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Διπλά αςτζρια και ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ μάηασ (IMF, initial mass
function)
Η IMF είναι μια ςυνιςταμζνθ που μασ δείχνει το πλικοσ των αςτεριϊν ανά αρχικι μάηα
τουσ ςε ζνα ςφςτθμα, όπωσ ζνασ γαλαξίασ. Το γενικό ςυμπζραςμα για το ςθμερινό ςφμπαν
είναι ότι το πλικοσ των αςτεριϊν είναι αντιςτρόφωσ ανάλογο με τθν μάηα τουσ. Δεν
υπάρχει απόλυτθ IMF, αφοφ ςυνζχεια γεννιοφνται και πεκαίνουν αςτζρια, και τα αςτζρια
μικρισ μάηασ ςχθματίηονται ςε διαφορετικό χρονικό ορίηοντα από τα αςτζρια μεγάλθσ
μάηασ. Η IMF ποικίλλει με τθν ζνταςθ τθσ αςτρογζννθςθσ (παρουςία μοριακϊν
νεφελωμάτων πολφ μεγάλθσ μάηασ) και τθν μεταλλικότθτα ενόσ γαλαξία. Ακόμθ και μζςα
ςε ζναν γαλαξία υπάρχει διαφοροποίθςθ τθσ IMF, ανάλογα τθν αςτρογζννθςθ και τθν
μεταλλικότθτα κάκε περιοχισ του.
Η ςυνικθσ αποτελεςματικότθτα αςτρογζννθςθσ (star formation efficiency, πόςο από το
διακζςιμο υλικό κα καταρρεφςει ςε αςτζρια) ενόσ πυκνοφ νεφελϊματοσ όπωσ το
νεφζλωμα του Ωρίωνα είναι κοντά ςτο 33%. Τα νεαρά αςτζρια παραμζνουν ενςωματωμζνα
ςτα νεφελϊματα για μικρό χρονικό διάςτθμα (600 χιλιάδεσ ζτθ), ακόμθ και οι ςυνακροίςεισ
αςτεριϊν μικρισ μάηασ T-Tauri (1 εκατομμφριο ζτθ). Η γριγορθ εξάλειψθ του αερίου (τα
2/3 του αερίου δεν κα καταρρεφςουν ςε αςτζρια) ςυμβαίνει λόγω πίεςθσ των αςτρικϊν
ανζμων και ςτροβιλιςμϊν. Ζχει παρατθρθκεί ότι τα νεαρά αςτρικά ςμινθ διαςτζλλονται
κατά 10 φορζσ ςε 1- 3 εκατομμφρια ζτθ παραςζρνοντασ και το υπόλοιπο αζριο. Πλα αυτά
δείχνουν τθν δυςκολία οριςμοφ τθσ IMF.
Η αςτρικι μάηα υπολογίηεται ωσ ανάλογθ τθσ λαμπρότθτασ. Ζτςι θ IMF εκτιμάται ζμμεςα,
από τθν αςτρικι λαμπρότθτα, και μόνο για αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ. Πμωσ ςε ζνα νεαρό
ςμινοσ τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ζχουν εξελιχτεί πριν τα αςτζρια μικρισ μάηασ μπουν καν
ςτθν κφρια ακολουκία! Ακόμθ, τα κενά ςτθν κατανόθςθ τθσ φυςικισ των αςτεριϊν
(ςυναγωγι, ακτινοβολία, περιςτροφι και μαγνθτικά πεδία) δυςκολεφουν τον υπολογιςμό
τθσ IMF.
Τα περιςςότερα αςτζρια με μάηα μεγαλφτερθ από μερικζσ φορζσ τθν μάηα του θλίου είναι
ςε διπλά ςυςτιματα. Σε ζνα ςμινοσ τα μιςά περίπου αςτζρια ανικουν ςε διπλά
ςυςτιματα. Αν τα αναλφςουμε ςε μεμονωμζνα αςτζρια, θ IMF <βαραίνει> ακόμθ
περιςςότερο προσ μικρότερεσ αςτρικζσ μάηεσ.
Η IMF <βαραίνει> ςτθν κορυφι τθσ (top heavy, δθλαδι ενιςχφεται ςτθν κορυφι του
διαγράμματοσ, όπου είναι τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ) όςο ελαττϊνεται θ μεταλλικότθτα και
όςο αυξάνεται θ αςτρικι πυκνότθτα. Δθλαδι ςτα νεφελϊματα μικρισ μεταλλικότθτασ
ςχθματίηονται περιςςότερα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ (ςχεδόν όλα ςε διπλά ςυςτιματα),

όπωσ και ςε νεφελϊματα μεγάλθσ μάηασ. Αν ο ρυκμόσ αςτρογζννθςθσ φτάνει τισ 0,1
θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ για ζνα ςμινοσ, τότε θ IMF <βαραίνει> ςτθν κορυφι τθσ.

Ο ςχθματιςμόσ των διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων, κεωρία και
παρατιρθςθ
Ο ςχθματιςμόσ διπλϊν και πολλαπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων αποτελεί μζροσ τθσ
αςτρογζννθςθσ. Αν υποκζςουμε ότι τα αςτζρια ςε ζνα ςμινοσ ζχουν ιδίεσ ταχφτθτεσ όμοιεσ
με τθν ταχφτθτα διαςτολισ του ςμινουσ (τα ανοιχτά ςμινθ διαςτζλλονται και
διαμελίηονται), ο μόνοσ τρόποσ να δθμιουργθκεί ζνα διπλό ςφςτθμα αςτεριϊν είναι το
ςφςτθμα να απολζςει κινθτικι ενζργεια προσ ζνα τρίτο αςτζρι. Αυτό ςθμαίνει ότι θ τοπικι
πυκνότθτα ςε αςτζρια πρζπει να υπερβαίνει τθν μζςθ πυκνότθτα του νεαροφ ςμινουσ. Με
αυτόν τον τρόπο μποροφν να δθμιουργθκοφν μόνο λίγα διπλά ςυςτιματα, και αυτά ςτθν
πυκνι κεντρικι περιοχι του ςμινουσ.
Εναλλακτικά, μπορεί δφο αςτζρια να δθμιουργθκοφν ςε απόςταςθ μόλισ μερικϊν αςτρικϊν
διαμζτρων με αποτζλεςμα τθν μεταξφ τουσ ανάπτυξθ παλιρροϊκϊν δυνάμεων. Αυτόσ είναι
ζνασ ςθμαντικόσ μθχανιςμόσ δθμιουργίασ ςτενϊν διπλϊν ( με ιςχυρι ςφνδεςθ). Ακόμα και
ςε απόςταςθ 100 AU μεταξφ τουσ μπορεί να αναπτυχκεί ιςχυρόσ δεςμόσ, αρκεί να ζχουν
εκτεταμζνουσ πρωτοαςτρικοφσ δίςκουσ. Οι χαλαροί διπλοί (με μεγάλθ απόςταςθ μεταξφ
τουσ, π.χ. 10.000 AU) μπορεί να επιβιϊςουν, αν δεν διαχωριςτοφν γριγορα. Με τθν πάροδο
του χρόνου μειϊνεται θ αςτρικι πυκνότθτα ενόσ ςμινουσ, με αποτζλεςμα οι χαλαροί
διπλοί να μθν δζχονται μακροχρόνια ιςχυρζσ βαρυτικζσ παρενοχλιςεισ από άλλα αςτζρια.

Ακόμα δεν ζχουμε ζνα τελικό ςυμπζραςμα για τθν δθμιουργία διπλϊν αςτεριϊν, όςον
αφορά τθν διαδικαςία κατάτμθςθσ και τισ επιδράςεισ από το περιβάλλον (μαγνθτικά πεδία,
κερμικι ανάδραςθ από γειτονικά αςτζρια, ςτροβιλιςμοί). Οι προςομοιϊςεισ που
προβλζπουν αλλθλεπιδράςεισ των διπλϊν αςτεριϊν με άλλα αςτζρια επιβεβαιϊνονται
παρατθρθςιακά. Η δθμιουργία διπλϊν ευνοείται ςε μικρζσ ςυγκεντρϊςεισ νεαρϊν
αςτεριϊν (υπό- ςμινθ). Οι διπλοί αςτζρεσ είναι πιο πικανό να ζχουν κοντά τουσ (10.000
AU) ζνα γειτονικό αςτζρι από τα μεμονωμζνα αςτζρια. Στα πολφ νεαρά αςτζρια υπάρχουν
κατά 8% τριπλά αςτζρια και 4% τετραπλά. Τα τετραπλά ςυςτιματα είναι ςυνικωσ 2 διπλοί
που ςυνδζονται βαρυτικά ωσ 2 ςυςτιματα. Ρολλά νεαρά τριπλά ςυςτιματα χάνουν το ζνα
(εξωτερικό) μζλοσ τουσ.

