
O Θάνατος των άστρων



Μονοπάτια της αστρικής εξέλιξης



Μικρής μάζας αστέρες περνούν από το
στάδιο του Ερυθρού Γίγαντα

• Πότε;
– Ερυθρός γίγαντας
όταν αρχίζει καύση Η
σε κέλυφος

– αστέρας του
οριζόντιου κλάδου(ΗΒ) 
όταν αρχίζει καύση He 
στον πυρήνα

– αστέρας του
ασυμπτωτικού κλάδου
των γιγάντων (AGB) 
όταν το Ηe στον
πυρήνα τελειώνει κι
αρχίζει καύση Ηe σε
κέλυφος



2α. Κλάδος υπογιγάντων
(καύση Η σε κέλυφος).
Όταν η Τ στα εξωτερικά
στρώματα μειωθεί ~ΤC, 
τότε η μεταφορά γίνεται
με αέρια ρεύματα.  
Κίνηση κάθετα στο HR 
(γραμμή Hayashi). Ο
πυρήνας He συστέλλεται
μέχρι να εκφυλιστεί. 
Συστολή πυρήνα, αύξηση
ρ Η στο κέλυφος, αύξηση
ε, κλάδος ερυθρών
γιγάντων. Μέχρι πότε
συστέλλεται ο πυρήνας
Ηe; Μέχρι εκφυλισμό.
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Ανοδικός κλάδος γιγάντων RGB
Ερυθρός υπογίγαντας (συστολή πυρήνα He, Καύση σε φλοιό)

Πόσο μπορεί να ελαττωθεί η Τ; convection –μεταφορά L –κάθετη κίνηση-
κλάδος γιγάντων- Ηayashi

Μέχρι πότε συστέλλεται ο πυρήνας Ηe; Μέχρι εκφυλισμό. Μεγάλη βαρύτητα
στο όριο φλοιός-πυρήνας οδηγεί σε αύξηση ρ του Η στο φλοιό, αύξηση
καύσης-κλάδος ερυθρών γιγάντων.

Ο θερμός φλοιός καύσης Η θερμαίνει τον εκφυλισμένο πυρήνα ως την Τ
καύσης He-C με 3 α. Κανονικά αύξηση αύξηση Τ πυρήνα-P-R-ψύξη. Αλλά
λόγω εκφυλισμού ο πυρήνας ΔΕΝ διαστέλλεται και ψύχεται με την έναρξη
καύσης ΑΛΛΑ θερμαίνεται –αυξάνει καύση-flash Ηe. Σταματά όταν η T 
αυξηθεί ώστε να υπάρχουν ενεργειακές καταστάσεις μεγάλης ενέργειας ώστε
να πάνε τα ηλεκτρόνια και να αρθεί ο εκφυλισμός.

Η διαστολή του πυρήνα μετά τo flash Ηe μειώνει τη βαρυτική διαφορά στο
πυρήνα-φλοιό με αποτέλεσμα να εξασθενεί η καύση H στο φλοιό . Αν και ο
αστέρας έχει δύο πηγές , η καύση στο φλοιό είναι τόσο ασθενής ώστε L 
μικρότερο. Από ερυθρός γίγαντας-συστέλλεται-εξασθενεί σε L οριζόντιος
κλάδος



Η διαστολή του
πυρήνα μετά τo 
flash Ηe μειώνει
τη βαρυτική
διαφορά στο
πυρήνα-φλοιό με
αποτέλεσμα να
εξασθενεί η
καύση H στο
φλοιό . Αν και ο
αστέρας έχει δύο
πηγές , η καύση
στο φλοιό είναι
τόσο ασθενής
ώστε L 
μικρότερο. Από
ερυθρός
γίγαντας-
συστέλλεται-
εξασθενεί σε L
οριζόντιος
κλάδος



Κεντρικός αστέρας
πλανητικού
νεφελώματος: θερμός
C-Ο πυρήνας
εκφυλισμένος, 
ακτινοβολεί , ψύχεται
αργά, καίει Η και Ηe 
στα κελύφη, χάνει
εξωτερικά στρώματα, 
ΛΝ



Δομή ενός αστέρα μικρής μάζας
Τα προϊόντα της πυρηνικής σύντηξης έρχονται στην επιφάνεια ενός

γίγαντα αστέρα

• Καθώς ένας αστέρας μικρής μάζας εξελίσσεται, η μεταφορά με
ρεύματα γίνεται σε μεγαλύτερο μέρος του με αποτέλεσμα να
αναμειγνύονται τα βαριά στοιχεία από το εσωτερικό και να
κατανέμονται σε όλο τον αστέρα. 





