ΠΟΛΤΠΛΟΚΑ ΑΣΡΛΚΑ ΜΘΝΘ
Πρόλογοσ
Μζχρι πριν 10 χρόνια πιςτεφαμε ότι τα αςτρικά ςμινθ αποτελοφνται από ζναν <απλό>
αςτρικό πλθκυςμό. Πιςτεφαμε ότι όλα τα αςτζρια ςε ζνα ςμινοσ ζχουν παρόμοια
θλικία, και ότι ςχθματίςτθκαν ςε μικρό χρονικό εφροσ από το ίδιο νεφζλωμα.
ιμερα δεν κεωροφμε πια τα αςτζρια των ςμθνϊν απλοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ.
Βρίςκουμε διαφορζσ των θλικιϊν και τθσ μεταλλικότθτασ ςτα αςτζρια ενόσ
ςμινουσ. θμαντικό ρόλο ςτθν εξζλιξθ ενόσ ςμινουσ ζχουν τα διπλά ςυςτιματα
αςτεριϊν. Παρατθροφμε ςτο διάγραμμα H/R των ςμθνϊν να παρουςιάηεται
εκτεταμζνθ περιοχι αποκοπισ (εκτροπισ), δθλαδι να αφινουν τθν κυρία
ακολουκία αςτζρια διαφορετικισ μάηασ τθν ίδια χρονικι περίοδο. Αυτό μπορεί να
γίνει μόνο αν τα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια ςχθματίςτθκαν αργότερα. Ι πρζπει να
υπάρχει ζνασ πλθκυςμόσ αςτεριϊν με πολφ ταχζα περιςτροφι.
Σο ςενάριο μοναδικοφ αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςτα ςμινθ υποςτθρίηει ότι ςτο κζντρο ενόσ
πυκνοφ νεφελϊματοσ επικρατεί θ βαρφτθτα, με αποτζλεςμα τθν
κατάρρευςθ τμθμάτων του νεφελϊματοσ και τον ςχθματιςμό αςτεριϊν.
Μόλισ δθμιουργθκοφν τα πρωτοαςτζρια, δεν αφινουν να καταρρεφςει
περιςςότερο αζριο προσ τθν κεντρικι περιοχι ενόσ νεφελϊματοσ, αλλά το
απομακρφνουν μζςω των αςτρικϊν ανζμων τουσ. Αυτι θ διαδικαςία, που
ενιςχφεται από τισ εκριξεισ ςουπερνόβα II, ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν παφςθ
τθσ αςτρογζννθςθσ. Ζτςι ζνασ απλόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ ζχει αςτζρια
παρόμοιασ θλικίασ και μεταλλικότθτασ (και αφκονίασ ςε ιλιον). Αυτό το
ςενάριο αμφιςβθτείται επειδι ανακαλφπτουμε πολλαπλοφσ αςτρικοφσ
πλθκυςμοφσ ςε αςτρικά ςμινθ.

Αςτρική εξζλιξη και πληθυςμοί
Σα αςτρικά ςμινθ ςτον Γαλαξία μασ είναι κυρίωσ νεαρισ θλικίασ, μερικϊν εκατοντάδων
εκατομμυρίων ετϊν. Μετά διαλφονται ςε μεμονωμζνα αςτζρια. Τπάρχουν
εξαιρζςεισ, δθλαδι ςμινθ (μεγάλθσ μάηασ) θλικίασ δισ ετϊν, όπωσ το Μ67.
Σα ςφαιρωτά ςμινθ ζχουν θλικία ςυγκρίςιμθ με αυτι του Γαλαξία. Περιζχουν εκατοντάδεσ
χιλιάδεσ αςτζρια και ζχουν ςφαιρικι εμφάνιςθ. Βρίςκονται ςτθν γαλαξιακι
άλω, αντίκετα με τα νεαρά ανοιχτά ςμινθ ςτισ ςπείρεσ του Γαλαξία. Δεν
είναι βζβαιο ότι τα ςφαιρωτά και τα ανοιχτά ςμινθ ζχουν κοινι
προζλευςθ. Κα πρζπει να ζχει ζνα νεαρό ςμινοσ πολφ μάηα ϊςτε να μθν
διαλυκεί και να επιβιϊςει ωσ ςφαιρωτό. τον Γαλαξία μασ παρατθροφνται
ελάχιςτα ςμινθ ενδιάμεςθσ θλικίασ (μερικϊν δισ ετϊν) που κα μποροφςαν
να εξελιχτοφν ςε ςφαιρωτά. μινθ νεαρισ θλικίασ και μεγάλθσ μάηασ (YMC,
young massive clusters) παρατθροφμε ςε άλλουσ γαλαξίεσ. το μεγάλο

Μαγγελανικό νζφοσ υπάρχει το NGC1818, που μπορεί να εξελιχτεί ςε
ςφαιρωτό.
Η περιοχή εκτροπήσ και η φάςη του υπό- γίγαντα
Όταν ζνα αςτζρι ζχει ςυντιξει όλο το υδρογόνο ςτον πυρινα του ςε ιλιον, αρχίηει να
ςυρρικνϊνεται υπό τθν πίεςθ τθσ βαρφτθτασ. Απελευκερϊνει βαρυτικι
ενζργεια που κερμαίνει τον φλοιό γφρω από τον πυρινα, με αποτζλεςμα
τθν ζναρξθ ςφντθξθσ υδρογόνου ςε φλοιό γφρω από τον πυρινα. Ζτςι
ςταματάει θ κατάρρευςθ και το κζλυφοσ διαςτζλλεται προσ τα ζξω. τον
πυρινα θ κερμοκραςία δεν είναι ακόμα αρκετά μεγάλθ ϊςτε να ςυντιξει
το ιλιον, με αποτζλεςμα ο πυρινασ να ςυνεχίςει τθν ςυρρίκνωςθ και να
γίνεται όλο και πιο πυκνόσ. Σότε το αςτζρι φτάνει ςτο ςθμείο εκτροπισ από
τθν κυρία ακολουκία και εξελίςςεται ςε υπό- γίγαντα. Θ ακτίνα του
διαςτζλλεται και μειϊνεται θ επιφανειακι κερμοκραςία του. Σο αςτζρι
αποκτάει πιο ψυχρι επιφανειακι κερμοκραςία (γίνεται πιο κόκκινο). Σα
αςτζρια μικρισ μάηασ (ωσ 2,3 θλιακζσ μάηεσ) παρουςιάηουν ςθμαντικι
αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ ςτο ςθμείο εκτροπισ, επειδι θ καφςθ ςτον φλοιό
προκαλεί αφξθςθ του ρυκμοφ ςφντθξθσ. το διάγραμμα κινείται προσ τα
δεξιά. Αυτι θ φάςθ αςτρικισ εξζλιξθσ είναι πολφ ςφντομθ. Μετά το αςτζρι
κα μπει ςτον κλάδο των γιγάντων.
Η φάςη του ερυθροφ γίγαντα
Θ καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό τον μετατρζπει ςε φλοιό θλίου. Σο ιλιον καταρρζει προσ
τον πυρινα. Αυτόσ ςυνεχίηει να ςυρρικνϊνεται με αποτζλεςμα να
μεγαλϊνει θ πυκνότθτά του και θ μάηα του. Θ ςυρρίκνωςθ τθσ αυξθμζνθσ
μάηασ του απελευκερϊνει περιςςότερθ βαρυτικι ενζργεια ενιςχφοντασ τθν
καφςθ υδρογόνου ςτον φλοιό. ε αυτι τθ φάςθ ςχεδόν όλοσ ο φλοιόσ
παρουςιάηει ςυναγωγι (convection). υνολικά το 70% του αςτεριοφ
παρουςιάηει ςυναγωγι. Θ λαμπρότθτα του αςτεριοφ αυξάνεται ανάλογα
τθν μάηα του πυρινα από ιλιον, φτάνοντασ τισ 1000- 10000 φορζσ τθν
λαμπρότθτα που είχε το αςτζρι ςτθν κφρια ακολουκία.
τον πυρινα θ πυκνότθτα είναι τόςο μεγάλθ ϊςτε θ φλθ (ιλιον) να είναι εκφυλλιςμζνθ. Ο
πυρινασ γίνεται ιςόκερμοσ και εκλφει νετρίνα, ψφχοντασ τθν φλθ γφρω από
αυτόν. Σο κζλυφοσ ςυνεχίηει να διαςτζλλεται και να ψφχεται. Ζτςι το αςτζρι
κατευκφνεται δεξιά ςτο διάγραμμα H/R. Θ ακτίνα του μεγαλϊνει μερικζσ
εκατοντάδεσ φορζσ ςε ςχζςθ με τθν ακτίνα του ςτθν κφρια ακολουκία.
Θ ςυμπεριφορά ενόσ ιςόκερμου εκφυλλιςμζνου πυρινα από ιλιον είναι πολφπλοκθ. Αν θ
μάηα του είναι μικρότερθ από τθν κρίςιμθ (0,45 θλιακζσ) θ ςυρρίκνωςθ δεν
κα αυξιςει τθν κερμοκραςία. Αν υπερβαίνει αυτό το όριο (που αντιςτοιχεί
ςε αρχικι μάηα του αςτεριοφ 1,3 θλιακζσ) θ κερμοκραςία του πυρινα κα
αυξθκεί. Όταν φτάςει τουσ 100 εκατομμφρια βακμοφσ κα αρχίςει θ καφςθ
του ιλιον. Αυτι θ διαδικαςία είναι πολφ ςφντομθ και ονομάηεται helium
flash. Εκεί είναι και το τζλοσ τθσ φάςθσ του ερυκροφ γίγαντα. Να
ςθμειϊςουμε ότι τα παραπάνω δεν ιςχφουν για αςτζρια μεγαλφτερθσ

μάηασ από 2,3 θλιακζσ, που δεν βιϊνουν helium flash (λόγω μικρότερθσ
πυκνότθτασ του αςτρικοφ πυρινα).

