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Πρόλογοσ
Πολλά γνωςτά μασ αςτζρια, όπωσ ο είριοσ και ο α Κενταφρου, είναι ςτθν πραγματικότθτα
διπλά ι πολλαπλά ςυςτιματα αςτεριϊν. Σο πιο εντυπωςιακό διπλό ςφςτθμα που
μελετάμε είναι το θ Καρίνασ, που αποτελείται από ζναν αςτζρα 120 θλιακϊν μαηϊν
τφπου μπλε λαμπροφ μεταβλθτοφ (LBV, Luminous Blue Variable) και ζναν ςυνοδό
30 θλιακϊν μαηϊν που ολοκλθρϊνει μια περιφορά γφρω από το κοινό κζντρο μάηασ
κάκε 5,5 ζτθ. Όλο το ςφςτθμα βρίςκεται μζςα ςτο νεφζλωμα Homunculus, και μια
τεράςτια ζκρθξθ το ζκανε να είναι το δεφτερο πιο λαμπρό αςτζρι ςτον νυχτερινό
ουρανό το 1840.
Θ αναλογία των διπλϊν αςτεριϊν με τα μεμονωμζνα αςτζρια είναι ανάλογθ τθσ αςτρικισ
μάηασ του κυρίωσ αςτεριοφ (primary). Σα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ (πάνω από
30 θλιακζσ μάηεσ) ζχουν κατά 90% ςυνοδοφσ. Σα μιςά περίπου αςτζρια παρόμοιασ
μάηασ με τον ιλιο ζχουν ςυνοδό. Ζνα ςτοιχείο που προκφπτει από τα παραπάνω
είναι ότι τα αςτζρια μεςαίασ και μικρισ μάηασ είναι πολφ περιςςότερα από ότι
παρατθροφμε, αφοφ πολλά <κρφβονται> ωσ δευτερεφοντεσ αςτζρεσ ςε διπλά
ςυςτιματα (ςυνοδοί αςτζρων μεγαλφτερθσ μάηασ). Σο 70% από τα αςτζρια
μεγάλθσ μάηασ κα αλλθλεπιδράςουν με τον ςυνοδό τουσ (ανταλλαγι φλθσ),
ποςοςτό που είναι ςθμαντικά ελαττωμζνο ςτα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ, που
αλλθλεπιδροφν ςυνικωσ όταν το ζνα εξελιχτεί ςε ερυκρό γίγαντα. Αυτό ςθμαίνει
ότι θ αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν κακορίηει τθν εξζλιξθ των αςτζρων
μεγάλθσ μάηασ.

Διπλοί υπό αλλθλεπίδραςθ

Σα είδθ αλλθλεπίδραςθσ των διπλϊν αςτεριϊν είναι θ βαρυτικι αλλθλεπίδραςθ
(παλιρροιακζσ δυνάμεισ), θ ςυςςϊρευςθ αςτρικοφ ανζμου του ςυνοδοφ, θ
πλιρωςθ του λοβοφ Roche (Roche- lobe overflow) και θ εξζλιξθ ςε κοινό κζλυφοσ.
Θ φφςθ των αςτζρων ςε ζνα διπλό ςφςτθμα και το είδοσ αλλθλεπίδραςθσ
κακορίηουν τθν εξζλιξθ των αςτεριϊν του ςυςτιματοσ.
Η ςυςςώρευςθ αςτρικοφ ανζμου
Όταν τα αςτζρια που απαρτίηουν ζνα διπλό ςφςτθμα δεν ζχουν επαφι (δεν γεμίηουν τουσ
λοβοφσ Roche) θ μεταφορά μάηασ ςυμβαίνει μζςω του αςτρικοφ ανζμου. Σα
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ κακϊσ και τα εξελιγμζνα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ (όπωσ
οι ερυκροί γίγαντεσ) ζχουν πολφ ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Αυτοί οι άνεμοι
επιτρζπουν τθν μεταφορά μάηασ προσ τον ςυνοδό και τον χθμικό εμπλουτιςμό του
(μεταφζροντασ και βαρφτερα ςτοιχεία που ζχουν ανζρκει ςτθν επιφάνεια από το
αςτρικό εςωτερικό). Προκαλοφν απϊλεια ςτροφορμισ, με αποτζλεςμα τθν
διατάραξθ των τροχιϊν τουσ. Θ ροι τθσ φλθσ εξαρτάται από τον λόγο τθσ ταχφτθτασ
του αςτρικοφ ανζμου προσ τθν τροχιακι ταχφτθτα των 2 αςτζρων (γφρω από το
κοινό κζντρο μάηασ τουσ). Ζτςι θ ροι μπορεί να ποικίλλει από τθν αςφμμετρθ ροι
ωσ τθν πλιρωςθ του λοβοφ Roche. υνικωσ παρατθροφμε τθν πλιρωςθ του λοβοφ
ςε αςτζρια AGB (αςυμπτωτικοφ κλάδου), όπου ο αςτρικόσ άνεμοσ ζχει ταχφτθτεσ 510 km/s και είναι πιο αργόσ από τθν τροχιακι ταχφτθτα των 2 αςτεριϊν. Και θ
απϊλεια ςτροφορμισ εξαρτάται από τθν ταχφτθτα του αςτρικοφ ανζμου. Θ
ςθμαντικι απϊλεια ςτροφορμισ κάνει το ςφςτθμα να αποκτιςει μικρότερθ τροχιά,
κάτι που εξθγεί τθν ςυνζνωςθ αςτζρων όπωσ οι BSS (Blue Straggler Stars).
Σα αςτζρια Βαρίου (Barium stars) ζχουν εμπλουτιςτεί με Άνκρακα και ςτοιχεία αργοφ
εμπλουτιςμοφ νετρονίων (s process, ςτοιχεία που παράγονται ςε εξελιγμζνα
αςτζρια μικρισ και μεςαίασ μάηασ) και είναι μζλθ διπλοφ ςυςτιματοσ με λευκό
νάνο. Αυτά τα ςτοιχεία μεταφζρκθκαν ςτο αςτζρι όταν ο ςυνοδόσ ιταν αςτζρι του
αςυμπτωτικοφ κλάδου, πριν εξελιχτεί ςε λευκό νάνο.
τα ςυμβιωτικά αςτζρια μεταφζρεται επίςθσ φλθ από ζναν ερυκρό ι κίτρινο γίγαντα ςε ζνα
αςτζρι μεγάλθσ κερμοκραςίασ, κφριασ ακολουκίασ ι λευκό νάνο. Ο ερυκρόσ
γίγαντασ ςε ςυμβιωτικά αςτζρια παρουςιάηει ταχφτερθ απϊλεια μάηασ από ζναν
μεμονωμζνο ερυκρό γίγαντα.
Ζνα αςτζρι κα πλθρϊςει τον λοβό Roche, με αποτζλεςμα τθν μεταφορά φλθσ, όταν θ ακτίνα
του ξεπεράςει αυτι του λοβοφ.

Θ πλιρωςθ του λοβοφ εξαρτάται από τθν περίοδο τθσ τροχιάσ των 2 αςτζρων (ουςιαςτικά
τθν απόςταςι τουσ) και το ςτάδιο τθσ αςτρικισ εξζλιξισ τουσ. Για ζνα αςτζρι κυρίασ
ακολουκίασ παρόμοιο με τον ιλιο μασ κα πρζπει ο ςυνοδόσ να απζχει μόλισ λίγεσ
φορζσ τθν ακτίνα του θλίου, δθλαδι να ζχει τροχιά μερικϊν ωρϊν. Σζτοια
ςυςτιματα είναι, για παράδειγμα, οι κατακλυςμικοί διπλοί μεταβλθτοί. Για
εξελιγμζνα αςτζρια (ερυκροφσ γίγαντεσ) θ περίοδοσ μπορεί να είναι μεταξφ
μερικϊν θμερϊν (Algol) ωσ μερικϊν ετϊν (ςυμβιωτικοί διπλοί). Κατά τθν μεταφορά
φλθσ για τθν πλιρωςθ του λοβοφ μεταφζρεται και ςτροφορμι, με αποτζλεςμα τθν
δθμιουργία δίςκου προςαφξθςθσ. ε αςτζρια με πολφ μικρι περίοδο ο ζνασ
ςυνοδόσ που αναπτφςςει δίςκο είναι λευκόσ νάνοσ (κατακλυςμικοί διπλοί
μεταβλθτοί), αςτζρασ νετρονίων (διπλοί ακτινών Χ μικρισ μάηασ) ι μαφρθ τρφπα
(διπλοί ακτινών Χ μεγάλθσ μάηασ). Αυτό ςυμβαίνει επειδι το υπζρπυκνο ςϊμα
(λευκόσ νάνοσ, αςτζρασ νετρονίων ι μαφρθ τρφπα) ζχει πολφ μικρι ακτίνα. ε
ςφςτθμα με μεγάλθ περίοδο ο δίςκοσ αναπτφςςεται γφρω από ζνα αςτζρι κυρίασ
ακολουκίασ, όπωσ ςτα ςυμβιωτικά αςτζρια. Αν το αςτζρι που ζλκει υλικό είναι
κυρίασ ακολουκίασ αλλά μικρισ περιόδου τροχιάσ, τότε δεν μπορεί να αναπτυχκεί
δίςκοσ αλλά το υλικό πζφτει άμεςα ςτο αςτζρι (Algol).
Ο λοβόσ μετά τθν πλιρωςι του μπορεί να γίνει αςτακισ και να μετατραπεί ςε κοινό για τα
2 αςτζρια κζλυφοσ (common envelope). Αυτό ςυμβαίνει όταν το αςτζρι που παρουςιάηει
απϊλεια μάηασ είναι ερυκρόσ γίγαντασ με μεγάλθ περιοχι ςυναγωγισ (convection) ςτο
εςωτερικό του. Σότε ο ερυκρόσ γίγαντασ διαςτζλλεται κατά πολφ, με αποτζλεςμα θ
μεταφορά φλθσ να ςυμβαίνει ςε υψθλοφσ ρυκμοφσ και να υπερχειλίηει ο λοβόσ (ςαν να
<καταπίνει> τον ςυνοδό του). Ο ςυνοδόσ που ςυςςωρεφει τθν φλθ δεν μπορεί να τθν
απορροφιςει και μοιραία διαςτζλλεται. χθματίηεται ζνα κοινό κζλυφοσ. Οι 2 αςτρικοί
πυρινεσ πλθςιάηουν περιςτρζφοντασ ο ζνασ γφρω από τον άλλο, και το κζλυφοσ
απομακρφνεται διαςτελλόμενο. Αυτό το ςενάριο εξθγεί τθν φπαρξθ διπλϊν με λευκό νάνο
που παρουςιάηουν περίοδο περιφορζσ μικρότερθ από 1 θμζρα, όπωσ οι κατακλυςμικοί
μεταβλθτοί, που εξελίςςονται ςε SN1a.
Σο κοινό κζλυφοσ είναι ςθμαντικό για τον ςχθματιςμό πλανθτικϊν νεφελωμάτων. Σο 80%
των πλανθτικϊν νεφελωμάτων δεν είναι ςφαιρικό και πολλά από αυτά παρουςιάηουν
δομζσ πιδάκων. Θ μορφολογία των πλανθτικϊν νεφελωμάτων ςυνδζεται με τα διπλά
αςτρικά ςυςτιματα.
Αλλθλεπιδράςεισ αςτζρων μεγάλθσ μάηασ και αςτρικζσ εκριξεισ
Αναφζραμε ότι τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ βρίςκονται κατά μεγάλο ποςοςτό ςε διπλά
ςυςτιματα, και πολλά από αυτά ζχουν μικρι περίοδοσ περιφοράσ, με αποτζλεςμα να
αλλθλεπιδράςουν με τουσ ςυνοδοφσ τουσ κατά τθν εξζλιξι τουσ. Κςωσ το ςθμαντικότερο
φαινόμενο αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ να είναι ο ςχθματιςμόσ μπλε λαμπρϊν μεταβλθτϊν
(LBV, Luminous Blue Variables), τα πιο λαμπρά αςτζρια του Γαλαξία μασ. Θ αλλθλεπίδραςθ
αυτϊν των διπλϊν (μεταφορά μάηασ) ζχει ωσ αποτζλεςμα να ςυμβοφν διαφορετικά είδθ
εκριξεων ςουπερνόβα από ότι ςτα μεμονωμζνα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Οι βραχφχρονεσ
εκριξεισ ακτινϊν γ (short gamma- ray burst) ςυνδζονται με ςυγκροφςεισ αςτζρων
νετρονίων (που ιταν ςε διπλό ςφςτθμα). Ακόμα και οι μακρόχρονεσ εκριξεισ ακτινϊν γ
(long gamma- ray burst) προζρχονται από διπλά αςτρικά ςυςτιματα.

