Νεαρά αςτζρια και πλανιτεσ κοντά ςτον Ήλιο μασ.
O ςχθματιςμόσ αςτεριϊν ςτθν γαλαξιακι γειτονιά μασ.
Τα δφο βαςικά ερωτιματα ςχετικά με τον ςχθματιςμό των αςτεριϊν ςτθν τοπικι μασ
περιοχι ςτον Γαλαξία είναι 1) Ποια είναι θ προζλευςθ τθσ μάηασ των αςτεριϊν και 2) Ποιεσ
είναι οι φυςικζσ διεργαςίεσ που ελζγχουν τον ρυκμό με τον οποίο θ αζρια μεςοαςτρικι φλθ
(gaseous interstellar medium, ISM) μετατρζπεται, ςε ςθμαντικό βακμό, ςε αςτρικι μάηα.
Οι κεμελιϊδεισ φυςικζσ ιδιότθτεσ των άςτρων που πρζπει να περιλαμβάνονται ςε κάκε
ςεβαςτι κεωρία αςτρικισ προζλευςθσ είναι θ χθμικι ςφςταςθ, θ λαμπρότθτα, θ
κερμοκραςία, το μζγεκοσ και θ μάηα. Η χθμικι ςφςταςθ υπολογίηεται με τθν γνωςτι μασ
ςφςταςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ (ISM) από τθν οποία προζρχονται τα αςτζρια. Η κεωρία
τθσ αςτρικισ δομισ και εξζλιξθσ μασ δίνει τθν λαμπρότθτα, τθν κερμοκραςία, το μζγεκοσ
και τθν μάηα ενόσ αςτεριοφ, όταν γνωρίηουμε τθν αρχικι μάηα και χθμικι ςφςταςι του. Η
αςτρικι μάηα είναι μια κεμελιϊδθσ αςτρικι ιδιότθτα για τθν οποία δεν ζχουμε φυςικι
εξιγθςθ, και κα πρζπει να μασ τθν δϊςει το ιςτορικό τθσ αςτρογζννθςθσ. Οι ρυκμοί
αςτρογζννθςθσ (star formation rates, SFR) κυμαίνονται ανάμεςα αλλά και μζςα ςτουσ
γαλαξίεσ, και ςτα διαφορετικά τοπικά μοριακά νζφθ.

Η προζλευςθ τθσ αςτρικισ μάηασ.
Η ςυνιςτϊςα αρχικισ μάηασ (stellar initial mass function, IMF).
Βάςει τθσ κεωρίασ τθσ αςτρικισ δομισ και εξζλιξθσ το ιςτορικό ενόσ άςτρου κακορίηεται
μόνο από 2 παραμζτρουσ, τθν αρχικι μάηα του και τθν χθμικι του ςφςταςθ. Η διαςπορά
των αςτρικϊν μαηϊν κατά τθν δθμιουργία τουσ (πόςα αςτζρια ποιασ μάηασ κα
δθμιουργθκοφνε) ι αλλιϊσ θ IMF των άςτρων ζχει ζτςι ςθμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ των
αςτρικϊν ςυςτθμάτων. Λόγω απουςίασ μιασ γενικισ κεωρίασ, αυτι πρζπει να κακοριςτεί
εμπειρικά. Οι μελζτεσ του αςτρικοφ πλθκυςμοφ τθσ γειτονιάσ μασ, από αςτζρια O,B ωσ
αςτζρια ςτο όριο τθσ ςφντθξθσ (Μ), μασ δίνουν τθν κορφφωςθ τθσ IMF ανάμεςα ςε 0,1 και
0,5 θλιακζσ μάηεσ, με χαρακτθριςτικι αςτρικι μάηα 0,25 θλιακζσ. Τα παραπάνω
αποτελζςματα ταιριάηουν καλά με τισ μετριςεισ ςτο τραπζηιο του Ωρίωνα, μια περιοχι
αςτρογζννθςθσ, και ςτα αντικζτωσ γεραςμζνα και με προζλευςθ από διαφορετικζσ
γαλαξιακζσ περιοχζσ αςτζρια πεδίου τθσ γειτονιάσ μασ. Ζτςι πιςτεφουμε ότι θ IMF είναι
κακολικι για τον γαλαξιακό μασ δίςκο ςτον χϊρο, αλλά και ςτον χρόνο.
Μια άλλθ αςτρικι ιδιότθτα που πρζπει να λαμβάνεται υπ όψιν είναι θ δθμιουργία
πολλαπλϊν αςτεριϊν. Πολλά αςτζρια του Γαλαξία μασ ανικουν ςε διπλά και πολλαπλά
ςυςτιματα. Όμωσ για τα μικρά αςτζρια (νάνοι τφπου M) που είναι ςτθν κορυφι τθσ IMF
(αποτελοφν το 75% των αςτεριϊν) ζχουμε μόλισ 20 % διπλά, αντίκετα με το 80% ςτα O,B
τεράςτια αςτζρια. Ζτςι το τυπικό αςτζρι που κα δθμιουργθκεί είναι ζνασ μονόσ νάνοσ M.

Η ςυνιςτϊςα μάηασ του πυκνοφ πυρινα φλθσ (dense core mass function, CMF).
Οι μελζτεσ τθσ ψυχρισ μεςοαςτρικισ φλθσ ςτισ υπζρυκρεσ και ςτα μικροκφματα μασ
δείχνουν ότι τα αςτζρια ςχθματίηονται ςε πυκνοφσ μοριακοφσ ςχθματιςμοφσ,
ςυμπυκνϊματα και πυρινεσ ςε ψυχρά μοριακά νζφθ. Οι φυςικζσ ςυνκικεσ (μάηα, μζγεκοσ,
κερμοκραςία, πυκνότθτα, πίεςθ, κινθματικι και ςφςταςθ των πυκνϊν πυρινων) μποροφν
να ερμθνευτοφν ωσ οι αρχικζσ ςυνκικεσ για τθν κεωρία τθσ αςτρογζννθςθσ.

Ζχουμε πλικοσ πλθροφοριϊν για τζτοιεσ περιοχζσ ςε απόςταςθ 150 pc. H CMF είναι
εξίςου ςθμαντικι με τθν IMF, μασ δείχνει όμωσ κορφφωςθ ςε μεγαλφτερεσ μάηεσ (1-2
θλιακζσ), κάτι που ςθμαίνει ότι θ IMF προκφπτει από τθν CMF με μια αποτελεςματικότθτα
τθσ τάξεωσ του 25%-35% (το ποςοςτό μετατροπισ τθσ φλθσ ενόσ πυκνοφ πυρινα ςε
αςτζρια). Οι πυκνοί πυρινεσ εμφανίηονται ςαν άμεςοι προ γεννιτορεσ των αςτεριϊν.
Βάςει των παραπάνω, το ερϊτθμα τθσ προζλευςθσ τθσ αςτρικισ μάηασ και τθσ IMF
μετατρζπεται ςε ερϊτθμα τθσ προζλευςθσ τθσ CMF και τθσ μάηασ των πυκνϊν πυρινων. Η
τελευταία ςυνδζεται με τον κατακερματιςμό των μοριακϊν νεφϊν και τθν εξζλιξθ των
δομϊν των νεφϊν. Η χαρακτθριςτικι μάηα τθσ CMF αντιπροςωπεφει τθν χαρακτθριςτικι
κλίμακα μάηασ του κατακερματιςμοφ ενόσ νζφουσ. Αν οι πυρινεσ ςτθν κορφφωςθ τθσ CMF
ζχουν μάηεσ ςυγκρίςιμεσ με το όριο Bonnor- Ebert (κρίςιμθ μάηα για βαρυτικι
κατάρρευςθ), κα δθμιουργθκοφν μεμονωμζνα αςτζρια κοντά ςτθν κορυφι τθσ IMF (τφπου
Μ για τον Γαλαξία μασ), ενϊ μεγαλφτερεσ μάηεσ κα δϊςουν αςτρικά ςμινθ με ποικιλία
αςτρικϊν μαηϊν.

Ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ (star formation rate, SFR)
Τα 2 μοριακά νζφθ, το Pipe Nebula και το Ophiuchi cloud, βρίςκονται ςτθν ίδια περίπου
απόςταςθ (125 pc) ςτθν ίδια γαλαξιακι περιοχι, και ζχουν παρόμοια μάηα (10000 θλιακζσ)
και μζγεκοσ (15-20 pc). Όμωσ παρουςιάηουν εντελϊσ διαφορετικό ρυκμό αςτρογζννθςθσ.
Ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ είναι μια πολφ ςθμαντικι ςυνιςτϊςα για τθν μελζτθ τθσ εξζλιξθσ
των γαλαξιϊν, μιασ και μασ παρουςιάηει τον ρυκμό κατανάλωςθσ του, διακζςιμου προσ
ςχθματιςμοφ των αςτεριϊν, αερίου. Τα παραπάνω νεφελϊματα μασ δείχνουν τθν ςθμαςία
τθσ πυκνότθτασ ςτιλθσ του αερίου. Ζχουμε πάνω από 300 YSO (young stellar objects, νεαρά
αςτρικά αντικείμενα) ςτο νζφοσ του Οφιοφχου, ενϊ μόλισ 21 ςτο νεφζλωμα τθσ Πίπασ. Η
διαφορά του ρυκμοφ αςτρογζννθςθσ είναι 15πλάςια. Στθν κοντινι μασ περιοχι
παρατθροφμε μεγάλεσ διακυμάνςεισ τθσ SFR ανεξάρτθτα από τθν μάηα του νεφελϊματοσ. Η
SFR είναι άμεςα ςυνδεδεμζνθ με τθν φλθ υψθλισ εξάλειψθσ (high extinction) φωτόσ, που
δθλϊνει μεγάλθ πυκνότθτα ςτιλθσ. Βρζκθκε ότι ςτα ςκοτεινά νζφθ το 90% των
πρωτοαςτζρων καλφπτονται από φλθ μεγάλθσ αδιαφάνειασ (opacity). Η γραμμικι ςχζςθ
ανάμεςα ςτθν πυκνι αζρια φλθ και τθν SFR απεικονίηεται ςτισ παρατθριςεισ ςτο μακρινό
υπζρυκρο (FIR).

Η ςχζςθ αυτι μασ δείχνει ότι θ SFR εξαρτάται από τθν ποςότθτα πυκνοφ αερίου ςτισ
περιοχζσ αςτρογζννθςθσ (κάτι που χαρακτθρίηει και τουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ). Όπωσ
αναφζραμε νωρίτερα, θ εξζλιξθ τθσ εςωτερικισ δομισ του πυκνοφ αερίου κακορίηει τθν
CMF και τθν αςτρικι IMF.

Συμπεράςματα και επιςθμάνςεισ.
Παρουςιάςαμε 2 από τα ποιο ςθμαντικά μεγζκθ τθσ ςφγχρονθσ κεωρίασ ςχθματιςμοφ
αςτεριϊν. Θα επεκτακοφμε λίγο ςτισ μικρζσ ομάδεσ αςτεριϊν με παρόμοια κίνθςθ (moving
groups).
Τα αςτζρια ςχθματίηονται (ςτα πυκνά νζφθ) με αποτελεςματικότθτα 30% ςτουσ πυκνοφσ
πυρινεσ (dense cores) και 10% ςτισ υπόλοιπεσ περιοχζσ. Αφοφ μόνο το 1- 10% των
τεράςτιων μοριακϊν νεφελωμάτων (GMC) είναι ςε μορφι πυκνϊν πυρινων, θ κακολικι
SFR των νεφελωμάτων αυτϊν είναι ςτο 1-2%.ϋΕτςι ςχθματίηονται ομάδεσ αςτεριϊν που δεν
είναι βαρυτικά δεμζνεσ, αφοφ ςχεδόν όλο το αζριο μζνει ανεκμετάλλευτο ςτθν
αςτρογζννθςθ. Η αρχικι ταχφτθτα των αςτεριϊν ξεπερνάει τθν ταχφτθτα διαφυγισ του
πολφ αραιοφ αςτρικοφ ςμινουσ. Για να μθν ςυμβεί αυτό, κα πρζπει να ζχουμε SFR ίςθ με
50%! Τα αςτρικά ςμινθ με μεγάλθ αςτρικι μάηα και ςυνοχι φτάνουν να ζχουν SFR 20-30%.
Αυτό ςθμαίνει ότι μόνο τα πολφ μεγάλθσ μάηασ ςμινθ επιβιϊνουν για διςεκατομμφρια ζτθ.

1) Οι κοντινζσ μασ νεαρζσ κινοφμενεσ ομάδεσ (YMG, Young
moving groups).
TW Hya, ζνα κλαςςικό αςτζρι T Tauri χωρίσ κακοριςμζνο τόπο ςχθματιςμοφ.
Η αναγνϊριςθ και ζρευνα των κοντινϊν YMG (χαλαρζσ ςυγκεντρϊςεισ αςτεριϊν ςε
απόςταςθ μζχρι 100 pc και θλικίασ μζχρι 100 εκ. ζτθ) είχε ωσ κομβικό ςθμείο το παραπάνω
αςτζρι, που δεν φαίνεται να προζρχεται από κάποιο ςυγκεκριμζνο ςκοτεινό νεφζλωμα. Τα
χαρακτθρθςτικά τθσ αναγνϊριςθσ των T-Tauri είναι θ εξάλειψθ του λικίου και θ υπζρβαςθ
(πάνω από το αςτικό φάςμα) ςτισ μεςαίεσ υπζρυκρεσ (mid infrared excess), που προζρχεται

από τθν ςκόνθ γφρω τουσ. Αυτό ςε ςυνδυαςμό με τθν ανακάλυψθ (CO) ςθμαίνει ότι ο
ςχθματιςμόσ πλανθτϊν ολοκλθρϊκθκε πρόςφατα ςε αυτό το αςτζρι. Το αςτζρι αυτό
ςχθματίηει μια ομάδα με άλλα 5 μζλθ. Η απόςταςι τουσ είναι ςτα 50 pc και ςχθματίηουν
τθν TWA (TW Hya Association), τθν πιο κοντινι μασ περιοχι πρόςφατθσ αςτρογζννθςθσ,
θλικίασ 8 εκ. ετϊν.

Τα οφζλθ τθσ μελζτθσ των κοντινϊν YMG.
Η κατανόθςθ τθσ αρχικισ αςτρικισ εξζλιξθσ.
Οι ομάδεσ αυτζσ αποτελοφν πεδία δοκιμϊν αςτροφυςικϊν κεωριϊν για τα αςτζρια προ κ.
ακολουκίασ και τεχνικϊν εκτίμθςθσ θλικιϊν και αναγνϊριςθσ αςτρικϊν ςυνακροίςεων, με
τθν χριςθ ιςόχρονων (καμπυλϊν ςτο H/R), κινθματικϊν ανιχνεφςεων και εξάλειψθσ λικίου
(το λίκιο καταςτρζφεται ςτο εςωτερικό των αςτεριϊν αν θ κερμοκραςία ξεπεράςει τουσ 2,6
εκ. βακμοφσ και ανιχνεφεται μόνο ςτα αρχικά ςτάδια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ). Οι ιςόχρονεσ
και θ εξάλειψθ λικίου κυριαρχοφνε ςαν μετριςεισ τθσ κινθματικισ ανίχνευςθσ.

Η ζρευνα των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων.
Μποροφμε να ανιχνεφςουμε με μεγάλθ ανάλυςθ (ςτα υποχιλιοςτόμετρα) πλοφςιουσ ςε
μόρια πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ ςε κοντινά νεαρά αςτζρια, όπωσ και δίςκουσ ςκόνθσ και
κραυςμάτων (debris). Αυτό μασ βοθκάει ςτον εντοπιςμό και ςτθν κατανόθςθ τθσ
διαδικαςίασ δθμιουργίασ των πλανθτϊν.

Αςτζρια F,G,K (φαςματικϊν τφπων) ωσ μζλθ των SKG.
Οι αςτρικζσ κινθματικζσ ομάδεσ (SKG, stellar kinematic groups), τα υπερςμινθ (SC, super
cluster) και οι κινοφμενεσ ομάδεσ (MG, moving groups) είναι ομάδεσ αςτεριϊν με ςχετικι
κινθματικι που μπορεί να ζχουν κοινι προζλευςθ. Οι νεαρότερεσ SKG είναι οι Hyades SC
(600 Myr), U Major MG, Sirius SC, (300 Myr), Pleiades MG (20-150 Myr), IC 2391 SC (35-55
Myr), Castor MG (200 Myr). Ο διαχωριςμόσ των νεαρότερων αςτεριϊν από τα παλαιότερα
του πεδίου πετυχαίνεται με τθν ανίχνευςθ λικίου και το επίπεδο χρωμοςφαιρικισ και
ςτεμματικισ αςτρικισ δραςτθριότθτασ. Η ανάλυςθ τθσ χθμικισ ςφςταςθσ αποτελεί μια
ιςχυρι βοικεια ςτθν αναγνϊριςθ των μελϊν των παραπάνω αςτρικϊν ομάδων. Για 61 FGK
μζλθ των Υάδων SC βρικαμε τα 28 να ζχουν όμοια αφκονία των ςτοιχείων τθσ μελζτθσ μασ,
κάτι ςυγκρίςιμο με τθν ιςόχρονθ τθσ ομάδασ. Το ίδιο ιςχφει για 29 από τα 44 FGK αςτζρια
τθσ MG τθσ Μεγάλθσ Άρκτου, και για 19 FGK ςτθν MG του Κάςτορα.

Καινοφργια μζλθ μικρισ μάηασ ςτθν ομάδα Sco-Cen OB
Association.
Τα κοντινά αςτζρια με θλικία μζχρι 20 εκ. ζτθ αποτελοφν ιδανικά πεδία ζρευνασ τθσ τελικισ
φάςθσ ςχθματιςμοφ των αςτεριϊν και πλανθτϊν. Σε αυτιν τθν φάςθ ο πλοφςιοσ ςε αζριο
πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ, που τροφοδοτεί τον ςχθματιςμό των γιγάντιων αερίων πλανθτϊν
και τθν ςυςςϊρευςθ φλθσ ςτο αςτζρι, εξαλείφεται και ςτθν κζςθ του δθμιουργείται ζνασ
φτωχόσ ςε αζριο, με πολφ ςκόνθ, δίςκοσ κραυςμάτων (debris disk). Η παραπάνω ομάδα
αποτελεί τθν κοντινότερθ περιοχι πρόςφατθσ δθμιουργίασ αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ και
τον κυρίαρχο πλθκυςμό αςτεριϊν προ κυρίασ ακολουκίασ ςτθν γειτονιά μασ. Αποτελείται
από 3 υποομάδεσ, Upper Sco (U Sco, 145pc), Upper Cen- Lupus (UCL, 140 pc), Lower CenCrux (LCC, 120pc). Οι θλικίεσ τουσ είναι αντίςτοιχα 10, 16 και 17 εκ. ζτθ. Η μελζτθ μασ
επικεντρϊκθκε ςε 2 αςτζρια Μ5 ςτο LCC και ςτο UCL. Σε αυτά τα αςτζρια παρατθροφμε τθν
φπαρξθ δίςκων αερίου, που κα ζπρεπε να ζχουν εξαλειφτεί ςτθν θλικία τουσ. Μάλλον τα
αςτζρια μικρισ μάηασ διατθροφνε τουσ δίςκουσ τουσ περιςςότερο χρόνο.

Μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ των νεαρϊν αςτεριϊν, πρόοδοσ
και όρια.
Τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ είναι βαςικά για τθν κατανόθςθ τθσ εξάρτθςθσ των
αςτροφυςικϊν φαινομζνων από τον χρόνο. Η κεωρία μασ προςφζρει τισ θλικίεσ των
αςτρικϊν ςυςτθμάτων, που είναι κακοριςτικζσ για νεαροφσ πλθκυςμοφσ, όπου ςυμβαίνουν
μια ποικιλία από διαδικαςίεσ που μασ οδθγοφν άμεςα ςε παρατθριςιμεσ ιδιότθτεσ των
γθραιότερων αςτεριϊν. Οι θλικίεσ των μοντζλων των νεαρϊν ςυςτθμάτων μασ
παρουςιάηουν τθν εξζλιξθ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων, τα χρονοδιαγράμματα
ςχθματιςμοφ μεγάλων αερίων πλανθτϊν και τθσ εξζλιξθσ τθσ αςτρικισ ςτροφορμισ
(αφξθςθ περιόδου περιςτροφισ), αλλά και τθν εξζλιξθ τθσ αςτρικισ μαγνθτικισ
δραςτθριότθτασ ςτον χρόνο. Ακόμα, οι θλικίεσ των νεαρϊν άςτρων μασ παρζχουν
πλθροφορίεσ ςχετικά με τον ςχθματιςμό και τθν κερμικι εξζλιξθ των άςτρων και των υπόαςτρικϊν αντικειμζνων.

Διαγράμματα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ
Τα διαγράμματα αυτά μασ παρζχουν εκτεταμζνεσ πλθροφορίεσ για τθν αςτρικι εξζλιξθ ςε
ζνα εφροσ κερμοκραςιϊν και λαμπρότθτασ. Χονδρικά τα χωρίηουμε ςε 3 κατθγορίεσ,
αςτρικϊν πλθκυςμϊν μζχρι 20 εκ. ετϊν, 20-100 εκ. ετϊν και γθραιότερουσ.
Για τθν πρϊτθ κατθγορία, υπάρχει μεγάλθ διαςπορά λαμπρότθτασ για ςτακερό (ίδιο)
χρϊμα ςτα διαγράμματα, που δεν ανταποκρίνεται ςε μεμονωμζνα μοντζλα ιςόχρονων.
Μάλλον θ μικρι διαςπορά μερικϊν εκ. ετϊν κρφβει εντατικζσ διαδικαςίεσ αςτρικισ
εξζλιξθσ, ι κάτι λείπει ςτθν φυςικι που χρθςιμοποιοφμε ςτα μοντζλα μασ. Μπορεί να
οφείλεται και ςε άλλουσ μθχανιςμοφσ, όπωσ θ ζξαρςθ αςτρικϊν κθλίδων ι επειςοδιακι
ςυςςϊρευςθ φλθσ από το αςτζρι.
Μετά τα 20 εκ. ζτθ, θ παραπάνω διαςπορά λαμπρότθτασ μειϊνεται και οι ιςόχρονεσ από τα
μεμονωμζνα μοντζλα προςφζρουν πιο ακριβι δεδομζνα. Μπορεί ςε αυτι τθν φάςθ απλά
να μθν ζχει τόςθ ςθμαςία θ θλικιακι διαφορά μερικϊν εκ. ετϊν των αςτεριϊν, ι οι
μθχανιςμοί όπωσ οι παραπάνω να μθν ζχουν ςθμαντικι επίδραςθ ςτθν αςτρικι
λαμπρότθτα. Για παράδειγμα, δεν αναμζνεται επίδραςθ επειςοδιακισ ςυςςϊρευςθσ μετά

τα 20 εκ. ζτθ αςτρικισ θλικίασ. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι ςυνδυαςμόσ και των 2
παραπάνω αιτιϊν. Στισ θλικίεσ κάτω από τα 100 εκ. ζτθ υπάρχει ςθμαντικι αςυμφωνία
ανάμεςα ςτισ θλικίεσ των νεαρϊν αςτρικϊν πλθκυςμϊν που υπολογίηουμε από τα μικρά,
λιγότερο κερμά αςτζρια, με αυτζσ που υπολογίηουμε από τα κερμότερα μζςθσ μάηασ
αςτζρια που μπικαν ςτθν κ. ακολουκία (με τισ θλικίεσ που υπολογίηουμε να μικραίνουν
όςο ελαττϊνεται θ αςτρικι μάηα). Ζτςι κάτι λείπει από τα μοντζλα μασ.
Για θλικίεσ μεγαλφτερεσ από τα 100 εκ. ζτθ, τα περιςςότερα αςτζρια βρίςκονται ςτθν κ.
ακολουκία. Οι Πλειάδεσ αποτελοφν αντιπροςωπευτικό ςμινοσ άςτρων θλικίασ 100 εκ.
ετϊν. Για πολφ καιρό μασ δυςκόλευαν, επειδι οι ψυχρότεροι νάνοι Κ εμφανίηονταν
ςθμαντικά πιο μπλε από ότι προζβλεπαν τα μοντζλα και οι εμπειρικζσ παρατθριςεισ. Τα
τελευταία μοντζλα πζτυχαν μεγάλθ ταφτιςθ με τισ παρατθριςεισ ςτο κοντινό υπζρυκρο και
τθν ιςχυρι απορρόφθςθ του (TiO). Τα ατμοςφαιρικά μοντζλα των άςτρων αναβακμίςτθκαν
με τθν χριςθ πρόςφατων μετριςεων των αφκονιϊν των ςτοιχείων ςτον Ήλιο μασ. Οι
χαμθλότερεσ αφκονίεσ του (O) μειϊνουν τθν απορρόφθςθ του μορίου του νεροφ ςτο
κοντινό υπζρυκρο, κάτι που πλζον το υπολογίηουμε.

