Τα αζηέπια

Καηάηαξη και ηα σαπακηηπιζηικά ηοςρ.
Τα αζηέξηα ραξαθηεξίδνληαη από ηα εμήο κεγέζε ηνπο.
Φαινόμενη λαμππόηηηα.
Οπζηαζηηθά δελ πξόθεηηαη γηα πξαγκαηηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπο,
αθνύ απηή εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε ηνπ άζηξνπ από ηνλ
παξαηεξεηή. Δίλαη όκσο ην αξραηόηεξν θξηηήξην θαηάηαμεο
αζηέξσλ. Γηα λα καο δώζεη πηζηά απνηειέζκαηα, πξέπεη λα
ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε από ην αζηέξη, ηελ κεζναζηξηθή
ύιε, πνπ κεηώλεη ηελ έληαζε ηνπ θσηόο, ηελ ελέξγεηα αλά
επηθάλεηα θαη ρξνληθή κνλάδα πνπ ιακβάλνπκε, θαη ηελ έληαζή
ηεο. Η ιακπξόηεηα κεηξηέηαη ζε κεγέζε.
Θεσξνύκε σο κέγεζνο 0 ηελ ιακπξόηεηα πνπ έρεη ην αζηέξη,
ηύπνπ A0V, Βέγα (Vega).
Ο Σείξηνο είλαη ην πην ιακπξό αζηέξη, κε -1,47 κέγεζνο, εθηόο
θπζηθά από ηνλ ήιην(-26,75).
Μπνξνύκε λα δνύκε κε γπκλό κάηη κέρξη πεξίπνπ +6 κέγεζνο
αζηέξηα. Τν επίγεην ηειεζθόπην VLT βιέπεη κέρξη +28, ην
δηαζηεκηθό Hubble κέρξη +30 κέγεζνο.
Αληίζηνηρα, έλα αζηέξη +23 κέγεζνο είλαη ηόζν ιίγν θσηεηλό όζν
έλα θεξί από απόζηαζε 30000 ρηι.
Τα αζηέξηα ιάκπνπλ θαη ζε άιια, εθηόο ηνπ νξαηνύ, κήθε
θύκαηνο. Θεσξείηαη όηη ηα αζηέξηα ηύπνπ Α0 κεηαμύ 5,5 θαη 6,5
κεγέζνπο έρνπλ ηελ ίδηα αλαινγία ιακπξόηεηαο ζε όια ηα κήθε
θύκαηνο.
Ο Βέγα ππνινγίδεηαη λα έρεη 0,03 κέγεζνο ιακπξόηεηαο ζε όια ηα
κήθε θύκαηνο θαη ζεσξείηαη ην ζεκείν 0 ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο.
Χπώμα
Η ηαπηόηεηα ηνπ ρξώκαηνο δίλεηαη από ηελ δηαθνξά κεηαμύ 2
κήθε θύκαηνο.
Καη εδώ ηα αζηέξηα A0V ζεσξνύληαη σο ζεκείν 0.
Τν ρξώκα νθείιεηαη ζε 2 παξακέηξνπο. Τελ δηαζπνξά ελέξγεηαο
ζην θάζκα ηνπ αζηέξα (ζε πην ρξώκα εθπέκπεη πεξηζζόηεξν), θαη
ηελ απνρξσκάηηζε ιόγσ ηεο κεζναζηξηθήο ύιεο (ην κπιε
απνξξνθάηαη πην πνιύ, κε απνηέιεζκα ηα αζηέξηα λα
εκθαλίδνληαη πην θόθθηλα από όηη είλαη).

Απόλςηη λαμππόηηηα, θωηεινόηηηα
Η θαηλόκελε ιακπξόηεηα ελόο αζηέξα είλαη ν ιόγνο ηεο αιεζηλήο
ιακπξόηεηαο κε ηελ απόζηαζή ηνπ. Γηα κέηξν ηεο αιεζηλήο
ιακπξόηεηαο νξίδνπκε ηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα ζε απόζηαζε
ησλ 10 παξζέθ. Η ιακπξόηεηα εμαζζελεί κε ην ηεηξάγσλν ηεο
απόζηαζεο. Έηζη κπνξνύκε λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ απόζηαζε, αλ
είλαη γλσζηή ε ιακπξόηεηα θαη ην αληίζεην. Φσηεηλόηεηα
νλνκάδνπκε ηελ ξνή αθηηλνβνιίαο ελόο άζηξνπ ζε όια ηα κήθε
θύκαηνο.
Φαζμαηική καηάηαξη
Ο θαζκαηηθόο ηύπνο ελόο αζηέξα δίλεηαη από ηελ εηθόλα ησλ
γξακκώλ ηνπ θάζκαηόο ηνπ. Δίλαη ε ζεκαληηθόηεξε θαηάηαμε,
αθνύ ραξαθηεξίδεη ηελ θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζηέξα. Γελ
κπνξνύκε, ιόγσ απόζηαζεο, λα έρνπκε πην άκεζεο κεηξήζεηο από
ηα αζηέξηα, όπσο ε βαξπηηθή επηηάρπλζε θ.ιπ.
Η θαηάηαμε ησλ αζηέξσλ βάζε θάζκαηνο είλαη ε εμήο
O Καπηά αζηέξηα κε γξακκέο πνιιαπιά ηνληζκέλσλ αηόκσλ,
θπξίσο (HeΙΙ).
Με ζρεηηθά αζζελέο (H) θαη πνιιέο γξακκέο εθπνκπήο.
B

Λείπεη ην (HeII), ην (HeI) είλαη δπλαηό θαη ην (H) εληζρπκέλν.

A Τν (H) είλαη ζην κέγηζην, θαη έρνπκε αζζελείο γξακκέο
ηνληζκέλσλ κεηάιισλ( (CaII),.. ).
F Τν (CaII) είλαη δπλαηό, θαη άιια ηνληζκέλα θαη νπδέηεξα
κέηαιια είλαη ηζνδύλακα, ελώ ην (H) εμαζζελεί.
G Τν θάζκα ηνπ ειίνπ. Τν (CaII) είλαη πνιύ δπλαηό θαη έρνπκε
πνιιά νπδέηεξα κέηαιια((FeI),..). Τν (H) εμαζζελεί θαη άιιν.
K Έρνπκε δπλαηέο θαζκαηηθέο γξακκέο κεηάιισλ θαη εκθάληζε
κνξηαθώλ γξακκώλ.
M Γξακκέο νπδέηεξσλ κεηάιισλ, ηδίσο ηνπ (CaI) θαη
πεξηζζόηεξα κόξηα, θπξίσο (TiO)- νκάδεο.