Θ ςφνκεςθ αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςτα διπλά ςυςτιματα
Πολλά είδθ αςτεριϊν υπάρχουν μόνο ςε διπλά ςυςτιματα, όπωσ οι Wolf- Rayet, οι Blue
Stragglers, οι αςτζρεσ Βαρίου, οι αςτζρεσ θλίου (He) μικρισ μάηασ και οι ςχετικοί με αυτοφσ
υπό- νάνοι τφπου O/B, όπωσ και τα αποτελζςματα των αλλθλεπιδράςεων τουσ, SN1a, short
gamma- ray bursts, long gamma- ray burst, Novae, και τα πολφπλοκα πλανθτικά
νεφελϊματα. Σα τριπλά και πολλαπλά αςτρικά ςυςτιματα είναι κυρίωσ ιεραρχικά, με ζνα
διπλό ςτο εςωτερικό του ςυςτιματοσ και το/τα υπόλοιπα αςτζρια ςε μεγαλφτερεσ τροχιζσ.
Τπάρχουν πολλά αναπάντθτα ερωτθματικά για τθν μεταφορά μάηασ, ςτροφορμισ και τα
κοινά κελφφθ ςτα διπλά αςτζρια. Μία ςτατιςτικι τεχνικι που χρθςιμοποιοφμε ςτθν μελζτθ
των διπλϊν είναι θ ςφνκεςθ αςτρικοφ πλθκυςμοφ (stellar population synthesis), δθλαδι θ
ςφγκριςθ των αςτρικϊν μοντζλων με τα αςτζρια που παρατθροφμε. Για παράδειγμα,
παρατθροφμε αποκλίςεισ ςτθν χθμικι ςφνκεςθ των διπλϊν αςτεριϊν από τα αςτρικά
μοντζλα.
Βαςικοί παράμετροι τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ αποτελοφν θ μάηα, θ μεταλλικότθτα και θ
ταχφτθτα περιςτροφισ. Σα περιςςότερα αςτζρια που παρατθροφμε ζχουν παραπλιςια
μεταλλικότθτα με τον ιλιο και ταχφτθτα περιςτροφισ που δεν αλλοιϊνει τθν δομι τουσ, και
μάηεσ ανάμεςα ςε 0,8 και 100 θλιακζσ. τα διπλά ςυςτιματα οι μάηεσ αυξάνονται (μάηα
ςυςτιματοσ αντί μάηα αςτεριοφ), και ςτθν κινθματικι τω αςτεριϊν προςτίκεται μία
περίοδο περιφοράσ γφρω από το κοινό κζντρο μάηασ και μια εκκεντρικότθτα αυτισ τθσ
περιφοράσ. Οι αλλθλεπιδράςεισ των διπλϊν αςτεριϊν ζχουν αποτελζςματα όπωσ θ
μεταφορά τθσ ςτροφορμισ, θ απϊλεια αςτρικισ μάηασ, θ απϊλεια ςτροφορμισ μζςω
μαγνθτικισ πζδθςθσ (magnetic braking), ο εμπλουτιςμόσ των αςτρικϊν πυρινων με φλθ
από το αςτρικό εξωτερικό λόγω ταχείασ περιςτροφισ ι/και επζκταςθσ τθσ ηϊνθσ
ςυναγωγισ, θ δθμιουργία κοινοφ αςτρικοφ κελφφουσ, ο ςχθματιςμόσ δίςκου προςαφξθςθσ
και οι αςτρικζσ εκριξεισ νόβα και ςουπερνόβα, κακϊσ και οι ςυνενϊςεισ αςτεριϊν.
Σα αποτελζςματα αυτισ τθσ ζρευνασ μασ δείχνουν ότι το χρϊμα των γαλαξιϊν επθρεάηεται
από τα διπλά αςτζρια τουσ. Για παράδειγμα, ο βακμόσ εκπομπισ υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ
των ελλειπτικϊν γαλαξιϊν επθρεάηεται από τουσ υπό-νάνουσ τφπου O/B (πολφ καυτά και
λαμπρά αντικείμενα, μάλλον προϊόντα ςυνζνωςθσ 2 λευκϊν νάνων που θ ςυνολικι μάηα
τουσ δεν ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar) , που ςχθματίηονται μόνο ςε διπλά ςυςτιματα.
θμαντικι ςυνειςφορά ςτθν λαμπρότθτα ζχουν και οι Blue Stragglers. Παρατθροφνται
αςτζρια με ταχφτθτεσ μεγαλφτερεσ από τθν ταχφτθτα διαφυγισ του Γαλαξία μασ, που
πικανϊσ τισ αποκτάνε από τθν ϊκθςθ τθσ ζκρθξθσ ςουπερνόβα του ςυνοδοφ του.

Θ εξζλιξθ διπλϊν αςτεριϊν μικρισ και μεςαίασ μάηασ
Ο βακμόσ ςυναγωγισ ςτο αςτρικό εςωτερικό ζχει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αςτρικι εξζλιξθ.
Μζςω τθσ ςυναγωγισ ο αςτρικόσ πυρινασ των αςτεριϊν μικρισ/ μεςαίασ μάηασ
εμπλουτίηεται με υδρογόνο και αντίκετα μεταφζρονται ςτθν αςτρικι επιφάνεια βαρφτερα
χθμικά ςτοιχεία. Σο αποτζλεςμα είναι να αυξάνεται θ παραμονι ενόσ αςτεριοφ με
εκτεταμζνθ ςυναγωγι ςτθν κυρία ακολουκία (καφςθ υδρογόνου ςτον πυρινα). Θα
παρουςιάςει μεγαλφτερο πυρινα από ιλιον κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ που ζχει ωσ

αποτζλεςμα τθν ταχφτερθ καφςθ του και τθν αυξθμζνθ λαμπρότθτά του. Όλα αυτά ζχουν
ωσ αποτζλεςμα να εμφανίηονται μετατοπιςμζνα αυτά τα αςτζρια ςτο διάγραμμα H/R και
να αλλοιϊνουν τισ εκτιμιςεισ αςτρικισ θλικίασ, ιδίωσ για τα ςμινθ.

Θ ανάμειξθ μζςω αςτάκειασ thermohaline
Αυτι θ διαδικαςία ανάμειξθσ υλικοφ ζχει να κάνει με τθν πυκνότθτα (όπωσ θ ανάμειξθ των
υδάτων ενόσ ωκεανοφ ζχει να κάνει με τθν ποςόςτωςθ αλατιοφ). Μπορεί να ςυμβεί λόγω
τθσ ςυςςϊρευςθσ μάηασ από ςυνοδό αςτζρα.
Όταν εξαπλϊνεται θ ηϊνθ ςυναγωγισ ςτα αςτζρια μετά το ςθμείο εκτροπισ από τθν κυρία
ακολουκία, θ αςτρικι επιφάνεια εμπλουτίηεται με βαρφτερα ςτοιχεία από το αςτρικό
εςωτερικό. Αυτι θ πρϊτθ φάςθ εμπλουτιςμοφ (first dredge-up) ολοκλθρϊνεται όταν θ ηϊνθ
ςυναγωγισ φτάςει το μζγιςτο μζγεκόσ τθσ, κοντά ςτον φλοιό καφςθσ υδρογόνου και τον
εκφυλλιςμζνο πυρινα θλίου. Από αυτό το ςθμείο δεν αναμζνεται εμπλουτιςμόσ τθσ
αςτρικισ επιφάνειασ μζςω ςυναγωγισ ςτον κλάδο των ερυκρϊν γιγάντων. Όμωσ
φαςματοςκοπικζσ μελζτεσ αςτεριϊν ςτο ςυμπφκνωμα του κλάδου των ερυκρϊν γιγάντων
(bump, τα αςτζρια του κλάδου ερυκρϊν γιγάντων παρουςιάηουν μια ελάττωςθ
λαμπρότθτασ όταν φτάςουν ςτο μζγιςτο τθσ ςυναγωγισ) δείχνουν μια διαδικαςία χθμικοφ
εμπλουτιςμοφ που ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν απότομθ ελάττωςθ τθσ αναλογίασ του 12C/13C,
τθν ελάττωςθ του Li και του C και τθν αφξθςθ του N. τα αςτζρια μικρισ και μεςαίασ μάηασ
θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ εκτελείται κυρίωσ με τθν διαδικαςία αλυςίδασ pp. τον κλάδο
των ερυκρϊν γιγάντων, μια ανηίδραζη ηης pp αλσζίδας είναι ικανή να δημιοσργήζει μια
αναζηροθή ζηην μέζη αναλογία μοριακού βάροσς, που είναι αποτελεςματικι και ςε
ςφντθξθ ςε φλοιοφσ γφρω από τον αςτρικό πυρινα. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια το 3He να
ςυςςωρεφεται ςε μια πλατιά ηϊνθ μετά τθν περιοχι ςφντθξθσ. Κατά τθν φάςθ first dredgeup αυτό το 3He ανακατεφεται ςτθν ηϊνθ ςυναγωγισ με ςυνζπεια, κατά τθν εξζλιξθ του
αςτεριοφ ςτον κλάδο των ερυκρϊν γιγάντων, να παρουςιάηεται εμπλουτιςμόσ του
εξωτερικοφ αςτρικοφ ςτρϊματοσ (υδρογόνου).

