Μεταβλητοί αστέρες
Ο όρος µεταβλητός έχει να κάνει µε την µεταβολή της λαµπρότητας του άστρου. Όλα τα
αστέρια µεταβάλουν τη λαµπρότητά τους. Οι χαρακτηριζόµενοι ως µεταβλητοί βρίσκονται
σε κάποια σύντοµη φάση της ζωής τους, όπου µεταβάλουν την λαµπρότητα τους έντονα.

1) Οι ενδογενείς µεταβλητοί
α)Παλλόµενοι µεταβλητοί.
Η µεταβολή της λαµπρότητάς τους οφείλεται σε λιγότερο ή περισσότερο περιοδικούς
παλµούς(συρρίκνωση και διαστολή του αστέρα). Οι παλµοί µπορεί να είναι συµµετρικοί ή
ασύµµετροι. Πρόκειται για γίγαντες και υπογίγαντες όλων των φασµατικών τύπων.
β)Εκρηκτικοί µεταβλητοί.
Παρουσιάζουν µεταβολή λαµπρότητας λόγω αποβολής αερίων µαζών από το ίδιο το αστέρι
ή αλληλεπίδρασης µε ύλη στην περιοχή του. Μια κατηγορία τους είναι οι κοντινοί διπλοί
αστέρες, που αλληλοεπιδρούν βαρυτικά, µε αποτέλεσµα την ανταλλαγή ύλης στην εξέλιξή
τους.
Χονδρικά, οι παλλόµενοι έχουν µεγάλη λαµπρότητα, ενώ οι εκρηκτικοί µικρή.

2)Οι εξωγενείς µεταβλητοί.
α)Επικαλυπτόµενοι µεταβλητοί. Είναι φαινόµενοι µεταβλητοί, δηλαδή διπλά αστέρια που
η αλληλοεπικάλυψή τους µειώνει το φως τους που φτάνει σε εµάς.
β)Μεταβλητοί περιστροφής, µε ανοµοιόµορφη λαµπρότητα της επιφάνειάς τους.
γ)Αστέρες ανισότροπης ακτινοβολίας (π.χ. πάλσαρ).

Παλλόµενοι µεταβλητοί αστέρες.
1)Κηφείδες µεγάλης περιόδου
Πρόκειται για υπεργίγαντες F...K µε περιόδους από 1 ως 50 ηµέρες. Η µεταβλητότητα
επαναλαµβάνεται αυστηρά µε όλες τις λεπτοµέρειές της. Λόγω µεγάλης λαµπρότητας είναι
παρατηρήσιµοι και σε σφαιρωτά σµήνη, αλλά και σε γαλαξίες µέχρι το σµήνος της
Παρθένου (20 Mpc). Οι Κηφείδες µας χρησιµεύουν ως δείκτες λαµπρότητας και αποτελούν
σηµαντικό µέτρο αποστάσεων.

Υπάρχουν 2 κατηγορίες κλασικών Κηφείδων.
Πληθυσµός Ι. Οι Cδ είναι µέλη του δίσκου του Γαλαξία, του γαλαξιακού επιπέδου και των
νεφών του Μαγγελάνου. Είναι νεότερα αστέρια. Έχουν µέγιστο περιόδου 5-6 ηµέρες.
Μεταβάλουν την ακτίνα τους, κατά µέσο όρο, κατά 10%. Έχουν µάζα 5-15 ηλιακές.
Πληθυσµός ΙΙ. Οι CW είναι µέλη σφαιρωτών σµηνών, του κέντρου του Γαλαξία και των
µεγάλων γαλαξιακών άλω. Είναι παλαιά αστέρια (άρα και µικρής µάζας). Παρουσιάζουν ως
και 3% αλλαγές στην περιοδικότητά τους. Έχουν µέγιστο περιόδου 15 ηµέρες. Μεταβάλουν
την ακτίνα τους, κατά µέσο όρο, κατά 50%. Έχουν µάζα 0,4- 0,6 ηλιακές.
Οι µεταβλητότητά τους κορυφώνεται στον µέγιστο βαθµό διαστολής (µέγιστο
λαµπρότητας) και στον µέγιστο βαθµό συστολής (ελάχιστο λαµπρότητας) του αστέρα. Σε
αυτά τα µέγιστα κάθε φορά το αστέρι έχει περίπου την ίδια διάµετρο. Οι διακυµάνσεις αυτές
της ακτίνας του άστρου γίνονται λόγω του φαινοµένου Καπα κατά τον δεύτερο ιονισµό του
(He).
Η θερµότητα που παράγεται κατά την συστολή διαφεύγει του άστρου µε τη µορφή
ακτινοβολίας. Η αντίδραση µειώνεται και οι παλµοί εξασθενούν. Έτσι το αστέρι σταδιακά
έπρεπε να γίνεται σταθερό.
Όταν όµως η αδιαφάνεια αυξάνεται µε την άνοδο της πίεσης, στην φάση της
συστολής απορροφάται από το ίδιο το αστέρι περισσότερη από αυτήν την ακτινοβολία, από
ότι στη µεσαία (µεταξύ συστολής και διαστολής) φάση, όπου έχουµε µικρότερη αδιαφάνεια
(η ακτινοβολία µπορεί να διαφύγει πιο αποτελεσµατικά). Η επιπλέον αυτή ενέργεια της
ακτινοβολίας που απορροφάει το αστέρι κατά την συστολή πετυχαίνει µια υπέρ-πίεση κατά
τη διαστολή. Μοιάζει µε βαλβίδα ασφάλειας, που την κατάλληλη στιγµή δεν επιτρέπει στην
ακτινοβολία να διαφύγει.

Σχέση περιόδου και µεγέθους.
Όσο µεγαλύτερη είναι η περίοδός τους, τόσο
α)είναι πιο προχωρηµένο το στάδιο εξέλιξης του αστέρα (προχωρηµένος φασµατικός
τύπος),
β)το άστρο έχει µεγαλύτερη ακτίνα, λαµπρότητα, µάζα και
γ)έχει µικρότερη θερµοκρασία και πυκνότητα.
Η σχέση περιόδου- απόλυτης λαµπρότητας, άρα και απόστασης, τους κάνει τόσο
σηµαντικούς. Πρέπει όµως να υπολογιστεί η εξάρτηση της λαµπρότητας των Κηφείδων από
την περιεκτικότητά τους σε µέταλλα.

Πιο αναλυτικά, οι γίγαντες µε καύση ηλίου στον πυρήνα είναι συχνά µεταβλητοί. Η
µεταβλητότητα στους Κηφείδες οφείλεται σε µεγάλου εύρους παλµούς. Η ακτίνα αυτών των
αστεριών µεταβάλλεται κατά 10%. Η διάδοση των παλµών είναι ίδια µε αυτή των
ταλαντώσεων στον Ήλιο. Η διαφορά είναι στον µηχανισµό των παλµών. Οι µεγάλοι παλµοί

των Κηφείδων προέρχονται από την αστάθεια του φλοιού του άστρου. Ένα λεπτό στρώµα
αερίου στον φλοιό συµπιέζεται µε αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας και της
αδιαφάνειας (µέτρο της απορρόφησης της ακτινοβολίας). Έτσι µειώνεται η ενέργεια που
µεταδίδεται µέσω ακτινοβολίας διαµέσου αυτού του στρώµατος του αστεριού, µε
αποτέλεσµα να δεσµευτεί η θερµοκρασία κάτω από το στρώµα. Η θερµοκρασία και η πίεση
κάτω από το στρώµα αυξάνονται, και πιέζεται το στρώµα προς τα έξω. Το στρώµα
διαστέλλεται, µειώνεται η πυκνότητά του και γίνεται πιο διαπερατό, επιτρέποντας στην
θερµότητα να περάσει µέσα από αυτό. Η πίεση (και η θερµοκρασία) κάτω από το στρώµα
µειώνεται έτσι, µε αποτέλεσµα να συµπυκνωθεί το στρώµα πάλι. Αυτός ο κύκλος
επαναλαµβάνεται. Η φυσική αιτία της διαδικασίας είναι η µεταβολή της αδιαφάνειας
ανάλογα την θερµοκρασία, που οφείλεται στην αύξηση του ιονισµού του ηλίου (µε την
αύξηση της θερµοκρασίας) από (He+) σε (He++). Αυτός ο ιονισµός αυξάνει την πυκνότητα
των ελεύθερων ηλεκτρονίων, και επειδή αυτά αλληλοεπιδρούν πολύ µε την ακτινοβολία, το
αποτέλεσµα είναι η αύξηση της αδιαφάνειας. Αυτές οι συνθήκες εµφανίζονται στους
40000Κ, άρα το στρώµα που παράγει την αστάθεια υπάρχει σε συγκεκριµένη περιοχή
(ακτίνα) του αστεριού.
Για να παρουσιάσει ένα αστέρι παλµούς µεγάλης κλίµακας, πρέπει η θέση του ασταθούς
στρώµατος να είναι τέτοια που να παράγει ταλάντωση. Για την επιτυχία της µέγιστης
ταλάντωσης πρέπει να δοθεί ώθηση την σωστή στιγµή (όπως στο ανώτερο σηµείο της
διαδροµής µιας κούνιας). Στους Κηφείδες, αυτό το στρώµα είναι στην σωστή τοποθεσία
µέσα στο αστέρι, ώστε να παράγει “ωθήσεις” µε κανονικότητα που δίνουν µεγάλης
κλίµακας ταλαντώσεις στο άστρο. Αν το στρώµα είναι πιο κοντά στον πυρήνα ή στην
επιφάνεια, η κίνησή του δεν έχει την ανάλογη επίδραση στην αστρική επιφάνεια και δεν
εµφανίζονται παλµοί.
Αυτός είναι ο λόγος που οι Κηφείδες βρίσκονται σε συγκεκριµένη θέση στο διάγραµµα.
Ανάλογοι µεταβλητοί είναι οι RR Lyrae (µικρότερης λαµπρότητας) και οι Delta Scuti. Η
περιοχή που βρίσκονται στο διάγραµµα ονοµάζεται λωρίδα αστάθειας (instability strip) και
εκτείνεται από την περιοχή των υπεργιγάντων ως κάτω από την κ. ακολουθία.

