ΑΣΤΛΚΘ ΕΞΕΛΛΞΘ ΚΑΛ ΔΛΡΛΟΛ ΑΣΤΕΕΣ, ΑΣΤΕΛΑ ΜΕΓΑΛΘΣ
ΜΑΗΑΣ
Ωσ αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ορίηουμε αυτά που ζχουν πάνω από 8 θλιακζσ μάηεσ ςτθν κφρια
ακολουκία και εξελίςςονται με ζκρθξθ ςουπερνόβα ι άμεςθ κατάρρευςθ αςτρικοφ
πυρινα ςε μαφρθ τρφπα. Στον πυρινα τουσ μεταςτοιχειϊνουν τα χθμικά ςτοιχεία,
μζχρι και το πυρίτιο. Τα περιςςότερα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ζχουν ςυνοδό ι
ςυνοδοφσ. Το 50%- 70% των διπλϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ κα αλλθλεπιδράςουν
βαρυτικά με τον ςυνοδό τουσ. Στα μονά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ υπάρχει
αβεβαιότθτα ωσ προσ τθν αςτρικι εξζλιξθ, άρα δεν είναι εφκολο να ςυμπεράνουμε
τισ επιδράςεισ των ςυνοδϊν ςτθν εξζλιξι τουσ. Θ αλλθλεπίδραςθ και εξζλιξθ των
διπλϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ εξαρτάται από τισ αρχικζσ μάηεσ τουσ, τισ
περιόδουσ περιφοράσ (τροχιζσ), τθν εκκεντρικότθτα του ςυςτιματοσ και τθν
αναλογία μαηϊν των 2 αςτεριϊν. Οι περιςςότεροι διπλοί μεγάλθσ μάηασ που
ανακαλφπτουμε είναι ςτενοί διπλοί και αναμζνεται να αλλθλεπιδράςουν μεταξφ
τουσ.

Απώλεια μάηασ
Τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ παρουςιάηουν ςθμαντικι απϊλεια μάηασ ςτθν εξζλιξι τουσ,
ανάλογα τθν μάηα τουσ. Για μεταλλικότθτα όπωσ του θλίου μασ, ζνα αςτζρι με 15
θλιακζσ μάηεσ ςτθν κφρια ακολουκία, κα απολζςει 2- 3 θλιακζσ μάηεσ ςτθν εξζλιξι
του, και μόλισ μερικά δζκατα τθσ θλιακισ μάηασ ςτθν κφρια ακολουκία. Ζνα αςτζρι
120 θλιακϊν μαηϊν κα απολζςει πάλι μικρι ποςότθτα μάηασ ςτθν κφρια
ακολουκία, αλλά 100 θλιακζσ μάηεσ ςτθν ςφντομθ διάρκεια τθσ υπόλοιπθσ ηωισ
του. Οι πολφ ιςχυροί αςτρικοί τουσ άνεμοι οφείλονται ςτθν πίεςθ ακτινοβολίασ και
όχι ςτθν πίεςθ αερίου όπωσ ςυμβαίνει ςτα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ. Στθν πράξθ
παρατθροφμε μεγάλεσ αποκλίςεισ απϊλειασ μάηασ ανάμεςα ςε αςτζρια με όμοια
μεγάλθ μάηα. Θ μεγαλφτερθ απϊλεια μάηασ για τα αςτζρια τφπου O, WR ςυμβαίνει
όταν αυτά φτάνουν το όριο Eddington (όριο όπου θ πίεςθ του αςτεριοφ τείνει να το
διαμελίςει). Επίςθσ ςθμαντικό ρόλο ςτθν απϊλεια αςτρικισ μάηασ ζχει θ
μεταλλικότθτα. Αςτζρια μεγάλθσ μεταλλικότθτασ επθρεάηονται περιςςότερο από
τον αςτρικό άνεμο (τα φωτόνια <ςπρϊχνουν> πιο εφκολα τουσ πυρινεσ των

μετάλλων). Μεγαλφτερθ αςάφεια ςχετικά με τθν απϊλεια μάηασ υπάρχει ςτθν
φάςθ του ερυκροφ υπεργίγαντα.
Εςωτερικι ανάμειξθ υλικοφ
Θ ανάμειξθ υλικοφ (mixing progress) ςυμβαίνει με τθν μεταφορά υλικοφ από το εξωτερικό
του αςτζρα (υδρογόνο) ςτον πυρινα και αντίκετα, βαρφτερων χθμικϊν ςτοιχείων
προσ τθν αςτρικι επιφάνεια. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να επθρεάςει τθν αςτρικι
εξζλιξθ και τισ ιδιότθτεσ τθσ αςτρικισ επιφάνειασ (κερμοκραςία, φάςμα). Κφρια
αίτια τθσ ανάμειξθσ υλικοφ είναι θ μεγάλθ περιοχι (πυρινασ) ςυναγωγισ των
αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ και θ μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ τουσ.
Συναγωγι (convection)
Οι προςομοιϊςεισ υδροδυναμικισ τθσ ςυναγωγισ ςτο εςωτερικό των αςτεριϊν ζχουν
ςθμειϊςει μεγάλθ πρόοδο. Είναι πολφ ςθμαντικζσ, επειδι μασ επιτρζπουν να μελετιςουμε
τθν ροι του υλικοφ μζςα ςτα αςτζρια. Ζχουμε προςομοιϊςεισ για τον φλοιό καφςθσ θλίου
ςε αςτζρια μεςαίασ μάηασ και για τουσ φλοιοφσ καφςθσ άνκρακα, οξυγόνου, πυριτίου ςτα
τελευταία ςτάδια εξζλιξθσ των αςτζρων μεγάλθσ μάηασ. Αυτζσ οι προςομοιϊςεισ μασ
δίνουν πλθροφορίεσ για τα τθν περιοχι ςυναγωγισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ φλθσ και τθν
ανάμειξθ των χωρικϊν ορίων τθσ ςυναγωγισ. Επίςθσ μασ πλθροφοροφν για τθν
αλλθλεπίδραςθ τθσ πυρθνικισ καφςθσ με τθν ςυναγωγι. Οι μζκοδοσ τθσ
αςτροςειςμολογίασ μασ παρζχει δεδομζνα για τθν ςυναγωγι ςε αςτζρια φαςματικοφ
τφπου B. Θ ςυναγωγι επθρεάηει ςθμαντικά τθν αςτρικι εξζλιξθ και τθν τελικι κατάλθξθ
του αςτζρα.

Αςτρικι περιςτροφι
Θ περιςτροφι επθρεάηει με 2 τρόπουσ τθν αςτρικι εξζλιξθ. 1) Θ ταχζα περιςτροφι
παραμορφϊνει το ςχιμα ενόσ αςτζρα από ςφαιρικό ςε ωοειδζσ, με αποτζλεςμα οι
μετριςεισ μασ να εξαρτϊνται από τον προςανατολιςμό του αςτζρα προσ εμάσ. Επίςθσ το
αςτζρι παρουςιάηει ανιςότροπθ απϊλεια μάηασ, με ιςχυρότερο αςτρικό άνεμο ςτον
ιςθμερινό του. Θ εξάρτθςθ τθσ επιφανειακισ κερμοκραςίασ από το αςτρικό φψοσ
(απόςταςθ από τον αςτρικό ιςθμερινό) ζχει παρατθρθκεί ςτον Altair και ςε άλλα αςτζρια.
Ζνα αςτζρι με ταχζα περιςτροφι ζχει μεγαλφτερθ επιφανειακι κερμοκραςία και
λαμπρότθτα ςτουσ πόλουσ από ότι ςτον (διογκωμζνο) ιςθμερινό. Από τον ιςθμερινό ζχουμε
μεγαλφτερθ απϊλεια ςτροφορμισ, λόγω ταχφτερθσ περιςτροφισ, με αποτζλεςμα να
ζχουμε και μεγαλφτερθ εκροι μάηασ.

