
Εξέλιξη των αστέρων:
Μετά την κύρια ακολουθία



O χρόνος ζωής ενός αστέρα στην ΚΑ

• Εξαρτάται από το ποσό του Η στον πυρήνα του και το
ρυθμό κατανάλωσης



Ο Ηλιος είναι αστέρας ΚΑ για 4.56 δις έτη και θα
παραμείνει για άλλα 7 δις έτη



Κατά τη διάρκεια ζωής στην ΚΑ, μικρή διαστολή, 
μικρή αύξηση στην φωτεινότητα



Πότε ένας αστέρας ΚΑ γίνεται ερυθρός γίγαντας; 
Όταν σταματήσει η καύση Η



Ερυθροί γίγαντες

• Πότε σταματά η καύση Η
στον πυρήνα ; 

• Τι απομένει: Αδρανής
πυρήνας He με
κέλυφος καύσης Η

• Συρρίκνωση πυρήνα, 
διαστολή, ψύξη. 

• Ερυθρός γίγαντας



Οι γίγαντες αστέρες έχουν απώλεια μάζας (10 Μ/yr) με μορφή αστρικών
ανέμων (περιβάλλεται από νεφέλωμα ανάκλασης δηλαδή ανάκλαση αστρικού

φωτός πάνω σε κόκκους σκόνης (που δημιουργήθηκαν από υλικό που
εκτινάχθηκε από τον αστέρα)



Πότε αρχίζει η καύση He σε C και O; 

• Όταν Τ ~ 10 8 Κ , καύση Ηe (3α) σε C, O. 

Στο κέντρο ενός ερυθρού γίγαντα



• Σε ερυθρούς γίγαντες μεγάλης μάζας M>2 MH , 
καύση αρχίζει σταδιακά

• M<2 MH πυρήνας εκφυλισμένος, φλας Ηe, σε 1 
sec  109 LH (άρση εκφυλισμού)

• Σταματά διαστολή



Μετά το φλας Ηe, οι μικροί μάζας κινούνται γρήγορα στον
οριζόντιο κλάδο (αριστερά και προς τα κάτω) και οι μεγάλοι... 





• Tα διαγράμματα H-
R και οι
παρατηρήσεις των
αστρικών σμηνών
αποκαλύπτουν
πως εξελίσσονται
οι ερυθροί γίγαντες

• Η ηλικία ενός
σμήνους
υπολογίζεται από
την κατανομή των
αστέρων του στο
HR



H ηλικία ενός σμήνους είναι ίση με την ηλικία των
αστέρων της ΚΑ που βρίσκονται στο σημείο

καμπής (ανώτατο σημείο της ΚΑ που υπολείπεται)







Πού βρίσκονται αστέρες μετά το φλας He; Συνήθως σε σφαιρωτά
σμήνη (Μ13, Ηρακλή) Καθώς το σμήνος γερνάει, η ΚΑ ξεφλουδίζει από
πάνω αριστερά καθώς όλο και μικρότερης μάζας αστέρες εξελίσσονται

σε ερυθρούς γίγαντες.





•Τα νεότερα είναι ανοικτά
σμήνη στο γαλαξιακό δίσκο
(πλούσια σε μέταλλα λόγω
υπολειμμάτων άλλων
αστέρων, Πληθυσμός Ι) Τα
γηραιότερα είναι τα
σφαιρωτά 1.2 x 10 10 έτη
(Πληθυσμός ΙΙ) .
•Κοινό σημείο εκτροπής
όλων των σμηνών;
•Χάσμα Ηertzsprung
•RR Lyrae
•Ερυθροί γίγαντες
σφαιρωτών λαμπρότεροι
από αντίστοιχους
ανοικτών



Η αστρική εξέλιξη έχει παράγει δύο διάκριτους
πληθυσμούς αστέρων

• Σχετικά νεαρός πληθυσμός Ι είναι πλούσιος σε μέταλλα, 
ο γηραιότερος ΙΙ φτωχός

• Τα μέταλλα (βαριά στοιχεία) στον Πληθυσμό Ι έχουν
φτιαχτεί από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις μιας
προηγούμενης ομάδας αστέρων Πληθυσμού ΙΙ, και
εκτοξεύτηκαν και ενσωματώθηκαν σε μία μεταγενέστερη
γενιά αστέρων



Πολλοί αστέρες πάλλονται

Όταν η εξελικτική πορεία ενός αστέρα το φέρνει σε μια περιοχή
αστάθειας (instability strip), γίνεται ασταθής κι αρχίζει να
μεταβάλλεται σε φωτεινότητα



• Οι μεταβλητοί
Κηφείδες είναι
παλλόμενοι μεγάλης
μάζας

• Οι RR Lyrae είναι
παλλόμενοι μικρής
μάζας , φτωχοί σε
μέταλλα με μικρές
περιόδους

• Δεν είναι καλά
κατανοητός ο τρόπος
που πάλλονται οι
μεταβλητοί μεγάλης
περιόδου



Υπάρχει σχέση μεταξύ Τ των Κηφειδών και της
φωτεινότητάς τους.  





Μετρώντας την P, γνωρίζουμε το L (M) κι άρα την απόσταση!



Μεταβολή στην Τ και στην R. Μεγάλο L (πότε SF)



Σαν μπάλα που αναπηδά, ένας μεταβλητός αστέρας θα έπρεπε να
σταματήσει να πάλλεται κάποια στιγμή. Αλλά ένα στρώμα ιονισμένου ηλίου
λειτουργεί ως βαλβίδα που αποθηκεύει βαρυτική ενέργεια. Όταν ο αστέρας
συστέλλεται το ήλιο ιονίζεται και αποθηκεύει βαρυτική ενέργεια



Μεταφορά μάζας επηρεάζει την εξέλιξη σε στενά διπλά
συστήματα. 

Όταν το ένα μέλος γεμίσει το λοβό Roche



Αέριο ρέει μέσα από το σημείο εσωτερικό
Lagrange









This mass transfer can affect the evolutionary history of 
the stars that make up the binary system





Ο πυρήνας ενός μικρής μάζας αστέρα ψύχεται και
συστέλλεται μέχρι να γίνει λευκός νάνος

• Δεν γίνονται άλλες
πυρηνικές
αντιδράσεις. 

• Εκφυλισμένο αέριο
ηλεκτρονίων, πυκνό, 
μεγέθους Γης

• Θερμική ακτινοβολία
καθώς ψύχεται
καθώς ψύχεται
γίνεται αμυδρότερο