Ουσιαστικά η λωρίδα αστάθειας τέµνει τον οριζόντιο κλάδο (σταθερής λαµπρότητας στα
µεγάλα αστέρια), αυξοµειώνοντας την λαµπρότητά τους.

2)RR-Λύρας

Ταχέα παλλόµενοι γίγαντες(Τύπου B8…F2) µοιάζουν µε τους Κηφείδες, αλλά η
περιοδικότητά τους είναι από 0,2 ως 1 ηµέρα. Είναι πληθυσµού ΙΙ, άρα είναι συχνοί σε
σφαιρωτά σµήνη, στην άλω και στο γαλαξιακό κέντρο.
Έχουν 3 κατηγορίες
α) RRab Με µεταβλητότητα 1 mag, πολύ ασύµµετροι.
β) RRc Με πιο µικρές περιόδους και µικρές µεταβλητότητες (0,5 mag).
γ) RRd Η µεταβλητότητά τους αλλάζει από κύκλο σε κύκλο.
Για ένα αστέρι ακτίνας 8,3 ηλιακές η µάζα είναι 1 ηλιακή και η επιφανειακή θερµοκρασία
5900-7200 β. Κελβιν. Δεν έχουν εκτενής σχέση λαµπρότητας- περιόδου. Η θέση τους στο
διάγραµµα H/R είναι σε ένα κενό στον οριζόντιο κλάδο (στα σφαιρωτά). Έτσι έχουν για
µας, σηµαντικό ρόλο στην κατανόηση της εξέλιξης των αστεριών. Λόγω της συχνής
παρουσίας τους σε σφαιρωτά σµήνη ονοµάζονται και µεταβλητοί σφαιρωτών σµηνών.

3)Αστέρια δ-Scuti.
Μοιάζουν µε Κηφείδες, αλλά είναι πολύ µικρής περιόδου
και περιορισµένης λαµπρότητας. Ονοµάζονται και νάνοι- Κηφείδες. Έχουν περίοδο 0,03 ως
0,2 ηµέρες. Συχνά έχουν 2 επικαλυπτόµενους παλµούς. Το µέγεθός τους είναι από 2,5 ως
5,1 ηλιακές ακτίνες, η µάζα τους από 1 ως 2,2 ηλιακές και η θερµοκρασία τους από 7000
ως 8800 β. Κελβιν.

4)β-Κηφείδες ή (β-µεγάλου Κυνός)
Παλλόµενοι αστέρες νεότερου φασµατικού τύπου µε µικρές περιόδους. Φασµατικού τύπου
Β0...Β3. Έχουν περιόδους από 3-7 ώρες. Παρουσιάζουν µικρές διακυµάνσεις στην
λαµπρότητα, της τάξης του 0,1mag, αλλά στο υπεριώδες 3 φορές µεγαλύτερες. Ακτίνα 7 µε
16 ηλιακές, µάζα 10 µε 15 ηλιακές.

5)Αστέρια Mira ή (Ο του Κήτους)
Γίγαντες µε προχωρηµένο φασµατικό τύπο, µεγάλες περιόδους και µεγάλη
διακύµανση λαµπρότητας στο ορατό φως. Στο H/R είναι στην κορυφή του
ασυµτωτικού κλάδου, το επόµενο στάδιο εξέλιξης είναι η δηµιουργία πλανητικού
νεφελώµατος. Οι περίοδοί τους είναι από 80 ως 1000 ηµέρες. Οι διακυµάνσεις λαµπρότητας
είναι απο 2,5 mag ως 7 mag στο ορατό. Η κύρια εκποµπή της ενέργειάς τους γίνεται στο
υπέρυθρο, µε διακύµανση µεγαλύτερη απο 0,5 mag. Οι περίοδοι αλλάζουν από κύκλο σε
κύκλο, µπορεί το µέγιστο να διαφέρει και κατά 1 mag. Μάλλον αιτία για αυτό είναι η µη
γραµµική συµπεριφορά του κελύφους του αστεριού. Οι µεγαλύτερες διακυµάνσεις που
έχουν παρατηρηθεί σε τέτοιους µεταβλητούς µπορεί να οφείλονται σε αναζωπύρωση της
καύσης του ήλιον στον φλοιό, που αλλάζει την δοµή του αστέρα.
Οι ακτίνα τους κυµαίνεται από 100-1000 ηλιακές και η µάζα τους από 1-2 ηλιακές. Έχουν
απώλεια µάζας µεταξύ 10^ -8 και 10^ -4 ηλιακές το έτος. Το 75% των µεταβλητών αυτής
της κατηγορίας (που µπορούµε να αναλύσουµε χωρικά) δεν δείχνουν καµία σφαιρική
συµµετρία.
Τα αστέρια που περνάνε την φάση του helium flash στο κέλυφος, παρουσιάζοντας
µεταβλητότητα όµοια µε αυτή των Κηφείδων, εξελίσσονται σε µεταβλητούς τύπου
Μίρα. Ο πρότυπος Μίρα µεταβάλλει την λαµπρότητά του κατά 6 mag µε περίοδο 331
ηµέρες. Αν και οι µεταβλητοί Μίρα βιώνουν καθολικούς παλµούς, η θέση τους στο
διάγραµµα δεν είναι στην ζώνη αστάθειας, που κυριαρχείται από τους Κηφείδες και
τους RR Lyrae. Σε πολλούς Μιρα οι παλµοί εµφανίζονται ασταθείς και η σχέση
λαµπρότητας- περιόδου δεν έχει καθοριστεί καλά όπως στους Κηφείδες. Οι παλµοί
αυτοί φαίνεται να προκαλούνε διαταραχές στα κελύφη (ύλη που έχει διαφύγει και
βρίσκεται γύρω από το αστέρι) των Μιρα, µε αποτέλεσµα αυτά να µην έχουν σφαιρικό
σχήµα. Στο ίδιο το Μιρα, αυτό γίνεται λόγω της παρουσίας συνοδού αστέρα και της
σχετικά µεγάλης ταχύτητάς του µέσα στον µεσοαστρικό χώρο.

6)RV Ταύρου
Υπεργίγαντες τύπου F ως K, των οποίων η µεταβλητότητα οφείλεται σε
συστηµατικές εναλλαγές οµαλού και απότοµου ελάχιστου. Το στάδιο εξέλιξής τους είναι
αβέβαιο (µάλλον στον ασυµπτωτικό κλάδο). Έχουν πολύ εκτεταµένη
ατµόσφαιρα και µεγάλη απώλεια µάζας. Μερικά έχουν κέλυφος από σκόνη. Οι περίοδοί τους
είναι από 30 ως 150 ηµέρες, µε διακύµανση µέχρι 3 mag. Η ακτίνα τους είναι από 50 ως
100 ηλιακές, µε µάζα από 1 ως 3 ηλιακές.

7)Ηµι-κανονικοί µεταβλητοί
Παλλόµενοι γίγαντες και υπογίγαντες. Δεν έχουν περιοδικότητα ανά παλµό, αλλά καλό
µέσο όρο περιοδικότητας παλµών, ή διαταράσσεται η περιοδικότητα των παλµών τους από
διάφορες ανωµαλίες. Η περίοδός τους κυµαίνεται από 30 ως 200 ηµέρες και η µεταβολή
λαµπρότητας από µερικά εκατοστά του mag ως µερικά mag.
Οµάδες κατά φάσµα(διαφορές βαθµού περιοδικότητας, φάσµατος)
α)SRa Κόκκινοι γίγαντες(τύπου M,C,S). Διαφέρουν από τους Μιρα µόνο από τη
µικρότερη διακύµανση και τη µειωµένη κανονικότητα , αλλά όχι και την φυσική τους
υπόσταση. Η µέση περίοδός τους µένει σταθερή. Στατιστικά εντάσσονται στους Μιρα.
β)SRb Κόκκινοι γίγαντες τύπου K,M,C,S. Η περιοδικότητα διακόπτεται ακανόνιστα, αλλά
µετά επανέρχεται στην αρχική περίοδο. Βρίσκονται σε προχωρηµένη φάση εξέλιξης.
γ)SRc Υπεργίγαντες K,M. Έχουν περιοδικότητα που καθορίζεται δύσκολα. Η µεταβολή
λαµπρότητας γίνεται σε πολύ επιµήκεις και µε µικρό βάθος κύκλους.
δ)SRd Κίτρινοι υπεργίγαντες F,G,K. Οι µακροχρόνιες περίοδοί τους διακόπτονται
βραχυχρόνια. Ίσως να αποτελούν το επόµενο βήµα στην εξέλιξη µετά τους Μιρα. Γενικά,
όσο µικρότερης διακύµανσης της λαµπρότητας είναι τα αστέρια που επικεντρωνόµαστε,
τόσο µεγαλώνει ο αριθµός των µεταβλητών γιγάντων και υπεργιγάντων µεταγενέστερης
εξέλιξης. Φαίνεται αυτά τα αστέρια να έχουν τάση αστάθειας.

8)Ακανόνιστοι µεταβλητοί
Αργά µεταβαλλόµενοι γίγαντες και υπεργίγαντες µε ακανόνιστη µεταβολή
λαµπρότητας. Με µεταβολή ως 2 mag, αλλά συνήθως λιγότερο από 0,5 mag.

9)α-Κύκνου
Υπεργίγαντες µε φασµατικό τύπο Β ή Α, µε ακανόνιστη περιοδικότητα, από
5 ως 10 ηµέρες. Η περιοδικότητα εµφανίζεται συχνά ακανόνιστη λόγω
αλληλοεπικάλυψης πολλών περιόδων τους.

10)ΖΖ-Κήτος
Λευκοί νάνοι, πλούσιοι σε υδρογόνο, µε πολύ µικρή περίοδο(30s-25m).