Διπλά ςυςτιματα και ενζργεια
Τα διπλά αςτρικά ςυςτιματα κεωροφνται οι ταμιευτιρεσ ενζργειασ των ςμθνϊν. Η
ενζργεια ενόσ διπλοφ αςτρικοφ ςυςτιματοσ εκφράηεται από τισ μάηεσ των 2 αςτεριϊν, τθν
ταχφτθτα περιφοράσ τουσ και τθν μεταξφ τουσ απόςταςθ. Μπορεί να δϊςουν ενζργεια ςε
ζνα μεμονωμζνο αςτζρι που πλθςιάηει ζνα ςφςτθμα ι να πάρουν ενζργεια από αυτό. Στθν
πρϊτθ περίπτωςθ θ κινθτικι ενζργεια του τρίτου αςτεριοφ αυξάνεται ενϊ το ςφςτθμα
ςτενεφει (αυξάνεται θ ενζργεια ςφνδεςθσ των 2 μελϊν του). Το αντίκετο ςυμβαίνει αν το
ςφςτθμα απορροφιςει ενζργεια από το μεμονωμζνο αςτζρι. Η τάςθ είναι οι ςτενοί διπλοί
να γίνονται όλο και ςτενότεροι, ενϊ οι χαλαροί χαλαρότεροι. Η ςυχνότθτα αυτϊν των
αλλθλεπιδράςεων εξαρτάται από το περιβάλλον (αςτρικι πυκνότθτα και διαςπορά
αςτρικϊν ταχυτιτων). Ακόμα, ζνα διπλό ςφςτθμα μπορεί να διαλυκεί τελείωσ.
Μια άλλθ αςτρικι αλλθλεπίδραςθ είναι θ ανταλλαγι ςυνοδοφ. Ζνασ ειςβολζασ μπορεί να
πάρει τθν κζςθ ενόσ αςτεριοφ ςε ζνα διπλό ςφςτθμα, ιδίωσ αν ζχει μεγαλφτερθ μάηα. Ζτςι
υπάρχει θ τάςθ αφξθςθσ τθσ μάηασ των διπλϊν ςυςτθμάτων.
Οι διπλοί ενόσ ςμινουσ μποροφν να διοχετεφςουν ενζργεια ςε αυτό αλλάηοντασ τθν
κατάςταςι του, μζςω αλλθλεπίδραςθσ με μονά αςτζρια.
Επίδραςθ των διπλών ςυςτθμάτων ςτθν κατάρρευςθ του πυρινα των αςτρικών ςμθνών
Τα απομονωμζνα αςτρικά ςμινθ με πυκνό (ςε αςτζρια) πυρινα που περιβάλλονται από
μια άλωσ μικρισ αςτρικισ πυκνότθτασ βιϊνουν κατάρρευςθ του πυρινα. Τα αςτζρια με
μεγάλθ ιδία ταχφτθτα διαφεφγουν από τον πυρινα, ωσ αποτζλεςμα του φαινομζνου 2 body
relaxation (θ τροχιά ενόσ αςτεριοφ μεταβάλλεται υπό τθν βαρυτικι επίδραςθ ενόσ άλλου
αςτεριοφ). Ζτςι ο πυρινασ χάνει κινθτικι ενζργεια και ςυςτζλλεται (θ δυνθτικι ενζργεια
δεν επθρεάηεται ςθμαντικά), αυξάνοντασ τθν πυκνότθτά του. Η ςυςτολι ενιςχφει το
παραπάνω φαινόμενο και ο πυρινασ ςυςτζλλεται και άλλο κ.λπ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ
απομάκρυνςθσ αςτεριϊν ονομάηεται κατάρρευςθ του πυρινα (core collapse).
Δεν ζχουμε παρατθριςει ςμινθ όπου οι πυρινεσ να ζχουν τζτοια τάςθ. Δυο τρόποι
υπάρχουν να ςταματιςουν αυτι τθν εξζλιξθ, θ απομάκρυνςθ δυνθτικισ ενζργειασ από τον
πυρινα χωρίσ τθν απομάκρυνςθ κινθτικισ ενζργειασ και θ ειςροι νζασ κινθτικισ ενζργειασ

ςτο ςφςτθμα. Πταν θ πυκνότθτα ςτον πυρινα ενόσ ςμινουσ είναι χαμθλι, οι διπλοί δεν
αλλθλεπιδροφν ςυχνά με μεμονωμζνα αςτζρια. Κατά τθν κατάρρευςθ του πυρινα
αλλθλεπιδροφν με μεμονωμζνα αςτζρια όλο και ςυχνότερα. Επίςθσ, θ αυξθμζνθ αςτρικι
πυκνότθτα δθμιουργεί όλο και περιςςότερα διπλά ςυςτιματα. Οι ςτενοί διπλοί
μεταφζρουν ενζργεια ςε μονά αςτζρια. Αν οι ειςβολείσ αςτζρεσ δεν εκςφενδονιςτοφν από
τον πυρινα, αυξάνουν τθν κινθτικι του ενζργεια. Αν εκςφενδονιςτοφν θ κινθτικι τουσ
ενζργεια χάνεται από τον πυρινα, αλλά δεν πυροδοτοφν περιςςότερθ κατάρρευςθ του
πυρινα, γιατί δεν είχαν μεγάλθ κινθτικι ενζργεια (δεν είχαν μεγάλθ ιδία ταχφτθτα) πριν
αλλθλεπιδράςουν με ζνα διπλό ςφςτθμα. Το αποτζλεςμα είναι ότι θ κινθτικι ενζργεια του
πυρινα αυξάνεται, με αποτζλεςμα αυτόσ να διαςτζλλεται. Επίςθσ, θ απϊλεια μάηασ από
τθν εξζλιξθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ ελαττϊνει τθν δυνθτικι ενζργεια, ιςορροπϊντασ
τθν απϊλεια κινθτικισ ενζργειασ, αλλά μόνο ςτα πρϊτα εκατομμφρια ζτθ του ςμινουσ. Σε
ςμινθ με μεγάλθ μεταλλικότθτα θ απϊλεια αερίου μζςω αςτρικϊν ανζμων είναι επίςθσ
αποτελεςματικι ςτθν αναςτροφι τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα.
Η παρεμπόδιςθ τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα των αςτρικϊν ςμθνϊν είναι θ ςθμαντικότερθ
επίδραςθ των διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων ςε αυτά. Πμωσ υπάρχουν και άλλεσ
δευτερεφουςεσ επιδράςεισ. Οι ςτενοί διπλοί ζχουν ςθμαντικό ρόλο ςτο φαινόμενο
αςτάκεια του Spitzer. Γνωρίηουμε ότι ςε ζνα ςφςτθμα, όπωσ ζνα αζριο, θ ενζργεια κερμικισ
ιςορροπίασ (thermal equilibrium energy) μοιράηεται ιςότιμα ςε όλα τα ςωματίδια. Ανάλογα
αναμζνουμε ςε ζνα ςφςτθμα όπου ιςχφει το φαινόμενο 2 body relaxation τα αςτζρια
μεγάλθσ μάηασ να μεταδϊςουν κινθτικι ενζργεια ςτα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ μζχρι να
εξιςορροπιςουν οι κινθτικζσ ενζργειεσ όλων των αςτεριϊν. Αν οι διαφορζσ αςτρικϊν
μαηϊν είναι πολφ μεγάλεσ (πάω από 8 περίπου φορζσ) τότε το ςφςτθμα δεν επιτυχαίνει
ποτζ εξιςορρόπθςθ. Αυτό ςθμαίνει πωσ αν υπάρχουν πολλά αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ςτο
ςμινοσ (όπωσ ςτα νεαρά ςμινθ μεγάλθσ μάηασ) τα αςτζρια μικρότερθσ μάηασ δεν
απορροφάνε αποτελεςματικά κινθτικι ενζργεια από αυτά. Ζτςι τα αςτζρια μικρότερθσ
μάηασ εκςφενδονίηονται ςε μεγαλφτερεσ τροχιζσ (γφρω από το κζντρο βάρουσ του ςμινουσ)
ενϊ τα μεγάλθσ μάηασ διαχωρίηονται από αυτά και αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ,
ςχθματίηοντασ διπλά αςτζρια. Τελικά εκςφενδονίηουν το ζνα το άλλο μζςω
αλλθλεπίδραςθσ 3 ςωμάτων (3 body encounters).

Φαίνεται το παραπάνω φαινόμενο (αςτάκεια Spitzer) να ιςχφει γενικά ςτα αςτρικά ςμινθ,
ανοιχτά και ςφαιρωτά. Υπάρχει μια ςχζςθ ανάμεςα ςτον ςχθματιςμό διπλϊν αςτεριϊν και
τθν παραπάνω αςτάκεια. Αυτό ςθμαίνει ότι οι διπλοί ςε ζνα ςμινοσ ζχουν δυναμικι (μζςω

αλλθλεπίδραςθσ) προζλευςθ, και δθμιουργοφνται μετά από 30 εκατομμφρια ζτθ, όταν
εκδθλϊνεται θ αςτάκεια. Το πλικοσ των διπλϊν και θ ενζργεια βαρυτικισ ςφνδεςθσ μεταξφ
των μελϊν τουσ αναπτφςςονται πολφ γριγορα.
Εξωτικά αςτζρια
Οι blue stragglers βρίςκονται ςτθν κφρια ακολουκία του διαγράμματοσ H/R (καίνε
υδρογόνο ςτον αςτρικό πυρινα) αλλά πάνω από το ςθμείο εκτροπισ από αυτιν. Δθλαδι
εμφανίηονται πιο μπλε (καυτά) από ότι κα ζπρεπε για τθν μάηα τουσ. Υπολογίηουμε ότι
πρόκειται για διπλά αςτζρια με μεταφορά μάηασ ι για προϊόντα ςυγχϊνευςθσ αςτεριϊν τθσ
κφριασ ακολουκίασ. Ππωσ και να ζχει, είναι προϊόντα αλλθλεπίδραςθσ διπλϊν αςτεριϊν.
Θεωροφνται καλά δείγματα τθσ δυναμικισ εξζλιξθσ των αςτρικϊν ςμθνϊν. Η ακτινικι
διαςπορά τουσ ςε ζνα ςμινοσ ακολουκεί τθν διαςπορά λαμπρότθτασ (εκπομπισ) ςε αυτό.
Αποτελοφν τα ςυςτιματα με τθν μεγαλφτερθ μάηα (τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ζχουν ιδθ
εξελιχτεί από τα πρϊτα εκατομμφρια ζτθ) ςε ζνα ςμινοσ με αποτζλεςμα να βυκίηονται ςτο
κζντρο του ςμινουσ μζςω δυναμικισ τριβισ (dynamical friction, θ απϊλεια ορμισ και
κινθτικισ ενζργειασ μζςω βαρυτικισ αλλθλεπίδραςθσ) . Οι blue stragglers αποτελοφν
ζνδειξθ του χρονοδιαγράμματοσ τθσ δυναμικισ τριβισ και τθσ 2 body relaxation ςε ζνα
ςμινοσ. Μποροφν να κακορίςουν τθν δυναμικι θλικία του (μζκοδοσ χρονολόγθςθσ των
αςτρικϊν ςμθνϊν).