μινοσ Μ67. Εξζλιξθ τθσ αναλογίασ των ςτοιχείων ςτθν
αςτρικι επιφάνεια για αρχικι αςτρικι μάηα 1,25 θλιακζσ. Σο μοντζλο προβλζπει αςτάκεια thermohaline και ανάμειξθ
αςτρικισ φλθσ λόγω ταχείασ περιςτροφισ (οι ταχφτθτεσ των 50, 80, και110 km/s εμφανίηονται με κόκκινθ, διακεκομμζνθ
πράςινθ και μπλε τελείεσ αντίςτοιχα). Με μαφρθ γραμμι είναι το μοντζλο χωρίσ αςτρικι περιςτροφι. Με τρίγωνο

απεικονίηεται ζνασ υπό-γίγαντασ, με μαφρα τετράγωνα τα αςτζρια του κλάδου ερυκρϊν γιγάντων και με κόκκινουσ κφκλουσ
τα αςτζρια του Bump.

Ατομικι διάχυςθ (atomic diffusion)
Λόγω των ςυγκροφςεων των ςωματιδίων του αερίου ςυμβαίνει μια αργι μεταφορά
ςτοιχείων ςτθν αςτρικι ηϊνθ ακτινοβολίασ. Ανεξάρτθτα ιόντα αναγκάηονται να κινθκοφν
μζςω τθσ πίεςθσ και των διαφορϊν κερμοκραςίασ. Ζτςι τα βαρφτερα ςτοιχεία κινοφνται
προσ το κζντρο του αςτεριοφ. Θ ακτινοβολία πιζηει τα ιόντα προσ τθν αςτρικι επιφάνεια
όταν θ επιτάχυνςθ των ιόντων ξεπερνάει τθν τοπικι βαρυτικι επιτάχυνςθ.
τοιχεία όπωσ τα He, Li, C, N, O βυκίηονται κάτω από τθν ηϊνθ ςυναγωγισ και άλλα ςτοιχεία
όπωσ τα Mg, Si, S, Fe δζχονται πίεςθ ακτινοβολίασ που τα φζρνει μζςα ςτθν ηϊνθ
ςυναγωγισ, με αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό τθσ αςτρικισ επιφάνειασ ςε αυτά κατά τθν
παραμονι του αςτεριοφ ςτθν κφρια ακολουκία. Αυτό ςυμβαίνει μζχρι τθν φάςθ first
dredge-up.
Παρατθροφμε ότι ςε αςτζρια των ςμθνϊν αυτό το φαινόμενο μετριάηεται. Σο πιο πικανό
είναι να επθρεάηεται θ αςτρικι επιφάνεια αυτϊν των αςτεριϊν από τθν μείξθ περιςτροφισ
(rotational mixing). Αυτό το ςενάριο ενιςχφεται με τθν παρατιρθςθ ότι τα αςτζρια μεγάλθσ
κερμοκραςίασ (> 11000 Κ) ςτον οριηόντιο κλάδο, άρα μικρισ ταχφτθτασ περιςτροφισ,
παρουςιάηουν ανάμειξθ ςτοιχείων μζςω τθσ ατομικισ διάχυςθσ, ςε αντίκεςθ με ψυχρότερα
και μεγαλφτερθσ ταχφτθτασ περιςτροφισ αςτζρια. Θ ανάμειξθ περιςτροφισ των αςτεριϊν
είναι ανάλογθ τθσ ταχφτθτα περιςτροφισ τουσ. Ζνα άλλο ςενάριο μετρίαςθσ του
φαινομζνου ατομικισ διάχυςθσ προβλζπει τθν απϊλεια μζροσ των αςτρικϊν εξωτερικϊν
ςτρωμάτων, μζχρι το βάκοσ όπου θ επιτάχυνςθ από τθν πίεςθ ακτινοβολίασ είναι
μεγαλφτερθ από τθν τοπικι βαρυτικι επιτάχυνςθ. Σα βαρφτερα ςτοιχεία επθρεάηονται
περιςςότερο από τον αςτρικό άνεμο. Θ ταχεία περιςτροφι και θ μεγάλθ απϊλεια μάηασ
δικαιολογοφνται από τθν παρουςία ςυνοδοφ αςτζρα.

Μείξθ περιςτροφισ (rotational mixing)
Θ βαςικι αςτάκεια που προκαλείται ςτο εςωτερικό ενόσ αςτζρα από τθν ταχεία
περιςτροφι του είναι θ μεςθμβρινι κυκλοφορία αερίου (Meridional circulation). Αυτι θ
διαδικαςία προκαλεί ειςροι υλικοφ από τον ιςθμερινό τθσ αςτρικισ επιφάνειασ και άνοδο
υλικοφ ςτουσ αςτρικοφσ πόλουσ. Ακόμα, προκαλεί τθν μεταφορά ςτροφορμισ,
προκαλϊντασ διακυμάνςεισ τθσ ςτροφορμισ ςτθν αςτρικισ επιφάνεια. Αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν τοπικι ςυρρίκνωςθ και διαςτολι των αςτρικϊν ηωνϊν, προκαλϊντασ
διακυμάνςεισ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ ςτθ ηϊνθ ακτινοβολίασ, ανάλογα με το βάκοσ τθσ.
Προκαλείται αςτάκεια ανάμεςα ςτισ αςτρικζσ ηϊνεσ. Θ μεταφορά υλικοφ από και προσ τθν
αςτρικι επιφάνεια κατά τθν παραμονι του αςτζρα ςτθν κφρια ακολουκία ζχει ωσ
αποτζλεςμα τον εμπλουτιςμό τθσ αςτρικισ επιφάνειασ με βαρφτερα ςτοιχεία (όπωσ τα He,
14N) και τον εμπλουτιςμό του πυρινα με επιπλζον καφςιμο- υδρογόνο. Ζτςι παρατθροφμε
φαςματοςκοπικζσ διαφοροποιιςεισ από τα αςτζρια με πιο αργι περιςτροφι, και
παρατείνεται θ παραμονι των αςτεριϊν με ταχεία περιςτροφι ςτθν κφρια ακολουκία (άρα
μετατοπίηεται το ςθμείο εκτροπισ τουσ ςε περιοχζσ που αναλογοφν ςε ςθμεία εκτροπισ για
μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ).

Θ εκτεταμζνθ περιοχι εκτροπισ και τα αςτζρια ταχείασ περιςτροφισ

Οι ςυμβιωτικοί διπλοί αςτζρεσ
Σα ςυμβιωτικά αςτζρια ζφεραν αμθχανία ςτουσ αςτρονόμουσ όταν παρατθρικθκαν για
πρϊτθ φορά (όπωσ το CI Cyg), επειδι παρουςίαηαν ταυτόχρονα φαςματικζσ γραμμζσ
εκπομπισ TiO που είναι τυπικζσ για ψυχροφσ γίγαντεσ τφπου Μ και γραμμζσ HeII που
παρατθροφμε μόνο ςτα αςτζρια τφπου Ο. Επίςθσ το φάςμα εκπομπισ τουσ ταιριάηει ςε
αυτό των πλανθτικϊν νεφελωμάτων. Αρχικά ωσ ςυμβιωτικά αςτζρια ορίηαμε τουσ διπλοφσ
που αποτελοφνται από ζναν ερυκρό γίγαντα και ζναν καυτό ςυνοδό ϊςτε να παρουςιάηει
γραμμζσ εκπομπισ HeII ι μεγαλφτερου ιονιςμοφ. Σα περιςςότερα ςυμβιωτικά αςτζρια
ζχουν πολφ μεγάλθ λαμπρότθτα (100- 1000 φορζσ τθν θλιακι). Ο πιο πρόςφατοσ οριςμόσ
(2016) χαρακτθρίηει ςυμβιωτικοφσ τουσ διπλοφσ αςτζρεσ όπου ζνασ λευκόσ νάνοσ ι
αςτζρασ νετρονίων ςυςςωρεφει αρκετι φλθ από ζναν ςυνοδό ερυκρό γίγαντα με τρόπο
ϊςτε αυτι θ αλλθλεπίδραςθ των 2 αςτεριϊν να ανιχνεφεται ςε ςυγκεκριμζνα μικθ
κφματοσ.