Οι μικρής μάζας πεθαίνουν ήπια σαν πλανητικά
νεφελώματα

• Τα flashes He σε έναν
γηραιό μικρής μάζας
αστέρα παράγουν
περιοδικά παλμούς

• 1) λόγω της δραματικής
εξάρτησης ε(Τ), 

• 2) συστολή, αύξηση Τ , 
έκλυση ενέργειας, αύξηση
P κελύφους Ηe, διαστολή
υπερκείμενων
στρωμάτωνn, ελάττωση P, 
T, ενέργειας, ξανά
συστολή…

• Έκθεση πυρήνα C-O
• Ιονισμός UV του
εκτιναχθέντων
στρωμάτων













Ο πυρήνας ενός μικρής μάζας αστέρα (< 4 Μ) 
ψύχεται και συστέλλεται μέχρι να γίνει λευκός

νάνος

• Δε γίνονται
πυρηνικές
αντιδράσεις ( καύση
C) 

• Εκφυλισμένο
αστρικό πτώμα ΛΝ
(πυρήνας C-O)

• Λάμπει λόγω
θερμότητας, καθώς
ψύχεται γίνεται
αμυδρότερος



Η πορεία τριών γιγάντων
αστέρων διαφορετικής μάζας
μετά την εκτίναξη πλανητικών
νεφελωμάτων και την πορεία
τους ως λευκοί νάνοι





Καθώς ο λευκός νάνος
γερνάει, η ακτίνα του
παραμένει η ίδια αλλά L, T
ελαττώνονται και
μετακινείται κάτω και προς
τα δεξιά του διαγράμματος
ΗR (αριστερά από την ΚΑ)



• Οι αστέρες μεγάλης μάζας M>4 MH δεν
παράγουν ΠΝ

• φτιάχνουν βαρύτερα στοιχεία στον πυρήνα τους
(και στα κελύφη)
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Η δομή ενός αστέρα μεγάλης μάζας στους κλάδους των
υπογιγάντων και ερυθρών γιγάντων του διαγράμματος HR

Ποια είναι η κύρια διαφορά;
Η Τ μεγάλη ώστε η καύση Η με
κύκλο CNO. Η παραγωγή
ενέργειας συγκέντρωμένη στο
κέντρο-μεγάλη θερμοβαθμίδα-
convective πυρήνας. Ανάμειξη
υλικού, ομογενής πυρήνας.  
Όταν χρησιμοποιηθεί όλο το
υδρογόνο στο κέντρο σταματά
καύση. Υπάρχει H έξω από τον
πυρήνα αλλά Τ μικρή για καύση. 
Συστολή πυρήνα - Virial- Λεπτό
κέλυφος καύσης Η. Παρόμοια
πορεία-διαστολή
ΔΙΑΦΟΡΑ στο μονοπάτι της
εξελικτική πορείας στο HR:  η
φάση της συστολής κάνει ένα
κοίλωμσ αριστερά πριν πορεία
στους γίγαντες ( μόλις αρχίσει η
καύση σε κέλυφος) 
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Η εξέλιξη των αστέρων μεγάλης μάζας μαζί με την εξέλιξη αστέρα μάζας 1 Μ� για λόγους
σύγκρισης. Οι 3 τελείες σε κάθε πορεία παριστάνουν από αριστερά στα δεξιά, την κύρια
ακολουθία, την έναρξη της συστολής του πυρήνα μετά την εξάντληση του Η και την