2) Ενιςχφει τθν εςωτερικι ανάμειξθ υλικοφ και αυξάνει τθν ςτροφορμι του αςτζρα. Ζτςι
υπάρχουν ςθμαντικζσ διαφοροποιιςεισ από τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ για αςτζρια
χωρίσ ςθμαντικι περιςτροφι. Εμπλουτίηεται περιςςότερο ο αςτρικόσ πυρινασ ςε υδρογόνο
και αντίκετα εμπλουτίηεται θ επιφάνεια ςε βαρφτερα ςτοιχεία από το αςτρικό εςωτερικό.
Οι επιδράςεισ ςτθν αςτρικι εξζλιξθ
Να δοφμε τϊρα πωσ ςυνδυάηονται όλα τα παραπάνω ςτθν αςτρικι εξζλιξθ. Θ περιςτροφικι
μείξθ (rotational mixing) εμπλουτίηει τον πυρινα με νζα καφςιμα. Ζτςι παρατείνεται θ
παραμονι του αςτζρα ςτθν κφρια ακολουκία και μάλιςτα με μεγαλφτερθ λαμπρότθτα.
Πμωσ το αςτζρι δεν παρουςιάηει μονότονθ μεταβολι ανάλογα τθν αφξθςθ τθσ περιςτροφισ
του. Αρχικά ςτθν κφρια ακολουκία κυριαρχοφνε οι υδροςτατικζσ επιδράςεισ και το αςτζρι
εμφανίηεται λίγο ψυχρότερο και πιο αμυδρό. Στθν εξζλιξθ θ ανάμειξθ υλικοφ ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν ςυρρίκνωςθ του αςτρικοφ πυρινα αυξάνοντασ τθν λαμπρότθτα, ενϊ θ
κερμοκραςία ελαττϊνεται επειδι αλλάηει θ χθμικι ςφςταςθ. Θ επίδραςθ τθσ μείξθσ υλικοφ
κυριαρχεί ςτα αςτζρια με αργι και μζςθ περιςτροφι, ενϊ ςε αςτζρια ταχείασ περιςτροφισ
υπάρχει ςυνδυαςμόσ επίδραςθσ από τθν μείξθ και τισ υδροςτατικζσ επιδράςεισ. Ζτςι τα
λαμπρότερα αςτζρια δεν είναι αυτά με τθν ταχφτερθ περιςτροφι, αλλά με περιςτροφι λίγο
ταχφτερθ από τθν μζςθ τιμι. Υπάρχουν αςτζρια (ιδίωσ μικρισ μεταλλικότθτασ) που
ςθμειϊνουν ακραία μεγάλθ μείξθ υλικοφ ςτθν κφρια ακολουκία. Εξελίςςονται ςε πολφ
καυτά και ςυμπαγι αςτζρια και κεωροφνται προγεννιτορεσ μακρόχρονων μαλακϊν
εκριξεων ακτινϊν γ (long soft gamma- ray burst).
Εξζλιξθ τθσ επιφανειακισ αςτρικισ ταχφτθτασ
Με τθν διαςτολι τθσ αςτρικισ επιφάνειασ αναμζνουμε να ελαττωκεί θ ςτροφορμι, λόγω
τθσ αρχισ τθσ διατιρθςισ τθσ. Βάςθ αυτισ τθσ εξζλιξθσ παρατθροφνται 2 φαινόμενα, θ
απϊλεια μάηασ (μαηί με τθν απϊλεια ςτροφορμισ) και θ εςωτερικι μεταφορά φλθσ (λόγω
μεταφοράσ ςτροφορμισ από το αςτρικό εςωτερικό ςτθν επιφάνεια). Αυτά τα φαινόμενα
είναι ανάλογα (ενιςχυμζνα) με τθν αςτρικι μάηα και μεταλλικότθτα. Τα φαινόμενα αυτά
είναι ςθμαντικά για αςτρικζσ μάηεσ πάνω από 20 θλιακζσ και πολφ ζντονα για 60 θλιακζσ
μάηεσ, για θλιακι μεταλλικότθτα.

Λαμπροί μπλε μεταβλθτοί (luminous blue variables, LBV), ςχθματιςμόσ
και αςτάκειεσ λόγω αςτρικισ αλλθλεπίδραςθσ
Οι LBV παρουςιάηουν μεγάλθ απϊλεια μάηασ. Είναι ανϊμαλοι μεταβλθτοί αςτζρεσ με
επειςόδια εκρθκτικισ απϊλειασ μάηασ. Ζχουν μάηα από μερικζσ δεκάδεσ ωσ 100 θλιακζσ. Θ
λαμπρότθτά τουσ μπορεί να ξεπερνάει το όριο Humphreys- Davidson (υπζρβαςθ του ορίου
Eddington για αςτρικι λαμπρότθτα, που μπορεί να ςυμβεί μόνο με εκρθκτικι απϊλεια
μάηασ). Οι LBV ζχουν γφρω τουσ ζνα κζλυφοσ μάηασ 0,1- 40 θλιακζσ, που δθμιουργείται
μζςω των εκρθκτικϊν επειςοδίων απϊλειασ μάηασ.

Οι LBV βιϊνουν 2 είδθ εκριξεων (εκροϊν) με χρονοδιαγράμματα από μερικοφσ μινεσ ωσ
δεκαετίεσ. Οι εκροζσ φλθσ τφπου S Doradus ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν μεταβολι τθσ
λαμπρότθτασ του αςτζρα κατά 1- 2 mag, ενϊ οι γιγαντιαίεσ εκριξεισ πάνω από 2 mag. Κατά
τισ εκροζσ S Doradus το αςτζρι κινείται ςτο διάγραμμα H/R προσ τα δεξιά (χαμθλότερεσ
κερμοκραςίεσ) ςε διάςτθμα μερικϊν μθνϊν ωσ μερικϊν ετϊν. Σε κατάςταςθ θρεμίασ, οι
LBV ζχουν επιφανειακι κερμοκραςία 12000Κ- 30000Κ, με φάςμα μπλε υπεργίγαντα ι
μεταγενζςτερου τφπου Of/ WN. Θ απϊλεια μάηασ τότε υπολογίηεται ςτο ζνα
εκατομμυριοςτό τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ. Κατά τθν εκροι S Doradus θ επιφανειακι
κερμοκραςία μειϊνεται ςτουσ 8000Κ και το φάςμα αντιςτοιχεί ςε υπεργίγαντα F. Θ
απϊλεια μάηασ φτάνει το 1/10000 τθσ θλιακισ μάηασ.
Κατά τισ γιγαντιαίεσ εκριξεισ- εκτινάξεισ φλθσ θ απϊλεια μάηασ φτάνει τθν 1 θλιακι μάηα το
ζτοσ, με φάςμα F ι G υπεργίγαντα.
Μασ είναι γνωςτοί περίπου 40 LBV ςτθν τοπικι ομάδα γαλαξιϊν, και πολλοί άλλοι
υποψιφιοι. Οι LBV είναι πιο πλοφςιοι ςε άηωτο και ιλιον από τα αςτζρια τφπου O, αλλά
και ζχουν περιςςότερο υδρογόνο ςτισ ατμόςφαιρζσ τουσ από τα φτωχά ςε υδρογόνο
αςτζρια WR. Υπιρχε θ εντφπωςθ πωσ αποτελοφν μεταβατικό ςτάδιο ανάμεςα ςτα αςτζρια
O και WR, αλλά παρατθροφμε προγεννιτορεσ ςουπερνόβα να είναι και αςτζρια LBV που
δεν εξελίχτθκαν ςε WR. Αςτζρια LBV ταχείασ περιςτροφισ με 20- 25 θλιακζσ μάηεσ μποροφν
να εξελιχτοφν ςε ςουπερνόβα. Οι περιςςότερεσ SN IIn δείχνουν εκρθκτικι απϊλεια μάηασ
του αςτεριοφ πριν τθν κατάρρευςθ, που παραπζμπει ςε LBV (ανιχνεφουμε
φαςματοςκοπικά τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ςουπερνόβα με το κζλυφοσ του LBV). Ο
προγεννιτορασ τθσ SN 2005gl ιταν ζνασ πολφ λαμπρόσ μπλε αςτζρασ, μάλλον LBV. Το ίδιο
ιςχφει για τισ SN 2006gy, SN 2009ip, SN 2010mc. Οι LBV εμφανίηονται πιο απομονωμζνοι

από τα αςτζρια O, WR και μποροφν να κεωρθκοφν ωσ οι μεγάλθσ μάηασ BSS (Blue Stragglers
stars).