υμβιωτικά αςτζρια καφςθσ (Burning, δθλαδι κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ)
Θ ποςότθτα του υλικοφ που καίγεται (ςυντικεται) ςτθν επιφάνεια ενόσ λευκοφ νάνου
παραδοςιακά κεωρείται ίςθ με αυτιν που ο νάνοσ ςυςςωρεφει από τον ερυκρό γίγαντα
ςυνοδό του. Με τθν ςυνεχι καφςθ του υδρογόνου που ςυςςωρεφει ο νάνοσ διατθρείται
μια ιςορροπία. Οφτε διακόπτεται θ καφςθ (μικρι ςυςςϊρευςθ), οφτε ςυςςωρεφεται τόςο
πολφ υλικό ϊςτε θ επιφάνεια του νάνου να φτάςει το μζγεκοσ ενόσ ερυκροφ γίγαντα. Όμωσ

θ ακτινοβολία του λευκοφ νάνου, που φτάνει ςτο όριο Eddington (όριο ςυνοχισ του
αςτζρα) μπορεί να ελαττϊςει τθν ςυςςϊρευςθ με αποτζλεςμα τθν διακοπι τθσ καφςθσ.
Είτε καφςθ ςυμβαίνει προςωρινά, όταν <γεμίςει> πάλι θ επιφάνεια του νάνου, είτε το
αςτζρι δεν πλθςιάηει το όριο Eddington κατά διακριτά επειςόδια ςυςςϊρευςθσ, όπωσ όταν
μεταφζρεται απότομα πολφ υλικό ςτον δίςκο προςαφξθςθσ. Αυτό μπορεί να ςυμβεί όταν
τα αςτζρια πλθςιάηουν κατά τθν ζκκεντρθ περιφορά τουσ γφρω από το κοινό κζντρο μάηασ.
Κατά τθν διαδικαςία καφςθσ ςτον λευκό νάνο εκπζμπεται ακτινοβολία Χ (μαλακι). ε
πολλοφσ ςυμβιωτικοφσ οι μαλακζσ ακτίνεσ Χ απορροφϊνται από το περιαςτρικό αζριο και
δεν φτάνουν ςε εμάσ.
Μόνο οι ςυμβιωτικοί παρουςιάηουν εκπομπι του OVI, που για να ςυνυπάρξει με το
ουδζτερο υδρογόνο απαιτείται ζνασ πολφ εκτεταμζνοσ αςτρικόσ άνεμοσ από τον ερυκρό
γίγαντα (100 αςτρονομικζσ μονάδεσ) να καταλιγει ςε περιφορά (δίςκο) ςε μια ςτενι ακτίνα
γφρω από τον λευκό νάνο.
Θ απόςταςθ των 2 αςτζρων, ϊςτε να <χωρζςει> ο πολφ εκτεταμζνοσ ερυκρόσ γίγαντασ,
μετριζται ςε αςτρονομικζσ μονάδεσ και όχι ςε θλιακζσ ακτίνεσ όπωσ ςτουσ κατακλυςμικοφσ.
Οι περίοδοι τροχιάσ τουσ κυμαίνονται ανάμεςα ςε 1- 5 ζτθ. Οι περιςςότεροι ςυμβιωτικοί
καφςθσ του Γαλαξία μασ ανικουν ςτθν μεγάλθσ μεταλλικότθτασ γαλαξιακι κοιλιά και είναι
πλοφςιοι ςε O (τφπου Μ). Ενϊ ςτα Μαγγελανικά νζφθ είναι πλοφςιοι ςε C, λόγω τθσ μικρισ
μεταλλικότθτασ του δορυφόρου γαλαξία μασ. Σο 15% των ερυκρϊν γιγάντων ςτα
ςυμβιωτικά καφςθσ είναι τφπου Μίρα (Μ7ΙΙΙ) με περιόδουσ παλμϊν μεγαλφτερεσ από αυτζσ
των μεμονωμζνων Μίρα. Θ μεταφορά μάηασ από τον ερυκρό γίγαντα μπορεί να ςυμβεί ι
μζςω αςτρικοφ ανζμου ι μζςω υπερχείλιςθσ (overflow) του λοβοφ Roche. Αυτοί οι 2 τφποι
ςυμβιωτικϊν ξεχωρίηουν φαςματοςκοπικά. Προςομοιϊςεισ μασ δείχνουν ότι ο άνεμοσ του
ερυκροφ γίγαντα μπορεί να περιοριςτεί μζςα ςτον λοβό και να ευκυγραμμιςτεί με το
επίπεδο του διπλοφ αςτρικοφ ςυςτιματοσ. Αυτι θ υπερχείλιςθ του λοβοφ μζςω αςτρικοφ
ανζμου (WRLOF, wind Roche- lobe overflow) μπορεί να επιτρζψει ςτον λευκό νάνο να
ςυςςωρεφςει ωσ το 50% τθσ μάηασ του ερυκροφ γίγαντα. Ζτςι εξθγείται και θ φπαρξθ
κίτρινων ςυμβιωτικϊν (μεγαλφτερθσ κερμοκραςίασ). Εδϊ οι ερυκροί γίγαντεσ είναι τφπου
G/ K με μικρι μεταλλικότθτα και κινθματικι που ταιριάηει ςε αςτζρια τθσ γαλαξιακισ άλωσ.
Είναι εμπλουτιςμζνοι ςε ςτοιχεία s- process, ιδίωσ Βάριο, λόγω εμπλουτιςμοφ από το
αςτζρι που εξελίχτθκε ςε λευκό νάνο. Μερικά παρουςιάηουν ακραία ταχεία περιςτροφι,
που ςθμαίνει ότι κζρδιςαν ςτροφορμι από τον ςυνοδό τουσ πριν αυτόσ εξελιχτεί ςε λευκό
νάνο.

υμβιωτικοί ςυςςϊρευςθσ υλικοφ (accreting- only symbiotic stars)
Τπάρχει ζνασ πλθκυςμόσ ερυκρϊν γιγάντων που ζχουν για ςυνοδοφσ λευκοφσ νάνουσ ι
αςτζρεσ νετρονίων, και εκπζμπουν ςκλθρι ακτινοβολία Χ. Θ μικρισ ζνταςθσ εκπομπι τουσ
μασ περιορίηει ςτθν παρατιρθςθ μόνο των κοντινϊν, ωσ 1 kpc, ςυςτθμάτων. Οι λευκοί
νάνοι εκπζμπουν περιςςότερο ςτο υπεριϊδεσ και λιγότερο ςτισ ακτίνεσ Χ, ενϊ για τα
αςτζρια νετρονίων ιςχφει το αντίκετο. Αυτοί οι ςυμβιωτικοί κεωροφνται οι κφριεσ πθγζσ
εκριξεων SN 1a. Οι ςυμβιωτικοί με ςυνοδό αςτζρι νετρονίων ονομάηονται ςυμβιωτικοί
διπλοί ακτινϊν Χ. ε αυτά τα ςυςτιματα ο αςτζρασ νετρονίων περιςτρζφεται ςχετικά αργά.
Θ εκπομπι ακτινϊν Χ μπορεί να κυμαίνεται ωσ 4 mag, που ςθμαίνει ότι υπάρχει
ςυςςϊρευςθ ενόσ ακανόνιςτου αςτρικοφ ανζμου, που ςυνδζεται με μια πολφ ελλειπτικι

τροχιά. Ζνασ γεωμετρικά λεπτόσ και οπτικά παχφσ δίςκοσ προςαφξθςθσ μπορεί να εκπζμπει
τθν υπεριϊδθσ ακτινοβολία που απαιτείται ϊςτε να ιονιςτεί ο άνεμοσ από τον ερυκρό
γίγαντα.

Διαφορετικοί τφποι ξεςπάςματοσ (outburst) τθσ εκροισ τθσ φλθσ των ςυμβιωτικϊν
αςτεριϊν
Κανονικά οι ςυμβιωτικοί αςτζρεσ παρουςιάηουν ςειρζσ από εκροζσ φλθσ. Για παράδειγμα,
το CI Cyg παρουςίαςε το 1979 τρία μζγιςτα εκροισ με φκίνουςα ζνταςθ και διάρκεια, με
διαχωριςμό περίπου 1 περίοδοσ τθσ τροχιάσ του. Κατά τισ εκροζσ το φάςμα του
παρουςίαςε ελάττωςθ του ιονιςμοφ ςε ςχζςθ με τθν περίοδο θρεμίασ, ζνα ιςχυρότερο
ςυνεχζσ εκπομπισ ςτο μοριακό φάςμα του ερυκροφ γίγαντα και μια μακρά ενίςχυςθ των
γραμμϊν εκπομπισ. Αυτόσ ο τφποσ ςυχνϊν και πολλαπλϊν ξεςπαςμάτων ονομάηεται Z ι
τφποσ Z-And, από το πρωτότυπο ςυμβιωτικό αςτζρι ςτον αςτεριςμό τθσ Ανδρομζδασ. ε 12
ςυμβιωτικά αςτζρια ζχουμε παρατθριςει πίδακεσ, και οι περιςςότεροι ςυνδζονται με
ξεςπάςματα αςτεριϊν τφπου Z-And. Οι ταχφτθτεσ των πιδάκων είναι 1000- 1500 km/s,
ςυγκρίςιμεσ με τθν ταχφτθτα διαφυγισ ενόσ λευκοφ νάνου. Οι ερυκροί γίγαντεσ ςτα
ςυμβιωτικά περιςτρζφονται ταχφτερα από αυτοφσ του πεδίου και είναι ςυγχρονιςμζνοι με
τθν περίοδο περιφοράσ. Αυτοί ςτουσ ςυμβιωτικοφσ με πίδακεσ περιςτρζφονται ακόμθ
ταχφτερα, ταχφτερα από τθν ταχφτθτα περιφοράσ τουσ. Σα αίτια των ξεςπαςμάτων μπορεί
να είναι μία ξαφνικι αφξθςθ του ρυκμοφ ςυςςϊρευςθσ μάηασ, εςωτερικζσ διεργαςίεσ ςτον
ερυκρό γίγαντα (λόγω ιςχυρισ ςυναγωγισ), το πζραςμά του από το περίαςτρο, ο
ςχθματιςμόσ μιασ αδιαφανισ και ςχετικά ψυχρισ ηϊνθσ υλικοφ γφρω από τον ιςθμερινό
του λευκοφ νάνου ωσ αποτζλεςμα του ενιςχυμζνου ανζμου από τον λευκό νάνο, ο
ενιςχυμζνοσ άνεμοσ από τον λευκό νάνο που ςχθματίηει κϊνουσ υλικοφ γφρω από τον
άξονά του με αποτζλεςμα τισ ευκυγραμμιςμζνεσ εκροζσ φλθσ (πίδακεσ), μεταβολι ςτθν
κινθματικι του ςυςτιματοσ λόγω ςφγκρουςθσ των αςτρικϊν ανζμων του ερυκροφ γίγαντα
και του λευκοφ νάνου, κλπ. Μποροφμε να κατατάξουμε τα πικανά αίτια των ξεςπαςμάτων
ςε 2 κατθγορίεσ. 1) αποδζςμευςθ ενζργειασ από το ςφςτθμα λόγω επιπλζον
ςυςςωρευμζνθσ φλθσ και 2) Μετάβαςθ τθσ εκπομπισ τθσ καφςθσ ςτον φλοιό του λευκοφ
νάνου ςε μεγαλφτερο μικοσ κφματοσ, λόγω διαςτολισ του φλοιοφ μζςω αυξθμζνθσ
ςυςςϊρευςθσ υλικοφ.