Εκρηκτικοί Μεταβλητοί αστέρες

Αστέρια έκλαµψης
Είναι ψυχρά αστέρια κύριας ακολουθίας (νάνοι dK, dM) που έχουν ακανόνιστες αναλαµπές.
Η έκλαµψη ολοκληρώνεται σε δευτερόλεπτα ως λίγα λεπτά. Η διακύµανση λαµπρότητας
είναι µέχρι 6 mag, πιο δυνατή στο υπεριώδες, και εξασθενεί προς τα µεγάλα µήκη κύµατος.
Το φάσµα µοιάζει µε των Τ Ταύρου, και παρουσιάζουν χρωµοσφαιρικό φάσµα µε γραµµές
εκποµπής. Η αιτία είναι, όπως στις εκλάµψεις του Ηλίου µας, η δραστηριότητα του
στέµµατος, αλλά µε πολύ πιο έντονα φαινόµενα. Λόγω ότι η στεµµατική δραστηριότητα
σχετίζεται µε την περιστροφή του αστεριού (µηχανισµός του διναµό)και τα αστέρια
µειώνουν την ταχύτητα περιστροφής τους, εξαλείφεται το φαινόµενο των εκλάµψεων µε
την πάροδο του χρόνου. Όλα τα αστέρια µικρής µάζας σε ανοιχτά σµήνη είναι αστέρια
έκλαµψης, η φάση αυτή αποτελεί ένα στάδιο της εξέλιξής τους. Αυτή η φάση εξέλιξης
συµβαίνει και στα G, F αστέρια, αλλά τα K, M δείχνουν µεγαλύτερο κοντράστ λόγω της
µικρότερης λαµπρότητάς τους.

Αστέρια προ κυρίας ακολουθίας
Κυρίως συνδέονται µε νεφελώµατα. Πρόκειται για νεαρά αστέρια, που
δηµιουργήθηκαν στην κατάρρευση τµήµατος του νεφελώµατος .Η ενέργειά τους
προέρχεται από την απελευθέρωση της βαρυτικής ενέργειας κατά τη συστολή
τους, αφού ακόµα δεν συντήκτουν το υδρογόνο σε ήλιον. Βρίσκονται ακόµα εκτός κύριας
ακολουθίας. Χαρακτηριστικά δείγµατα είναι τα αστέρια του νεφελώµατος του Ωρίωνα.
Τα ταξινοµούµε ανάλογα µε τη µάζα τους.
Οι Τ- Ταύρου έχουν µέχρι 3 ηλιακές µάζες και
οι Herbig Ae/Be είναι αστέρες από 4 ως 8 ηλιακές µάζες.

Αστέρια Τ- Ταύρου
α)Κλασσικοί Τ- Ταύρου
Είναι φασµατικού τύπου G- M. Σε αυτούς κυριαρχεί το συνεχές φάσµα, αλλά διακρίνεται
και λίγο το φάσµα της φωτόσφαιρας. Έχουν δυνατή γραµµή απορρόφησης λιθίου, δείγµα
της νεαρής τους ηλικίας. Οι γραµµές εκποµπής τους είναι δυνατές, όµοιες µε τις
χρωµοσφαιρικές του Ηλίου µας. Επίσης παρατηρούµε σειρές Balmer και ιονισµένα µέταλλα
((CaII), (FeII), (TiII) κ.α.),καθώς και (HeI).
Οι γραµµές απορρόφησης είναι πολλές φορές πολύπλοκες, λόγω της ύπαρξης ρευµάτων
ύλης από ή προς το αστέρι. Έχουν έξαρση στο υπέρυθρο και στο υπεριώδες. Τα ρεύµατα
αυτά τα ανακαλύψαµε από τις γραµµές εκποµπής, κυρίως (Hα), αλλά και την έξαρση στο
υπεριώδες. Έχουν ισχυρή και ανώµαλη φωτοµετρική µεταβλητότητα 5 κατηγοριών.
1)Ανώµαλη µεταβλητότητα µεγάλης κλίµακας(5-6 mag)σε µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Κυρίως σε αστέρια Τ- Ταύρου µε ισχυρές γραµµές εκποµπής και προφίλ P- Κύκνου.
2)Ξεσπάσµατα τύπου FU- Ωρίωνα. Μεγάλη άνοδος λαµπρότητας, µέχρι και 6 mag σε λίγους
µήνες, µετά ακολουθεί αργή πτώση (από χρόνια ως δεκαετίες).
3)Ξεσπάσµατα τύπου EX-Λύκου. Η λαµπρότητα ανεβαίνει όπως στην προηγουµένη
κατηγορία, αλλά πέφτει στο ίδιο µε την άνοδο χρονικό διάστηµα.
4)Ανώµαλοι µεταβλητοί µεσαίας ή µικρής λαµπρότητας(1-2 mag). Με περιόδους από λεπτά
ως ηµέρες. Μπορεί να προέρχονται από πρωτοπλανήτες ή τον δίσκο
της δηµιουργίας τους.
5)Ηµι-περιοδικής µεταβολής. Με περιόδους από 1-10 ηµέρες. Με µεταβολή µερικά δέκατα
του mag. Η αιτία της µεταβολής είναι η περιστροφή του αστέρα και η ανοµοιόµορφη
κατανοµή των µεγάλων κηλίδων του.
Η δόµηση ενός αστέρα Τ- Ταύρου είναι ένας πυρήνας που περιβάλλεται από δίσκο
προσαύξησης µε σκόνη και αέρια (πρωτοπλανητικός δίσκος). Στον Ωρίωνα έχουµε πετύχει
απεικονίσεις τέτοιων δίσκων στο υπέρυθρο. Τα αστέρια συνδέονται µε τους δίσκους µε
διπολικά δυνατά ρεύµατα µοριακής ύλης και αεριώδεις πίδακες, που αλληλοεπιδρούν µέσω
κρουστικών κυµάτων µε την µεσοαστρική ύλη.
β)Γυµνοί Τ- Ταύρου

Έχουν ισχυρή γραµµή απορρόφησης λιθίου, άρα πρέπει να είναι πολύ νεαρά άστρα (το
λίθιο καταστρέφεται κατά την εξέλιξη των αστεριών). Με πολύ αδύνατες γραµµές εκποµπής
και χωρίς έξαρση στο υπέρυθρο. Ανακαλύπτονται στις ίδιες περιοχές µε τους κλασικούς ΤΤαύρου. Στο H/R είναι λίγο πιο κοντά στην κύρια ακολουθία, αλλά σχεδόν στην ίδια
περιοχή µε τους κλασικούς Τ- Ταύρου. Έχουν χάσει το µεγαλύτερο µέρος του δίσκου
προσαύξησης αλλά ακόµα κερδίζουν την ενέργειά τους από την συρρίκνωσή τους. Τα
ανακαλύψαµε από την δυνατή εκποµπή τους στις ακτίνες Χ. Λόγω της ταχύτατης
περιστροφής τους έχουν µεγάλη δραστηριότητα στο στέµµα τους, µε αποτέλεσµα την
έντονη εκποµπή ακτινοβολίας Χ (µεγάλες θερµοκρασίες στο στέµµα). Στους κλασικούς
αυτή η ακτινοβολία απορροφάται κατά πολύ από τον δίσκο. Η φωτοµετρική µεταβλητότητά
τους είναι µικρότερη από ότι στους κλασικούς και συνήθως είναι ηµι- περιοδικοί µε αίτιο
µεταβολής τις κηλίδες τους.

Αστέρια Herbig- Ae/ Be
Αστέρια φασµατικού τύπου Β, Α. Έχουν κοινά φασµατικά χαρακτηριστικά µε τους ΤΤαύρου, όπως οι γραµµές εκποµπής, η έξαρση στο υπεριώδες και στο υπέρυθρο και η
ανώµαλη µεταβλητότητα. Είναι και αυτά νεαρά αστέρια προ κυρίας ακολουθίας, µε δίσκο
προσαύξησης. Οι µεταβολές τους είναι γρήγορες, ακανόνιστες, µε διαφορετικές
διακυµάνσεις µέχρι 4 mag. Με µεγάλες παύσεις µεταβλητότητας.
Λαµπροί µπλε µεταβλητοί(LBV, luminous blue variable)
Ονοµάζονται και S-Doradus. Είναι άστρα ακραίας υψηλής λαµπρότητας. Είναι τα πιο
λαµπρά αστέρια του σύµπαντος. Η διακύµανση της λαµπρότητάς τους είναι ανώµαλη, από
εβδοµάδες ως έτη, µέχρι 1 mag. Μερικές φορές διακόπτεται από περιόδους οµαλής
λαµπρότητας.
Εάν η περίοδος έχει διάρκεια εκατονταετίες, έχουµε µεγάλη µεταβλητότητα, ενώ αν είναι
δεκαετίες, µεσαία και αν είναι µικρού χρονικού διαστήµατος, έχουµε µόνο πολύ µικρές
διακυµάνσεις. Έχουν γραµµές εκποµπής µε προφίλ Ρ- Κύκνου.
Πρόκειται για τεράστια αστέρια που καίνε ακόµα υδρογόνο, µε µεγάλη απώλεια µάζας.
Έχουν κέλυφος, και µάλλον είναι στο στάδιο της εξέλιξης από κύριας ακολουθίας σε WolfRayet (η σειρά εξέλιξης είναι από Of σε LBV και µετά σε WR). Το λαµπρότερο που
γνωρίζουµε είναι το, Ήτα Καρίνας, µε µάζα 100-150 ηλιακές, που τα επόµενα 100000 έτη
θα εκραγεί ως σουπερνόβα ΙΙ.
R-Βόρειας Κορόνας
Φτωχοί σε υδρογόνο υπεργίγαντες F,G µε πλούσια σε άνθρακα ατµόσφαιρα. Η
λαµπρότητά τους µένει για µήνες ή και χρόνια σταθερή, και µετά πέφτει σε λίγες µέρες
αρκετά (4 mag σε 25 µέρες). Συνήθως ανεβαίνει πάλι µέχρι το µέγιστο, µερικές φορές
αργά (1-3 έτη) και µε ακανόνιστες διακυµάνσεις. Δεν έχουν καµία κανονικότητα, και
παρουσιάζουν διακύµανση µέχρι 7 mag. Κυρίως είναι αστέρια άνθρακα (carbon stars).
Δηµιουργούνται όταν διαφεύγει µάζα από το αστέρι σε συνοδό του, µε αποτέλεσµα να
γίνονται ορατά τα εσωτερικά στρώµατα του αστέρα (έχουµε µετατόπιση φάσµατος στο µπλε
κατά την πτώση λαµπρότητας). Η γρήγορη συµπύκνωση του άνθρακα, που εµφανίζεται
πλέον στην φωτόσφαιρα από το εσωτερικό του, σκοτεινιάζει την φωτόσφαιρα. Δεν είναι
συµµετρική η κατανοµή του άνθρακα στην επιφάνεια του άστρου. Όταν διαλύεται το νέφος
άνθρακα, αυξάνεται πάλι η λαµπρότητα.

