακκέο (C),(N),(O). Μεηά ην κέγηζην, νη πην δπλαηέο γξακκέο
είλαη νη (H-Balmer), (HeI), κνλά ηνληζκέλα κέηαιια θαη θπξίσο (FeII).
ηελ κεηαγελέζηεξε θάζε έρνπκε θάζκα λεθειψκαηνο. Σν ζπκπέξαζκα είλαη φηη
νη εθξήμεηο Ννβα είλαη γηγαληηαίεο, κε ηελ χιε λα εθηνμεχεηαη κε
ηαρχηεηεο κεξηθψλ 1000 ρηι. ην δεπηεξφιεπην.
ρεκαηίδεηαη έλα θέιπθνο, παξαηεξήζηκν ζε θνληηλέο Ννβα, κε κάδα κεηαμχ
10ζηε-6 θαη 10ζηε-3 ειηαθέο. Γελ έρεη θακία ζθαηξηθή ζπκκεηξία, θαη
παξνπζηάδεη πνιιέο κηθξέο ζπκππθλψζεηο.
Σα αίηηα ελφο Ννβα είλαη νη εθξεθηηθά εκθαληδφκελεο ζεξκνππξεληθέο
αληηδξάζεηο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ι. λάλνπ (thermonuclear runaway).Γίλεηαη
ζπζζψξεπζε πδξνγφλνπ ζηνλ εθθπιηζκέλν ι. λάλν, κε απνηέιεζκα ε
ζεξκνθξαζία λα κπνξεί λα αλεβεί πνιχ (ζε θαλνληθή κε εθθπιιηζκέλε χιε ν
φγθνο ζα απμαλφηαλ ιφγσ αληίζηνηρεο αχμεζεο ηεο πίεζεο, κε απνηέιεζκα ηελ
πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. ηελ εθθπιιηζκέλε χιε φκσο ε ζεξκνθξαζία είλαη
αλεμάξηεηε απφ ηελ πίεζε). ηαλ ε πίεζε ππεξβεί έλα φξην, αξρίδεη ε θαχζε
(ζχληεμε) ηνπ πδξνγφλνπ κε ηνλ θχθιν CNO.
Ζ δηάζπαζε β θαηά ηελ ζχληεμε δίλεη ηελ ελέξγεηα γηα ηελ εθηίλαμε ηνπ
θειχθνπο ηνπ Ννβα. Οπηηθά παξαηεξνχκε έλα δηαζηειιφκελν θέιπθνο κε
ζηαζεξή ιακπξφηεηα (ςεπδφ- θσηφζθαηξα). Μφλν έλα κέξνο ηνπ θειχθνπο
δηαθεχγεη, ε ππφινηπε χιε πνπ κέλεη πίζσ πέθηεη πάιη ζηνλ ιεπθφ λάλν. Σν
θάςηκν ηνπ (Ζ) ζηελ επηθάλεηα θξαηάεη κήλεο ή ρξφληα. Απηή ε θάζε
μεζπάζκαηνο ηεο ιακπξφηεηαο ιέγεηαη βνινκεηξηθή ζηαζεξά ιακπξφηεηαο, κε
ηελ ζεξκνθξαζία ζηελ επηθάλεηα ηνπ Ννβα λα θηάλεη ηνπο 800000 Κ. Ζ θαχζε
ζηακαηάεη φηαλ ε χιε ηνπ θειχθνπο εμαθαληζηεί ηειείσο (κέζσ αζηξηθνχ
αλέκνπ, ηξηβψλ θ.ιπ.). Μέζσ ησλ Ννβα αλαθαιχςακε ι. λάλνπο απφ (Ne), (Mg)
(ζπλήζσο είλαη απφ (C),(O)),θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβεί ζηελ εμέιημε
κεκνλσκέλσλ αζηέξσλ ιεπθνχο λάλνπο. ε απηνχο ηνπο <ππεξθπζηθνχο> ιεπθνχο
λάλνπο ε κάδα ήηαλ αξθεηή ψζηε λα ζπληερηεί ν άλζξαθαο, αιιά αθνινχζεζε

