
Το τέλος του Ήλιου: 
Λευκοί Νάνοι 

 
  



O πυρήνας συστέλλεται   
αλλά το κέλυφος διαστέλλεται 

 
Συστολή: λόγω απώλειας 

θερμοπυρηνικών 
αντιδράσεων στο 
κέντρο (αφού τελείωσε 
το H εκεί) 

Άρα  οι ‘νεότατοι ’ 
ερυθροί γίγαντες: 
αφού δεν έχουν 
αντιδράσεις μέσα στον 
πυρήνα, θα πρέπει να 
μεταβληθούν  γρήγορα 

 ‘Σκαρφαλώνουν στον 
κλάδο των γιγάντων’ 

 



Θυμηθείτε τις μάζες 



…και Παρατηρήστε 

 …ότι οι αστέρες διαφορετικών μαζών γίνονται ΕΓ 
περίπου παρόμοιας εμφάνισης.   

 
 Η δημιουργία ενός ΕΓ σημαίνει υπερνίκηση της 

βαρύτητας.   
 

 Χρειάζεται πολύ ενέργεια η οποία προέρχεται από 
βαρυτική συστολή!  



Ο πυρήνας που συστέλλεται 
γίνεται θερμότερος 

   …και τελικά φτάνει στους 108 Κ.  Τότε 
πυροδοτείται η “αντίδραση 3α”, παραγωγής  C 

 
 
 



Υπάρχει διαστρωμάτωση ! 

 
 



Οι Ερυθροί γίγαντες δεν είναι τόσο 
σταθεροί όσο οι αστέρες κύριας 

ακολουθίας 
 
 
Η έναρξη καύσης  He είναι εκρηκτική, 

μπορεί  να αλλάξει τα εξωτερικά  
χαρακτηριστικά του αστέρα τελείως 

Άρα οι ΕΓ αλλάζουν με το χρόνο 



H μεταβολή της φωτεινότητας του 
ΗΛΙΟΥ 



H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ 
ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ 



Τελικά το He θα τελειώσει. Μετά ;   

Παρόμοια πορεία 
  
   απώλεια μηχανισμού ενέργειας στον πυρήνα 
  
   απώλεια πίεσης 
   βαρυτική συστολή και θέρμανση 
 
   νέο (λιγότερο αποδοτικό) καύσιμο μπορεί να αρχίσει 
 C σε βαρύτερα στοιχεία 
Όταν ρ=10 000 gr/cm3…(πλατίνα 27 gr/cm3 ) 



Wolfgang Pauli 

   



… Chandrasekhar 

   

Chandraskhar Βραβείο Nobel Φυσικής 1983 
Διαβάστε τη Βιογραφία του : 
 
 
http://nobelprize.org/nobel_prizes/physics/laureates/1983/chandrasekhar-
autobio.html 
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… Eddington 

 
 



The Cambridge Connection 

 
 
  



Τα αντικοινωνικά ηλεκτρόνια 
Εκφυλισμός ηλεκτρονίων 

Στάδιο στο οποίο τα ηλεκτρόνια στον αστέρα (ΌΧΙ οι 
πυρήνες C) αντιστέκονται στην περαιτέρω συμπίεση. 

Η πίεση εκφυλισμένων e ανεξάρτητη της T οπότε ένας 
ΛΝ είναι ένα κάρβουνο που κρυώνει ακτινοβολώντας 
όλο και πιο αμυδρά (ο αστέρας μπορεί να ψύχεται 
αλλά και να παραμένει σταθερός ως προς την 
βαρύτητα) Ο ΛΝ δεν συρρικνώνεται σημαντικά (ούτε 
θερμαίνεται) καθώς ακτινοβολεί.  

 
Υπάρχει ένα όριο στη μάζα του αστέρα που ισορροπεί με 

αυτόν τον τρόπο; 
H μεγαλύτερη δυνατή μάζα που μπορεί να έχει 

ένας ΛΝ είναι μόλις το 40% της ηλιακής! 
 

Mch = 1.44 M 



Αυτό εξηγεί το Σείριο B 



Enormous Gravity Resisted  
by Electron Degeneracy 



Άνθρακας  
 

Τα ιόντα θα σχηματίσουν 
κρυσταλλικό πλέγμα ο ΛΝ θα 
γίνει στερεό! Σαν μέταλλο στη 
Γη 



Κάτι σαν διαμάντι…! BPM 
37093 

   

Mozart, Wolfgang Amadeus 
Ah Vous Dirai-je Maman (Twinkle 
Twinkle Little Star) 
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http://www.free-scores.com/PDF/mozart-wolfgang-amadeus-vous-dirai-maman-twinkle-twinkle-little-star-505.pdf�
http://www.free-scores.com/PDF/mozart-wolfgang-amadeus-vous-dirai-maman-twinkle-twinkle-little-star-505.pdf�


Έχουμε δει ΛΝ; ! 



 
Ο συνοδός του ορατού 
με γυμνό μάτι αστέρα 
HR 2875 (μ=5.8, 
Μ=6Μ στον αστερισμό 
Πρύμνη) 
 
 (Ολόκληρη η Πρύμνη 
είναι ορατή από την 
κεντρική και νότιο 
Ελλάδα σε συγκεκριμένη 
ώρα ανά ημερομηνία 
(περ. 22:30 στα τέλη 
Φεβρουαρίου, 20:30 στα 
τέλη Μαρτίου) 
 



 
Γιατί βλέπουμε τους ΛΝ;  

 Όλα γίνονται βαθιά στον 
πυρήνα (μεγέθους Γης) 
ενός ΕΓ με παχύ 
εξωτερικό περίβλημα!  