Διπλζσ αςτρικζσ μαφρεσ τρφπεσ μεγάλθσ μάηασ
Τισ ανακαλφψαμε μζςω των βαρυτικϊν κυμάτων που εκλφουν όταν ςυγχωνεφονται. Σε 5
τζτοια ςυμβάντα οι 3 μαφρεσ τρφπεσ είχαν πάνω από 30 θλιακζσ μάηεσ θ κακεμιά.
Υπάρχουν 2 ςενάρια δθμιουργίασ τόςο μεγάλθσ μάηασ αςτρικϊν μαφρων τρυπϊν, θ
απομονωμζνθ αςτρικι εξζλιξθ ενόσ διπλοφ ςυςτιματοσ πολφ μεγάλθσ μάηασ και θ
δυναμικι δθμιουργία τουσ ςτα αςτρικά ςμινθ. Στο πρϊτο ςενάριο δθμιουργοφνται 2
αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ με μεταξφ τουσ βαρυτικι ςφνδεςθ και εξελίςςονται μζςω
πολλαπλϊν διαδικαςιϊν αλλθλεπίδραςθσ (πλιρωςθ λοβοφ Roche, απόκτθςθ κοινοφ
κελφφουσ κ.λπ.). Τελικά εξελίςςονται ςε 2 μαφρεσ τρφπεσ και ςυγχωνεφονται. Οι 2
προγεννιτορεσ αςτζρεσ πρζπει να ιταν μικρισ μεταλλικότθτασ, ϊςτε να μθν αποβάλλουν
ςθμαντικό ποςοςτό από τθν αρχικι μάηα τουσ. Στο δεφτερο ςενάριο μπορεί να
ςχθματίςτθκαν μζςω αςτρικισ εξζλιξθσ και δυναμικισ 2 μαφρεσ τρφπεσ ςτο κζντρο ενόσ
ςμινουσ. Αυτζσ μπορεί να αφξθςαν τισ μάηεσ τουσ μζςω ςυγχωνεφςεων με αςτζρια αλλά
και άλλεσ μαφρεσ τρφπεσ. Είδαμε ότι οι αλλθλεπιδράςεισ ςτο εςωτερικό ενόσ ςμινουσ

ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία όλο και μεγαλφτερθσ μάηασ διπλϊν ςυςτθμάτων.
Ακόμα, αυτά τα ςυςτιματα ζχουν μεγάλεσ εκκεντρικότθτεσ τροχιϊν (που βοθκάει ςτθν
μακροχρόνια διατιρθςι τουσ). Οι αλλθλεπιδράςεισ κάνουν τισ 2 τελικζσ μαφρεσ τρφπεσ να
ζχουν διαφορετικι κατεφκυνςθ περιςτροφισ (spin).
Η αλλθλεπίδραςθ 3 ςωμάτων που αναφζραμε παραπάνω μπορεί να εκςφενδονίςει διπλζσ
μαφρεσ τρφπεσ από τα ςμινθ τουσ. Μετά από μια τζτοια αλλθλεπίδραςθ το διπλό ςφςτθμα
γίνεται πιο ςτενό. Αρχίηει θ αποτελεςματικι εκπομπι βαρυτικϊν κυμάτων με αποτζλεςμα
οι 2 μαφρεσ τρφπεσ να ςτενεφουν τθν τροχιά τουσ (απϊλεια ςτροφορμισ), κάτι που οδθγεί
ςτθν τελικι ςυγχϊνευςθ.

Μαφρεσ τρφπεσ μεςαίασ μάηασ
Μερικά παραδείγματα υποψιφιων μαφρων τρυπϊν μεςαίασ μάηασ είναι
Η ESO 243-49HLX-1, που ςυνδζεται με μια υπζρλαμπρθ πθγι ακτινϊν Χ με περιοδικότθτα
λαμπρότθτασ.
Η κινθματικι των πάλςαρ ςτο κζντρο του ςφαιρωτοφ ςμινουσ 47 Τουκάνα φαίνεται να
οφείλεται ςτθν διαταραχι από μια μαφρθ τρφπα με περίπου 2000 θλιακζσ μάηεσ.
Η δθμιουργία των μαφρων τρυπϊν μεςαίασ μάηασ ςυνδζεται με τα διπλά αςτρικά
ςυςτιματα. Το ζνα ςενάριο δθμιουργίασ τουσ είναι θ επαναλαμβανόμενθ ςυγχϊνευςθ,
(repeated merger) όπου μια διπλι μαφρθ τρφπα αςτρικισ μάηασ ςτον πυρινα ενόσ
ςφαιρωτοφ ςμινουσ (πολφ πυκνό ςε αςτζρια περιβάλλον) βιϊνει επαναλαμβανόμενα
επειςόδια αλλθλεπίδραςθσ 3 ςωμάτων (3 body encounters) και τελικά ςυγχωνεφεται ςε
μία. Αυτι πάλι κα ςυγχωνευτεί με άλλθ μαφρθ τρφπα, και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται
ςυνεχϊσ. Το αδφναμο ςθμείο αυτοφ του ςεναρίου είναι ότι θ μαφρθ τρφπα πικανϊσ κα
εκςφενδονιςτεί λόγω τθσ αλλθλεπίδραςθσ 3 ςωμάτων πριν ςυςςωρεφςει αρκετι μάηα
μζςω των ςυγχωνεφςεων.
Το ςενάριο των ςυγκροφςεων μζςω διαφυγισ (runaway collision) μπορεί να ςυμβεί μόνο ςε
πολφ νεαρά και πυκνά αςτρικά ςμινθ, όπωσ το R136 ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ. Το
χρονοδιάγραμμα δυναμικισ τριβισ (dynamical friction) για τα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ
είναι ςυντομότερο από τισ πρϊτεσ εκριξεισ ςουπερνόβα ςτο ςμινοσ. Ζτςι τα αςτζρια πολφ
μεγάλθσ μάηασ κα βυκιςτοφν ςτο κζντρο του ςμινουσ πριν εκραγοφν ωσ ςουπερνόβα,
αυξάνοντασ πολφ τθν πυκνότθτα ςε αςτρικι μάηα ςτο κζντρο του ςμινουσ. Αυτά τα αςτζρια

πολφ πικανϊσ να αποκτιςουν ςυνοδοφσ και να ςυγκρουςτοφν με αυτοφσ. Θα αποκτιςουν
τεράςτια αςτρικι μάηα και πικανϊσ να εξελιχτοφν ςε μαφρεσ τρφπεσ μεςαίου μεγζκουσ. Το
μειονζκτθμα του ςεναρίου είναι ότι υπάρχει μεγάλθ αβεβαιότθτα ςτα κεωρθτικά μοντζλα
αν αυτά τα τεράςτιασ μάηασ αςτζρια αφινουν ωσ απομεινάρια μαφρεσ τρφπεσ με τόςθ
μάηα. Για μικρζσ μεταλλικότθτεσ, κεωρθτικά μπορεί να αφιςουν μαφρεσ τρφπεσ 100- 500
θλιακϊν μαηϊν.
Repeated mergers

Runaway collision

Εναλλακτικοί οδοί αςτρικισ εξζλιξθσ
Η κατανόθςθ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ ζχει ωσ πεδίο τα αςτρικά ςμινθ. Εδϊ και πολλά χρόνια
γνωρίηουμε ότι ςτα διαγράμματα H/R ςμθνϊν όπωσ το M67 υπάρχουν πολλά αςτζρια που
δεν βρίςκονται ςτθν κφρια ακολουκία ι ςε κάποιο κλάδο γιγάντων, όπωσ οι blue stragglers
(αςτζρια που βρίςκονται κοντά ςτθν κφρια ακολουκία και εμφανίηονται πιο μπλε από ότι
ζπρεπε για το φάςμα και ζχουν μεγαλφτερθ μάηα από τθν μάηα του ςθμείου εκτροπισ τθσ
κυρίασ ακολουκίασ). Στο παραπάνω ςμινοσ το 25% των αςτεριϊν που ζχουν εξελιχτεί πζρα
από τθν κυρία ακολουκία δεν βρίςκονται ςτον κλάδο των γιγάντων ι αυτόν των υπόγιγάντων. Αυτά τα αςτζρια εξελίςςονται διαφορετικά, ανικουν ςε διπλά αςτρικά
ςυςτιματα και δζχονται αλλθλεπίδραςθ από τουσ ςυνοδοφσ τουσ.