κεγάιε απψιεηα κάδαο κε ζπλέπεηα λα κελ εμειηρηνχλ ζε ζνππεξλφβα ΗΗ
(κάιινλ ιφγσ απνξξφθεζεο κάδαο απφ ζπλνδφ αζηέξη).
.Δπαλεξρφκελνη Ννβα.
Ννβα κε 2 ή 3 εθξήμεηο. Μάιινλ φινη νη Ννβα είλαη επαλεξρφκελνη, αιιά κε
πνιχ κεγάια δηαζηήκαηα επαλφδνπ. Ζ επάλνδνο γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξν απφ
θάζε 9 ρξφληα. Δδψ ν ιεπθφο λάλνο έρεη κεγάιε κάδα, θνληά ζην φξην
Chandrasekhar.
.Νάλνη Ννβα.
Μηθξέο δηαθπκάλζεηο ιακπξφηεηαο ζην ειάρηζην, κεηά αθνινπζνχλ μαθληθά
μεζπάζκαηα κε γξήγνξε άλνδν (ζε 1-2 κέξεο 2-6 mag). Σν δηάζηεκα ησλ
μεζπαζκάησλ είλαη απφ 10 σο 1000 εκέξεο. Έρνπλ 3 ππνθαηεγνξίεο
1) U-Γπδίκσλ. Καλνληθά μεζπάζκαηα, κε ηππηθφ δηάζηεκα θάζε 30-100 εκέξεο,
κε δηάξθεηα 3-10 εκέξεο. ζν πην κεγάιν ην δηάζηεκα, ηφζν πην κεγάιν θαη
ην μέζπαζκα.
2) SU-Μεγ. Άξθηνπ. Με πεξηζηαζηαθά ππεξ-μεζπάζκαηα, 1-2 mag ιακπξφηεξα
απφ ηα θαλνληθά. Σα θαλνληθά επαλαιακβάλνληαη θάζε 20-30 εκέξεο, κε
δηάξθεηα ιίγεο εκέξεο. Σα ππεξ-μεζπάζκαηα επαλαιακβάλνληαη απφ θάζε 6
κήλεο σο θαη ρξφληα, κε δηάξθεηα 10-20 εκέξεο.
3) Z-Κακεινπάξδαιεο. κνηα κε ηα U-Γίδπκσλ, αιιά κε πεξηζηαζηαθή παχζε
ζην ειάρηζην. ε αλψκαια δηαζηήκαηα ε ιακπξφηεηα δελ πέθηεη ζην ειάρηζην,
αιιά παξακέλεη ζε κεζαία θαηάζηαζε απφ κήλεο σο θαη ρξφληα. Μάιινλ αηηία
είλαη ε παξνδηθή απμεκέλε κεηαθνξά κάδαο ζηνλ ζπλνδφ.
Σν θάζκα ησλ λάλσλ Ννβα. Παξαηεξνχκε ηζρπξφ ζπλερέο κε πιαηηέο γξακκέο
εθπνκπήο ηεο ζεηξάο (Balmer Ζ), (HeΗ), (CaΗΗ), ζπρλά κε 2 θνξπθέο. Απηέο
νη γξακκέο ζρεκαηίδνληαη γχξσ θαη κέζα ζηνλ δίζθν πξνζαχμεζεο. ην
κέγηζην εμαθαλίδνληαη νη γξακκέο εθπνκπήο, θαη έρνπκε ηζρπξέο γξακκέο
απνξξφθεζεο.
Ζ αηηία ησλ μεζπαζκάησλ είλαη ε αζηάζεηα ηνπ δίζθνπ πξνζαχμεζεο (πηψζε
κέξνπο ηνπ ζηνλ ιεπθφ λάλν).Ζ πεγή ελέξγεηαο ησλ μεζπαζκάησλ είλαη ε
απειεπζέξσζε ηεο βαξπηηθήο ελέξγεηαο.(εκείσζε 1)

.Μαγλεηηθά ζπζηήκαηα
Γελ ππάξρεη πηα δίζθνο πξνζαχμεζεο θαη ε χιε πέθηεη ζηνλ ι. λάλν κέζα απφ
πίδαθεο πνπ νδεγνχληαη απφ καγλεηηθέο γξακκέο.
πκβησηηθά αζηέξηα
Αζηέξηα κε ζπγθεθξηκέλα θάζκαηα. Δίλαη φκνηνη κε κεξηθνχο θαηαθιπζκηθνχο.
Απνηεινχληαη απφ έλαλ ςπρξφ γίγαληα (κε κνξηαθνχο δεζκνχο) θαη έλαλ ππθλφ
θαπηφ ζπλνδφ, ζπλήζσο έλαλ ι. λάλν. Με γξακκέο εθπνκπήο, θαηά κέξνο πνιχ
ηνληζκέλεο. ε φινπο ηνπο ζπκβησηηθνχο ξέεη πιηθφ απφ ηνλ γίγαληα ζηνλ
ζπλνδφ, κέζσ δίζθνπ πξνζαχμεζεο ή αζηξηθνχ αλέκνπ. Ζ πεξίνδνο πεξηθνξάο
είλαη απφ 100 εκέξεο σο ιίγα έηε. Ζ πεξίνδνο κεηαβιεηφηεηαο κπνξεί λα
είλαη εκέξσλ, αιιά θαη εηψλ. ε κεξηθνχο παξαηεξνχκε μεζπάζκαηα φκνηα κε
απηά ζηνπο Ννβα, κε κεγάιν βαζκφ κεηαβνιήο. Αίηηα ησλ μεζπαζκάησλ είλαη
νη ζεξκνππξεληθέο ζπληήμεηο ή ε αζηάζεηα ηνπ δίζθνπ. Μεξηθά εκθαλίδνπλ
πίδαθεο.
Μηα ππνθαηεγνξία είλαη νη ζπκβησηηθνί Ννβα, κε μεζπάζκαηα κεξηθά mag, κε
πνιχ αξγή ππνρψξεζε (έηε). ε αληίζεζε κε ηνπο επαλεξρνκέλνπο Ννβα ν
γίγαληαο δελ γεκίδεη φιν ηνλ θξίζηκν φγθν. Ζ άιιε ππνθαηεγνξία είλαη νη
ηχπνπ Mira, κε ραξαθηεξηζηηθφ ππέξπζξν πνπ παξαζέηεη ζε θέιπθνο ζθφλεο,
πνπ απνξξνθάεη ην νξαηφ θσο.

.Γηπινί αθηίλσλ Υ
Ζκηρσξηζκελα ζπζηήκαηα κε θχξην ζπλνδφ καχξε ηξχπα ή αζηέξη λεηξνλίσλ(ην
ζχζηεκα επηβίσζε ηελ έθξεμε ζνππεξλφβα ΗΗ). Γεληθά, αλαθαιχθηεθαλ απφ ηε
δπλαηή ηνπο εθπνκπή ζηηο αθηίλεο Υ. Έρνπλ 2 ππνθαηεγνξίεο.
1)Γηπινί Υ κεγάιεο κάδαο.