Θεμελιϊδεισ αςτρικζσ ιδιότθτεσ
Οι παρατθριςεισ αςτεριϊν- προτφπων (touch stone stars) μασ επιτρζπουν να ελζγχουμε
τθν κεωρία τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ ςε κεμελιϊδεσ επίπεδο μζςω τθσ παροχισ άμεςθσ
μζτρθςθσ τθσ αςτρικισ μάηασ, τθσ ακτίνασ, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ λαμπρότθτασ. Τα
δυναμικά ςυςτιματα (διπλά αςτζρια) μασ παρζχουν ακριβείσ μετριςεισ τθσ αςτρικισ
μάηασ, θ οποία κακορίηει τθν εξζλιξθ του αςτζρα. Είδαμε ότι τα μοντζλα για τα νεαρά
άςτρα ςυςτθματικά μασ δίνουν μάηεσ μικρότερεσ από τισ ςωςτζσ για τθν ανάλογθ
κερμοκραςία και λαμπρότθτα. Φαίνεται ακόμα να υπερτιμοφμε τισ μάηεσ των κυρίων
αςτεριϊν και να υποτιμοφμε αυτζσ των ςυνοδϊν τουσ ςτα διπλά ςυςτιματα. Τα μοντζλα
ζχουν καλφτερθ ακρίβεια για μάηεσ πάνω από 1 θλιακι (5% ςφάλμα) παρά για μικρότερεσ
(20% ςφάλμα). Στα διπλά αςτζρια όμωσ θ εξζλιξθ ςτα πρϊτα εκ. ζτθ διαφζρει από ότι ςτα
μονά (λόγω παλιρροϊκισ κζρμανςθσ).

Πρόοδοσ και κεμελιϊδεισ περιοριςμοί
Υπάρχουν 2 φαινόμενα που πρζπει να υπολογίηουμε ςτα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ.

Τα μαγνθτικά πεδία
Μποροφν να αναχαιτίςουν ροζσ ςυναγωγισ μεγάλθσ κλίμακασ, μειϊνοντασ τθν ςυνολικι
εκπομπι ενζργειασ ςε ζνα νεαρό αςτζρι. Ζτςι μπορεί να παγιδευτεί ενζργεια ςε αυτό,
κακυςτερϊντασ τθν ςυςτολι του (το αςτζρι ςε αυτιν τθν αρχικι του φάςθ ιςορροπεί
ακόμα μζςω τθσ απελευκζρωςθσ βαρυτικισ ενζργειασ κατά τθν ςυςτολι του). Τα νεαρά
αςτζρια με ιςχυρότερο μαγνθτικό πεδίο είναι ζτςι ψυχρότερα και μεγαλφτερα ςε δεδομζνθ
θλικία από άλλα με λιγότερο μαγνθτιςμό, αλλά θ ακτίνα ςτα νεαρά αςτζρια δεν είναι τόςο
καλά κακοριςμζνθ όπωσ ςτα αςτζρια κ. ακολουκίασ. Απλά τα <μαγνθτικά> νεαρά αςτζρια
βιϊνουν μια πιο βακμιδωτι ςυςτολι.
Η ελάττωςθ τθσ κερμοκραςίασ ςε νεαρά αςτζρια λόγω μαγνθτικϊν φαινομζνων οδθγεί
ςτθν κακυςτζρθςθ τθσ εξάλειψθσ του Λικίου (ςυμβαίνει όταν το αςτζρι αναπτφςςει
κερμοκραςία πάνω από 2,6 εκ. βακμοφσ και ςε διάςτθμα μόλισ λίγων εκ. ετϊν).
Υπολογίηουμε ότι ζνα τζτοιο αςτζρι κα φτάςει τθν απαραίτθτθ κερμοκραςία καφςθσ Λικίου
ςε 2,5 εκ. ζτθ, άρα αρκετά κακυςτερθμζνα.

Οι αςτρικζσ κθλίδεσ
Μια εναλλακτικι πθγι αναχαίτιςθσ τθσ αςτρικισ ςυναγωγισ είναι οι φωτοςφαιρικζσ
κθλίδεσ που φράηουν τον δρόμο ςτισ εκροζσ ενζργειασ, αλλάηοντασ τθν δομι του αςτεριοφ.
Οι επίδραςι τουσ ςτο διάγραμμα είναι διακριτι. Μζςω τθσ κακολικισ ςυναγωγισ ςτο
αςτζρι παρουςιάηεται μια τάςθ προσ πιο κόκκινα χρϊματα, λόγω χαμθλότερθσ
κερμοκραςίασ. Οι κθλίδεσ φζρνουν κερμοκραςιακζσ διαφοροποιιςεισ ςτθν αςτρικι
επιφάνεια, και μετακζτουν τα αςτζρια είτε προσ το μπλε είτε προσ το κόκκινο. Αφοφ οι
κθλίδεσ μπλοκάρουν τθν εκροι ενζργειασ, μποροφν να επιβραδφνουν τθν ςυςτολι του
αςτζρα όπωσ τα μαγνθτικά πεδία. Η διαςπορά ςτα διάγραμμα και ςτισ αφκονίεσ Λικίου
μπορεί να οφείλεται ςτισ κθλίδεσ.

Η επίδραςθ των κθλίδων ςτισ εκτιμιςεισ αςτρικισ μάηασ και
θλικίασ για αςτζρια προ κ. ακολουκίασ.
Στισ τελευταίεσ δοκιμζσ των αςτρικϊν μοντζλων ςθμειϊκθκαν ςθμαντικζσ διαφορζσ
ανάμεςα ςτισ κεωρθτικζσ προβλζψεισ των ιδιοτιτων άςτρων μικρισ μάηασ και των
ανάλογων μετριςεων μεγάλθσ ακρίβειασ, όπωσ οι αναλφςεισ διπλϊν αςτζρων και οι
ςυμβολομετρικζσ μετριςεισ. Μια τζτοια αςυμφωνία είναι το πρόβλθμα τθσ ακτίνασ, με τα
νεαρά μικρισ μάηασ αςτζρια να παρουςιάηουν 5-10% μεγαλφτερθ ακτίνα από τθν
προβλεπόμενθ βάςει τθσ κεωρίασ. Μια άλλθ αςυμφωνία είναι ςτθν παρατθριςιμθ
ποςότθτα λικίου ςε νεαρά ςμινθ όπωσ οι Πλειάδεσ, που δείχνουν υπζρβαςθ τθσ
διαςποράσ τθσ αφκονίασ του λικίου κατά μια τάξθ μεγζκουσ ςε ςχζςθ με τθν κεωρία. Τα
πιο πλοφςια ςε λίκιο αςτζρια των Πλειάδων είναι αυτά με τθν ταχφτερθ περιςτροφι, το
αντίκετο με τθν κεωρθτικι πρόβλεψθ. Θα δείξουμε ότι αν ζνασ μθχανιςμόσ αυξιςει τθν
ακτίνα ταχζωσ περιςτρεφόμενων αςτεριϊν μικρισ μάηασ πριν μποφνε ςτθν κ. ακολουκία,
τότε ο ρυκμόσ καταςτροφισ του λικίου κα υποβακμιςτεί, κάτι που εξθγεί το πρόβλθμα τθσ
αυξθμζνθσ ακτίνασ και αυτό τθσ ςχζςθσ περιςτροφισ- αφκονίασ λικίου.

Οι αςτρικζσ κθλίδεσ

Οι αςτρικζσ κθλίδεσ αποτελοφν τθν ορατι ζκφραςθ των ςυγκεντρϊςεων μαγνθτικϊν
πεδίων κοντά ςτθν επιφάνεια ενόσ αςτεριοφ. Οι κθλίδεσ αναςτζλλουν τθν μεταφορά
ενζργειασ μζςω ςυναγωγισ, και μεταβάλλουν τισ ςυνκικεσ πίεςθσ ςτθν φωτόςφαιρα, κάτι
που μπορεί να επθρεάςει τθν κακολικι δομι τθσ. Οι κθλίδεσ ιταν για καιρό φποπτεσ για
επίδραςθ ςτθν λαμπρότθτα, κερμοκραςία και ακτίνα του αςτεριοφ, αλλά μόνο ςε λίγεσ
περιπτϊςεισ εξετάςτθκε θ επίδραςι τουσ ςε αςτζρια προ κ. ακολουκίασ.
Τα νεαρά και <ενεργά> αςτζρια φζρουν ςυνικωσ τισ περιςςότερεσ κθλίδεσ, και θ μελζτθ
των κθλίδων κα μασ προςφζρει τθν καλφτερθ κατανόθςθ τθσ αρχικισ αςτρικισ εξζλιξθσ.
Ενςωματϊςαμε ςε μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ τισ κθλίδεσ ϊςτε αυτά να εκκζςουν 2
ςχετικζσ φυςικζσ διαδικαςίεσ. 1) τθν αναδόμθςθ τθσ ροισ ςτο αςτρικό εςωτερικό, μζςω τθσ
μεταβολισ του βακμοφ ακτινοβολίασ και 2) τθν μεταβολι ςυνκθκϊν δζςμευςθσ ςτθν
επιφάνεια, μζςω υπολογιςμοφ τθσ πίεςθσ ςτισ περιοχζσ χωρίσ κθλίδεσ. Τα αςτζρια που
χρθςιμοποιιςαμε είναι μικρισ (0,1-0,8 θλιακζσ μάηεσ) και θλιακισ (0,8- 1,2 θλιακζσ μάηεσ)
μάηασ με ποικιλία κάλυψθσ από κθλίδεσ (μζχρι κάλυψθ 50%).

Η επίδραςθ ςτθν αςτρικι ακτίνα και ςτθν αφκονία λικίου
Βρικαμε ότι μια εκτεταμζνθ κάλυψθ τθσ αςτρικισ επιφάνειασ από κθλίδεσ ζχει ωσ
αποτζλεςμα μια αφξθςθ τθσ ακτίνασ ςε όλεσ τισ θλικίεσ, που εξελίςςεται από τθν προ κ.
ακολουκίασ φάςθ και διαρκεί ςτθν κ. ακολουκία. Για όλο το δείγμα μασ οι ανωμαλίεσ τθσ
ακτίνασ κορυφϊνονται ςτο 8- 12% ςτθν προ κ. ακολουκία φάςθ, με εξάρτθςθ από τθν
αςτρικι μάηα, με τα αςτζρια ολικισ ςυναγωγισ (μικρισ μάηασ) να επθρεάηονται κατά 4%
και τα αςτζρια θλιακισ μάηασ κατά 10%.
Το λίκιο καίγεται ςτουσ 2,6 εκ. βακμοφσ και εξαντλείται από τισ επιφάνειεσ των αςτζρων
κατά τθν προ κ. ακολουκίασ φάςθ, μζχρι να διαμορφωκεί ζνασ ουςιαςτικόσ αςτρικόσ
πυρινασ ακτινοβολίασ. Η μάηα και θ χθμικι ςφςταςθ (μεταλλικότθτα) κακορίηουν ςε ζνα
αςτζρι τθν καταςτροφι του λικίου κατά τθν κ. ακολουκία, και δεν κα ζπρεπε να υπάρχει
διαςπορά ςτθν αφκονία του λικίου (ςε άςτρα ίδιασ κερμοκραςίασ) μζςα ςτα αςτρικά
ςμινθ, κάτι που παρατθροφμε ςτισ Πλειάδεσ. Φαίνεται ότι αςτζρια ίδιασ μάηασ ζχουν
διαφορετικι ακτίνα ςτθν προ κ. ακολουκίασ φάςθ, και τα πιο πλοφςια ςε λίκιο είναι αυτά
με τθν ταχφτερθ περιςτροφι, κάτι που ςθμαίνει ότι θ διαςπορά των ακτίνων οφείλεται ςε
φυςικι διαδικαςία που ζχει ωσ αίτιο τθν περιςτροφι, με κφριο υποψιφιο τισ κθλίδεσ.
Τα δεδομζνα λικίου και ακτίνων των αςτεριϊν μασ δείχνουν ότι εμφανίηεται ζνα εφροσ
ακτίνων ςε οριςμζνθ αςτρικι μάηα ςε ανοιχτά ςμινθ κατά τθν προ κ. ακολουκίασ φάςθ και
ςτθν κ. ακολουκία, που οφείλεται ςε μαγνθτικι δραςτθριότθτα.

Συνζπειεσ για τεκμθριωμζνεσ μάηεσ και θλικίεσ
Τα αςτζρια με πολλζσ κθλίδεσ είναι ςυςτθματικά γθραιότερα και μεγαλφτερθσ μάηασ από
ότι τα μετράμε. Το ςυμπζραςμα αυτό προκφπτει από τισ αντίςτοιχεσ ιςόχρονεσ και τισ
κζςεισ τουσ ςτο διάγραμμα.
Για να εκτιμιςουμε το μζγεκοσ αυτοφ του φαινομζνου, επιςτρζφουμε ςτθν αφκονία λικίου
ςτισ Πλειάδεσ. Αν θ αιτία τθσ διαςποράσ τθσ αφκονίασ του λικίου είναι πραγματικά οι
κθλίδεσ ςτθν προ κ. ακολουκία φάςθ, τότε θ ιςχφουςα αφκονία λικίου κάκε αςτζρα μασ
δείχνει το μζγεκοσ κάλυψθσ από κθλίδεσ του ςτθν προ κ. ακολουκία φάςθ του. Ζτςι
ανακαλφπτουμε αυτό το μζγεκοσ για τισ Πλειάδεσ. Με τισ ιςόχρονεσ μποροφμε να
υπολογίςουμε τισ μάηεσ και θλικίεσ βάςει τθσ διαςποράσ τθσ αφκονίασ του λικίου.
Συμπεραίνουμε ότι πολλζσ νεαρζσ ςυγκεντρϊςεισ αςτζρων μπορεί να είναι γθραιότερεσ
από ότι υπολογίηουμε, με το ςφάλμα να αυξάνεται προσ τισ μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ.

Συμπεράςματα

Βρικαμε ότι θ επίδραςθ των κθλίδων ςτα αςτρικά μοντζλα είναι θ αφξθςθ των αςτρικϊν
ακτίνων και θ μείωςθ των κερμοκραςιϊν και λαμπροτιτων, ςε εξαρτϊμενο από τθν μάηα
βακμό. Η αφξθςθ τθσ ακτίνασ μζςω των κθλίδων μπορεί να εξθγιςει τθν παρατθριςιμθ
αυξθμζνθ ακτίνα μερικϊν άςτρων μικρισ μάηασ, και μπορεί να υπολογιςτεί για τθν
υποβακμιςμζνθ εξάλειψθ του λικίου ςε γριγορα περιςτρεφόμενουσ αςτζρεσ κατά τθν προ
κ. ακολουκίασ φάςθ. Αυτά τα δεδομζνα μασ δείχνουν ότι αςτζρια ίδιασ μάηασ μπορεί να
ζχουν διαφορετικζσ ακτίνεσ ςτισ θλικίεσ 3- 10 εκ. ζτθ.

Τα όρια εξάλειψθσ του λικίου ςτα νεαρά αςτζρια, οι
αςυμφωνίεσ ςτα μοντζλα αςτεριϊν προ κ. ακολουκίασ.
Η εκτίμθςθ τθσ θλικίασ των νεαρϊν άςτρων είναι ςθμαντικι επειδι μασ δίνει τθν βάςθ για
τθν κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ και εξζλιξθσ των νεαρϊν αςτεριϊν και των πλανθτϊν.
Ειδικά ο ακριβισ κακοριςμόσ των θλικιϊν των κοντινϊν νεαρϊν ομάδων αςτεριϊν ζχει
μεγάλθ αξία, επειδι οι θλικίεσ τουσ είναι ςθμαντικζσ για τθν δθμιουργία πλανθτϊν ςε
εφροσ 10- 100 εκ. ζτθ.
Οι θλικίεσ των κοντινϊν κινοφμενων ομάδων (near young moving groups, NYMG) μποροφν
να εκτιμθκοφν με τθν ςφγκριςθ ποικίλλων δεικτϊν αςτρικισ δραςτθριότθτασ ζναντι αυτϊν
των μελϊν ανοιχτϊν ςμθνϊν με καλά κακοριςμζνεσ θλικίεσ. Οι Πλειάδεσ (100 εκ. ετϊν) και
οι Υάδεσ (650 εκ. ετϊν) είναι 2 τζτοια ςμινθ. Επειδι αυτι θ μζκοδοσ ςφμπτωςθσ θλικιϊν
είναι βαςικά μια ςχετικι ταξινόμθςθ, οι αβεβαιότθτεσ εξαρτϊνται από τα διακζςιμα ςμινθ
ςφγκριςθσ. Η αφκονία του λικίου ςτισ αςτρικζσ επιφάνειεσ μπορεί να χρθςιμοποιθκεί
αποτελεςματικά ωσ χρονομζτρθσ επειδι θ καφςθ του λικίου είναι γριγορθ, γίνεται ςε
κερμοκραςίεσ πάνω από 2,6 εκ. βακμοφσ και είναι ευαίςκθτθ ςτθν εςωτερικι αςτρικι
δομι. Σε δεδομζνθ θλικία 8- 10 εκ. ετϊν το λίκιο (γραμμι λ6708) εξαφανίηεται ωσ
φαςματικι γραμμι από τουσ νάνουσ Μ, δθλαδι ζχουμε το λεγόμενο όριο εξάλειψθσ λικίου
(lithium depletion boundary, LDB). Επειδι τα νεαρά αςτζρια ςτθν LDB είναι ακόμα πλιρωσ
ςυναγωγισ, θ ακριβισ κζςθ τουσ ςτο διάγραμμα κερμοκραςίασ/ λαμπρότθτασ μπορεί να
μασ δϊςει άμεςα τθν μάηα (και θλικία) τουσ, βάςει των ανάλογων μοντζλων. Οι θλικίεσ των
αςτεριϊν ςτα ανοιχτά ςμινθ (βάςει των LDB) είναι κατά 50% μεγαλφτερεσ από αυτζσ των
αςτεριϊν τθσ άνω κ. ακολουκίασ (αςτζρια μεγάλθσ μάηασ) και τισ χρθςιμοποιοφμε για
αςτζρια ςε NYMG. Όμωσ για πολλά NYMG θ εκτίμθςθ βάςει τθσ LDB είναι αςφμφωνθ με τα
μοντζλα. Για ζνα δεδομζνο μοντζλο προ κ. ακολουκίασ αςτεριϊν υπάρχει ςθμαντικι
αςυνζπεια ανάμεςα ςτθν παρατθριςιμθ και τθν κεωρθτικι αςτρικι λαμπρότθτα των LDB.
Πολλζσ διεργαςίεσ ςτα νεαρά αςτζρια όπωσ θ ςυςςϊρευςθ φλθσ από τον δίςκο, τα
μαγνθτικά πεδία και οι κθλίδεσ μποροφν να επθρεάςουν τθν εξάλειψθ λικίου ςτισ
επιφάνειζσ τουσ. Η αυξθμζνθ ςυςςϊρευςθ φλθσ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μικρότερθ
αςτρικι ακτίνα ςε ςχζςθ με αςτζρια χωρίσ ςυςςϊρευςθ, που οδθγεί ςε κερμότερεσ
κερμοκραςίεσ αςτρικοφ πυρινα. Ζτςι θ εξάλειψθ λικίου πραγματοποιείται ταχφτερα
(μικρότερθ θλικία LDB). Αντίκετα, οι κθλίδεσ επθρεάηουν τθν πίεςθ και κερμοκραςία του
αςτεριοφ, εμποδίηοντασ τθν ςυναγωγι. Αν αυτό το φαινόμενο είναι ςθμαντικό, τότε όλεσ οι
θλικίεσ LDB είναι νεαρότερεσ από ότι (κεωρθτικά) κα ζπρεπε. Ομοίωσ, θ παρουςία ιςχυρϊν
μαγνθτικϊν πεδίων κατά τθν εξζλιξθ αςτεριϊν μικρισ μάηασ ςτθν προ κ. ακολουκία φάςθ
τα κάνουν να εμφανίηονται λαμπρότερα από τθν δεδομζνθ θλικία τουσ.

Η θλικία του NYMG β Pictoris βάςει τθσ LDB.
Η θλικία τθσ παραπάνω αςτρικισ ομάδασ ζχει εκτιμθκεί ςτα 12 εκ. ζτθ, βάςει ςυνδυαςμϊν
μεκόδων χρονολόγθςθσ. Βλζπουμε ότι υπάρχει διακφμανςθ των θλικιϊν τθσ LDB, που
οφείλεται ςτθν ευαιςκθςία τθσ εξάλειψθσ του λικίου ςτθν κερμοκραςία. Ζνα ακόμα
ςυμπζραςμα είναι ότι θ μζκοδοσ αυτι εφαρμόηεται καλφτερα ςτα μζλθ διπλϊν και
πολλαπλϊν άςτρων από ότι ςτα ανοιχτά ςμινθ. Αυτά ςυμβαίνει επειδι τα μζλθ τουσ ζχουν
εκτεκεί ςε μεγαλφτερθ ποικιλία εξελικτικϊν περιβαλλόντων από ότι 2 μεμονωμζνα διπλά
αςτζρια.

Συμπεράςματα
Οι μεγαλφτερεσ θλικίεσ (>20 εκ. ετϊν) για τθν ομάδα β Pictoris εκτιμικθκαν βάςει
ποικίλλων αναλφςεων LDB και ζχουν γίνει γενικά αποδεκτζσ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι θ
εκτίμθςθ θλικίασ βάςει τθσ LDB βαςίηεται ςε απλοφςτερθ φυςικι, και πολλζσ ερευνθτικζσ
ομάδεσ ζχουν βρει παρόμοια αποτελζςματα ςτθν παραπάνω αςτρικι ομάδα με αυτιν τθν
μζκοδο. Όμωσ υπάρχουν ςθμαντικζσ αςυμφωνίεσ ςτθν λαμπρότθτα τθσ ομάδασ β Pictoris
και τθν εκτιμϊμενθ θλικία βάςει τθσ LDB.

2) Πρωτοπλανθτικά ςυςτιματα
Μεταβλθτότθτα νεαρϊν καφζ νάνων και γιγάντιων
εξωπλανθτϊν που οφείλεται ςε νζφθ των ατμοςφαιρϊν τουσ.
Πλζον ζχουμε απεικονίςει ςτο υπζρυκρο αρκετοφσ νεαροφσ εξωπλανιτεσ. Οι αρχικζσ
παρατθριςεισ των άμεςα απεικονιςμζνων πλανθτϊν μασ ζκρυβαν εκπλιξεισ. Ενϊ
αναμζναμε να ζχουν παρόμοιεσ ατμοςφαιρικζσ ιδιότθτεσ με τον καλά μελετθμζνο
πλθκυςμό των καφζ νάνων, επειδι ζχουν ςυγκρίςιμεσ κερμοκραςίεσ, οι νεαροί
εξωπλανιτεσ εμφανίηονται πολφ πιο κόκκινοι ςτο κοντινό υπζρυκρο από τουσ καφζ νάνουσ
ίδιασ κερμοκραςίασ. Αυτι θ διαφορετικότθτα εξθγείται με τθν παρουςία νεφϊν με ςκόνθ
ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ, αποτζλεςμα τθσ μικρότερθσ επιφανειακισ βαρφτθτασ
αυτϊν των αντικειμζνων (αεριϊδεισ εκτεταμζνοι πλανιτεσ με ςυνικωσ μικρότερο ειδικό
βάροσ από του Δία). Όπωσ οι καφζ νάνοι, οι νεαροί εξωπλανιτεσ αναμζνονται να
περιςτρζφονται ςε διάςτθμα ωρϊν μζχρι μερικϊν θμερϊν. Ζτςι για τθν μελζτθ των
ατμοςφαιρϊν τουσ μασ είναι ςθμαντικι θ μεταβλθτότθτά τουσ ςτον χρόνο (θ λαμπρότθτα
ωσ ςυνιςτϊςα τθσ φάςθσ), που είναι ευαίςκθτθ ςτθν χωρικι διαςπορά των
ςυμπυκνωμάτων όπωσ περιςτρζφεται ζνασ πλανιτθσ.
Η μεταβλθτότθτα που οφείλεται ςτα νζφθ είναι ανιχνεφςιμθ αν ζχουμε 1)ςχετικά μικρζσ
περιόδουσ περιςτροφισ και 2) επιφανειακζσ ανομοιογζνειεσ. Είναι γνωςτό ότι οι καφζ

νάνοι του πεδίου ζχουν μικρζσ περιόδουσ περιςτροφισ. Οι νάνοι T περιςτρζφονται
γρθγορότερα από τουσ M. Με τθν παραδοχι ότι ζχουν μζγεκοσ 1 ακτίνασ Δία ( μια λογικι
παραδοχι, λόγω του εκφυλιςμοφ των θλεκτρονίων ςτον πυρινα τουσ, με αποτζλεςμα να
ζχουν αρκετά μεγάλθ πυκνότθτα) θ μζγιςτθ περίοδο για νάνουσ L,T είναι 12 ϊρεσ. Δεν
υπάρχει ανάλογθ μελζτθ για νεαροφσ καφζ νάνουσ, αλλά λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ
ςτροφορμισ (επιτάχυνςθ τθσ περιςτροφισ λόγω ςυρρίκνωςθσ του νεαροφ νάνου) πρζπει
να ζχουν μεγαλφτερεσ περιόδουσ. Ο β Pictoris b είναι ο πλανιτθσ με τθν ταχφτερθ
περιςτροφι που γνωρίηουμε, με 1,6 ακτίνεσ Δία περιςτρζφεται ςε 8,1 ϊρεσ. Ζτςι
γνωρίηουμε ότι ζςτω και ζνασ εξωπλανιτθσ περιςτρζφεται επίςθσ γριγορα. Για τα αςτζρια
φαςματικοφ τφπου >L2 θ αναμενόμενθ πθγι επιφανειακισ ανομοιογζνειασ ζχει τθν μορφι
μπαλωμάτων ςτθν κάλυψθ από τα νζφθ ι ακόμα πολλά μεμονωμζνα νζφθ, ειδικά ςτθν
μετάβαςθ ανάμεςα ςε τφπο L και T. Τα μοντζλα προβλζπουν κακαρζσ επιφάνειεσ ςτον
προχωρθμζνο τφπο T και πλιρθσ νεφοκάλυψθ ςτον αρχικό (μικρά νοφμερα) τφπο L. Οι
νάνοι τφπου M παρουςιάηουν μεταβλθτότθτα που κυριαρχείται από άλλουσ μθχανιςμοφσ
(προςαφξθςθ από τον δίςκο ι μαγνθτικά φαινόμενα όπωσ οι κθλίδεσ). Αντίκετα, οι νάνοι
L,T είναι πολφ ψυχροί για τθν εμφάνιςθ ςθμαντικϊν μαγνθτικϊν φαινομζνων.