Οι blue stragglers των NGC 188 και NGC 6819
Η δθμιουργία των blue stragglers μπορεί να ςυμβεί από μεταφορά μάηασ ςτον κλάδο των
γιγάντων ι ςτον αςυμπτωτικό κλάδο ςε αςτζρι κυρίασ ακολουκίασ ςε ζνα διπλό ςφςτθμα,
μζςω ςφγκρουςθσ 2 αςτεριϊν ςε πυκνό αςτρικό περιβάλλον ι ςυγχϊνευςθσ των αςτεριϊν
ενόσ διπλοφ ςυςτιματοσ λόγω απϊλειασ ςτροφορμισ. Στο θλικίασ 7 δισ ετϊν ςμινοσ NGC
188 το ςθμείο εκτροπισ από τθν κυρία ακολουκία είναι ςτισ 1,1 θλιακζσ μάηεσ (δεν
υπάρχουν αςτζρια μεγαλφτερθσ μάηασ ςτθν κυρία ακολουκία). Υπάρχει μεγάλο πλικοσ από
blue stragglers. Αυτοί παρουςιάηουν κάποια ςθμαντικά χαρακτθριςτικά. Το 80% των
περιόδων περιφοράσ ςε διπλά ςυςτιματα με blue stragglers είναι μικρότερα από 10.000
θμζρεσ, και ςυνικωσ κοντά ςτισ 1000 θμζρεσ. Η μάηα του ςυνοδοφ είναι τυπικά ςτισ 0,5
θλιακζσ, που παραπζμπει ςε λευκό νάνο. Αυτοί οι blue stragglers περιςτρζφονται ταχφτατα,
με 100 km/s. Αυτά τα χαρακτθριςτικά ζχουν βρεκεί και ςε blue stragglers του Μ67, αλλά
και ςε άλλα του πεδίου. Τα παραπάνω ςυνθγοροφν ςτο να ςχθματίηονται οι διπλοί μακράσ
περιόδου με blue straggler, το μεγαλφτερο μζροσ του πλθκυςμοφ τουσ ςτον NGC 188, από
μεταφορά μάηασ ςτον κλάδο των γιγάντων ι ςτον αςυμπτωτικό κλάδο ςε αςτζρι κυρίασ
ακολουκίασ. Σε 3 τζτοια ςυςτιματα ζχει ανιχνευτεί ωσ ςυνοδό αςτζρι ζνασ καυτόσ λευκόσ
νάνοσ, άλλθ μια απόδειξθ για τθν μεταφορά μάηασ από εξελιγμζνο αςτζρι. Αυτοί οι λευκοί
νάνοι εξελίχτθκαν μόλισ πριν από 300 εκατομμφρια ζτθ (ζχουν επιφανειακι κερμοκραςία
πάνω από 12000 Κ), άρα οι blue stragglers ζχουν δθμιουργθκεί πρόςφατα (ςχετικά με τθν
μεγάλθ θλικία του ςμινουσ).
Η μικρι τουσ θλικία περιορίηει τθν αρχικι μάηα των 2 αςτεριϊν, πριν εξελιχτεί το κυρίωσ
αςτζρι, και τθν περίοδο περιφοράσ τουσ (αν ιταν πολφ μακρινοί διπλοί, δεν κα
αλλθλεπιδροφςαν ζτςι). Οι 3 blue stragglers δθμιουργικθκαν με διαφορετικό τρόπο
ςυςςϊρευςθσ μάηασ. Ο πρϊτοσ με ςυςςϊρευςθ από αςτζρι του κλάδου των ερυκρϊν
γιγάντων, ο δεφτεροσ με ςυςςϊρευςθ μάηασ από αςτζρι του αςυμπτωτικοφ κλάδου (και οι
2 με υπερχείλιςθ του λοβοφ Roche (Roche lobe overflow)) ενϊ ο τρίτοσ με ςυςςϊρευςθ
αςτρικοφ ανζμου από αςτζρι του αςυμπτωτικοφ κλάδου. Συνολικά ζχουν ανιχνευτεί 8
διπλοί blue stragglers με λευκοφσ νάνουσ ςε αυτό το ςμινοσ. Το 67% των blue stragglers
ζχουν ωσ μθχανιςμό δθμιουργίασ τθν μεταφορά μάηασ.
Υπάρχουν ενδείξεισ ότι κάποια blue stragglers του ςμινουσ δθμιουργικθκαν από
ςφγκρουςθ αςτεριϊν και κάποια άλλα από ςυγχϊνευςθ διπλϊν αςτεριϊν. Δεν υπάρχει

ςαφισ εξάρτθςθ τθσ λαμπρότθτασ ι του χρϊματοσ των blue stragglers ανάλογα με τον
τρόπο δθμιουργίασ τουσ.

Οι blue stragglers του νεότερου ςμινουσ (2,5 δισ ετϊν) NGC 6819 ζχουν επιφανειακζσ
κερμοκραςίεσ από 6500 Κ ωσ 8500 Κ, ενϊ αυτοί του NGC 188 από 6200 Κ ωσ 6705 Κ. Η
μάηα ςτο ςθμείο εκτροπισ του NGC 6819 είναι 1,4 θλιακζσ, με αποτζλεςμα να μασ
προςφζρεται θ ευκαιρία για τθν καλφτερθ μελζτθ δθμιουργίασ των blue stragglers. Για
παράδειγμα, τα αςτζρια του κλάδου των γιγάντων ζχουν κερμικοφσ παλμοφσ που
δθμιουργοφν βαρφτερα χθμικά ςτοιχεία τφπου s (slow progress, αργισ απορρόφθςθσ
νετρονίων). Αυτά αποτελοφν ανιχνευτζσ τθσ μεταφοράσ μάηασ ανάμεςα ςτα αςτζρια ενόσ
διπλοφ ςυςτιματοσ. Αυτά τα ςτοιχεία δεν δθμιουργοφνται ςτα αςτζρια του πρϊτου
ςμινουσ (δεν δθμιουργοφνται ςε αςτζρια κάτω από 1,3 θλιακζσ μάηεσ), και θ ανίχνευςι
τουσ ςτουσ blue stragglers μασ δείχνει τον τρόπο δθμιουργίασ τουσ. Χαρακτθριςτικό
ςτοιχείο που παρουςιάηει υπζρβαςθ αναλογίασ ςτουσ blue stragglers ςμθνϊν μεςαίασ
θλικίασ, αλλά όχι ςε αυτά από ςμινθ μεγάλθσ θλικίασ είναι το Βάριο.
Οι κίτρινοι γίγαντεσ και υπό- υπογίγαντεσ
Ωσ κίτρινουσ γίγαντεσ ονομάηουμε τα αςτζρια προσ το μπλε μζροσ του κλάδου των γιγάντων
ενόσ ςμινουσ. Μερικοί είναι διπλά ςυςτιματα που αποτελοφνται από ζνα αςτζρι κυρίασ
ακολουκίασ (ι ζναν blue straggler) και ζναν ερυκρό γίγαντα, αλλά άλλοι είναι εξελιγμζνοι
blue stragglers. Το S 1040 ςτο M67 αποτελείται από ζνα αςτζρι αρχικισ μάηασ 1,24 θλιακζσ
και ζνα με 0,82 θλιακζσ μάηεσ, με περίοδο περιφοράσ 1,86 θμζρεσ. Η μεταφορά μάηασ ςτθν
διάρκεια τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ είχε ωσ αποτζλεςμα να αποκτιςει το πρωτεφον αςτζρι, ζνασ
blue straggler, 1,48 θλιακζσ μάηεσ και το δευτερεφον (άλλαξαν ρόλουσ) να είναι ζνασ λευκόσ
νάνοσ θλίου (μικρισ μάηασ) με 0,25 θλιακζσ μάηεσ. Ρλζον ζχουν περίοδο 42 θμερϊν. Ο blue
straggler χρειάηεται μόλισ 75 εκατομμφρια ζτθ από τθν δθμιουργία του ϊςτε να εξελιχτεί ςε
κίτρινο γίγαντα. Ζνασ άλλοσ κίτρινοσ γίγαντασ ςτο Μ67 είναι ο S1237. Ζχει περίπου 3
θλιακζσ μάηεσ, πολφ περιςςότερο από τθν μάηα του ςθμείου εκτροπισ τθσ κυρίασ
ακολουκίασ. Μάλλον πρόκειται για προϊόν ςυγχϊνευςθσ ι ςφγκρουςθσ 3 αςτεριϊν (δεν
φτάνουν 2 αςτζρια με μάηα κάτω από 1,4 θλιακζσ, τθν μάηα του ςθμείου εκτροπισ, για τθν

δθμιουργία του). Και ςε άλλα ςμινθ ζχουν βρεκεί ανάλογα μεγάλθσ μάηασ κίτρινοι
γίγαντεσ, αλλά υπάρχουν και blue stragglers που εξελίςςονται ςε ερυκροφσ γίγαντεσ.