Η αιτία τθσ αςτάκειασ- LBV ςε διπλά ςυςτιματα
Αρχικά νομίηαμε ότι οι εκτινάξεισ φλθσ του S Doradus εμφανίηουν ςτακερι βολομετρικι (ςε
όλο το φάςμα) λαμπρότθτα. Αυτό κα ςιμαινε ότι μια μεταβολι ςτθν κερμοκραςία
προκαλεί τθν μεταβολι τθσ ακτίνασ τθσ φωτόςφαιρασ. Μία εναλλακτικι κεωρία υποςτιριηε
ότι οι εκτινάξεισ φλθσ ιταν μεγάλθσ μάηασ, με αποτζλεςμα να δθμιουργείται μια ψευδόφωτόςφαιρα. Οι φαςματοςκοπικζσ και φωτομετρικζσ διακυμάνςεισ μασ δείχνουν ότι οι
εκτινάξεισ φλθσ δεν ζχουν αρκετι μάηα για να δθμιουργθκεί μια ψευδό- φωτόςφαιρα.
Αποδείχτθκε ότι οι εκτινάξεισ δεν ζχουν ςτακερι λαμπρότθτα. Θ μεταβολι τθσ ακτίνασ τθσ
φωτόςφαιρασ προκαλείται από παλμοφσ ι διαςτολι του κελφφουσ μζςω αλλθλεπίδραςθσ
των ςωματιδίων ςιδιρου με τον αςτρικό άνεμο (iron opacity bump). Αντίκετα, οι γιγάντιεσ
εκτινάξεισ (giant eruptions) οφείλονται ςε ανζμουσ υπζρ- Eddington (όριο ςυνοχισ του
αςτεριοφ) ι υδροδυναμικζσ εκριξεισ.
Θ ανακάλυψθ ςυνοδϊν αςτεριϊν των LBV είναι πολφ δφςκολθ, λόγω τθσ μεγάλθσ
λαμπρότθτασ τουσ και του μεταβλθτοφ φάςματοσ. Κεωρθτικά ζνασ ςυνοδόσ κα ζχει
επίδραςθ ςτισ εκτινάξεισ φλθσ ενόσ LBV με τουσ παρακάτω τρόπουσ. 1) Κατά τθν εκτίναξθ
τφπου S Doradus το πρωτεφον αςτζρι μπορεί να υπερβαίνει τον λοβό Roche τόςο ϊςτε ο
ςυνοδόσ να περάςει μζςα από τα ανϊτερα ςτρϊματά του. Αυτό κα ενιςχφςει τθν εκτίναξθ
φλθσ. 2) Ζνασ ςυνοδόσ ςε κοντινι, ζκκεντρθ τροχιά μπορεί να αποςτακεροποιιςει
περιοδικά τθν ατμόςφαιρα του LBV, με αποτζλεςμα τισ γιγάντιεσ εκτινάξεισ φλθσ. 3) Ακόμα
και θ μεταφορά μάηασ από τον ςυνοδό μπορεί να φζρει αςτάκεια ςτον LBV. Κατά το
περίαςτρο επθρεάηεται θ αδιαφάνεια (opacity), θ κερμοκραςία και θ πυκνότθτα τθσ
ατμόςφαιρασ του πρωτεφοντα αςτεριοφ.
Στον Γαλαξία μασ ζχουν επιβεβαιωκεί μόνο 2 κοντινοί διπλοί με LBV, το θ Carina και το HR
Carina. Θ άμεςθ ανακάλυψθ ςυνοδοφ ςε LBV απαιτεί ανάλυςθ εκατομμυριοςτοφ του
δευτερολζπτου του τόξου, που πετυχαίνουμε μόνο ςτθν ςυμβολομετρία ςτο ορατό φάςμα.
Ακόμθ, ςτισ ακτίνεσ Χ και ςε επιςκόπθςθ με το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble βρζκθκαν
πολλοί υποψιφιοι διπλοί LBV, όπωσ το Pistol star. Επίςθσ εξετάηουμε και τθν διπολικότθτα
του νεφελϊματοσ (κουκοφλι) γφρω από τουσ LBV. Το Homumculus nebular γφρω από τον θ

Carina είναι διπολικό, όπωσ το 50% των κελυφϊν των LBV. Θ διπολικότθτα εξθγείται με τθν
φπαρξθ ςυνοδοφ αςτζρα.
Το θ Carina
Ρρόκειται για ζνα από τα μεγαλφτερθσ μάηασ εξελιγμζνα αςτζρια που γνωρίηουμε. Ζγινε
γνωςτό με τθν γιγάντια εκτίναξθ φλθσ (10- 40 θλιακζσ μάηεσ) ςτισ αρχζσ του 19ου αιϊνα και
τθν μικρότερθ εκτίναξθ φλθσ (0,1 – 1 θλιακι μάηα) το 1890. Αναφζρεται ωσ LBV. Ο ςυνοδόσ
του αςτζρασ με τροχιά 5,5 ετϊν φζρνει μεταβολζσ ςτθν φωτομετρία και ςτο φάςμα του LBV
ςε κάκε περίαςτρο. Θ μάηα του ςυνοδοφ υπολογίηεται ςτισ 30 θλιακζσ. Θ μεταφορά μάηασ
κατά το περίαςτρο από τον (διεςταλμζνο) πρωτεφον ςτον δευτερεφον αςτζρα μπορεί να
ςθμαίνει αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ του ςυςτιματοσ με διάρκεια από εβδομάδεσ ωσ και
μινεσ. Οι κορυφϊςεισ ςτο διάγραμμα τθσ λαμπρότθτασ κατά τισ εκτινάξεισ φλθσ
ςυμβαίνουν ςτα περίαςτρα. Θ γιγαντιαία εκτίναξθ του θ Car μπορεί να ςυνζβθ ςε μια πολφ
κοντινι προςζγγιςθ (ςφγκρουςθ των εξωτερικϊν ςτρωμάτων) των 2 αςτεριϊν. Ο αςτακισ
πρωτεφον μπορεί να διαςτάλκθκε πζρα από τθν απόςταςθ του περίαςτρου. Μόλισ ο
δευτερεφον μπικε ςτθν ατμόςφαιρα του πρωτεφον αςτεριοφ, ςθμειϊκθκε μια εκτίναξθ ι
και ζκρθξθ φλθσ.