Απλόσ αςτρικόσ πληθυςμόσ
Αυτόσ ο όροσ φζρει τθν παραδοχι ότι όλα τα αςτζρια ςε ζνα ςμινοσ δθμιουργικθκαν από
ζνα μόνο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ, και ζχουν παρόμοια θλικία και
μεταλλικότθτα. Σα αςτζρια δεν γεννιοφνται ταυτόχρονα ςτθν ίδια περιοχι
ςτο νεφζλωμα, άρα υπάρχει ζνα εφροσ θλικίασ (1 εκατομμφριο ζτθ) και
χϊρου (5 με 200 pc). Ζτςι κυμαίνεται και λίγο θ μεταλλικότθτα. Με τα
παραπάνω κριτιρια αναμζνουμε να ζχουμε μια ςτενι κφρια ακολουκία ςτο
διάγραμμα H/R των αςτεριϊν ενόσ ςμινουσ και ζνα περιοριςμζνο, καλά
οριςμζνο ςθμείο εκτροπισ. Αυτό κα εξελιχτεί ςε ζνα ςτενό κλάδο υπόγιγάντων και ςτενό κλάδο ερυκρϊν γιγάντων, ςτενό οριηόντιο κλάδο και
ερυκρό ςυμπφκνωμα (red clump, όπου βρίςκονται τα αςτζρια μεγάλθσ
μεταλλικότθτασ του οριηόντιου κλάδου).
Μη απλόσ αςτρικόσ πληθυςμόσ (πολλαπλόσ)
Οι αςτρικοί πλθκυςμοί που δεν προζρχονται από ζνα μοναδικό γεγονόσ αςτρογζννθςθσ
ονομάηονται πολλαπλοί πλθκυςμοί. Για παράδειγμα, ο Γαλαξίασ δεν είναι
απλόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ. Σα αςτζρια του διαφζρουν ςε θλικία και
μεταλλικότθτα. Ο Γαλαξίασ αποτελείται από πολλοφσ απλοφσ αςτρικοφσ
πλθκυςμοφσ.
Οι μθχανιςμοί που μπορεί να κάνουν τον πλθκυςμό ενόσ ςμινουσ να είναι πολλαπλόσ είναι
.Μερικά αςτρικά ςμινθ (ιδίωσ ςφαιρωτά) μπορεί να προζρχονται από νάνουσ γαλαξίεσ που
ςυγχωνεφτθκαν με τον δικό μασ. Απζμειναν μόνο οι πυρινεσ τουσ (οι
παλιρροιακζσ δυνάμεισ απογφμνωςαν τουσ νάνουσ από τα εξωτερικά τουσ
αςτζρια) που αποτελοφνται από πολλαπλοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ.
.Μερικά ςμινθ ςχθματίηονται ςε πυκνά αςτρικά περιβάλλοντα (ςυμπλζγματα ςμθνϊν).
Μπορεί να ενωκοφν ςε 1 γιγάντιο ςμινοσ πολλαπλοφ πλθκυςμοφ
(NGC1023, NGC2419, NGC3603, Westerlund 1 και 2, R136).

.Σα αςτζρια με μάηα μικρότερθ από 8 θλιακζσ κα περάςουν από τον αςυμπτωτικό κλάδο,
απελευκερϊνοντασ μεγάλθ ποςότθτα χθμικά εμπλουτιςμζνθσ φλθσ
(πλανθτικό νεφζλωμα). Αυτό μπορεί να παραμείνει μζςα ςτο περιβάλλον
του ςμινουσ και να πυροδοτιςει ζνα δεφτερο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ.
Αυτό το υλικό κινείται πολφ πιο αργά από τα κρουςτικά μζτωπα των
ςουπερνόβα, άρα θ βαρφτθτα του ςμινουσ μπορεί να το δεςμεφςει. Σο ίδιο
μπορεί να ςυμβεί και μζςω των αςτρικϊν ανζμων των αςτεριϊν με ταχζα
περιςτροφι. Σο υλικό μπορεί να <μολφνει> αςτζρια μικρότερθσ μάηασ,
εμπλουτίηοντάσ τα ςε ιλιον.
.Οι ςυγκροφςεισ αςτεριϊν και οι ςυγχωνεφςεισ τουσ δθμιουργοφν BBS (Blue Straggler
Stars), που εμφανίηονται φαςματοςκοπικά ωσ ξεχωριςτόσ αςτρικόσ
πλθκυςμόσ.

Οι πολλαπλοί αςτρικοί πληθυςμοί (multiple stellar populations)- ιδιότητεσ
Οι αςτρικοί πλθκυςμοί είναι ςυνικωσ πολφπλοκοι, με διαςπορά ςτο ςθμείο (περιοχι)
εκτροπισ από τθν κφρια ακολουκία. Παρατθροφμε τα εξισ
1) Αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ με ςθμαντικι διαφορά θλικίασ. Παρουςιάηουν μετατοπίςεισ ςτθν
περιοχι εκτροπισ και ςτον κλάδο των υπό- γιγάντων. Αυτό ςυμβαίνει γιατί
τουσ παρατθροφμε να βρίςκονται ςε διαφορετικό ςτάδιο αςτρικισ εξζλιξθσ.
Τπάρχει αναλογία τθσ λαμπρότθτασ ςτθν περιοχι εκτροπισ και τθσ θλικίασ
ενόσ πλθκυςμοφ. Θ κερμοκραςία (χρϊμα) ςτθν περιοχι εκτροπισ
μειϊνεται (κοκκινίηει) με τθν αφξθςθ τθσ θλικίασ του πλθκυςμοφ, επειδι
εγκαταλείπουν τθν κφρια ακολουκία αςτζρια όλο και μικρότερθσ μάηασ με
τθν πάροδο του χρόνου. Χαρακτθριςτικι περίπτωςθ διαφοράσ θλικίασ και
αςτρικισ εξζλιξθσ ενόσ πλθκυςμοφ αποτελοφν οι Blue Straggler Stars (BBS),
αςτζρια που προζρχονται από ςυνζνωςθ 2 αςτεριϊν.
2) Αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ με διαφορετικι αναλογία του ςτοιχείου ιλιον. Θ αςτρικι
επιφανειακι κερμοκραςία είναι ευαίςκθτθ ςτθν αδιαφάνεια (ικανότθτα
τθσ ακτινοβολίασ να διαπερνάει ζνα υλικό). Θ αφξθςθ τθσ αδιαφάνειασ ενόσ
αςτεριοφ αυξάνει τθν απορρόφθςθ τθσ ακτινοβολίασ που προζρχεται από
τον αςτρικό πυρινα, ιδίωσ τθσ ςκλθρισ ακτινοβολίασ. Αυτό ςθμαίνει
ελάττωςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ του αςτεριοφ, με αποτζλεςμα
να εμφανίηεται μετατοπιςμζνο προσ τα δεξιά ςτο διάγραμμα H/R ςχετικά
με τθν μάηα και θλικία του. Θ αςτρικι λαμπρότθτα εξαρτάται επίςθσ από το
μοριακό βάροσ. Θ αφξθςθ του μοριακοφ βάρουσ (εμπλουτιςμόσ ςε ςτοιχεία
εκτόσ του υδρογόνου) ςθμαίνει ελάττωςθ του υδρογόνου ςτον πυρινα,
άρα αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και πίεςθσ από τον πυρινα, αλλά και του
ρυκμοφ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ, ϊςτε να ιςορροπιςει βαρυτικά το
αςτζρι. Ο εμπλουτιςμόσ ςε ιλιον αυξάνει τθν αδιαφάνεια (λόγω
μεγαλφτερθσ αδιαφάνειασ του ιλιον από το υδρογόνο), όπωσ και το
μοριακό βάροσ. Ο αυξθμζνοσ ρυκμόσ ςφντθξθσ ελαττϊνει τθν παραμονι
τουσ ςτθν κφρια ακολουκία. Παρουςιάηονται με πιο καυτό ςθμείο εκτροπισ

και κλάδο ερυκρϊν γιγάντων (αριςτερά ςτο διάγραμμα), αλλά το ςθμείο
εκτροπισ είναι λίγο πιο αμυδρό, λόγο μικρότερθσ παραμονισ ςτθν κφρια
ακολουκία. Επίςθσ παρατθροφμε αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ ςτθν απότομθ
κορφφωςθ (ςυμπφκνωμα) του κλάδου των ερυκρϊν γιγάντων (RGB bump,
ζνα εγγενζσ χαρακτθριςτικό του κλάδου, ςαν αυτόσ να κορυφϊνεται ςε μια
πολφ ςυγκεκριμζνθ λαμπρότθτα όταν ο φλοιόσ καφςθσ θλίου επεκτείνεται
μζχρι το εξωτερικό αςτρικό κζλυφοσ).