υμβιωτικζσ Νόβα

Ζχουμε παρατθριςει μόλισ 10 εκριξεισ από ςυμβιωτικζσ Νόβα ςτον Γαλαξία μασ, ενϊ
κάποιεσ άλλεσ ανιχνεφτθκαν μετά τθν ζκρθξθ. Δεν πρζπει να τισ ςυγχζουμε με τισ Νόβα που
βιϊνουν ζκρθξθ ςε ςυμβιωτικοφσ διπλοφσ, που περιγράψαμε νωρίτερα. Σο ξζςπαςμα ενόσ
ςυμβιωτικοφ Νόβα (SyN) διαρκεί περίπου ζναν αιϊνα. Μζςα ςε ζνα ζτοσ ζχουμε μεγάλθ
αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ και ακολουκεί μια πολφ αργι ελάττωςθ τθσ λαμπρότθτασ ϊςτε το
ςφςτθμα να επανζλκει μζςα ςε ζναν αιϊνα. Σο ίδιο αργι είναι και θ εξζλιξθ του φάςματοσ.
Αρχικά, κατά τθν αφξθςθ λαμπρότθτασ, ψφχεται ςε υπεργίγαντα τφπου F με ιςχνζσ γραμμζσ
εκπομπισ και κατά τθν ελάττωςθ λαμπρότθτασ το ςυνεχζσ του φάςματοσ υπεργίγαντα
τφπου F φκίνει και αναπτφςςεται ζνα ςυνεχζσ τφπου νεφελϊματοσ. Οι γραμμζσ εκπομπισ
αποκτοφν μεγαλφτερθ ζνταςθ και βακμό ιονιςμοφ.
Ζνα ξζςπαςμα ςυμβιωτικοφ Νόβα μπορεί να ςθμαίνει τθν ζναρξθ ενόσ ςυμβιωτικοφ κφκλου
του ςυςτιματοσ ερυκρόσ γίγαντασ- λευκόσ νάνοσ, μετά από μια μακρά περίοδο ιρεμθσ
ςυςςϊρευςθσ φλθσ από τον λευκό νάνο. Ο υψθλόσ ρυκμόσ μεταφοράσ φλθσ ςτθν
περίπτωςθ υπερχείλιςθσ του λοβοφ Roche ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςυςςϊρευςθ φλθσ ςε
μθ εκφυλλιςμζνθ μορφι ςτθν επιφάνεια του καυτοφ λευκοφ νάνου. Ωσ ότου αναπτυχκοφν
οι ςυνκικεσ για ζναρξθ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ, αυτι θ φλθ κα βρίςκεται ςε
κερμοδυναμικι ιςορροπία. Αυτι θ φλθ ςτθν επιφάνεια του λευκοφ νάνου κα διαςταλεί ςε
διαςτάςεισ υπεργίγαντα, λόγω απουςίασ μαηικισ εκροισ φλθσ. Θ καφςθ (ςφντθξθ) του
υλικοφ κα γίνει με αργοφσ ρυκμοφσ ςε ςτακερζσ ςυνκικεσ, δικαιολογϊντασ το
χρονοδιάγραμμα του ενόσ αιϊνα που αναφζραμε παραπάνω. Ο AG Peg πρόςφατα
επανιλκε ςτθν κατάςταςθ θρεμίασ και τθν αρχικι του λαμπρότθτα μετά το ξζςπαςμα το
1850. Σϊρα είναι ζνασ κανονικόσ ςυμβιωτικόσ καφςθσ με ομαλά ξεςπάςματα τφπου Z- And.
Αν υπάρχει ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ςυςςϊρευςθ και τθν καφςθ του υδρογόνου, ςε
κάποια φάςθ το υλικό ςτθν επιφάνεια του λευκοφ νάνου κα ελαττωκεί κάτω από τθν μάηα
που απαιτείται για κερμοπυρθνικι ςφντθξθ, θ οποία κα διακοπεί. Μετά κα ξεκινιςει
καινοφργιοσ κφκλοσ.

Εκριξεισ Νόβα ςε ςυμβιωτικά αςτζρια
Με τθν παραπάνω ιςορροπία ανάμεςα ςτθν ςυςςϊρευςθ και τθν καφςθ, οι λευκοί νάνοι
ςτα ςυμβιωτικά αςτζρια αυξάνουν τθν μάηα τουσ (το ιλιον μετά τθν καφςθ του υδρογόνου)
μζχρι να αποκτιςουν τθν μάηα Chandrasekhar. Σότε τερματίηουν τθν ηωι τουσ με μία
ζκρθξθ SN Ia. Προσ το τζλοσ του ο λευκόσ νάνοσ βιϊνει απανωτζσ εκριξεισ νόβα ςε μικρό
χρονικό διάςτθμα. Σζτοιεσ γνωςτζσ επαναλαμβανόμενεσ Νόβα ςε ςυμβιωτικοφσ είναι οι RS
Oph (7 ξεςπάςματα), V745 Sco (3), T GrB (2), V 3890 Sgr (2 ξεςπάςματα).
Μία ζκρθξθ Νόβα ςε ςυμβιωτικά αςτζρια εξελίςςεται διαφορετικά από μια κλαςςικι Νόβα.
Όταν ο ρυκμόσ κερμοπυρθνικισ καφςθσ κορυφϊνεται με μία αναλαμπι (φλασ) μεγάλθσ
ζνταςθσ ςτισ υπεριϊδεισ, ο άνεμοσ του ερυκροφ γίγαντα κα απορροφιςει τθν περιςςότερθ
από αυτι τθν ακτινοβολία, κα ιονιςτεί και κα επανά- εκπζμψει τθν ακτινοβολία λόγω
επαναςφνδεςθσ (το αντίκετο του ιονιςμοφ). Θ μεγάλθ πυκνότθτα ςε θλεκτρόνια του ανζμου
από τον ερυκρό γίγαντα ςθμαίνει ότι θ επαναςφνδεςθ κα ςυμβεί πολφ γριγορα, ςε 3- 6
θμζρεσ. Θ φλθ που εκτινάςςεται από τον λευκό νάνο με μεγάλθ ταχφτθτα (χιλιάδεσ km/s)
παράγει πολφ πλατιζσ γραμμζσ εκπομπισ. Αυτι θ ταχζωσ κινοφμενθ φλθ κα ςυγκρουςτεί με
τον άνεμο του ερυκροφ γίγαντα και κα επιβραδφνει απότομα, με αποτζλεςμα τθν απότομθ
ςτζνωςθ των γραμμϊν εκπομπισ. Αυτό το κρουςτικό κφμα κα παράγει ακτινοβολία γ. Σο

πιο καλό δείγμα Νόβα ςε ςυμβιωτικά αςτζρια αποτελεί το Mira V407 Cyg που
παρατθρικθκε το 2010.
Μια ςυμβιωτικι Νόβα κα κορυφωκεί ςτιγμιαία ςε λαμπρότθτα ςτο ορατό, ενϊ ςτισ
κλαςςικζσ Νόβα θ αναλαμπι ςτισ υπεριϊδεισ κα διαςκορπιςτεί ςτον πολφ αραιό
περιβάλλον χϊρο. Μετά από ϊρεσ ι θμζρεσ κα αλλθλεπιδράςει με το εκτεταμζνο υλικό
(ςαν μεγάλο αραιό κζλυφοσ) γφρω από τον λευκό νάνο.

Σα μετά τον αςυμπτωτικό κλάδο γιγάντων διπλά αςτζρια ωσ δείκτεσ
αςτρικισ εξζλιξθσ
Σο τελικό ςτάδιο εξζλιξθσ των αςτζρων μικρισ και μεςαίασ μάηασ (0,8- 8 θλιακζσ μάηεσ)
είναι θ ςφντομθ μετάβαςθ από τον αςυμπτωτικό κλάδο ςτο διάγραμμα H/R ςτθν φάςθ
μετά του αςυμπτωτικοφ κλάδου, προσ τον ςχθματιςμό πλανθτικοφ νεφελϊματοσ. Ο
εξωτερικόσ αςτρικόσ φλοιόσ απομακρφνεται μζςω αυξθμζνου ρυκμοφ απϊλειασ μάηασ (1
θλιακι μάηα/ 10000 ζτθ) ςτο τζλοσ του αςυμπτωτικοφ κλάδου και το αςτζρι μπαίνει ςτθν
μετά αςυμπτωτικοφ κλάδου φάςθ. ε αυτι τθν φάςθ ο αμζςωσ επόμενοσ αςτρικόσ φλοιόσ,
που δεν αποδεςμεφεται από το αςτζρι, κα ςυρρικνωκεί (να κυμίςουμε ότι θ
κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςτον αςτρικό πυρινα ζχει παφςει ςτον αςυμπτωτικό κλάδο λόγω
καφςθσ του ιλιον ςε άνκρακα) με αποτζλεςμα θ επιφανειακι κερμοκραςία του αςτζρα να
αυξθκεί ενϊ θ λαμπρότθτα παραμζνει ςτακερι (μετάβαςθ ςτο διάγραμμα H/R οριηόντια
προσ τα αριςτερά). Αν θ επιφανειακι κερμοκραςία αυξθκεί ςε μικρότερο χρόνο από αυτόν
που χρειάηεται για να διαςκορπιςτεί θ φλθ του πρϊτου εξωτερικοφ φλοιοφ (που
εκτινάχτθκε από το αςτζρι), κα ςχθματιςτεί ζνα πλανθτικό νεφζλωμα. Αυτό κα λάμπει
λόγω ιονιςμοφ από το καυτό πια αςτζρι του. Κατά τθν μετάβαςθ από τον αςυμπτωτικό
κλάδο ςτο πλανθτικό νεφζλωμα μερικά αςτζρια παρουςιάηουν ζνα νεφζλωμα ανάκλαςθσ
που ονομάηουμε πρϊτο- πλανθτικό νεφζλωμα. Παρατθροφμε ότι τα πρϊτο- πλανθτικά
νεφελϊματα και οι μετά του αςυμπτωτικοφ κλάδου αςτζρεσ γενικά δεν ταιριάηουν με τθν
εξελικτικι πορεία των αςτζρων του αςυμπτωτικοφ κλάδου ι με τα πλανθτικά νεφελϊματα.