Μια ακόµη κατηγορία εκρηκτικών µεταβλητών είναι οι εκρήξεις
σουπερνόβα.
Κοντινοί διπλοί (µε αλληλεπίδραση στη εξέλιξή τους). Βασικά χαρακτηριστικά.
Τα µισά αστέρια στο σύµπαν είναι διπλά, και µερικά είναι πολλαπλά. Με την εξέλιξή τους
πέρα από την κύρια ακολουθία τα αστέρια διαστέλλονται, µέχρι και περισσότερο από 1000

ηλιακές ακτίνες (γίγαντες). Αν η απόσταση 2 αστέρων κύριας ακολουθίας είναι µικρότερη
από τον µέγιστο χώρο που θα καταλαµβάνουν κατά την εξέλιξή τους (όταν διασταλούν σε
ερυθρούς γίγαντες), τότε κάποια στιγµή θα αποκτήσουν ισχυρές σχετικιστικές δυνάµεις
αλληλεπίδρασης, µε κυκλοποίηση των τροχιών τους και συγχρονισµό, των περιστροφών
τους µε τον χρόνο περιφοράς τους. Θα ανταλλάξουν µάζα και θα αποκτήσουν ένα κοινό
κέλυφος και κοινό δίσκο προσαύξησης, λόγω της διατήρησης της στροφορµής. Έτσι
δηµιουργούνται πολλοί τύποι µεταβλητών.
Στα διπλά αστέρια έχουµε τον πρωτεύοντα (συνήθως το αστέρι µεγαλύτερης µάζας) και τον
δευτερεύοντα (το αστέρι µικρότερης µάζας). Μπορεί κατά την εξέλιξή τους να αντιστραφεί
η σχετική ποσότητα µάζας τους, λόγω ανταλλαγής µάζας. Σε κοντινά συστήµατα ο
πρωτεύον διαστέλλεται τόσο ώστε να υπάρξει ανάλλαγη µάζας, ενώ στα µακρινά
συστήµατα θα εξελιχτούν σαν 2 ανεξάρτητα άστρα.

Μοντέλο Roche
Έχουµε 3 είδη εξισορρόπησης.
1)Εσωτερική περιοχή. Αυτή περιλαµβάνει τις επιφάνειες που τα όριά τους είναι χωριστοί
κύκλοι ή ελλείψεις γύρω από τα 2 άστρα. Διαχωρίζει το ποια περιοχή ανήκει σε πιο άστρο.
Τέτοιες περιοχές είναι και οι επιφάνειες των αστέρων.
2)Κρίσιµη επιφάνεια εξισορρόπησης. Είναι το κοινό όριο των 2 µαζών. Περιλαµβάνει
τον µέγιστο χώρο όπου ένα αντικείµενο µπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκει σε ένα οποιοδήποτε
από τα 2 αστέρια. Εκεί που τέµνονται είναι το σηµείο ισορροπίας L1(Lagrange).
3)Εξωτερική περιοχή. Είναι η επιφάνεια εξισορρόπησης που περικυκλώνει και τις 2 µάζες.
Περιέχει το σηµείο L2, και τα αντικείµενα (π.χ. πλανήτες) µέσα σε αυτήν ανήκουν στο
κοινό κέλυφος γύρω απο τα 2 αστέρια. Αντικείµενα που βρίσκονται έξω από το L2
περιφέρονται γύρω από τα 2 αστέρια σε τροχιές Κεπλερ.
Τα αντικείµενα στα σηµεία L (Lagrange) έχουν σταθερές θέσεις σε σχέση µε τα 2 αστέρια. Η
βαρύτητα που τους ασκείται είναι ίση µε την ταχύτητα διαφυγής του συστήµατος. Ο όγκος
Roche (ή κρίσιµος) ενός αστεριού είναι ο χώρος που περιλαµβάνεται σε αυτές τις
επιφάνειες.

Κατηγορίες αστεριών κατά τη διαµόρφωση του όγκου.
D (detached).
Χωριστά συστήµατα. Τα 2 αστέρια είναι µικρότερα από τον κρίσιµο όγκο. Συµπεριφέρονται
σαν 2 κανονικά αστέρια.
SD (semi-detached).
Ηµιχωρισµένα αστέρια. Το ένα αστέρι έχει γεµίσει τον κρίσιµο όγκο, π.χ. κατακλυσµικοί
διπλοί, διπλοί ακτίνων Χ, τύπου Algol.
C (contact binaries).

Και τα 2 αστέρια έχουν γεµίσει τον κρίσιµο όγκο τους, π.χ. W µικρής Άρκτου. Πολλές
φορές ο αστέρας µε την µικρότερη µάζα έχει προχωρήσει στην εξέλιξη εκτός κυρίας
ακολουθίας, ενώ θα περιµέναµε τον µεγάλο να εξελιχτεί πρώτος. Αντίθετα µε τα
µεµονωµένα αστέρια, σε αυτά τα συστήµατα τα αστέρια δεν µπορούν να επεκταθούν
ελεύθερα, αλλά µόνο µέσα στα όρια του κρίσιµου όγκου. Έτσι το µεγαλύτερο αστέρι στην
διαστολή του χάνει µάζα πέρα από το σηµείο L1, η οποία καταλήγει στον συνοδό
τροφοδοτώντας τον µε µεγάλο µέρος της µάζας του.
Μεταφορά µάζας.
Τα 2 αστέρια, όταν είναι στην κύρια ακολουθία, δεν γεµίζουν τον κρίσιµο όγκο τους. Όταν
το ένα διαστέλλεται τόσο πολύ, ώστε σχεδόν να γεµίσει τον κρίσιµο όγκο του, µπορεί να
διαφύγει υλικό από το πρώτο αστέρι, µέσω του σηµείου L1, στον συνοδό.
Εδώ έχουµε 2 περιπτώσεις. Ο συνοδός να είναι τόσο µεγάλος, ώστε το αέριο που περνάει
από το L1 να καταλήγει απευθείας σε αυτόν. Η άλλη περίπτωση είναι το αέριο να
συγκρούεται µε αέριο που περιφέρεται του συνοδού, να επιβραδύνεται και να σχηµατίζει
έναν περιστρεφόµενο δίσκο γύρω από τον συνοδό. Στην πρώτη περίπτωση το κυρίως
αστέρι είναι ακόµα (ή κοντά) στην κύρια ακολουθία και ο συνοδός γενικά στο διάγραµµα (ή
κοντά). Στην δεύτερη ο συνοδός είναι ένα υπέρ πυκνό αντικείµενο (λευκός νάνος, αστέρας
νετρονίων, µαύρη τρύπα). Είχε προηγηθεί µεταφορά µάζας από αυτόν στον πρωτεύοντα,
πριν την εξέλιξή του σε εκφυλισµένο αντικείµενο.

Οι κατακλυσµικοί µεταβλητοί.
Είναι τα ηµι χωρισµένα διπλά µε κύριο αστέρι έναν λευκό νάνο και έναν συνοδό µε γεµάτο
τον κρίσιµο όγκο του (κανονικό αστέρι κύριας ακολουθίας ή γίγαντας ή εκφυλισµένο
αντικείµενο). Από τον συνοδό φεύγει µάζα µέσω του L1 στον λευκό νάνο. Δηµιουργείται
έτσι ένας δίσκος προσαύξησης. Στο µέρος, όπου το ρεύµα ύλης ακουµπάει στον δίσκο
έχουµε το “καυτό σηµείο”.