L,T Πξόθεηηαη γηα λέεο θαηεγνξίεο, γηα θαθέ λάλνπο.
Οη ππνθαηεγνξίεο θάζε νκάδαο είλαη 10 (0-9).
Οη κεγάινη αζηέξεο ηύπνπ Ο έρνπλ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία
30000 β. Κειβηλ θαη νη κηθξνί Κ, Μ κόιηο 3000 β.
Καηεγνξίεο εμαίξεζεο (0,05%) είλαη αζηέξηα ζε ηειηθό ζηάδην
εμέιημεο.
Απηά είλαη
1) Με κεγάιε ζεξκνθξαζία
Κεληξηθνί αζηέξεο πιαλεηηθνύ λεθειώκαηνο (ι. λάλνη) P, θαη ηα
Wolf-Rayet αζηέξηα W, κε ηζρπξή εθπνκπή αδώηνπ νη WN θαη
αληίζηνηρα άλζξαθα νη WC. Έρνπλ ράζεη ηα εμσηεξηθά ηνπο
ζηξώκαηα ιόγσ ηζρπξνύ αζηξηθνύ αλέκνπ θαη απνθαιύπηνπλ ηα
εζσηεξηθά ζηξώκαηα ππξεληθήο ζύληεμεο (άδσην ζηα WN,
άλζξαθα ζηα WC)., Nova Q.
2) Με κηθξή ζεξκνθξαζία
Σπκπιεξσκαηηθή ζεηξά S- αζηέξηα. Γπλαηέο γξακκέο (ZrO), (Yo),
(LaO),...
Σπκπιεξσκαηηθή ζεηξά C- αζηέξηα (αζηέξηα άλζξαθα). Ιζρπξνί
δεζκνί άλζξαθα ((CN),(CO),(C2)). Έρνπλ ράζεη ηα εμσηεξηθά
ηνπο ζηξώκαηα από ζπλνδό αζηέξα.
Έηζη, όιε ε ζεηξά είλαη O(P,W,Q)- B- A- F- G- K(S,C)- M. Δθηόο
από ηα αζηέξηα W, όια ηα άιια ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ αζηεξηώλ
είλαη κόλν γίγαληεο (εθηόο θύξηαο αθνινπζίαο, κε εθηεηακέλεο
εμσηεξηθέο πεξηνρέο).
Μπξνζηά από ην γξάκκα θάζε νκάδαο κπαίλεη θαη έλα
δηεπθξηληζηηθό γηα ηελ εηδηθή θαηεγνξία ηνπ αζηέξα, αθνύ ε
θαζκαηηθή ζεηξά καο δίλεη ηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ
αζηέξα, αιιά όρη θαη ηελ ιακπξόηεηά ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, έλαο γίγαληαο Μ είλαη εθαηνκκύξηα θνξέο
ιακπξόηεξνο από έλαλ λάλν Μ.
Έηζη, βάζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζην θάζκα, έρνπκε
C ππεξ- γίγαληεο (α Κύθλνπ- Νηελέκπ cA2)
g γίγαληεο (β Γηδύκσλ- Πνιπδεύθεο gK0)
d λάλνη (Ο ήιηνο είλαη dG2)
sd ππό- λάλνη
wD ιεπθνί λάλνη

Τέινο, ππάξρεη θαη άιιε δηαθνξνπνίεζε (ιακπξόηεηαο) κε
ιαηηληθνύο αξηζκνύο ζην ηέινο ηνπο.
Ιa-0 ππέξ- ππεξγίγαληεο. Ο α Κύθλνπ είλαη A2Iα
I ππεξγίγαληεο
ΙΙ ιακπξνί γίγαληεο
ΙΙΙ γίγαληεο. Ο Πνιπδεύθεο είλαη K0III
ΙV ππνγίγαληεο
V λάλνη (αζηέξηα θπξίαο αθνινπζίαο).Ο ήιηνο είλαη G2V. Πάλσ
από ην 90% ησλ αζηεξηώλ είλαη ζηελ θ. αθνινπζία.
VI ππνλάλνη.
ΓηάγξακκαH/R.
Τν δηάγξακκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιινύο ηξόπνπο.
Όηαλ ρξεζηκνπνηνύκε ηελ ιακπξόηεηα, ην ρξώκα ελόο αζηέξα
απνηειεί κέηξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Καη ε θαζκαηηθή
θαηάηαμε απνηειεί κέηξν ζεξκνθξαζίαο. Μηα άιιε κέζνδνο
παξνπζίαζεο ηεο αζηξηθήο ιακπξόηεηαο είλαη ε απόιπηε νξαηή
ιακπξόηεηα. Ο άμνλαο ιακπξόηεηαο ζην δηάγξακκα κπνξεί λα
νξηζηεί σο απόιπηε ζην νξαηό ιακπξόηεηα θαη ν άμνλαο ηεο
ζεξκνθξαζίαο σο άμνλαο θαζκαηηθνύ ηύπνπ ή ρξώκαηνο. Απηέο
νη παξαιιαγέο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπρλά, γηαηί ηα κεγέζε ηνπο
είλαη κεηξήζηκα, ζε αληίζεζε κε ηελ ιακπξόηεηα θαη ηελ
ζεξκνθξαζία. Μηα από απηέο νλνκάδεηαη δηάγξακκα ρξώκαηνοιακπξόηεηαο.