Ερευνοφμε αν υπάρχει ςθμαντικι επίδραςθ από ςυνοδοφσ αςτζρεσ (διπλά ςυςτιματα) ςε
αυτό το ςτάδιο αςτρικισ εξζλιξθσ. Θ αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν μεταβάλλει
ιδιότθτεσ των εξελιγμζνων αςτεριϊν όπωσ οι παλμοί τουσ, θ απϊλεια μάηασ μζςω αςτρικοφ
ανζμου, ο ςχθματιςμόσ ςκόνθσ, θ μορφι του περιαςτρικοφ κελφφουσ κ.α. Επίςθσ ζχει
ςθμαντικό ρόλο ςτθν τελικι αςτρικι εξζλιξθ. Θ μεταφορά μάηασ ανάμεςα ςτα άςτρα ενόσ
διπλοφ ςυςτιματοσ ζχει ωσ αποτζλεςμα φαινόμενα όπωσ οι εκριξεισ Νόβα, οι SN Ia, οι SN
μικρισ λαμπρότθτασ (subluminous), οι πθγζσ βαρυτικϊν κυμάτων, τα αςτζρια Βαρίου, οι
κατακλυςμικοί μεταβλθτοί, τα δίπολα πλανθτικά νεφελϊματα κ.α.
Θ αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν μικρισ και μεςαίασ μάηασ κα αποκτιςει
μεγαλφτερθ ζνταςθ όταν το ζνα αςτζρι εξελιχτεί ςε ερυκρό γίγαντα. Σότε θ δυναμικι του
ςυςτιματοσ κα εξαρτάται από τθν ιςορροπία ανάμεςα ςτον λοβό Roche και τθν ακτίνα του
ερυκροφ γίγαντα. Σα διπλά με διαχωριςμό (ςτθν κφρια ακολουκία) μικρότερο από 2 AU κα
<δεκοφν> παλιρροιακά ςτον κλάδο ερυκρϊν γιγάντων ι ςτον αςυμπτωτικό κλάδο. Όταν θ
μεταφορά μάηασ γίνει αςτακισ, κα ςχθματιςτεί ζνα κοινό περιαςτρικό κζλυφοσ, που κα
ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι ελάττωςθ τθσ περιόδου περιφοράσ των αςτεριϊν γφρω
από το κοινό κζντρο μάηασ τουσ. Αυτό μπορεί να εξελιχτεί ςε ςυγχϊνευςθ των αςτεριϊν ι
ςε ταχζα εξζλιξι τουσ μετά τθν φάςθ των γιγάντων. Αν ζχουν μεγαλφτερο διαχωριςμό, θ
αλλθλεπίδραςθ κα ςθμειωκεί μζςω ςυςςϊρευςθσ αςτρικοφ ανζμου και το κφριο αςτζρι κα
εξελιχτεί μετά τθν φάςθ των γιγάντων ςε μεγάλθ τροχιά γφρω από το κοινό κζντρο μάηασ
(κα ζχει ςυρρικνωκεί ςε πολφ μικρι ακτίνα). Όταν εξελιχτεί και ο ςυνοδόσ ςε ερυκρό
γίγαντα, κα αρχίςει εκ νζου μεταφορά μάηασ, αλλά αυτι τθ φορά ςε ζνα υπζρπυκνο
αντικείμενο. Σα μοντζλα προβλζπουν ότι οι τελικζσ τροχιζσ των εξελιγμζνων διπλϊν
αςτεριϊν κα είναι περιόδου μιασ θμζρασ για τα διπλά μικροφ διαχωριςμοφ και κοινοφ
κελφφουσ, και περιόδου άνω των 1000 θμερϊν για τα διπλά μεγάλου διαχωριςμοφ και
ςυςςϊρευςθσ αςτρικοφ ανζμου.
Σα παραπάνω δεν είναι ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ των διπλϊν αςτεριϊν μετά τον
αςυμπτωτικό κλάδο. Αυτό ςυμβαίνει για 2 λόγουσ. Πρϊτον, δεν ζχουμε κατανοιςει καλά
αρκετά από τα φαινόμενα αλλθλεπίδραςθσ των διπλϊν αςτεριϊν, όπωσ θ
αποτελεςματικότθτα τθσ απομάκρυνςθσ του εξωτερικοφ αςτρικοφ φλοιοφ, οι ιδιότθτεσ του
κοινοφ κελφφουσ, θ επίδραςθ τθσ πίεςθσ ακτινοβολίασ ςτο ςχιμα του λοβοφ Roche και
τζλοσ θ αποτελεςματικότθτα μεταφοράσ μάηασ και θ εξάρτθςι τθσ από τθν απόςταςθ

διαχωριςμοφ των 2 αςτζρων. Δεφτερον, υπάρχει δυςκολία παρατιρθςθσ τθσ αςτρικισ
εξζλιξθσ ςε διπλά ςυςτιματα.

Θ SED (Spectral Energy Distribution)
Θ SED είναι θ κατανομι τθσ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ τα διάφορα μικθ κφματοσ.
τθν περίπτωςθ των διπλϊν αςτεριϊν μετά τον αςυμπτωτικό κλάδο παρατθροφμε ότι
ζχουν παρόμοιεσ SED, αλλά με διαφορζσ ανάλογα τθν απόςταςθ του περιαςτρικοφ υλικοφ
(κελφφουσ που κα εξελιχτεί ςε πλανθτικό νεφζλωμα) από το αςτζρι. Αν είναι αρκετά κοντά,
παρατθροφμε μια κορφφωςθ τθσ SED ςτθν εκπομπι τθσ ςκόνθσ ςτα 10μm. Αυτι θ SED
παραπζμπει ςε δίςκο γφρω από τα 2 αςτζρια.

Οι ιδιότθτεσ των τροχιϊν των εξελιγμζνων διπλϊν αςτεριϊν (γφρω από το κοινό
κζντρο βάρουσ)
ε μια επιςκόπθςθ εξελιγμζνων αςτεριϊν του Γαλαξία μασ βρζκθκαν πολλά διπλά
ςυςτιματα με SED δίςκου με περιόδουσ τροχιάσ ανάμεςα ςε 100 και 2000 θμζρεσ.
Παρατθροφμε τθν απουςία ςφντομων τροχιϊν λίγων θμερϊν (δθλαδι ςτενοφσ διπλοφσ),
κάτι που δεν οφείλεται ςε ςφάλμα τθσ επιςκόπθςθσ, αφοφ αυτοί κα ιταν πιο εφκολο να
ανακαλυφτοφν ςε ςχζςθ με τουσ διπλοφσ μακροχρόνιασ περιόδου τροχιάσ. Επίςθσ δεν
είχαμε μθδενικι εκκεντρικότθτα, αλλά πολφ ζκκεντρεσ τροχιζσ. υμπεραίνουμε ότι οι
ςτενοί διπλοί δεν περνάνε τθν φάςθ του αςυμπτωτικοφ κλάδου κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ,
και οι <μακρινοί> διπλοί δεν ελαττϊνουν τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ. Ακόμα, οι τροχιζσ δεν
χάνουν τθν εκκεντρικότθτά τουσ κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ. Φαίνεται τα περιαςτρικά κελφφθ
να είναι πολφ εκτεταμζνα και να μθν επιδροφν ςτθν δυναμικι των τροχιϊν των αςτεριϊν
τουσ.

Οι περιαςτρικοί δίςκοι από μζςα προσ τα ζξω
Είδαμε ότι θ SED των διπλϊν αςτεριϊν ςτον αςυμπτωτικό κλάδο παραπζμπει ςε δίςκο, και
μάλιςτα ςτακερό, γφρω από το ςφςτθμα. Θ ανάλυςθ τζτοιων δίςκων μασ πλθροφορεί ότι
περιζχουν αρκετι ςκόνθ, με μεγάλουσ κόκκουσ (μεγζκουσ χιλιοςτόμετρων). υμπεραίνουμε
τθν δθμιουργία των κόκκων από τον μεγάλο βακμό κρυςταλλϊματοσ του Πυριτίου. Επίςθσ
θ ςκόνθ των δίςκων είναι πλοφςια ςε Οξυγόνο και Μαγνιςιο. Κάποιοι δίςκοι είναι
εμπλουτιςμζνοι ςε Άνκρακα και πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ.

Παρατθροφμε μια δομι των δίςκων από μζςα προσ τα ζξω, μιασ και το εςωτερικό τουσ
επθρεάηεται περιςςότερο από τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ και τθν τροχιά των αςτεριϊν γφρω
από το κοινό κζντρο μάηασ τουσ. Παρουςιάηονται διπολικζσ εκροζσ φλθσ (πίδακεσ). Θ
χρονικι διάρκεια τθσ ηωισ ενόσ τζτοιου δίςκου είναι ςτα 8000- 10000 ζτθ.