Μεταβλθτότθτα ςε καφζ νάνουσ
Στουσ καφζ νάνουσ ζχουμε παρατθριςει μεταβλθτότθτα που εξελίςςεται ςε θμεριςια ι
εβδομαδιαία κλίμακα, κάτι που αναλογεί ςτθν εξζλιξθ τθσ δομισ των επιφανειακϊν νεφϊν.
Ενϊ το εφροσ τθσ μεταβλθτότθτασ αυξάνεται ςτθν μετάβαςθ από L ςε T, τθν παρατθροφμε
ςε όλο το εφροσ των φαςματικϊν τφπων L, T.

Μεταβλθτότθτα ςε αντικείμενα πλανθτικισ μάηασ.
Οι άμεςα παρατθριςιμοι γιγάντιοι (μζχρι 25 μάηεσ του Δία) πλανιτεσ και οι νεαροί καφζ
νάνοι πολφ μικρισ μάηασ αποτελοφν πολφ καλφτερουσ ςτόχουσ για τθν εξακρίβωςθ
μεταβλθτότθτασ από τουσ νάνουσ L,T του πεδίου. Οι τελευταίοι ζχουν πολλζσ φορζσ
αβζβαιεσ αποςτάςεισ και θλικίεσ, επειδι εκφυλίηονται με τθν πάροδο του χρόνου (ζνασ
μεγάλθσ θλικίασ μεγαλφτερθσ μάηασ νάνοσ δεν ξεχωρίηει από ζναν μικρισ μάηασ
νεαρότερο). Οι εξωπλανιτεσ (10- 200 εκ. ετϊν) ζχουν καλά κακοριςμζνθ θλικία και
απόςταςθ (γνωςτι από τθν απόςταςθ του άςτρου τουσ, τα περιςςότερα ζχουν μετρθκεί
από το τθλεςκόπιο Κππαρχοσ και τϊρα από το GAIA). Για νεαρά ανεξάρτθτα τζτοια
αντικείμενα βρίςκουμε τθν απόςταςθ από το ςμινοσ τουσ. Οι καλά κακοριςμζνεσ θλικίεσ
και αποςτάςεισ ςθμαίνουν και καλά κακοριςμζνεσ απόλυτεσ λαμπρότθτεσ, με αποτζλεςμα
τθν βελτίωςθ των αςτρικϊν μοντζλων.
Η βαςικι φυςικι διαφορά ανάμεςα ςτουσ καφζ νάνουσ του πεδίου και τα νεαρά υπό
αςτρικά αντικείμενα (με μάηα κάτω από 25 φορζσ του Δία) είναι θ χαμθλότερθ επιφανειακι
βαρφτθτα των νεαρϊν αντικειμζνων ςχετικά με τα παλαιότερα. Η επιφανειακι βαρφτθτα
ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν μετάβαςθ ανάμεςα ςτουσ φαςματικοφσ τφπουσ L και T. Η
μετάβαςθ εμφανίηεται ςε χαμθλότερεσ κερμοκραςίεσ για μικρισ βαρφτθτασ εξωπλανιτεσ
από ότι για μεγαλφτερθσ βαρφτθτασ καφζ νάνουσ. Η επιφανειακι βαρφτθτα επθρεάηει τισ
ιδιότθτεσ των νεφϊν, ζτςι θ μελζτθ τθσ ςχετικισ μεταβλθτότθτασ αποτελεί άμεςθ μελζτθ
τθσ επιφανειακισ βαρφτθτασ.

Η εξζλιξθ τθσ ςτροφορμισ ςε νεαρά αςτζρια θλιακοφ τφπου
Κατά τθν αρχικι τουσ εξζλιξθ, τα αςτζρια όμοιου τφπου με τον Ήλιο βιϊνουν μια ςθμαντικι
μεταβολι τθσ διαςποράσ τθσ ςτροφορμισ (AM, angular momentum) προσ τθν
αλλθλεπίδραςθ με το περιβάλλον τουσ. Όςο το αςτζρι ςυςςωρεφει φλθ από τον

περιβάλλοντα δίςκο, θ αποβολι ςτροφορμισ γίνεται από τουσ πίδακεσ και τθν
ςυςςϊρευςθ. Μόλισ το αςτζρι περιςτρζφεται ελεφκερα (χωρίσ αλλθλεπίδραςθ με τον
δίςκο) το κυρίωσ μζροσ τθσ AM αποβάλλεται από τθν αςτρικι επιφάνεια μζςω των
αςτρικϊν ανζμων κατά μικοσ των μαγνθτικϊν γραμμϊν, ενϊ το υπόλοιπο αναδιανζμεται
ςτθν ηϊνθ ακτινοβολίασ μζςω υδροδυναμικϊν αςτακειϊν.
Στθν μελζτθ μασ ςυμπεριλάβαμε μόνο αςτζρια ςμθνϊν, ϊςτε να είναι γνωςτι θ θλικία
τουσ, και μάηασ 0,9- 1,1 θλιακζσ. Περιλάβαμε και τον Ήλιο, ϊςτε να ζχουμε ζνα δείγμα τθσ
μακροχρόνιασ εξζλιξθσ τθσ περιςτροφισ για τζτοια αςτζρια.

Η εξζλιξθ τθσ επιφανειακισ περιςτροφισ.
Ακολουκοφμε τθ εξζλιξθ ςτα αςτζρια από τθν φάςθ που ζχουν ςυρρικνωκεί αρκετά, ϊςτε
να ζχουν δομικι ςυνοχι (θ ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ επιφάνειασ να είναι μικρότερθ από
το όριο διάλυςθσ του ςϊματοσ). Υπολογίςαμε τθν απϊλεια ςτροφορμισ ςτθν φάςθ που τα
αςτζρια ζχουν αποδεςμευτεί από τουσ δίςκουσ τουσ. Ανάμεςα ςτθν φάςθ αποδζςμευςθσ
και τθν θλικία μθδζν ςτθν κ. ακολουκία (zero- age main sequence, ZAMS) τα αςτζρια
ςυςτζλλονται, και αυτι θ διαδικαςία κυριαρχεί ςτθν εξζλιξθ τθσ ςτροφορμισ ςτθν αςτρικι
επιφάνεια για τα πρϊτα 10 εκ. ζτθ. Μπαίνοντασ ςτθν φάςθ ZAMS τα αςτζρια παφουν να
ςυςτζλλονται και οι ταχφτθτεσ των επιφανειϊν τουσ φτάνουν ζνα μζγιςτο, πριν θ ροπι
κυριαρχιςει και επιβραδφνει τθν περιςτροφι των αςτεριϊν.
Η φάςθ τθσ επιβράδυνςθσ ενεργοποιείται από τθν εςωτερικι μεταφορά τθσ ςτροφορμισ. Η
ανακατανομι τθσ ςτροφορμισ εξαρτάται από τον βακμό περιςτροφισ και τθν εξζλιξθ τθσ
ιςχφσ του μαγνθτικοφ πεδίου.
Μετά τθν φάςθ ZAMS θ ταχφτθτα περιςτροφισ τθσ επιφάνειασ κυριαρχείται από τθν ροπι
που δθμιουργεί ο αςτρικόσ άνεμοσ, που αποτελεί τον μθχανιςμό εςωτερικισ μεταφοράσ
τθσ ςτροφορμισ. Οι επιδράςεισ τθσ εςωτερικισ αυτισ μεταφοράσ ςτθν περιςτροφι τθσ
επιφάνειασ εκφράηονται από αυτιν τθν ροπι, που ςταδιακά κυριαρχεί πλιρωσ ςτθν εξζλιξθ
τθσ περιόδου περιςτροφισ. Αλλά κατά τθν προ κ. ακολουκίασ φάςθ θ γριγορθ περιςτροφι
και θ ςυρρίκνωςθ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθσ επιτάχυνςθ τθσ περιςτροφισ,
αντιςτακμίηοντασ τθν ροπι.
Το αν ο πυρινασ ακτινοβολίασ και τα εξωτερικά ςτρϊματα του αςτεριοφ περιςτρζφονται
ςφγχρονα εξαρτάται από τθν ςτροφορμι του αςτεριοφ. Τα αςτζρια με γριγορθ περιςτροφι
ςχεδόν πάντα περιςτρζφονται ωσ ςυμπαγι ςϊματα μζχρι να φτάςουν ςτθν φάςθ ZAMS,
ενϊ ςτα άςτρα πιο αργισ περιςτροφισ ο πυρινασ είναι τελείωσ αποδεςμευμζνοσ από το
υπόλοιπο αςτζρι, και μπορεί να περιςτρζφεται μζχρι και 10 φορζσ ταχφτερα από τθν
επιφάνεια φτάνοντασ ςτθν φάςθ ZAMS. Αυτό εξθγείται από 2 παράγοντεσ. Η
αποτελεςματικότθτα τθσ εςωτερικισ μεταφοράσ τθσ ςτροφορμισ εξαρτάται από τθν
ταχφτθτα τθσ περιςτροφισ του άςτρου, και θ ροπι είναι πιο ιςχυρι (ανάλογα προσ τθν
ςτροφορμι) όταν το αςτρικό δυναμό δεν βρίςκεται ςε κορεςμζνθ κατάςταςθ. Ζτςι τα
αςτζρια με αργι περιςτροφι βρίςκονται κάτω από το όριο κορεςμοφ και οι επιφάνειζσ
τουσ βιϊνουν ιςχυρι επιβράδυνςθ, ενϊ οι πυρινεσ τουσ επιταχφνονται ελεφκερα.
Μποροφμε να δοκιμάςουμε αυτοφσ τουσ παράγοντεσ εξετάηοντασ τθν μζγιςτθ περιςτροφι
κατά τθν φάςθ ZAMS ςυγκριτικά με τθν εςωτερικι ταχφτθτα. Στα αργά και με μζτρια
ταχφτθτα περιςτρεφόμενα αςτζρια αυτό το μζγιςτο ςθμειϊνεται μερικζσ δεκάδεσ εκ. ζτθ
νωρίτερα από ότι ςτα αςτζρια με γριγορθ περιςτροφι. Αυτό ςυμβαίνει μζςω ςωρευτικϊν
επιπτϊςεων τθσ αςκενοφσ ςφνδεςθσ πυρινα- υπόλοιπου άςτρου και τθσ ιςχυρισ ροπισ.
Παράλλθλα, θ επιτάχυνςθ του πυρινα είναι παρόμοια ςτα άςτρα με αργι και γριγορθ
περιςτροφι, που ςθμαίνει ότι θ μζςθ περιςτροφι του άςτρου εξαρτάται από τθν
περιςτροφι του πυρινα.

Η εξζλιξθ των επιφανειακϊν μαγνθτικϊν πεδίων ςε νεαρά
αςτζρια θλιακοφ τφπου.
Τα αςτζρια θλιακοφ τφπου παρουςιάηουν μεγάλεσ αλλαγζσ ςτουσ ρυκμοφσ περιςτροφισ
τουσ, όταν περνάνε από τθν προ κ. ακολουκίασ φάςθ ςτθν κφρια ακολουκία. Στθν αρχικι
τουσ φάςθ εξζλιξθσ αλλθλεπιδροφν ιςχυρά με τουσ δίςκουσ τουσ, κάτι που κυριαρχεί ςτον
ρυκμό περιςτροφισ τουσ. Μετά από λίγα εκ. ζτθ, ενϊ τα αςτζρια αποδεςμεφονται από
τουσ δίςκουσ και ςυνεχίηουν να ςυρρικνϊνονται, με αποτζλεςμα τθν επιτάχυνςθ τθσ
περιςτροφισ. Σε μεγαλφτερθ χρονικι κλίμακα τα αςτζρια παρουςιάηουν απϊλεια
ςτροφορμισ μζςω του μαγνθτιςμζνου αςτρικοφ ανζμου, με αποτζλεςμα να επιβραδυνκεί
θ περιςτροφι τουσ. Επειδι τα μαγνθτικά πεδία ςτα αςτζρια δθμιουργοφνται μζςω του
φαινομζνου του δυναμό, οι μεγάλεσ αλλαγζσ ςτθν ταχφτθτα περιςτροφισ τα επθρεάηουν
ζντονα.
Η μελζτθ μασ επικεντρϊκθκε ςε μζλθ γνωςτϊν ομάδων και ςμθνϊν αςτεριϊν με εφροσ
θλικίασ από 20 ωσ 600 εκ. ζτθ, διάςτθμα ςτο οποίο εμφανίηονται οι μεγαλφτερεσ μεταβολζσ
ςτο μαγνθτικό πεδίο. Εξαιρζςαμε τα αςτζρια Τ Ταφρου (ακόμα αλλθλεπιδροφν με τουσ
δίςκουσ τουσ) και γθραιότερα αςτζρια, και επικεντρωκικαμε ςε αςτζρια με 0,7- 1 θλιακζσ
μάηεσ.
Παρατθριςαμε μια ςθμαντικι ελάττωςθ του μαγνθτικοφ πεδίου, ανάλογθ με τθν αςτρικι
θλικία, που ξεκινάει από τθν αρχικι φάςθ ςτθν κ. ακολουκία. Η εξζλιξθ των μαγνθτικϊν
ιδιοτιτων από τθν φάςθ προ κ. ακολουκίασ ωσ τθν αρχι τθσ κ. ακολουκίασ (ZAMS) ζχει ωσ
μθχανιςμό τισ δομικζσ μεταβολζσ του αςτεριοφ. Η μετάβαςθ από τθν πλιρθ ςυναγωγι ςε
πυρινα μερικισ ακτινοβολίασ ςτθν προ κ. ακολουκία φάςθ του άςτρου ζχει ωσ αποτζλεςμα
τθν δθμιουργία πολφπλοκων μθ αξονικά ςυμμετρικϊν πεδίων ςτθν φάςθ ZAMS, ενϊ θ
επιβράδυνςθ τθσ περιςτροφισ ςτθν κ. ακολουκία ζχει ωσ επακόλουκο τθν ελάττωςθ του
μαγνθτικοφ πεδίου ςε μεγάλεσ χρονικζσ κλίμακεσ.

Η δομι και εξζλιξθ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων, μια άποψθ
ςτισ υπζρυκρεσ και ςτα μικροκφματα
Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι είναι περίπλοκα ςυςτιματα που εξελίςςονται μζςω φυςικϊν
μθχανιςμϊν, όπωσ θ ςυςςϊρευςθ φλθσ ςτο αςτζρι, θ ανάπτυξθ κόκκων και δθμιουργία
ςκόνθσ, οι δυναμικζσ αλλθλεπιδράςεισ, θ φωτόλυςθ, και θ ίδια θ δθμιουργία πλανθτϊν.
Όμωσ ακόμα δεν γνωρίηουμε καλά πόςο ςθμαντικόσ παράγοντασ είναι κάκε ζνα από τα
παραπάνω ςτθν εξζλιξθ των δίςκων.

Στο υπζρυκρο
Το χρονοδιάγραμμα τθσ φπαρξθσ του πρωτοπλανθτικοφ δίςκου αποτελεί τθν καλφτερθ
οριοκζτθςθ τθσ κεωρίασ για τθν δθμιουργία των πλανθτϊν, μιασ και μασ παρζχει
ςθμαντικζσ πλθροφορίεσ για τον διακζςιμο χρόνο για τθν ολοκλιρωςι τθσ. Για τουσ
βραχϊδεισ πλανιτεσ ο ςχθματιςμόσ μπορεί να ςυνεχίςει και μετά τθν εξάλειψθ του αερίου
από τον δίςκο. Για τουσ γιγάντιουσ αεριϊδεισ πλανιτεσ όμωσ, θ διάλυςθ του αρχικοφ
(πλοφςιου ςε αζριο) δίςκου κζτει ζνα όριο ςτο χρονοδιάγραμμα ςχθματιςμοφ τουσ. Αφοφ
χρειάηεται μόνο πολφ μικρό ποςοςτό καυτισ ςκόνθσ (χονδρικά ςυνολικι μάηα όςθ αυτι

ενόσ αςτεροειδι και ςε κερμοκραςία 1000 βακμοφσ Κ) για τθν δθμιουργία υπζρβαςθσ ςτο
κοντινό υπζρυκρο (NIR excess) πάνω από τθν εκπομπι τθσ αςτρικισ φωτόςφαιρασ, οι
παρατθριςεισ ςε αυτό το μικοσ κφματοσ είναι χριςιμεσ για τον εντοπιςμό ενόσ εςωτερικοφ
δίςκου ςυςςϊρευςθσ (ακτίνασ 0,1 AU). Υπζρβαςθ ςε ζνα μικοσ κφματοσ ςθμαίνει πιο
ζντονθ παρουςία των ςυγκεκριμζνων φαςματικϊν γραμμϊν από ότι προβλζπουν τα
μοντζλα για τον φαςματικό τφπο του άςτρου. Στθν πράξθ υπάρχει πολφ ςτενι ςχζςθ
ανάμεςα ςτθν υπζρβαςθ ςτο κοντινό υπζρυκρο και τθν ςυςςϊρευςθ, με εξαίρεςθ τουσ
δίςκουσ ςε μετάβαςθ που παρουςιάηουν χάςματα ςτα οποία ζχει εξαντλθκεί εντελϊσ θ
φλθ.
Από τισ παρατθριςεισ υπζρβαςθσ ςτο κοντινό υπζρυκρο ςε ςμινθ διαφορετικϊν θλικιϊν
γνωρίηουμε ότι το 80% των αςτεριϊν με θλικία 1 εκ. ζτθ ζχουν εςωτερικό δίςκο
ςυςςϊρευςθσ, και το παραπάνω ποςοςτό πζφτει κοντά ςτο 0 ςτθν θλικία των 10 εκ. ετϊν.
Ζτςι ςυμπεραίνουμε μια μζςθ θλικία ηωισ του κυρίωσ εςωτερικοφ δίςκου ςτα 2-3 εκ. ζτθ
με μεγάλθ διαςπορά θλικίασ, από λιγότερο του 1 εκ. ζτθ μζχρι και 10 εκ. ζτθ. Σε αςτζρια
που δεν παρατθροφμε τζτοια υπζρβαςθ δεν παρατθροφμε επίςθσ υπζρβαςθ ςτο μεςαίο
υπζρυκρο (MIR), πάλι με εξαίρεςθ των δίςκων μετάβαςθσ με <κακαρζσ> εςωτερικζσ οπζσ.
Αυτό μασ δείχνει ότι γενικά, όταν παφςει θ ςυςςϊρευςθ και διαλφεται ο εςωτερικόσ
δίςκοσ, όλοσ ο δίςκοσ αποςυντίκεται ςχετικά γριγορα, ςε ςυμφωνία με το μοντζλο τθσ
φωτόλυςθσ (photo evaporation).
Σε όλα τα ςμινθ ιςχφει ότι θ αναλογία του δίςκου μειϊνεται όςο μεγαλϊνει θ μάηα του
αςτεριοφ, κάτι που ςθμαίνει ότι ο δίςκοσ διαλφεται ταχφτερα ςτα μεγάλα αςτζρια. Αυτό
μπορεί να ςυμβαίνει μζςω ςυνδυαςμοφ εντονότερθσ ςυςςϊρευςθσ ςτο άςτρο
(ςυςςωρεφει πιο γριγορα υλικό από τον δίςκο) και μεγαλφτερθσ κλίμακασ φωτόλυςθσ. Η
διάρκεια ηωισ του δίςκου αποτελεί επίςθσ μια ςυνιςτϊςα τθσ ποικιλομορφίασ. Στα νεαρά
ςμινθ θ ςυχνότθτα φπαρξθσ δίςκου αγγίηει το 100% για τα μεμονωμζνα αςτζρια, ενϊ για
τα διπλά με μζτρια μεταξφ τουσ απόςταςθ (5- 50 AU) αυτό το ποςοςτό μειϊνεται
δραματικά. Αυτό είναι εφκολο να εξθγθκεί, μιασ και ςε αυτά τα ςυςτιματα το ζνα αςτζρι
ειςβάλλει ςτον εξωτερικό δίςκο του άλλου, μειϊνοντασ δραςτικά τθν διακζςιμθ για
ςυςςϊρευςθ φλθ. Στουσ φαςματικοφσ (πολφ κοντινοφσ μεταξφ τουσ με χϊριςμα >1 AU) και
μεγάλου χωρίςματοσ (>100 AU) διπλοφσ φαίνεται να μθν υπάρχει επίδραςθ ςτο
χρονοδιάγραμμα του δίςκου.

Η δομι και θ εξζλιξθ του δίςκου
Οι παρατθριςεισ ςτο IR χρθςιμεφουν επίςθσ για τθν εφρεςθ των δομϊν ςτουσ δίςκουσ. Οι
πιο πολλοί πρωτοπλανθτικοί δίςκοι (80%) είναι πλιρθσ δίςκοι (full disk, χωρίσ κενά) που
εκτείνονται μζςα ςτθν ακτίνα κερμοκραςίασ εξάχνωςθσ τθσ ςκόνθσ και παρατθροφνται ςε
όλο το φάςμα των υπζρυκρων. Ζτςι ζχουν όλα πολφ όμοια φαςματικι κατανομι τθσ
ενζργειασ (SED, spectral energy distribution). Το υπόλοιπο 20% τουσ είναι οι δίςκοι
μετάβαςθσ, με μεγάλο εφροσ δομϊν και SED. Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι αποτελοφνται από
μια ςειρά δακτυλίων με διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ. Κάκε δακτφλιοσ κυριαρχεί ςτθν
εκπομπι διαφορετικοφ μικοσ κφματοσ. Όςο πιο κοντά είναι ςτο αςτζρι, τόςο πιο μεγάλθ
είναι θ κερμοκραςία του δακτυλίου, και μικρότερο το μικοσ κφματοσ. Ζτςι θ παρουςία
εςωτερικοφ χάςματοσ (τρφπασ) ςε ζναν δίςκο ςθμαίνει περιοριςμζνο επίπεδο υπζρβαςθσ
NIR. Αν το χάςμα είναι απόλυτα κενό, δεν ανιχνεφεται καμία υπζρβαςθ ακτινοβολίασ πάνω
από τθν αςτρικι φωτόςφαιρα. Αν υπάρχει υπόλειμμα ςτο χάςμα, τότε ανιχνεφουμε μια
ελάχιςτθ υπζρβαςθ, αλλά θ NIR SED κα παραμείνει κάτω από τθν τυπικι τιμι ενόσ
ςυμπαγοφσ δίςκου. Ομοίωσ, αν ο δίςκοσ περιζχει ζνα αρκετά πλατφ χάςμα, θ SED κα δείξει
ζνα βακοφλωμα ςτο μικοσ κφματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν κερμοκραςία τθσ <ελλείπουςασ>
από εκεί ςκόνθσ. Ακόμα, οι περιςςότεροι νεαροί πρωτοπλανθτικοί δίςκοι λάμπουν
απορροφϊντασ και επανεκπζμποντασ αρκετά περιςςότερο φωσ από ζναν επίπεδο δίςκο.