3) Αςτρικοί πλθκυςμοί με διαφορετικζσ μεταλλικότθτεσ. Θ αφξθςθ τθσ μεταλλικότθτασ
αυξάνει τθν αδιαφάνεια, άρα μειϊνει τθν επιφανειακι κερμοκραςία.
Παρατθροφμε μετατόπιςθ κζςθσ ςτον κλάδο των κόκκινων γιγάντων. Ζτςι
αυτόσ ο κλάδοσ μασ βοθκάει να ςυμπεράνουμε τθν μεταλλικότθτα των
αςτρικϊν πλθκυςμϊν.

Οι αςτρικοί πληθυςμοί ςτα ςμήνη
χεδόν όλα τα αςτζρια ςχθματίηονται ςε αςτρικά ςμινθ. Σα αςτζρια από τα περιςςότερα
ςμινθ κα διαςκορπιςτοφν ςτον γαλαξία τουσ. Σο ςενάριο ενόσ μοναδικοφ
αςτρικοφ πλθκυςμοφ υποςτθρίηει ότι όλα τα αςτζρια δθμιουργικθκαν ςε

ζνα ςμινοσ από ζνα επειςόδιο αςτρογζννθςθσ (κατάρρευςθσ του
νεφελϊματοσ), επειδι ο αςτρικόσ άνεμοσ, ιδίωσ των αςτεριϊν μεγάλθσ
μάηασ, αλλά αργότερα και οι εκριξεισ ςουπερνόβα, απομακρφνουν το
αζριο από τα νεαρά αςτρικά ςμινθ εμποδίηοντασ τθν δθμιουργία νζου
επειςοδίου αςτρογζννθςθσ. Αυτι θ εξάλειψθ του αερίου κα ςυμβεί ςε
ςφντομο χρονικό διάςτθμα, πολφ μικρότερο από τον χρόνο διάςχιςθσ του
ςμινουσ (crossing time, ο χρόνοσ που απαιτείται ϊςτε ζνα αςτζρι να
διαςχίςει το ςμινοσ). Ζτςι το εφροσ θλικιϊν ενόσ ςμινουσ κανονικά δεν
ξεπερνάει τα λίγα εκατομμφρια ζτθ.
Μόνο αν το ςμινοσ ζχει πολφ μεγάλθ μάηα (10- 100 εκατομμφρια θλιακζσ) κα δεςμεφςει
βαρυτικά αυτό το αζριο ϊςτε να είναι διακζςιμο για νζα αςτρογζννθςθ. Σα
αςτζρια με μικρότερθ μάηα από 8 θλιακζσ απελευκερϊνουν μεγάλθ
ποςότθτα χθμικά εμπλουτιςμζνθσ φλθ όταν βρεκοφν ςτον αςυμπτωτικό
κλάδο, ενιςχφοντασ ζτςι μια δευτερογενισ αςτρογζννθςθ. Αυτό ςυμβαίνει
τουλάχιςτον 30 εκατομμφρια χρόνια μετά το πρϊτο επειςόδιο
αςτρογζννθςθσ. ε αυτό το διάςτθμα τα ςμινθ μικρότερθσ μάηασ κα ζχουν
διαςταλεί κατά πολφ και οι εκριξεισ ςουπερνόβα κα ζχουν απομακρφνει
πολφ από το αζριό τουσ. Για να διατθριςει ζνα ςμινοσ το αζριο από τα
αςτζρια ςτον αςυμπτωτικό κλάδο πρζπει να ζχει τόςθ μάηα ϊςτε θ
ταχφτθτα διαφυγισ να ξεπερνάει τα 100 km/s (ταχφτθτα που μπορεί να
φτάςει το παραπάνω αζριο). τον Γαλαξία μασ δεν ζχουμε ανακαλφψει
κάποιο ανοιχτό ςμινοσ με τόςθ μεγάλθ μάηα. Αυτό ςθμαίνει ότι όλα τα
ανοιχτά ςμινθ του κα διαλυκοφν κάποτε, αν δεν ενωκοφν με άλλο ςμινοσ/
νεφζλωμα. ε άλλουσ γαλαξίεσ (γαλαξίεσ εκρθκτικισ αςτρογζννθςθσ,
starburst galaxies) ζχουμε εντοπίςει νεαρά ςμινθ τόςο μεγάλθσ μάηασ.
Αυτά κα εξελιχτοφν ςε ςφαιρωτά ςμινθ. Σα ςφαιρωτά του Γαλαξία μασ
περιζχουν ςιμερα το 10% τθσ αρχικισ μάηασ τουσ, που ςθμαίνει ότι ο
Γαλαξίασ μασ ςτθν αρχικι του φάςθ περιείχε νεαρά αςτρικά ςμινθ
τεράςτιασ μάηασ.
Πολφπλοκοι αςτρικοί πληθυςμοί ςτα ςμήνη
χεδόν όλα τα ανοιχτά αςτρικά ςμινθ ζχουν χθμικι ομοιογζνεια (ίδιεσ αναλογίεσ χθμικϊν
ςτοιχείων ςτα αςτζρια τουσ), που δείχνει τθν κοινι προζλευςι τουσ, από το
ίδιο νεφζλωμα. Μία μζκοδοσ εκτίμθςθσ τθσ θλικίασ ενόσ άςτρου είναι θ
μζτρθςθ τθσ αναλογίασ Λικίου ςτθν επιφάνειά του. Σο Λίκιο καταςτρζφεται
ςτα αςτζρια και με τθν θλικία ελαττϊνεται θ αναλογία του ςε αυτά. Για τθν
μζτρθςθ τθσ θλικίασ των αςτεριϊν ενόσ ςμινουσ χρθςιμοποιοφμε τισ
ιςόχρονεσ και τθν περιοχι εκτροπισ από τθν κυρία ακολουκία ςτο
διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ. Όμωσ αυτζσ οι μετριςεισ δείχνουν
μεγάλθ απόκλιςθ ςτισ αςτρικζσ θλικίεσ ενόσ ςμινουσ, ακόμα και για τα
κοντινά και καλά μελετθμζνα ςμινθ Τάδεσ και Πλειάδεσ. Παρατθροφμε
εφρθ θλικιϊν εκατοντάδων εκατομμυρίων ετϊν. Οι μάηεσ τουσ δεν
δικαιολογοφν πολλαπλά επειςόδια αςτρογζννθςθσ.

τα ςφαιρωτά ςμινθ παρατθροφμε διαςπορά ςτθν αναλογία του N, αλλά και των Na, O,
Mg, Al. Φαίνεται αυτι θ διαςπορά να δθμιουργείται από τθν ικανότθτα
αυτϊν των ςμθνϊν μεγάλθσ μάηασ να ςυγκρατιςουν τα αζρια που
απελευκερϊνονται κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ, αλλά και να ςυςςωρεφουν
εμπλουτιςμζνο αζριο από το περιβάλλον τουσ. Οι διαφορετικοί αςτρικοί
πλθκυςμοί τουσ εντοπίηονται και από τθν κινθματικι τουσ (κζςθ ςτο
ςμινοσ, ιδίεσ ταχφτθτεσ των αςτεριϊν). Ο εμπλουτιςμόσ ςε Fe προζρχεται
από τισ SN Ia, χονδρικά 1 δισ ζτθ μετά τον ςχθματιςμό των αςτεριϊν του
ςμινουσ.
ε πολλά ςμινθ παρατθροφμε να ζχουν από 2 τουλάχιςτον κλάδουσ γιγάντων κάκε
κατθγορίασ, που κανονικά ςθμαίνει δφο τουλάχιςτον αςτρικοφσ
πλθκυςμοφσ. Ο νεαρότεροσ πλθκυςμόσ δείχνει και μεγαλφτερθ χωρικι
ςυγκζντρωςθ ςτο ςμινοσ.

Η ταχζα περιςτροφή ωσ εναλλακτικό ςενάριο του εφρουσ αςτρικήσ ηλικίασ ςτα
αςτρικά ςμήνη
Θ προφανισ εξιγθςθ τθσ εκτεταμζνθσ περιοχισ (αντί ςθμείου) εκτροπισ από τθν κφρια
ακολουκία (extended main sequence turn off regions) ςτα αςτρικά ςμινθ
είναι μια παρατεταμζνθ αςτρογζννθςθ. ε ςμινθ του μικροφ και μεγάλου
Μαγγελανικοφ νζφουσ αυτι πρζπει να ξεπερνάει τα 300 εκατομμφρια ζτθ.
Τπάρχει ζνα ςενάριο που υποςτθρίηει ότι τα ςμινθ μεγάλθσ μάηασ
διατθροφνε αζριο ςτο εςωτερικό τουσ, επειδι θ ταχφτθτα διαφυγισ
υπερβαίνει τθν ταχφτθτα του αερίου, που τείνει να διαφφγει μζςω των
αςτρικϊν ανζμων και τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ ςτον αςυμπτωτικό κλάδο. Αυτι
θ κεωρία προβλζπει ότι μπορεί να ςθμειωκεί δευτερογενισ αςτρογζννθςθ
από αζριο που παγιδεφτθκε ςτθν βαρυτικι ζλξθ ενόσ ςμινουσ. Όμωσ μετά
από κάποια εκατομμφρια ζτθ το αζριο κα εξαντλθκεί από τθν
αςτρογζννθςθ και τισ ςυνεχόμενεσ εκριξεισ ςουπερνόβα. Σο πρόβλθμα
είναι ότι δεν παρατθροφμε αζριο ςτα νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ (YMC,
young massive clusters). Ακόμα, αν υπιρχε διαςπορά θλικιϊν 300
εκατομμυρίων ετϊν ςε ζνα αςτρικό ςμινοσ, κα παρατθροφςαμε και πολλά
αςτζρια προ κφριασ ακολουκίασ (τα <νεογζννθτα>). Μία άλλθ εξιγθςθ τθσ