ρεηηθά κηθξή έληαζε αθηίλσλ Υ ζε ζρέζε κε ην νξαηφ. Ζ πεξίνδνο πεξηθνξάο
ηνπο είλαη κεξηθέο εκέξεο.
α) Ο δεπηεξεχσλ κπνξεί λα είλαη κεγάιεο κάδαο ΟΒ αζηέξαο. Γηα λα έρεη
πνιχ ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν, ν αζηέξαο λεηξνλίσλ πξέπεη λα είλαη λένο.
Έηζη θαηαξξέεη (ηνληζκέλε) χιε απφ ην κεγάιν αζηέξη θαη νδεγείηαη απφ ηηο
καγλεηηθέο γξακκέο ζηνπο πφινπο ηνπ αζηέξα λεηξνλίσλ. Δθεί ζεξκαίλεηαη
πνιχ, κε ζπλέπεηα ηελ έθιπζε αθηίλσλ Υ. Δπίζεο ην παιζαξ θεξδίδεη
ζηξνθνξκή απφ ην ζχζηεκα (επηηαρχλεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ, αληί λα ηελ
κεηψζεη, φπσο είλαη ην θπζηθφ κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Απηά ηα παιζαξ
ιέγνληαη αλαθπθισκέλα (recycling)).
Λφγσ πεξηζηξνθήο ππάξρεη παικφο ζηελ αθηηλνβνιία (παιζαξ Υ). Να κελ ηνλ
κπεξδεχνπκε κε ηνλ παικφ ξαδηνθπκάησλ ζηα παιζαξ, πνπ εθπέκπεη κε ζεξκηθή
ζρεηηθηζηηθή αθηηλνβνιία. Ζ πεξίνδνο παικνχ είλαη 0,7 σο κεξηθέο
εθαηνληάδεο παικνί ην δεπηεξφιεπην. Δίλαη εμαηξεηηθά ζηαζεξνί, ηδαληθνί
ρξνλνκέηξεο.
β) Ο αζηέξαο λεηξνλίσλ είλαη ζε πνιχ ειιεηπηηθή ηξνρηά γχξσ απφ ηνλ
αζηέξα Be. Απηφο έρεη έλαλ δίζθν πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηνλ αζηξηθφ ηνπ
άλεκν, πνπ ηνλ ηέκλεη ν αζηέξαο λεηξνλίσλ ζηελ ηξνρηά ηνπ. Σφηε έιθεη έλα
κεγάιν κέξνο ηνπ δίζθνπ, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε έθιακςε αθηίλσλ Υ.
2)Γηπινί Υ κηθξήο κάδαο.
Μεγάιε έληαζε αθηίλσλ Υ ζε ζρέζε κε ηηο νπηηθέο. Ο δεπηεξεχσλ είλαη απφ
αζηέξη θαζκαηηθνχ ηχπνπ Α σο Μ. Ζ πεξίνδνο πεξηθνξάο είλαη 0,19-17
εκέξεο. Ζ ζέξκαλζε ηνπ δεπηεξεχνληνο απφ ηελ αθηηλνβνιία Υ θέξλεη νπηηθέο
δηαθνξνπνηήζεηο θαηά ηελ πεξηθνξά. Γελ έρνπκε επηθαιχςεηο, αιιά κεηψζεηο
ηεο αθηηλνβνιίαο Υ, ιφγσ ηνπ ξεχκαηνο απφ ηνλ δίζθν ηεο χιεο πνπ
δηαθεχγεη ζηελ θαηεχζπλζε ηεο παξαηήξεζεο. Πξφθεηηαη γηα παιαηά άζηξα
λεηξνλίσλ κε αζζελέζηεξν καγλεηηθφ πεδίν, ρσξίο παικφ, θαη βξίζθνληαη
θπξίσο πξνο ην θέληξν ηνπ Γαιαμία.
Σχπνο Η. Λφγσ ζεξκνππξεληθψλ αληηδξάζεσλ (θαχζε (He)) ζηελ επηθάλεηά ηνπ
(φκνηα δηαδηθαζία κε απηήλ ζηα Ννβα) έρνπκε ηα μεζπάζκαηα θάζε ψξεο ή
εκέξεο (κφλν ζηνπο δηπινχο Υ κηθξήο κάδαο).
Σχπνο ΗΗ. Με δηάζηεκα μεζπάζκαηνο 7 δεπηεξφιεπηα κε 1 ψξα. Αηηία είλαη ε
αζηάζεηα ηνπ δίζθνπ (φπσο ζηνπο λάλνπο Ννβα).
Γηπινί Υ κε καχξε ηξχπα. Γίλεηαη έκκεζε δηαπίζησζε ηεο κ. ηξχπαο κε ηνλ
θαζνξηζκφ ηεο κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ δηαθνξά κε ηνπο δηπινχο αζηέξσλ
λεηξνλίσλ είλαη φηη ε ιακπξφηεηα ζηηο αθηίλεο Υ δελ είλαη ζπλερήο αιιά
έρεη 3 ζηάδηα, καιαθφ ζηάδην (κεγάιεο έθιπζεο Υ), ζθιεξφ (κεζαίαο Υ), θαη
παχζε, ρσξίο αθηίλεο Υ. Έρεη λα θάλεη κε κεηαβνιέο ζηνλ δίζθν
πξνζαχμεζεο, ζηνλ ξπζκφ ξνήο ηεο χιεο. ηελ παχζε δελ ππάξρεη ξνή χιεο.

Αζηέξηα επαθήο
Καη ηα 2 αζηέξηα γεκίδνπλ ηνλ θξίζηκν φγθν ηνπο. Δίλαη κηα νκάδα κε θαιά
νξηζκέλεο ηδηφηεηεο.
.Οη πεξίνδνη είλαη κηθξφηεξνη ηεο 1 εκέξαο, θπξίσο 7-12 ψξεο, πνιχ ζπρλά
κε δηαθπκάλζεηο.
.Ο θαζκαηηθφο ηχπνο είλαη F ή G. Αθνχ έρνπλ θνηλφ θέιπθνο ηα 2 αζηέξηα
έρνπλ θαη θνηλφ θάζκα.
.Οη κεηαβνιέο ιακπξφηεηαο είλαη απφ δέθαηα ηνπ mag σο 1 mag.
.Σα αζηέξηα είλαη παξακνξθσκέλα, ζε ζρήκα ζηαγφλαο.
.Τπάξρεη ζπλερήο κεηαβνιή θαηά ηελ ηξνρηαθή ηνπο θίλεζε ρσξίο εκθαλή αξρή
ή ηέινο ηεο επηθάιπςεο.
Απνηεινχλ ηελ πιεηνλφηεηα ησλ θσηνκεηξηθψλ κεηαβιεηψλ.