Το HR Carina
Γφρω από αυτό το LBV ςε διπλό ςφςτθμα υπάρχει ζνα διπολικό κζλυφοσ με μεγάλθ
φαςματοςκοπικι και φωτομετρικι μεταβλθτότθτα. Ρρόςφατα (1991, 2001) παρουςίαςε 2
εκτινάξεισ τφπου S Doradus, ςτα περίαςτρα του ςυςτιματοσ. Θ περίοδοσ του ςυνοδοφ είναι
6,5 ζτθ και θ ςυνολικι μάηα των 2 αςτεριϊν είναι 50 θλιακζσ. Ραρατθροφμε τθν
αλλθλεπίδραςθ των 2 αςτρικϊν ανζμων. Στο μζγιςτο μιασ εκροισ τφπου S Doradus ο
πρωτεφον γεμίηει τον χϊρο ωσ το περίαςτρο, με αποτζλεςμα ο ςυνοδόσ να μπαίνει μζςα
ςτθν ατμόςφαιρά του. Θ περιοδικότθτα του αςτρικοφ ανζμου του πρωτεφον είναι ςτα 6,5
ζτθ, επιβεβαιϊνοντασ ότι ζχει ςυνοδό και ότι επθρεάηεται από αυτόν. Σε αυτό το ςφςτθμα,
με μικρότερθ μάηα και εκκεντρικότθτα από το θ Car, δεν ζχουμε παρατθριςει γιγάντια
εκτίναξθ φλθσ. Οι εκτινάξεισ που παρατθροφμε δεν ξεπερνάνε τθν 1 θλιακι μάηα. Ελπίηουμε
να ζχουμε πλθκϊρα παρατθριςεων από το επόμενο περίαςτρο το 2020.
Ο ςχθματιςμόσ των LBV μζςω διπλών αςτεριών
Υπάρχουν ζρευνεσ που υποςτθρίηουν ότι οι LBV βρίςκονται ςε μεγαλφτερθ απόςταςθ από
τα ςμινθ OB από ότι τα αςτζρια WR. Ι οι LBV ζχουν μικρότερθ αρχικι μάηα και μεγαλφτερθ

παραμονι ςτθν κφρια ακολουκία ϊςτε να προλάβουν να απομακρυνκοφν από τα ςμινθ
τουσ, κάτι που ζρχεται ςε αντίκεςθ με τθν λαμπρότθτά τουσ (που αντιςτοιχεί ςε πολφ
μεγάλθ μάηα και μικρι παραμονι ςτθν κφρια ακολουκία), ι θ μεγάλθ λαμπρότθτα
οφείλεται ςε αλλθλεπίδραςθ διπλϊν αςτεριϊν. Ζτςι υπάρχουν 2 ςενάρια για τθν
δθμιουργία ενόσ LBV , 1) να απόκτθςε ο υποψιφιοσ LBV επιπλζον μάηα από τον ςυνοδό του
και αυτόσ να βίωςε ζκρθξθ ςουπερνόβα, με αποτζλεςμα ο LBV να δζχτθκε ϊκθςθ (Kick
scenario) που να δικαιολογεί τθν απομάκρυνςθ από το ςμινοσ, και 2) Να προζρχεται από
ςυγχϊνευςθ 2 αςτεριϊν.
Στο πρϊτο ςενάριο το δευτερεφον αςτζρι ενόσ διπλοφ ςυςτιματοσ ςυςςωρεφει μάηα από
τον διεςταλμζνο ςυνοδό του (που ζχει εγκαταλείψει τθν κφρια ακολουκία), με αποτζλεςμα
να αυξιςει τθν μάηα, τθν περιςτροφι και τθν λαμπρότθτά του. Το πρωτεφον αςτζρι δεν κα
εξελιχτεί ςε ερυκρό υπεργίγαντα αλλά τελειϊνει τθν ηωι του ωσ μπλε υπεργίγαντασ. Χάνει
ζτςι όλον τον επιφανειακό φλοιό από υδρογόνο και βιϊνει μια ζκρθξθ SN Ib/c. Το
δευτερεφον αςτζρι (LBV) δζχεται ιςχυρι ϊκθςθ από τθν ζκρθξθ. Ζνασ LBV ζχει
χαρακτθρθςτικά που δεν ταιριάηουν ςε κανονικό αςτζρι τόςο μεγάλθσ λαμπρότθτασ.
Μπορεί να ζχει τθν διπλι θλικία από ζνα κανονικό αςτζρι ίδιασ λαμπρότθτασ.
Στο δεφτερο ςενάριο ενϊνονται τα 2 αςτζρια ενόσ ςυςτιματοσ ςτθν φάςθ του ερυκροφ
υπεργίγαντα και δθμιουργοφν ζναν μπλε υπεργίγαντα. Ο ερυκρόσ υπεργίγαντασ
διαςτζλλεται πολφ με αποτζλεςμα να μπει ο ςυνοδόσ ςτθν ατμόςφαιρά του και τελικά να
ςυγχωνευτοφν. Μερικά από αυτά τα ςυςτιματα μπορεί να είναι πολλαπλά, με αποτζλεςμα
οι LBV που δθμιουργικθκαν να ζχουν ςυνοδοφσ. Υπάρχουν παρατθρθςιακά δεδομζνα που
υποςτθρίηουν αυτό το ςενάριο. 1) Οι LBV ζχουν ταχζα περιςτροφι, που ενιςχφει τθν
αςτάκειά τουσ. 2) Ζχουν ςθμαντικά μικρότερο ποςοςτό διπλϊν από ότι τα άλλα αςτζρια
ιδίασ μάηασ (επειδι ιδθ ςυγχωνεφτθκαν τα 2 αςτζρια). 3) Θ χωρικι κατανομι τουσ
εξθγείται με αυτό το ςενάριο.

Σουπερνόβα τφπου Ia
Θ εξερεφνθςθ των SN Ia προβλζπει τθν κατανόθςθ τθσ εξζλιξθσ τθσ λαμπρότθτασ αυτϊν των
εκριξεων. Αυτό το χαρακτθριςτικό και θ ςυχνότθτα αυτϊν των φαινομζνων μασ δίνει
πλθροφορίεσ για τθν φφςθ των προγεννιτορων αςτζρων τουσ. Θ ενζργεια και ο χθμικόσ
εμπλουτιςμόσ από αυτζσ ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ των γαλαξιϊν. Επίςθσ μασ βοθκάει να
κατανοιςουμε τθν αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων.
Αυτζσ οι ςουπερνόβα δεν ζχουν φαςματικζσ γραμμζσ υδρογόνου και θλίου και
παρουςιάηουν όλεσ παρόμοια κορφφωςθ λαμπρότθτασ, φάςμα και μορφι καμπφλθσ
φωτόσ. Εμφανίηονται και ςε ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ, ςε αντίκεςθ με τισ SN II. Οι τελευταίεσ
προζρχονται από κατάρρευςθ πυρινα αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ (άρα και μικρισ θλικίασ),
και δεν παρατθροφνται ςε ελλειπτικοφσ γαλαξίεσ λόγω παφςθσ αςτρογζννθςθσ. Οι
προγεννιτορεσ των SN Ia είναι λευκοί νάνοι (από αςτζρια μεςαίασ μάηασ) με ςυνοδό. Το
γεγονόσ ότι ζχουν ίδια λαμπρότθτα ςθμαίνει ότι όλεσ εκλφουν ίδια ποςότθτα ραδιενεργοφ
56Ni. Επίςθσ εντυπωςιακό είναι ότι παρατθροφμε τθν απουςία υδρογόνου, του με μεγάλθ
διαφορά πιο ςυχνοφ ςτοιχείου του ςφμπαντοσ. Αυτό το γεγονόσ δείχνει ότι πρόκειται για
λευκοφσ νάνουσ άνκρακα- οξυγόνου. Θ ενζργεια που εκλφεται από ζναν τζτοιο λευκό νάνο
με 0,6 θλιακζσ μάηεσ 56Ni είναι 10ςτθ51 erg, που αντιςτοιχεί ςτθν λαμπρότθτα αυτϊν των
ςουπερνόβα (-19,2 mag). Ζνασ λευκόσ νάνοσ βιϊνει τθν ζκρθξθ όταν (θ εκφυλλιςμζνθ φλθ
του) περάςει το όριο Chandrasekhar (1,4 θλιακζσ μάηεσ), λόγω ςυςςϊρευςθσ υλικοφ από
ςυνοδό αςτζρα.