Όςο ο δίςκοσ εξελίςςεται και θ ςκόνθ αναπτφςςεται και επικάκεται ςτο μεςαίο επίπεδο ο
εξωτερικόσ δίςκοσ γίνεται πιο επίπεδοσ, που ςθμαίνει αςκενζςτερθ εκπομπι μεςαίου και
μακρινοφ υπζρυκρου ςε ςχζςθ με ζναν ολικισ λάμψθσ δίςκο. Τζλοσ, όςο ο αρχικόσ δίςκοσ
διαμελίηεται, γίνεται αόρατοσ ςε όλεσ τισ υπζρυκρεσ, με αποτζλεςμα τον περιοριςμό των
υπερβάςεων ςτο υπζρυκρο.
Στθν πράξθ, τα πιο πολλά νεαρά ςμινθ και οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ περιζχουν 2
κατθγορίεσ δίςκων. Τουσ κανονικοφσ πλιρεσ δίςκουσ και τουσ δίςκουσ μετάβαςθσ. Η
τελευταία κατθγορία περιζχει αντικείμενα με εςωτερικά χάςματα και τρφπεσ. Η αναλογία
αυτϊν των δίςκων αποτελεί μια ςυνιςτϊςα τθσ θλικίασ, με περιςςότερουσ δίςκουσ
μετάβαςθσ ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ για τισ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ και τα ςμινθ.

Τα αποτελζςματα των προ ALMA μετριςεων ςτα υποχιλιοςτόμετρα
Τα υποχιλιοςτόμετρα (sub millimeter) είναι μικθ κφματοσ ευαίςκθτα ςτισ κεμελιϊδεισ
ιδιότθτεσ των δίςκων όπωσ θ ςυνολικι μάηα αερίου και ςκόνθσ, και ο διαςπορζσ μεγζκουσ
των κόκκων ςκόνθσ. Ζχουν μεγάλθ ςφνδεςθ με τα δεδομζνα από τισ υπζρυκρεσ. Το βαςικό
ςυςτατικό του πλανθτικοφ δίςκου, το (H2), εκπζμπει ελάχιςτα ςε αυτζσ τισ κερμοκραςίεσ
και πυκνότθτεσ. Βάςει παραδοχϊν όπωσ θ ικανότθτα δθμιουργίασ πλανθτϊν διαφορετικισ
ςφςταςθσ, μασ δίνεται μια αναλογία μάηασ αερίου/ ςκόνθσ 100/1. Το αμζςωσ μετά το (H2)
ςυχνότερο μόριο ςτουσ δίςκουσ είναι το (CO) και τα ιςοτοπόλογά του, (13CO) και (C18O),
που μασ δίνουν τθν δυνατότθτα εκτίμθςθσ τθσ ποςότθτασ αερίου ςτουσ δίςκουσ. Ενϊ θ
μάηα του δίςκου είναι παρόμοια με αυτιν του αςτζρα, θ λαμπρότθτά του είναι μόλισ το
0,5% του αςτζρα, όμωσ με τεράςτιεσ διακυμάνςεισ, μζχρι 2 τάξεισ μεγζκουσ. Αυτό μασ
δείχνει διαφορζσ ςτισ μάηεσ των δίςκων και ςτα μεγζκθ των κόκκων ςκόνθσ. Η κατανόθςθ
τθσ εξζλιξθσ των δίςκων προχποκζτει μετριςεισ και ςτο υπζρυκρο και ςτα
υποχιλιοςτόμετρα.
Με τθν χριςθ τθσ ςυμβολομετρίασ και των τεχνικϊν ςφνκεςθσ εικόνων μποροφμε να
αναλφςουμε τουσ κοντινοφσ μασ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ. Μασ παρζχονται άμεςεσ
πλθροφορίεσ του προφίλ επιφανειακισ πυκνότθτασ, που είναι ςθμαντικζσ για τισ κεωρίεσ
δθμιουργίασ των πλανθτϊν.

Τα πρϊτα αποτελζςματα του ALMA
Παρατθροφμε δακτυλίουσ ςε περιαςτρικοφσ δίςκουσ κατθγορίασ 1 (> 1 εκ. ζτθ), που
ςθμαίνουν αυξθμζνθ δθμιουργία πλανθτϊν μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ ςε πλανθτικό πυρινα.
Μια άλλθ ανακάλυψθ είναι θ φπαρξθ δομϊν ςτουσ δίςκουσ μετάβαςθσ. Οι αςυμμετρίεσ
ςτουσ εξωτερικοφσ δίςκουσ εξθγοφνται ωσ δφνεσ μεγάλθσ κλίμακασ ι παγίδεσ ςκόνθσ, που
ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν δθμιουργία πλανθτοειδϊν ι πλανθτϊν ςε μεγάλθ ακτίνα από
το αςτζρι. Ακόμα υπάρχουν ςπειροειδείσ δομζσ άγνωςτθσ προζλευςθσ και ροζσ
ςυςςϊρευςθσ αερίου που ςυνδζουν τισ εςωτερικζσ περιοχζσ των δίςκων με τισ εξωτερικζσ.
Αυτζσ είναι ςφμφωνεσ με μοντζλα υδροδυναμικισ προςομοίωςθσ πολλαπλϊν πλανθτϊν
που να βρίςκονται εμβαπτιςμζνοι ςε ζναν πρωταρχικό δίςκο.

Η μετάβαςθ από αρχικό δίςκο ςε δίςκο κραυςμάτων (debris disk)
Οι περιοχζσ αςτρογζννθςθσ περιλαμβάνουν πολλοφσ τφπουσ νεαρϊν αςτρικϊν
αντικειμζνων. Είναι οι γεμάτοι δίςκοι, οι δίςκοι με εςωτερικζσ τρφπεσ και χάςματα, οι
αραιοί ςτο οπτικό φάςμα δίςκοι, και τα αςτζρια χωρίσ δίςκουσ. Οι οπτικά αραιοί δίςκοι
κεωροφνται ςυχνά το τελικό ςτάδιο ςτθν εξζλιξθ των δίςκων, αφοφ είναι πλοφςιοι ςε
(δευτερογενζσ) αζριο με τθν περιςςότερθ ςκόνθ τουσ να ζχει εξαλειφτεί. Με το ALMA
είδαμε ότι τα προ κ. ακολουκίασ αςτζρια τφπου T-Tauri με υπζρβαςθ ςτο υπζρυκρο, ζχουν

<0,3 θλιακζσ μάηεσ ςε ςκόνθ προσ ςυςςϊρευςθ και κακόλου αζριο. Ζτςι κεωροφνται νζοι
δίςκοι ςυντριμμιϊν (2θσ γενιάσ) και όχι εξελιγμζνοι αρχικοί δίςκοι.

Η εξζλιξθ των δίςκων και ο ςχθματιςμόσ πλανθτϊν
Συνικωσ υποκζτουμε ότι οι πλιρεσ δίςκοι αποτελοφν τθν αφετθρία τθσ εξζλιξθσ των
δίςκων και ότι τα ςυςτιματα με τρφπεσ και χάςματα είναι πιο εξελιγμζνα. Όμωσ
διακρίνουμε τουλάχιςτον 2 διαφορετικζσ οδοφσ εξζλιξθσ. Μερικοί δίςκοι εξελίςςουν
χάςματα και εςωτερικζσ τρφπεσ ενϊ περιζχουν ακόμα πολφ μάηα και ςυνεχίηεται θ
ςυςςϊρευςθ υλικοφ, ενϊ άλλοι χάνουν τθν περιςςότερθ φλθ τουσ διατθρϊντασ τθν ςυνοχι
τουσ για εκατομμφρια χρόνια, μζχρι που εξαλείφονται από μζςα προσ τα ζξω, ςε ςφντομο
χρονοδιάγραμμα (κυρίωσ μζςω τθσ φωτόλυςθσ). Η πρϊτθ κατθγορία περιλαμβάνει τουσ
πιο γνωςτοφσ δίςκουσ μετάβαςθσ. Γενικά πρόκειται για αςτζρια πρότερου (early) τφπου Κ
ωσ Α με αρκετι φλθ ςτουσ δίςκουσ για τον ςχθματιςμό θλιακοφ ςυςτιματοσ και μεγάλεσ
εςωτερικζσ τρφπεσ, όμοιεσ με το μζγεκοσ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Αυτά τα
αντικείμενα όμωσ δεν αποτελοφν τυπικά νεαρά αςτζρια ςτα γειτονικά μασ μοριακά νζφθ ι
ακόμα και τυπικοφσ δίςκουσ μετάβαςθσ. Αντίκετα, αντιπροςωπεφουν μια μειονότθτα τθσ
τάξθσ του 20% του πλθκυςμοφ δίςκων ςε μετάβαςθ, και μόλισ το 5% του γενικοφ
πλθκυςμοφ των δίςκων. Αποτελοφν τθν μειονότθτα των δίςκων που παράγουν ζναν ι
περιςςότερουσ γιγάντιουσ πλανιτεσ. Από τθν άλλθ, οι τυπικοί δίςκοι ςε ζνα νεαρό (2-3 εκ.
ετϊν) αςτρικό ςμινοσ φαίνεται να είναι μικρισ ςυςςϊρευςθσ φλθσ κλαςςικοί T-Tauri με
κανονικι SED, αλλά όχι αρκετι μάηα για τον ςχθματιςμό γιγάντιων πλανθτϊν. Αυτά τα
ςυςτιματα κεωροφνται εξελιγμζνα με τθν ζννοια ότι ζχουν ιδθ απολζςει τθν περιςςότερθ
από τθν αρχικι μάηα του δίςκου και υπόκεινται ςε ςθμαντικι αφξθςθ μεγζκουσ των κόκκων
τθσ ςκόνθσ τουσ. Βάςει του ότι οι βραχϊδεισ πλανιτεσ είναι κοινόσ τόποσ ςτον Γαλαξία μασ,
μποροφμε να ςυμπεράνουμε ότι αυτοί οι τυπικοί δίςκοι είναι αυτοί που ςχθματίηουν τα πιο
ςυνικθ πλανθτικά ςυςτιματα, με βραχϊδεισ και χωρίσ γίγαντεσ αεριϊδεισ πλανιτεσ.

Η εξζλιξθ των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων, μονά και διπλά
αςτζρια
Ο ςχθματιςμόσ των γιγάντιων αεριϊδεσ πλανθτϊν απαιτεί ςθμαντικι ποςότθτα αερίου και
ςκόνθσ ςτο περιαςτρικό περιβάλλον ενόσ νεαροφ T-Tauri. Ο μζςοσ χρόνοσ ηωισ του
πρωτοπλανθτικοφ δίςκου υπολογίηεται βάςει ποςοςτοφ των νεαρϊν αςτεριϊν που
παρουςιάηουν τζτοιουσ δίςκουσ. Σε 10 εκ. ζτθ το ποςοςτό από αρχικό > 80% μθδενίηεται.
Μετά από 2- 3 εκ. ζτθ ηωισ του αςτεριοφ παρατθροφμε τθν διάλυςθ του δίςκου. Το
γεγονόσ ότι πολλά αςτζρια είναι διπλά επθρεάηει τα παραπάνω αποτελζςματα, γιατί 1) ςτα
διπλά ςυςτιματα επθρεάηεται ζντονα θ εξζλιξθ του δίςκου και 2) ζνασ μεγάλοσ αρικμόσ
διπλϊν δεν ζχει ακόμα αναλυκεί, και μπερδεφεται με τον πλθκυςμό των μονϊν αςτεριϊν.
Οι παρατθριςεισ ςτα υποχιλιοςτόμετρα μασ δείχνουν ότι τα διπλά αςτζρια ζχουν πολφ
λιγότερθ ςυνολικι μάηα ςκόνθσ. Αυτό εξθγείται με τθν δυναμικι αλλθλεπίδραςθ του
δίςκου με τον ςυνοδό αςτζρα. Σε μεγάλου διαχωριςμοφ διπλά ζχουμε το φαινόμενο τθσ
περικοπισ του εξωτερικοφ δίςκου ςτο ½ με 1/5 τθσ απόςταςθσ των αςτεριϊν. Αυτό
ςθμαίνει μικρότερθ διάρκεια ηωισ του δίςκου (0,9- 1,3 εκ. ζτθ). Αυτό επθρεάηει και τον
ςχθματιςμό των πλανθτϊν. Τα διπλά αςτζρια με διαχωριςμό μικρότερο των 100 AU είναι
πικανότερο να μθν φιλοξενιςουν αεριϊδεισ πλανιτεσ με μικρότερθ μάηα από αυτιν του
Δια από ότι τα διπλά με μεγαλφτερο διαχωριςμό ι τα μονά αςτζρια. Οι πλανιτεσ με αυτι
τθν μάηα κεωρείται ότι ςχθματίηονται αργά, ςε αντίκεςθ με τουσ γιγάντιουσ αεριϊδεισ που

ςυχνά παρατθροφμε να φιλοξενοφνται ςε ςτενά διπλά ςυςτιματα με μικρι διάρκεια ηωισ
του δίςκου.

Η εξζλιξθ των δίςκων γφρω από μονά αςτζρια
Η ςυχνότθτα παρουςίασ δίςκων ςε μονά αςτζρια παραμζνει κοντά ςτο 100% για θλικίεσ 2-3
εκ. ζτθ και μειϊνεται γριγορα μζχρι τα 6 εκ. ζτθ. Αυτι θ μεταβολι αποτελεί ζνδειξθ
δθμιουργίασ πλανθτϊν.

Συμπεράςματα
Είναι δφςκολο να ξεχωρίςουμε τα μονά αςτζρια ςτισ περιςςότερεσ περιοχζσ
αςτρογζννθςθσ.
Οι
ςτενοί
διπλοί
παρουςιάηουν
διαφορετικά,
μικρότερα
χρονοδιαγράμματα των δίςκων τουσ. Οι μεγάλου διαχωριςμοφ όμωσ μπερδεφονται με τα
μονά αςτζρια. Το ποςοςτό μονϊν αςτεριϊν που ζχουν δίςκο παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν
θλικία των 2-3 εκ. ετϊν, αλλά μετά μειϊνεται γριγορα μζςω εξζλιξθσ ων δίςκων λόγω τθσ
φωτόλυςθσ και του ςχθματιςμοφ πλανθτϊν.

Κοιλότθτεσ με αζριο μζςα ςε κοιλότθτεσ ςκόνθσ ςτουσ δίςκουσ
Οι πλανιτεσ ςχθματίηονται ςε δίςκουσ από ςκόνθ και αζριο γφρω από τα νεαρά αςτζρια.
Ιδιαίτερο ενδιαφζρον παρουςιάηουν οι λεγόμενοι δίςκοι μετάβαςθσ (transitional disks),
ςτουσ οποίουσ ζχουν αδειάςει οι κοιλότθτεσ ςκόνθσ. Αυτοί οι δίςκοι αναμζνονται να
αποτελοφν τθν ενδιάμεςθ φάςθ τθσ εξζλιξθσ των δίςκων και του ςχθματιςμοφ των
πλανθτϊν. Τουσ εντοπίηουμε από το χαρακτθριςτικό ελάχιςτο ςτο μεςαίο υπζρυκρο ςτθν
SED (διαςπορά φαςματικισ ενζργειασ) τουσ, λόγω τθσ απουςίασ τθσ καυτισ ςκόνθσ. Για τθν
εμφάνιςθ των κοιλοτιτων ςκόνθσ μπορεί να ευκφνονται αρκετοί μθχανιςμοί. Η αφξθςθ του
μεγζκουσ των κόκκων, θ φωτόλυςθ (μζςω του αςτρικοφ ανζμου), θ ςάρωςθ- κακάριςμα
μζςω πλανθτϊν και οι αςτάκειεσ ςτισ άκρεσ των <νεκρϊν> ηωνϊν του δίςκου. Τα τελευταία
2 ςενάρια περιλαμβάνουν παγίδευςθ των κόκκων μεγζκουσ χιλιοςτόμετρων ςε
δακτυλιοειδείσ ι άμορφεσ δομζσ. Η παγίδευςθ τθσ ςκόνθσ μπορεί να ςυμβεί ςε τοπικι
κροφςθ πίεςθσ (pressure bump) ι ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ των δίςκων μζςω τθσ
αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςε ςκόνθ και αζριο. Οι κοιλότθτεσ μασ εξθγοφν τισ δομζσ που
παρατθροφμε ςτουσ δίςκουσ μετάβαςθσ.
Για τθν διάκριςθ ανάμεςα ςτουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ πρζπει να γνωρίηουμε τθν
διαςπορά τθσ ςκόνθσ και του αερίου μζςα ςτθν κοιλότθτα ςκόνθσ. Στθν περίπτωςθ τθσ
αφξθςθσ των κόκκων, και οι κόκκοι χιλιοςτομζτρων και το αζριο κα παραμείνουν όπωσ ςε
ζναν πλιρθ δίςκο. Η φωτόλυςθ κα < κακαρίςει> το αζριο και τθν ςκόνθ ταυτόχρονα από
μζςα προσ τα ζξω. Οι νεκρζσ ηϊνεσ κα αφαιρζςουν ςκόνθ μόνο μζςω παγίδευςθσ, και θ
πυκνότθτα του αερίου κα παραμείνει ίδια μζςα ςτθν κοιλότθτα. Αντίκετα, ζνασ ςυνοδόσ
(πλανιτθσ) κα ελάττωνε τθν πυκνότθτα του αερίου ςτθν κοιλότθτα. Η δομι τθσ πυκνότθτασ
του αερίου φαίνεται από τισ γραμμζσ του (CO) ςτα υποχιλιοςτόμετρα.
Η διαφορά ςτθν ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ του αερίου και τθσ ςκόνθσ μζςα ςτθν κοιλότθτα
μασ δείχνει άμεςα τθν φπαρξθ ςυνοδοφ που ζχει κακαρίςει τθν τροχιά του και παγίδεψε
τθν ςκόνθ χιλιοςτομζτρων ςτισ άκρεσ, δθμιουργϊντασ ζναν δίςκο ςτο ςυνεχζσ φάςμα
χιλιοςτόμετρων. Τα ιςοτοπόλογα του (CO) μασ δείχνουν τθν εκπομπι του αερίου ςτθν
κοιλότθτα, αλλά και τθν φπαρξθ δίςκου αερίου. Η ακτίνα τθσ κοιλότθτασ αερίου είναι ςε

κάκε περίπτωςθ μικρότερθ από αυτι τθσ κοιλότθτασ ςκόνθσ. Αυτό είναι ςφμφωνο με το
ςενάριο <κακαρίςματοσ> τθσ τροχιάσ από πλανιτθ και τθν παγίδευςθ ςκόνθσ εξωτερικά
τθσ τροχιάσ του πλανιτθ.

Συςςϊρευςθ, δίςκοσ και μαγνθτικι δραςτθριότθτα ςτθν
ομάδα TW Hya
Η ςυςςϊρευςθ, οι εκροζσ και οι μαγνθτικζσ δραςτθριότθτεσ είναι οι βαςικζσ λειτουργίεσ
τθσ εξζλιξθσ των νεαρϊν άςτρων. Όλα αυτά τα φαινόμενα ςχετίηονται με ζναν μθχανιςμό
ανατροφοδότθςθσ ςτον οποίο θ δραςτθριότθτα τθσ χρωμόςφαιρασ και του ςτζμματοσ
επθρεάηει τθν εξζλιξθ του δίςκου και του ςχθματιςμοφ των πλανθτϊν, ενϊ θ ςυςςϊρευςθ
μάηασ από τον δίςκο δρα ωσ παράγοντασ κζρμανςθσ τθσ αςτρικισ ατμόςφαιρασ. Σε
απόςταςθ 50 pc, θ ομάδα TW Hya (TWA) προςφζρεται για τθν μελζτθ του ςχθματιςμοφ
άςτρων μικρισ μάηασ. Η θλικία τθσ (8 εκ. ζτθ) τθν κάνει να είναι ςτθν κρίςιμθ εξελικτικι
φάςθ όπου ο δίςκοσ εξαλείφεται και οι διαδικαςίεσ ςυςςϊρευςθσ/ εκροισ παφουν.

Η χθμεία των κοντινϊν μασ δίςκων
Γφρω από κάκε νεαρό αςτζρι φαίνεται να βρίςκονται δίςκοι, πλοφςιοι ςε αζριο και ςκόνθ.
Η δθμιουργία πλανθτϊν ςε αυτοφσ εξαρτάται από τθν μάηα τθσ ςκόνθσ και του αερίου τουσ.
Το βαςικό ςυςτατικό των δίςκων, το ψυχρό (H2), είναι πρακτικά μθ ανιχνεφςιμο. Μια
προςζγγιςθ που χρθςιμοποιοφμε είναι το ςυνεχζσ φάςμα τθσ εκπομπισ τθσ ςκόνθσ, με τθν
παραδοχι μιασ ςτακερισ αναλογίασ αερίου/ ςκόνθσ. Φαίνεται να υπάρχει αρκετι φλθ
ςτουσ δίςκουσ για τθν δθμιουργία πλανθτικϊν ςυςτθμάτων όμοιων με το θλιακό ςφςτθμα.
Ακόμα και ςτα μικρότερα αςτζρια υπάρχει αρκετι φλθ για τθν δθμιουργία πολλϊν
πλανθτϊν γιινθσ μάηασ, κάτι που επιβεβαιϊνεται με τθν ανακάλυψθ βραχϊδεισ πλανθτϊν
ςε νάνουσ τφπου M. Η γραμμι εκπομπισ του (CO) αποτελεί πιο άμεςο ανιχνευτι τθσ μάηασ
του αερίου ςε ζναν δίςκο, επειδι θ αναλογία ςκόνθσ/ αερίου μπορεί να διαταραχτεί από
τθν φωτόλυςθ και τισ <κρυμμζνεσ> κοιλότθτεσ ςκόνθσ. Όμωσ και αυτι θ μζκοδοσ ζχει μόνο
μερικι ακρίβεια.
Η χθμικι ςφςταςθ των πλανθτϊν εξαρτάται βαςικά από τθν ςφςταςθ των κόκκων τθσ
ςκόνθσ του δίςκου και των πτθτικϊν υλικϊν του δίςκου, και πωσ αυτζσ οι αναλογίεσ
κυμαίνονται ανάλογα τθν απόςταςθ από το αςτζρι. Σθμαντικόσ παράγοντασ για τον
ςχθματιςμό των πλανθτϊν αποτελεί ο διαχωριςμόσ των πτθτικϊν ςε αζρια φάςθ και πάγο,
που κακορίηεται από τθν ιςορροπία τθσ προςρόφθςθσ (το πάγωμα του αερίου ςε ςτερεό,
adsorption) και το αντίκετο (εκρόφθςθ, το λιϊςιμο πάγου ςε αζριο, desorption).
Αποκαλοφμε τθν μζςθ ακτίνα του δίςκου από το αςτζρι, όπου θ προςρόφθςθ επικρατεί τθσ
εκρόφθςθσ, γραμμι χιονιοφ (snow line). Λόγω τθσ εκκετικισ εξάρτθςθσ του βακμοφ
εκρόφθςθσ από τθν κερμοκραςία, θ μετάβαςθ ανάμεςα ςτισ 2 καταςτάςεισ τθσ φλθσ
αναμζνεται να είναι απότομθ, με αποτζλεςμα τθν φπαρξθ λεπτισ μόνο διαχωριςτικισ
γραμμισ. Ο γραμμζσ χιονιοφ μποροφν να εμπλουτίςουν τον ςχθματιςμό πλανθτϊν
αποτελεςματικά μζςω ςυνδυαςμοφ αφξθςθσ τθσ πυκνότθτασ επιφανειϊν των κόκκων τθσ
ςκόνθσ, γριγορθσ αφξθςθσ μεγζκουσ των κόκκων, παγίδευςθσ κόκκων και αφξθςθσ του
κολλϊδεσ τθσ ςκόνθσ. Η τοποκεςία τθσ γραμμισ χιονιοφ ρυκμίηει τθν ςφςταςθ των

πλανθτϊν. Θεωροφμε ωσ γενικι γραμμι χιονιοφ αυτι του (CO), επειδι παγϊνει ςε χαμθλι
κερμοκραςία, μακριά από το αςτζρι, και μπορεί να αναλυκεί από το ALMA.
Για να ανακαλφψουμε τθν προζλευςθ του νεροφ ςτθν Γθ χρθςιμοποιοφμε τισ μετριςεισ τθσ
αναλογίασ του δευτερίου ςε αυτό, κάτι που προςπακοφμε να ανάγουμε ςε τρίτθ μζκοδο
(μετά από τθν αναλογία αερίου/ ςκόνθσ και το (CO)) μζτρθςθσ τθσ μάηασ του δίςκου.