έναρξη της καύσης του He, αντίστοιχα.
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Ο πυρήνας από He, μεγαλώνει σε μάζα λόγω καύσης Η σε φλοιό. 
Αυτό συνεχίζεται έως 10% ΄της μάζας του αστέρα πέρα απ΄οτο οποίο
ένας πυρήνας (ισίθερμος) δε μπορεί να αντισταθεί στη βαρυτητα. Αυτή
η αστάθεια - αστάθεια βαρύτητας όριο Shoenberg-Chandrasekhar: 2 
Μ� <M<6 Μ�
Για Μ<2 Μ� ο πυρήνας εκφυλίζεται, φλας He πριν την αστάθεια
Για Μ>2 Μ� αρχίζει η καύση He χωρίς εκφυλισμό πριν το όριο.
Για 2 Μ� <M<6 Μ� o πυρήνας συστέλλεται γρήγορα με αποτέλεσμα τη
γρήγορη διαστολή αστέρα-ταχεία μετάβαση σε γίγαντες- Λίγοι
αστέρες παρατηρούνται Χάσμα Hertsprung έλλειψη αστέρων
(σφαιρωτά σμήνη HR)
Κατάρρευση πυρήνα He-καύση He -3a  Εάν Μ>2 Μ� δεν υπάρχει
εκφυλισμός-όχι flash . Μεταφορά από κλάδο γιγάντων αριστερά στο
HR.

Καύση CO, εκφυλισμός
Οι αστέρες με μάζα μεγαλύτερη από Μ>8 Μ� θα έχουν μη εκφυλισμένο
πυρήνα C-N-O, ομαλή καύση C σε Ο σε Νe
M<8 Μ� flash C (πιο ισχυρό μπορεί και καταστροφικό),
Διαδοχικά κελύφη Μg, Si, S
M>11 Μ� Cr, Mn Co Ni (κορυφής Fe)

Κί ΔΕΞΙΑ ( έλ ί ή )





Έκρηξη υπερκαινοφανούς.
• Τέλος παραγωγής ενέργειας με θερμοπυρηνικές αντιδράσεις = κατάρρευση πυρήνα Fe

που συστέλλεται και αύξηση πυκνότητας πυρήνα

• 1) Καθώς ο πυρήνας σιδήρου καταρρέει (αφού δεν υπάρχει σύντηξη του για να
αντισταθεί στο βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων), θερμαίνεται, παράγοντας υψηλής
ενέργειας ακτίνες γ (Τ ~1010 Κ),   που διασπούν τους πυρήνες του σιδήρου σε πυρήνες
ηλίου και ελεύθερα νετρόνια (μέσω της φωτοδιάσπασης) αφαιρώντας ενέργεια και 2) η
πυκνότητα του πυρήνα αυξάνεται >1.4 Μ� και έτσι παύει η εκφυλιστική πίεση των
ηλεκτρονίων να αντέχει το βάρος των υπερκείμενων στρωμάτων και 3) τα e συμπιέζονται
στους πυρήνες, ενώνονται με τα πρωτόνια του πυρήνα και σχηματίζουν νετρόνια και
νετρίνα, p+e n+ν, v που μεταφέρουν ενέργεια αντίδρασης προς τα έξω επιταχύνοντας
την κατάρρευση

• Μείωση P, κατάρρευση πυρήνα, μέσα σε 1sec διαλύονται τα στοιχεία. Τελικά τα
ηλεκτρόνια, εκφυλισμένα n (1015 kg/m3). Κατάρρευση του πυρήνα σταματά όταν
δημιουργηθεί εκφυλισμένο αέριο νετρονίων

• Τα εξωτερικά στρώματα καταρρέουν με 70 000 km/sec συνθλίβονται πάνω στον
εκφυλισμένο πυρήνα νετρονίων -λόγω των δυνάμεων που αναπτύσσουν τα νετρόνια-, 
και τότε αναπηδούν δημιουργώντας κρουστικό κύμα shock που οδηγεί σε διάλυση και
εκτίναξη τους προς τα πάνω με υψηλή ταχύτητα (έκρηξη υπερκαινοφανούς)