Μεηαβιεηνί επηθάιπςεο
α)Σχπνπ Αιγθνι
Έρνπλ ζρεδφλ ζηαζεξή ιακπξφηεηα κεηαμχ ησλ 2 ειάρηζησλ (ρσξηζηφο ή εκηρσξηζηφο ζηελφο δηπιφο). Οη πεξίνδνί ηνπο είλαη 0.45-9892 εκέξεο, κε
κεηαβνιή κέρξη 4 mag, αιιά ζπλήζσο θνληά ζην 1 mag.

Σα ζρήκαηά ηνπο εηλαη ζθαηξηθά. Σν παξάδνμν ηνπ Αιγθνι είλαη φηη ην Κ2 κε
ηελ κηθξφηεξε κάδα είλαη πην εμειηγκέλν απφ ην Β8. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην
ηειεπηαίν έραζε κάδα, πνπ ηελ πήξε ην κηθξφηεξν αζηέξη. Οη ηχπνπ Αιγθνι
έρνπλ κεγάιε ζεκαζία γηαηί καο επηηξέπνπλ λα θαζνξίδνπκε ηηο κάδεο θαη
ηηο δηακέηξνπο ησλ 2 αζηέξσλ.
β)Σχπνπ β Λχξαο. Καη νη 2 ζηελνί δηπινί είλαη κεγάιεο κάδαο, εμειηγκέλνη
ζε γίγαληεο ή ππεξγίγαληεο. Έρνπλ παξακνξθσζεί ζε ειιείςεηο ιφγσ
παιιηξνηθψλ δπλάκεσλ. Ο έλαο έρεη γεκίζεη ηνλ θξίζηκν φγθν ηνπ θαη
κεηαθέξεη κάδα ζηνλ ζπλνδφ ηνπ. Οη πεξίνδνί ηνπο είλαη 0,29-198,5 εκέξεο.
Έρνπλ κεηαβνιή κέρξη 3 mag, ζπλήζσο θνληά ζην 1 mag.
Μεηαβιεηνί πεξηζηξνθήο
.BY-Γξάθνληα. Νάλνη πξνρσξεκέλνπ ηχπνπ κε γξακκέο εθπνκπήο (CaII H+K)
(ηχπνπ dKe, dMe) κε κηθξήο πεξηφδνπ κεηαβνιέο (1 εκέξα-5 εκέξεο),κε
κεηαβνιέο κηθξφηεξεο απφ 0,3 mag. Ζ κεηαβνιή νθείιεηαη ζηε πεξηζηξνθή,
ιφγσ ηεο δηαθνξάο ιακπξφηεηαο πνπ έρνπλ νη κεγάιεο θειίδεο κε ηελ
θσηφζθαηξα, ζε θάζε κεγάιεο δξαζηεξηφηεηαο ιφγσ γξήγνξεο πεξηζηξνθήο.
.FK Κφκεο. Γξήγνξα πεξηζηξεθφκελνη γίγαληεο κε πεξηνδηθή θσηνκεηξηθή
δηαθχκαλζε ιφγσ θειίδσλ. Μεγάιε δξαζηεξηφηεηα ζηελ επηθάλεηα. Πξφθεηηαη
κάιινλ γηα ην ηειηθφ πξντφλ ηεο ζπγρψλεπζεο ζπζηήκαηνο δηπιψλ επαθήο, κε
δπλαηή εθπνκπή αθηίλσλ Υ.
.RS Canum Venaticorum. Υσξηζηνί δηπινί κε ηξνρηαθή πεξίνδν 1-14 εκέξεο. Ο
πην θαπηφο ζπλνδφο είλαη ηχπνπ F ή G, κε εθπνκπή (CaII H+K). Οη 2 ζπλνδνί
εμειίρηεθαλ θαλνληθά, δελ γέκηζαλ ηνπο θξίζηκνπο φγθνπο ηνπο. ε πνιιά
ζπζηήκαηα ε πεξηζηξνθή θαη ε πεξηθνξά ηνπο είλαη ζπγρξνληζκέλε. Έρνπλ
αθξαία δξαζηεξηφηεηα, ιφγσ γξήγνξεο πεξηζηξνθήο, ζε φια ηα κήθε θχκαηνο
(ζηηο αθηίλεο Υ μεπεξλάλε ηελ εθπνκπή ηνπ Ζιίνπ θαηά 1000 θνξέο).
Παξαηεξνχκε πεξηνδηθή θσηνκεηξηθή δηαθχκαλζε ιφγσ ησλ θειίδσλ ηνπο. Ζ
πεξηζηξνθή ηνπο επηηαρχλεηαη απφ ηηο ζρεηηθηζηηθέο δπλάκεηο κεηαμχ ηνπο.

Διιεηςνεηδήο κεηαβιεηνί
Δίλαη δηπινί φπνπ ν έλαο ή θαη νη 2 έρνπλ παξακνξθσζεί ζε έιιεηςε, ιφγσ
ησλ κεηαμχ ηνπο παιιηξνηθσλ δπλάκεσλ. Ζ απφζηαζή ηνπο είλαη κηθξή αιιά
είλαη ρσξηζηνί, φρη δηπινί επαθήο. Λφγσ ηεο ηξνρηάο θαη ηεο πεξηθνξάο
ηνπο αιιάδεη ζπλερψο ε αθηηλνβφινο επηθάλεηά ηνπο. Μεηαβνιέο κέρξη 0,2
mag.