εκτεταμζνθσ περιοχισ εκτροπισ είναι οι ςυγχωνεφςεισ νεαρϊν αςτρικϊν
ςμθνϊν που ζχουν κάποια διαφορά θλικίασ.
Μια διαφορετικι εκδοχι είναι να επθρεάηεται θ κζςθ ςτο διάγραμμα ενόσ μζρουσ των
αςτεριϊν ενόσ ςμινουσ από φυςικζσ διεργαςίεσ, που οφείλονται ςτα διπλά
αςτρικά ςυςτιματα. Θ αςτρικι περιςτροφι επθρεάηει τθν κζςθ του
ςθμείου εκτροπισ ςτο διάγραμμα ωσ εξισ. 1) Θ αυξθμζνθ φυγόκεντροσ
ελαττϊνει τθν επιφανειακι αςτρικι βαρφτθτα, μειϊνοντασ τθν
επιφανειακι κερμοκραςία. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα ζνα ταχζωσ
περιςτρεφόμενο αςτζρι ίδιασ φάςθσ εξζλιξθσ (ίδιασ θλικίασ, μάηασ και
μεταλλικότθτασ) να εμφανίηεται πιο κόκκινο από ζνα άλλο με αργι
περιςτροφι. Ακόμα, θ ελαττωμζνθ βαρφτθτα ςθμαίνει μικρότερθ
λαμπρότθτα, επειδι ελαττϊνεται και ο ρυκμόσ ςφντθξθσ ςτον αςτρικό
πυρινα. Οι περιοχζσ κοντά ςτον αςτρικό ιςθμερινό επθρεάηονται
περιςςότερο από τθν ταχζα περιςτροφι, με αποτζλεςμα να εμφανίηονται
πιο κόκκινεσ από τουσ πόλουσ του αςτεριοφ. Αυτό το φαινόμενο ονομάηεται
βαρυτικι ελάττωςθ φωτόσ (gravity darkening). 2) Θ αυξθμζνθ περιςτροφι
διαςτζλλει τθν περιοχι ςυναγωγισ του αςτρικοφ πυρινα (convective core),
με αποτζλεςμα να εμπλουτίηεται ο πυρινασ ςε υδρογόνο από τα εξωτερικά
αςτρικά ςτρϊματα, και να παρατείνεται θ παραμονι του αςτεριοφ ςτθν
κφρια ακολουκία. Ζτςι ζνα ταχζωσ περιςτρεφόμενο αςτζρι ζχει παρόμοιο
χρόνο παραμονισ ςτθν κφρια ακολουκία με ζνα μικρότερθσ μάηασ, με
αποτζλεςμα θ περιοχι εκτροπισ από τθν κφρια ακολουκία να παρουςιάηει
διαςπορά αςτρικϊν μαηϊν και λαμπροτιτων. Αυτό το φαινόμενο
ονομάηεται μείξθ λόγω περιςτροφισ (rotational mixing).
Σα αςτζρια με μάηα μικρότερθ από 1,2 θλιακζσ δεν αναμζνεται να αποκτιςουν ταχζα
περιςτροφι, λόγω ενόσ μθχανιςμοφ που ονομάηεται μαγνθτικι πζδθςθ
(magnetic braking). Με αυτόν τον μθχανιςμό το αςτρικό μαγνθτικό πεδίο
μεταφζρει τθν επιπλζον ςτροφορμι μακριά από το αςτζρι. Ενϊ τα αςτζρια
μεγαλφτερθσ μάηασ από τφπου F0 μποροφν να αναπτφξουν ταχφτθτα
περιςτροφισ 100- 200 km/s, τα αςτζρια τφπου G0 φτάνουν ςε ταχφτθτα
περιςτροφισ ωσ 12 km/s. Πολλά αςτζρια τφπου O, B ζχουν διαπιςτωκεί ωσ
ταχζωσ περιςτρεφόμενα. Να ςθμειϊςουμε ότι τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ
ανικουν κατά μεγάλο ποςοςτό ςε διπλά ςυςτιματα, με αποτζλεςμα τα
περιςςότερα να επθρεάηονται από ςυνοδό αςτζρα. Οι παραπάνω 2
επιδράςεισ τθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ ςτθν αςτρικι εξζλιξθ ζχουν
αντίκετα αποτελζςματα, με αποτζλεςμα να αλλθλοεξουδετερϊνονται ςε
μεγάλο βακμό. Είναι αςαφζσ κατά πόςο επθρεάηει ο κακζνασ από τουσ 2
μθχανιςμοφσ τθν αςτρικι εξζλιξθ. το διάγραμμα χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ
Color / Magnitude (αντί του H/R) θ βαρυτικι ελάττωςθ φωτόσ μετατοπίηει
τθν περιοχι εκτροπισ των ταχζα περιςτρεφόμενων αςτεριϊν προσ τα δεξιά
(κόκκινο) ενϊ θ μείξθ περιςτροφισ προσ τα αριςτερά (μπλε).
Ενδιαφζρον ζχει να παρατθριςουμε τι ςυμβαίνει ςτον κλάδο των υπό- γιγάντων. Θ
μαγνθτικι ελάττωςθ φωτόσ δεν ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν διαςπορά μάηασ
ςτθν περιοχι εκτροπισ. Μόλισ τα αςτζρια εγκαταλείψουν τθν κφρια

ακολουκία παρουςιάηουν επιβράδυνςθ τθσ περιςτροφισ τουσ, λόγω
διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ ςε μεγαλφτερθ διάμετρο. Ζτςι ο κλάδοσ των
υπό- γιγάντων πρζπει να ζχει ςτενότερο εφροσ από τθν περιοχι εκτροπισ.
Από τθν άλλθ, θ περιςτροφικι μείξθ ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν διαςπορά
μάηασ ςτθν περιοχι εκτροπισ, προκαλϊντασ διαπλάτυνςθ τθσ περιοχισ
εκτροπισ αλλά και του κλάδου υπό- γιγάντων. Ζτςι ο κλάδοσ των υπόγιγάντων μπορεί να μασ δείξει ποιοσ από τουσ 2 μθχανιςμοφσ επικρατεί.
Ζνασ αςτρικόσ πλθκυςμόσ ταχζωσ περιςτρεφόμενων αςτεριϊν επθρεάηεται
περιςςότερο από τθν βαρυτικι ελάττωςθ φωτόσ, ενϊ ζνασ πλθκυςμόσ
αςτεριϊν με αργι περιςτροφι επθρεάηεται περιςςότερο από τθν
περιςτροφικι μείξθ. ε μερικά αςτρικά ςμινθ (NGC 411, 1651, 1806, 1846)
παρατθροφμε πλάτυνςθ του κλάδου των υπό- γιγάντων προσ το μπλε και
ςτζνωςθ προσ το κόκκινο, που ςθμαίνει επιβράδυνςθ τθσ περιςτροφισ των
αςτεριϊν ςτον κλάδο (τα πιο εξελιγμζνα αςτζρια ςτον κλάδο παρουςιάηουν
πιο αργζσ περιςτροφζσ). Φαίνεται να επικρατεί θ βαρυτικι ελάττωςθ
φωτόσ, άρα τα περιςςότερα αςτζρια αυτϊν των ςμθνϊν ζχουν μεγάλεσ
ταχφτθτεσ περιςτροφισ. το θλικίασ 150 εκατομμφρια ζτθ ςμινοσ NGC
1856 του μεγάλου Μαγγελανικοφ νζφουσ φαίνεται να υπάρχει διαςπορά
θλικίασ 80 εκατομμφρια ζτθ, ι τα 2/3 των αςτεριϊν του παρουςιάηουν
ταχζα περιςτροφι.