Οι υπό- υπογίγαντεσ ανιχνεφτθκαν πρϊτα ςτο Μ67 και ςτο 47 Τουκάνασ. Γνωρίηουμε 70
από αυτοφσ ςε ςφαιρωτά και ανοιχτά ςμινθ. Ζχουν παρόμοια εκπομπι ακτινϊν Χ και τθσ
γραμμισ Hα και τροχιζσ ςυνοδϊν μικρότερεσ από 30 θμζρεσ. Ρρόκειται για αςτζρια που
δθμιουργικθκαν από αλλθλεπίδραςθ διπλϊν. Κάποιοι διπλοί αςτζρεσ με το πρωτεφον να
είναι γίγαντασ ι υπό- γίγαντασ ζχουν κερδίςει ςτροφορμι με αποτζλεςμα τθν ταχζα
περιςτροφι τουσ. Αυτι δθμιουργεί ιςχυρά μαγνθτικά πεδία που ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν
εκπομπι ακτινϊν Χ, Hα και τθν δθμιουργία μεγάλων ςκοτεινϊν κθλίδων ςτισ αςτρικζσ
επιφάνειεσ. Η μικρι λαμπρότθτά τουσ οφείλεται ςτθν απϊλεια κερμότθτασ λόγω ιςχυρϊν
μαγνθτικϊν πεδίων ι ςτθν απϊλεια των εξωτερικϊν ςτρωμάτων (ιςχυρόσ αςτρικόσ άνεμοσ
λόγω ταχείασ περιςτροφισ). Οι λαμπρότθτζσ ςτουσ ςτα ςμινθ Μ67, NGC6791 αντιςτοιχοφν
ςε μάηεσ μερικά δζκατα τθσ θλιακισ μάηασ λιγότερα από τθν μάηα ενόσ κανονικοφ γίγαντα
των ςμθνϊν. Η υπερχείλιςθ του λοβοφ Roche προσ τον μικρότερθσ μάηασ ςυνοδό μπορεί να
δθμιουργιςει ζνα τζτοιο αςτζρι, αρκεί ο ςυνοδόσ να είναι μικρισ μάηασ, ϊςτε να μθν ζχει
ςθμαντικι λαμπρότθτα, ακόμα και μετά τθν ςυςςϊρευςθ μάηασ από τον πρωτεφοντα.
Αυτι θ ςτακερι μεταφορά μάηασ ςε ςυνοδό μικρισ μάηασ μπορεί να ςυμβεί μόνο ςτο
αρχικό ςτάδιο αςτρικισ εξζλιξθσ του υπό- γίγαντα. Η ανταλλαγι μάηασ μπορεί να ςυμβεί
και εκτόσ υπερχείλιςθσ του λοβοφ Roche, από τθν ςυςςϊρευςθ του αςτρικοφ ανζμου του
ςυνοδοφ.
Εναλλακτικά, θ <απογφμνωςθ> ενόσ ερυκροφ γίγαντα μπορεί να δθμιουργιςει ζναν
υπογίγαντα μικρότερθσ μάηασ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ δθμιουργίασ υπό- υπογιγάντων απαιτεί
να ςυμβεί θ ςυςςϊρευςθ μάηασ από το δεφτερο αςτζρι (ιδίωσ αςτζρι νετρονίων ι αςτρικι
μαφρθ τρφπα) ςε ςφντομο χρονικό διάςτθμα, όπωσ μια δυναμικι ςυνάντθςθ 2 αςτεριϊν
που δεν οδθγεί ςε ςυνζνωςθ. Τα ανοιχτά ςμινθ δεν ζχουν αρκετι αςτρικι πυκνότθτα ϊςτε
ο παραπάνω μθχανιςμόσ να είναι ςθμαντικόσ, αλλά ςτα ςφαιρωτά ςμινθ τα πράγματα
είναι διαφορετικά.
Οι υπό- υπογίγαντεσ μπορεί να ζχουν κανονικι μάηα για υπογίγαντα, αλλά εκτεταμζνθ
ακτίνα, ψυχρότερθ επιφάνεια και μικρότερθ λαμπρότθτα λόγω των ιςχυρϊν μαγνθτικϊν
πεδίων. Αυτά ελαττϊνουν τθν αςτρικι ςυναγωγι.

Εναλλακτικι αςτρικι εξζλιξθ ςτθν κφρια ακολουκία
Η μεταφορά μάηασ ανάμεςα ςε διπλά αςτζρια μπορεί να δθμιουργιςει και αςτζρια που
δεν ξεπερνάνε τθν μάηα του ςθμείου εκτροπισ ενόσ ςμινουσ. Αυτά τα αςτζρια δεν είναι
τόςο λαμπρά ςαν τουσ blue stragglers, με αποτζλεςμα να μθν ξεχωρίηουν εφκολα. Τα
αναγνωρίηουμε από τθν ταχεία περιςτροφι τουσ. Ζχουμε εντοπίςει αςτζρια κυρίασ
ακολουκίασ που παρουςιάηουν ταχφτθτα περιςτροφισ 100 km/s και ζχουν ςυνοδοφσ νζουσ
λευκοφσ νάνουσ. Τα αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ με ταχεία περιςτροφι χωρίσ να φαίνεται
ότι επθρεάηονται παλιρροιακά από ςυνοδό αςτζρια πρζπει να βίωςαν τζτοια μεταφορά
μάηασ ςτο παρελκόν. Στο Μ67 ζχουμε ανακαλφψει 13 τζτοια αςτζρια. Ο μικρόσ αρικμόσ
τουσ οφείλεται ςτθν δυςκολία διάκριςισ τουσ από τα υπόλοιπα αςτζρια κυρίασ
ακολουκίασ. Ζχουν περίοδο περιςτροφισ μικρότερθ από 8 θμζρεσ, ενϊ τα υπόλοιπα
αςτζρια τθσ κυρίασ ακολουκίασ ζχουν περίοδο περιςτροφισ 20- 30 θμζρεσ. Ξεχωρίηουν ςτο
διάγραμμα από τουσ blue stragglers και κεωροφνται προζκταςθ αυτισ τθσ κατθγορίασ
αςτεριϊν. Τα 9 από αυτά βρίςκονται ςε διπλά ςυςτιματα με μεγάλεσ περιόδουσ
περιφοράσ. Ππωσ ςυμβαίνει και για τουσ blue stragglers, το ποςοςτό τουσ ςε διπλά
ςυςτιματα είναι πολφ μεγαλφτερο από τα υπόλοιπα αςτζρια του ςμινουσ. Η μεταφορά
μάηασ ςε αςτζρια κυρίασ ακολουκίασ από εξελιγμζνα αςτζρια ζχει ανιχνευτεί μζςω τθσ
υπζρβαςθσ αναλογίασ ςτοιχείων όπωσ το Βάριο, το Οξυγόνο, τον Άνκρακα και το Λίκιο.
Η εξζλιξθ τθσ αςτρικισ ςτροφορμισ
Αναφζραμε ότι τα αςτζρια που ςυςςϊρευςαν μάηα από ςυνοδό ι μζςω ςυγκροφςεων ι
ςυςςωρεφςεων, όπωσ οι blue stragglers, επιτάχυναν πολφ τθν περιςτροφι τουσ. Η αφξθςθ
τθσ ςτροφορμισ αυτϊν των αςτεριϊν αποτελεί πεδίο μελζτθσ τθσ αςτρονομίασ.
Ραρατθροφμε ότι οι blue stragglers που ζχουν ςυνοδό περιςτρζφονται πιο γριγορα από
τουσ μεμονωμζνουσ. Αυτό ςθμαίνει ότι οι blue stragglers που προζρχονται από ςφγκρουςθ
ι ςυγχϊνευςθ αςτεριϊν κζρδιςαν λιγότερθ ςτροφορμι. Οι πιο νζοι ζχουν γενικά ταχφτερθ
περιςτροφι από τουσ παλαιότερουσ.
Συμπεράςματα
Τα τελευταία χρόνια αναγνωρίηουμε ότι πολλζσ κατθγορίεσ <ιδιαίτερων> αςτεριϊν, όπωσ οι
blue stragglers, τα αςτζρια Βαρίου, τα αςτζρια Άνκρακα, τα εμπλουτιςμζνα ςε άνκρακα

αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ και τα πλανθτικά νεφελϊματα αποτελοφν προϊόντα
αλλθλεπίδραςθσ διπλϊν αςτεριϊν.

Η φυςικι των blue stragglers
Ππωσ αναφζραμε παραπάνω, πρόκειται για αςτζρια που ςυντικουν υδρογόνο ςτον
πυρινα αλλά ζχουν μεγαλφτερθ μάηα (και κερμοκραςία) από τα αςτζρια του ςθμείου
εκτροπισ τθσ κυρίασ ακολουκίασ ενόσ ςμινουσ. Ρροζρχονται από ςυςςϊρευςθ μάηασ/
ςυγχϊνευςθ / ςφγκρουςθ αςτεριϊν. Τα ςυναντάμε ειδικά ςε ςφαιρωτά ςμινθ, όπου το
αςτρικό περιβάλλον είναι πυκνό, και ζχει εξαλειφτεί το διακζςιμο για αςτρογζννθςθ αζριο
(άρα δεν πρόκειται για νεαρά αςτζρια). Γνωρίηουμε ότι το πλικοσ τουσ ςτον πυρινα ενόσ
ςμινουσ είναι ανάλογο με τθν αςτρικι μάηα αυτισ τθσ περιοχισ. Να ςθμειϊςουμε ότι ωσ
αςτζρια με μεγάλθ μάηα ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα του ςμινουσ κινοφνται προσ το κζντρο
του(δυναμικι τριβι). Αυτό ενιςχφεται από το γεγονόσ ότι πολλά ανικουν ςε διπλά
ςυςτιματα. Υπάρχει αναλογία των διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων ενόσ ςμινουσ με τουσ
blue stragglers του. Επίςθσ ςτο κζντρο των ςμθνϊν θ αςτρικι πυκνότθτα είναι αυξθμζνθ,
με αποτζλεςμα οι ςυγκροφςεισ αςτεριϊν να είναι αρκετά πικανζσ. Γενικά ςτο κζντρο ενόσ
ςφαιρωτοφ δθμιουργοφνται περιςςότεροι blue stragglers δυναμικά, δθλαδι μζςω
ςυγκροφςεων με αςτζρια που δεν ιταν ςυνοδοί τουσ, ενϊ ςτισ αραιότερεσ εξωτερικζσ
περιοχζσ του δθμιουργοφνται μζςω ςυγχϊνευςθσ/ ςυςςϊρευςθσ μάηασ από ςυνοδό
αςτζρι. Μασ δείχνουν ότι τα ςφαιρωτά ςμινθ δεν είναι ανενεργά ςυςτιματα, αλλά ζχουν
δυναμικι ςτο εςωτερικό τουσ.
Η διπλι ακολουκία των blue stragglers
Στο ςφαιρωτό ςμινοσ Μ30 ανακαλφψαμε 2 παράλλθλεσ <κφριεσ> ακολουκίεσ ςτο
διάγραμμα χρϊματοσ/λαμπρότθτασ που αντιςτοιχοφν ςτουσ blue stragglers που
προζρχονται από ςυςςϊρευςθ μάηασ και αυτοφσ που προζρχονται από ςφγκρουςθ
αςτζρων. Στα κεωρθτικά μοντζλα ταιριάηει θ μπλε ακολουκία, για θλικία (πότε ζγινε θ
ςφγκρουςθ των 2 αςτεριϊν) των blue stragglers ςτα 2 δισ ζτθ, αλλά όχι θ κόκκινθ (είναι
πολφ κόκκινθ, δθλαδι ψυχρι, για κάκε θλικία των blue stragglers), όπωσ και δεν
δικαιολογείται το κενό ανάμεςα ςτισ 2 ακολουκίεσ. Ραρόμοια αποτελζςματα ζχουμε και
ςτα διαγράμματα άλλων ςμθνϊν, αλλά όχι ςε όλα τα ςφαιρωτά ςμινθ.