• Αύξηση της φωτεινότητας κατά 108 κατά την έκρηξη

• Κίνηση της ύλης με υπερηχητικές ταχύτητες μέσα στη μεσοαστρική ύλη (αέριο +σκόνη) 
10 000 km/s παράγει φωτεινό νεφέλωμα υπερκαινοφανούς









Στις 23 Φεβρουαρίου 1987 παρατηρήθηκε η έκρηξη ενός κοντινού
αστέρα (160 000 εφ- 51,4 kpc) μεγάλης μάζας Β3 Ι (μετά από το 1604 
όπου παρατηρήθηκε από τον Κέπλερ στον αστερισμό του Οφιούχου) 
σε υπερκαινοφανή SN1987Α και επιβεβαίωσης έκρηξης νετρίνων με

την προβλεφθείσα ενέργεια και διάρκεια

Το μεγαλύτερο μέρος της δυναμικής βαρυτικής ενέργειας της κατάρρευσης
μετατρέπεται σε μια έκρηξη νετρίνων διάρκειας 10 sec, απελευθερώνοντας
περίπου 1046 J (ή το 15% της μάζας ηρεμίας του ήλιου)



Τα τρία φωτεινά δαχτυλίδια γύρω
από το SN 1987A είναι υλικά από
τον αστρικό άνεμο του άστρου από
το οποίο προέρχεται. Αυτά τα
δαχτυλίδια ιονίστηκαν από την
υπεριώδη ακτινοβολία μετά από
την έκρηξη του SN, και άρχισαν να
εκπέμπουν συνεπώς σε διάφορες
γραμμές εκπομπής. Αυτά τα
δαχτυλίδια "δεν άνοιξαν" για
αρκετούς μήνες μετά από την
έκρηξη, και αυτή η διαδικασία
μπορεί να μελετηθεί με ακρίβεια
μέσω της φασματοσκοπίας. Το
μέγεθος των δακτυλιδιών όπως
φαίνεται από τη Γη
χρησιμοποιήθηκε για να
υπολογίσουμε την απόσταση της
SN1987A, που είναι περίπου
168.000 έτη φωτός





Εκπομπή νετρίνων από υπερκαινοφανή όπως ο SN 
1987A 

Περισσότερο από 99% της ενέργειας εκπέμπονται με τη μορφή
νετρίνων από τον πυρήνα που καταρρέει



Εκπομπές νετρίνων
Περίπου τρεις ώρες προτού να φθάσει το ορατό φως από το SN 1987A στη Γη, 
παρατηρήθηκε μια έκρηξη νετρίνων σε τρία χωριστά παρατηρητήρια νετρίνων. 
Ξέρουμε ότι αυτό οφείλεται στην εκπομπή νετρίνων που προηγείται της εκπομπής
του ορατού φωτός, κι όχι γιατί τα νετρίνα ταξιδεύουν γρηγορότερα από το φως. Στις
7:35 π.μ. (παγκόσμιος χρόνος) το παρατηρητήριο νετρίνων Kamiokande ΙΙ ανίχνευσε
11 νετρίνα, το IMB 8 νετρίνα και το Baksan 5 νετρίνα, μια έκρηξη που κράτησε
λιγότερο από 13 δευτερόλεπτα. 

Αν και τα νετρίνα που μετρήθηκαν ήταν μόνο 24, ήταν μια σημαντική άνοδος ως
προς το προηγουμένως παρατηρηθέντα επίπεδο υποβάθρου. Αυτά μάλιστα ήταν τα
πρώτα νετρίνα που παρατηρήθηκαν άμεσα από μια υπερκαινοφανή έκρηξη. Οι δε
παρατηρήσεις ήταν σύμφωνες με τα θεωρητικά μοντέλα στα οποία το 99% της
ενέργειας της κατάρρευσης ακτινοβολείται μακριά με νετρίνα. Οι παρατηρήσεις είναι
επίσης σύμφωνες με τις εκτιμήσεις των μοντέλων για μια συνολική εκπομπή 1058