Κατηγορίες κατακλυσµικών
-Κλασικοί Νόβα. Είναι ξεσπάσµατα λαµπρότητας µε µεταβλητότητα 8-19 mag. Είναι η
τρίτη πιο δυνατή έκρηξη σε αντικείµενα γαλαξιών. Περίπου υπολογίζουµε να γίνονται 50
Νόβα το χρόνο στον Γαλαξία, οι περισσότεροι στο επίπεδο του Γαλαξία. Διαφέρουν µεταξύ
τους σε διάρκεια και µέγεθος µεταβολής. Γρήγορα Νόβα είναι εκείνα που η λαµπρότητά
τους πέφτει κατά 3 mag σε λιγότερο από 100 µέρες. Στα γρήγορα η άνοδος γίνεται σε
λιγότερο από 1 ηµέρα, στα αργά σε ηµέρες µέχρι εβδοµάδες.
Το φάσµα τους δείχνει, µέχρι το µέγιστο, τύπο Α ή γίγαντα F (7000-10000 Κ.), µε
µετατόπιση στο µπλε στις γραµµές απορρόφησης και ασυνήθιστα ισχυρές γραµµές (C),(N),
(O). Μετά το µέγιστο, οι πιο δυνατές γραµµές είναι οι (H-Balmer), (HeI), µονά ιονισµένα
µέταλλα και κυρίως (FeII). Στην µεταγενέστερη φάση έχουµε φάσµα νεφελώµατος. Το
συµπέρασµα είναι ότι οι εκρήξεις Νόβα είναι γιγαντιαίες, µε την ύλη να εκτοξεύεται µε
ταχύτητες µερικών 1000 χιλ. το δευτερόλεπτο.
Σχηµατίζεται ένα κέλυφος, παρατηρήσιµο σε κοντινές Νόβα, µε µάζα µεταξύ
10^6 και 10^3 ηλιακές. Δεν έχει καµία σφαιρική συµµετρία, και παρουσιάζει πολλές µικρές
συµπυκνώσεις.
Τα αίτια ενός Νόβα είναι οι εκρηκτικά εµφανιζόµενες θερµοπυρηνικές αντιδράσεις στην
επιφάνεια του λευκού νάνου (thermonuclear runaway). Γίνεται συσσώρευση υδρογόνου
στον εκφυλισµένο λευκό νάνο, µε αποτέλεσµα η θερµοκρασία να µπορεί να ανεβεί πολύ
(σε κανονική µη εκφυλισµένη ύλη ο όγκος θα αυξανόταν λόγω αντίστοιχης αύξησης της
πίεσης, µε αποτέλεσµα την πτώση της θερµοκρασίας. Στην εκφυλισµένη ύλη όµως η
θερµοκρασία είναι ανεξάρτητη από την πίεση). Όταν η πίεση υπερβεί ένα όριο, αρχίζει η
καύση (σύντηξη) του υδρογόνου µε τον κύκλο CNO.
Η διάσπαση β κατά την σύντηξη δίνει την ενέργεια για την εκτίναξη του κελύφους του
Νόβα. Οπτικά παρατηρούµε ένα διαστελλόµενο κέλυφος µε σταθερή λαµπρότητα (ψευδόφωτόσφαιρα). Μόνο ένα µέρος του κελύφους διαφεύγει, η υπόλοιπη ύλη που µένει πίσω
πέφτει πάλι στον λευκό νάνο. Το κάψιµο του (Η) στην επιφάνεια κρατάει µήνες ή χρόνια.

Αυτή η φάση ξεσπάσµατος της λαµπρότητας λέγεται βολοµετρική σταθερά λαµπρότητας, µε
την θερµοκρασία στην επιφάνεια του Νόβα να φτάνει τους 800000 Κ. Η καύση σταµατάει
όταν η ύλη του κελύφους εξαφανιστεί τελείως (µέσω αστρικού ανέµου, τριβών κ.λπ.).
Μέσω των Νόβα ανακαλύψαµε λευκούς νάνους από (Ne), (Mg) (συνήθως είναι από (C),
(O)), κάτι που δεν µπορεί να συµβεί στην εξέλιξη µεµονωµένων αστέρων λευκούς νάνους.
Σε αυτούς τους “υπερφυσικούς” λευκούς νάνους η µάζα ήταν αρκετή ώστε να συντηχθεί ο
άνθρακας, αλλά ακολούθησε µεγάλη απώλεια µάζας µε συνέπεια να µην εξελιχτούν σε
σουπερνόβα ΙΙ (µάλλον λόγω απορρόφησης µάζας από συνοδό αστέρι).
- Επανερχόµενοι Νόβα.
Νόβα µε 2 ή 3 εκρήξεις. Μάλλον όλοι οι Νόβα είναι επανερχόµενοι, αλλά µε πολύ µεγάλα
διαστήµατα επανόδου. Η επάνοδος γίνεται σε περισσότερο από κάθε 9 χρόνια. Εδώ ο
λευκός νάνος έχει µεγάλη µάζα, κοντά στο όριο Chandrasekhar.
- Νάνοι Νόβα.
Μικρές διακυµάνσεις λαµπρότητας στο ελάχιστο, µετά ακολουθούν ξαφνικά ξεσπάσµατα µε
γρήγορη άνοδο (σε 1-2 µέρες 2-6 mag). Το διάστηµα των ξεσπασµάτων είναι από 10 ως
1000 ηµέρες. Έχουν 3 υποκατηγορίες
1)U-Διδύµων.
Κανονικά ξεσπάσµατα, µε τυπικό διάστηµα κάθε 30-100 ηµέρες, µε διάρκεια 3-10 ηµέρες.
Όσο πιο µεγάλο το διάστηµα, τόσο πιο µεγάλο και το ξέσπασµα.
2) SU-Μεγάλης Άρκτου.
Με περιστασιακά υπέρ-ξεσπάσµατα, 1-2 mag λαµπρότερα από τα κανονικά. Τα κανονικά
επαναλαµβάνονται κάθε 20-30 ηµέρες, µε διάρκεια λίγες ηµέρες. Τα υπέρ-ξεσπάσµατα
επαναλαµβάνονται από κάθε 6 µήνες ως και χρόνια, µε διάρκεια 10-20 ηµέρες.
3) Z-Καµηλοπάρδαλης.
Όµοια µε τα U-Δίδυµων, αλλά µε περιστασιακή παύση στο ελάχιστο. Σε ανώµαλα
διαστήµατα η λαµπρότητα δεν πέφτει στο ελάχιστο, αλλά παραµένει σε µεσαία κατάσταση
από µήνες ως και χρόνια. Μάλλον αιτία είναι η παροδική αυξηµένη µεταφορά µάζας στον
συνοδό.
Το φάσµα των νάνων Νόβα. Παρατηρούµε ισχυρό συνεχές µε πλατιές γραµµές εκποµπής
της σειράς (Balmer Η), (HeΙ), (CaΙΙ), συχνά µε 2 κορυφές. Αυτές οι γραµµές σχηµατίζονται
γύρω και µέσα στον δίσκο προσαύξησης. Στο µέγιστο εξαφανίζονται οι γραµµές εκποµπής,
και έχουµε ισχυρές γραµµές απορρόφησης.
Η αιτία των ξεσπασµάτων είναι η αστάθεια του δίσκου προσαύξησης (πτώση µέρους του
στον λευκό νάνο).Η πηγή ενέργειας των ξεσπασµάτων είναι η απελευθέρωση της βαρυτικής
ενέργειας.(Σηµείωση 1)

Μαγνητικά συστήµατα
Δεν υπάρχει πια δίσκος προσαύξησης και η ύλη πέφτει στον λευκό νάνο µέσα από πίδακες
που οδηγούνται από µαγνητικές γραµµές.

Συµβιωτικά αστέρια
Αστέρια µε συγκεκριµένα φάσµατα. Είναι όµοιοι µε µερικούς κατακλυσµικούς. Αποτελούνται
από έναν ψυχρό γίγαντα (µε µοριακούς δεσµούς) και έναν πυκνό καυτό συνοδό, συνήθως
έναν λευκό νάνο. Με γραµµές εκποµπής, που ορισµένες είναι πολύ ιονισµένες. Σε όλους
τους συµβιωτικούς ρέει υλικό από τον γίγαντα στον συνοδό, µέσω δίσκου προσαύξησης ή
αστρικού ανέµου. Η περίοδος περιφοράς είναι από 100 ηµέρες ως λίγα έτη. Η περίοδος
µεταβλητότητας µπορεί να είναι ηµερών, αλλά και ετών. Σε µερικούς παρατηρούµε
ξεσπάσµατα όµοια µε αυτά στους Νόβα, µε µεγάλο βαθµό µεταβολής. Αίτια των
ξεσπασµάτων είναι οι θερµοπυρηνικές συντήξεις ή η αστάθεια του δίσκου. Μερικά
εµφανίζουν πίδακες.
Μια υποκατηγορία είναι οι συµβιωτικοί Νόβα, µε ξεσπάσµατα µερικά mag, µε πολύ αργή
υποχώρηση (έτη). Σε αντίθεση µε τους επανερχόµενους Νόβα ο γίγαντας δεν γεµίζει όλο

τον κρίσιµο όγκο. Η άλλη υποκατηγορία είναι οι τύπου Mira, µε χαρακτηριστικό υπέρυθρο
που παραθέτει σε κέλυφος σκόνης, που απορροφάει το ορατό φως.