Λακπξόηεηα θαη θαζκαηηθή θαηάηαμε.
Τν πιάηνο ησλ γξακκώλ καο δείρλεη ηελ ιακπξόηεηά ηνπο. Σην
δηάγξακκα μερσξίδνπλ νη γίγαληεο κε ηηο ζηελόηεξεο θαη
ηζρπξόηεξεο θαζκαηηθέο γξακκέο από ηνπο λάλνπο. Απηή ε
θαηεγνξηνπνίεζε νλνκάδεηαη θαηεγνξηνπνίεζε ιακπξόηεηαο
(luminosity class) θαη πεξηγξάθεηαη από ηνπο αξηζκνύο I σο V, κε
ην I λα είλαη νη ιακπξόηεξνη θαη ππνθαηεγνξίεο όπσο Ia,Ib.
Άξα ν ήιηνο καο είλαη G2V θαη ν Μπεηειγθέδ M2Ia. Οη ιεπθνί
λάλνη θαηεγνξηνπνηνύληαη δηαθνξεηηθά. Γηα απηνύο κπαίλεη ην
γξάκκα D (Degenerate), εθθπιηζκέλα αζηέξηα, άξα ν Σείξηνο Β
είλαη θαζκαηηθνύ ηύπνπ DA2. Τν Α2 είλαη παξαπιαλεηηθό, δελ
αληαπνθξίλεηαη ζε θάζκαηα άιισλ εηδώλ αζηεξηώλ. Τν Α είλαη
δείθηεο ζύλζεζεο ησλ εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπ αζηέξα θαη ην
2 δείθηεο ηεο ζεξκνθξαζίαο.

Αζηπική μάζα και εξέλιξη.
Καηά ηελ θάζε ηεο θπξίαο αθνινπζίαο, έλα αζηέξη δελ
κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηελ ιακπξόηεηα ή ηελ ζεξκνθξαζία ηεο
θσηόζθαηξάο ηνπ, έηζη ε ζέζε ηνπ ζην δηάγξακκα δελ αιιάδεη
ζεκαληηθά (ζηελ πξάμε ηα αζηέξηα γιηζηξνύλ πνιύ αξγά πξνο ηα
πάλσ ζην δηάγξακκα, γηα απηό ε θύξηα αθνινπζία έρεη ηελ κνξθή
ισξίδαο παξά ζηελήο γξακκήο).

Αζηξηθή θαζκαηνζθνπία-θαζκαηηθέο γξακκέο
θαη ζεξκνθξαζία.
Μηα από ηηο πην ζεκαληηθέο γξακκέο ζηα θάζκαηα πνιιώλ
αζηέξσλ είλαη απηή ηνπ πδξνγόλνπ. Οη γξακκέο απνξξόθεζεο
Balmer έρνπλ ηα αηνκηθά επίπεδα Hα, Hβ, Hγ θ.ιπ. πνπ
αληηζηνηρνύλ ζηηο κεηαβάζεηο ησλ ειεθηξνλίσλ ηνπ αηόκνπ
πδξνγόλνπ.

Γηα ηηο γξακκέο Balmer, ην θαηώηεξν ελεξγεηαθό επίπεδν είλαη ην
n=2. Σε ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ζρεδόλ όια ηα άηνκα βξίζθνληαη
ζην n=1. Τόηε νη γξακκέο Balmer είλαη πνιύ αζζελήο. Αλ
αληίζεηα ε ζεξκνθξαζία είλαη πνιύ πςειή, ηόηε ζρεδόλ όια ηα
άηνκα πδξνγόλνπ είλαη ηνληζκέλα θαη νη γξακκέο Balmer είλαη
πάιη αδύλακεο. Αλάκεζα ζε απηά ηα δύν άθξα έρνπκε έλα εύξνο
ζεξκνθξαζηώλ όπνπ πνιιά ειεθηξόληα είλαη ζηελ n=2.
Η κεηάβαζε από απηό ην επίπεδν είλαη ζπλεζηζκέλε θαη νη
γξακκέο Balmer παξνπζηάδνληαη ηζρπξέο. Η ηζρύ κηαο θαζκαηηθήο
γξακκήο θαζνξίδεηαη από ηελ πνζόηεηα ηεο αθηηλνβνιίαο
(κεηξήζηκε σο ππθλόηεηα ξνήο) πνπ αθαηξέζεθε από ην θάζκα,

από ηελ ύιε πνπ ην απνξξόθεζε (ην αληίζεην γηα ηελ γξακκή
εθπνκπήο). Οη θαζκαηηθέο γξακκέο κπνξεί λα είλαη πιαηηέο θαη
ξερέο ή ζηελέο θαη βαζηέο, αιιά κε ηελ ίδηα ηζρύ (ην ζρήκα ηεο
γξακκήο καο δείρλεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αεξίνπ). Τν ηζνδύλακν
πιάηνο κηαο γξακκήο καο παξέρεη κηα πνζνηηθή κέηξεζε ηεο ηζρύο
ηεο θαζκαηηθήο γξακκήο. Έλα πνιύ θαπηό θαη έλα πνιύ ςπρξό
αζηέξη ζα έρνπλ παξόκνηαο ηζρύο γξακκέο Balmer. Γηα απηό
ρξεηαδόκαζηε θαη άιιεο γξακκέο πνπ είλαη επαίζζεηεο ζηελ
ζεξκνθξαζία, αιιά κε άιιε δηαθύκαλζε. Μηα άιιε δπζθνιία είλαη
όηη ε ηζρύ ησλ γξακκώλ είλαη επαίζζεηε ζηελ κεηαιιηθόηεηα.
Φξεζηκνπνηνύκε ζηνηρεία πέξα ηνπ πδξνγόλνπ πνπ δελ έρνπλ
κεγάιε δηαθύκαλζε αθζνλίαο από αζηέξη ζε αζηέξη.
Σε δεδνκέλε ζεξκνθξαζία, όζν πην ιακπξό είλαη ην αζηέξη, ηόζν
πην ζηελέο θαη ηζρπξέο είλαη νη γξακκέο απνξξόθεζεο
ζπγθεθξηκέλσλ ηνληζκέλσλ αηόκσλ. Η αηηία ηεο επίδξαζεο ηεο
ιακπξόηεηαο ζην πιάηνο θαη ζηελ ηζρύ ησλ γξακκώλ είλαη ε
δηαθνξά ησλ ζπλζεθώλ ζηελ αηκόζθαηξα ησλ άζηξσλ. Τα
εμσηεξηθά ζηξώκαηα κεγάισλ αζηέξσλ, όπνπ ζρεκαηίδνληαη νη
γξακκέο, έρνπλ κηθξόηεξε ππθλόηεηα από απηέο ζηα κηθξά
αζηέξηα ίδηαο ζεξκνθξαζίαο, επεηδή ζηα κεγάια ε κάδα
θαηαλέκεηαη ζε κεγαιύηεξε επηθάλεηα. Έηζη ηα άηνκα θαη ηα ηόληα
δηαζθνξπίδνληαη ζε κεγάιν βαζκό θαη νη ζπγθξνύζεηο αλάκεζά
ηνπο είλαη ζρεηηθά ζπάληεο. Τν αληίζεην ζπκβαίλεη ζηα κηθξά
αζηέξηα, όπνπ ε πίεζε θαη ε ππθλόηεηα είλαη κεγαιύηεξεο ζηηο
εμσηεξηθέο πεξηνρέο. Απηέο νη αιιειεπηδξάζεηο απνηεινύλ αηηία
δηαηαξαρώλ ζηα ελεξγεηαθά επίπεδα ησλ αηόκσλ θαη πξνθαινύλ
κηθξέο ηπραίεο δηαθνξέο ζηελ κεηαβνιή ηεο ελέξγεηαο (άξα θαη
ζην κήθνο θύκαηνο) όηαλ απνξξνθάηαη έλα θσηόλην. Έηζη νη
θαζκαηηθέο γξακκέο είλαη πην πιαηηέο ζηα κηθξά αζηέξηα. Απηή ε
δηαδηθαζία νλνκάδεηαη πιάηπλζε κέζσ πίεζεο (pressure
broadening). Η πηζαλόηεηα λα αιιεινεπηδξάζεη έλα ηόλ κε έλα
ειεθηξόλην θαη λα επαλαζπλδεζεί είλαη κεγαιύηεξε ζηα κηθξά
αζηέξηα, άξα νη γξακκέο πνπ παξάγεη ην ηόλ είλαη πην αζζελείο
από όηη ζε έλα κεγάιν αζηέξη, όπνπ έλα ηόλ ζπλδέεηαη πην
δύζθνια κε έλα ειεθηξόλην. Μόιηο ζύλδεζαλ νη αζηξνλόκνη απηά
ηα θαηλόκελα κε ηελ ιακπξόηεηα, κπόξεζαλ λα ηελ θαζνξίζνπλ
ζε αζηέξηα κε άγλσζηε ιακπξόηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ηα πιάηε