Ανάδραςθ μζςω κοινοφ περιαςτρικοφ δίςκου (Circumbinary disk)
ε πολλά αςτζρια που εξελίχτθκαν πζρα από τον αςυμπτωτικό κλάδο παρατθροφμε μια
χθμικι ανωμαλία ςτθν αςτρικι επιφάνεια που ονομάηουμε εξάλειψθ (depletion). Θ χθμικι
ςφςταςθ πλζον μοιάηει με αυτι του μεςοαςτρικοφ αερίου. Παρατθροφμε ελάττωςθ των
πυρίμαχων ςτοιχείων (refractory elements) και αφξθςθ των πτθτικϊν αερίων. Δείκτεσ τθσ
εξάλειψθσ είναι οι αναλογίεσ {S/Ti}, {Zn/Ti}, {Zn/Fe}. Σα ςτοιχεία τθσ αργισ απορρόφθςθσ
νετρονίων (s process) είναι και αυτά πυρίμαχα, άρα ο εμπλουτιςμόσ του αςτεριοφ ςτον
αςυμπτωτικό κλάδο ςε αυτά τα ςτοιχεία δεν είναι ορατόσ. Ο λόγοσ που ςυμβαίνει αυτό δεν
μασ είναι γνωςτόσ. Ο ςχθματιςμόσ ςκόνθσ δθμιουργεί χθμικι κλαςμάτωςθ (chemical
fractionation) ςτο περιαςτρικό κζλυφοσ. Θ πίεςθ τθσ ακτινοβολίασ πρζπει να διαχωρίηει τθν
ςκόνθ από το αζριο (θ ακτινοβολία αλλθλεπιδράει περιςςότερο με τουσ κόκκουσ ςκόνθσ),
και το αζριο ςυςςωρεφεται πίςω ςτθν αςτρικι επιφάνεια. Αυτι θ διαδικαςία ςυνδζεται με
τθν φπαρξθ δίςκου προςαφξθςθσ. Σο ίδιο φαινόμενο ζχει παρατθρθκεί και ςε αςτζρια που
εξελίχτθκαν πζρα από τον αςυμπτωτικό κλάδο ςτα Μαγγελανικά νζφθ, αλλά με άλλθ
χθμικι ταυτότθτα λόγω χαμθλισ μεταλλικότθτασ. Αν θ ςυςςϊρευςθ αερίου ξεπερνάει τθν
ελάττωςθ τθσ μάηασ του κελφφουσ, το χρονοδιάγραμμα εξζλιξθσ του αςτεριοφ ςτθν μετά
αςυμπτωτικοφ κλάδου φάςθ κα επιμθκυνκεί.

υμπεράςματα
Σα ιδιαίτερα χαρακτθρθςτικά τθσ SED των αςτεριϊν που εξελίχτθκαν πζρα από τον
αςυμπτωτικό κλάδο παραπζμπουν ςε δίςκουσ γφρω από διπλά αςτζρια με περιόδουσ 1002000 θμζρεσ. Θ διαφορά αυτϊν των δίςκων με τουσ πρωτοπλανθτικοφσ δίςκουσ είναι ότι
ζχουν πολφ μεγαλφτερθ αναλογία λαμπρότθτασ/ μάηασ. Ζχουν μια εκτεταμζνθ εςωτερικι
περιοχι χωρίσ ςκόνθ. Ο κοινόσ περιαςτρικόσ δίςκοσ μπορεί να αυξιςει τθν εκκεντρικότθτα
τθσ τροχιάσ του ςυςτιματοσ. Αυτό εξαρτάται από τθν μάηα και το χρονοδιάγραμμα του
δίςκου, κακϊσ και τθν γωνιακι διαςπορά μάηασ ςτον δίςκο.

Διπλά αςτζρια και πλανθτικά νεφελϊματα
Σα πλανθτικά νεφελϊματα είναι λαμπρά κελφφθ από αζριο και ςκόνθ γφρω από λευκοφσ
νάνουσ. Παλαιότερα επικρατοφςε το ςενάριο όπου ζνα αςτζρι με μάηα ωσ 8 θλιακζσ, που
μόλισ εξελίχτθκε πζρα από τον αςυμπτωτικό κλάδο ςε λευκό νάνο, ιονίηει το κζλυφοσ από
φλθ που το ίδιο εκτίναξε. Σο κζλυφοσ διαςτζλλεται με αργι ταχφτθτα και το αςτζρι, μζςω
του μεγάλθσ ταχφτθτασ ανζμου του, το ιονίηει. Αυτό το μοντζλο ονομάηεται αςτρικοί άνεμοι
αλλθλεπίδραςθσ (Interacting Stellar Winds, ISW) και προβλζπει με επιτυχία πολλζσ
ιδιότθτεσ των πλανθτικϊν νεφελωμάτων. Δεν μπορεί όμωσ να εξθγιςει τθν ποικιλία
ςχθμάτων ςτα πλανθτικά νεφελϊματα, που πολλζσ φορζσ παρουςιάηουν μεγάλθ
ςυμμετρία ςτον άξονα.
Προτάκθκαν εναλλακτικζσ λφςεισ τθσ κεωρίασ όπωσ μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ και
μαγνθτικά πεδία ςε μονά αςτζρια, αλλά δεν ζδωςαν λφςεισ. Φαίνεται θ ςυμμετρία ςτουσ
άξονεσ των κελυφϊν (πλανθτικϊν νεφελωμάτων) να οφείλεται ςε διπλά αςτρικά
ςυςτιματα. Λόγω τθσ διατιρθςθσ τθσ ςτροφορμισ, το πλανθτικό νεφζλωμα κα ζχει αυτι
τθν ςυμμετρία. Θ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτον αςτρικό άνεμο και το κζλυφοσ κα ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν ςυμμετρία ςτον άξονα και τθν διπολικότθτα που ςυχνά παρατθροφμε. Θ
αναλογία διπλϊν αςτεριϊν ςτα πλανθτικά είναι τουλάχιςτον 20%, και μάλλον πολφ
μεγαλφτερθ.

Πωσ ςυνδζεται το ςχιμα των πλανθτικϊν νεφελωμάτων με τα διπλά αςτζρια
Τπάρχει ιςχυρι ςφνδεςθ τθσ διπολικότθτασ με τα διπλά αςτζρια ςτα πλανθτικά
νεφελϊματα. Ο άξονασ ςυμμετρίασ των πλανθτικϊν νεφελωμάτων είναι κάκετοσ ςτο
επίπεδο τθσ τροχιάσ των διπλϊν αςτεριϊν. Ακόμα και το γνωςτό ring nebular ζχει διπολικι
δομι. Επίςθσ τα διπλά αςτζρια ςτα πλανθτικά νεφελϊματα ςυνδζονται με τθν παρουςία
ιςθμερινοφ δίςκου/ κυλίνδρου, πίδακεσ και νθματοειδείσ δομζσ χαμθλοφ ιονιςμοφ. Οι
κφλινδροι (torii) εξθγοφνται παρόμοια με τισ διπολικζσ δομζσ, αν το μεγαλφτερο μζροσ από
το υλικό του πλανθτικοφ νεφελϊματοσ κατζλαβε το επίπεδο τθσ τροχιάσ των αςτεριϊν. Οι
πίδακεσ είναι φυςικό αποτζλεςμα τθσ μεταφοράσ μάηασ ανάμεςα ςτα 2 αςτζρια του
ςυςτιματοσ. Οι νθματοειδείσ δομζσ χαμθλοφ ιονιςμοφ που δεν είναι ευκυγραμμιςμζνοι με
τα διπλά αςτζρια τουσ μάλλον προζρχονται από τθν αλλθλεπίδραςθ του αςτρικοφ ανζμου
με το κζλυφοσ και τισ ανομοιομορφίεσ του.

Οι ςουπερνόβα Ia
Πολλζσ, αν όχι όλεσ οι SN Ia προζρχονται από ςυγχωνεφςεισ 2 λευκϊν νάνων. Σο καλφτερο
υποψιφιο διπλό αςτζρι για SN Ia είναι το Hen 2-428. Θ ςυνολικι μάηα των 2 λευκϊν νάνων
ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar. Παρατθροφμε και λευκοφσ νάνουσ που ςυςςωρεφουν
υλικό από τον ςυνοδό τουσ και βρίςκονται κοντά ςτο όριο Chandrasekhar. Σο περιαςτρικό
περιβάλλον ςτισ SN Ia παραπζμπει ςε διαλυμζνο πλανθτικό νεφζλωμα.

Μεταφορά μάηασ πριν από τθν δθμιουργία κοινοφ κελφφουσ
τα διπλά αςτζρια με ζναν λευκό νάνο και ζνα αςτζρι κφριασ ακολουκίασ παρατθροφμε το
τελευταίο να ζχει 2 φορζσ τθν διάμετρο από ότι τα μονά αςτζρια ίδιου τφπου. Αυτό
ςυμβαίνει λόγω μεταφοράσ μάηασ πριν ι κατά τθν διάρκεια ςχθματιςμοφ κοινοφ κελφφουσ
(CE, common envelope). Θ ςθμαντικι μεταφορά μάηασ αναγκάηει το δευτερεφον αςτζρι

(κυρίασ ακολουκίασ) να απολζςει τθν κερμικι ιςορροπία του (ιςορροπία ανάμεςα ςτθν
πίεςθ του αςτεριοφ και τθν βαρφτθτα) αναγκάηοντάσ το να διαςταλεί. Αυτό επιβεβαιϊνεται
και από τουσ πίδακεσ που παρατθροφμε ςε πλανθτικά νεφελϊματα κοινοφ κελφφουσ. Οι
πίδακεσ είναι επακόλουκο τθσ ςυςςϊρευςθσ μάηασ. το νεφζλωμα Necklace, όπου
παρατθροφμε πίδακεσ, το δευτερεφον αςτζρι είναι ζνασ νάνοσ άνκρακα (carbon dwarf,
λαμπρό κόκκινο αςτζρι του αςυμπτωτικοφ κλάδου που περιζχει περιςςότερο άνκρακα από
οξυγόνο). Ζχει εμπλουτιςτεί με υλικό από το κζλυφοσ που ανζπτυξε πρϊτα ο ςυνοδόσ του.
Εναλλακτικά, μπορεί οι πίδακεσ να ζχουν μεγαλφτερθ θλικία και να αναπτφχτθκαν ςτθν προ
κοινοφ κελφφουσ φάςθ του διπλοφ αςτζρα.

Πολλά διπλά ςε πλανθτικά νεφελϊματα ζχουν ανιχνευτεί ςτισ ακτίνεσ Χ. Θ εκπομπι
ακτινϊν Χ πρζπει να προζρχεται από το ςτζμμα του δευτερεφον αςτεριοφ, που είναι αςτζρι
τθσ κυρίασ ακολουκίασ που επιταχφνκθκε θ περιςτροφι του λόγω αλλθλεπίδραςθσ με τον
ςυνοδό του.