Οι διπλοί που κεωροφνται υποψιφιοι για SN Ia είναι οι επαναλαμβανόμενεσ Νόβα
(recurrent nova), οι πολφ μαλακζσ πθγζσ ακτινϊν Χ (super soft X ray sources, SSS), οι λευκοί
νάνοι ταχείασ ςυςςϊρευςθσ (rapid accreting WD) και οι λευκοί νάνοι που ζλκουν υλικό από
αςτζρι πλοφςιο ςε ιλιον (He- rich donors). Μια ξεχωριςτι κατθγορία είναι τα ςυςτιματα με
2 λευκοφσ νάνουσ. Υπάρχουν επαναλαμβανόμενεσ Νόβα όπωσ οι U Sco, RS Oph, T GrB όπου
οι λευκοί νάνοι ζχουν μάηα κοντά ςτθν κρίςιμθ για ζκρθξθ SN Ia. Ρροχπόκεςθ οι λευκοί
νάνοι να είναι άνκρακα- οξυγόνου. Αν είναι ONeMg τότε δεν κα ςθμειωκεί ζκρθξθ SN Ia.
Στα παραπάνω ςυςτιματα ο λευκόσ νάνοσ βρίςκεται μζςα ςτον δίςκο ςυςςϊρευςθσ με
αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ άμεςθ παρατιρθςι του. Ακόμα, δεν γνωρίηουμε με
ποιόν ρυκμό αυξάνει τθν μάηα του. Στισ επαναλαμβανόμενεσ Νόβα ο λευκόσ νάνοσ μπορεί
να χάνει περιςςότερθ μάηα κατά τισ εκριξεισ από όςθ ςυςςωρεφει μζςου του δίςκου. Για
εκατομμφρια ζτθ ζνασ λευκόσ νάνοσ ςε ςφςτθμα με μθ εκφυλλιςμζνο αςτζρα (όχι λευκό

νάνο ι αςτζρι νετρονίων) ςθμειϊνει ομαλι κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςυςςωρεφοντασ υλικό
από τον ςυνοδό του. Μπορεί να ανιχνευτεί ωσ SSS. Ακόμα και οι διπλοί με 2 λευκοφσ
νάνουσ (DD) μπορεί να περάςουν τθν φάςθ SSS, με πολφ μικρότερθ λαμπρότθτα. Στθ SN
2007on μπορζςαμε και ςυνδυάςαμε, με πολλζσ αμφιβολίεσ, τθν ζκρθξθ SN Ia με SSS
προγεννιτορα. Αυτι θ κατθγορία πρζπει να αντιςτοιχεί ςτο μόλισ 1% των SN Ia.
Για να βροφμε τον προγεννιτορα μιασ SN Ia, ανατρζχουμε ςτο αρχείο να βροφμε εικόνεσ
τθσ περιοχισ πριν τθν ζκρθξθ. Αυτό λειτουργοφςε μόνο για ςουπερνόβα κατάρρευςθσ
αςτρικοφ πυρινα (SN II), μζχρι τθν SN 2011fe ςτον Μ101. Θ μικρι απόςταςθ, 20
εκατομμφρια ζτθ φωτόσ, και θ γριγορα ανακάλυψθ τθσ SN Ia, ςε μόλισ μερικζσ ϊρεσ, μασ
βοικθςε να τθν μελετιςουμε ςε πολλά μικθ κφματοσ. Υπιρχαν αρχεία του τθλεςκοπίου
Hubble που απζκλειςαν ζναν ερυκρό γίγαντα ςτον τόπο τθσ ζκρθξθσ ωσ ςυνοδό του λευκοφ
νάνου (κα υπιρχε ςτα πλάνα του αρχείου). Το ίδιο παρατθριςαμε ςτθν SN 2014J.
Στον κακοριςμό τθσ κρίςιμθσ μάηασ του λευκοφ νάνου ϊςτε να ςθμειωκεί SN Ia είναι
ςθμαντικι θ περιςτροφι του λευκοφ νάνου. Θ μάηα Chandrasekhar (1,4 θλιακζσ μάηεσ)
μπορεί να ξεπεραςτεί λόγω ταχείασ περιςτροφισ, και ςε DD.
Οι ιδιότθτεσ τθσ ζκρθξθσ μασ δίνουν πλθροφορίεσ για τον προγεννιτορα. Χαρακτθριςτικζσ
ιδιότθτεσ είναι θ καμπφλθ φωτόσ, θ εξζλιξθ του φάςματοσ, τα κρουςτικά κφματα ςτο
ςυνοδό αςτζρι, θ αςυμμετρία τθσ ζκρθξθσ, θ φπαρξθ ι όχι του υδρογόνου, θ εκπομπι
ακτίνων Χ και ραδιοκυμάτων του περιαςτρικοφ υλικοφ, κακϊσ και θ ςκόνθ, θ απορρόφθςθ
και θ επανεκπομπι φωτόσ από αυτό. Οι 2 πρϊτεσ ιδιότθτεσ παρατθρικθκαν ςτθν SN
2011fe. Το κρουςτικό κφμα ζδειξε ότι πικανϊσ να ιταν ςφςτθμα DD. Το μζγεκοσ του
αντικειμζνου που βίωςε τθν ζκρθξθ κακορίςτθκε ςε 0,02 φορζσ τθν ακτίνα του θλίου μασ,
μζγεκοσ που αναλογεί ςε λευκό νάνο. Οι τυπικζσ SN Ia επιδεικνφουν ςτακερά μθδενικι
πολικότθτα, που αντιςτοιχεί ςε ςφαιρικι ςυμμετρία. Θ αςυμμετρία τθσ ζκρθξθσ ταιριάηει
ςε λευκοφσ νάνουσ ταχείασ περιςτροφισ. Δεν ζχει παρατθρθκεί αλλθλεπίδραςθ τθσ
ζκρθξθσ με περιαςτρικό κζλυφοσ. Αυτό το γεγονόσ ενιςχφει το ςενάριο SN Ia με
προγεννιτορα DD, που δεν αφινει ςθμαντικι ποςότθτα υλικοφ να ςχθματίςει περιαςτρικό
κζλυφοσ. Θ ταχεία περιςτροφισ μπορεί να επιτρζψει ςτο κζλυφοσ να διαςταλεί αρκετά,
λόγω κακυςτερθμζνθσ ζκρθξθσ, ϊςτε να μθν είναι πιο πυκνό από τθ μεςοαςτρικι φλθ, και
να μθν ανιχνευτεί άμεςα θ αλλθλεπίδραςθ με τθν ζκρθξθ. Μπορεί όμωσ να ανιχνεφςουμε
μια μεταβλθτότθτα, όπωσ ςτθν SN 2006X, αν το κζλυφοσ είναι ςε απόςταςθ αρκετά μεγάλθ
ϊςτε να μθν απορροφιςει και επανεκπζμψει το φωσ τθσ ζκρθξθσ, αλλά και αρκετά κοντά
ϊςτε να επθρεαςτεί από τθν ακτινοβολία τθσ ζκρθξθσ. Θ ζρευνα για μετατόπιςθ ςτο μπλε
(blueshift) των γραμμϊν απορρόφθςθσ του Na δθλϊνουν υλικό που απωλζςκθκε από τον
προγεννιτορα (κζλυφοσ) ςτο 20% των SN Ia.