Οι γραμμζσ χιονιοφ των δίςκων.
Οι τοποκεςίεσ τουσ εξαρτϊνται από τθν πτθτικότθτα των ςυςτατικϊν (π.χ. αν το
περιςςότερο άηωτο είναι ςε μορφι (N2) ι (NH3)). Πρόκειται για μία ιςορροπία ανάμεςα
ςτο πάγωμα, ςτον κερμικό ι μθ κερμικό ρυκμό εκρόφθςθσ ςε διαφορετικζσ τοποκεςίεσ
του δίςκου (ζνασ ςυνδυαςμόσ τθσ πυκνότθτασ, τθσ κερμοκραςίασ και τθσ ακτινοβολίασ) και
τθσ δυναμικισ του δίςκου. Ζτςι είναι δφςκολο να προβλζψουμε τισ ακριβείσ κζςεισ των
γραμμϊν χιονιοφ κεωρθτικά. Η γραμμι χιονιοφ του (CO) βρίςκεται ςτθν ακτίνα του δίςκου
όπου θ κερμοκραςία πζφτει κάτω από τουσ 20Κ. Στουσ δίςκουσ των T Tauri και Herbig AE
αυτι βρίςκεται ςε ακτίνα 20- 150 AU από το αςτζρι.
Η μεγάλθ ποςότθτα (CO) ςτον δίςκο μασ εμποδίηει να ανιχνεφςουμε τθν γραμμι χιονιοφ
αυτοφ του μορίου. Ζτςι χρθςιμοποιοφμε μόρια- ανιχνευτζσ του παγϊματοσ του (CO), τα
μόρια (N2H+), (H2CO), (DCO+). Το πρϊτο μόριο κεωρείται καλόσ ανιχνευτισ του παγϊματοσ
του (CO) επειδι το μονοξείδιο του άνκρακα ςε αζρια μορφι επιβραδφνει τον ςχθματιςμό
του (N2H+) και επιταχφνει τθν καταςτροφι του. Η αντίκετθ αναλογία των 2 μορίων ςε
αζρια φάςθ παρατθρείται ςε περιβάλλοντα πρωτοπλανθτικϊν δίςκων. Η εκπομπι του
(N2H+) παρατθρικθκε με το ALMA ςε ζναν εςωτερικό δακτφλιο ςτισ 30 AU ςτο αςτζρι
τφπου T Tauri, TW Hya, δείχνοντάσ μασ ζτςι τθν γραμμι χιονιοφ του (CO). Αυτι κακορίςτθκε
με τθν χριςθ λεπτομερισ ανάλυςθσ τθσ πυκνότθτασ του δίςκου και τθσ δομισ τθσ
κερμοκραςίασ του ςτθν τοποκεςία του δίςκου με κερμοκραςία 17 Κ, μερικοφσ βακμοφσ
χαμθλότερα από ότι αναμζναμε. Αυτό μπορεί να αντικατοπτρίηει ζναν ςυνδυαςμό
ανακρίβειασ του μοντζλου μασ και υπζρβαςθσ τθσ εξάλειψθσ του (CO) μζςω χθμικισ
μετατροπισ του (CO) ςε άλλα μόρια ςε αυτόν τον ςχετικά γθραιό δίςκο.
Σε ζνα άλλο αςτζρι (HD163296) θ γραμμι χιονιοφ βρζκθκε να είναι 10 AU πιο κοντά ςτο
αςτζρι και θ κερμοκραςία παγϊματοσ του (CO) να είναι ςτουσ 25Κ. Αυτό οφείλεται ςε
δυναμικι του δίςκου ι ςτθν παρουςία πλοφςιου ςε νερό πάγου. Το (CO) ενϊνεται πιο
εφκολα με μόρια νεροφ παρά με άλλο μόριο (CO), και μια μικρι ποςότθτα νεροφ μπορεί να
επθρεάςει τθν κερμοκραςία παγϊματόσ του. Οι δίςκοι των 2 παραπάνω αςτεριϊν μασ
ζδειξαν ότι δεν μποροφμε να κεωριςουμε μια μόνο απόςταςθ και κερμοκραςία για τθν
γραμμι παγϊματοσ του (CO).

Η αναλογία του δευτερίου
Η αναλογία του δευτερίου χρθςιμοποιείται ευρζωσ για τον κακοριςμό των κερμικϊν
ιδιοτιτων των τοποκεςιϊν ςχθματιςμοφ πτθτικότθτασ. Τα μόρια εμπλουτίηονται ςε
δευτζριο ςε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ. Σε αυτό βαςίηεται και θ κεωρία ότι θ μεγάλθ αναλογία
δευτερίου ςτο γιινο νερό δείχνει προζλευςθ από αςτεροειδείσ ι κομιτεσ, που
ςχθματίςτθκαν ςτισ πιο ψυχρζσ μακρινζσ περιοχζσ του θλιακοφ ςυςτιματοσ.
Μζχρι τϊρα ζχουμε ανακαλφψει μόνο 2 είδθ μορίων του δευτερίου ςε δίςκουσ, το (DCO+)
και το (DCN). Η παρουςία του (DCN) ςε ςφγκριςθ με το (DCO+) ςτον δίςκο του TW Hya μασ
δείχνει ότι θ αναλογία του δευτερίου αυξάνεται με τθν ακτίνα του δίςκου.

Ο χάρτθσ τθσ εκπομπισ του (DCO+) παρουςιάηει κενό ι ελάττωςθ προσ τον κεντρικό κερμό
δίςκο. Συγκρίνοντασ με άλλα αςτζρια, βλζπουμε ότι δεν υπάρχει απλι ςχζςθ ανάμεςα ςτθν
αναλογία του δευτερίου και τθν ακτίνα του δίςκου.
Συμπεράςματα
Η χθμεία του δίςκου του TW Hya δεν φαίνεται να είναι αντιπροςωπευτικι, λόγω
προχωρθμζνθσ θλικίασ. Άλλοι νεαρότεροι δίςκοι είναι πιο πλοφςιοι ςε αζρια, και θ χθμεία
ενόσ δίςκου εξαρτάται από τθν θλικία του. Το αν οι διαφορζσ ςτουσ δίςκουσ οφείλονται ςε
διαφορετικζσ αρχικζσ ςυνκικεσ, διαφορζσ κερμοκραςιϊν μζςα ςτουσ δίςκουσ, πυκνότθτεσ
και ζνταςθ ακτινοβολίασ ι απλά διαφορετικζσ φάςεισ εξζλιξθσ τθσ χθμείασ, μασ είναι
ακόμα άγνωςτο.

Περιαςτρικι φλθ που εκπζμπει ακτίνεσ Χ ςε νεαρά αςτζρια.
Η χθμικι ςφςταςθ των περιαςτρικϊν δίςκων είναι μία από τισ πιο ςθμαντικζσ ιδιότθτζσ
τουσ. Ελζγχει πολλά από τα φαινόμενα μεταφοράσ φλθσ μζςα ςτον δίςκο όπωσ θ
ςυςςϊρευςθ, θ μεταφορά μζςω ςτροφορμισ και ο ςχθματιςμόσ πλανθτϊν. Η μεςοαςτρικι
φλθ αποτελείται κυρίωσ από αζριο, μόνο το 1% είναι ςκόνθ. Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι
ζχουν παρόμοια αναλογία. Ζτςι αυτι θ αναλογία αποτελεί παραδοχι για αυτοφσ.
Μια μζκοδοσ ανίχνευςθσ του αερίου ςτουσ δίςκουσ είναι θ απορρόφθςθ τθσ ακτινοβολίασ
Χ. Αυτι είναι ανεξάρτθτθ από τουσ χθμικοφσ δεςμοφσ, γιατί αφορά τα θλεκτρόνια τθσ
εςωτερικισ ςτοιβάδασ ενϊ οι μοριακοί δεςμοί χρθςιμοποιοφν τισ εξωτερικζσ ςτοιβάδεσ.

Ο δίςκοσ κραυςμάτων γφρω από τον AU Mic
Το νεαρό (23 εκ. ετϊν) αυτό αςτζρι νάνοσ Μ1 βρίςκεται ςε απόςταςθ 10 pc. Ζχει ζναν δίςκο
κραυςμάτων (debris) που τον βλζπουμε ςτθν κόψθ του και εκτείνεται για 150 AU. Η μικρι
του απόςταςθ μασ επιτρζπει να μετριςουμε τθν απορρόφθςθ του δίςκου χωρίσ τθν
παρενόχλθςθ τθσ μεςοαςτρικισ απορρόφθςθσ. Λόγω μικρισ θλικίασ και απόςταςθσ
αποτελεί λαμπρι πθγι ακτίνων Χ. Συμπεραίνουμε ότι ο δίςκοσ πρζπει να περιζχει
περιςςότερθ ςκόνθ από αζριο, 0,01 θλιακζσ μάηεσ. Η ςκόνθ πρζπει να ζχει ςχθματίςει
μεγάλουσ κόκκουσ.

Ο πρωτοπλανθτικόσ δίςκοσ του CTTS AATau
Ο κλαςςικόσ αυτόσ T Tauriζχει ζναν αεριϊδθ πρωτοπλανθτικό δίςκο. Είναι νεαρισ θλικίασ
αςτζρι (2 εκ. ετϊν) και ο δίςκοσ του ζχει κλίςθ 75 μοίρεσ ςε εμάσ. Ζτςι τον περιςςότερο
χρόνο δεν μασ καλφπτει το αςτζρι. Η εςωτερικι περιοχι του δίςκου όμωσ είναι
παραμορφωμζνθ και περιοδικά του προκαλεί εκλείψεισ. Τα δεδομζνα των ακτίνων Χ μασ
δείχνουν ότι αυτι θ περιοχι είναι πλοφςια ςε αζριο. Η αναλογία ςκόνθσ/ αερίου είναι
όμοια με τθν μεςοαςτρικι.

Το RW Aur, ζνα ςφςτθμα CTTS ςτθν αμυδρι του φάςθ.
Το ςφςτθμα αυτό περιζχει 2 CTTS, με περίπου μία θλιακι μάηα το κακζνα. Το ςφςτθμα
<ςκοτείνιαςε> κατά 2- 3 mag ςτο τζλοσ του 2014. Βρζκθκε ότι αυτό οφείλεται ςε κόκκουσ
ςκόνθσ μεγαλφτερουσ από 1 μm. Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ αναλογία ςκόνθσ/ αερίου είναι
μικρότερθ τθσ μεςοαςτρικισ.

Συμπεράςματα
Με τθν βοικεια των παρατθριςεων ςτισ ακτίνεσ Χ βρικαμε ςε 3 νεαρά αςτζρια
μεγαλφτερθ, ίςθ και μικρότερθ αναλογία ςκόνθσ/ αερίου από τθν μεςοαςτρικι. Ο δίςκοσ
κραυςμάτων του AU Mic περιζχει περιςςότερθ ςκόνθ από αζριο, ο πρωτοπλανθτικόσ
δίςκοσ του CTTSAA ζχει τθν ίδια περίπου αναλογία με τθν μεςοαςτρικι φλθ και το υλικό
γφρω από το διπλό ςφςτθμα Tau RW Aur περιζχει μεγάλουσ κόκκουσ και μικρότερθ
αναλογία ςκόνθσ από τθν μεςοαςτρικι φλθ.

Η φωτόλυςθ (photo evaporation) και θ διαςπορά των δίςκων
Οι μθχανιςμοί εξάλειψθσ των δίςκων είναι πολλοί. Στο θλιακό μασ ςφςτθμα το αζριο ζχει
εξαντλθκεί ςε μεγάλο βακμό και ζμεινε μόνο το 10% τθσ αρχικισ μάηασ του δίςκου. Η
αναλογία ςυνολικισ μάηασ ςε ςτερει φλθ ςτουσ πλανιτεσ και πλανθτοειδείσ είναι μεγάλθ
(0,0001 θλιακζσ μάηεσ) ςε ςφγκριςθ με τθν ςυνολικι αζρια φλθ (0,001 θλ. μάηεσ), θ οποία
βρίςκεται ςχεδόν αποκλειςτικά μζςα ςτουσ αζριουσ πλανιτεσ. Οι πρωτοπλανθτικοί δίςκοι
ςτισ περιοχζσ αςτρογζννθςθσ παρουςιάηουν ενδείξεισ διαςποράσ τθσ ςκόνθσ. Τα αςτζρια
που ζχουν δίςκο γίνονται λιγότερα ςε χρονοδιάγραμμα 3- 5 εκ. ζτθ. Η δθμιουργία
πλανθτϊν ςτουσ δίςκουσ αποτελεί κανόνα για τα αςτζρια μικρισ και μεςαίασ μάηασ. Οι
μετριςεισ των μαηϊν των δίςκων ςκόνθσ, ςυγκρινόμενεσ με τθν ελάχιςτθ μάηα που
χρειάηεται για τθν δθμιουργία ενόσ ςυςτιματοσ ςαν το δικό μασ θλιακό, μασ δείχνουν ότι θ
ςκόνθ ςτουσ δίςκουσ καταναλϊνεται πολφ γριγορα για τθν δθμιουργία πλανθτϊν. Η
διαςπορά των αζριων δίςκων φαίνεται να πραγματοποιείται επίςθσ γριγορα μετά τθν
δθμιουργία του αςτεριοφ και του δίςκου του.
Οι δίςκοι αποτελοφνται αρχικά από μεςοαςτρικι φλθ με το αζριο να κυριαρχεί ςτθν
ςυνολικι μάηα, και θ πρϊτθ φάςθ εξζλιξισ τουσ τελειϊνει με τθν διαςπορά του αερίου. Οι
μελζτεσ των νεαρϊν κοντινϊν μασ δίςκων ζδειξαν ότι θ εκπομπι του (CO) διακρίνεται μόνο
ςε αντικείμενα με θλικία μικρότερθ των 10 εκ. ετϊν. Τα ανϊτερα όρια αζριασ μάηασ των
δίςκων κακορίςτθκαν μετά από παρατθριςεισ ςε πιο εξελιγμζνουσ δίςκουσ <0,1 μάηα Δία
ςε ακτίνα ωσ 40 AU για θλικίεσ 5- 30 εκ. ζτθ και < 1 μάηα Δία ςε ακτίνα 100 AU και θλικία 46 εκ. ζτθ. Οι παρατθριςεισ είναι ςφμφωνεσ με τουσ χρόνουσ διαςποράσ του αερίου, που
είναι το λιγότερο ίςοι με αυτοφσ τθσ διαςποράσ τθσ ςκόνθσ. Η παρουςία κελυφϊν αερίου
γφρω από τουσ εξωπλανιτεσ και οι μικρζσ κλίςεισ των τροχιϊν των εςωτερικϊν πλανθτϊν
μασ δείχνουν ότι το αζριο ςυνεχίηει να υπάρχει μετά τθν εποχι τθσ δθμιουργίασ των
πλανθτϊν. Στθν πράξθ, θ μετανάςτευςθ ςε ζναν δίςκο αερίου μπορεί να διαμορφϊςει τισ
κζςεισ των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων. Ζτςι ςυμπεραίνουμε ότι θ διάρκεια ηωισ του
αεριϊδεισ δίςκου είναι μζχρι 10 εκ. ζτθ.
Η παχφρευςτθ ςυςςϊρευςθ (viscous accretion) ςτο αςτζρι και θ φωτόλυςθ μζςω μεγάλθσ
ενζργειασ φωτονίων αςτρικισ προζλευςθσ είναι οι επικρατζςτεροι μθχανιςμοί για τθν
απομάκρυνςθ τθσ φλθσ από τουσ δίςκουσ. Το ιξϊδεσ (viscous) εξαλείφει και τθν ςκόνθ και
το αζριο μζςω απϊλειασ τθσ ςτροφορμισ (κάνει τθν φλθ να πζςει ςτο αςτζρι ι να
δθμιουργιςει πλανιτεσ). Η γωνιακι τάςθ, αν είναι αποτελεςματικι, μπορεί να
απομακρφνει μεγάλουσ κόκκουσ και ςτερεά ςϊματα κατά τθν εξζλιξθ του δίςκου. Όταν
ολοκλθρωκεί θ δθμιουργία πλανθτϊν, θ περιςςότερθ ςτερει φλθ κα βρίςκεται μζςα ςτουσ
πλανιτεσ. Ζνα μεγάλο μζροσ του αερίου, κυρίωσ ςτον εξωτερικό δίςκο, κα απομακρυνκεί
μζςω φωτόλυςθσ, μζςω τθσ οποίασ το αςτζρι κερμαίνει το αζριο, προκαλϊντασ κερμικοφσ

αςτρικοφσ ανζμουσ από τθν επιφάνεια του δίςκου. Αυτό ςυμβαίνει όταν θ κερμικι πίεςθ
και θ ςτροφορμι ξεπερνάνε τθν βαρυτικι ζλξθ, με αποτζλεςμα το αζριο να κερμαίνεται ςε
κερμοκραςίεσ (ταχφτθτεσ) διαφυγισ. Από τθν πυκνότθτα και τθν κερμοκραςία του ανζμου
εξαρτάται ο ρυκμόσ απϊλειασ τθσ μάηασ. Ανάλογα το μικοσ κφματοσ των φωτονίων
(κοντινό- μακρινό υπεριϊδεσ, μαλακζσ- ςκλθρζσ ακτίνεσ Χ) ποικίλει θ κζρμανςθ και θ
ικανότθτα διείςδυςθσ ςτο αζριο. Ζχει ςθμαςία και θ χθμεία του δίςκου. Ιδίωσ οι μακρινζσ
υπεριϊδεισ και οι ςκλθρζσ ακτίνεσ Χ είναι αποτελεςματικζσ ςτθν φωτόλυςθ και διάλυςθ
του δίςκου.

Η φωτόλυςθ μζςω μακρινοφ υπεριϊδεσ (FUV)
Η κζρμανςθ μζςω FUV εξαρτάται από τθν εξζλιξθ των πολφ μικρϊν κόκκων και των
πολυκυκλικϊν αρωματικϊν υδρογονανκράκων (PAH) ςτον δίςκο. Το αζριο κερμαίνεται
άμεςα από τθν FUV μζςω ςυγκροφςεων των θλεκτρονίων μεγάλθσ ενζργειασ που
παράγονται λόγω φωτοθλεκτρικισ εκτίναξθσ (ejection) από τουσ μικροφσ κόκκουσ. Όςο θ
πυκνότθτα τθσ επιφάνειασ του δίςκου μειϊνεται και οι κόκκοι ςυγκροφονται, πιηουνε και
τεμαχίηονται μζςα ςτον δίςκο, αναμζνεται να επθρεαςτεί θ ποςότθτα των μικρϊν κόκκων.
Αν αυτι μειωκεί, ο ρυκμόσ κζρμανςθσ και θ κερμοκραςία κα είναι χαμθλότεροι, αλλά από
τθν άλλθ θ αδιαφάνεια ςτθν FUV κα μειωκεί. Η μεγαλφτερθ διειςδυτικότθτα τθσ FUV κα
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ πυκνότθτα ροισ. Αφοφ ο ρυκμόσ φωτόλυςθσ
εξαρτάται από τθν πυκνότθτα και τθν κερμοκραςία, θ επίδραςθ μιασ μειωμζνθσ ι
αυξθμζνθσ αφκονίασ των μικρϊν κόκκων ςτθν απϊλεια μάηασ του δίςκου δεν φαίνεται
άμεςα.
Εφόςον θ διαςπορά του μεγζκουσ των κόκκων μεταβάλλεται ςθμαντικά με τον χρόνο, τα
χρονοδιαγράμματα τθσ φωτόλυςθσ αυτϊν των μοντζλων είναι ςυγκρίςιμα με μοντζλα
χωρίσ εξζλιξθ τθσ ςκόνθσ. Ζνα ενδιαφζρον ςυμπζραςμα του ςυνδυαςμοφ τθσ εξζλιξθσ τθσ
ςκόνθσ με τθν φωτόλυςθ είναι ότι θ αναλογία αερίου/ ςκόνθσ ςτον δίςκο αλλάηει όςο ο
δίςκοσ εξελίςςεται και διαμελίηεται. Η περιςςότερθ ςκόνθ παραμζνει ςτον δίςκο όςο το
αζριο απομακρφνεται. Αυτό ςυμβαίνει επειδι 1) Οι πυκνότθτεσ του αερίου ςτο ρεφμα από
τθν φωτόλυςθ είναι πολφ μικρζσ για να αναγκάςει ακόμθ και τουσ μικρότερουσ κόκκουσ να
ςυγκρουςτοφν ςε ςυνδυαςμό με το αζριο και 2) Η απϊλεια μάηασ μζςω τθσ φωτόλυςθσ
είναι ςυγκρίςιμθ με τθν απϊλεια μζςω ςυςςϊρευςθσ. Η μεγάλθ αναλογία ςκόνθσ/ αερίου
είναι απαραίτθτθ για πολλοφσ μθχανιςμοφσ ςχθματιςμοφ πλανθτϊν.

Οι δίςκοι γφρω από κοντινά νεαρά αςτζρια
Η κεωρία τθσ διαςποράσ των δίςκων είναι πλζον καλά κατανοθτι. Αν ο ρυκμόσ απϊλειασ
μάηασ του δίςκου είναι μεγάλοσ (10ςτθ-9 με 10ςτθ-10 θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ), τότε θ
φωτόλυςθ ζχει τθν ιςχφ για να γίνει αιτία τθσ δθμιουργίασ των πλανθτϊν. Αν οι απϊλειεσ
είναι μικρότερεσ (10 ςτθ -11 - 10ςτθ-10 θλ. μάηεσ το ζτοσ) τότε ο ςχθματιςμόσ των
πλανθτϊν δεν οφείλεται ςτθν φωτόλυςθ, όμωσ θ δυναμικι και το ςχιμα του πλανθτικοφ
ςυςτιματοσ επθρεάηονται από τθν παρουςία ι όχι του αερίου ςτα τελευταία ςτάδια
ςχθματιςμοφ πλανθτϊν.
Τζλοσ, οι εκλάμψεισ ακτίνων Χ δεν επθρεάηουν τουσ δίςκουσ, αλλά οι μακροχρόνιεσ
διακυμάνςεισ (πάνω από 100 ζτθ, που είναι το μζςο χρονοδιάγραμμα κζρμανςθσ ι ψφξθσ
του δίςκου) μπορεί να επθρεάςουν τον χρόνο διαςποράσ.

3) Δίςκοι κραυςμάτων (debris disks)

Η αναλογία δίςκων κραυςμάτων των νάνων M ςε κοντινζσ
νεαρζσ ομάδεσ κοινισ κίνθςθσ (moving groups, MG)
Η ςυχνότθτα των παρατθριςιμων δίςκων κραυςμάτων εξαρτάται από τθν θλικία και τον
φαςματικό τφπο του αςτεριοφ. Γενικά είναι ςυχνότεροι γφρω από νεαρά μεγάλθσ μάηασ
αςτζρια. Από τθν θλικία των 10 εκ. ετϊν ωσ αυτι των 100 εκ. ετϊν παρουςιάηεται μια
ελάττωςθ από 40% ςτο 10% τθσ παρουςίασ τουσ ςτα αςτζρια FGK. Μόνο 4 MG βρζκθκαν
να ζχουν δίςκουσ κραυςμάτων ςε αςτζρια τουσ. Το ςυνολικό ποςοςτό αναλογίασ των
αςτεριϊν αυτϊν αποτελεί το 6% (9 ςτα 151) των MG και 11% αν οι δίςκοι μετάβαςθσ είναι
τελικά και αυτοί δίςκοι κραυςμάτων.
Για αςτζρια θλικίασ <40 εκ. ετϊν βρικαμε ςτο 8% δίςκουσ κραυςμάτων και ςε 38
μεγαλφτερθσ των 40 εκ. ετϊν θλικίασ δεν ανιχνεφτθκαν τζτοιοι δίςκοι. Για τουσ νάνουσ
τφπου M το ποςοςτό μετά τα 40 εκ. ζτθ είναι ςτο 6%. Εκτόσ από το ότι οι νάνοι είναι
δφςκολα παρατθριςιμοι λόγω μικρισ λαμπρότθτασ, οι δίςκοι τουσ φαίνεται να ζχουν
μικρότερα χρονοδιαγράμματα εξζλιξθσ από ότι ςτα μεγαλφτερα αςτζρια.

Αποτελοφν οι δίςκοι κραυςμάτων 2 διαφορετικϊν
κερμοκραςιϊν ςθμάδι άμεςθσ απεικόνιςθσ πλανθτϊν?
Οι δίςκοι κραυςμάτων αποτελοφν ςθμάδι επιτυχθμζνου ςχθματιςμοφ πλανθτϊν. Η
γωνιακι δομι των περιςςότερων ηωνϊν με πλανθτοειδείσ μασ είναι άγνωςτθ. Μπορεί να
βρίςκονται ςε πολλαπλά δακτυλίδια του δίςκου, ανάλογα με τθν ηϊνθ των αςτεροειδϊν και
τθν ηϊνθ Kuiper ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα, αλλά μπορεί και να επεκτείνονται ςθμαντικά με
παρόμοιο τρόπο με τουσ αεριϊδεισ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ (το ςτάδιο πριν τον δίςκο
κραυςμάτων). Η υψθλι ανάλυςθ ςτισ υπζρυκρεσ πετυχαίνεται ςπάνια ςτισ παρατθριςεισ
μασ, ζτςι είναι δφςκολο να ςυμπεράνουμε τθν δομι μζςω τθσ ςυνικθσ μεκόδου, τθν
παρατιρθςθ υπζρβαςθσ ςτο υπζρυκρο. Η κφρια δυςκολία είναι ότι θ κερμοκραςία
ιςορροπίασ ενόσ κόκκου ςκόνθσ εξαρτάται από τθν απόςταςι του από το αςτζρι και το
μζγεκόσ του, κακϊσ και τισ οπτικζσ ιδιότθτζσ του (π.χ. αντανακλαςτικότθτα). Ζτςι θ ακτίνα
ενόσ μθ αναλυμζνου δίςκου κραυςμάτων δεν μπορεί να κακοριςτεί ξεκάκαρα από τθν
κερμοκραςία τθσ παρατθριςιμθσ εκπομπισ.
Οι διαςπορζσ φαςματικισ ενζργειασ (spectral energy distribution,SED) μερικϊν δίςκων
κραυςμάτων μασ δείχνουν εκπομπι ςκόνθσ 2 διαφορετικϊν κερμοκραςιϊν, που ίςωσ να
ςθμαίνουν ότι υπάρχουν 2 διαφορετικζσ ηϊνεσ ςκόνθσ ςε ζνα εφροσ ακτίνων από το άςτρο.
Ζνα ερϊτθμα είναι αν ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ υπάρχουν πλανιτεσ (που ζχουν κακαρίςει τθν
περιοχι τουσ από τθν ςκόνθ).
Σθμαίνουν οι 2 διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ ότι υπάρχουν 2 ηϊνεσ?
Υποκζτοντασ ότι το ελάχιςτο μζγεκοσ των κόκκων κακορίηεται από τθν πίεςθ τθσ
ακτινοβολίασ του αςτεριοφ, οι διαφορετικζσ κερμοκραςίεσ ςτουσ 2 δίςκουσ γφρω από
αςτζρια τφπου Α προζρχονται από πολλαπλζσ ηϊνεσ. Σε μερικοφσ δίςκουσ ζχει
επιβεβαιωκεί θ παρουςία δίςκων 2 κερμοκραςιϊν μζςω παρατθριςεων υψθλισ
ανάλυςθσ, και περιλαμβάνουν αςτζρια τφπου Α αλλά και όμοια με τον Ήλιο μασ.