Παιζαξ
Δίλαη γξήγνξα πεξηζηξεθφκελνη αζηέξεο λεηξνλίσλ.
Μεηαβιεηφηεηα 1,15-8,5 ms. Βξέζεθαλ ράξε ζηελ εθπνκπή ηνπο ζηα
ξαδηνθχκαηα. Οη πνιχ γξήγνξνη (millisecond pulsar) είλαη ζε δηπιά
ζπζηήκαηα, φπνπ ε κείσζε ηεο πεξηφδνπ πεξηθνξάο γχξσ απφ ην θνηλφ θέληξν
βάξνπο κε ηνλ ζπλνδφ επηηάρπλε ηελ πεξηζηξνθή ηνπο.
Να κελ ηνπο κπεξδεχνπκε κε ηνπο παιζαξ αθηίλσλ Υ πνπ αλαθέξακε λσξίηεξα.
Μφλν ειάρηζηα παιζαξ δείρλνπλ αληρλεχζηκεο γξακκέο εθπνκπήο ζην νξαηφ θαη
ζε κηθξφηεξα κήθε θχκαηνο. Σν βαζηθφ κνληέιν εθπνκπήο ηνπο είλαη φηη
έρνπλ κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο θαη πςειφ καγλεηηθφ πεδίν πνπ είλαη ζε
θιίζε κε ηνλ άμνλα πεξηζηξνθήο. Σν παιζαξ εθιχεη πιάζκα απφ ηνπο πφινπο
ηνπ, ην νπνίν αηρκαισηίδεηαη ζην καγλεηηθφ πεδίν θαη πεξηζηξέθεηαη καδί
ηνπ. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηελ αλάδεημε ηζρπξψλ ειεθηξηθψλ πεδίσλ, πνπ
επηηαρχλνπλ ζε ζρεηηθηζηηθέο ηαρχηεηεο ηα ειεθηξφληα απφ ην πιάζκα. Έηζη
έρνπκε ηελ εθπνκπή κε ζεξκηθνχ θπιίλδξνπ ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο
ζηελ θαηεχζπλζε πνπ δείρλεη ν ζηελφο ινβφο εθπνκπήο ηεο. αλ θάξνο, ε
δέζκε απηή γίλεηαη αληηιεπηή κνλφ φηαλ θαηά ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ζεκαδεχεη
ηε Γε.
Σελ ελέξγεηά ηεο ε δέζκε απηή ηελ παίξλεη απφ ηελ ελέξγεηα πεξηζηξνθήο
ηνπ παιζαξ. Δηζη ζηγά- ζηγά ην παιζαξ επηβξαδχλεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ,
κεγαιψλνληαο ηελ πεξίνδφ ηνπ.

Σα ηδηφξξπζκα αζηέξηα
Δίλαη απηά πνπ έρνπλ θάπνηα ηδηαηηεξφηεηα ζην θάζκα ηνπο.
.WR (Wolf-Rayet).
Αζηέξηα κε πνιχ κεγάιε ιακπξφηεηα, κε δηαζηειιφκελε αηκφζθαηξα, πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απν ηηο αθξαία πιαηηέο γξακκέο εθπνκπήο ηνπο. Λφγσ ηεο
κεγάιεο ιακπξφηεηάο ηνπο αληρλεπηήθαλ θαη έμσ απφ ηνλ Γαιαμία καο. Οη
γξακκέο, παξφιν πνπ είλαη αηνκηθήο θαη φρη κνξηαθήο πξνέιεπζεο, έρνπλ
πάρνο κέρξη 10 nm. Σν κνληέιν ησλ αζηεξηψλ απηψλ πξνβιέπεη έλα πνιχ
γξήγνξα δηαζηειιφκελν θέιπθνο, πνπ εθπέκπεη ιφγσ ηεο ζέξκαλζήο ηνπ απφ ην
αζηέξη. Έλα ηέηνην αζηέξη παξνπζηάδεη απψιεηα κάδαο 10ζηε-5 ειηαθέο ην
ρξφλν. Παξαηεξνχκε γξακκέο απφ (HeI), (HeII), (CII-IV), (NIII-V), (OVI),
(Al), (Si), (P), (S) κε ην (Ζ) πνιχ θησρφ. Πεξίπνπ ην 98% ηνπο
παξνπζηάδεη (He), κε ππεξβνιηθφ(Ne) (παξαηήξεζε ζην ππέξπζξν).
Υσξίδνληαη ζε 2 είδε, ηα WC κε ηζρπξή γξακκή (C) θαη ηα WN κε ηζρπξέο
γξακκέο (N),(O). Ζ δηαθνξά ηνπο είλαη ζηελ αλαινγία (C)/(O).
Ζ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπο είλαη 25000-30000 Κ, φρη θαιά νξηζκέλε,
έηζη ε ζέζε ηνπο ζην δηάγξακκα είλαη αβέβαηε. Έρνπλ κάδα ηνπιάρηζηνλ 20
ειηαθέο θαη αθηίλα απφ 3 σο 25 ειηαθέο. Σν 50% ηνπο δείρλεη θσηνκεηξηθή
κεηαβνιή κεξηθψλ εθαηνζηψλ ηνπ mag.
Πνιιά απφ απηά είλαη ζε δηπιά ζπζηήκαηα (πεξηζζφηεξα απφ ηα κηθξφηεξα
αζηέξηα), κε ζπλνδφ έλα θαλνληθφ αζηέξη ηχπνπ Ο. Παξαηεξνχκε δηαθπκάλζεηο
θσηφο κε θάζεηο ιφγσ επηθάιπςεο θαη ζρεηηθηζηηθψλ θαηλνκέλσλ. Σν ζηάδην
WR ην πεξλάλε φια ηα αζηέξηα κε αξρηθή κάδα πάλσ απφ 20 ειηαθέο. Σα WN
θαίλε (Ζ), ελψ ηα WC (He)(ηα κφλα αζηέξηα θχξηα αθνινπζίαο πνπ θαίλε
ήιηνλ). Λφγσ ηζρπξνχ αζηξηθνχ αλέκνπ απνκαθξχλνπλ ην (Ζ) απφ ηελ αζηξηθή
επηθάλεηα. Έηζη παξνπζηάδνληαη ζπξξηθλσκέλα κε θαπηή επηθάλεηα. Σα
αζηέξηα απηά πεξλάλε απηή ηε θάζε ζην 10-30% ηεο παξακνλήο ηνπο ζηελ
θχξηα αθνινπζία.
.Αζηέξηα Οf.
Σα πην θαπηά κε εθξεθηηθά αζηέξηα. Δθηφο ην ζχλεζεο θάζκα
απνξξφθεζεο ησλ αζηέξσλ Ο έρνπλ γξακκέο εθπνκπήο (NIII), (HeII), (Hα).
Απηέο καο παξαπέκπνπλ ζε εθηεηακέλε, δηαζηειιφκελε αηκφζθαηξα κε ηζρπξνχο
αζηξηθνχο αλέκνπο. Δίλαη κάιινλ αζηέξηα κε αξρηθή κάδα 60-120 ειηαθέο,
πνπ ιφγσ κεγάιεο απψιεηαο κάδαο απηή είλαη πηα θαηά 50% ιηγφηεξε.