Μία βαςικι διαφορά ανάμεςα ςε ζνα ςφςτθμα DD και ζνα ςφςτθμα SD είναι ότι ςτθν
δεφτερθ περίπτωςθ κα παραμείνει ο ςυνοδόσ- αςτζρι, που κα αποδεςμευτεί μετά τθν
ζκρθξθ SNIa του λευκοφ νάνου από το ςφςτθμα, και κα απομακρφνεται από το ςθμείο τθσ
ζκρθξθσ. Τα μοντζλα προβλζπουν ότι ο ςυνοδόσ- αςτζρι επιβιϊνει τθν ζκρθξθ, αποκτάει
μεγάλθ ιδία ταχφτθτα και ταχφτθτα περιςτροφισ και πικανϊσ εμπλουτίηεται χθμικά από τα
υλικά τθσ ζκρθξθσ. Ζτςι ψάχνουμε να ανιχνεφςουμε αςτζρια που ζχουν παράξενθ ςφςταςθ,
μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ και απομακρφνονται με μεγάλθ ταχφτθτα από το υπόλειμμα
μιασ ςουπερνόβα. Βρζκθκε ζνα αςτζρι που μπορεί να αποτζλεςε τον ςυνοδό λευκοφ
νάνου, το αςτζρι G ςτο υπόλειμμα του Tycho.
Μια άλλθ ιδζα είναι να ψάξουμε για πικανζσ αλλθλεπιδράςεισ του υπολείμματοσ τθσ
ζκρθξθσ με το μεςοαςτρικό υλικό. Στο ςενάριο SD αναμζνουμε να παρατθριςουμε εςοχζσ
που δθμιουργικθκαν από τον μεγάλθσ ταχφτθτασ άνεμο τθσ εκροισ φλθσ από τον δίςκο
ςυςςϊρευςθσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ, με βάκοσ 3- 30 pc. Δεν ζχουμε παρατθριςει κάτι
τζτοιο, που ςθμαίνει ότι δεν υπιρχε τόςο ιςχυρόσ άνεμοσ ι αυτόσ διακόπθκε αρκετά πριν
από τθν ζκρθξθ.
Θ ςυχνότθτα των SNIa ςτον Γαλαξία μασ είναι 1 ςτα 5000 ζτθ. Αυτό το πλικοσ SNIa
δικαιολογείται από τα ςυςτιματα DD που πρζπει να υπάρχουν, βάςει των μοντζλων μασ,
ενϊ μόνο ζνα μζροσ του μπορεί να οφείλεται ςτα ςυςτιματα SD, ιδίωσ τα ςυςτιματα
λευκοφ νάνου- αςτζρι κφριασ ακολουκίασ. Θ ςυχνότθτα των SNIa εξαρτάται από τον ρυκμό
αςτρογζννθςθσ (SFR, star formation rate) και τθν χρονικι κακυςτζρθςθ (DTD, delay time
distribution), δθλαδι τον χρόνο που χρειάηεται από τθν δθμιουργία του αςτζραπρογεννιτορα ωσ τθν ζκρθξθ SNIa. Να ςθμειϊςουμε ότι αυτόσ ο χρόνοσ είναι πολφ
μεγαλφτεροσ (τυπικά 1 δισ ζτθ) από τον αντίςτοιχο χρόνο για τισ ςουπερνόβα αςτρικισ
κατάρρευςθσ (μερικά εκατομμφρια ζτθ). Το ςυμπζραςμα είναι ότι τα ςυςτιματα DD
κυριαρχοφν ςτισ SNIa. Υπάρχουν όμωσ πράγματι αρκετά από αυτά? Οι ζρευνεσ ζδειξαν ότι
υπάρχουν αρκετά τζτοια ςυςτιματα ςτον Γαλαξία μασ. Μάλιςτα φαίνεται το 10% των
λευκϊν νάνων να είναι προϊόντα ςυγχϊνευςθσ 2 λευκϊν νάνων μικρισ μάηασ, χωρίσ να
ςθμειωκεί ζκρθξθ ςουπερνόβα. Ζτςι εξθγείται και ο πλθκυςμόσ των λευκϊν νάνων με μάηα
περίπου 1 θλιακι (15- 20%). Αυτό ςθμαίνει ότι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ πρζπει τα
ςυςτιματα να είναι τριπλά, με τουσ 2 λευκοφσ νάνουσ να ενϊνονται ςε 1 με μια περίπου
θλιακι μάηα, που κα αποτελζςει ςφςτθμα DD με τον τρίτο, μικρότερθσ μάηασ λευκό νάνο,
ϊςτε θ ςυγχϊνευςι τουσ να πυροδοτιςει τθν SNIa. Για παράδειγμα, το 10- 20% από τα

αςτζρια φαςματικοφ τφπου Α, οι προγεννιτορεσ των περιςςότερων λευκϊν νάνων που
παρατθροφμε ςιμερα, βρίςκονται ςε τριπλά αςτρικά ςυςτιματα.
Θ αναλογία των προγεννιτορων των SNIa είναι, ςφμφωνα με τισ εκτιμιςεισ μασ, SD 22%,
DD 60%, CD 7% και λοιποί διπλοί 11%. Αν κεωριςουμε τουσ CD (αςτζρι ςτον αςυμπτωτικό
κλάδο, άρα με εκφυλλιςμζνο πυρινα, και λευκό νάνο) ωσ είδοσ ςυςτθμάτων DD (δφο
εκφυλλιςμζνων λευκϊν νάνων), τότε το ποςοςτό των ςυςτθμάτων από 2 εκφυλλιςμζνα
αςτζρια γίνεται ςυντριπτικό.

Εκριξεισ ακτινϊν γ και αλλθλεπίδραςθ διπλϊν αςτεριϊν
Οι εκριξεισ ακτινϊν γ (gamma ray burst, GRB) χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ. Στισ
βραχυχρόνιεσ και ςτισ μακροχρόνιεσ. Το χρονικό όριο διάρκειασ που χωρίηει τισ 2
κατθγορίεσ είναι τα 2 δευτερόλεπτα. Θ ανακάλυψθ μεταγενζςτερων αναλαμπϊν
(afterglows) ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτο ορατό φάςμα μασ βοθκάει ςτθν ανακάλυψθ του γαλαξία
από όπου προζρχονται και επιβεβαιϊνει ότι οι μακρόχρονεσ GRB ςυμβαίνουν ςε μακρινοφσ
γαλαξίεσ (άρα ςε παλαιότερεσ εποχζσ του ςφμπαντοσ). Αυτοί οι γαλαξίεσ βρίςκονται ςε
φάςθ ζντονθσ αςτρογζννθςθσ (starforming galaxies, όπωσ οι γαλαξίεσ υπό ςυγχϊνευςθσ)
και παρατθροφμε τισ εκριξεισ ακτινϊν γ ειδικά ςε περιοχζσ τουσ με ζντονθ αςτρογζννθςθ
(πυκνά μοριακά νεφελϊματα μεγάλθσ μάηασ). Αυτό μασ κάνει να ςυμπεράνουμε ότι
δθμιουργοφνται από τθν βαρυτικι κατάρρευςθ αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ, κάτι που
επιβεβαιϊκθκε από τθν παρατιρθςθ εκριξεων ςουπερνόβα που ςυνδζονται με τισ GRB.
Ρρόκειται για SNIc (χωρίσ υδρογόνο και ιλιον ςτο φάςμα, άρα κατάρρευςθ
απογυμνωμζνων από το εξωτερικό τουσ ςτρϊμα αςτζρεσ) με πλατιζσ γραμμζσ εκπομπισ.
Αυτι θ διαπίςτωςθ ταιριάηει με τθν κεωρία φπαρξθσ πιδάκων. Αν θ εκπομπι των ακτινϊν γ
ζπρεπε να διαπεράςει το περιαςτρικό κζλυφοσ που δθμιουργείται πριν τθν ςουπερνόβα,
κα είχε μεγαλφτερθ χρονικι διάρκεια από αυτζσ που παρατθροφμε. Κα χρειαηόταν αυτόν
τον χρόνο να <τρυπιςει> το περιαςτρικό υλικό.
Και οι βραχφχρονεσ GRB ςυμβαίνουν ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ. Μάλλον προζρχονται από
ςυγχωνεφςεισ αςτζρων νετρονίων. Ζτςι ςυμβαίνουν ςε απομεινάρια διπλϊν αςτεριϊν.