Ο αστέρας αποβάλλει το 
περίβλημά του! 

Πλανητικό νεφέλωμα 
Φαινόμενο σαπουνόφουσκας 
 Αέριο κέλυφος όχι δακτύλιος γιατί;  



Σαπουνόφουσκες 
τα κελύφη φαίνονται σαν δακτύλιοι 
(εδώ δύο φαίνονται ενωμένοι)  
 
 





10-50 % της μάζας φεύγει ήρεμα. Πρόκειται για αστρικό 
υλικό ακατέργαστο (raw ) δεν είναι προϊόν πυρηνικής 
σύντηξης βαθιά μέσα στον πυρήνα!  

Ανακύκλωση πρωτόγονου υλικού, για να 
επαναχρησιμοποιηθεί για άλλους αστέρες.  

Η χημική σύσταση ενός λευκού νάνου εξαρτάται από τη μάζα του. 
1Μ <Μ<8Μ, τότε θα σχηματίσει κατά τον θάνατό του με 
πυρηνική σύντηξη μαγνήσιο, νέο και (λιγότερο) οξυγόνο από 
πυρήνες άνθρακα και ο λευκός νάνος θα περιέχει κυρίως αυτά 
τα στοιχεία ως προερχόμενος από τις κεντρικές περιοχές του 
αστέρα του.  

Μ=Μ δεν θα μπορέσει να συντήξει άνθρακα και θα παραγάγει 
ένα λευκό νάνο αποτελούμενο κυρίως από πυρήνες άνθρακα και 
οξυγόνου, 

Μ<0.5 Μ δεν θα συντήξει ποτέ στη ζωή του ήλιο και συνεπώς θα 
αφήσει πίσω του ένα λευκό νάνο που θα αποτελείται κυρίως 
από πυρήνες ηλίου. 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BD%CE%B8%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1%CF%82�


Δεδομένα. Δεκάδες  



Ο Ήλιος  



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



Confirmation of One of the Coldest Known 
Brown Dwarfs 2012ApJ...744..135L 

Using two epochs of 4.5 μm images from the Infrared Array Camera (IRAC) on board 
the Spitzer Space Telescope, we recently identified a common proper motion 
companion to the white dwarf WD 0806-661 that is a candidate for the coldest known 
brown dwarf. To verify its cool nature, we have obtained images of this object at 3.6 
μm with IRAC, at J with the High Acuity Wide-field K-band Imager (HAWK-I) on the 
Very Large Telescope, and in a filter covering the red half of J with FourStar on 
Magellan. WD 0806-661 B is detected by IRAC but not HAWK-I or FourStar. From 
these data we measure colors of [3.6] – [4.5] = 2.77 ± 0.16 and J – [4.5] > 7.0 (S/N 
< 3). Based on these colors and its absolute magnitudes, WD 0806-661 B is the 
coldest companion directly imaged outside of the solar system and is a contender for 
the coldest known brown dwarf with the Y dwarf WISEP J1828+2650. It is unclear 
which of these two objects is colder given the available data. A comparison of its 
absolute magnitude at 4.5 μm to the predictions of theoretical spectra and evolutionary 
models suggests that WD 0806-661 B has T eff = 300-345 K.Based on observations 
made with the following facilities: the Spitzer Space Telescope, which is operated by 
the Jet Propulsion Laboratory, California Institute of Technology under a contract with 
NASA; the ESO Telescopes at Paranal Observatory under program ID 286.C-5042; the 
6.5 meter Magellan Telescopes located at Las Campanas Observatory, Chile. 

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=2012ApJ...744..135L&db_key=AST&link_type=ABSTRACT&high=4f3e21b09211976�

	Το τέλος του Ήλιου:�Λευκοί Νάνοι�
	O πυρήνας συστέλλεται  �αλλά το κέλυφος διαστέλλεται
	Θυμηθείτε τις μάζες
	…και Παρατηρήστε
	Ο πυρήνας που συστέλλεται γίνεται θερμότερος
	Υπάρχει διαστρωμάτωση !
	Οι Ερυθροί γίγαντες δεν είναι τόσο σταθεροί όσο οι αστέρες κύριας ακολουθίας
	H μεταβολή της φωτεινότητας του ΗΛΙΟΥ
	H ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΚΤΙΝΑΣ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ
	Τελικά το He θα τελειώσει. Μετά ;  
	Wolfgang Pauli
	… Chandrasekhar
	… Eddington
	The Cambridge Connection
	Τα αντικοινωνικά ηλεκτρόνια�Εκφυλισμός ηλεκτρονίων
	Αυτό εξηγεί το Σείριο B
	Enormous Gravity Resisted �by Electron Degeneracy
	Άνθρακας
	Κάτι σαν διαμάντι…! BPM 37093
	Έχουμε δει ΛΝ; !
	�����������Ο συνοδός του ορατού με γυμνό μάτι αστέρα HR 2875 (μ=5.8, Μ=6Μ στον αστερισμό Πρύμνη)�� (Ολόκληρη η Πρύμνη είναι ορατή από την κεντρική και νότιο Ελλάδα σε συγκεκριμένη ώρα ανά ημερομηνία (περ. 22:30 στα τέλη Φεβρουαρίου, 20:30 στα τέλη Μαρτίου)�
	�Γιατί βλέπουμε τους ΛΝ; �
	Σαπουνόφουσκες�τα κελύφη φαίνονται σαν δακτύλιοι (εδώ δύο φαίνονται ενωμένοι) ��
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Δεδομένα. Δεκάδες 
	Ο Ήλιος 
	Slide Number 28
	Confirmation of One of the Coldest Known Brown Dwarfs 2012ApJ...744..135L