.Αζηέξηα Be
Πνιχ εηεξνγελή θαηεγνξία, ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιιά είδε αζηέξσλ Β.
Ο νξηζκφο ζήκεξα είλαη αζηέξηα Ο6-Β9, κε θιάζε ιακπξφηεηαο V-III, κε
γξακκέο εθπνκπήο πδξνγφλνπ. Έρνπλ έλαλ γξήγνξα πεξηζηξεθφκελν δίζθν ή έλα
θέιπθνο. Ζ θσηνκεηξηθή δηαθχκαλζε κπνξεί λα είλαη απφ εβδνκάδεο σο
δεθαεηίεο, αλάινγα κε ηνλ ζρεκαηηζκφ ή ηε δηάιπζε ηνπ δίζθνπ. Ή κπνξεί λα
είλαη εκέξεο σο εβδνκάδεο, ιφγσ πεξηφδσλ επηθάιπςεο ηνπ δηπινχ αζηέξα.
Απνηεινχλ ην 20% ησλ αζηέξσλ Β. Πξφθεηηαη γηα πνιχ γξήγνξα πεξηζηξεθφκελα
αζηέξηα, κε κεησκέλε βαξχηεηα ζηνλ ηζεκεξηλφ ηνπο, πνπ νδεγεί ζε επέθηαζε
ηνπ δίζθνπ ζε απηφ ην επίπεδν.
.Αζηέξηα CNO.
Αζηέξηα Ο8-Β4,κε θιάζε ιακπξφηεηαο Ηa-V, κε αζπλήζηζηα ηζρπξέο ή αληίζεηα
αδχλαηεο γξακκέο ησλ (C),(N),(O). Γηαθχκαλζε θσηεηλφηεηαο απφ ιεπηά σο
έηε. Έρνπλ πνιχ αξγή πεξηζηξνθή.

.Αζηέξηα ειίνπ (He).
Καπηά αζηέξηα Ο-Β κε πνιχ ηζρπξέο γξακκέο απνξξφθεζεο (He) θαη αδχλαηεο ή
αλχπαξθηεο γξακκέο (Ζ). Έρνπλ ράζεη ην εμσηεξηθφ, πινχζην ζε (Ζ) θέιπθνο
θαη θαίλεηαη ν ππξήλαο ηνπο απφ(He). Αηηία γηα απηφ απνηειεί ε εμέιημε ζε
WR ή ε απψιεηα κάδαο απφ ζπλνδφ.
.Αζηέξηα Ap.
Υεκηθά ηδηφξξπζκα αζηέξηα Β5-F5,κε αλψκαια δπλαηέο γξακκέο ζπγθεθξηκέλσλ
ζηνηρείσλ κε αηνκηθφ αξηζκφ >12,σο πνιχ βαξηά ζηνηρεία((Mg), (Hg), (Si),

(Cr), (Sr), (Eu)). Έρνπλ ζεξκνθξαζία 8000-15000 Κ, κε ηζρπξφ καγλεηηθφ
πεδίν θαη αξγή πεξηζηξνθή. Λέγνληαη θαη καγλεηηθά αζηέξηα. Ζ
κεηαβιεηφηεηά ηνπο είλαη 0,001-0,1 mag ζε 0,5-160 εκέξεο, ιφγσ αλψκαιεο
θσηεηλφηεηαο ηεο πεξηζηξεθφκελεο αηκφζθαηξαο. ηαλ ην (Eu) είλαη δπλαηφ,
ην (Cr) δελ είλαη, θαη αλάπνδα. Σα αζηέξηα (Eu)- (Cr)- (Sr) είλαη ηα πην
ςπρξά ηεο νκάδαο. Σα (Si) έρνπλ ζεξκνθξαζία 12000 Κ. Λφγσ αξγήο
πεξηζηξνθήο θαη κεγάιεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο έρνπλ απνπζία ηεο ζπλαγσγήο.
ηαλ έλα ζηνηρείν απνξξνθήζεη θσηφληα, ε πίεζε αθηηλνβνιίαο ην αλεβάδεη
ζηελ επηθάλεηα. Έηζη ην ζηνηρείν παξνπζηάδεη πιεφλαζκα, ελψ άιια ζηνηρεία
βπζίδνληαη θαη δελ θαίλνληαη. Απηά ηα αζηέξηα έρνπλ ηζρπξφ καγλεηηθφ
πεδίν.
.Καπηά Ap αζηέξηα((Hg)- (Mn) αζηέξηα).
Αλάινγα ηελ ππεξνρή ησλ γξακκψλ έρνπκε αζηέξηα Μαγγαλίνπ ή Τδξαξγχξνπ. Σα
πην πνιιά βξίζθνληαη ζε δηπιά αζηέξηα.
.Αζηέξηα γξακκψλ κεηάιισλ ((Am), (Fm)).
Αζηέξηα Α θαη F πνπ παξνπζηάδνπλ αλψκαια αδχλαηε γξακκή (CaII), (ScII),
φηαλ νη γξακκέο ησλ άιισλ κεηάιισλ, θπξίσο ηνπ ζηδήξνπ, είλαη αλψκαια
δπλαηέο. Σα Am πεξηζηξέθνληαη αξγά θαη δελ έρνπλ ηζρπξφ καγλεηηθφ πεδίν,
μερσξίδνληαο έηζη απφ ηα Ap. Λφγσ δηάρπζεο μερσξίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο
(απνπζία ζπλαγσγήο).