ησλ γξακκώλ πδξνγόλνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ θαζνξηζκό
ησλ θαζκαηηθώλ ηύπσλ B σο F (ζην H/R) ελώ ην ηζρπξά
ηνληζκέλν ζηξόληην (SrII) θαη ην νπδέηεξν ζίδεξν (FeI) καο
δίλνπλ γξακκέο πνπ επηηξέπνπλ ηνλ θαζνξηζκό ησλ ηύπσλ F σο
G. Απηή ε κέζνδνο δελ καο παξέρεη αθξηβή ιακπξόηεηα, αιιά
κπνξνύκε λα θαζνξίζνπκε θαηεγνξίεο ιακπξόηεηαο, πνπ
αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά είδε αζηεξηώλ. Να ζεκεηώζνπκε
όηη ε επίδξαζε ηεο ιακπξόηεηαο ζηελ ηζρύ ησλ γξακκώλ θάπνησλ
ηνληζκέλσλ αηόκσλ ζεκαίλεη όηη ε θαζκαηηθή θαηεγνξηνπνίεζε
κπνξεί λα γίλεη θαηά ιακπξόηεηα, αιιά θαη θαηά ζεξκνθξαζία.
Η εηδηθή θαηεγνξηνπνίεζε εμαξηάηαη από ηελ ηζρύ ησλ
θπκαηλόκελσλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ, πεξηιακβάλνληαο γξακκέο
από ηνληζκέλα άηνκα. Δίλαη επηύρεκα όηη ζε κεγάιν εύξνο
ιακπξόηεηαο, ε επίδξαζή ηεο είλαη κηθξόηεξε από απηή ηεο
ζεξκνθξαζίαο. Έηζη δελ ππνηηκάηαη ε κέηξεζε ηεο ηζρύο ησλ
γξακκώλ από ηελ ιακπξόηεηα. Με απηόλ ηνλ ηξόπν κπνξνύκε
θαη λα κεηξήζνπκε απνζηάζεηο. Μπνξνύκε λα κεηξήζνπκε ηελ
ζεξκνθξαζία θαη ηελ ιακπξόηεηα θαζκαηνζθνπηθά, θαη λα
ζπκπεξάλνπκε ηελ απόζηαζε (κε θάπνηα αβεβαηόηεηα, όπσο γηα
ηελ ιακπξόηεηα) από ηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα
(θαζκαηνζθνπηθή παξάιιαμε). Μπνξεί λα έρνπκε ζθάικα ζηηο
κεηξήζεηο από ηελ απνξξόθεζε θαη ζθέδαζε ιόγσ κεζναζηξηθήο
ύιεο. Τα απνηειέζκαηα ηέηνησλ κεηξήζεσλ απόζηαζεο
επηβεβαηώζεθαλ από ηξηγσλνκεηξηθέο κεηξήζεηο παξάιιαμεο γηα
πνιιά ιακπξά αζηέξηα.

Η αθηίλα ησλ αζηεξηώλ

Δίλαη άκεζα κεηξήζηκε κόλν γηα ηνλ ήιην (6,955ρ10ζηε5 ρηι.).
Γηα ηα άιια αζηέξηα ππάξρνπλ 3 άκεζνη (γεσκεηξηθνί) ηξόπνη,
πνπ κπνξνύλ λα εθαξκνζηνύλ κόλν ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο, θαη 1
έκκεζνο ηξόπνο κέηξεζεο, κε κεγάιε εθαξκνγή, αιιά
πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα.
Ο ππώηορ ηπόπορ είλαη ε ζπκβνινκεηξία. Μηα πεξίπησζε είλαη
κε κέηξεζε ηεο γσληαθήο δηακέηξνπ ηνπ αζηέξα. Αλ γλσξίδνπκε
ηελ παξάιιαμε ή ηελ απόζηαζε ππνινγίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή
δηάκεηξν. Σήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε πνιιά ηειεζθόπηα γηα κηα
ηέηνηα κέηξεζε. Μηα άιιε κέζνδνο, εθαξκόζηκε ζε κηθξά αζηέξηα
κε κεγάιε ιακπξόηεηα, είλαη λα ππνινγίδνπκε ηελ κείσζε ηεο