Διπλοί ακτίνων Χ
Ηµιχωρισµένα συστήµατα µε κύριο συνοδό µαύρη τρύπα ή αστέρι νετρονίων(το σύστηµα
επιβίωσε της έκρηξης σουπερνόβα ΙΙ). Γενικά, ανακαλύφτηκαν από τη δυνατή τους
εκποµπή στις ακτίνες Χ.
Έχουν 2 υποκατηγορίες.
1)Διπλοί Χ µεγάλης µάζας.
Σχετικά µικρή ένταση ακτίνων Χ σε σχέση µε το ορατό. Η περίοδος περιφοράς τους είναι
µερικές ηµέρες.
α) Ο δευτερεύων µπορεί να είναι µεγάλης µάζας ΟΒ αστέρας. Για να έχει πολύ ισχυρό
µαγνητικό πεδίο, ο αστέρας νετρονίων πρέπει να είναι νέος. Έτσι καταρρέει (ιονισµένη) ύλη
από το µεγάλο αστέρι και οδηγείται από τις µαγνητικές γραµµές στους πόλους του αστέρα
νετρονίων. Εκεί θερµαίνεται πολύ, µε συνέπεια την έκλυση ακτίνων Χ. Επίσης το πάλσαρ
κερδίζει στροφορµή από το σύστηµα (επιταχύνει την περιστροφή του, αντί να την µειώσει,
όπως είναι το φυσικό µε την πάροδο του χρόνου. Αυτά τα πάλσαρ λέγονται ανακυκλωµένα
(recycling)).
Λόγω περιστροφής υπάρχει παλµός στην ακτινοβολία (πάλσαρ Χ). Να µην τον
µπερδεύουµε µε τον παλµό ραδιοκυµάτων στα πάλσαρ, που εκπέµπει µη θερµική
σχετικιστική ακτινοβολία. Η περίοδος παλµού είναι 0,7 ως µερικές εκατοντάδες παλµοί το
δευτερόλεπτο. Είναι εξαιρετικά σταθεροί, ιδανικοί χρονοµέτρες.
β) Ο αστέρας νετρονίων είναι σε πολύ ελλειπτική τροχιά γύρω από τον αστέρα Be. Αυτός
έχει έναν δίσκο που δηµιουργήθηκε από τον αστρικό του άνεµο, που τον τέµνει ο αστέρας
νετρονίων στην τροχιά του. Τότε έλκει ένα µεγάλο µέρος του δίσκου, µε αποτέλεσµα να
έχουµε έκλαµψη ακτίνων Χ.
2)Διπλοί Χ µικρής µάζας.
Μεγάλη ένταση ακτίνων Χ σε σχέση µε τις οπτικές. Ο δευτερεύων είναι από αστέρι
φασµατικού τύπου Α ως Μ. Η περίοδος περιφοράς είναι 0,19-17 ηµέρες. Η θέρµανση του
δευτερεύοντος από την ακτινοβολία Χ φέρνει οπτικές διαφοροποιήσεις κατά την περιφορά.
Δεν έχουµε επικαλύψεις, αλλά µειώσεις της ακτινοβολίας Χ, λόγω του ρεύµατος από τον
δίσκο της ύλης που διαφεύγει στην κατεύθυνση της παρατήρησης. Πρόκειται για παλαιά
άστρα νετρονίων µε ασθενέστερο µαγνητικό πεδίο, χωρίς παλµό, και βρίσκονται κυρίως
προς το κέντρο του Γαλαξία.
Τύπος Ι. Λόγω θερµοπυρηνικών αντιδράσεων (καύση (He)) στην επιφάνειά του (όµοια
διαδικασία µε αυτήν στα Νόβα) έχουµε τα ξεσπάσµατα κάθε ώρες ή ηµέρες (µόνο στους
διπλούς Χ µικρής µάζας).
Τύπος ΙΙ. Με διάστηµα ξεσπάσµατος 7 δευτερόλεπτα µε 1 ώρα. Αιτία είναι η αστάθεια του
δίσκου (όπως στους νάνους Νόβα).
Διπλοί Χ µε µαύρη τρύπα. Γίνεται έµµεση διαπίστωση της µαύρης τρύπας, µε τον
καθορισµό της µάζας του συστήµατος. Η διαφορά µε τους διπλούς αστέρες νετρονίων είναι
ότι η λαµπρότητα στις ακτίνες Χ δεν είναι συνεχής αλλά έχει 3 στάδια, µαλακό στάδιο
(µεγάλης έκλυσης Χ), σκληρό (µεσαίας Χ), και παύση, χωρίς ακτίνες Χ. Έχει να κάνει µε
µεταβολές στον δίσκο προσαύξησης, στον ρυθµό ροής της ύλης. Στην παύση δεν υπάρχει
ροή ύλης.

Αστέρια επαφής
Και τα 2 αστέρια γεµίζουν τον κρίσιµο όγκο τους. Είναι µια οµάδα µε καλά
ορισµένες ιδιότητες.
- Οι περίοδοι είναι µικρότεροι της 1 ηµέρας, κυρίως 7-12 ώρες, πολύ συχνά µε
διακυµάνσεις.
- Ο φασµατικός τύπος είναι F ή G. Αφού έχουν κοινό κέλυφος τα 2 αστέρια έχουν και
κοινό φάσµα.

- Οι µεταβολές λαµπρότητας είναι από δέκατα του mag ως 1 mag.
- Τα αστέρια είναι παραµορφωµένα, σε σχήµα σταγόνας.
- Υπάρχει συνεχής µεταβολή κατά την τροχιακή τους κίνηση χωρίς εµφανή αρχή ή τέλος
της επικάλυψης.
Αποτελούν την πλειονότητα των φωτοµετρικών µεταβλητών.

Μεταβλητοί επικάλυψης
α)Τύπου Αλγκόλ
Έχουν σχεδόν σταθερή λαµπρότητα µεταξύ των 2 ελάχιστων (χωριστός ή ηµι-χωριστός
στενός διπλός). Οι περίοδοί τους είναι 0.45-9892 ηµέρες, µε µεταβολή µέχρι 4 mag, αλλά
συνήθως κοντά στο 1 mag.
Τα σχήµατά τους είναι σφαιρικά. Το παράδοξο του Αλγκόλ είναι ότι το Κ2 µε την µικρότερη
µάζα είναι πιο εξελιγµένο από το Β8. Αυτό σηµαίνει ότι το τελευταίο έχασε µάζα, που την
πήρε το µικρότερο αστέρι. Οι τύπου Αλγκόλ έχουν µεγάλη σηµασία γιατί µας επιτρέπουν να
καθορίζουµε τις µάζες και τις διαµέτρους των 2 αστέρων.
β)Τύπου β Λύρας. Και οι 2 στενοί διπλοί είναι µεγάλης µάζας, εξελιγµένοι σε γίγαντες ή
υπεργίγαντες. Έχουν παραµορφωθεί σε ελλείψεις λόγω παλιρροιακών δυνάµεων. Ο ένας
έχει γεµίσει τον κρίσιµο όγκο του και µεταφέρει µάζα στον συνοδό του. Οι περίοδοί τους
είναι 0,29-198,5 ηµέρες. Έχουν µεταβολή µέχρι 3 mag, συνήθως κοντά στο 1 mag.
Μεταβλητοί περιστροφής
- BY-Δράκοντα. Νάνοι προχωρηµένου τύπου µε γραµµές εκποµπής (CaII H+K) (τύπου dKe,
dMe) µε µικρής περιόδου µεταβολές (1 ηµέρα-5 ηµέρες),µε µεταβολές µικρότερες από 0,3
mag. Η µεταβολή οφείλεται στη περιστροφή, λόγω της διαφοράς λαµπρότητας που έχουν
οι µεγάλες κηλίδες µε την φωτόσφαιρα, σε φάση µεγάλης δραστηριότητας λόγω γρήγορης
περιστροφής.
- FK Κόµης. Γρήγορα περιστρεφόµενοι γίγαντες µε περιοδική φωτοµετρική διακύµανση
λόγω κηλίδων. Μεγάλη δραστηριότητα στην επιφάνεια. Πρόκειται µάλλον για το τελικό
προϊόν της συγχώνευσης συστήµατος διπλών επαφής, µε δυνατή εκποµπή ακτίνων Χ.
- RS Canum Venaticorum. Χωριστοί διπλοί µε τροχιακή περίοδο 1-14 ηµέρες. Ο
πιο καυτός συνοδός είναι τύπου F ή G, µε εκποµπή (CaII H+K). Οι 2 συνοδοί εξελίχτηκαν
κανονικά, δεν γέµισαν τους κρίσιµους όγκους τους. Σε πολλά συστήµατα η περιστροφή και
η περιφορά τους είναι συγχρονισµένη. Έχουν ακραία δραστηριότητα, λόγω γρήγορης
περιστροφής, σε όλα τα µήκη κύµατος (στις ακτίνες Χ ξεπερνάνε την εκποµπή του Ηλίου
κατά 1000 φορές). Παρατηρούµε περιοδική φωτοµετρική διακύµανση λόγω των κηλίδων
τους. Η περιστροφή τους επιταχύνεται από τις σχετικιστικές δυνάµεις µεταξύ τους.

Ελλειψοειδής µεταβλητοί
Είναι διπλοί όπου ο ένας ή και οι 2 έχουν παραµορφωθεί σε έλλειψη, λόγω των µεταξύ
τους παλιρροιακών δυνάµεων. Η απόστασή τους είναι µικρή αλλά είναι χωριστοί, όχι διπλοί
επαφής. Λόγω της τροχιάς και της περιφοράς τους αλλάζει συνεχώς η ακτινοβόλος
επιφάνειά τους. Μεταβολές µέχρι 0,2 mag.

Πάλσαρ
Είναι γρήγορα περιστρεφόµενοι αστέρες νετρονίων.
Μεταβλητότητα 1,15-8,5 ms. Βρέθηκαν χάρη στην εκποµπή τους στα ραδιοκύµατα. Οι
πολύ γρήγοροι (millisecond pulsar) είναι σε διπλά συστήµατα, όπου η µείωση της περιόδου
περιφοράς γύρω από το κοινό κέντρο βάρους µε τον συνοδό επιτάχυνε την περιστροφή
τους.
Να µην τους µπερδεύουµε µε τους πάλσαρ ακτίνων Χ που αναφέραµε νωρίτερα.
Μόνο ελάχιστα πάλσαρ δείχνουν ανιχνεύσιµες γραµµές εκποµπής στο ορατό και σε
µικρότερα µήκη κύµατος. Το βασικό µοντέλο εκποµπής τους είναι ότι έχουν µεγάλη
ταχύτητα περιστροφής και υψηλό µαγνητικό πεδίο που είναι σε κλίση µε τον άξονα
περιστροφής. Το πάλσαρ εκλύει πλάσµα από τους πόλους του, το οποίο αιχµαλωτίζεται στο
µαγνητικό πεδίο και περιστρέφεται µαζί του. Αυτό έχει ως συνέπεια την ανάδειξη ισχυρών

ηλεκτρικών πεδίων, που επιταχύνουν σε σχετικιστικές ταχύτητες τα ηλεκτρόνια από το
πλάσµα. Έτσι έχουµε την εκποµπή µη θερµικού κυλίνδρου ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας
στην κατεύθυνση που δείχνει ο στενός λοβός εκποµπής της. Σαν φάρος, η δέσµη αυτή
γίνεται αντιληπτή µονό όταν κατά την περιστροφή του σηµαδεύει τη Γη.
Την ενέργειά της η δέσµη αυτή την παίρνει από την ενέργεια περιστροφής του πάλσαρ.
Έτσι σιγά- σιγά το πάλσαρ επιβραδύνει την περιστροφή του, µεγαλώνοντας την περίοδό
του.