.Αζηέξηα ι-Βνψηε
Μηθξή θαηεγνξία αζηεξηψλ Α (Πιεζπζκνχ Η) κε αδχλαηεο γξακκέο κεηάιισλ θαη
αξγή πεξηζηξνθή.
.Φησρά ζε πδξνγφλν αζηέξηα άλζξαθα.
Υσξίο γξακκέο (Ζ), κε πιεφλαζκα άλζξαθα. Τπάξρνπλ ζε φινπο ηνπο
θαζκαηηθνχο ηχπνπο, πξφθεηηαη κάιινλ γηα ην θαπηφ ηέινο αζηέξσλ R βνξείνπ ηεθάλνπ θαη ησλ αζηέξσλ άλζξαθα.
.Ηδηφξξπζκα αζηέξηα G-M
α)Αζηέξηα κε αλσκαιία (CH). Αζζελή ζε (CH) αζηέξηα κε ιίγν (C), κε
πιεφλαζκα ζε (N). Ζ αλαινγία (C)/(H) είλαη 70 θνξέο ιηγφηεξε απφ απηή ηνπ
Ζιίνπ καο. Γπλαηά ζε (CH), θαη δπλαηέο γξακκέο ζηνηρείσλ απφ s-progress
(αξγή απνξξφθεζε λεηξνλίσλ). Πξφθεηηαη κάιινλ γηα εμέιημε αζηέξσλ άλζξαθα
ζε πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο.
β)Αζηέξηα κε αλσκαιία (CN). Αδχλαηα ζην (CN), κε αδχλαηα κέηαιια, ή
δπλαηά ζην (CN), κε δπλαηά (CH), (CaI).
γ)Αζηέξηα (Ba).
Γπλαηή γξακκή (Ba), εληζρπκέλεο (CH), (C2), (SII). πγγελείο κε ηα
αζηέξηα (C).

.Ηδηφξξπζκα αζηέξηα (K), (M).
Γίγαληεο κε δηαθνξά ζηελ αλαινγία (C)/(O).
1)Αζηέξηα άλζξαθα (αζηέξηα (C)). Δμειηγκέλνη γίγαληεο θαη ππεξγίγαληεο κε
πιεφλαζκα ζε (C) θαη (Ο), κε φιεο ηηο ζπλδέζεηο ηνπ άλζξαθα εληζρπκέλεο
((CH),(CN),(C2),(C3)). Σα ζηνηρεία s-progress παξνπζηάδνληαη εληζρπκέλα.
Έρνπλ ζεξκνθξαζίεο 4400-2200 Κ.
2)Αζηέξηα S. Αλαινγία άλζξαθα θαη νμπγφλνπ 1 πξνο 1.ρεδφλ φιν ην (C) θαη
ην (O) έρεη ελσζεί ζε (CO). ε απηά έγηλε ε πξψηε αλαθάιπςε ηνπ ζηνηρείνπ
ηερλίηην.

.Ξεζπάζκαηα αθηίλσλ γ (gamma ray burst, GRB)
Έηζη νλνκάδνπκε ηηο αλαιακπέο ειεθηξνκαγλεηηθήο αθηηλνβνιίαο γ κε
δηάξθεηα ιίγα δεπηεξφιεπηα θαη ραξαθηεξηζηηθή <ερψ> θσηφο ζε φιν ην
ειεθηξνκαγλεηηθφ θάζκα κε δηάξθεηα εκέξεο σο εβδνκάδεο. Έρνπλ κεγάιε
θαζκαηηθή δηαθχκαλζε θαηά ην μέζπαζκα θαη ζπλήζσο ε εμέιημε είλαη απφ
ζθιεξή ζε καιαθφηεξε αθηηλνβνιία. Ο κεραληζκφο ηνπο είλαη έθιπζε
ελέξγεηαο απφ αληηθείκελν ζε κεγάιε απφζηαζε. Πξέπεη λα απειεπζεξψλεηαη ε
ελέξγεηα απφ πεξηνρή κεγέζνπο 100 ρηιηνκέηξσλ κέζα ζε ιίγα δεπηεξφιεπηα.
ηα εζσηεξηθά θξνπζηηθά θχκαηα (ηα πην θνληηλά ζηελ πεγή) θπξηαξρεί ε
αθηηλνβνιία γ, ζηα εμσηεξηθά νη πην καιαθέο αθηηλνβνιίεο.