ιακπξόηεηαο ζηελ άθξε ηνπ δίζθνπ ζε ζρέζε κε ην θέληξν. Μηα
άιιε είλαη ε εμάπισζε ησλ θειίδσλ, πνπ δελ κπνξεί λα
ππεξβαίλεη ηελ δηάκεηξν ηνπ δίζθνπ.
Ο δεύηεπορ ηπόπορ είλαη ε απόθξπςε ηνπ αζηέξα από ηελ
Σειήλε, πνπ μέξνπκε, αθξηβώο ην κέγεζόο ηεο θαη ηελ απόζηαζή
ηεο από ηελ Γε. Μεηξάκε ηελ ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θσηόο από ην
αζηέξη πνπ απνθξύπηεηαη θαη ππνινγίδνπκε ηελ δηάκεηξό ηνπ.
Δδώ καο δπζθνιεύνπλ νη νξνζεηξέο ηεο Σειήλεο θαη απαηηείηαη
παξαηήξεζε από πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία (ζπκβνινκεηξία) ή
πνιιέο παξαηεξήζεηο. Σηε ξαδηναζηξνλνκία ε κέζνδνο απηή
εθαξκόδεηαη πην εύθνια.
Ο ηπίηορ ηπόπορ είλαη ε κέηξεζε ησλ δηπιώλ αζηέξσλ πνπ
αιιειεπηθαιύπηνληαη. Ο ρξόλνο επηθάιπςεο καο δίλεη ηα ζρεηηθά
ηνπο κεγέζε θαη ε ηαρύηεηα πεξηθνξάο δίλεηαη από ηελ
θαζκαηνζθνπηθή κέηξεζε ηεο κεηαηόπηζεο Νηόπιεξ. Γπζθνιίεο
πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ είλαη ειιεηπηηθέο ηξνρηέο, ζε ζηελά
ζπζηήκαηα λα είλαη πεπιαηπζκέλνη νη αζηέξεο, ε δηαθνξά
θσηεηλόηεηαο άθξεο- θέληξν ηνπ αζηξηθνύ δίζθνπ, ή λα κελ
ππάξρεη νιηθή επηθάιπςε. Με απηή ηε κέζνδν κεηξήζακε ηνλ VV
Κεθέα λα έρεη δηάκεηξν 1600 θνξέο ηελ δηάκεηξν ηνπ ειίνπ (όζε
ε ηξνρηά ηνπ Κξόλνπ γύξσ από ηνλ ήιην!)
Η έκκεζε κέζνδνο είλαη ε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ
αθηηλνβνιία.
Υπνινγίδνπκε ηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα θαη ηελ απόζηαζε, πνπ
καο δίλνπλ ηελ απόιπηε ιακπξόηεηα, θαη ην θάζκα- ζεξκνθξαζία
πνπ καο δίλεη ηε θσηεηλόηεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο, θαη όια
καδί καο δίλνπλ ην κέγεζνο ηεο επηθάλεηαο.

Μάδα, ππθλόηεηα, βαξπηηθή επηηάρπλζε
Μάζα
Άκεζε επηβεβαίσζε ηεο κάδαο γίλεηαη κόλν ζε δηπινύο αζηέξεο,
ράξε ζηε βαξπηηθή αιιειεπίδξαζε (3νο λόκνο ηνπ Κεπιεξ).
Καηεγνξίεο δηπιώλ αζηέξσλ
1) Οπηηθνί δηπινί αζηέξεο.
Η άκεζε παξαηήξεζε καο δίλεη ην ζύλνιν ηεο κάδαο, αλ
δηαπηζηώλνπκε θαζκαηηθά ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ζηνλ
νπξάλην ζόιν ζε δεπηεξόιεπηα ηεο κνίξαο, ή καο είλαη γλσζηή ε
απόζηαζή ηνπο από εκάο. Τν πόζν από ηελ ζπλνιηθή κάδα αλήθεη

ζην θάζε αζηέξη καο ην δείρλεη ε πεξηθνξά ηνπο γύξσ από ην
θνηλό ηνπο θέληξν κάδαο.
2)Αζηέξεο κε <αθαλή> ζπλνδό.
Δδώ αλαιύνπκε ηελ ηξνρηά ηνπ νξαηνύ αζηέξα θαη δηαπηζηώλνπκε
ηελ ύπαξμε ζπλνδνύ. Μπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε πάιη ηελ
ζπλνιηθή ηνπο κάδα.
3)Φαζκαηνζθνπηθνί δηπινί.
Γελ κπνξνύκε λα ηνπο δνύκε κεκνλσκέλα, αιιά καο
εκθαλίδνληαη ζαλ έλαο. Λόγσ ηεο κεηαηόπηζεο Νηόπιεξ ζην
θάζκα αληηιακβαλόκαζηε όηη ν αζηέξαο είλαη δηπιόο.
4)Φαζκαηνζθνπηθνί επηθαιππηόκελνη δηπινί.
5)Σρεηηθηζηηθή βαξπηηθή επηηάρπλζε.
Δθαξκόδεηαη γηα αζηέξεο κε κεγάιε βαξπηηθή επηηάρπλζε (π.ρ.
ιεπθνί λάλνη). Μεηξάκε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ θσηόο πξνο ην
εξπζξό.
6)Υςειήο αλάιπζεο θαζκαηνζθνπία.
Μαο δίλεη ηελ βαξπηηθή επηηάρπλζε από ηε ζεσξία ησλ αζηξηθώλ
αηκνζθαηξώλ.
Μαδί κε ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ αθηίλα πξνθύπηεη έκκεζα θαη ε
κάδα.
Πςκνόηηηα
Δίλαη ππνινγίζηκε ρσξίο παξαδνρέο κόλν αλ είλαη γλσζηή ε κάδα
θαη ε αθηίλα ηνπ αζηέξα.
Τελ ππνινγίδνπκε
1)Σε κεηαβιεηνύο απόθξπςεο, κε γλσζηή ηελ γσληαθή ηαρύηεηα
θαη ηε κάδα.
2)Σε γίγαληεο, κε γλσζηή αθηίλα θαη κάδα (από ηελ βαξπηηθή
επηηάρπλζή ηνπο)
3)Σε αζηέξεο, ζηνπο νπνίνπο κεηξήζεθε ε αθηίλα κε
ζπκβνινκεηξία.
Δλώ ζηε κάδα ην εύξνο είλαη ζρεηηθά κηθξό, 0.08 σο 120 ειηαθέο,
ζηελ αθηίλα έρνπκε από 0.1 σο 500 ειηαθέο. Απηό γηαηί έλα
αζηέξη θαηά ηελ εμέιημή ηνπ ζε γίγαληα κπνξεί λα θνπζθώζεη
αξθεηά ρσξίο λα κεηαβάιιεη ζεκαληηθά ηε κάδα ηνπ.