Οι πολλαπλοί αςτρικοί πληθυςμοί ςτα παλαιά ςφαιρωτά ςμήνη
Τπάρχουν 2 ςενάρια για τουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ ςτα ςφαιρωτά. Σο πρϊτο
(πρωταρχικό, primordial) υποςτθρίηει ότι πρόκειται για αρχικοφσ
διαφορετικοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ με διαφορετικζσ χθμικζσ ιδιότθτεσ
λόγω χθμικισ ανομοιομορφίασ του ςμινουσ και το δεφτερο (εξελικτικό,
evolutionary) ότι προζρχονται από ζναν μοναδικό αςτρικό πλθκυςμό και
εμφανίηονται ωσ πολλαπλοί αςτρικοί πλθκυςμοί λόγω ιδιαιτεροτιτων τθσ
αςτρικισ εξζλιξθσ.
Σο πρϊτο ςενάριο προβλζπει τον χθμικό εμπλουτιςμό από το αζριο που υπιρχε μζςα ςτα
ςφαιρωτά ςτθν αρχικι τουσ φάςθ. Ακόμα, χθμικό εμπλουτιςμό μζςω
ταχζωσ περιςτρεφόμενων αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, διπλϊν αςτεριϊν

μεγάλθσ μάηασ και αςτεριϊν που εξελίχτθκαν μετά τον κλάδο των γιγάντων.
Μία ανάλυςθ του ςεναρίου προβλζπει ότι τα ςφαιρωτά με αρχικι μάηα 1
δισ θλιακζσ δζςμευςαν βαρυτικά τισ εκροζσ φλθσ από τα αςτζρια μεγάλθσ
μάηασ, και των SN II. Αυτά με μάηα μερικζσ εκατοντάδεσ εκατομμφρια
θλιακζσ μπόρεςαν να δεςμεφςουν μζροσ των αςτρικϊν ανζμων των
αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, ενϊ τα ςφαιρωτά με μικρότερθ αρχικι μάηα
δζςμευςαν μόνο το αζριο από τουσ ανζμουσ των αςτεριϊν μικρισ μάηασ.
τον αςυμπτωτικό κλάδο αποτυπϊνεται ο εμπλουτιςμόσ / δευτερογενισ
αςτρικόσ πλθκυςμόσ μετά τισ μαηικζσ εκριξεισ SN II (αυτζσ οι εκρθκτικζσ
καταρρεφςεισ πυρινων αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ ςυμβαίνουν λίγα
εκατομμφρια ζτθ μετά τθν δθμιουργία των αςτεριϊν ενόσ ςμινουσ). Όμωσ
ο δεφτεροσ/ εμπλουτιςμζνοσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ ςτα ςφαιρωτά ζχει τόςο
μεγάλθ αναλογία ςτον ςυνολικό αςτρικό πλθκυςμό τουσ, που κα ζπρεπε τα
ςφαιρωτά να ζχουν 100 φορζσ πιο μεγάλθ αρχικι μάηα (πρωτογενι
αςτρικό πλθκυςμό) από τθν ςθμερινι. Επίςθσ αυτό το ςενάριο του αυτόεμπλουτιςμοφ δεν δικαιολογεί τισ αναλογίεσ των He, Na, O που
παρατθροφμε ςτουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ των ςφαιρωτϊν. Παρατθροφμε
ότι ανεξάρτθτα αρχικισ μάηασ, τα ςφαιρωτά ζχουν εξαλείψει το αζριό τουσ
μετά από 2- 3 εκατομμφρια ζτθ. Αυτό το αποτζλεςμα των παρατθριςεων
μασ δείχνει ότι τα ςφαιρωτά (με τθν ςθμερινι μάηα τουσ) δεν μποροφν να
ςυγκρατιςουν το αζριό τουσ, αλλά δεν αποκλείει να ςυςςωρεφςουν αζριο
από τθν γειτονιά τουσ, κατά τθν κίνθςι τουσ ςτον γαλαξιακό χϊρο. Μία
εναλλακτικι μορφι του ςεναρίου είναι οι ςυγχωνεφςεισ ςμθνϊν, κάτι που
δεν απαιτεί τθν τεράςτια αρχικι μάηα ενόσ ςφαιρωτοφ. Σα ςμινθ ςε πυκνά
αςτρικά περιβάλλοντα μποροφν να ςυγχωνευτοφν, με αποτζλεςμα τθν
παρουςία πολλαπλϊν αςτρικϊν πλθκυςμϊν ςε ζνα ςμινοσ. Όμωσ τα
ςφαιρωτά εμφανίηονται κυρίωσ ςτισ γαλαξιακζσ άλωσ, ςε πολφ αραιά
περιβάλλοντα.
Σο εξελικτικό ςενάριο αιτιολογεί τθν διακφμανςθ των χθμικϊν αφκονιϊν ςτα αςτζρια των
ςφαιρωτϊν (που αποτυπϊνεται ωσ πολλαπλόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ ςτο
H/R) ωσ ιδία εξζλιξθ των αςτεριϊν. Τλικό από το εςωτερικό των αςτεριϊν,
που δθμιουργικθκε μζςω του κφκλου CNO, εμπλοφτιςε τισ αςτρικζσ
επιφάνειεσ. Τπάρχουν πολλοί γνωςτοί μθχανιςμοί <ανακατζματοσ> του
αςτρικοφ υλικοφ με τθν επιφάνειά του. Ζχουμε διαπιςτϊςει μια ςχζςθ τθσ
αναλογίασ Na- O με τθν λαμπρότθτα ενόσ αςτζρα ςτον RGB. Ακόμα και τα
αςτρικά μαγνθτικά πεδία μποροφν να είναι ςθμαντικά για τον εμπλουτιςμό
τθσ αςτρικισ επιφάνειασ. Σο πρόβλθμα αυτοφ του ςεναρίου είναι ότι τα
ςφαιρωτά ζχουν γεραςμζνουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ τφπου G, K που δεν
ζχουν τόςο μεγάλθ κερμοκραςία ςτον πυρινα για να δικαιολογιςουν τθν
διαςπορά αναλογίασ Na- O που παρατθροφμε. Μία πικανι λφςθ είναι θ
παρουςία και εξζλιξθ των διπλϊν αςτεριϊν. Σα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ
μποροφν να ςυγχωνευτοφν ςε Blue Stragglers stars (BSS). Αυτά
παρουςιάηουν ταχζα περιςτροφι και μεγάλθ ανάμειξθ υλικοφ, με
αποτζλεςμα να ζχουν διακφμανςθ χθμικϊν ιδιοτιτων ςτον RGB. Μποροφν

να δθμιουργιςουν τθν διαςπορά αναλογίασ Na- O που παρατθροφμε. Αυτι
θ εκδοχι του ςεναρίου εξαρτάται από τθν αναλογία των διπλϊν αςτεριϊν
μεγάλθσ μάηασ, και πόςα από αυτά κα ςυγχωνευτοφν. Παρατθροφμε ότι τα
περιςςότερα από τα αςτζρια ςε ζνα νεαρό ςμινοσ μεγάλθσ μάηασ (YMC)
είναι διπλά.

Θ αναλογία διπλϊν αςτεριϊν ςτα νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ (YMC).
Σουλάχιςτον τα μιςά αςτζρια ανικουν ςε διπλά ςυςτιματα. Θ δυναμικι των διπλϊν
αςτεριϊν ςε ζνα ςμινοσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία για τθν εξζλιξι του. Σα διπλά αςτζρια ζχουν
ωσ ςφςτθμα μεγαλφτερθ μάηα από τα μεμονωμζνα αςτζρια με ςυνζπεια να αποτελοφν
καλοφσ ανιχνευτζσ δυναμικοφ διαχωριςμοφ αςτρικισ μάηασ. Σα αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ
τείνουν να ςυςςωρεφονται ςτο κζντρο ενόσ ςμινουσ (2 body relaxation, επακόλουκο τθσ
βαρυτικισ αλλθλεπίδραςθσ ςε πυκνό αςτρικό περιβάλλον). Σα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ
καταλαμβάνουν πιο εξωτερικζσ τροχιζσ γφρω από το κζντρο μάηασ ενόσ ςμινουσ. Επίςθσ τα
διπλά ςυςτιματα που τα 2 αςτζρια ζχουν μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ τουσ (wide binaries,
χαλαρά διπλά) κα διαχωριςτοφν ςε μεγάλο βακμό. Αυτό το φαινόμενο κα ςυμβεί
περιςςότερο ςτο πυκνό εςωτερικό των ςμθνϊν, και ενιςχφεται αν υπάρχει μια μαφρθ
τρφπα μεςαίου μεγζκουσ ςτο κζντρο ενόσ ςμινουσ, όπωσ ςυμβαίνει ςτα ςφαιρωτά ςμινθ.
τα παλαιά ςφαιρωτά υπάρχει μια εξιςορρόπθςθ κινθτικισ ενζργειασ. τον Γαλαξία μασ
ςυναντάμε λίγα YMC, όπωσ το Westerlund 1. Βρίςκονται κοντά ςτο
γαλαξιακό κζντρο, με αποτζλεςμα να δζχονται ιςχυρζσ βαρυτικζσ
παρενοχλιςεισ και να μθν αποτελοφν αντιπροςωπευτικά δείγματα εξζλιξθσ
ςμθνϊν και των διπλϊν ςυςτθμάτων τουσ. Ζτςι προτιμοφμε τα YMC του
μεγάλου Μαγγελανικοφ νζφουσ, αλλά λόγω απόςταςθσ δεν ζχουμε
ανάλυςθ των διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων.
Μία μζκοδοσ μελζτθσ τθσ αναλογίασ διπλϊν αςτεριϊν είναι θ μελζτθ του διαγράμματοσ
χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ. Σα διπλά αςτζρια, όταν δεν αναλφονται αλλά
εμφανίηονται ωσ μια πθγι φωτόσ, φαίνονται πιο κόκκινα και πιο λαμπρά.
Ζτςι καταλαμβάνουν ανάλογθ κζςθ ςτο διάγραμμα. Μελετιςαμε 2 ςμινθ
του μεγάλου Μαγγελανικοφ νζφουσ, το NGC 1805 και το NGC 1818, και
ςυγκεκριμζνα τα αςτζρια τφπου F. Αυτά είναι αρκετά λαμπρά, ζχουν
ςθμαντικό πλθκυςμό διπλϊν αςτεριϊν και θ διαςπορά διπλϊν- μονϊν
αςτεριϊν ςτθν κυρία ακολουκία είναι ευδιάκριτθ. Αυτό δεν ςυμβαίνει ςε
αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ, όπου μασ μπερδεφουν και οι BBS. το NGC
1805 θ αναλογία διπλϊν ελαττϊνεται απότομα από το κζντρο του ςμινουσ
προσ τα ζξω, ωσ τισ 3 φορζσ τθν διάμετρο του πυρινα του ςμινουσ, και
μετά αυξάνεται ομαλά, ιςορροπϊντασ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του
ςμινουσ. Εδϊ βλζπουμε τα αποτελζςματα του διαχωριςμοφ μάηασ, τα
διπλά (μεγάλθ μάηα) κινικθκαν προσ το κζντρο του ςμινουσ. Ενϊ ςτο NGC
1818 παρουςιάηεται μια μονότονθ αφξθςθ με τθν ακτίνα των αςτρικϊν
τροχιϊν γφρω από το κζντρο του ςμινουσ. Πρζπει να υπιρχε και άλλθ
επίδραςθ που είχε ωσ αποτζλεςμα τα 2 ςμινθ με παρόμοιεσ θλικίεσ να
παρουςιάηουν διαφορετικι διαςπορά των διπλϊν ςυςτθμάτων. Μάλλον