Ραραμζνει ανοιχτό ερϊτθμα αν και οι μακρόχρονεσ GRB προζρχονται από διπλά αςτζρια.
Ο μθχανιςμόσ των εκριξεων ακτινϊν γ προβλζπει μεγάλθ ςτροφορμι του αςτεριοφ που κα
ςυςςωρεφςει ζναν δίςκο προςαφξθςθσ μεγάλθσ μάηασ. Ωσ κινθτιριοσ μθχανιςμόσ
προτείνεται ζνα μάγνεταρ (αςτζρι νετρονίων με ιςχυρότατο μαγνθτικό πεδίο) που

περιςτρζφεται ταχφτατα. Κα πρζπει να ζχει απομακρυνκεί το περιαςτρικό κζλυφοσ ϊςτε
να μπορεί να επεκτακεί ο ςχετικιςτικόσ πίδακασ ςε κλάςματα του δευτερολζπτου. Κανονικά
με τθν απομάκρυνςθ του εξωτερικοφ ςτρϊματοσ ενόσ αςτζρα (χαρακτθριςτικό για αςτζρια
μεγάλθσ μάηασ και υψθλισ μεταλλικότθτασ) ελαττϊνεται θ ςτροφορμι του, άρα δεν κα
ζπρεπε το απομεινάρι του να ζχει πολφ ταχεία περιςτροφι.
Αν κεωριςουμε ότι πρόκειται για μονό αςτζρι, θ ταχεία περιςτροφι κα το ζκανε να
αναμείξει ςε μεγάλο βακμό εξωτερικό με το εςωτερικό υλικό του. Ζτςι όλο το υδρογόνο κα
κάθκε ςτον πυρινα του και γφρω από αυτόν. Αυτά τα αςτζρια δεν εξελίςςονται ςε
κόκκινουσ υπεργίγαντεσ (δεν ζχουν εξωτερικό ςτρϊμα υδρογόνο που κα διαςταλεί και κα
ψυχκεί κατά πολφ) και βιϊνουν μικρι απϊλεια μάηασ. Αποτζλεςμα είναι να ςχθματίςουν
ζνα απομεινάρι μεγάλθσ μάηασ και με μεγάλθ ταχφτθτα περιςτροφισ (δεν βιϊνουν
ςθμαντικι απϊλεια ςτροφορμισ). Αυτό το μοντζλο είναι πιςτό για 10 φορζσ μικρότερθ
μεταλλικότθτα από τθν θλιακι, αλλά ζχουμε ανακαλφψει μακρόχρονεσ GRB ςε
περιβάλλονται με μεταλλικότθτα ακόμα και μεγαλφτερθ τθσ θλιακισ.
Εναλλακτικό μοντζλο είναι αυτό που προβλζπει ωσ προγεννιτορα ζνα διπλό αςτζρι. Τα
περιςςότερα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ζχουν ςυνοδό και αλλθλεπιδροφν με αυτόν ςε κάποια
φάςθ τθσ εξζλιξισ τουσ. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ μπορεί να αφαιρζςει το κζλυφοσ
υδρογόνου που δθμιουργείται γφρω από το ςφςτθμα κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ. Θ μεγάλθ
ςτροφορμι του αςτρικοφ πτϊματοσ μπορεί να εξθγθκεί με τθν μεταφορά ςτροφορμισ από
τον ςυνοδό του. Σε ζνα ςφςτθμα με ζνα αςτζρι μεγάλθσ μάηασ (18 θλιακζσ) και ζνα μικρισ
μάηασ (1- 5 θλιακζσ), ςτθν μεταγενζςτερθ φάςθ αςτρικισ εξζλιξθσ όπου τα 2 αςτζρια
αποκτάνε κοινό περιαςτρικό κζλυφοσ (common envelope), το αςτζρι μεγάλθσ μάηασ μπορεί
να ςυςςωρεφςει υδρογόνο από τον ςυνοδό του ςτον φλοιό καφςθσ θλίου του, με
αποτζλεςμα τθν εκρθκτικι εκτίναξθ του κελφφουσ. Αυτό κα είχε ωσ αποτζλεςμα να μείνει
ςτο ςφςτθμα ζνα αςτζρι- πυρινασ άνκρακα- οξυγόνου (χωρίσ υδρογόνο και ιλιον) μεγάλθσ
μάηασ και ο ςυνοδόσ αςτζρασ. Δεν υπάρχει πια περιαςτρικό κζλυφοσ και θ απϊλεια
ςτροφορμισ είναι ελάχιςτθ. Το αςτζρι μεγάλθσ μάηασ μπορεί επιπλζον να αποκτιςει
περιςςότερθ ςτροφορμι από τισ βαρυτικζσ αλλθλεπιδράςεισ με τον ςυνοδό του. Ζτςι
μπορεί να πυροδοτθκεί μία μακρόχρονθ GRB. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ ταιριάηει καλφτερα και
ςε χαμθλζσ μεταλλικότθτεσ.
Οι εκριξεισ ακτινϊν γ GRB μασ βοθκάνε ςτον κακοριςμό τθσ εποχισ του επαναιονιςμοφ του
ςφμπαντοσ (z=6). Ζχουμε ανακαλφψει GRB από εκείνθ τθν εποχι. Θ ςφνδεςι τουσ με τθν
ζντονθ αςτρογζννθςθ μασ δίνει πλθροφορίεσ για το ςφμπαν και τουσ γαλαξίεσ εκείνθσ τθσ
εποχισ. Για να ςυμβεί ο επαναιονιςμόσ μόνο μζςω των αςτεριϊν, πρζπει ζνα ςθμαντικό
μζροσ τθσ ακτινοβολίασ από τα αςτζρια να διζφυγε από τουσ γαλαξίεσ τουσ. Αυτό δεν
ςυνζβθ, γνωρίηουμε ότι το υπεριϊδεσ, που μπορεί να οδθγιςει ςε επαναιονιςμό,
απορροφάται αποτελεςματικά από τθν ςκόνθ και το ουδζτερο υδρογόνο. Οι λάμψεισ ςτο
ορατό μετά τα GRB (afterglows) μασ επιτρζπουν με το φάςμα τουσ να μετριςουμε τθν
πυκνότθτα ςτιλθσ του ουδζτερου υδρογόνου ςτουσ γαλαξίεσ όπου ςυνζβθςαν οι GRB. Ζτςι
γνωρίηουμε ότι οι γαλαξίεσ εκείνθσ τθσ εποχισ είχαν αρκετι αδιαφάνεια. Ραραμζνει
μυςτιριο πωσ ακριβϊσ ςυνζβθ ο επαναιονιςμόσ. (ςελ. 185)
Οι ςυγχωνεφςεισ 2 αςτζρων νετρονίων και αςτζρα νετρονίων με αςτρικι μαφρθ τρφπα
κεωροφνται οι πθγζσ των βραχυχρόνιων GRB. Οι λεγόμενεσ Κιλονόβα λάμπουν μζςω τθσ

ραδιενεργισ διάςπαςθσ των βαρζων ςτοιχείων, ςυγκεκριμζνα των ςτοιχείων που
δθμιουργικθκαν με τθν ταχζα απορρόφθςθ νετρονίων (r- process) ςτο πυκνό ςε νετρόνια
περιβάλλον ςυγχϊνευςθσ αςτζρων νετρονίων. Αυτι θ διαδικαςία είναι και ο βαςικόσ
προμθκευτισ αυτϊν των ςτοιχείων ςτο ςφμπαν. Θ ανακάλυψθ βαρυτικϊν κυμάτων
GW170817 από ςυγχϊνευςθ 2 αςτζρων νετρονίων και οι μετά παρατθριςεισ ςτο
θλεκτρομαγνθτικό φάςμα του GRB130303B επιβεβαίωςαν τα παραπάνω.
Τα διπλά αςτρικά ςυςτιματα και θ εξζλιξι τουσ εμπλζκονται και ςτα 2 είδθ GRB.

