
Εξέλιξη κατά ζεύγη 



NOVAE 
Λοβός Roche σε ένα διπλό σύστημα είναι η περιοχή γύρω από έναν αστέρα 

που το υλικό που περιστρέφεται είναι βαρυτικά παγιδευμένο γύρω από 
τον αστέρα. Εάν ένας αστέρας διασταλεί πέρα από το Λοβό Roche , τότε 
το υλικό έξω από το λοβό θα πέσει στον άλλο αστέρα. Έχει το σχήμα 
σταγόνας με το άπαστρο της σταγόνας να δείχνει προς τον άλλο αστέρα 
(L1).  

Κοντά στο κέντρο του αστέρα οι ισοδυναμικές επιφάνειες είναι σφαιρικές 
και ομόκεντρες ενώ μακριά είναι ελλείψεις πεπλατυσμένες. Είναι η  
κρίσιμη ισοδυναμική επιφάνεια στο κέντρο μάζας  που καθορίζει  τους 
λοβούς Roche  

 Το πρόβλημα των 2 σωμάτων έχει 5 σημεία ισορροπίας στα οποία ένα 
σωμάτιο έχει  μηδενική ταχύτητα και επιτάχυνση στο σύστημα 
αναφοράς που συμπεριστρέφεται μαζί με τις μάζες γύρω από το κοινό 
κ.μ  Τα 3 βρίσκονται στην ευθεία και είναι ασταθή ενώ τα  L4 ,L5 στην 
κορυφή τριγώνων με βάση την απόσταση αστέρων. Αυτά είναι σταθερά 
σε μικρές ταλαντώσεις όσο ισχύει m2/(m1 

 +m2) < 0.0385 (Murray and Dermott 1999). Η συνθήκη ισχύει για όλα 
τα ζεύγη Η-πλ και Ηπλ με Πλ-δορυφόρους με εξαίρεση Πλούτων=Χάρων 



Υπενθύμιση : 
Το σύστημα 
κινείται! 
 
(τα διαγράμματα 
δείχνουν μόνο 
στιγμιότυπα) 
 



Αποχωρισμένα 
 
Ημιαποχωρισμένα- (γεμάτος 
λοβός=μέλος επαφής και το άλλο 
αποχωρισμένο μέλος 

 
 
Ζεύγη Επαφής 
 
 
 
 



Οι αστέρες διαστέλλονται καθώς 
εξελίσσονται  

Καθώς ο χρόνος περνά, ο αστέρας με τη μεγαλύτερη 
μάζα γίνεται ΕΓ ενώ ο άλλος παραμένει στην ΚΑ 

Άρα ένα αποχωρισμένο θα γίνει ημιαποχωρισμένο. Θα 
αρχίσει μεταφορά μάζας γιατί; Στο υπερεκχειλίζον 
αστέρα το αέριο που βρίσκεται κοντά στο L1 έχει κενό 
από την άλλη μεριά (και σε άλλα σημεία…). 

Η μαζαπου χανεται αντικαθίσταται από τη μαζα των 
υποκειμενων στρωμάτων και αρα συνεχή μεταφορά  

Μελλοντική εξέλιξη διαφορετική από μεμονωμένους 
αστέρες 

 



 
Τα ζεύγη επαφής έχουν αστέρες 
(κανονικούς) 
Σε ένα ημιαποχωρισμένο το 
αποχωρισμένο μέλος που απορροφά 
μπορεί να είναι 
κανονικό  
ΛΝ 
ΑΝ  
ΜΟ 





Αποχωρισμένο μέλος είναι κανονικός 
αστέρας= 
 Συστήματα τύπου Algol 
B8 KA επισκιάζεται από  υπογίγαντα Κ0 
κατά >2  
Θα πρέπει ο υπογίγαντας να είναι 
μεγαλύτερος αλλά λιγότερο λαμπρός 
Θα πρέπει αστέρας ΚΑ να έχει 
μεγαλύτερη μάζα. 
Στον Algol το μικρότερης μάζας είναι το 
πιο εξελιγμένο 
Ο υπογίγαντας αρχικά ήταν το 
βαρύτερο μέλος…Φαση μεταβίβασης 
μάζας πολύ γρήγορη μετά μειώνεται και 
άρα παρατηρούμε ζεύγη Algol 
 
Στη σπανιότερη ταχεία μπορεί να είναι 
τα τύπου β-Λύρα 





Ο δίσκος επαύξησης ύλης 

 
 

http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/image/0209/accretion_mpowen_full.jpg�


Εάν ο αστέρας που εξελίσσεται 
πρώτος  γίνει ΛΝ-ΑΝ ΜΟ ; 



Φιδάκι 

 
 
 



Ανταλλαγή ρόλων 



Παραγωγή  
ακτίνων X 



Τα συμπαγή παράγουν ακτίνες Χ 

   



Μη το δοκιμάσετε  
(βενζίνη στη φωτιά) 



Το προσπίπτον υλικό προσκρούει στη 
επιφάνεια θερμού εκφυλισμένου σώματος 
παράγοντας αρκετή θερμότητα ώστε να 
πυροδοτήσει βίαιη και ασταθή διεργασία  
θερμοπυρηνικής αντίδρασης.  

 
(Το υλικό είναι κυρίως υδρογόνο=καύσιμο!) 
 