ςτο NGC 1818 τα χαλαρά διπλά διαχωρίςτθκαν ιδθ. τα ςμινθ μεγάλθσ
μάηασ τα χαλαρά διπλά διαλφονται και τα ιςχυρά (hard) γίνονται
ιςχυρότερα ι ακόμθ και ςυγχωνεφονται. Θ διάλυςθ των χαλαρϊν
ςυςτθμάτων ςυμβαίνει ςε χρόνο πριν τθν δυναμικι ιςορρόπθςθ του
ςμινουσ. Θ διαςπορά αςτρικϊν ταχυτιτων ςτο πρϊτο ςμινοσ είναι 10
φορζσ μικρότερθ από ότι ςτο δεφτερο. Αυτι θ διαφορά ζφερε και τθν
διαφορετικι εξζλιξθ ςτθν αναλογία των διπλϊν αςτεριϊν ςτα 2 ςμινθ. το
NGC 1818 τα περιςςότερα διπλά διαχωρίςτθκαν πριν φτάςουν ςτθν
κεντρικι περιοχι του ςμινουσ.
Θ αναλογία διπλϊν αςτεριϊν είναι μεγαλφτερθ ςε αυτά τα 2 νεαρά ςμινθ από ότι ςτα
ςφαιρωτά, επειδι ςτα τελευταία πολλά διπλά ςυςτιματα ζχουν
διαταραχτεί βαρυτικά.

χθματιςμόσ και εξζλιξθ των BSS (Blue Straggler Stars) ςτα ςφαιρωτά
ςμινθ
Όταν τοποκετιςουμε ζναν αςτρικό πλθκυςμό ςτο διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ
(CMD) αναμζνουμε τα αςτζρια με μεγαλφτερθ μάηα από αυτιν των
αςτεριϊν ςτο ςθμείο εκτροπισ (MSTO) να εξελίςςονται εκτόσ κυρίασ
ακολουκίασ (MS), με τθν παραδοχι ότι αυτά τα αςτζρια εξελίςςονται
ανεξάρτθτα χωρίσ δυναμικι αλλθλεπίδραςθ με άλλα αςτζρια. Αυτι θ
παραδοχι δεν ιςχφει για τα αςτρικά ςμινθ όπου πολλά αςτζρια είναι υπό
αλλθλεπίδραςθ με άλλα, ειδικά ςτα ςφαιρωτά ςμινθ (λόγω μεγάλθσ
αςτρικισ πυκνότθτασ και θλικίασ). Είδαμε ότι ςε ζνα ςφαιρωτό ςμινοσ τα
χαλαρά διπλά διαλφονται και τα ιςχυρά μεταναςτεφουν προσ το κζντρο.
Σελικά πολλά διπλά αςτζρια ςυγχωνεφονται ςε BSS. Ζτςι διακρίνουμε μια
πλάτυνςθ τθσ κυρίασ ακολουκίασ προσ το μπλε (μεγάλθ μάηα). Ζνα άλλο
ςενάριο δθμιουργίασ BSS είναι θ απευκείασ ςφγκρουςθ 2 ανεξάρτθτων
αςτεριϊν λόγω μεγάλθσ αςτρικισ πυκνότθτασ.

Θ αναλογία των BSS ςτθν κφρια ακολουκία με αυτά που ζχουν εξελιχτεί ςε γίγαντεσ είναι
ςθμαντικι για τθν εξζλιξθ του ςμινουσ. ε ςφαιρωτά νεαρισ δυναμικισ

θλικίασ (θλικία όπου δεν ζχουν ςθμειωκεί ακόμα πολλζσ ανακατατάξεισ
ςτον αςτρικό πλθκυςμό και δεν ζχει ιςορροπιςει το ςφςτθμα), όπωσ το Ω
Κενταφρου, θ διαδικαςία τθσ ςυγχϊνευςθσ διπλϊν επικρατεί ςτθν
δθμιουργία των BSS, ενϊ ςε μζςθσ δυναμικισ θλικίασ όπωσ το 47 Tucana
το πυκνό αςτρικό περιβάλλον ςτο κζντρο του ςμινουσ ευνοεί τθν
ςφγκρουςθ αςτεριϊν και ςτα εξωτερικά ςτρϊματα του ςμινουσ οι BSS
δθμιουργοφνται μζςω ςυγχωνεφςεων. ε ςφαιρωτά μεγάλθσ δυναμικισ
θλικίασ (Μ30) παρατθροφμε 2 ακολουκίεσ από BSS που αντιπροςωπεφουν
τουσ 2 τρόπουσ δθμιουργίασ τουσ. Πάλι παρατθροφμε ότι ςτο εςωτερικό
του ςμινουσ επικρατεί θ δθμιουργία μζςω ςυγκροφςεων. Οι BSS που
δθμιουργικθκαν μζςω ςυγκροφςεων δεν ζχουν χθμικι ομοιογζνεια (τα 2
αςτζρια που ςυγκροφςτθκαν δεν δθμιουργικθκαν μαηί) και
παρουςιάηονται πιο μπλε και πιο λαμπροί. Όμωσ επειδι οι BSS
δθμιουργοφνται ςε μεγάλο χρονικό εφροσ, δεν αποτυπϊνονται οι 2 τρόποι
δθμιουργίασ τουσ ςτο διάγραμμα με τθν εμφάνιςθ του κάκε ζνα ςε
διακριτι περιοχι, αλλά οι περιοχζσ τουσ αλλθλεπικαλφπτονται.

(Οι περιοχζσ ςε κόκκινο πλαίςιο δείχνουν τουσ BSS)

ε μερικά ςφαιρωτά ο αρικμόσ των BBS που ανακαλφπτουμε ξεπερνάει τα 100. Ζχουμε
μερικά ςυμπεράςματα από τισ παρατθριςεισ των 150 περίπου BSS που
αθακαλφψαμε ςτο ςφαιρωτό Hodge 11 του μεγάλου Μαγγελανικοφ
νζφουσ, θλικίασ 5 δισ ετϊν περίπου. Θ πυκνι ςε άςτρα κεντρικι του
περιοχι μασ δείχνει ότι εκεί κυριαρχεί θ δθμιουργία BSS μζςω
ςυγκροφςεων. Σο αντίκετο ςυμβαίνει ςτισ πιο αραιζσ εξωτερικζσ περιοχζσ
του. το διάγραμμα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ παρατθροφμε ότι ςτθν
περιοχι ανάμειξθσ των 2 διαδικαδιϊν δθμιουργίασ BSS ζχουμε
περιςςότερα αςτζρια ςτθν δεξιά επάνω περιοχι (ςυγκροφςεων) από τθν
αριςτερι κάτω περιοχι (ςυγχωνεφςεων). Ζνα ηιτθμα είναι ότι μπορεί να
παρατθροφμε μερικά BSS ςτθν κεντρικι περιοχι του ςμινουσ, αλλά αυτό
να οφείλεται ςτθν διςδιάςτατθ εικόνα που ζχουμε, άρα αυτά ςτθν
πραγματικότθτα να βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ και να φαίνονται

ςαν προβολι ςτο εςωτερικό του ςμινουσ. Ακόμα, ςτο διάγραμμα
απεικονίηεται και θ εξζλιξθ των BSS. Σα BSS τθσ αριςτερισ κάτω περιοχισ
εξελίςςονται προσ τα δεξιά πάνω (κλάδο των γιγάντων), ενϊ φυςικά δεν
ςυμβαίνει το αντίκετο.

το
αριςτερό
διάγραμμα
χωρίηονται οι BSS ςυγχϊνευςθσ (κόκκινοι αριςτερά κάτω) και ςυγκροφςεων
(δεξιά πάνω, μπλε) του Hodge 11. το δεξί διάγραμμα ζχουμε τισ ιςόχρονεσ
BSS διαφορετικϊν μαηϊν ( 1 ωσ 1,6 θλιακζσ μάηεσ).
υμπεραίνουμε ότι θ αλλθλεπίδραδθ διπλϊν αςτζρων είναι ζνα πικανό ςενάριο που εξθγεί
τουσ φαινομενικά 2 διαφορετικοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ (από
διαφορετικά επειςόδεια αςτρογζννθςθσ). Θ ιςχφσ αυτοφ του ςεναρίου
κυμαίνεται ανάλογα το ποςοςτό των BSS ςτθν περιοχι εκτροπισ του
διαγράμματοσ CMD (ιδιαίτερα υψθλό, ςτο 10%, για το Hodge 11).