Η εξζλιξθ των πολλαπλϊν ηωνϊν

Μια πικανι προζλευςθ των δίςκων 2 κερμοκραςιϊν μπορεί να είναι θ αναμενόμενθ
εξζλιξθ μζςω ςυγκροφςεων. Για παράδειγμα, αν προκφψουν δίςκοι 2 κερμοκραςιϊν από
μια ενιαία ηϊνθ και δεν αλλάξει ςθμαντικά θ ςφςταςθ τθσ φλθσ, δεν αναμζνεται ςθμαντικι
εξζλιξθ τθσ αναλογίασ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ λαμπρότθτασ ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ. Αυτι θ
ομοιότθτα αναμζνεται και αν οι κερμζσ ηϊνεσ αποτελοφνται από υλικό τθσ εξωτερικισ
ηϊνθσ, ςκεδαςμζνο από πλανιτεσ. Τότε θ λαμπρότθτα τθσ εςωτερικισ ηϊνθσ ςυνδζεται
λογικά με αυτιν τθσ εξωτερικισ. Από τθν άλλθ, αν οι δίςκοι 2 κερμοκραςιϊν προζρχονται
από δφο ανεξάρτθτεσ ηϊνεσ (όπωσ ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα) αυτζσ αναμζνεται να
εξελιχκοφν, μζςω ςυγκροφςεων, ςε διαφορετικό βακμό. Ο βακμόσ εξζλιξθσ μζςω
ςυγκροφςεων ςε ζναν δίςκο εξαρτάται αυςτθρά από τθν ακτίνα τθσ τροχιάσ των ςωμάτων,
και θ λαμπρότθτα μιασ ηϊνθσ κα αρχίςει να φκίνει όταν αρχίςουν να ςυγκροφονται τα
μεγαλφτερα ςϊματα, κάτι που γίνεται πιο κακυςτερθμζνα ςτθν εξωτερικι ηϊνθ. Για αυτό
ςε 2 ηϊνεσ με ίδια αρχικι λαμπρότθτα πρζπει θ εςωτερικι να φκίνει γρθγορότερα, και αν
όλα τα άλλα χαρακτθρθςτικά τουσ εξελίςςονται το ίδιο και ςτισ 2 ηϊνεσ, μακροχρόνια θ
διαφορά λαμπρότθτασ ανάμεςα ςτισ 2 ηϊνεσ κακορίηεται από τθν διαφορά των ακτίνων
των τροχιϊν τουσ.
Το βαςικό μασ ςυμπζραςμα είναι ότι οι περιςςότεροι δίςκοι κραυςμάτων με 2
κερμοκραςίεσ περιζχουν 2 ηϊνεσ. Τα μοντζλα των ςυγκροφςεων μασ δείχνουν ότι αυτζσ
μπορεί να είναι ανεξάρτθτεσ με κανονικι εξζλιξθ μζςω των ςυγκροφςεων. Σε άλλα
ςυςτιματα θ εςωτερικι ηϊνθ μπορεί να ςυνδζεται με τθν εξωτερικι μζςω προσ τα μζςα
ςκζδαςθσ υλικοφ από πλανιτεσ. Ακόμα δεν μποροφμε να κακορίςουμε τα πλάτθ αυτϊν των
ηωνϊν.

Το μοντζλο για τον γιγάντιο δίςκο γφρω από τον υπό- αςτρικό
ςυνοδό J1407b
Οι εκτεταμζνεσ από μινεσ ωσ ζτθ εκλείψεισ των αςτεριϊν μαρτυροφν τθν φπαρξθ
μακρόβιων ςκοτεινϊν δακτυλιδιϊν γφρω από αυτοφσ. Το αςτζρι J1407 είναι 16 εκ. ετϊν, με
μάηα 0,9 θλιακζσ και τφπου Κ, ςτα 133 pc. Συνδζεται με τθν ομάδα Sco-Cen OB. Το αςτζρι
παρουςίαςε μια ζκλειψθ διάρκειασ 56 θμερϊν το 2007 με ςκίαςθ 95%. Μια πρόταςθ είναι
αυτι να προκλικθκε από ζνα μεγάλο ςφςτθμα δακτυλιδιϊν γφρω από ζναν μζχρι ςιμερα
αόρατο ςυνοδό, τον J1407b. Η καμπφλθ φωτόσ μιασ πθγισ με πεπεραςμζνο μζγεκοσ γωνίασ
(δθλαδι ο αςτρικόσ δίςκοσ του κυρίωσ άςτρου) πίςω από ζνα ςφςτθμα δακτυλιδιϊν με
κλίςθ δεν είναι ςυμμετρικι ςτο χρόνο. Για κάκε όριο του δίςκου, θ κλίςθ τθσ καμπφλθσ
φωτόσ εξαρτάται από το μζγεκοσ του αςτεριοφ και τθν γωνία μεταξφ τθσ τοπικισ
εφαπτόμενθσ τθσ άκρθσ του δίςκου και τθσ κατεφκυνςθσ τθσ κίνθςθσ. Δομζσ δακτυλιδιϊν
με διάμετρο μικρότερθ τθσ αςτρικισ εξαλείφονται οπτικά από τον αςτρικό δίςκο.
Οι δακτφλιοι πρζπει να κεωροφνται εναλλακτικά διάφανοι και μθ. Ο αρικμόσ των άκρων
των δακτυλιδιϊν ςτθν καμπφλθ φωτόσ εκτιμάται από τον αρικμό των διακυμάνςεων ςε
αυτιν. Σε όλεσ τισ λφςεισ του μοντζλου υπάρχουν κακαρά χάςματα από τθν παρουςία
πλανθτϊν. Το ςφςτθμα δακτυλιδιϊν του J1407 είναι μεγαλφτερο από το όριο Roche του για
τον ςυνοδό του. Η μζγιςτθ εκτιμϊμενθ μάηα του ςυνοδοφ είναι 23,8 φορζσ του Δία και θ
μζγιςτθ περίοδοσ 13,3 ζτθ. Παρατθροφμε ζνα χάςμα του δίςκου με μεγζκουσ 59- 63 εκ.
χιλιόμετρα.

Θερμοί δίςκοι κραυςμάτων με τθν επιςκόπθςθ WISE και το
HST
Οι περιαςτρικοί δίςκοι είναι οι κυριότερεσ ενδείξεισ για τθν φπαρξθ πλανθτικοφ
ςυςτιματοσ. Οι πλανιτεσ και οι πλανθτοειδείσ (αςτεροειδείσ, κομιτεσ) ςχθματίηονται λίγο
μετά τθν δθμιουργία του αςτεριοφ. Ο αρχικόσ δίςκοσ από αζριο και ςκόνθ που μζςα του
δθμιουργείται το αςτζρι, εξαλείφεται μετά από 5- 10 εκ. ζτθ μζςω τθσ ςυςςϊρευςθσ ςτο
αςτζρι, τον ςχθματιςμό γιγάντιων πλανθτϊν, τουσ πίδακεσ ζκλυςθσ υλικοφ και τθν
φωτόλυςθ. Τότε εμφανίηεται ζνασ δίςκοσ κραυςμάτων που περιζχει κόκκουσ ςκόνθσ με
προζλευςθ τισ ςυγκροφςεισ ανάμεςα ςτουσ πλανθτοειδείσ και τθν εξάτμιςθ των κομθτϊν
που πλθςιάηουν το αςτζρι. Αυτοί οι κόκκοι ςφντομα εκδιϊκονται από τον δίςκο λόγω
πίεςθσ τθσ αςτρικισ ακτινοβολίασ και του αςτρικοφ ανζμου, ζτςι πρζπει ο πλθκυςμόσ τουσ
να ανανεϊνεται μζςω των ςυγκροφςεων, ϊςτε να δικαιολογείται θ χρονικι περίοδοσ
φπαρξθσ του δίςκου κραυςμάτων. Άρα θ φπαρξθ ενόσ τζτοιου δίςκοι ςθμαίνει τθν
παρουςία πλανθτικοφ ςυςτιματοσ.
Οι δίςκοι αυτοί μασ προδίδουν τθν παρουςία πλανθτϊν που δεν κα μποροφςαμε να δοφμε.
Η βαρυτικι επίδραςι τουσ δθμιουργεί κενά (χάςματα) ςτουσ δίςκουσ. Το αςτζρι Fomalhaut
ζχει ζνα δίςκο κραυςμάτων με 133 AU εςωτερικι ακτίνα, 25 AU πλάτοσ, απότομεσ
εςωτερικζσ άκρεσ και ζνα κζντρο με απόκλιςθ 15 AU από το αςτζρι- όλα αυτά αποτελοφν
ενδείξεισ πλανθτϊν. Ζνασ πλανιτθσ του ζχει απεικονιςτεί με το HST. Πολλά από τα αςτζρια
όπου ζχουν απεικονιςτεί άμεςα εξωπλανιτεσ ζχουν δίςκο κραυςμάτων. Το νεαρό τθσ
θλικίασ αυτϊν των δίςκων ςθμαίνει τθν φπαρξθ νεαρϊν λαμπρϊν (ακόμα πολφ κερμϊν)
πλανθτϊν που είναι πικανό να απεικονιςκοφν άμεςα.

Οι δίςκοι κραυςμάτων ςε κοντινζσ νεαρζσ κινοφμενεσ ομάδεσ
(YMO, young moving groups) με τθν ςυςτοιχία ALMA
Το ανακάτεμα των δίςκων κραυςμάτων
Οι πλανθτοειδείσ ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ ζχουν τροχιζσ μικρισ εκκεντρικότθτασ
και κλίςθσ λόγω του φαινομζνου τθσ απόςβεςθσ του αερίου. Για αυτό οι ςυγκροφςεισ
ανάμεςά τουσ ςυμβαίνουν με ςχετικά μικρζσ ταχφτθτεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν
ςυγχϊνευςι τουσ ςε μεγαλφτερα ςϊματα, ακόμα και μετά τθν ελάττωςθ του διακζςιμου
αερίου. Για να ςυμβοφν καταςτροφικζσ ςυγκροφςεισ, που να ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν
ικανι παραγωγι ςκόνθσ, πρζπει να διαταραχτοφν (ανακατευτοφν) οι κινιςεισ των
πλανθτοειδϊν. Η κεωρία του αυτό- ανακατζματοσ (self- stirring) προβλζπει ότι ςϊματα με
το μζγεκοσ του Πλοφτωνα που είναι εμβαπτιςμζνα ςτον εξωτερικό δίςκο μποροφν να
κινιςουν μια ριπι ςυγκροφςεων μζςω διαταραχισ των τροχιϊν κοντινϊν τουσ
πλανθτοειδϊν. Επειδι οι μεγάλοι πλανθτοειδείσ ςχθματίηονται πιο αργά ςτισ εξωτερικζσ
περιοχζσ των δίςκων, θ ριπι ςυγκροφςεων (collisional cascade) πυροδοτείται πρϊτα ςτον
εςωτερικό δίςκο και αργότερα θ ενεργι παραγωγι ςκόνθσ μετατίκεται προσ τα ζξω. Όςο
εξελίςςεται ο δίςκοσ, οι πλανθτοειδείσ ςτο εςωτερικό του ςυνκλίβονται, με αποτζλεςμα θ
παραγωγι ςκόνθσ εκεί να μειϊνεται ςταδιακά. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ
πυκνότθτασ τθσ ςκόνθσ προσ τα ζξω ςτον δίςκο, με το μζγιςτο τθσ πυκνότθτασ ςε ςκόνθ να

εμφανίηεται ςτθν περιοχι που ςχθματίςτθκαν μόλισ τα ςϊματα μεγζκουσ του Πλοφτωνα.
Αυτό είναι πολφ διαφορετικό με τα προφίλ επιφανειακισ πυκνότθτασ που παρατθροφμε ςε
πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ. Ο ρυκμόσ τθσ προσ τα ζξω διάδοςθσ τθσ διαταραχισ εξαρτάται
από τθν επιφανειακι πυκνότθτα του δίςκου. Σε ζναν αρχικά πυκνό, μεγαλφτερθσ μάηασ
δίςκο θ εξωτερικι διαςπορά είναι μεγαλφτερθ.
Μπορεί επίςθσ ζνασ γιγάντιοσ πλανιτθσ ι ζνασ αςτρικόσ ςυνοδόσ να επθρεάςει τθν κίνθςθ
των πλανθτοειδϊν μζςω κοςμικισ διατάραξθσ (secular perturbations). Αν το ςϊμα που
φζρνει τθν διαταραχι βρίςκεται πιο κοντά ςτο αςτζρι από τθν ηϊνθ των πλανθτοειδϊν,
τότε ενεργοποιείται επίςθσ ζνασ μθχανιςμόσ από μζςα προσ τα ζξω διατάραξθσ του δίςκου
με χρονοδιάγραμμα ακόμθ και μικρότερο από αυτό του αυτό- ανακατζματοσ.

Οι υπογραφζσ των αλλθλεπιδράςεων δίςκων- πλανθτϊν
Οι κόκκοι ςκόνθσ των κραυςμάτων και οι πλανθτοειδείσ που τουσ παράγουν είναι από τα
μικρότερα ςϊματα ενόσ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ. Όςο εξελίςςεται το ςφςτθμα, οι πλανιτεσ
και ο δίςκοσ πλανθτοειδϊν μποροφν να αλλθλοεπιδράςουν ποίκιλλα. Τα διαφορετικά είδθ
βαρυτικισ διατάραξθσ μποροφν να προκαλζςουν ποίκιλλα ςθμάδια ςτον δίςκο, όπωσ
ςπείρεσ, χάςματα ι ςυμπυκνϊςεισ. Οι κοςμικζσ διαταραχζσ από ζναν μθ ευκυγραμμιςμζνο
ι εκκεντρικισ τροχιάσ πλανιτθ μποροφν να προκαλζςουν παραμορφϊςεισ (warps) ι
ςπείρεσ ςτον δίςκο. Αυτζσ οι δομζσ διαδίδονται μζςα ςτον δίςκο με τθν βαρυτικι επιρροι
να εκτείνεται ςε όλο και πιο εξωτερικζσ περιοχζσ του. Αναγκάηοντασ τουσ μακρινοφσ
πλανθτοειδείσ να ακολουκιςουν δια τζμνουςεσ τροχιζσ μπορεί αυτζσ να αποτελοφν τα
αίτια των ςυχνότερων ςυγκροφςεων που εμφανίηονται με μεγαλφτερεσ ταχφτθτεσ, με
τελικό αποτζλεςμα τθν ριπι μζςω ςυγκροφςεων. Μετά από ζνα χρονικό διάςτθμα, οι
κοςμικζσ διαταραχζσ από ζναν ζκκεντρθσ τροχιάσ πλανιτθ κα κάνουν όλον τον δίςκο
ζκκεντρο.
Οι ςθμαντικζσ διαταραχζσ εμφανίηονται όταν οι δυναμικζσ ςυχνότθτεσ, τυπικά τθσ βαςικισ
κίνθςθσ, αποτελοφν απλό ακζραιο του λόγου μεταξφ τουσ. Αυτζσ μπορεί να οδθγιςουν ι ςε
ςτακεροποίθςθ ι ςε αποςτακεροποίθςθ των τροχιϊν. Ωσ ςυνζπεια, θ περιοχι κοντά ςτθν
τροχιά του πλανιτθ γίνεται χαοτικι και οι κόκκοι ςκόνθσ εκεί είναι βραχφβιοι. Για αυτό θ
χαοτικι ηϊνθ είναι κενι και ςχθματίηεται ζνα χάςμα. Στο θλιακό μασ ςφςτθμα, το χάςμα
Kirkwood ςτθν ηϊνθ των αςτεροειδϊν ςχθματίςτθκε λόγω των διαταραχϊν από τθν
παρουςία του Δία. Μπορεί να προκφψουν περιοχζσ με υπερπλθκυςμό όπωσ οι Τρωαδικοί
αςτροειδείσ (1-1 βαρυτικι ςχζςθ τροχιάσ με τον Δία) ι τουσ Πλουτίνοσ (3-2 ςχζςθ με τον
Ποςειδϊνα). Σε ζναν δίςκο κραυςμάτων προτείνονται δφο διαφορετικοί μθχανιςμοί
μετανάςτευςθσ ςωμάτων για τθν δθμιουργία των ςυμπυκνϊςεων ςτθν διαςπορά τθσ
ςκόνθσ. Η μετανάςτευςθ ενόσ πλανιτθ προσ τα ζξω μπορεί να παγιδζψει πλανθτοειδείσ
ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ. Η διάβρωςθ αυτϊν των πλανθτοειδϊν κα φζρει τθν αφξθςθ τθσ
ςκόνθσ. Οι μικρότεροι κόκκοι κα δραπετεφςουν από αυτζσ τισ περιοχζσ μζςω τθσ πίεςθσ τθσ
ακτινοβολίασ. Τα μεγάλα όμωσ ςϊματα παραμζνουν παγιδευμζνα ςτθν εξωτερικι αυτι
περιοχι και τθν εμπλουτίηουν, κάτι που φαίνεται ςτα υποχιλιοςτόμετρα και ςτα
χιλιοςτόμετρα (μικθ κφματοσ). Εναλλακτικά, ςε αυτοφσ τουσ λεπτοφσ δίςκουσ κραυςμάτων
οι κόκκοι ςκόνθσ παράγονται από μια εξωτερικι ηϊνθ πλανθτοειδϊν, και μποροφν να
ειςχωριςουν ςτο εςωτερικό του δίςκου με ςπειροειδισ κίνθςθ, μζςω τθσ επίδραςθσ ενόσ
εςωτερικοφ πλανιτθ.
Οι παρατθριςεισ του ALMA ςτον δίςκο του Fomalhaut μασ δείχνουν ότι θ ςκόνθ μεγζκουσ
χιλιοςτόμετρων ςυγκεντρϊνεται ςε ζναν πολφ ςτενό κάκετο λεπτό δακτφλιο, που θ

εςωτερικι και θ εξωτερικι του άκρθ είναι πολφ <κολοβι> (truncated). Αυτι θ μορφολογία
του δίςκου μπορεί να εξθγθκεί με τθν παρουςία δφο πλανθτϊν- βοςκϊν (shepherdding
planets, όπωσ κάποιοι δορυφόροι ανάμεςα ςτουσ δακτυλίουσ του Κρόνου) που βρίςκονται
ςτο εςωτερικό και ςτο εξωτερικό άκρο, που πρζπει να ζχουν μικρότερεσ μάηεσ από 3 Γιινεσ.
Ανάλογα παραδείγματα αςτεριϊν με ςθμάδια ςτουσ δίςκουσ κραυςμάτων τουσ υπάρχουν
πολλά (Vega, εEri, HD107146), με δομζσ ςυμπυκνωμάτων και χάςματα.
Οι παρατθριςιμεσ αςυμμετρίεσ των δίςκων και οι δομζσ τουσ μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν για τον εντοπιςμό των πλανθτϊν των νεαρϊν άςτρων και τθν κατανόθςθ
του ιςτορικοφ ςχθματιςμοφ των πλανθτϊν.
Αζριο ςε νεαροφσ δίςκουσ κραυςμάτων
Οι δίςκοι κραυςμάτων αναμζνεται να είναι φτωχοί ςε αζριο, με αναλογία αερίου/ ςκόνθσ
πολφ χαμθλότερθ από αυτι των πρωτοπλανθτικϊν δίςκων (που ζχουν περίπου τθν
αναλογία του αρχικοφ νεφελϊματοσ). Μόνο ςε 8 δίςκουσ κραυςμάτων ζχουμε ανακαλφψει
αζριο. Ανικουν ςε ομάδεσ ίδιασ κίνθςθσ και ςχεδόν όλοι είναι αςτζρια τφπου Α. Η
προζλευςθ του αερίου ςε αυτοφσ τουσ δίςκουσ είναι αβζβαιθ. Στισ περιςςότερεσ
περιπτϊςεισ το αζριο μπορεί να είναι δευτερογενζσ, δθλαδι όπωσ οι κόκκοι ςκόνθσ να
ανανεϊνεται και το αζριο ςυνζχεια μζςω διάβρωςθσ των μεγαλφτερων ςωμάτων. Οι
ςυγκροφςεισ ανάμεςα πλανθτοειδϊν με πάγο ςτθν επιφάνειά τουσ, θ εξάτμιςθ των
κομθτϊν ι των κόκκων ςκόνθσ με πάγο που κινικθκαν προσ το άςτρο και θ απορρόφθςθ
φωτονίων που προκαλείται ςε ςτερεά, όλα αυτά μποροφν να οδθγιςουν ςτθν
απελευκζρωςθ αερίων. Όμωσ λόγω τθσ μικρισ θλικίασ του δίςκου δεν μποροφμε να
αποκλείςουμε ότι κάποιοι από αυτοφσ τουσ δίςκουσ είναι υβριδικοί, με τθν ζννοια ότι
διατιρθςαν ζνα μζροσ από το αρχικό τουσ αζριο, ενϊ θ ςκόνθ ζχει δευτερογενείσ
προζλευςθ.
Η χαρτογράφθςθ τθσ ςκόνθσ και του αερίου ςτον δίςκο του βPic μασ δείχνει ότι θ χωρικι
διαςπορά των δυο αυτϊν ςυςτατικϊν είναι παρόμοια. Η μικρι διάρκεια ηωισ του (CO), που
ανιχνεφτθκε ςτον δίςκο, αυξάνει τισ πικανότθτεσ το αζριο να είναι δευτερογενζσ. Το (CO)
δεν μοιράηεται τισ ίδιεσ περιοχζσ του δίςκου με τουσ κόκκουσ χιλιοςτομζτρων και κατά
επζκταςθ τουσ πλανθτοειδείσ, αλλά υπάρχει ζνασ εςωτερικόσ κακαρόσ από ςκόνθ δίςκοσ
αερίου. Ακόμα, το (CO) ςυνολικά ςτον δίςκο είναι χιλιάδεσ φορζσ περιςςότερο από ότι ςτο
ίδιο το αςτζρι. Αυτό δεν μπορεί να εξθγθκεί με το ςενάριο τθσ δευτερογενοφσ προζλευςθσ,
ο δίςκοσ πρζπει να ζχει αποκζματα του αρχικοφ αερίου. Ζτςι πρόκειται για τον πρϊτο
διαπιςτευμζνο υβριδικό δίςκο. Η φάςθ του πλοφςιου ςε αζριο δίςκου μπορεί να είναι
ςθμαντικά μεγαλφτερθ ςε αυτό το αςτζρι, κάτι που επθρεάηει το χρονοδιάγραμμα
δθμιουργίασ των πλανθτϊν.

Οι κοςμικζσ ακτίνεσ και θ προζλευςθ των πτθτικϊν υλϊν ςτουσ
πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ
Οι παρατθριςεισ των κομθτϊν του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ μασ προςφζρουν μια
ανομοιογενείσ βάςθ δεδομζνων, με κομιτεσ διαφορετικϊν κατθγοριϊν (οικογζνεια του
Δία, νζφοσ του Oort) και από παρατθριςεισ που ζγιναν ςε διαφορετικά ςτιγμιότυπα πριν
και μετά το αφιλιο ενόσ κομιτθ. Το νερό είναι το κυρίαρχο ςυςτατικό τουσ (80%) και
ακολουκοφν τα (CO), (CO2), (CH3OH), (CH4), (NH3), (H2CO), κατά ςειρά τθσ αφκονίασ τουσ.