MT= mass transfer, blue stragglers που δθμιουργικθκαν μζςω μεταφοράσ μάηασ.

Χρονολόγθςθ των ςφαιρωτών ςμθνών
Μζςω των blue stragglers μποροφμε να χρονολογιςουμε ζνα ςφαιρωτό ςμινοσ. Υπάρχουν
3 κατθγορίεσ ακτινικισ διαςποράσ των blue stragglers ςτα ςμινθ ,θ family 1 με τθν
διαςπορά των blue stragglers να ακολουκάει τθν διαςπορά του φωτόσ (ακτινικι
διακφμανςθ τθσ λαμπρότθτασ του ςμινουσ), θ family 2, όπου θ διαςπορά των blue
stragglers παρουςιάηει μια κορφφωςθ ςτο κζντρο, μετά ελάττωςθ και πάλι αφξθςθ ςτισ
εξωτερικζσ περιοχζσ του ςμινουσ και θ family 3, όπου το πλικοσ των blue stragglers
κορυφϊνεται ςτο κζντρο του ςμινουσ με μονότονθ ελάττωςθ προσ τισ εξωτερικζσ του
περιοχζσ. Είδαμε ότι οι blue stragglers κινοφνται προσ το κζντρο ενόσ ςμινουσ λόγω
δυναμικισ τριβισ (dynamical friction), επειδι ζχουν μεγάλθ μάηα ςχετικά με τα υπόλοιπα
αςτζρια του ςμινουσ. Η αποτελεςματικότθτα αυτοφ του μθχανιςμοφ εξαρτάται από τθν
αςτρικι πυκνότθτα (ελαττϊνεται ςτισ αραιζσ από αςτζρια εξωτερικζσ περιοχζσ ενόσ
ςμινουσ). Άρα θ πρϊτθ κατθγορία δείχνει ότι θ δυναμικι τριβι ακόμα δεν ζχει ςθμαντικι
επίδραςθ ςτον πλθκυςμό των blue stragglers. Αυτά τα ςφαιρωτά ονομάηονται δυναμικά
νεαρά. Τα πιο εξελιγμζνα ςφαιρωτά, κατθγορίασ 2, βιϊνουν όλο και πιο αποτελεςματικι
δυναμικι τριβι, και ςε όλο και πιο εξωτερικζσ περιοχζσ τουσ. Στα δυναμικά παλαιά
ςφαιρωτά ςμινθ τθσ τρίτθσ κατθγορίασ τα περιςςότερα blue stragglers ζχουν ιδθ δεχτεί
τθν επίδραςθ τθσ δυναμικισ τριβισ και το ςφςτθμα φαίνεται να ιςορροπεί.
Το ω Κενταφρου ανικει ςτθν πρϊτθ κατθγορία, το Μ3 ςτθν δεφτερθ και το Μ30 ςτθν τρίτθ
κατθγορία.

Οι εξελιγμζνοι blue stragglers
Η διάκριςθ εξελιγμζνων blue stragglers είναι δφςκολθ, επειδι δεν ξεχωρίηουν από τα άλλα
εξελιγμζνα αςτζρια, αντίκετα με ότι ςυμβαίνει ςτθν κφρια ακολουκία. Με τθν χριςθ τθσ
αςτροςειςμολογίασ ζχουμε ανακαλφψει υποψιφιουσ εξελιγμζνουσ blue stragglers
ανάμεςα ςτον οριηόντια κλάδο και το αςυμπτωτικό κλάδο. Δθμιουργιςαμε τθν
φαςματοςκοπικι αςτρικι κλίμακα (stellar scale). Η αφκονία των χθμικϊν ςτοιχείων που
ανιχνεφουμε από τισ γραμμζσ απορρόφθςθσ των ιονιςμζνων ατόμων εξαρτϊνται από τθν
αςτρικι βαρφτθτα, ενϊ δεν ςυμβαίνει το ίδιο για τισ γραμμζσ των ουδζτερων ατόμων. Η

διαφορά των 2 φαςμάτων μασ βοθκάει να κακορίςουμε τθν αςτρικι μάηα. Αν είναι μθδζν,
θ αςτρικι μάηα κακορίηεται μονοςιμαντα. Αυτι θ προςζγγιςθ μασ βοθκάει ςτον κακοριςό
τθσ αςτρικισ μάηασ ςε αςτζρια που δεν μποροφμε να ςυγκρίνουμε τισ μάηεσ τουσ
φωτομετρικά (αςτζρια που βρίςκονται ςτθν ίδια περιοχι του διαγράμματοσ χρϊματοσ/
λαμπρότθτασ). Ζτςι ξεχωρίηουμε τουσ blue stragglers από τα μικρότερθσ μάηασ κανονικά
αςτζρια. Στο ςφαιρωτό ςμινοσ 47Τουκάνα βρζκθκε ζνα εξελιγμζνο αςτζρι με 1,4 θλιακζσ
μάηεσ (το EBBS1), ενϊ θ μάηα εκτροπισ από τθν κφρια ακολουκία είναι 0,8 θλιακζσ. Τα
αςτζρια ςτθν ίδια περιοχι ςτο διάγραμμα ζχουν μάηεσ 0,6 θλιακζσ. Ρρόκειται για ζναν
εξελιγμζνο blue straggler. Το αςτζρι είναι ςτθν περιοχι του διαγράμματοσ όπου
αναμζνουμε να βροφμε ζνα blue stragglers καφςθσ θλίου ςτον πυρινα του και εμφανίηεται
λίγο πιο μπλε από τα κανονικά αςτζρια του οριηόντιου κλάδου. Η φαςματοςκοπικι
ανάλυςθ των μεγάλθσ λαμπρότθτασ εξελιγμζνων blue stragglers μασ δείχνει αν ζνασ από
αυτοφσ ζχει ςυνοδό ζναν λευκό νάνο (άρα δθμιουργικθκε μζςω απορρόφθςθσ μάηασ από
τον ςυνοδό του) ι όχι (δθμιουργία μζςω αςτρικισ ςφγκρουςθσ). Ακόμα, θ προζλευςθ μζςω
ςυςςϊρευςθσ ςυμπεραίνεται από τθν απουςία χθμικϊν ςτοιχείων όπωσ ο Άνκρακασ και το
Οξυγόνο.

Διπλοί αςτζρεσ μικρισ μεταλλικότθτασ
Οι διπλοί αςτζρεσ μποροφν να χρθςιμεφςουν ωσ ανιχνευτζσ αςτζρων μικρισ
μεταλλικότθτασ και ςτθν κατανόθςθ ιδιαίτερων αναλογιϊν κάποιων χθμικϊν ςτοιχείων ςε
αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ. Χρθςιμοποιοφμε τον ςίδθρο ωσ κριτιριο μεταλλικότθτασ,
αν και ιδίωσ για τα αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ δεν ακολουκεί τθν χθμικι αφκονία
άλλων ςτοιχείων. Τα διπλά αςτζρια μασ δίνουν πλθροφορίεσ για τισ ςυνκικεσ δθμιουργίασ
τουσ. Η αναλογία ςε διπλά αςτζρια, οι περίοδοι περιφοράσ και οι διαςπορά τθσ αςτρικισ
μάηασ οριοκετοφν τα μοντζλα αςτρογζννθςθσ. Γνωρίηουμε ότι θ αςτρογζννθςθ επθρεάηεται
από τθν μεταλλικότθτα. Επειδι ςτο χωρίσ μζταλλα νεαρό ςφμπαν τα νεφελϊματα δεν
μποροφςαν να ψυχτοφν αποτελεςματικά, ο πρϊτοσ αςτρικόσ πλθκυςμόσ αποτελοφνταν
μόνο από αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ. Αυτά ιταν πολφ βραχφβια με αποτζλεςμα ςιμερα
να μθν ζχει επιβιϊςει κανζνα.
Στα αςτζρια με τθν μικρότερθ μεταλλικότθτα (αμζςωσ επόμενθσ γενιάσ, ελαφρϊσ χθμικά
εμπλουτιςμζνα αςτζρια μικρισ μάηασ) παρατθροφμε πολφ μικρζσ αναλογίεσ ςτοιχείων
όπωσ τα Fe, Mg, Ca, C, Si, Ti, Ni. Αυτό ςθμαίνει ότι ακόμθ και ςε νεφελϊματα πολφ μικρισ
μεταλλικότθτασ δθμιουργικθκαν αςτζρια μικρισ μάηασ. Σε αυτά τα αςτζρια μικρισ μάηασ
και μεταλλικότθτασ υπάρχουν αναλογικά περιςςότερα διπλά και πολλαπλά αςτρικά
ςυςτιματα και με μικρότερεσ περιόδουσ περιφοράσ από ότι ςτα αςτζρια μεγάλθσ
μεταλλικότθτασ. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ςτα νεφελϊματα χαμθλισ μεταλλικότθτασ οι
πυκνζσ περιοχζσ (πυρινεσ) δθμιουργοφνται ςε μεγαλφτερο χρόνο από ότι ςτα χθμικά
εμπλουτιςμζνα νεφελϊματα, με αποτζλεςμα θ κατάτμθςθ (fragmentation) να ςυμβαίνει
πιο εφκολα, ςε ςυνκικεσ μικρότερθσ ενζργειασ περιςτροφισ.
Στα αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ υπάρχει ζνα μεγάλο πλικοσ από αςτζρια με
ενιςχυμζνθ αναλογία Άνκρακα (CEMP, Chemical enriched metal- poor stars). Η αναλογία