Τα ιδιόρρυθµα αστέρια
Είναι αυτά που έχουν κάποια ιδιαιτερότητα στο φάσµα τους.
- WR (Wolf-Rayet).
Αστέρια µε πολύ µεγάλη λαµπρότητα, µε διαστελλόµενη ατµόσφαιρα, που χαρακτηρίζονται
από τις ακραία πλατιές γραµµές εκποµπής τους. Λόγω της µεγάλης λαµπρότητάς τους
ανιχνεύτηκαν και έξω από τον Γαλαξία µας. Οι γραµµές, παρόλο που είναι ατοµικής και όχι
µοριακής προέλευσης, έχουν πάχος µέχρι 10 nm. Το µοντέλο των αστεριών αυτών
προβλέπει ένα πολύ γρήγορα διαστελλόµενο κέλυφος, που εκπέµπει λόγω της θέρµανσής
του από το αστέρι. Ένα τέτοιο αστέρι παρουσιάζει απώλεια µάζας 10^5 ηλιακές, το χρόνο.
Παρατηρούµε γραµµές από (HeI), (HeII), (CII-IV), (NIII-V), (OVI), (Al), (Si), (P), (S) µε
το (Η) πολύ φτωχό. Περίπου το 98% τους παρουσιάζει (He), µε υπερβολικό(Ne)
(παρατήρηση στο υπέρυθρο).
Χωρίζονται σε 2 είδη, τα WC µε ισχυρή γραµµή (C) και τα WN µε ισχυρές γραµµές (N),(O).
Η διαφορά τους είναι στην αναλογία (C)/(O).
Η επιφανειακή θερµοκρασία τους είναι 25000-30000 Κ, όχι καλά ορισµένη, έτσι η θέση
τους στο διάγραµµα είναι αβέβαιη. Έχουν µάζα τουλάχιστον 20 ηλιακές και ακτίνα από 3 ως
25 ηλιακές. Το 50% τους δείχνει φωτοµετρική µεταβολή µερικών εκατοστών του mag.
Πολλά από αυτά είναι σε διπλά συστήµατα (περισσότερα από τα µικρότερα αστέρια), µε
συνοδό ένα κανονικό αστέρι τύπου Ο. Παρατηρούµε διακυµάνσεις φωτός µε φάσεις λόγω
επικάλυψης και σχετικιστικών φαινοµένων. Το στάδιο WR το περνάνε όλα τα αστέρια µε
αρχική µάζα πάνω από 20 ηλιακές. Τα WN καίνε (Η), ενώ τα WC (He)(τα µόνα αστέρια
κύρια ακολουθίας που καίνε ήλιον). Λόγω ισχυρού αστρικού ανέµου αποµακρύνουν το (Η)
από την αστρική επιφάνεια. Έτσι παρουσιάζονται συρρικνωµένα µε καυτή επιφάνεια. Τα
αστέρια αυτά περνάνε αυτή τη φάση στο 10-30% της παραµονής τους στην κύρια
ακολουθία.
- Αστέρια Οf
Τα πιο καυτά µη εκρηκτικά αστέρια. Εκτός το σύνηθες φάσµα απορρόφησης των αστέρων
Ο έχουν γραµµές εκποµπής (NIII), (HeII), (Hα). Αυτές µας παραπέµπουν σε εκτεταµένη,
διαστελλόµενη ατµόσφαιρα µε ισχυρούς αστρικούς ανέµους. Είναι µάλλον αστέρια µε
αρχική µάζα 60-120 ηλιακές, που λόγω µεγάλης απώλειας µάζας αυτή είναι πια κατά 50%
λιγότερη.
- Αστέρια Be
Πολύ ετερογενή κατηγορία, χρησιµοποιείται για πολλά είδη αστέρων Β.
Ο ορισµός σήµερα είναι αστέρια Ο6-Β9, µε κλάση λαµπρότητας V-III, µε γραµµές εκποµπής
υδρογόνου. Έχουν έναν γρήγορα περιστρεφόµενο δίσκο ή ένα κέλυφος. Η φωτοµετρική
διακύµανση µπορεί να είναι από εβδοµάδες ως δεκαετίες, ανάλογα µε τον σχηµατισµό ή τη
διάλυση του δίσκου. Ή µπορεί να είναι ηµέρες ως εβδοµάδες, λόγω περιόδων επικάλυψης
του διπλού αστέρα. Αποτελούν το 20% των αστέρων Β. Πρόκειται για πολύ γρήγορα
περιστρεφόµενα αστέρια, µε µειωµένη βαρύτητα στον ισηµερινό τους, που οδηγεί σε
επέκταση του δίσκου σε αυτό το επίπεδο.
- Αστέρια CNO.
Αστέρια Ο8-Β4, µε κλάση λαµπρότητας Ιa-V, µε ασυνήθιστα ισχυρές ή αντίθετα αδύνατες
γραµµές των (C),(N),(O). Διακύµανση φωτεινότητας από λεπτά ως έτη. Έχουν πολύ αργή
περιστροφή.
- Αστέρια ηλίου (He).
Καυτά αστέρια Ο-Β µε πολύ ισχυρές γραµµές απορρόφησης (He) και αδύνατες ή

ανύπαρκτες γραµµές (Η). Έχουν χάσει το εξωτερικό, πλούσιο σε (Η) κέλυφος και φαίνεται
ο πυρήνας τους από(He). Αιτία για αυτό αποτελεί η εξέλιξη σε WR ή η απώλεια µάζας από
συνοδό.
- Αστέρια Ap.
Χηµικά ιδιόρρυθµα αστέρια Β5-F5, µε ανώµαλα δυνατές γραµµές συγκεκριµένων στοιχείων
µε ατοµικό αριθµό >12, ως πολύ βαριά στοιχεία((Mg), (Hg), (Si), (Cr), (Sr), (Eu)). Έχουν
θερµοκρασία 8000-15000 Κ, µε ισχυρό µαγνητικό πεδίο και αργή περιστροφή. Λέγονται και
µαγνητικά αστέρια. Η µεταβλητότητά τους είναι 0,001-0,1 mag σε 0,5-160 ηµέρες, λόγω
ανώµαλης φωτεινότητας της περιστρεφόµενης ατµόσφαιρας. Όταν το (Eu) είναι δυνατό, το
(Cr) δεν είναι, και αντίστροφα. Τα αστέρια (Eu)- (Cr)- (Sr) είναι τα πιο ψυχρά της οµάδας.
Τα (Si) έχουν θερµοκρασία 12000 Κ. Λόγω αργής περιστροφής και µεγάλης θερµοκρασίας
τους έχουν απουσία της συναγωγής. Όταν ένα στοιχείο απορροφήσει φωτόνια, η πίεση
ακτινοβολίας, το ανεβάζει στην επιφάνεια. Έτσι το στοιχείο παρουσιάζει πλεόνασµα, ενώ
άλλα στοιχεία βυθίζονται και δεν φαίνονται. Αυτά τα αστέρια έχουν ισχυρό µαγνητικό
πεδίο.
- Καυτά Ap αστέρια((Hg)- (Mn) αστέρια).
Ανάλογα την υπεροχή των γραµµών έχουµε αστέρια Μαγγανίου ή Υδραργύρου. Τα πιο
πολλά βρίσκονται σε διπλά αστέρια.
- Αστέρια γραµµών µετάλλων ((Am), (Fm)).
Αστέρια Α και F που παρουσιάζουν ανώµαλα αδύνατη γραµµή (CaII), (ScII), όταν οι
γραµµές των άλλων µετάλλων, κυρίως του σιδήρου, είναι ανώµαλα δυνατές. Τα Am
περιστρέφονται αργά και δεν έχουν ισχυρό µαγνητικό πεδίο, ξεχωρίζοντας έτσι από τα Ap .
Λόγω διάχυσης ξεχωρίζουν τα στοιχεία τους (απουσία συναγωγής).
- Αστέρια λ- Βοώτη
Μικρή κατηγορία αστεριών Α (Πληθυσµού Ι) µε αδύνατες γραµµές µετάλλων και
αργή περιστροφή.
- Φτωχά σε υδρογόνο αστέρια άνθρακα.
Χωρίς γραµµές (Η), µε πλεόνασµα άνθρακα. Υπάρχουν σε όλους τους φασµατικούς τύπους,
πρόκειται µάλλον για το καυτό τέλος αστέρων R -βορείου Στεφάνου και των αστέρων
άνθρακα.
- Ιδιόρρυθµα αστέρια G-M
α)Αστέρια µε ανωµαλία (CH). Ασθενή σε (CH) αστέρια µε λίγο (C), µε πλεόνασµα σε (N). Η
αναλογία (C)/(H) είναι 70 φορές λιγότερη από αυτή του Ηλίου µας. Δυνατά σε (CH), και
δυνατές γραµµές στοιχείων από s-progress (αργή απορρόφηση νετρονίων). Πρόκειται
µάλλον για εξέλιξη αστέρων άνθρακα σε υψηλότερες θερµοκρασίες.
β)Αστέρια µε ανωµαλία (CN). Αδύνατα στο (CN), µε αδύνατα µέταλλα, ή δυνατά στο (CN),
µε δυνατά (CH), (CaI).
γ)Αστέρια (Ba).
Δυνατή γραµµή (Ba), ενισχυµένες (CH), (C2), (SII). Συγγενείς µε τα αστέρια (C).
- Ιδιόρρυθµα αστέρια (K), (M).
Γίγαντες µε διαφορά στην αναλογία (C)/(O).
1)Αστέρια άνθρακα (αστέρια (C)). Εξελιγµένοι γίγαντες και υπεργίγαντες µε
πλεόνασµα σε (C) και (Ο), µε όλες τις συνδέσεις του άνθρακα ενισχυµένες
((CH),(CN),(C2),(C3)). Τα στοιχεία s-progress παρουσιάζονται ενισχυµένα. Έχουν
θερµοκρασίες 4400-2200 Κ.
2)Αστέρια S. Αναλογία άνθρακα και οξυγόνου 1 προς 1. Σχεδόν όλο το (C) και το (O) έχει
ενωθεί σε (CO). Σε αυτά έγινε η πρώτη ανακάλυψη του στοιχείου τεχνήτιο.
- Ξεσπάσµατα ακτίνων γ (gamma ray burst, GRB)
Έτσι ονοµάζουµε τις αναλαµπές ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας γ µε διάρκεια λίγα
δευτερόλεπτα και χαρακτηριστική “ηχώ” φωτός σε όλο το ηλεκτροµαγνητικό φάσµα µε
διάρκεια ηµέρες ως εβδοµάδες. Έχουν µεγάλη φασµατική διακύµανση κατά το ξέσπασµα
και συνήθως η εξέλιξη είναι από σκληρή σε µαλακότερη ακτινοβολία. Ο µηχανισµός τους
είναι έκλυση ενέργειας από αντικείµενο σε µεγάλη απόσταση. Πρέπει να απελευθερώνεται η
ενέργεια από περιοχή µεγέθους 100 χιλιοµέτρων µέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Στα