Μεζναζηξηθή ύιε
Παξαηεξνύκε ζε πνιιέο θαηεπζύλζεηο ζην ζύκπαλ θαζκαηηθέο
γξακκέο πνπ δελ αληηζηνηρνύλ ζηα αζηέξηα πνπ κεηξάκε, αιιά ζε
ςπρξό αέξην αλάκεζα ζε εκάο θαη απηά.

Γηα παξάδεηγκα, νη γξακκέο κπνξεί λα είλαη ππεξβνιηθά ζηελέο,
θάηη πνπ παξαπέκπεη ζε πνιύ ιηγόηεξν ππθλό θαη ςπρξό αέξην
από όηη ζηα αζηέξηα. Σηηο αζηξηθέο αηκόζθαηξεο, ε πεξηζζόηεξν
ηπραία θίλεζε ησλ αηόκσλ ή ηόλησλ ζεκαίλεη όηη θάπνηα
θηλνύληαη πξνο θαη θάπνηα απνκαθξύλνληαη από ηνλ παξαηεξεηή
όηαλ απνξξνθνύλ θσηόληα, άξα έρνπκε κεηαηόπηζε ζην εξπζξό
θαη ζην θπαλό ζρεηηθά κε ηελ ζέζε ηεο γξακκήο. Δπίζεο έρνπκε
ηελ ππθλόηεηα λα δεκηνπξγεί ηελ πιάηπλζε πίεζεο ησλ
γξακκώλ.
Έρεη παξαηεξεζεί ραξαθηεξηζηηθή απόζβεζε ηνπ αζηξηθνύ θσηόο
ζε πνιιέο θαηεπζύλζεηο, πνπ νθείιεηαη ζηνπο θόθθνπο ζθόλεο κε
ηάμε κεγέζνπο όκνηα κε απηό ηνπ νξαηνύ κήθνο θύκαηνο. Η
απόζβεζε ηνπ θσηόο γίλεηαη κε ηελ απνξξόθεζε (επαλάεθπνκπή ζην ππέξπζξν) θαη κε ηελ ζθέδαζε. Η ζθέδαζε εθηξέπεη
ηα θσηόληα ζε όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο, κε απνηέιεζκα λα θηάλνπλ
ζηνλ παξαηεξεηή ιηγόηεξα. Η εμάιεηςε ηνπ θσηόο είλαη ν
ζπλδπαζκόο ηεο απνξξόθεζεο κε ηελ ζθέδαζε. Τν απνηέιεζκα
είλαη ηα άζηξα λα θαίλνληαη πην ακπδξά θαη πην θόθθηλα.
Η επίδπαζη ηηρ μεζοαζηπικήρ ύληρ.
Θα αλαιύζνπκε ηα θαηλόκελα ηεο απνξξόθεζεο, εθπνκπήο θαη
ζθέδαζεο ηνπ θσηόο ζε έλα αέξην. Έλα αέξην ζθεδάδεη πνιύ ιίγν
ην θσο θαη έηζη καο απαζρνιεί κόλν ε απνξξόθεζε θαη ε
ζθέδαζε. Τα άηνκα απνξξνθνύλ (photo excitation, δηέγεξζε) θαη
εθπέκπνπλ(photo emission). Τα άηνκα κπνξνύλ επίζεο λα
δηεγεξζνύλ κέζσ ζπγθξνύζεσλ ιόγσ ηεο ηπραίαο ζεξκηθήο
θίλεζήο ηνπο (collision excitation).Η πην εκθαλείο γξακκέο από
άηνκα ζηελ κεζναζηξηθή ύιε είλαη νη H,K ηνπ ηνληζκέλνπ
αζβεζηίνπ. Αλ θαη απηέο νη γξακκέο είλαη πνιύ εκθαλείο ζηηο
αηκόζθαηξεο ησλ άζηξσλ, έρνπλ άιιεο ηδηόηεηεο εθεί. Σηα
κεζναζηξηθά λέθε εκθαλίδνληαη πην ζηελέο, θαη αλ θαη είλαη πην
ηζρλέο από ηηο αζηξηθέο, θαίλνληαη από ηελ κεηαηόπηζε Νηόπιεξ
ζηα κήθε θύκαηόο ηνπο ιόγσ ηεο δηαθνξάο ηεο πεξηζηξνθηθήο
ηαρύηεηαο ελόο αζηεξηνύ κε απηήλ ηνπ κεζναζηξηθνύ λέθνπο.
Απηό ην βιέπνπκε θαιά ζε θαζκαηνζθνπηθνύο δηπινύο αζηέξεο,
όπνπ νη κεζναζηξηθέο γξακκέο παξακέλνπλ ζηαζεξέο ζε έλα