τουσ αυξάνεται όςο πιο μικρι είναι θ μεταλλικότθτα του αςτρικοφ πλθκυςμοφ και όςο
απομακρυνόμαςτε από το γαλαξιακό επίπεδο. Ραρουςιάηουν ποικιλία χθμικϊν ταυτοτιτων
(αναλογιϊν ςτοιχείων) που δεν μπορεί ακόμα να εξθγθκεί. Τα περιςςότερα ζχουν
υπζρβαςθ αναλογίασ ςε Άνκρακα, Άηωτο και ςτοιχείων s- process. Φαίνεται να είναι όλα
μζλθ διπλϊν αςτρικϊν ςυςτθμάτων και να απορρόφθςαν εμπλουτιςμζνθ μάηα από τον
ςυνοδό τουσ όταν αυτόσ εξελίχτθκε ςτον αςυμπτωτικό κλάδο (κφρια αςτζρια των διπλϊν με
μάηεσ 1,5- 4 θλιακζσ). Σε αςτζρια με πολφ μικρι αφκονία του Σιδιρου βρίςκουμε CEMP με
πολφ μικρι αναλογία ςτοιχείων απορρόφθςθσ νετρονίων (n- capture elements), τα αςτζρια
CEMP-no. Σε αυτά τα αςτζρια θ αναλογία διπλϊν ςυςτθμάτων είναι μικρότερθ, όμοια με
αυτι ςτα αςτζρια με τθν μεταλλικότθτα του θλίου μασ. Φαίνεται ότι θ ιδιαιτερότθτα τθσ
αναλογίασ των χθμικϊν ςτοιχείων ςε αυτά τα αςτζρια δεν ζχει ωσ μθχανιςμό τθν
αλλθλεπίδραςθ διπλϊν αςτεριϊν.
Γενικά ςυμπεράςματα
Η μελζτθ των διπλϊν αςτεριϊν πολφ μικρισ μεταλλικότθτασ είναι δφςκολθ. Αυτά τα
αμυδρά αςτζρια (μόνο τα μικρισ μάηασ υπάρχουν πια ςιμερα ςτον Γαλαξία μασ)
βρίςκονται ςυνικωσ μακριά, ζξω από τον λεπτό γαλαξιακό δίςκο. Η απουςία ζντονων
φαςματικϊν γραμμϊν δυςκολεφει μετριςεισ όπωσ θ γωνιακι τουσ ταχφτθτα. Γίνεται μια
προςπάκεια ϊςτε να κακορίςουμε τθν αναλογία των εμπλουτιςμζνων ςε Άνκρακα
αςτεριϊν μικρισ μεταλλικότθτασ, και να κατανοιςουμε τον τρόπο εμπλουτιςμοφ τουσ.

Η επίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν ςτθν φαςματικι ςφνκεςθ (spectral
synthesis) του αςτρικοφ πλθκυςμοφ
Η ςφνκεςθ ενόσ αςτρικοφ πλθκυςμοφ αναφζρεται ςτισ παραμζτρουσ του μζςω
ςυνδυαςμοφ ανεξάρτθτων αςτρικϊν μοντζλων. Η φαςματικι ςφνκεςθ ςυνδζει τουσ
αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ με τα μοντζλα των αςτρικϊν ατμοςφαιρϊν. Βάςθ τθσ
κερμοκραςίασ, βαρφτθτασ και χθμικισ ςφνκεςθσ τα μοντζλα μασ δείχνουν τθν εκπομπι των
αςτεριϊν. Τα περιςςότερα αςτρικά μοντζλα περιζχουν τθν παραδοχι ότι τα αςτζρια είναι
μονά. Ζτςι δεν μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, αφοφ ςτα ςτενά διπλά
ςυςτιματα τουλάχιςτον το ζνα αςτζρι κα επθρεαςτεί κατά τθν εξζλιξι του.
Τα μοντζλα αςτρικισ εξζλιξθσ δυςκολεφονται να προβλζψουν διαδικαςίεσ όπωσ θ απϊλεια
μάηασ, θ αςτρικι περιςτροφι και θ επίδραςθ τθσ αςτρικισ ςυναγωγισ. Οι παρατθριςεισ

(πολφ ςθμαντικζσ είναι αυτζσ του θλίου μασ) μασ βοθκάνε να βελτιϊςουμε τα μοντζλα. Στα
μοντζλα διπλϊν αςτεριϊν πρζπει να υπολογίηονται πολφπλοκοι μθχανιςμοί όπωσ θ
πλιρωςθ του λοβοφ Roche, το κοινό περιαςτρικό κζλυφοσ και φυςικά θ ανταλλαγι μάηασ
ανάμεςα ςτα αςτζρια. Τα διπλά αςτζρια αλλθλεπιδροφν μετά τθν εκτροπι από τθν κφρια
ακολουκία (με μερικζσ εξαιρζςεισ όπωσ οι blue stragglers).
Για όλουσ τουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ χρθςιμοποιοφμε μια ςυνιςτϊςα αρχικισ αςτρικισ
μάηασ (IMF, initial mass function, ζνα μζγεκοσ που μασ δείχνει τθν αναλογία δθμιουργίασ
αςτεριϊν ανά αςτρικι μάηα) που μασ δείχνει τθν πικανότθτα να δθμιουργθκεί ζνα αςτζρι
ςυγκεκριμζνθσ μάηασ ςε ζνα επειςόδιο αςτρογζννθςθσ. Σε ζναν πλθκυςμό διπλϊν
αςτεριϊν πρζπει να περιγράψουμε τθν διαςπορά των αρχικϊν περιόδων περιφοράσ, τισ
εκκεντρικότθτεσ και τισ μάηεσ των αςτεριϊν. Τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, >10 θλιακζσ μάηεσ,
ζχουν ςχεδόν όλα ςυνοδό και το 70% των διπλϊν τουσ είναι αρκετά ςτενοί ϊςτε τα αςτζρια
να αλλθλεπιδράςουν κατά τθν εξζλιξι τουσ. Για αςτζρια με λιγότερθ από 1 θλιακι μάηα, το
ποςοςτό των διπλϊν είναι 20%- 40%. Η διαςπορά των περιόδων περιφοράσ κυμαίνεται
επίςθσ ανάλογα τθν αςτρικι μάηα. Μια επιπλοκι ςτθν μελζτθ των διπλϊν αςτεριϊν είναι οι
εκριξεισ ςουπερνόβα. Ο ςυνοδόσ του αςτεριοφ που βιϊνει τθν ζκρθξθ ι κα απομακρυνκεί
και κα εξελιχτεί ωσ μεμονωμζνο αςτζρι ι κα ςυνεχίςει ωσ ςυνοδόσ αςτρικοφ πτϊματοσ.
Στθν τελευταία περίπτωςθ κα δθμιουργθκεί ζνασ διπλόσ αςτζρασ ακτινϊν Χ. Αν θ μάηα που
κα απομακρυνκεί από τθν ζκρθξθ είναι μεγαλφτερθ από τθν μιςι του διπλοφ ςυςτιματοσ,
ο ςυνοδόσ κα αποδεςμευτεί. Ζτςι είναι ςθμαντικό πόςθ μάηα κα απομείνει ςτο αςτρικό
πτϊμα και πόςθ κα εκτιναχτεί ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η δθμιουργία αςτζρα νετρονίων ι
μαφρθσ τρφπασ δίνει μια ϊκθςθ ςτο αςτρικό απομεινάρι (επειδι είναι ζκκεντρθ
διαδικαςία) που φτάνει ακόμθ και τα 1000 km/s, δθλαδι μπορεί εφκολα να αποδεςμεφςει
τον ςυνοδό.
Γίνεται εφκολα αντιλθπτό ότι θ αςτρικι δυαδικότθτα είναι πολφ ςθμαντικι ςτθν κατανόθςθ
τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ. Χαρακτθριςτικι είναι θ περίπτωςθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ WR
(χωρίσ υδρογόνο ςτο φάςμα τουσ). Η αναλογία τουσ με αςτζρια τφπου O, δθλαδι επίςθσ
αςτζρια μεγάλθσ μάηασ που αντίκετα παρουςιάηουν υδρογόνο ςτο φάςμα τουσ ςτθν κφρια
ακολουκία, είναι διπλάςια ςτα αςτζρια που βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ με τον ςυνοδό
τουσ. Η αλλθλεπίδραςθ των 2 αςτεριϊν εξαλείφει αποτελεςματικά το υδρογόνο από τθν
ατμόςφαιρα του αςτεριοφ μεγαλφτερθσ μάηασ του ςυςτιματοσ.
Σε γαλαξιακι και ςυμπαντικι κλίμακα
Η διαςπορά του αςτρικοφ πλθκυςμοφ ςτον Γαλαξία μασ και ςτουσ άλλουσ γαλαξίεσ ςτο
κοντινό ςφμπαν μασ δείχνει τθν εξζλιξθ και τθν πολυπλοκότθτα των γαλαξιϊν εδϊ και 13
δισ ζτθ. Ενϊ τα βραχφβια αςτζρια μεγάλθσ μάηασ εξελίςςονται ςτθν περιοχι όπου
δθμιουργικθκαν, τα υπόλοιπα αςτζρια μπορεί να δθμιουργικθκαν ςε διαφορετικι
περιοχι από αυτι που βρίςκονται ι ακόμα και ςε άλλο γαλαξία που ςυγχωνεφτθκε με τον
δικό μασ. Για τθν κατανόθςθ των αςτρικϊν πλθκυςμϊν πρζπει να υπολογίηουμε τισ
διαδικαςίεσ κοςμικισ κλίμακασ, χρονικισ και χωρικισ.
Οι πλθροφορίεσ που ζχουμε προζρχονται από το αςτρικό φωσ, που πολλζσ φορζσ
μεταβάλλεται περνϊντασ μζςα από ςκόνθ ι αζριο πριν φτάςει ςε εμάσ. Ακόμθ και για τουσ
πιο κοντινοφσ μασ γαλαξίεσ θ άμεςθ απεικόνιςθ και ανάλυςθ των αςτεριϊν είναι πζρα από