Πλανθτικά νεφελϊματα από διπλά αςτζρια χωρίσ κοινό κζλυφοσ
Πρόκειται για διπλά με αςκενι ςφνδεςθ (με μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ των 2 αςτεριϊν).
Σζτοια αςτζρια είναι τα αςτζρια Βαρίου (Barium stars), που αποτελοφνται από ζναν λευκό
νάνο και ζναν γίγαντα τφπου G ι K που ζχει εμπλουτιςτεί με Βάριο και άλλα ςτοιχεία αργισ
απορρόφθςθσ νετρονίων (s- process). Οι γίγαντεσ δεν ζχουν εξελιχτεί αρκετά ϊςτε να
παράγουν οι ίδιοι αυτόν τον εμπλουτιςμό ςτοιχείων, άρα εμπλουτίςτθκαν μζςω του
μθχανιςμοφ υπερχείλιςθσ του λοβοφ Roche (Roche lobe overflow). ε αυτόν τον μθχανιςμό
ο πρωτεφων αςτζρασ δεν γεμίηει τον λοβό του αλλά το κάνει ο αςτρικόσ του άνεμοσ. Θ
μεταφορά μάηασ είναι πολφ ςθμαντικι. Αν θ ακτίνα επιτάχυνςθσ του ανζμου είναι όμοια ι
μεγαλφτερθ από τθν ακτίνα του λοβοφ Roche τότε ο άνεμοσ κα αλλθλεπιδράςει με τον
δευτερεφον αςτζρα, και κα ςυςςωρευτεί ςε αυτόν μζςω του ςθμείου Lagrange 1 (ςθμείο
βαρυτικισ ιςορροπίασ που βρίςκεται ανάμεςα ςτα 2 αςτζρια). ε μερικά αςτζρια Βαρίου
ζχουμε μετριςει τθν περιςτροφι του γίγαντα να επιταχφνεται ςθμαντικά ςε περίοδο λίγων
θμερϊν, λόγω τθσ μεταφοράσ μάηασ. Οι γίγαντεσ παραμορφϊνονται ςε κυλινδροειδζσ
ςχιμα. Αυτό ςθμαίνει ότι θ μεταφορά μάηασ ςυμβαίνει και μζςα από τα ςθμεία Lagrange 2
και 3. Σα αςτζρια Βαρίου μασ επιτρζπουν να ορίςουμε το πλανθτικό νεφζλωμα ωσ τα
υπολείμματα του αερίου που διζφυγε από το διπλό αςτρικό ςφςτθμα.

Διπλοί αςτζρεσ μακρόχρονθσ περιόδου και γωνιακι ταχφτθτα
Ζχουν παρατθρθκεί μερικά κεντρικά αςτζρια πλανθτικϊν νεφελωμάτων (CSPN, central star
of planetary nebula) μακρόχρονθσ περιόδου μζςω παρατιρθςθσ τθσ γωνιακισ ταχφτθτασ.
ε 3 περιπτϊςεισ το πιο λαμπρό αςτζρι των διπλϊν είναι το δευτερεφων, δθλαδι ζνασ
γίγαντασ. Θ ανακάλυψθ τζτοιων ςυςτθμάτων απαιτεί μακροχρόνια παρατιρθςθ, ζτςι δεν
ζχουμε μεγάλο δείγμα τουσ. Σα ερωτιματα είναι 2, πόςο μεγάλο είναι το πλικοσ τουσ
(υπολογίηεται να υπάρχει πλθκϊρα διπλϊν μεγάλθσ περιόδου) και αν εξελίςςονται
διαφορετικά από τα μεμονωμζνα αςτζρια, άρα αν επθρεάηουν τα πλανθτικά νεφελϊματα.
ε τζτοια ςυςτιματα κανζνα αςτζρι δεν γεμίηει άμεςα τον λοβό Roche, αλλά αυτό μπορεί
να ςυμβεί μζςω του αςτρικοφ ανζμου. Σα πλανθτικά νεφελϊματα των 3 περιπτϊςεων
δείχνουν ότι ζχουν επθρεαςτεί από τθν αςτρικι δυαδικότθτα, που παρουςιάηουν ςχιματα
με ςυμμετρία ςτον άξονα. Σο NGC 1514 που ζχει περίοδο 9 ζτθ ζχει ζνα ηευγάρι δακτφλιων
ςκόνθσ. Αυτό το παρατθροφμε και ςε νεφελϊματα από ςυμβιωτικά αςτζρια. Οι χθμικζσ
ταυτότθτεσ των 2 από τισ 3 περιπτϊςεισ δείχνουν ανωμαλίεσ που παραπζμπουν ςε διπλό
αςτζρι, το LoTr5 είναι αςτζρι Βαρίου ενϊ το πλανθτικό νεφζλωμα G052.7+50.7 δείχνει
ςθμαντικι ελάττωςθ πυρίμαχων ςτοιχείων (refractory elements) όπωσ παρατθροφμε ςτα
μετά- αςυμπτωτικοφ κλάδου διπλά με κοινό δίςκο (Circumbinary disc).

Χθμικόσ εμπλουτιςμόσ μζςω τθσ ςκόνθσ
Ο εμπλουτιςμόσ των πλανθτικϊν νεφελωμάτων εξαρτάται από τθν αλλθλεπίδραςθ του
άνκρακα με το οξυγόνο. Σο ςτοιχείο με τθν λιγότερθ αναλογία από τα 2 δεςμεφεται ςτο
μονοξείδιο του άνκρακα, αφινοντασ αυτό με τθν μεγαλφτερθ αναλογία να ςχθματίςει τουσ
κόκκουσ ςκόνθσ. Ζτςι τα περιςςότερα πλανθτικά νεφελϊματα αναπτφςςουν χθμεία
πλοφςια ςε άνκρακα, με πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ (PAHs), ι πλοφςια
ςε οξυγόνο, με πυριτικά άλατα (silicates). Τπάρχει και μια ςθμαντικι μερίδα πλανθτικϊν

νεφελωμάτων που επιδεικνφουν διπλι χθμικι ταυτότθτα (με PAHs και silicates, dual-dust
chemistry) ςτο φάςμα τουσ. Αυτά τα πλανθτικά νεφελϊματα ζχουν χαρακτθρθςτικά που
δείχνουν εξζλιξθ μζςω κοινοφ κελφφουσ, όπωσ ιςθμερινοί δακτφλιοι.

Θ ανωμαλία των χθμικϊν αφκονιϊν ςτα πλανθτικά νεφελϊματα
Σα φάςματα των πλανθτικϊν νεφελωμάτων είναι πολφ πλοφςια ςε γραμμζσ εκπομπισ, που
παράγονται μζςω επαναςφνδεςθσ των θλεκτρονίων ι διζγερςθσ από ςυγκροφςεισ
ςωματιδίων, για μεγάλο εφροσ χθμικϊν ςτοιχείων. Οι εντάςεισ αυτϊν των γραμμϊν
κυμαίνονται ςφμφωνα με τθν αφκονία κάκε ςτοιχείου και τισ ςυνκικεσ (πυκνότθτα ςε
θλεκτρόνια και κερμοκραςία) του αερίου που τισ εκπζμπει. Όμωσ παρατθροφμε μια
αςυμφωνία ςτισ αφκονίεσ των ςτοιχείων ςτα πλανθτικά νεφελϊματα. Ωσ αίτιο προτείνεται
ο ςυνδυαςμόσ τθσ ανομοιογζνειασ των ςυνκθκϊν όπωσ θ κερμοκραςία και θ πυκνότθτα,
τθσ ανϊμαλθσ διαςποράσ θλεκτρονίων και των διακυμάνςεων ςτον ιονιςμό του
νεφελϊματοσ. Όλα αυτά μποροφν να εξθγθκοφν αν κεωριςουμε τα αςτζρια των
πλανθτικϊν νεφελωμάτων ωσ κοντινά διπλά. Σα πλανθτικά νεφελϊματα με τισ μεγαλφτερεσ
ανωμαλίεσ αναλογίασ ςτοιχείων παρουςιάηουν μια κεντρικι περιοχι με μεγαλφτερθ
μεταλλικότθτα (άρα χαμθλότερθ κερμοκραςία). Φαίνεται να υπιρχε ζνα δεφτερο
επειςόδιο δθμιουργίασ νεφελϊματοσ ςτο ςφςτθμα, που είχε μεγαλφτερθ μεταλλικότθτα
εμπλουτίηοντασ το παλαιότερο, πιο εκτεταμζνο νεφζλωμα (πλανθτικό νεφζλωμα
αναγζννθςθσ, born-again PN).

Abell 30

υμπεράςματα
Θ δυαδικότθτα του κεντρικοφ αςτεριοφ των πλανθτικϊν νεφελωμάτων ζχει μεγάλθ
ςθμαςία για τθν μορφολογία τουσ. Σουλάχιςτον το 20% των πλανθτικϊν νεφελωμάτων,
αλλά ίςωσ και όλα τουσ, προζρχονται από διπλά αςτζρια. Θ ςυμμετρία ςε 2 άξονεσ ςε
πολλά πλανθτικά δείχνει προζλευςθ από διπλά αςτζρια. Ακόμα και τα διπλά αςτζρια
μακράσ περιόδου χωρίσ κοινό κζλυφοσ ςχθματίηουν πλανθτικά νεφελϊματα. Μζςω των
πλανθτικϊν νεφελωμάτων μποροφμε να αναγνωρίςουμε τα είδθ αλλθλεπίδραςθσ των
διπλϊν αςτεριϊν, όπωσ θ φάςθ κοινοφ κελφφουσ, θ πλιρωςθ του λοβοφ Roche μζςω
αςτρικοφ ανζμου, οι πίδακεσ από τον δίςκο ςυςςϊρευςθσ και οι χθμικζσ ανωμαλίεσ ςτισ
αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ. Ακόμθ παρατθροφμε τουσ προγεννιτορεσ αςτζρεσ από αςτζρια
Βαρίου, κατακλυςμικοφσ διπλοφσ, Νόβα, SN Ia, R Coronae Borealis stars, διπλοφσ ακτινϊν Χ

μικρισ μάηασ. Θ μελζτθ των πλανθτικϊν νεφελωμάτων μασ προςφζρει πολλά ςτθν
κατανόθςι τουσ. Ακόμα μπορεί να διευκρινίςουμε αν υπάρχει γενιά δευτερογενϊν
πλανθτϊν ςτα πλανθτικά νζφθ (πλανιτεσ που δθμιουργικθκαν από το εμπλουτιςμζνο
υλικό των πλανθτικϊν νεφϊν, ενϊ θ πρϊτθ γενιά επιβίωςε τθν αςτρικι εξζλιξθ μζχρι τθν
δθμιουργία του πλανθτικοφ νεφελϊματοσ).