Πολλαπλοί αςτρικοί πλθκυςμοί ςτον κλάδο των γιγάντων των
ςφαιρωτϊν ςμθνϊν του Γαλαξία μασ.
Σο ςφαιρωτό ςμινοσ 47 Σουκάνα παρουςιάηει 2 διακριτζσ κφριεσ ακολουκίεσ ςτο CMD, μια
με πλθκυςμό φτωχό ςε CN, πλοφςιο ςε O και φτωχό ςε Na και μια με
πλθκυςμό πλοφςιο ςε CN, φτωχό ςε O και πλοφςιο ςε Na. Ο τελευταίοσ
πλθκυςμόσ προζρχεται από τον πρωτεφον αςτρικό πλθκυςμό. Παρομοίωσ,
ςτο Μ3 βρζκθκαν 2 κλάδοι ερυκρϊν γιγάντων (RGB), ζνασ φτωχόσ ςε N και
Na, και ζνασ πλοφςιοσ ςε αυτά τα ςτοιχεία. Σο 47 Σουκάνα είναι ζνα
ςφαιρωτό με εμφανι διχοτόμθςθ τθσ κυρίασ ακολουκίασ ςτθν αφκονία του
Αηϊτου. Παρουςιάηει πολλαπλοφσ κλάδουσ των υπογιγάντων (SGB) και
ερυκρϊν γιγάντων. Οι κλάδοι RGB και HB (οριηόντιοσ κλάδοσ) δείχνουν ζναν
πλθκυςμό εμπλουτιςμζνο ςε ιλιον και Na, αποτζλεςμα εμπλουτιςμοφ
μζςω αςτρικϊν ανζμων εξελιγμζνων αςτεριϊν.
Όπωσ αναφζραμε και ςτθν αρχι, πικανοί μθχανιςμοί εμπλουτιςμοφ του δευτερζον
αςτρικοφ πλθκυςμοφ είναι θ εκτίναξθ φλθσ από ταχζωσ περιςτρεφόμενα
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, θ αλλθλεπίδραςθ διπλϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ
και θ απϊλεια φλθσ από τα αςτζρια του αςυμπτωτικοφ κλάδου (AGB). Ο
δευτερεφον πλθκυςμόσ παρουςιάηει μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ προσ το
κζντρο του ςμινουσ του.

Σα αςτζρια του SGB των εξωτερικϊν περιοχϊν του ςμινουσ είναι πιο λαμπρά και με
μικρότερθ διαςπορά λαμπρότθτασ από αυτά τθσ κεντρικισ περιοχισ. Σα πιο
μπλε αςτζρια (πιο καυτά) του RGB βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του
ςμινουσ και τα πιο κόκκινα ςτθν κεντρικι περιοχι του. Θ φαινόμενθ μθ
ςυνοχι του πλθκυςμοφ ςτο εςωτερικό του ςμινουσ οφείλεται κατά πολφ
ςτθν προβολι αςτεριϊν των εξωτερικϊν περιοχϊν, λόγω διςδιάςτατθσ
εικόνασ. Μια ςθμαντικι διαςπορά θλικιϊν, τουλάχιςτον 250 εκατομμφρια
ζτθ, των 2 αςτρικϊν πλθκυςμϊν μπορεί να εξθγιςει αυτόν το εμπλουτιςμό.
Οι ιςόχρονεσ των πλοφςιων ςε ιλιον και μζταλλα αςτεριϊν (Η= 0,0051)
δείχνουν θλικία 12,25 δισ ζτθ ζναντι 12,75 δισ ζτθ για τα φτωχά ςε ιλιον και
μζταλλα αςτζρια (Η= 0,0033). Αυτι θ διαφορά των 500 εκατομμυρίων ετϊν
δικαιολογεί τθν μορφι των κλάδων SGB και RGB των 2 πλθκυςμϊν. Σα
αςτζρια του δευτερζον πλθκυςμοφ ζχουν αναλογία ςτον RGB από 10% ςτισ
εξωτερικζσ περιοχζσ του ςμινουσ ωσ 90% ςτο κζντρο του. Αυτό δείχνει ότι
κατά μεγάλο μζροσ τα αςτζρια του πρωτεφον πλθκυςμοφ αποδεςμεφτθκαν
από το ςμινοσ. Σο ςμινοσ μπορεί να διαςτάλλει λόγω πίεςθσ από τισ
εκριξεισ SN II ι/ και να δζχτθκε ιςχυρζσ παλλοιροικζσ διαταραχζσ από το
περιβάλλον του ςτον Γαλαξία μασ. Σα αςτζρια του δευτερεφον πλθκυςμοφ
ςχθματίςτθκαν ςτισ εςωτερικζσ περιοχζσ του ςμινουσ, όπου είναι ιςχυρά
βαρυτικά δεςμευμζνα ςτο ςμινοσ. Σο Σουκάνα 47 είχε αρκετι μάηα ϊςτε
να ςυγκρατιςει ςτο εςωτερικό του τθν φλθ από τισ εκριξεισ SN II. Θ μεγάλθ
θλικία του όμωσ ζχει ςβιςει τα ίχνθ από τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ του
πρωτεφον πλθκυςμοφ, ςτα πρϊτα 10 εκατομμφρια ζτθ του ςμινουσ.

Σελικά είχε εκτεταμζνθ διάρκεια θ αςτρογζννθςθ ςτα ςμινθ μζςθσ
θλικίασ?
Ζνα μεμονωμζνο επειςόδιο αςτρογζννθςθσ ζχει διάρκεια 1- 3 εκατομμφρια ζτθ. Όμωσ
παρατθροφμε εκτεταμζνεσ περιοχζσ εκτροπισ τθσ κυρίασ ακολουκίασ ςτα
διαγράμματα χρϊματοσ- λαμπρότθτασ ςε ςμινθ θλικίασ 1- 2 δισ ετϊν των
Μαγγελανικϊν νεφϊν. Θ προφανισ εξιγθςθ είναι θ αςτρογζννθςθ να
διάρκεςε μερικζσ εκατοντάδεσ εκατομμφρια ζτθ. Αυτό ζρχεται ςε αντίκεςθ
με τθν αδυναμία αυτϊν των ςμθνϊν να δεςμεφςουν το απαραίτθτο αζριο

για τθν αςτρογζννθςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Αναλφςαμε τα
ςενάρια που υπάρχουν ϊςτε να ξεπεραςτεί αυτό το παράδοξο.
Σα ςενάρια που επικρατοφν είναι θ ςυννζνωςθ ςμθνϊν που δικαιολογεί το εφροσ αςτρικϊν
θλικιϊν και τα ταχζωσ περιςτρεφόμενα αςτζρια, που εμφανίηονται
μετατοπιςμζνα ςτο διάγραμμα λόγω ελάττωςθσ τθσ λαμπρότθτασ και τθσ
επιφανειακισ κερμοκραςίασ (βαρυτικισ ελάττωςθσ τθσ λαμπρότθτασ,
gravity darkening). Πρόκειται για διπλά αςτζρια που απζκτθςαν ταχζα
περιςτροφι, λόγω ςυγχϊνευςθσ ι αλλθλεπίδραςθσ μζςω δίςκου
ςυςςϊρευςθσ. Σο πρϊτο ςενάριο δεν μπορεί να αιτιολογιςει τθν
κακολικότθτα του φαινομζνου τθσ διαςποράσ θλικιϊν (ςχεδόν όλα τα
ςμινθ κα ζπρεπε να προζρχονται από ςυννενϊςεισ). Ακόμα, τα νεαρά
ςμινθ μεγάλθσ μάηασ (YMC) δεν παρουςιάηουν ςθμαντικι διαςπορά
θλικιϊν.
Σο ςενάριο τθσ ταχζασ περιςτροφισ αμφιςβθτείται επειδι ζχει το μειονζκτθμα ότι
κεωρθτικά το φαινόμενο τθσ επιμικυνςθσ τθσ παραμονισ ςτθν κφρια
ακολουκία, λόγω εμπλουτιςμοφ του αςτρικοφ πυρινα ςε υδρογόνο από τα
εξωτερικά αςτρικά ςτρϊματα, αναιρεί το φαινόμενο τθσ βαρυτικισ
ελάττωςθσ τθσ λαμπρότθτασ. Θ περιοχι εκτροπισ ςτο διάγραμμα κα
ζπρεπε να είναι πολφ πιο ςτενι. τθν πραγματικότθτα επικρατεί θ ταχζα
περιςτροφι και ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, όπωσ ςτο NGC 1755 YMC, εξθγεί
τθν διχοτόμθςθ τθσ κυρίασ ακολουκίασ.
Θ μελζτθ του κλάδου των υπογιγάντων (SGB) ςε ςμινθ με εκτεταμζνθ περιοχι εκτροπισ
μπορεί να βοθκιςει ϊςτε να βγουν πιςτά ςυμπεράςματα. Αυτι θ φάςθ
ακολουκεί τθν εκτροπι από τθν κυρία ακολουκία. Αν ςε ζνα ςμινοσ είχαμε
εκτεταμζνθ περίοδο αςτρογζννθςθσ, ο κλάδοσ κα είχε μεγάλο πλάτοσ, γιατί
ςε αυτι τθν φάςθ τα αςτζρια ακόμα δεν ζχουν απολζςει ςθμαντικό μζροσ
από τθν μάηα τουσ. Αν θ διαςπορά τθσ περιοχισ εκτροπισ οφείλεται ςε
ταχζωσ περιςτρεφόμενα αςτζρια, ο κλάδοσ των υπογιγάντων κα
παρουςιάςει ςτζνωςθ, επειδι τα αςτζρια ςε αυτόν επιβραδφνουν τθν
περιςτροφι τουσ, λόγω αφξθςθσ τθσ ακτίνασ τουσ και διατιρθςθ τθσ
ςτροφορμισ.
Σο NGC1651 παρουςιάηει 2 ιςόχρονεσ, μια μπλε με θλικία 1,73 δισ ζτθ και μια κόκκινθ με
θλικία 2,18 δισ ζτθ, παρόμοιασ μεταλλικότθτασ. Παρατθροφμε ςτζνωςθ τθσ
πλατιάσ περιοχισ εκτροπισ τθσ κυρίασ ακολουκίασ ςτιν κλάδο των
υπογιγάντων, που ςθμαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό εφροσ θλικιϊν.