Αποτέλεσμα: κρίσιμη μάζα, έκλαμψη 

εκτίναξη υλικού κοκ. Καινοφανής nova.   
 



Μηχανισμός 
Nova  



Nova Cygni  
1975 

 
…Η έκρηξη οδήγησε σε 

πολλαπλασιασμό 
λαμπρότητας κατά 
χιλιάδες φορές  

 
…και επανήλθε μεσα σε 

λίγους μήνες. 



Δεν είναι ο θάνατος ενός αστέρα 

Οι καινοφανείς και οι μικροκαινοφανείς 
(κατακλυσμιαίοι μεταβλητοί) αφήνουν 
αναλλοίωτο το σύστημα ώστε να 
επαναλάβει τη συμπεριφορά μετά παό 
κάποιο διάστημα  (δεν είναι supernova) 

 
Συνοδεύεται από ελάχιστη αποβολή υλικού 



Αλλά εάν … 

…ο ΛΝ έχει μάζα  ~1.4 solar masses, το όριο  
‘Chandrasekhar.’    

 
Κάθε συσσώρευση νέας μάζας θα τον κάνει 

να υπερβεί αυτό το όριο.   
Καταστροφική έκρηξη SN 
 



Διπλές πηγές ακτίνων Χ 
 Αποδεσμευμένο 

μέλος =αστέρας 
νετρονίων 

 1963 Σκορπιός 
(κοσμικές ακτίνες 
Χ εκτός ηλιακού 
συστήματος) 

 1971 Uhuru  
Ηρακλής Χ-1 
Κένταυρος Χ-3 



Ηρακλής Χ-1 
Παλμοί κάθε σχεδόν1.24 s, άλλοτε 
λιγότερο άλλοτε περισσότερο από 
1.24 s με περίοδο  1.7 ημέρες. 
 
Πηγή ακτίνων Χ = αστέρας νετρονίων 
που περιστρέφεται με περίοδο 1.24 s 
και περιφέρεται γύρω από συνοδό 
αστέρα με περίοδο 1.7 ημερών . 

Άρα θα πρέπει η πηγή ακτίνων Χ να 
υφίσταται έκλειψη κάθε 1.7 ημέρες  
(συνοδός ΗΖ Ηρακλή)  

Ο ΗΖ Ηρακλή και αστέρας νετρονίων P= 1.7 Ημ. 
Ο ΗΖ Ηρακλή πληροί το λοβό Roche μεταβιβάζει μάζα 10-9 Μ/έτος που προσκρούει στην 
επιφάνεια αστέρα νετρονίων σε θερμοκρασία Τ=108 Κ και εκλύει 1037 erg/s. Ο ΑΝ έχει 
ισχυρό μαγνητικό πεδίο, η ύλη πηγαίνει στους πόλους. Αν ο ΑΝ περιστρέφεται με 
P=1.23 sec οι ακτίνες Χ θα εκλύονται με P=Pπερ.  Μέρος δέσμης πέφτει περιοδικά πάνω 
στον ΗΖ Ηρακλή  υπερθερμαίνει  μια πλευρά=περιοδική μεταβολή οπτικών παλμών 



Πως σχηματίστηκε  ΑΝ (από SN) και δεν διαλύθηκε το σύστημα;  
Όμοιο με μηχανισμό Algol 
Από συσσώρευση σε Λευκό νάνο  
Κατάληξη; Συγχώνευση  

  Κύκνος Χ-1 ανομοιογενή εκπομπή ακτίνων Χ –διακυμάνσεις=μικρή πηγή-
ταυτοποίηση θέσης στα ραδιοκύματα-οπτική αναγνώριση Β0 υπεργίγαντα 
(30 Μ) μετατόπιση στο φασμα  5.6 ημέρες και πλάτος  μεταβολής 
ταχύτητας= αόρατος συνοδός Συμπαγής πηγή  
 
Εκτίμηση μάζας 6 Μ =Μελανή οπή 
 
Από πού προέρχονται ακτίνες Χ; 
Από τα θερμά αέρια στο δίσκο επαύξησης πριν η ύλη εισέλθει στον 
ορίζοντα γεγονότων. 



Έστω φασματοσκοπικά διπλό σύστημα (κυκλική τροχιά) με περίοδο 164 ημερών και 
μέγιστη γραμμική  ταχύτητα 0.8 x 1010 cm/s κέντρου μάζας από μετατόπιση Doppler 
των φασματικών γραμμών. Υπολογίστε την ολική μάζα του συστήματος  Μ1+Μ2. 
Μπορεί αυτή η μάζα να αντιστοιχεί σε δύο συνηθισμένους αστέρες;  
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SS433  μέσα στο SNR W50, στον Αετό, πηγή ακτίνων Χ και ραδιοπηγή. Τροχιακή 
περίοδο περίπου 13 ημερών. Εκπέμπονται δύο σχετικιστικοί πίδακες (26% c) από 
κεντρικό αντικείμενο αστέρας νετρονίων ή  μελανή οπή. O άξονας των πιδάκων κάνει 
μεταπτωτική κίνηση με περίοδο 164 ημερών παράγοντας τη μετατόπιση Doppler στο 
οπτικό φάσμα 
 
Annual Review 
Observations of SS 433 
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