τισ δυνατότθτεσ των τθλεςκοπίων μασ. Ζτςι αναλφουμε το φωσ από ζναν ι πολλοφσ
αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ και όχι από ζνα μόνο αςτζρι. Στο υπζρυκρο και ςτο ορατό
βλζπουμε ςυνικωσ τα πιο νζα και μεγάλθσ μάηασ αςτζρια, επειδι επιςκιάηουν με τισ
ιςχυρζσ εκπομπζσ τουσ τα πιο αμυδρά αλλά πολυπλθκζςτερα αςτζρια μικρισ μάηασ. Στο
υπζρυκρο ι ςε γαλαξίεσ χωρίσ αςτρογζννθςθ, με γεραςμζνο αςτρικό πλθκυςμό,
παρατθροφμε πιο αντιπροςωπευτικά δείγματα κάκε αςτρικοφ πλθκυςμοφ. Από τα
παραπάνω καταλαβαίνουμε ότι θ γνϊςθ τθσ ςυνιςτϊςασ αρχικισ αςτρικισ μάηασ και του
ιςτορικοφ αςτρογζννθςθσ (star formation history) είναι απαραίτθτα για να βγάλουμε
αςφαλι ςυμπεράςματα για τουσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ.
Στουσ μακρινοφσ γαλαξίεσ παρατθροφμε το ςφμπαν ςε μια εποχι με ζντονθ αςτρογζννθςθ
και χαμθλι μεταλλικότθτα, με διαφορετικοφσ αςτρικοφσ πλθκυςμοφσ από το ςθμερινό
ςφμπαν. Στα ςφαιρωτά ςμινθ τα αςτζρια παρουςιάηονται πιο εμπλουτιςμζνα ςε ςτοιχεία
α, λόγω πλθκϊρασ εκριξεων ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ. Κάτι ανάλογο
παρατθροφμε και ςε μεγάλθ ερυκρολίςκθςθ, ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ ςτο νεαρό ςφμπαν. Οι
ιδιότθτεσ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ είναι πολφ ςθμαντικζσ για τον αςτρικό πλθκυςμό
ςτο νεαρό ςφμπαν, που ςθμαίνει ότι θ αλλθλεπίδραςθ των διπλϊν αςτεριϊν είναι
κακοριςτικι.
Το φάςμα ιονιςμζνων γραμμϊν από τουσ μακρινοφσ γαλαξίεσ (z>2) περιζχει λεπτζσ και
χοντρζσ γραμμζσ εκπομπισ, που προζρχονται από ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ και
ιονιςμζνεσ περιοχζσ των νεφελωμάτων αντίςτοιχα. Οι γαλαξίεσ του πολφ πρϊιμου
ςφμπαντοσ (z>5) παρουςιάηουν πολφ μπλε και υπεριϊδθσ εκπομπι (ζχουμε υπολογίςει τθν
ιςχυρι ερυκρολίςκθςθ), που αναλογεί ςε πιο καυτά αςτζρια. Ενϊ αρχικά νομίηαμε ότι
οφείλεται ςε αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ (τα πολφ μεγάλθσ μάηασ αρχικά αςτζρια του
ςφμπαντοσ, που δθμιουργικθκαν από τα πρϊτα νεφελϊματα χωρίσ μζταλλα), αυτι θ
εκπομπι μάλλον πρόκειται για αποτζλεςμα τθσ αλλθλεπίδραςθσ διπλϊν αςτεριϊν ςε
ςυνκικεσ ακραίασ χαμθλισ μεταλλικότθτασ. Μια επίδραςθ των διπλϊν είναι τθ δθμιουργία
των αςτεριϊν θλίου και των αςτεριϊν που ζχουν μεγάλθ ανάδευςθ βαρφτερων ςτοιχείων
από το εςωτερικό τουσ λόγω ταχείασ περιςτροφισ. Οι επιφανειακζσ κερμοκραςίεσ τουσ
είναι υψθλότερεσ από αυτζσ ςτα κανονικά αςτζρια, και εκπζμπουν πολφ ιονιςμζνο φωσ.
Ακόμα, θ εξζλιξθ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ παρατείνεται ςτα διπλά ςυςτιματα, με
αποτζλεςμα το υπόβακρο τθσ εκπομπισ να μθν περιορίηεται ςε λίγα εκατομμφρια ζτθ. Ζτςι
οι περιοχζσ φωτοιονιςμοφ ζχουν μεγάλθ χρονικι διάρκεια και εμφανίηονται ςε πολλοφσ
γαλαξίεσ εκείνθσ τθσ εποχισ ταυτόχρονα.
Η επίδραςθ των διπλϊν ςυςτθμάτων εξαρτάται πολφ από τθν μεταλλικότθτα, λόγω τθσ
εξάρτθςθσ τθσ αδιαφάνειασ (opacity) από τθν μεταλλικότθτα. Στουσ κοντινοφσ μασ γαλαξίεσ
που είναι πλοφςιοι ςε μζταλλα και ζχουν χαμθλοφσ ρυκμοφσ αςτρογζννθςθσ τα μοντζλα
αςτρικϊν πλθκυςμϊν για τα μονά αςτζρια παρεκκλίνουν λίγο από τθν πραγματικότθτα. Η
επίδραςθ των διπλϊν μπορεί να γίνει προβλζψιμθ.
Η ζνταςθ του πεδίου αςτρικισ ακτινοβολίασ αποτελεί δείκτθ του ρόλου των γαλαξιϊν ςε
μια πολφ ςθμαντικι καμπι του ςφμπαντοσ, τον επαναιονιςμό. Στθν περίοδο του
επαναιονιςμοφ οι πιο λαμπρζσ περιοχζσ ςτο πολφ νεαρό ςφμπαν, δθλαδι οι γαλαξίεσ
αςτρογζννθςθσ, ιόνιςαν ςταδιακά τον μεςογαλαξιακό χϊρο για πρϊτθ φορά από τθν

δθμιουργία των ατόμων υδρογόνου (δζςμευςθ ενόσ θλεκτρονίου από ζνα πρωτόνιο, τθν
εποχι z= 1100). Αναπτφχκθκαν περιοχζσ ιονιςμζνου υδρογόνου (HII) γαλαξιακϊν μεγεκϊν,
με αποτζλεςμα το ςφμπαν να ιονιςτεί κατά μεγάλο μζροσ. Η διαςπορά αυτϊν των περιοχϊν
μασ δείχνει τθν διαςπορά των γαλαξιϊν αςτρογζννθςθσ. Από τθν ακτινοβολία υποβάκρου
ςτα μικροκφματα παρατθροφμε ότι ςτθν εποχι z= 9 το ςφμπαν ιταν ιονιςμζνο κατά 50%. Ο
ιονιςμόσ είχε απότομθ αφξθςθ το διάςτθμα z = 6 ωσ z =10. Η αποτελεςματικότθτα τθσ
εκπομπισ ακτινοβολίασ που ιονίηει τθν μεςογαλαξιακι φλθ ζχει να κάνει με τον ρυκμό και
τθν διάρκεια αςτρογζννθςθσ και τθν μεταλλικότθτα ενόσ γαλαξία. Η ιςχυρι εκπομπι
ιονιςμοφ (ςτο υπεριϊδεσ) πετυχαίνεται πικανϊσ μζςω ενόσ ςθμαντικοφ πλθκυςμοφ διπλϊν
αςτζρων. Ππωσ ιδθ αναφζραμε, θ μεταλλικότθτα κακορίηει τον πλθκυςμό διπλϊν
αςτεριϊν, και οι διπλοί αςτζρεσ ενιςχφουν τον ιονιςμό τθσ φλθσ.