Διπλοί αςτζρεσ ωσ πθγζσ βαρυτικϊν κυμάτων
Θ αςτρονομία βαρυτικϊν κυμάτων μασ ζδωςε τθν ευκαιρία να παρατθριςουμε τθν
ςυνζνωςθ 2 μαφρων τρυπϊν και πρόςφατα 2 αςτζρων νετρονίων. Θ εκπομπι βαρυτικϊν
κυμάτων ζχει ωσ ςυνζπεια τθν ελάττωςθ τθσ ςτροφορμισ των 2 μελϊν ενόσ ςυςτιματοσ, με
αποτζλεςμα τθν ελάττωςθ τθσ περιόδου περιφοράσ και τθν μείωςθ τθσ εκκεντρικότθτασ. Τα
βαρυτικά κφματα μασ προςφζρουν τθν δυνατότθτα να μάκουμε περιςςότερα για τα
ςυμπαγι αντικείμενα (Compact Objects, λευκοί νάνοι, αςτζρεσ νετρονίων, μαφρεσ τρφπεσ).
Για τθν κατανόθςθ τθσ δθμιουργίασ των αςτζρων νετρονίων και των μαφρων τρυπϊν
πρζπει να γνωρίηουμε τθν εξζλιξθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Ανοιχτά κζματα
παραμζνουν οι αςτρικοί άνεμοι και θ επίδραςθ τθσ αςτρικισ περιςτροφισ ςτθν αςτρικι
εξζλιξθ, θ κατάρρευςθ του αςτρικοφ πυρινα, κακϊσ και θ εξζλιξθ των εκριξεων
ςουπερνόβα, θ μάηα και θ περιςτροφι των ςυμπαγϊν αντικειμζνων. Από τισ παρατθριςεισ
των αςτζρων νετρονίων γνωρίηουμε ότι βίωςαν μια αςφμμετρθ ϊκθςθ (kick), αλλά δεν
γνωρίηουμε αν αυτό ιςχφει και για τισ μαφρεσ τρφπεσ. Πλα τα παραπάνω γίνονται πιο
πολφπλοκα αν υπάρχει και ςυνοδόσ αςτζρασ που επθρεάηει τθν αςτρικι εξζλιξθ του
αςτζρα μεγάλθσ μάηασ.
Οι μαφρεσ τρφπεσ

Είναι τα πιο άγνωςτα αντικείμενα τθσ φφςθσ. Δεν γνωρίηουμε ποια αςτζρια εξελίςςονται
ςε μαφρεσ τρφπεσ, αν πρϊτα δθμιουργείται ζνασ αςτζρασ νετρονίων που καταρρζει ςε
δεφτερθ φάςθ και αν θ δθμιουργία μαφρθσ τρφπασ ςυνδζεται με ζκρθξθ ςουπερνόβα.
Ρρόςφατεσ μελζτεσ διπλϊν με μαφρθ τρφπα ςτισ ακτίνεσ Χ ζδειξαν ότι οι μαφρεσ τρφπεσ
ζχουν τθν ίδια κατανομι ςε γαλαξιακό φψοσ με τουσ αςτζρεσ νετρονίων. Υποκζτουμε ότι
δθμιουργοφνται ςτο γαλαξιακό επίπεδο (λεπτό δίςκο), όπου υπάρχει ςθμαντικι
αςτρογζννθςθ, άρα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ. Θ διαςπορά ςε φψοσ δείχνει ότι πρζπει να
βίωςαν αςφμμετρθ ϊκθςθ. Θ ϊκθςθ δεν πρζπει να είναι πολφ ιςχυρι γιατί κα διαλυκεί το
διπλό ςφςτθμα. Από τα βαρυτικά κφματα ανακαλφψαμε διπλζσ μαφρεσ τρφπεσ με μεγάλο
εφροσ μαηϊν. Αν οι άξονεσ περιςτροφισ των μαφρων τρυπϊν που ενϊνονται ζχουν κάποια
ευκυγράμμιςθ, μποροφμε να κεωριςουμε ότι πρόκειται για διπλό ςφςτθμα που και τα 2
αςτζρια εξελίχτθκαν ςε μαφρθ τρφπα. Για να ιςχφει αυτό, κα πρζπει να μθν αλλοιϊνεται ο
άξονασ περιςτροφισ κατά τθν αςτρικι κατάρρευςθ. Σιμερα (2018) γνωρίηουμε 15 διπλοφσ
αςτζρεσ νετρονίων ςτον Γαλαξία μασ, που ςθμαίνει ότι θ ςυγχϊνευςθ αςτζρων νετρονίων
δεν είναι τόςο ςπάνια. Ραρατθροφμε ςυςτιματα μικρισ περιόδου περιφοράσ (κοντινοί
μεταξφ τουσ αςτζρεσ νετρονίων) μερικά με πολφ και άλλα με λίγο εκκεντρικι τροχιά, άρα θ
δθμιουργία αυτϊν των ςυςτθμάτων δεν ςυμβαίνει μόνο με ζναν τρόπο. Στα ςυςτιματα με
μικρι εκκεντρικότθτα οι αςτζρεσ νετρονίων πρζπει να δζχτθκαν μικρζσ ωκιςεισ κατά τθν
αςτρικι κατάρρευςθ, και ςυνδζονται με SN δζςμευςθσ θλεκτρονίων (electron-capture),
που ςυμβαίνει κυρίωσ ςε ςτενοφσ διπλοφσ αςτζρεσ και όχι ςε χαλαροφσ διπλοφσ ι
μεμονωμζνα αςτζρια.
Για να δθμιουργθκεί ζνα διπλό ςφςτθμα αςτζρων νετρονίων, πρζπει ο κυρίωσ αςτζρασ να
εκραγεί ωσ ςουπερνόβα. Αν το ςφςτθμα διατθρθκεί, κα είναι υπό τθν μορφι διπλοφ
μεγάλθσ μάηασ ακτινϊν Χ. Ο αςτζρασ νετρονίων κα ςυςςωρεφει μάηα από τον ςυνοδό του.
Ο δευτερεφων κα είναι ζνα αςτζρι καφςθσ θλίου, κα εκραγεί και κα δθμιουργιςει τον
δεφτερο αςτζρα νετρονίων. Οι προςομοιϊςεισ προβλζπουν ότι μετά τθν ςυγχϊνευςθ 2
αςτζρων νετρονίων κα εκτιναχτεί υλικό από το ςφςτθμα, και κα δθμιουργθκεί (ζςτω
προςωρινά πριν καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα) ζνασ αςτζρασ νετρονίων μεγάλθσ μάηασ.
Αυτό ςθμαίνει ότι θ ςυγχϊνευςθ κα παρουςιάςει εκπομπι και ςτα θλεκτρομαγνθτικά
κφματα. Θ ραδιενεργόσ διάςπαςθ του ςχετικά μικρισ πυκνότθτασ υλικοφ που εκτινάχτθκε
κα ζχει λαμπρότθτα ανάμεςα ςε νόβα και ςουπερνόβα. Αυτι θ ζκρθξθ λαμπρότθτασ
ονομάηεται κιλονόβα ι μακρονόβα. Θ λαμπρότθτα εξαρτάται από τθν ενζργεια τθσ ζκρθξθσ
και τθν αδιαφάνεια τθσ φλθσ. Για ςχετικά μικρι αδιαφάνεια θ εκπομπι φωτόσ κα είναι
άμεςθ και ςτο μπλε ενϊ για μεγαλφτερθ αδιαφάνεια κακυςτερθμζνθ και ςτο κόκκινο. Ρολφ
ςθμαντικό είναι θ γριγορθ ταφτιςθ του ςιματοσ ςτα βαρυτικά κφματα με αυτό ςτο
θλεκτρομαγνθτικό φάςμα. Μια εκτίμθςθ είναι ότι ςυμβαίνουν 1500 ςυγχωνεφςεισ αςτζρων
νετρονίων ανά τετραγωνικό Gpc το ζτοσ.
Οι διπλοί λευκϊν νάνων ανιχνεφονται ςτο οπτικό, αλλά ακόμα όχι ςτα βαρυτικά κφματα.
Θ ανίχνευςθ βαρυτικϊν κυμάτων είναι μια μζκοδοσ παρατιρθςθσ που μόλισ ξεκίνθςε.
Ελπίηουμε τα επόμενα χρόνια να ζχουμε μεγάλο πλικοσ μετριςεων ϊςτε να εξελίξουμε τα
κεωρθτικά μοντζλα μασ.