κήθνο θύκαηνο, ελώ νη αζηξηθέο θηλνύληαη ιόγσ ηεο πεξηθνξάο
ησλ άζηξσλ γύξσ από ην θνηλό ηνπο θέληξν κάδαο.
Η δηαδηθαζίεο ηεο θσην-δηέγεξζεο, ηεο θσην- εθπνκπήο θαη ηεο
δηέγεξζεο κέζσ ζπγθξνύζεσλ ζπκβαίλνπλ θαη ζηα κόξηα, πνπ
είλαη ζε αθζνλία ζηα κεζναζηξηθά λέθε. Σηα κόξηα, ηα
ειεθηξόληα κνηξάδνληαη αλάκεζα ζηα άηνκα (ζαλ λέθνο
ειεθηξνλίσλ γύξσ από ηνπο ππξήλεο). Τα ειεθηξόληα ζηα κόξηα
θαηαιακβάλνπλ ελεξγεηαθά επίπεδα όπσο ζηα άηνκα. Η κεηάβαζε
ησλ ειεθηξνλίσλ νδεγεί ζε δηέγεξζε, από-δηέγεξζε θαη ηνληζκό
ηνπ κνξίνπ. Τα κόξηα έρνπλ επίζεο δηαθξηηή ελέξγεηα δόλεζεο θαη
πεξηζηξνθήο πνπ κπνξνύλ λα δώζνπλ αληίζηνηρεο κεηαβάζεηο. Τα
επίπεδα ελέξγεηαο δόλεζεο αληαπνθξίλνληαη ζε ζσκαηηδηαθέο δηαππξεληθέο απνζηάζεηο. Όηαλ ε απόζηαζε ησλ ππξήλσλ απμεζεί
ηόζν ώζηε ηα άηνκα λα κελ ζπλδένληαη πηα, έρνπκε ηελ δηάζπαζε
ηνπ κνξίνπ. Έλα κόξην κπνξεί λα πεξηζηξέθεηαη ζε δηαθνξεηηθνύο
άμνλεο πνπ αληαπνθξίλνληαη ζε δηαθνξεηηθά επίπεδα
πεξηζηξνθηθήο ελέξγεηαο. Σε κνξηαθό επίπεδν, όπσο ε ελέξγεηα
ηνπ ειεθηξνλίνπ, ε δόλεζε θαη ε πεξηζηξνθή είλαη θβαλησκέλεο.
Τν κόξην ηνπ CO είλαη κηα απιή πεξίπησζε. Τν κόξην απηό
παξακέλεη ζηελ ρακειόηεξε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ησλ
ειεθηξνλίσλ, εθηόο αλ εθηεζεί ζε θσηόληα κε ελέξγεηα
ηνπιάρηζηνλ ηνπ θνληηλνύ ππεξηώδεο, ή ζεξκνθξαζία άλσ ησλ
100.000 βαζκώλ. Τέηνηα όξηα ππάξρνπλ γηα πνιιά άηνκα θαη
κόξηα, θαη ζε κεξηθά άηνκα θαη κόξηα ηα όξηα είλαη πην ζηελά. Τν
ρακειόηεξν επίπεδν δόλεζεο είλαη όηαλ ην κόξην είλαη ζηελ
ρακειόηεξε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ειεθηξνλίσλ. Η κεηάβαζε
δόλεζεο ηνπ CO έρεη πνιύ κηθξόηεξα πεξηζώξηα αλάκεζα ζηα
ελεξγεηαθά επίπεδα από όηη ε κεηάβαζε ειεθηξνλίσλ. Έηζη ε
κεηάβαζε απηή πεηπραίλεηε ζην ππέξπζξν θαη ζε ζεξκνθξαζία
100 βαζκνύο Κ. Τν ρακειόηεξν επίπεδν πεξηζηξνθήο είλαη όηαλ
ην κόξηα βξίζθεηαη ζην ρακειόηεξν ελεξγεηαθό επίπεδν
θαηάζηαζεο ειεθηξνλίσλ θαη δόλεζεο. Η κεηάβαζε πεξηζηξνθήο
έρεη πνιύ κηθξόηεξα πεξηζώξηα, άξα πεηπραίλεηε ζηα
κηθξνθύκαηα θαη κε ζεξκνθξαζία 10 Κ. Άιια κόξηα έρνπλ
κεγαιύηεξα ή θαη κηθξόηεξα πεξηζώξηα αλάκεζα ζηηο ελεξγεηαθέο
θαηαζηάζεηο. Μηα κεηάβαζε από ρακειόηεξν ζε πςειόηεξν

ελεξγεηαθό επίπεδν κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ζπλδπαζκνύο
ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ειεθηξνλίσλ, δόλεζεο θαη πεξηζηξνθήο.
Γελ είλαη ην ίδην πηζαλέο όιεο νη κεηαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε
δηέγεξζε ή εθπνκπή, κε απνηέιεζκα θάπνηεο γξακκέο
απνξξόθεζεο θαη εθπνκπήο λα είλαη πνιύ πην αζζελείο από άιιεο
θαη θάπνηεο λα απνπζηάδνπλ εληειώο. Τα κόξηα πνπ απνηεινύληαη
από 2 ίδηα άηνκα (H2) έρνπλ αζζελείο γξακκέο δόλεζεο θαη
πεξηζηξνθήο.
Η επίδπαζη ηηρ μεζοαζηπικήρ ζκόνηρ.
Σηα άηνκα θαη κόξηα πνπ απνηεινύλ ηηο επηθάλεηεο ησλ θόθθσλ
ζθόλεο ζπκβαίλεη δηέγεξζε από απνξξόθεζε θσηνλίσλ θαη
δηέγεξζε από ζπγθξνύζεηο κε άηνκα/κόξηα. Αξθεηή από απηή ηελ
ελέξγεηα θαηαλέκεηαη ζηνλ θόθθν απμάλνληαο ηελ ζεξκνθξαζία
ηνπ κέρξη ε ζεξκηθή αθηηλνβνιία από ηνλ θόθθν λα ηζνξξνπήζεη
ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξόθεζε. Μηα ελαιιαθηηθή πεξίπησζε είλαη
ην εηζεξρόκελν θσηόλην λα ζθεδαζηεί, θάηη πνπ είλαη πνιύ ζπρλό
ζε ζπγθεθξηκέλα κήθε θύκαηνο. Η ηππηθή δηάκεηξνο ελόο θόθθνπ
είλαη ηόζε, ώζηε λα ζθεδάδεη ηα κηθξά κήθε θύκαηνο πην
απνηειεζκαηηθά. Απηό ζεκαίλεη όηη ζθεδάδεη ην κπιε θσο πην
απνηειεζκαηηθά από ην θόθθηλν, θάλνληαο θάηη πνπ είλαη πίζσ
από ην λέθνο ζθόλεο λα θαίλεηαη πην θόθθηλν. Απηή ε δηαδηθαζία
νλνκάδεηαη κεζναζηξηθή εξπζξνπνίεζε. Αλ ην λέθνο
παξαηεξείηαη εθηόο γξακκήο ζέαζεο πξνο έλα αζηέξη, ηόηε ην
λέθνο ζθόλεο κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο κπιε ιάκςε από ην
ζθεδαζκέλν θσο. Οη ζπλδπαζκέλεο επηδξάζεηο από ηελ
απνξξόθεζε θαη ηελ ζθέδαζε (εμάιεηςε) κεηώλνπλ πνιύ ην
νξαηό θσο θαη ηηο ππεξηώδεο. Τα ραξαθηεξηζηηθά ζηα θάζκαηα
εκθαλίδνληαη πνιύ πιαηηά, δπζθνιεύνληαο ηνλ θαζνξηζκό ηεο
ζύλζεζεο ηεο ζθόλεο. Η εθπνκπή από ηελ ζθόλε δελ καο δίλεη
πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, αθνύ πξόθεηηαη γηα πιαηηά ζεξκηθή
εθπνκπή, πνπ εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία θαη ην κέγεζνο ησλ
θόθθσλ θαη κόλν κεξηθώο από ηελ ζύλζεζή ηνπο. Σηνπο 20 Κ ε
εθπνκπή ηεο ζθόλεο είλαη ζην καθξηλό ππέξπζξν θαη ζηα
κηθξνθύκαηα.
Δίδακε όηη ε απνξξόθεζε ηνπ αζηξηθνύ θσηόο από ηελ
κεζναζηξηθή ζθόλε κπνξεί λα εκθαλίδεη ηα αζηέξηα ιηγόηεξν