εσωτερικά κρουστικά κύµατα (τα πιο κοντινά στην πηγή) κυριαρχεί η ακτινοβολία γ, στα
εξωτερικά οι πιο µαλακές ακτινοβολίες.
Η πηγή είναι µια ισχυρή έκρηξη σουπερνόβα, όπου εκτοξεύεται ένα σύννεφο από πλάσµα
µε περίπου τη µάζα της Σελήνης. Όταν το πλάσµα διαπερνάει το καυτό κέλυφος ύλης που
υπάρχει γύρω από το αστέρι, θερµαίνεται και εκπέµπει ακτίνες Χ, οι οποίες µετατοπίζονται
στο φάσµα (Ντόπλερ) σε γ λόγω της κίνησης του πλάσµατος. Οι πολλές κορυφές του
ξεσπάσµατος δηλώνουν την ύπαρξη πολλών τέτοιων σύννεφων. Η “ηχώ”έχει καθυστέρηση
άφιξης λόγω της αλληλεπίδρασης της πιο µαλακής ακτινοβολίας µε την µεσοαστρική ύλη.
Τα αστέρια που δηµιουργούν τέτοιες εκρήξεις σουπερνόβα ΙΙ (δεν έχουν υδρογόνο στο
φάσµα τους) είναι WR µε µεγάλη ταχύτητα περιστροφής, στα οποία καταρρέει ο πυρήνας
σιδήρου τους. Η έκλυση ακτίνων γ µπορεί να έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη
ενός στενού διπλού συστήµατος, την χαµηλή µεταλλικότητα, την γρήγορη περιστροφή ή
την µεγάλη µάζα.
Ακόµα, πιστεύεται ότι στην συγχώνευση 2 αστέρων νετρονίων ή 2 µαύρων τρυπών
δηµιουργείται πάλι µια µαύρη τρύπα µε έκλυση ακτίνων γ.
Τα ξεσπάσµατα µεγάλης διάρκειας (20 s) συµβαίνουν κυρίως σε γαλαξίες – νάνους µε
µικρότερη µεταλλικότητα του Ηλίου (ίσως επειδή η χαµηλή µεταλλικότητα βοηθάει την
γέννηση τεράστιων αστεριών). Τα µικρής διάρκειας ξεσπάσµατα (0,5 sec) παρατηρούνται
σε όλους τους γαλαξίες.
Η µεγάλη έκλυση ενέργειας ιονίζει το περιβάλλον της. Σηµειώνεται µια διακύµανση των
ιονισµένων στοιχείων ((SiII), (FeII), (NiII)) σε απορρόφηση στο φάσµα της ηχώ µέσα στην
πρώτη ώρα από το ξέσπασµα. Σε ξεσπάσµατα απόστασης Ζ>6 ελπίζουµε να δούµε τον
επαναίονισµό του πρώιµου σύµπαντος. Επίσης, ελπίζουµε να µπορέσουµε να µελετήσουµε
την ένταση της αστρογέννησης εκείνης της εποχής, µιας και µιλάµε για τεράστια αστέρια µε
πολύ µικρή διάρκεια ζωής. Τέλος, θέλουµε να τις χρησιµοποιήσουµε για παράµετρο της
ταχύτητας της συµπαντικής διαστολής.

Σηµείωση 1
Συσσώρευση ύλης.
Η διαδικασία µε την οποία ένα αστέρι απορροφάει ύλη ονοµάζεται συσσώρευση. Η βαρυτική
ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική της ύλης που πέφτει στο αστέρι, και στην επιφάνεια του
αστεριού σε θερµική. Για συγκεκριµένη µάζα, όσο πιο µικρό το µέγεθος του αστέρα (π.χ.,
αστέρι νετρονίων έναντι λευκό νάνο), τόσο πιο πολύ ενέργεια απελευθερώνεται. Σε ένα
διπλό σύστηµα, όπου έχει γεµίσει ο λοβός Roche, διαφεύγει ύλη µέσω του σηµείου
Lagrange στο µεγάλης µάζας αστέρι- συνοδό (συνήθως αστρικό πτώµα). Λόγω διατήρησης
της στροφορµής η ύλη δεν µπορεί να πέσει κατευθείαν στο αστέρι, αλλά το προσεγγίζει από
τα πλάγια. Η ύλη τότε σχηµατίζει έναν δίσκο προσαύξησης στον ισηµερινό του αστέρα. Οι
διαταραχές στον δίσκο (η τριβή των πιο αργών εξωτερικών µερών του µε τα πιο γρήγορα
εσωτερικά του µέρη) ανακατανέµει την στροφορµή του. Η περισσότερη ύλη χάνει
στροφορµή και πέφτει στο αστέρι, ενώ ένα µέρος της κερδίζει στροφορµή και εκτινάσσεται
από τον δίσκο, σε τροχιά γύρω από το διπλό αστρικό σύστηµα. Η κινητική ενέργεια της
ύλης που πέφτει στο αστέρι µετατράπηκε σε θερµική του δίσκου. Έτσι αυτός ακτινοβολεί
στις ακτίνες Χ κοντά στον συνοδό µεγάλης µάζας και στις υπεριώδεις και ορατές στις
υπόλοιπες (πιο εξωτερικές) περιοχές του. Ακτινοβολία Χ έχουµε και από την επιφάνεια ενός
αστέρα νετρονίων, όταν απορροφάει ύλη από έναν λευκό νάνο. Εκεί η ύλη αναγκάζεται να
επιβραδύνει απότοµα στην επιφάνεια του αστέρα νετρονίων, µε αποτέλεσµα να θερµανθεί
πολύ. Αυτά τα συστήµατα ονοµάζονται διπλοί ακτίνων Χ.
Συσσώρευση σε λευκό νάνο- κατακλυσµικοί µεταβλητοί. Παρουσιάζουν δραµατικές
µεταβολές λαµπρότητας στο οπτικό, υπεριώδες και στις ακτίνες Χ. Στους κατακλυσµικούς, η
µεταφορά γίνεται αποκλειστικά από το γέµισµα του λοβού Roche, δεν υπάρχει περίπτωση
αστρικού ανέµου προς τον λευκό νάνο. Η κυριότερη κατηγορία τους είναι οι νάνοι Νόβα και
οι κλασικοί Νόβα.

Οι νάνοι Νόβα παρουσιάζουν ιδιόρρυθµα ξεσπάσµατα εκποµπής. Η λαµπρότητα αυξάνεται
κατά 2- 5 mag σε λίγες ηµέρες και ακολουθεί πιο αργή µείωση. Τα ξεσπάσµατα δεν είναι
περιοδικά, αλλά επανεµφανίζονται µετά από εβδοµάδες ως µήνες. Η οπτική λαµπρότητα
του συστήµατος κυριαρχείται από την εκποµπή του δίσκου συσσώρευσης, και φαίνεται τα
ξεσπάσµατα να προκαλούνται από αστάθειες στον δίσκο. Όταν ένας νάνος Νόβα είναι σε
κατάσταση ηρεµίας, η ύλη έχει αργή ροή µέσα από τον δίσκο, µε αποτέλεσµα να
συσσωρεύεται σε αυτήν. Το ξέσπασµα σηµαίνει ότι ξαφνικά η ύλη περνάει µέσα από τον
δίσκο γρήγορα, δίνοντας απότοµη αύξηση της λαµπρότητας.
Οι κλασικοί Νόβα χαρακτηρίζονται επίσης από ξεσπάσµατα λαµπρότητας, αλλά µε πάνω από
10 mag! Αυτά διαρκούν ηµέρες ή εβδοµάδες πριν εκτονωθούν αργά.
Ο µηχανισµός τους είναι οι θερµοπυρηνικές συντήξεις στην επιφάνεια του λευκού νάνου
(σε αντίθεση µε την απότοµη αύξηση ροής της ύλης στον δίσκο, στους νάνους Νόβα).
Λόγω της συσσώρευσης ύλης, πλούσιας σε υδρογόνο, στην επιφάνεια του λευκού νάνου, η
πίεση και θερµοκρασία στον πυθµένα αυτού του στρώµατος ύλης επιτρέπει την έναρξη της
θερµοπυρηνικής σύντηξης του υδρογόνου (είδαµε ότι η ύλη στα εξωτερικά στρώµατα του
λευκού νάνου δεν είναι εκφυλισµένη). Αυτή σηµατοδοτεί µια εκρηκτική αποµάκρυνση ύλης
από την επιφάνεια του λευκού νάνου, στην οποία οφείλεται η έκρηξη λαµπρότητας. Ο
λευκός νάνος όµως όλο και αποκτάει µεγαλύτερη µάζα (µένει το ήλιον από την
µεταστοιχείωση του υδρογόνου), και µετά από πολλές τέτοιες εκρήξεις ξεπερνάει το όριο
Chandrasekhar, µε αποτέλεσµα την έκρηξη SN Ia. Τότε δεν θα αφήσει κανένα αστρικό
υπόλειµµα και θα διασκορπιστούν τα βαρύτερα στοιχεία του (και της οικογένειας του
σιδήρου) στην µεσοαστρική ύλη.
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