Υπάρχει διαφορά δυο τάξεων μεγζκουσ ανάμεςα ςτουσ κομιτεσ για τθν αναλογία νεροφ/
(CO) και μιασ για τισ αφκονίεσ των υπόλοιπων μορίων. Η αιτία μπορεί να είναι οι
διαφορετικοί οδοί εξζλιξθσ, τα ιςτορικά εξζλιξθσ, οι τοποκεςίεσ εξζλιξθσ ι οι διαφορετικζσ
φάςεισ τθσ τροχιάσ των κομθτϊν κατά τθν λιψθ των δεδομζνων. Χωρίσ τθν παρουςία
ςθμαντικϊν πθγϊν ιονιςμοφ ςτουσ δίςκουσ δεν μποροφμε να αναμζνουμε να ςχθματίςει το
πρωταρχικό υλικό τα πολφπλοκα μόρια που παρατθροφμε ςτουσ κομιτεσ. Για αυτό
προτείνουμε τθν κοςμικι ακτινοβολία ωσ παράγοντα ςθμαντικισ πθγισ ιονιςμοφ ςτισ
περιοχζσ όπου ςχθματίηονται κομιτεσ.
Οι κοςμικζσ ακτίνεσ διειςδφουν βακιά (πζρα από 1 AU) ςτουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ
των τυπικϊν T- Tauri αςτεριϊν, ανάλογα τθν επιφανειακι πυκνότθτα. Σε αυτζσ τισ περιοχζσ
αναμζνουμε να ςχθματίηονται οι πλανθτοειδείσ από μικροφσ κόκκουσ ςκόνθσ, με ι χωρίσ
πάγο. Η ςφςταςθ του πάγου που ςχθματίηεται κατά τθν φάςθ του πρωτοπλανθτικοφ δίςκου
μπορεί να επθρεαςτεί πολφ από τθν κοςμικι ακτινοβολία ωσ παράγοντα χθμικισ εξζλιξθσ
(cosmic ray driven chemistry). Αυτι περιλαμβάνει διαδικαςίεσ δευτερεφοντοσ ιονιςμοφ που
μπορεί να ενιςχυκεί κατά μια τάξθ μεγζκουσ αν θ κοςμικι ακτινοβολία προκαλζςει ζνα
πεδίο υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ.
Προτείνουμε ζνα πικανό ςενάριο ςχθματιςμοφ των καλυμμάτων πάγου ςτισ επιφάνειεσ των
κόκκων. 1) Τα πρϊτα καλφμματα δθμιουργοφνται κατά τθν φάςθ του μοριακοφ νζφουσ,
διάρκειασ μερικϊν εκ. ετϊν. Σε αυτι τθν φάςθ, οι χθμικζσ αντιδράςεισ ςτθν επιφάνεια των
κόκκων ιδθ οδιγθςε ςτον ςχθματιςμό πολφπλοκων οργανικϊν μορίων όπωσ θ μεκανόλθ.
2) Αυτοί οι πάγοι δθμιουργοφνται κατά τον ςχθματιςμό του ςυςτιματοσ δίςκου- αςτζρι,
που διαρκεί λιγότερο από 1 εκ. ζτθ. 3) Κατά τθν φάςθ του πρωτοπλανθτικοφ δίςκου
ςχθματίηεται ζνα δεφτερο κάλυμμα πάγου. Το χρονοδιάγραμμα τθσ εξζλιξθσ ςε αυτι τθν
φάςθ είναι μζχρι λίγα εκ. ζτθ. Αυτά τα καλφμματα πάγου ςχθματίηονται ςε ςτρϊματα των
οποίων θ ςφςταςθ εξαρτάται αυςτθρά από τθν απόςταςθ των κόκκων από το πρϊτοαςτζρι και τθν ιςχφ του τοπικοφ πεδίου ιονιςμοφ. Αυτό προκαλεί και μια αλλαγι ςτθν
διαςπορά των μεγεκϊν των κόκκων, που με τθν ςειρά τθσ επθρεάηει το προφίλ
κερμοκραςίασ του δίςκου.

Δακτφλιοι C2H (αμμωνίασ) ςτουσ μοριακοφσ δίςκουσ γφρω από
τα TW Hya και V4046 Sgr
Μπορζςαμε να εντοπίςουμε το μόριο τθσ αμμωνίασ ςτουσ πλοφςιουσ ςε μόρια δίςκουσ
γφρω από τα παραπάνω αςτζρια. Τα αςτζρια αυτά είναι κλαςςικοί T Tauri που
ςυςςωρεφουν ακόμα υλικό που ςχθματίηει δίςκουσ, με ακτίνα 45 AU ςτο πρϊτο αςτζρι και
70 AU ςτο δεφτερο διπλό αςτζρι με μεγαλφτερο δίςκο. Υποκζτουμε ότι θ εκπομπι τθσ
αμμωνίασ ανιχνεφει τθν ακτινοβολία ςτα λεπτά ςτρϊματα του εξωτερικοφ δίςκου, που
προζρχεται από τα φωτόνια υψθλισ ενζργειασ που εκπζμπει το αςτζρι. Το (C2H) είναι
μόριο που παράγεται από τθν διάςπαςθ πολφπλοκων υδρογονανκράκων και οργανικϊν
μορίων, προδίδοντασ ζτςι το πεδίο ακτίνων UV και X. Η αφκονία τθσ αμμωνίασ αυξάνεται
μετά το όριο του χιονιοφ, ςε αραιζσ περιοχζσ των δίςκων. Η φπαρξθ δακτυλίου αμμωνίασ
ανιχνεφει τθν μερικϊσ αποτελεςματικι καταςτροφι των κόκκων ςκόνθσ και τθν διάλυςθ
των υδρογονανκράκων, κυρίωσ του (C2H2), που προζρχεται από το λιϊςιμο του πάγου
ςτουσ κόκκουσ.

Ο δίςκοσ κραυςμάτων (debris) γφρω από το HD76582.
Η παρουςία ενόσ ψυχροφ δίςκου ςκόνθσ γφρω από το παραπάνω αςτζρι κυρίασ
ακολουκίασ και μζςθσ θλικίασ αποτελεί ζνδειξθ για τθν φπαρξθ πλανθτικοφ ςυςτιματοσ. Οι
δίςκοι κραυςμάτων (από κραφςματα λόγω ςυγκροφςεων αςτεροειδϊν και κομθτϊν)
αποτελοφνται από δακτυλίουσ παγωμζνων και βραχϊδεσ ςωμάτων με μεγζκθ από κόκκουσ
ςκόνθσ ωσ πλανθτοειδείσ διαμζτρου λίγων χιλιομζτρων. Είναι παρόμοιοι με τθν ηϊνθ
Edgeworth- Kuiper ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. Η κατανόθςθ αυτϊν των δομϊν είναι βαςικι
για να ζχουμε τθν πλιρθ εικόνα του ςχθματιςμοφ και τθσ εξζλιξθσ των πλανθτικϊν
ςυςτθμάτων.
Τυπικά ανακαλφπτουμε αυτοφσ τουσ δίςκουσ μζςω τθσ υπζρβαςθσ (excess) ςτο υπζρυκρο
πάνω από τισ τιμζσ ςτο μοντζλο τθσ αςτρικισ ατμόςφαιρασ (κοντινό υπζρυκρο ωσ υπόχιλιοςτόμετρα). Ζχουμε ανακαλφψει τζτοιουσ δίςκουσ ςτο 20% των αςτεριϊν τθσ κυρίασ
ακολουκίασ. Μασ περιορίηει θ δυςκολία τθσ ανάλυςθσ των δίςκων, ανάλογα τθν κλίςθ τουσ
προσ εμάσ. Το αςτζρι που αναφζρουμε βρίςκεται ςτα 46 pc από εμάσ και είναι κατθγορίασ
F0 IV. Διακρίνουμε μεγάλθ διαςπορά των μεγεκϊν των κόκκων τθσ ςκόνθσ και ο δίςκοσ
φαίνεται εκτεταμζνοσ.
Με τθν επιςκόπθςθ WISE All- Sky Survey ανακαλφψαμε υπερβάςεισ ςτο υπζρυκρο ςε 237
αςτζρια μζχρι 75 pc απόςταςθ. Ο απόλυτοσ αρικμόσ των δίςκων κραυςμάτων ςε αυτά
περιορίςτθκε ςτο 25%. Υπζρβαςθ μετριςαμε ςτο 22% των αςτζρων τφπου A και μόλισ 1,8 %
για τα αςτζρια FGK, κάτι όμωσ που επθρεάηεται από τθν ευαιςκθςία των οργάνων μασ.

Ο διαμελιςμόσ του δίςκου ςτον HD141569A
Το παραπάνω διπλό αςτζρι ζχει θλικία 5 εκ. ζτθ και είναι τφπου B9,5V/A0Ve ςτα 116 pc
απόςταςθ. Με μάηα 2 θλιακζσ το ςφςτθμα φαίνεται να βιϊνει τθν εξζλιξθ από
πρωτοπλανθτικό ςε δίςκο κραυςμάτων. Ο δίςκοσ κραυςμάτων του ςυςτιματοσ φαίνεται
να είναι πολφ πολφπλοκοσ, με δομι διπλοφ δίςκου, ζνα μεγάλο χάςμα ςτισ 125 AU ακτίνα
και δομζσ ςπειρϊν και αψίδων. Η ςκόνθ φαίνεται να είναι δευτερογενοφσ προζλευςθσ,
δθλαδι από ςυγκροφςεισ ςωμάτων με χρονοδιάγραμμα των ςυγκροφςεων ςτα 10 χιλ. ζτθ,
100 φορζσ μικρότερο διάςτθμα από τθν θλικία του αςτεριοφ. Επίςθσ ζχουμε ανακαλφψει
(CO) γφρω από το αςτζρι, μάηασ 135 φορζσ αυτι τθσ Γθσ. Ο δίςκοσ του αερίου εκτείνεται
από τισ 20 AU ωσ τισ 250AU. Το (12CO) εμφανίηεται πιο παχφ από το (13CO), κάτι που
παραπζμπει ςε κερμοκραςίεσ 45 Κ ςτισ 100 AU από το αςτζρι, κάτι τυπικό για αςτζρια
τφπου Α.
Το παραπάνω αςτζρι ζχει ζναν υβριδικό δίςκο. Ζναν με πολφ αζριο, μάλλον πρωταρχικό,
και ζναν πολφ εξελιγμζνο δίςκο κραυςμάτων από ςκόνθ. Ο ςφνδεςμοσ ανάμεςα ςτισ
ιδιότθτεσ του αερίου και τθσ ςκόνθσ ςε τζτοιου είδουσ ςυςτιματα κα μασ βοθκιςει ςτθν
κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ και του διαμελιςμοφ των δίςκων, βαςικό επειςόδιο ςτον
ςχθματιςμό των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων.

Η φωτόλυςθ (photo evaporation) που προκαλείται από
ακτινοβολία X ςε πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ αςτεριϊν μικρισ
μάηασ
Τα αςτζρια μικρισ μάηασ τφπου Μ αποτελοφν τουσ καλφτερουσ ςτόχουσ για τθν ανακάλυψθ
δυνθτικϊν κατοικιςιμων εξωπλανθτϊν, λόγω τθσ μικρισ τουσ λαμπρότθτασ και τθσ
εγγφτθτασ τθσ κατοικιςιμθσ ηϊνθσ ςτα αςτζρια. Βρικαμε ότι οι αεριϊδεισ γίγαντεσ
πλανιτεσ ςπανίηουν ςε αυτά τα αςτζρια, ζναντι των βραχϊδεσ πλανθτϊν. Αυτό μπορεί να
οφείλεται ςτο μεγάλθσ ζνταςθσ πεδίο ακτινοβολίασ υψθλισ ενζργειασ ςτα μικρισ μάηασ
αςτζρια, ςτο ςτάδιο προ κ. ακολουκίασ. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ μάηασ του πρωτοπλανθτικοφ
δίςκου χάνεται λόγω κζρμανςθσ (φωτόλυςθσ) μζςω τθσ ακτινοβολίασ υψθλισ ενζργειασ
από το αςτζρι. Οι ακτίνεσ Χ είναι θ αιτία του διαμελιςμοφ και των χθμικϊν αντιδράςεων
του δίςκου, επθρεάηοντασ τα χρονοδιαγράμματα και τισ ςυνκικεσ ςχθματιςμοφ των
πλανθτϊν.

Η μεταβλθτότθτα ςτο μεςαίο υπζρυκρο και θ ςυςςϊρευςθ
των πρωτοαςτζρων του ςμινοσ NGC 2264
Τα νεαρά αςτζρια είναι μεταβλθτισ λαμπρότθτασ. Η μεταβλθτότθτα δείχνει ζνα δυναμικό
αςτρικό περιβάλλον όπου ο εςωτερικόσ δίςκοσ τρζφει ακόμα το αςτζρι με υλικό, και τα
κρουςτικά κφματα προκαλοφν ποικίλα φαινόμενα ςτισ υπεριϊδεισ και ςτο οπτικό φάςμα.
Το ίδιο πρζπει να ςυμβαίνει ςτα πρωτοαςτζρια, με μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ και
περιςςότερθ ςυςςϊρευςθ από τον δίςκο. Όμωσ τα πρωτοαςτζρια είναι καλυμμζνα ςτθν
ςκόνθ και δεν μποροφμε να δοφμε το ορατό και υπεριϊδεσ ςτον εςωτερικό δίςκο, αλλά το
μεςαίο υπζρυκρο, όπωσ ςτθν μελζτθ μασ. Ζνα ςθμαντικό ςτοιχείο ςτθν μελζτθ του
ςχθματιςμοφ των αςτεριϊν είναι θ κατανόθςθ τθσ ςυςςϊρευςθ τθσ φλθσ. Η μεταβλθτι
ςυςςϊρευςθ είναι ςθμαντικι για μια πικανι λφςθ του προβλιματοσ τθσ μεταβλθτότθτασ
ςτθν λαμπρότθτα που παρατθροφμε.
Στον Ωρίωνα, βρζκθκε ότι το 70% των αςτεριϊν με δίςκο παρουςιάηουν μεταβλθτότθτα ςτο
μεςαίο υπζρυκρο. Η μεταβλθτότθτα αυτι κυμαίνεται με το περιεχόμενο ενόσ ςμινοσ ςε
αςτζρια class I, που χρθςιμοποιείται επίςθσ για τθν εκτίμθςθ τθσ θλικίασ του ςμινοσ. Το
νεαρό μασ ςμινοσ με 1000 μζλθ και άλλα τόςα υποψιφια ζχει θλικία 2-4 εκ. ζτθ και απζχει
760 pc. Η μεταβλθτότθτα ςτα αςτζρια class Ι είναι 0,2mag και ςτα classΙΙ μόνο 0,1mag.

4) Εξωπλανιτεσ
Η άμεςθ απεικόνιςθ των εξωπλανθτϊν
Ζχουμε ανακαλφψει πάνω από 3000 εξωπλανιτεσ και αποκτιςαμε τισ πρϊτεσ πλθροφορίεσ
για τισ ατμόςφαιρεσ εξωπλανθτϊν και τισ εςωτερικζσ δομζσ τουσ. Πετφχαμε τθν άμεςθ
απεικόνιςθ πλανθτϊν με μάηα μεγαλφτερθσ του Δία και τον ακριβι υπολογιςμό των
τροχιϊν τουσ, τθν ανακάλυψθ υπζρ- γαιϊν ςε κατοικιςιμεσ ηϊνεσ και τθν ανακάλυψθ
πλανθτϊν με μάηα όςθ τθσ Γθσ. Οι 5 βαςικζσ μζκοδοι, θ γωνιακι ταχφτθτα, θ διάβαςθ, οι
μικρό- φακοί, θ άμεςθ απεικόνιςθ και θ αςτρομετρία αλλθλοςυμπλθρϊνονται και

ςυνδυάηονται για τθν κατανόθςθ άλλων ιδιοτιτων των πλανθτϊν όπωσ θ πυκνότθτα (με
τθν γωνιακι ταχφτθτα και τθν διάβαςθ) και εςωτερικι εντροπία (γωνιακι ταχφτθτα και
απεικόνιςθ). Η γωνιακι ταχφτθτα, οι μικρό- φακοί, θ διάβαςθ και θ αςτρομετρία
επιτρζπουν τθν μελζτθ τθσ εςωτερικισ περιοχισ των ςυςτθμάτων των εξωπλανθτϊν (5- 10
AU). Μόνο θ άμεςθ απεικόνιςθ επιτρζπει τθν ανακάλυψθ πλανθτϊν μακριά από το αςτζρι.
Επίςθσ μπορεί να μασ δϊςει αναλφςεισ των ιδιοτιτων τθσ ατμόςφαιρασ ενόσ πλανιτθ. Οι
ατμόςφαιρεσ ανακαλφπτονται ευκολότερα ςε νεαροφσ πλανιτεσ και μασ δείχνουν
χαρακτθρθςτικά μικρισ βαρφτθτασ και τθν παρουςία νεφϊν, και μθ ιςορροπθμζνεσ χθμικζσ
διαδικαςίεσ. Ακόμθ μασ προςφζρει τθν μελζτθ των πλανθτϊν ςτθν τοποκεςία που
δθμιουργικθκαν ςτον δίςκο και μασ επιτρζπει τθν μελζτθ τθσ αλλθλεπίδραςθσ δίςκου/
πλανιτθ.
Α) Η φυςικι των απεικονιςμζνων πλανθτϊν.
Μόλισ ζνασ εξωπλανιτθσ ανακαλυφτεί και επιβεβαιωκεί με άμεςθ απεικόνιςθ (ςυνικωσ με
τεςτ ιδίασ και παραλλακτικισ κίνθςθσ), κακορίηεται θ μάηα του από εξελικτικά μοντζλα. Η
απεικόνιςθ μετράει μόνο τθν φωτομετρία και λαμπρότθτα, όχι τθν μάηα. Ζνα πρόβλθμα
είναι ότι τα μοντζλα δεν ζχουν προςαρμοςτεί καλά για νεαρζσ θλικίεσ. Επιπλζον για τθν
θλικία ενόσ ςυςτιματοσ οι προβλζψεισ εξαρτϊνται κατά πολφ από τον μθχανιςμό
ςχθματιςμοφ και τθν φάςθ ςυςςϊρευςθσ αερίου, που κα διαμορφϊςουν τθν πλανθτικι
ατμόςφαιρα. Οι περιςςότεροι απεικονιςμζνοι εξωπλανιτεσ είναι νεαροί με πολφ ςκόνθ
ςτθν ατμόςφαιρα, ςε αςτζρια M,L. Ζχουμε διαπιςτϊςει τθν παρουςία μεκανίου ςε
κάποιουσ. Οι ςυνκικεσ μικρισ βαρφτθτασ επιτρζπουν τθν ανάπτυξθ ςφννεφων που
προκαλοφν φωτομετρικι μεταβλθτότθτα.
Β) Τα ιςτορικά τθσ μάηασ και τθσ ςυςςϊρευςθσ
Όπωσ είπαμε θ απεικόνιςθ δεν μετράει τθν μάηα των εξωπλανθτϊν, αλλά τθν λαμπρότθτα.
Τα μοντζλα ςχθματιςμοφ πλανθτϊν που ονομάηονται καυτοφ, κερμοφ και ψυχροφ αερίου
αντίςτοιχα, περιγράφουν διαφορετικζσ φάςεισ κρουςτικϊν κυμάτων (shocks) τθσ
ςυςςϊρευςθσ του αερίου κατά τον ςχθματιςμό τθσ πλανθτικισ ατμόςφαιρασ,
καταλιγοντασ ςε λαμπρότθτεσ που ζχουν εφροσ μερικά mag για τουσ νεαροφσ γίγαντεσ
πλανιτεσ. Εδϊ είναι πολφ ςθμαντικόσ για τον κακοριςμό τθσ μάηασ ο ςυνδυαςμόσ τθσ
απεικόνιςθσ με τθν γωνιακι ταχφτθτα.
Γ) Η τροχιά και θ δομι
Το τρίτο ερϊτθμα είναι για τθν δομι του ςυςτιματοσ εξωπλανθτϊν. Στθν περίπτωςθ
πολλαπλϊν πλανθτϊν θ μακρόχρονθ αςτρομετρία ανακαλφπτει τισ τροχιζσ και πιςτοποιεί
τθν δυναμικι του ςυςτιματοσ. Οι τοποκεςίεσ των πλανθτϊν μποροφν να ςυγκρικοφν με
χωρικι ανάλυςθ τθσ ςκόνθσ και τθν δομι του ςυςτιματοσ.
Δ) Εμφάνιςθ και ςχθματιςμόσ
Η κυρίαρχθ κεωρία ςχθματιςμοφ πλανθτϊν είναι θ ςυςςϊρευςθ ςε ςτερεό πυρινα 10 με
15 μαηϊν Γθσ και θ ταχζα ςυςςϊρευςθ αερίου ςε αυτόν. Ενϊ οι ςυνκικεσ και τα
χρονοδιαγράμματα ευνοοφν τθν ςυςςϊρευςθ ςωμάτων ςτον εςωτερικό δίςκο (μζχρι 10
AU), θ βαρυτικι αςτάκεια και οι βαρυτικζσ αναταράξεισ μπορεί να οδθγιςουν ςτθν
δθμιουργία μεγάλθσ μάηασ πλανθτϊν και πιο μακριά από το αςτζρι ςε νεαρι φάςθ του
δίςκου. Οι πλανιτεσ μποροφν να μεταναςτεφςουν προσ τα μζςα ι προσ τα ζξω μζςω
αλλθλεπίδραςθσ δίςκου- πλανιτθ ι πλανιτθ- πλανιτθ.

Τι μασ λζνε οι νεαροί καφζ νάνοι για τουσ εξωπλανιτεσ?
Ο κακοριςμόσ τθσ θλικίασ με φαςματοςκοπία ςτο κοντινό υπζρυκρο
Με δεδομζνο τον εκφυλιςμό τθσ μάηασ, θλικίασ και λαμπρότθτασ για τα υπό- αςτρικά
αντικείμενα (πλανιτεσ και καφζ νάνοι), ο κακοριςμόσ τθσ θλικίασ είναι βαςικόσ για τθν
εκτίμθςθ των βαςικϊν ιδιοτιτων τουσ. Για νεαρά αςτζρια μικρισ μάηασ, θ ανακάλυψθ
λικίου και / ι τθσ κζςθσ πάνω από το όριο μθδενικισ θλικίασ ςτθν κφρια ακολουκία (zero
age main sequence) ςτο διάγραμμα H/R αποτελοφν τισ βαςικζσ μεκόδουσ μζτρθςθσ θλικίασ.
Καμία από αυτζσ δεν μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ςτθν εκτίμθςθ τθσ θλικίασ καφζ νάνων ι
άμεςα απεικονιςμζνων πλανθτϊν για 2 λόγουσ. Πρϊτον, οι περιςςότεροι καφζ νάνοι
(μάηασ μικρότερθ από 65 φορζσ τθν μάηα του Δία) και όλοι οι πλανιτεσ δεν αναπτφςςουν
ικανι κερμοκραςία για τθν καταςτροφι του λικίου (2,6 εκ. βακμοί). Δεφτερον, οι νεαροί
ψυχροί καφζ νάνοι είναι αμυδρότεροι από ότι αναμζναμε, με παρόμοιεσ λαμπρότθτεσ με
τουσ μεγαλφτερθσ θλικίασ καφζ νάνουσ.
Σε αντίκεςθ με τουσ περιςςότερουσ από τουσ άμεςα απεικονιςμζνουσ πλανιτεσ, οι καφζ
νάνοι επιτρζπουν τθν λεπτομερι ανάλυςθ του φάςματόσ τουσ.