ιακπξά από όηη είλαη θαη λα καο θάλεη λα ππεξεθηηκήζνπκε ηελ
απόζηαζή ηνπο ή λα ππνηηκήζνπκε ηελ ιακπξόηεηά ηνπο. Από
ηελ άιιε, ε κεζναζηξηθή εξπζξνπνίεζε ηα εκθαλίδεη πην θόθθηλα,
κε απνηέιεζκα λα ππνηηκάκε ηελ ζεξκνθξαζία ηνπο. Οη
παξαηεξήζεηο ζην ππέξπζξν επεξεάδνληαη πνιύ ιηγόηεξν από ηα
παξαπάλσ θαηλόκελα, κηαο θαη ε επίδξαζε είλαη αλάινγε κε ην
κήθνο θύκαηνο, απνηειώληαο έλα ζεκαληηθό εξγαιείν
παξαηήξεζεο.
Σημείωζη 1
Η πξόζθαηε αλαθάιπςε βαξπηηθώλ θπκάησλ καο έδσζε θάπνηεο
ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζηξηθέο καύξεο ηξύπεο. Μέρξη
ηώξα λνκίδακε όηη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ αζηξηθέο καύξεο
ηξύπεο σο 25 ειηαθέ κάδεο. Οη καύξεο ηξύπεο πνπ
ζπγρσλεύηεθαλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή βαξπηηθώλ
θπκάησλ, είραλ 29 θαη 36 ειηαθέο κάδεο. Μέρξη ηώξα
αλαθαιύπηακε καύξεο ηξύπεο έκκεζα, από ηελ επίδξαζε ζηνλ
ζπλνδό αζηέξα ηνπο (δηπινί αθηίλσλ Φ, όπνπ ν έλαο έρεη
εμειηρζεί ζε καύξε ηξύπα θαη ζπζζσξεύεη πιηθό από ηνλ ζπλνδό
ηνπ αζηέξα, ην νπνίν εθπέκπεη αθηίλεο Φ θαηά ηελ δηαδηθαζία
ζπζζώξεπζεο). Με απηήλ ηελ κέζνδν δελ είρακε αλαθαιύςεη
καύξε ηξύπα κε κάδα πάλσ από 20 ειηαθέο. Τα πνιύ κεγάια
αζηέξηα κπνξεί αξρηθά λα έρνπλ πνιιέο δεθάδεο ειηαθέο κάδεο,
αιιά παξνπζηάδνπλ κεγάιε απώιεηα κάδαο κέζσ ησλ ηζρπξώλ
αζηξηθώλ αλέκσλ ηνπο. Σηα 2 αζηέξηα πνπ εμειίρζεθαλ ζηηο
παξαπάλσ καύξεο ηξύπεο πξέπεη λα κελ επηθξαηνύζαλ ηόζν
ηζρπξνί αζηξηθνί άλεκνη θαη λα δηαηήξεζαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο
ηεο αξρηθήο κάδαο ηνπο. Δπίζεο ην δηπιό ζύζηεκα επέδεζε ηηο 2
εθξήμεηο ζνππεξλόβα, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά
αζύκκεηξεο, κε απνηέιεζκα λα απνκαθξύλνληαη ηα κέιε ηνπ
ζπζηήκαηνο.

Σεκείσζε 2
:D Οη ιεπθνί λάλνη έρνπλ κηα αηκόζθαηξα από ππνιείκκαηα
πδξνγόλνπ θαη ήιην γύξσ από ηνλ ππξήλα ηνπο, πνπ απνηειείηαη
από εθθπιηζκέλν νμπγόλν θαη άλζξαθα. Όκσο ν ιεπθόο λάλνο
SDS-SJ1240+6710 παξνπζηάδεη αηκόζθαηξα πνπ απνηειείηαη
ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από νμπγόλν! Απηό ζεκαίλεη όηη έρεη
απνιέζεη ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξώκαηα από πδξνγόλν, ήιην, αιιά
θαη άλζξαθα. Αθόκα καο θάλεη εληύπσζε ε (θαζκαηηθή)
αλίρλεπζε ππξηηίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ιεπθνύ λάλνπ. Απηό
ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πξνέξρεηαη από αζηέξη ειάρηζηα θάησ από
ην όξην ηεο κάδαο πνπ ζα αξθνύζε γηα ζύληεμε ησλ ζηνηρείσλ
κέρξη ηελ νκάδα ηνπ ζηδήξνπ, πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα κηα
έθξεμε ζνππεξλόβα θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο αζηέξα λεηξνλίσλ.
Μηα άιιε εμήγεζε είλαη ε ύπαξμε ζπλνδνύ πνπ ηνπ απνξξόθεζε
ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξώκαηα, αιιά απηή ε ππόζεζε δελ
δηθαηνινγεί εύθνια ηελ ύπαξμε ππξηηίνπ. Όπσο θαη λα έρεη, απηόο
ν ιεπθόο λάλνο είλαη ν κόλνο πνπ παξνπζηάδεη ηέηνηα αηκόζθαηξα
ζε δείγκα 32000 ιεπθώλ λάλσλ πνπ γλσξίδνπκε.
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