Ζ πεγή είλαη κηα ηζρπξή έθξεμε ζνππεξλφβα, φπνπ εθηνμεχεηαη έλα ζχλλεθν
απφ πιάζκα κε πεξίπνπ ηε κάδα ηεο ειήλεο. ηαλ ην πιάζκα δηαπεξλάεη ην
θαπηφ θέιπθνο χιεο πνπ ππάξρεη γχξσ απν ην αζηέξη, ζεξκαίλεηαη θαη
εθπέκπεη αθηίλεο Υ, νη νπνίεο κεηαηνπίδνληαη ζην θάζκα (Νηνπιεξ) ζε γ
ιφγσ ηεο θίλεζεο ηνπ πιάζκαηνο. Οη πνιιέο θνξπθέο ηνπ μεζπάζκαηνο
δειψλνπλ ηελ χπαξμε πνιιψλ ηέηνησλ ζχλλεθσλ. Ζ <ερψ> έρεη θαζπζηέξεζε
άθημεο ιφγσ ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο πην καιαθήο αθηηλνβνιίαο κε ηελ
κεζναζηξηθή χιε.
Σα αζηέξηα πνπ δεκηνπξγνχλ ηέηνηεο εθξήμεηο ζνππεξλφβα ΗΗ (δελ έρνπλ
πδξνγφλν ζην θάζκα ηνπο) είλαη WR κε κεγάιε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο, ζηα
νπνία θαηαξξέεη ν ππξήλαο ζηδήξνπ ηνπο. Ζ έθιπζε αθηίλσλ γ κπνξεί λα έρεη
σο απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηελ χπαξμε ελφο ζηελνχ δηπινχ ζπζηήκαηνο, ηελ
ρακειή κεηαιιηθφηεηα, ηελ γξήγνξε πεξηζηξνθή ή ηελ κεγάιε κάδα.
Αθφκα, πηζηεχεηαη φηη ζηελ ζπγρψλεπζε 2 αζηέξσλ λεηξνλίσλ ή 2 κ. ηξππψλ
δεκηνπξγείηαη πάιη κηα κ. ηξχπα κε έθιπζε αθηίλσλ γ.
Σα μεζπάζκαηα κεγάιεο δηάξθεηαο (20s) ζπκβαίλνπλ θπξίσο ζε γαιαμίεο –
λάλνπο κε κηθξφηεξε κεηαιιηθφηεηα ηνπ Ζιίνπ (ίζσο επεηδή ε ρακειή
κεηαιιηθφηεηα βνεζάεη ηελ γέλλεζε ηεξάζηησλ αζηεξηψλ). Σα κηθξήο
δηάξθεηαο μεζπάζκαηα (0,5 sec) παξαηεξνχληαη ζε φινπο ηνπο γαιαμίεο.
Ζ κεγάιε έθιπζε ελέξγεηαο ηνλίδεη ην πεξηβάιινλ ηεο. εκεηψλεηαη κηα
δηαθχκαλζε ησλ ηνληζκέλσλ ζηνηρείσλ ((SiII), (FeII), (NiII)) ζε
απνξξφθεζε ζην θάζκα ηεο ερψ κέζα ζηελ πξψηε ψξα απφ ην μέζπαζκα. ε
μεζπάζκαηα απφζηαζεο Ε>6 ειπίδνπκε λα δνχκε ηνλ επαληνληζκφ ηνπ πξψηκνπ
ζχκπαληνο. Δπίζεο, ειπίδνπκε λα κπνξέζνπκε λα κειεηήζνπκε ηελ έληαζε ηεο
αζηξνγέλλεζεο εθείλεο ηεο επνρήο, κηαο θαη κηιάκε γηα ηεξάζηηα αζηέξηα κε
πνιχ κηθξή δηάξθεηα δσήο. Σέινο, ζέινπκε λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα
παξάκεηξν ηεο ηαρχηεηαο ηεο ζπκπαληηθήο δηαζηνιήο.

Σθμείωςθ 1
Συςςώρευςθ φλθσ.
Η διαδικαςία με τθν οποία ζνα αςτζρι απορροφάει φλθ ονομάηεται ςυςςώρευςθ. 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 λευκό νάνο), τόςο πιο πολφ ενζργεια απελευκερώνεται. Σε ζνα διπλό ςφςτθμα, όπου ζχει
γεμίςει ο λοβόσ Roche, διαφεφγει φλθ μζςω του ςθμείου Lagrange ςτο μεγάλθσ μάηασ αςτζρι- ςυνοδό
(ςυνικωσ αςτρικό πτώμα). 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 αργών εξωτερικών μερών του με τα
πιο γριγορα εςωτερικά του μζρθ) ανακατανζμει τθν ςτροφορμι του. Η περιςςότερθ φλθ χάνει
ςτροφορμι και πζφτει ςτο αςτζρι, ενώ 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. Έτςι αυτόσ ακτινοβολεί ςτισ ακτίνεσ Χ κοντά ςτον ςυνοδό
μεγάλθσ μάηασ και ςτισ υπεριώδεισ και ορατζσ ςτισ υπόλοιπεσ (πιο εξωτερικζσ) περιοχζσ του.
Ακτινοβολία Χ ζχουμε και από τθν επιφάνεια ενόσ αςτζρα νετρονίων, όταν απορροφάει φλθ από ζναν
λευκό 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.
Συςςώρευςθ ςε λευκό νάνο- κατακλυςμικοί μεταβλθτοί. Παρουςιάηουν δραματικζσ μεταβολζσ
λαμπρότθτασ ςτο οπτικό, υπεριώδεσ και ςτισ ακτίνεσ Χ. Στουσ κατακλυςμικοφσ, θ μεταφορά γίνεται
αποκλειςτικά από το γζμιςμα του λοβοφ Roche, δεν υπάρχει περίπτωςθ αςτρικοφ ανζμου προσ τον λ.
νάνο. Η κυριότερθ κατθγορία τουσ είναι οι νάνοι Νοβα και οι κλαςςικοί Νοβα.

Οι νάνοι Νοβα παρουςιάηουν ιδιόρρυκμα ξεςπάςματα εκπομπισ. Η λαμπρότθτα αυξάνεται κατά 2- 5
mag ςε λίγεσ θμζρεσ και ακολουκεί πιο αργι μείωςθ. Τα ξεςπάςματα δεν είναι περιοδικά, αλλά
επανεμφανίηονται μετά από εβδομάδεσ ωσ μινεσ. Η οπτικι λαμπρότθτα του ςυςτιματοσ
κυριαρχείται από τθν εκπομπι του δίςκου ςυςςώρευςθσ, 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. Το 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 λευκοφ νάνου (ςε αντίκεςθ με τθν απότομθ αφξθςθ
ροισ τθσ φλθσ ςτον δίςκο ςτουσ νάνουσ Νοβα). Λόγω τθσ ςυςςώρευςθσ φλθσ, πλοφςιασ ςε υδρογόνο,
ςτθν επιφάνεια του λευκοφ νάνου, θ πίεςθ και κερμοκραςία ςτον πυκμζνα αυτοφ του ςτρώματοσ
φλθσ επιτρζπει τθν ζναρξθ τθσ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ του υδρογόνου (είδαμε ότι θ φλθ ςτα
εξωτερικά ςτρώματα 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. Τότε δεν κα αφιςει κανζνα αςτρικό υπόλειμμα και κα διαςκορπίςει τα βαρφτερα
ςτοιχεία του (και τθσ οικογζνειασ του ςιδιρου) ςτθν μεςοαςτρικι φλθ.