Τα μοντζλα ατμοςφαιρϊν και τα μοντζλα εξζλιξθσ αυτϊν των ςωμάτων
Δεν μποροφμε να κακορίςουμε θλικίεσ και μάηεσ πλανθτϊν μόνο από το φάςμα τουσ. Για
τουσ λίγουσ πλανιτεσ που γνωρίηουμε και είναι μζλθ νεαρϊν αςτρικϊν ομάδων κοινισ
κίνθςθσ μποροφμε να εκτιμιςουμε τισ μάηεσ με τθν χριςθ του μοντζλου των ιςόχρονων για
τθν θλικία μιασ ομάδασ. Τα μοντζλα εξζλιξθσ δεν ζχουν επαλθκευτεί μζςω παρατθριςεων
ςε τόςεσ νεαρζσ θλικίεσ. Πράγματι, ςε μεγαλφτερεσ θλικίεσ (500 εκ. - 1 δισ ζτθ)
ανακαλφπτουμε ςυςτθματικά λάκθ ςτισ λαμπρότθτεσ και μάηεσ που προβλζπουν τα
μοντζλα, ςε βακμό 2% για τθν λαμπρότθτα και 25% για τθν μάηα.
Η κερμοκραςία ενόσ ψυχροφ νάνου μπορεί να υπολογιςτεί με τθν χριςθ εξελικτικϊν
μοντζλων, δεδομζνου των μετριςεων λαμπρότθτασ και εκτιμϊμενθσ θλικίασ. Γνωρίηουμε
τϊρα ότι οι νεαροί νάνοι τφπου L,T του πεδίου εμφανίηονται 200- 300Κ ψυχρότεροι από
τουσ γθραιότερουσ, ενϊ οι τφπου M λίγο κερμότεροι.
Πωσ κακορίηονται οι κερμοκραςίεσ ςυνδυάηοντασ τα ατμοςφαιρικά μοντζλα με τα
εξελικτικά? Τα ατμοςφαιρικά μοντζλα των νάνων L υπερεκτιμοφν τισ κερμοκραςίεσ τουσ. Αν
υπολογίςουμε τθν κερμοκραςία ενόσ πλανιτθ από τα ατμοςφαιρικά μοντζλα κα προκφψει
μια υπερβολικά μικρι ακτίνα του πλανιτθ (λιγότερθ από 1 φορζσ του Δία) ϊςτε να
ςυμφωνεί με τθν λαμπρότθτα (αποτζλεςμα αναλογίασ ακτίνασ/κερμοκραςίασ). Η απόκλιςθ
μεγαλϊνει ςτθν εκτίμθςθ κερμοκραςίασ με τθν χριςθ ατμοςφαιρικϊν και εξελικτικϊν
μοντζλων για νεαρά και μικρισ μάηασ αντικείμενα. Με τθν προςκικθ παραμζτρων όπωσ τα
ςφννεφα ςτισ ατμόςφαιρεσ και τθν μθ ομογενείσ χθμικι ςφςταςθ βελτιϊνεται το
αποτζλεςμα. Ο ςυνδυαςμόσ των προβλθμάτων που ζχουν να κάνουν με τα ατμοςφαιρικά
μοντζλα και θ απόκλιςθ των φαςμάτων που ζχουμε ςτθν διάκεςι μασ για αυτά τα
αντικείμενα κακιςτοφν αναξιόπιςτθ μζκοδο τθν εκτίμθςθ τθσ κερμοκραςίασ με τθν χριςθ
προςαρμογισ ατμοςφαιρικϊν μοντζλων ςε φάςματα μεςαίου υπζρυκρου.

Συμπεράςματα

.Η απόκλιςθ ςτα φάςματα αποτελεί κανόνα ςε νεαρά υπό- αςτρικά αντικείμενα, ακόμα και
με παρόμοια μάηα, θλικία ι/ και κζςθ ςτο διάγραμμαH/R.
.Τα αντικείμενα αυτά ζχουν ψυχρότερεσ κερμοκραςίεσ από τα μεγαλφτερθσ θλικίασ ίδιασ
φαςματικισ ομάδασ αντικείμενα του πεδίου, και τα μεμονωμζνα αλλά και αυτά που
αποτελοφν ςυνοδοφσ νεαρϊν αςτεριϊν.
.Οι κερμοκραςίεσ βάςει ατμοςφαιρικϊν μοντζλων των νεαρϊν καφζ νάνων και των άμεςθσ
απεικόνιςθσ πλανθτϊν είναι υπερεκτιμθμζνεσ.

Ζνασ νεαρόσ ςυνοδόσ πλανθτικισ μάηασ ςτον κοντινό μασ νάνο
τφπου M VHSJ125601.92-125723.9 (ςυντεταγμζνεσ)
Πρόςφατα ανακαλφψαμε τουσ νάνουσ τφπου L, ι μόνουσ ι ωσ ςυνοδοφσ αςτεριϊν. Ζχουν
παρόμοιεσ φωτομετρικζσ και φαςματικζσ ιδιότθτεσ με τουσ όμοιουσ αλλά μεγαλφτερθσ
θλικίασ του πεδίου. Μερικζσ από τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ ζχουν να κάνουν με τθν μικρι
επιφανειακι βαρφτθτα και τα νζφθ ςτθν ατμόςφαιρα, όπωσ αναμζνουμε για τα πρϊτα
εξελικτικά ςτάδια ενόσ τζτοιου αντικειμζνου (> 100 εκ. ζτθ). Υπάρχει μεγάλθ ομοιότθτα
ανάμεςα ςτουσ νάνουσ L και τουσ πλανιτεσ μεγάλθσ μάηασ που απεικονίςαμε άμεςα. Ζχουν
παρόμοια ςτο κοντινό υπζρυκρο <χρϊματα>, απόλυτεσ λαμπρότθτεσ, κερμοκραςίεσ 10001500Κ και μάηεσ ωσ μερικζσ δεκάδεσ αυτι του Δία.
Η μθ ανακάλυψθ (εξάλειψθ) του λικίου μασ δείχνει μια μάηα μεγαλφτερθ από 0,06 θλιακζσ
και ζνα εφροσ θλικίασ 150- 300 εκ. ζτθ. Τα κεωρθτικά μοντζλα προβλζπουν ότι αντικείμενα
με επιφανειακι κερμοκραςία 2600Κ (τφπου Μ7,5) ζχουν εξαντλιςει το λίκιο ςε 150 εκ. ζτθ.
Με τθν χριςθ βολομετρικϊν διορκϊςεων και ςχετικϊν μοντζλων κακορίςαμε τισ
λαμπρότθτεσ και μάηεσ του ςυςτιματοσ. Για το πρωτεφον αντικείμενο κακορίςαμε τθν μάηα
ςε 73 μάηεσ Δία, ςτα όρια καφζ νάνου/ αςτεριοφ, με κερμοκραςία 2640Κ. Για τον ςυνοδό θ
μάηα κακορίςτθκε ςε 11 φορζσ αυτι του Δία, κοντά ςτα όρια τθσ ςφντθξθσ του δευτερίου,
με κερμοκραςία 880Κ.
Ο παραπάνω νάνοσ L είναι ζνασ από τουσ πολφ νεαροφσ, ακραία κόκκινουσ του είδουσ του.
Ζχουμε καλά κακοριςμζνθ τθν θλικία του δεδομζνου ότι κεωρείται μζλοσ τθσ τοπικισ
ομάδασ αςτεριϊν, αλλά και λόγω τθσ απουςίασ του λικίου από το βαςικό αςτζρι του
ςυςτιματοσ. Η κερμοκραςία των 880Κ βάςει μοντζλων δεν ςυμφωνεί με αυτζσ των ίδιου
τφπου αντικειμζνου του πεδίου, οφτε και με τθν απουςία μεκανίου από αυτόν τον νάνο L,
ζνα μόριο που αναμζνεται να ανιχνεφεται ςε αντικείμενο με κερμοκραςία μικρότερθ από
τουσ 1400Κ. Μπορεί θ παρουςία νεφϊν με αρκετό φψοσ ςτθν ατμόςφαιρά του και θ
ανομοιογζνεια ςτθν χθμικι τθσ ςφςταςθ να επιτρζπουν τθν κζρμανςθ τθσ ατμόςφαιρασ
ςτουσ 1500Κ. Η περίοδοσ περιφοράσ του γφρω από το αςτζρι είναι ςτα 3900 ζτθ.

Η εξάτμιςθ των πλανθτϊν και θ δυναμικι των κρουςτικϊν
τοξοειδϊν κυμάτων πλανθτικϊν / αςτρικϊν ανζμων.

Η ακτινοβολία του αςτεριοφ, ειδικά θ ακραία υπεριϊδθσ, μπορεί να εκδιϊξει φλθ από τθν
πλανθτικι ατμόςφαιρα, κερμαίνοντασ τα ανϊτερα ςτρϊματά τθσ. Με αυτιν τθν διαδικαςία
προκαλείται ζνα εκτεταμζνο κουκοφλι αερίου που μετατρζπεται ςε άνεμο. Τζτοιεσ ροζσ
αερίου πιςτεφουμε ότι εμφανίηονται ςτουσ καυτοφσ γιγάντιουσ πλανιτεσ. Ο λόγοσ τθσ
επιφανειακισ βαρφτθτασ προσ τθν κερμοκραςία μασ δίνει τθν ιςχφ του ανζμου. Αν ο λόγοσ
αυτόσ είναι μεγάλοσ, θ ατμόςφαιρα είναι πολφ ιςχυρά δεμζνθ με τον πλανιτθ μζςω τθσ
βαρφτθτάσ του και δεν αναπτφςςεται υδροδυναμικόσ άνεμοσ. Μποροφν να δθμιουργθκοφν
μικρότερθσ ιςχφσ μθ κερμικοί άνεμοι. Ακόμα, λαμβάνουμε υπόψθ τθν ςφςταςθ τθσ
ατμόςφαιρασ.
Οι φυςικζσ διαδικαςίεσ που μποροφν να επθρεάςουν τθν δομι του ανζμου και τον ρυκμό
εκροισ είναι το μαγνθτικό πεδίο του πλανιτθ, θ χρονικι εξάρτθςθ τθσ υπεριϊδθσ
ακτινοβολίασ του άςτρου, θ ατμοςφαιρικι κυκλοφορία και θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον
αςτρικό και τον πλανθτικό άνεμο.
Στισ προςομοιϊςεισ μασ παρατθροφμε ζναν ιςχυρό κερμικό άνεμο να αναπτφςςεται από
τθν πλευρά του πλανιτθ με θμζρα (κερμότερθ πλευρά). Ο άνεμοσ φτάνει ςε υπερθχθτικζσ
ταχφτθτεσ κοντά ςτθν επιφάνεια του πλανιτθ. Η ροι από τον πλανιτθ δεν είναι τελείωσ
γωνιακι. Η ςυγκλίνουςα ροι ςτθν ςκοτεινι πλευρά δεν ανακατευκφνει ομαλά το υλικό που
εκρζει. Στισ προςομοιϊςεισ μασ βλζπουμε αζριο να πζφτει πίςω ςτον πλανιτθ.
Όπωσ ο αςτρικόσ άνεμοσ <ςκουπίηει> τον πλανιτθ ςτο πζραςμά του ςυναντάει τον
πλανθτικό άνεμο και ανάλογα τθν πίεςθ εμβολισ μπορεί να ςχθματιςτεί ζνα τοξοειδζσ
κφμα. Αυτό μπορεί να προκαλζςει αςτάκειεσ, που με τθν ςειρά τουσ μπορεί να
προκαλζςουν δφνεσ ι άλλεσ κακοδικζσ ροζσ. Το κφμα φαίνεται να ςπάει ςε μζρθ. Στθν
περίπτωςθ του υπό-θχθτικοφ αςτρικοφ ανζμου το τόξο αποτελείται από ζνα κρουςτικό
κφμα αντιμζτωπο ςτον πλανθτικό άνεμο. Στθν περίπτωςθ του υπερθχθτικοφ αςτρικοφ
ανζμου το τόξο αποτελείται από δφο κρουςτικά κφματα με το ζνα να ειςρζει ανοδικά και το
άλλο κακοδικά, και εδϊ παρατθροφμε μεγαλφτερεσ δφνεσ ςε μια αςτακισ κακοδικι ροι.
Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ το κφμα είναι αςτακζσ.

Μποροφν τα πιο πλοφςια ςε ςκόνθ από τα αςτζρια κυρίασ
ακολουκίασ
να μασ πλθροφοριςουν ςχετικά με τθν
διαδικαςία ςχθματιςμοφ βραχϊδθ πλανθτϊν?
Η καλφτερθ προχπόκεςθ για τθν ανακάλυψθ βραχϊδεισ πλανθτϊν ςε ζνα αςτζρι είναι θ
ανακάλυψθ και ανάλυςθ δίςκου κραυςμάτων. Η ςκόνθ ςε απόςταςθ 1 AU κερμαίνεται από
ζνα όμοιο με τον Ήλιο μασ αςτζρι ςτουσ 300Κ. Εκπζμπει ςτο μεςαίο υπζρυκρο, με
αποτζλεςμα να ψάχνουμε υπζρβαςθ εκπομπισ υπζρυκρου ςτα 10- 20μm.
Δεν είναι απαραίτθτο όλεσ οι υπερβάςεισ υπζρυκρου να οδθγοφν ςε βραχϊδεισ πλανιτεσ.
Η αςκενισ υπζρβαςθ μπορεί να ςθμαίνει απλά ςκόνθ που προζρχεται από ςυγκροφςεισ ςε
ανάλογεσ ηϊνεσ με αυτιν των αςτεροειδϊν ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα.
Βρικαμε ότι ςτα αςτζρια τφπου A και τζλοσ τθσ κλίμακασ του τφπου B, τα 10 από τα 14
αςτζρια με υπζρβαςθ μεςαίου υπζρυκρου να ζχουν κερμοκραςίεσ μελανοφ ςϊματοσ τθσ
ςκόνθσ 200Κ. Όλα αυτά τα 10 αςτζρια ζχουν κυμαινόμενθ λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο, κάτι
που προδίδει ηϊνθ ανάλογθ αυτισ των αςτεροειδϊν. Ο ςυνδυαςμόσ πολλϊν επιςκοπιςεων

μασ δείχνει ότι τουλάχιςτον το 33% των αςτεριϊν Α με θλικία 10-30 εκ. ζτθ ζχουν ενεργι
ηϊνθ πλανθτοειδϊν ςτο εςωτερικό τουσ πλανθτικό ςφςτθμα.
Χωρίηουμε τουσ δίςκουσ κραυςμάτων ςε 2 κατθγορίεσ. Αυτοφσ που προζρχονται από
ςυγκροφςεισ που είχαν ωσ αποτζλεςμα τθν μείωςθ των βραχϊδεισ αντικειμζνων (μια
ενεργι ηϊνθ ανάλογθ αυτισ των αςτεροειδϊν) και αυτοφσ που χρειάςτθκαν να ςυμβοφν
μεταβατικά φαινόμενα δθμιουργίασ ςκόνθσ (παροδικζσ ςυγκροφςεισ που περιλαμβάνουν
μζχρι και πλανθτικζσ ςυγκροφςεισ) για τον ςχθματιςμό τουσ. Οι κατθγορίεσ αυτζσ ζχουν τθν
παραδοχι ότι οι δίςκοι κραυςμάτων προζρχονται από ςυγκροφςεισ βραχϊδεισ ςωμάτων ςε
μια ενεργι ηϊνθ. Αν θ μάηα ςκόνθσ που προζρχεται από τθν πρϊτθ κατθγορία δεν είναι
ικανι για τον ςχθματιςμό πλανθτϊν, χρειάηονται και οι παροδικζσ ςυγκροφςεισ, και των
μεγάλων ςωμάτων.

Ακραία ςυςτιματα δίςκων κραυςμάτων
Σε νεαρά αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ μεγάλθσ μάηασ παρατθροφμε τθν φπαρξθ ςκόνθσ ςτο
εςωτερικό πλανθτικό ςφςτθμα κυρίωσ όταν αυτά είναι θλικίασ 10 εκ. ετϊν. Αντίκετα, θ
φάςθ αυτι εκτείνεται περιςςότερο για αςτζρια ςαν τον Ήλιο μασ ςε 100 εκ. ζτθ. Η
ςυχνότθτα αςτεριϊν με μεγάλθ ποςότθτα ςκόνθσ είναι παρόμοια για τα μεγάλα αςτζρια
και για αυτά ςαν τον Ήλιο μασ.
Υπάρχουν 3 μοντζλα για τθν αναπαραγωγι τθσ μεγάλθσ ποςότθτασ ςκόνθσ και το
χρονοδιάγραμμα εμφάνιςισ τθσ. 1) Οι μεγάλεσ ςυγκροφςεισ. Μετά τθν μεγάλθ ςφγκρουςθ
2 βραχϊδεισ πλανθτικϊν εμβρφων απελευκερϊνονται κραφςματα με ποικιλία μεγεκϊν.
Κάκε μεγάλοσ βραχϊδθσ πλανιτθσ βιϊνει 6 κατά μζςο όρο μεγάλεσ ςυγκροφςεισ πριν
ςχθματιςτεί πλιρωσ. 2) Πλανθτοειδείσ υπολείμματα. Η μελζτθ των θλικιϊν του 40Ar-39Ar
από μετζωρα ςτθν Σελινθ και ςε βροχζσ μετεϊρων μασ πλθροφοροφν για τθν ροι
ςυγκροφςεων πριν από 3,9- 4,1 δισ ζτθ ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα. Όμωσ οι μετεωρίτεσ μασ
δείχνουν και ζνα μζγιςτο ςυγκροφςεων πριν από 4,5 δισ ζτθ. Η θλικία του Ηλίου τότε ιταν
10- 100 εκ. ζτθ. Οι ςυγκροφςεισ αυτζσ μπορεί να προιλκαν από απομεινάρια πλανθτοειδϊν
με πολφ ζκκεντρθ τροχιά, με τον πλθκυςμό τουσ να μειϊνεται γριγορα κατά 90%, μζχρι το
αςτζρι (ςτθν περίπτωςι μασ ο Ήλιοσ) να φτάςει τθν θλικία των 100 εκ. ετϊν. Η ςκόνθ ςε
αυτι τθν φάςθ είναι το αποτζλεςμα αυτϊν των ςυγκροφςεων. 3) Η δυναμικι αςτάκεια.
Πρόκειται για μια φάςθ ςτθν οποία αςτάκειεσ ςτο εξωτερικό πλανθτικό ςφςτθμα
προκαλοφν τθν πτϊςθ πλανθτοειδϊν. Αυτόσ ο βομβαρδιςμόσ (late heavy bombardment)
ζγινε 600 εκ. ζτθ μετά τθν δθμιουργία του Ηλίου, βάςει των κρατιρων που ανακαλφπτουμε
ςτα βραχϊδεισ αντικείμενα του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Το μοντζλο αυτό προχποκζτει τθν
φπαρξθ γιγάντιων πλανθτϊν και ηϊνθσ με πλανθτοειδι (τυπικά ςτο εξωτερικό πλανθτικό
ςφςτθμα) που βιϊνουν δραματικζσ αναδιαμορφϊςεισ. Δεν είναι απαραίτθτθ θ παρουςία
πλανθτϊν όμοιων με τθ Γθ.
Υπάρχουν ιςχυρζσ αποδείξεισ ότι αυτά τα γεγονότα μεταβατικισ δθμιουργίασ ςκόνθσ
εμφανίηονται ςτο εςωτερικό των πλανθτικϊν ςυςτθμάτων και άλλων αςτεριϊν.

Ζνα πικανό ιςτορικό τθσ δυναμικισ του ςυςτιματοσ του
Fomalhaut.

Ο Fomalhaut (α Psa) είναι ζνα αςτζρι τφπου A3V θλικίασ 440 εκ. ετϊν ςε απόςταςθ 7,7 pc.
Ζχει γφρω του ζναν ζκκεντρο δακτφλιο ςκόνθσ, που φανερϊνει τθν φπαρξθ ενόσ μεγάλθσ
μάηασ ςϊματοσ, που περιφζρεται μζςα ςτον δακτφλιο ςε εκκεντρικι τροχιά, και
διαμορφϊνει δυναμικά το ςχιμα τθσ. Η άμεςθ απεικόνιςθ του πλανιτθ Fomalhaut b
επιβεβαίωςε τα παραπάνω. Όμωσ θ τροχιά του είναι τόςο ζκκεντρθ, ϊςτε να τζμνει τον
δακτφλιο. Επιπλζον είναι κοντά ςε <ψαλιδοειδισ> ευκυγράμμιςθ με τον δακτφλιο. Επειδι θ
τόςο ζκκεντρθ τροχιά του κα ζπρεπε να ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν μθ <ψαλιδοειδισ>
ευκυγράμμιςθ, ο πλανιτθσ αυτόσ δεν μπορεί να ευκφνεται για τθν διαμόρφωςθ του
ςχιματοσ του δίςκου. Η καλφτερθ λφςθ αυτοφ του παράδοξου είναι να υποκζςουμε τθν
φπαρξθ ενόσ ςϊματοσ που ονομάηουμε Fomalhaut c και ζχει μεγαλφτερθ μάηα από τον b
(όμοια με αυτιν του Κρόνου), που είναι δυναμικά κυρίαρχοσ και διαμορφϊνει το ςχιμα τθσ
ηϊνθσ. Οι παρατθριςεισ μασ πλθροφοροφνε ότι θ μάηα του b δεν ξεπερνάει αυτι τθσ Γθσ ι
μιασ υπζρ- γαίασ. Βάςει αυτϊν όμωσ θ τροχιζσ των b, c κα πρζπει να τζμνονται, κάτι που
δθλϊνει αςτάκεια του ςυςτιματοσ.
Η μελζτθ του ςυςτιματοσ μασ αποκαλφπτει μια ιςχυρι διαδικαςία μζςω τθσ οποίασ τροχιζσ
ςαν αυτι του Fom b προζρχονται φυςιολογικά από αλλθλεπιδράςεισ ανάμεςα ςε
εκκεντρικισ τροχιάσ ςϊματα που διαταράςςουν το ςφςτθμα, όπωσ υποκζτουμε για τον
Fom c ςτο εξωτερικό μζροσ του δακτυλίου και ζνα ςϊμα πολφ μικρότερθσ μάηασ, ζνασ
βραχϊδθσ πλανιτθσ ι ζνασ πλανθτοειδισ. Επιπλζον αυτι θ διαδικαςία ςχετίηεται με μια
κακυςτζρθςθ ςτον ςχθματιςμό αντικειμζνων όπωσ ο Fom b , που μπορεί να είναι
μεγαλφτερθ των 100 εκ. ετϊν αν το ςϊμα μεγάλθσ μάηασ που διαταράςςει το ςφςτθμα
είναι μάηασ του Ποςειδϊνα ωσ τθσ μάηασ του Κρόνου. Αυτό μασ προςφζρει μια εξιγθςθ και
για το ςχιμα τθσ εξωτερικισ ηϊνθσ αλλά και για τθν ιςχφουςα δυναμικι κατάςταςθ του
Fom b. Ακόμα, μπορεί να δϊςει λφςθ ςτο αίνιγμα τθσ παρουςίασ αςυνικιςτα μεγάλθσ
ποςότθτασ ςκόνθσ ςε ςθμαντικό αρικμό αςτεριϊν με θλικία >100 εκ. ζτθ. Τζλοσ, θ
παραμόρφωςθ του ςχιματοσ τθσ ηϊνθσ δεν μπορεί να προζρχεται από του ςυνοδοφσ
αςτζρεσ (ο Fomalhaut είναι τριπλό ςφςτθμα). Λόγω τθσ απόςταςισ τουσ το
χρονοδιάγραμμα παραμόρφωςθσ τθσ ηϊνθσ από αυτοφσ είναι δισ ετϊν, πολφ μεγαλφτερο
από τθν θλικία του αςτεριοφ.

Εκρθκτικά φαινόμενα μζςω πτϊςεων
εξατμίηονται ςτθν αςτρικι ατμόςφαιρα

ςωμάτων

που

Οι υπολογιςμοί μασ δείχνουν ότι τα FEB (falling evaporating bodies) είναι ςυνικθ ςτθν
αςτρικι/ θλιακι χρωμόςφαιρα. Ζχουν τον χαρακτιρα μετεϊρου και μποροφν να
οδθγιςουν ςτθν αςυνικιςτα μεγάλθ αφκονία ατόμων όπωσ των (Fe),(Si). Μπορεί όμωσ και
να καταςτραφοφν (FEB πυρινεσ κομθτϊν) ςτο ςτζμμα, αλλά αυτό γίνεται όταν
ςυγκρουςτοφν με άλλα ςϊματα που περιφζρονται του Ηλίου. Στα νεαρά κοντινά μασ
αςτζρια πρζπει να ανιχνεφςουμε ςε τζτοια ςυμβάντα τθν παραγωγι καυτοφ πλάςματοσ (10
εκ. βακμοί Κ), ιςχυρά κρουςτικά κφματα, λοβοφσ πλάςματοσ και τισ μεγάλεσ αφκονίεσ των
μετάλλων που αναφζραμε.

Σθμείωςθ 1

Σηον Οθιούσο, ζε απόζηαζη 453 έηη θωηόρ βπίζκεηαι η πεπιοσή αζηπογέννηζηρ Rho με ηο
νεαπό αζηέπι Elias 2-27. Με ηην ζςζηοισία παδιοηηλεζκόπιων ALMA απεικονίζηηκε μια
ζπειποειδήρ μοπθή ζηον δίζκο αεπίων και ζκόνηρ γύπω από ηο αζηέπι. Έσοςμε ξαναδεί
ηέηοιερ δομέρ ζε άλλα νεαπά αζηέπια, αλλά με ηην παποςζία πλανηηών. Σηο παπαπάνω
αζηέπι δεν έσοςν δημιοςπγηθεί ακόμα πλανήηερ, και θαίνεηαι όηι οι ζπείπερ βοηθάνε ζηην
δημιοςπγία ηοςρ. Αν ηο ςλικό ήηαν ομογενέρ μοιπαζμένο ζηον δίζκο η δημιοςπγία
πλανηηών θα ήηαν πολύ απγή και δεν θα ολοκληπωνόηαν, αλλά θα έπεθηε όλη η ύλη ζηο
αζηέπι ζε διάζηημα λίγων σιλιάδων εηών. Οι ζπείπερ ωρ κύμαηα πςκνόηηηαρ ηηρ ύληρ
επιηπέποςν ηην δημιοςπγία μεγάλων ζωμάηων από ηοςρ κόκκοςρ ζκόνηρ και ηο αέπιο.
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