Σο NGC 411 παρουςιάηει το ίδιο φαινόμενο. Μια φαινόμενθ διαφορά αςτρικϊν θλικιϊν ςτα
800 εκατομμφρια ζτθ, που ςθμαίνει πλατιά περιοχι εκτροπισ αλλά ςτενό
κλάδο υπογιγάντων και παρόμοια μεταλλικότθτα. Ο κλάδοσ των
υπογιγάντων ανταποκρίνεται ςε αςτρικό πλθκυςμό θλικίασ 1,78 δισ ετϊν.
Παρατθροφμε και ζναν δευτερεφον πλθκυςμό, αςτεριϊν μεγαλφτερθσ
μάηασ, ςτο ερυκρό ςυμπφκνωμα (RC, red clump, ζνα ςυμπφκνωμα αςτεριϊν
ςτον οριηόντια κλάδο των γιγάντων που πζραςαν τθ φάςθ ςφντθξθσ helium
flash, μια ταχζα καφςθ ιλιον ςτον εκφυλλιςμζνο αςτρικό πυρινα). Ζνασ
μοναδικόσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ δεν μπορεί να εξελιχτεί με τζτοιο τρόπο,
αλλά απαιτοφνται αςτζρια ταχζασ περιςτροφισ.

το πλαίςιο φαίνεται ο ςτενόσ κλάδοσ των υπογιγάντων
και πάνω δεξιά το κόκκινο ςυμπφκνωμα.
Και ςτο NGC 419 εμφανίηεται εκτεταμζνθ περιοχι εκτροπισ, που αναλογεί ςε διαςπορά
θλικιϊν 700 εκατομμφρια ζτθ. Ο κλάδοσ των υπογιγάντων παρουςιάηει
πλάτυνςθ μόνο προσ το μπλε. Από τα 3 ςμινθ μόνο αυτό είχε αρκετι μάηα
να ςυγκρατιςει τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ εξελιγμζνων αςτεριϊν, ϊςτε να
παρατείνει τθν αςτρογζννθςθ. Όμωσ οι αλλεπάλλθλεσ εκριξεισ SN δεν του
επζτρεψαν να διατθριςει το αζριο για χρονικό διάςτθμα ανάλογο τθσ
φαινόμενθσ διαςποράσ θλικίασ του.
Σο επικρατζςτερο ςενάριο για τα 3 ςμινθ είναι θ ταχζα αςτρικι περιςτροφι. Όταν τα
αςτζρια με ταχζα περιςτροφι φτάςουν ςτθν περιοχι εκτροπισ (εξάντλθςθ
του υδρογόνου ςτον αςτρικό πυρινα), θ διαςτολι τουσ επιβραδφνει τθν
περιςτροφι (διατιρθςθ τθσ ςτροφορμισ). Αν θ ταχζα περιςτροφι δεν ζχει
διαςτάλλει τον αςτρικό πυρινα (μζςω εμπλουτιςμοφ με υδρογόνο από τα
αςτρικά εξωτερικά ςτρϊματα), τότε αυτά εμφανίηονται να δθμιουργοφν
ζνα εφροσ ςτθν περιοχι εκτροπισ. Όμωσ αυτι θ παραδοχι δεν είναι

ρεαλιςτικι, αφοφ θ ταχζα αςτρικι περιςτροφι κα εμπλουτίςει και κα
διαςτάλλει τον αςτρικό πυρινα, κάνοντασ ζνα αςτζρι με ταχζα περιςτροφι
να εμφανιςτεί πιο λαμπρό από ζνα αργά περιςτρεφόμενο αςτζρι ίδιασ
μάηασ. Αυτό το φαινόμενο εξθγεί τθν μόνο προσ το μπλε πλάτυνςθ του
κλάδου των υπογιγάντων του NGC 419. Θ πλάτυνςθ τθσ περοχισ εκτροπισ
και του κλάδου υπογιγάντων οφείλεται ςτον ςθμαντικό αρικμό ταχζωσ
περιςτρεφόμενων αςτεριϊν που βρίςκονται ςτθν περιοχι εκτροπισ μαηί με
τα αργά περιςτρεφόμενα αςτζρια διαφορετικισ μάηασ.
Να ςθμειϊςουμε ότι ςτα γεραςμζνα ςφαιρωτά ςμινθ όλεσ οι περιοχζσ του διαγράμματοσ
μετά τθν κυρία ακολουκία παρουςιάηουν πλάτυνςθ (θ περιοχι εκτροπισ
αλλά και όλοι οι κλάδοι). τα ςμινθ μεςαίασ θλικίασ θ πλάτυνςθ τθσ
περιοχισ εκτροπισ οφείλεται ςε διεργαςίεσ αςτρικισ εξζλιξθσ και όχι ςε
πολλαπλοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ.

υμπεράςματα
Αν τα ςφαιρωτά ςμινθ ζχουν πράγματι πολλαπλοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ, που ςθμαίνει
ότι ςυγκράτθςαν βαρυτικά το απαραίτθτο αζριο για τθν παρατεταμζνθ
αςτρογζννθςθ, τότε οι μάηεσ των ςθμερινϊν νεαρϊν ςμθνϊν δεν επαρκοφν
για τθν δθμιουργία ςφαιρωτϊν. Μια εκδοχι για τα ςφαιρωτά είναι να
πρόκειται για πυρινεσ νάνων γαλαξιϊν που ςυγχωνεφτθκαν με τον δικό
μασ. Αυτι θ κεωρία βοθκάει να εξθγιςουμε το παράδοξο των <χαμζνων
δορυφόρων> γαλαξιϊν. Θ πιο πιςτι κοςμολογικι κεωρία (μοντζλο ΛCDM,
ψυχρισ ςκοτεινισ μάηασ) προβλζπει τθν φπαρξθ πολφ περιςςότερων νάνων
γαλαξιϊν από ότι παρατθροφμε ςιμερα. Είδαμε όμωσ να εμφανίηονται ωσ
πολλαπλοί και οι αςτρικοί πλθκυςμοί ςε ςμινθ θλικίασ μερικϊν δισ ετϊν
και μικρότερθσ μάηασ από τα ςφαιρωτά. Εδϊ μασ δίνει πολφ καλά
αποτελζςματα θ κεωρία τθσ μετατόπιςθσ κζςεωσ ςτο διάγραμμα
χρϊματοσ/ λαμπρότθτασ των αςτεριϊν με ταχζα περιςτροφισ. Σα αςτζρια
με ταχζα περιςτροφι, προϊόντα αλλθλεπίδραςθσ διπλϊν αςτεριϊν,
παρουςιάηουν διαφορετικι λαμπρότθτα, κερμοκραςία, αναλογία χθμικϊν
ςτοιχείων και ζχουν μεγαλφτερθ μάηα από τα μεμονωμζνα αςτζρια ίδιασ
αρχικισ μάηασ. Θ αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν διαμορφϊνει τθν
εικόνα του αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Οι BSS (blue stragglers) μποροφν να
κεωρθκοφν δευτερεφον αςτρικόσ πλθκυςμόσ, με τθν ζννοια ότι
ςχθματίηονται ςε δεφτερθ φάςθ από διπλά αςτζρια ενόσ ςμινουσ. Σα
αςτρικά ςμινθ κατά τθν αλλθλεπίδραςθ με τον γαλαξία τουσ μποροφν να
ςυςςωρεφςουν αζριο που κα οδθγιςει ςε δευτερεφουςα αςτρογζννθςθ,
αλλά δεν μπορεί να εξθγθκεί ζτςι θ εικόνα τθσ (φαινομενικά)
παρατεταμζνθσ για εκατοντάδεσ εκατομμφρια ζτθ αςτρογζννθςθσ.
θμαντικι κατθγορία αςτεριϊν για τθν μελζτθ μασ είναι τα αςτζρια τφπου F
με διάρκεια ςτθν κφρια ακολουκία 2- 10 δισ ζτθ. Σα αςτζρια με ταχζα
περιςτροφι παρουςιάηουν πλάτυνςθ των φαςματικϊν γραμμϊν τουσ. Μια

μελζτθ ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ κα μασ ζδινε ςθμαντικά αποτελζςματα
ςχετικά με τισ ταχφτθτεσ αςτρικισ περιςτροφισ ςτα ςμινθ. Επίςθσ κα είχε
ιδιαίτερο ενδιαφζρον θ μελζτθ νεαρϊν ςμθνϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ ςε
γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (starburst galaxies).