νετρίνων με μια συνολική ενέργεια 1046 J

Ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα επιτεύχθηκε από στοιχεία σχετικά με τη
βαρύτητα. Φάνηκε ότι και τα νετρίνα και τα αντινετρίνα χρειάστηκαν τον ίδιο χρόνο
για να φθάσουν στη γη, περίπου 168.000 χρόνια. Η διαφορά στους χρόνους άφιξής
τους ήταν λιγότερο από 12 δευτερόλεπτα. Κι αυτά ήταν τα πρώτα εμπειρικά στοιχεία
ότι η ύλη, η αντιύλη, και τα φωτόνια αντιδρούν όλα με τον ίδιο τρόπο με τη βαρύτητα, 
κάτι που προβλέπεται από τις καθιερωμένες θεωρίες της βαρύτητας, αλλά δεν
υπήρχαν μέχρι τότε άμεσα εμπειρικά δεδομενα



Υπερκαινοφανείς γίνονται και οι λευκοί νάνοι στενών
διπλών συστημάτων

• Ένας λευκός νάνος (εκφυλισμένος αστέρας)  με δίσκο
επαύξησης μάζας γίνεται υπερκαινοφανής όταν η
καύση άνθρακα αρχίζει εκρηκτικά (θερμοπυρηνική
έκρηξη)



Υπερκαινοφανής τύπου Ia
(α) Τύπου Ια
Το φάσμα δεν έχει γραμμές Η και Ηe αλλά ισχυρές γραμμές απορρόφησης
ιονισμένου SiII
Παράγεται από καύση άνθρακα σε λευκό νάνο σε στενό διπλό σύστημα (το
ιονισμένο Si είναι προϊόν καύσης άνθρακα)

Το όνομα ‘supernova’ (πληθυντικός «supernovae» δόθηκε το 1934 από τον
Ελβετό αστρονόμο Fritz Zwicky και τον Γερμανό αστρονόμο Walter Baade. 
Ο Zwicky ήταν αυτός που έκανε το διαχωρισμό σε τύπο I (χωρίς γραμμές Η ) 
και II 



Υπερκαινοφανείς τύπου Ib και Ic
προέρχονται όταν ο αστέρας έχει χάσει ένα μεγάλο μέρος της ατμόσφαιράς του πριν να
εκραγεί.
(β) Τύπου Ιb
•Το φάσμα δεν έχει γραμμές Η αλλά ισχυρή γραμμή απορρόφησης ουδετέρου He
•Παράγεται από την κατάρρευση του πυρήνα ενός αστέρα μεγάλης μάζας που έχει χάσει
το υδρογόνο από τα εξωτερικά του στρώματα.

(γ) Τύπου Ιc
•Το φάσμα δεν έχει γραμμές Η, He
•Παράγεται από την κατάρρευση του πυρήνα ενός αστέρα μεγάλης μάζας
που έχει χάσει το υδρογόνο και το ήλιο από τα εξωτερικά του στρώματα.



Υπερκαινοφανής τύπου II προέρχονται από την
έκρηξη αστέρων μεγάλης μάζας (μεγαλύτερης από 8-10 ηλιακών
μαζών M) με ταυτόχρονο σχηματισμό αστέρων νετρονίων

δ) Τύπου ΙΙ
Το φάσμα έχει έντονες γραμμές υδρογόνου π.χ. Ηα
Παράγεται από την κατάρρευση του πυρήνα ενός αστέρα μεγάλης μάζας ο οποίος
διατηρεί πλήρως τα εξωτερικά του στρώματα



Οι δύο τύποι διαφέρουν μεταξύ τους και ως προς την εξέλιξη της φωτεινότητας
τους. Στον τύπο Ι, η μέγιστη φωτεινότητα είναι μεγαλύτερη απ' ό,τι στον τύπο ΙΙ, και
η μείωση της είναι πιο ακανόνιστη, κατά διαδοχικά στάδια



Υπολείμματα υπερκαινοφανών


