
ΟΙ ΕΚΗΞΕΙΣ ΥΡΕΚΑΙΝΟΦΑΝΩΝ (SUPERNOVA) 

Σε αυτό το κείμενο κα αναλφςουμε αυτζσ τισ κοςμικισ ςθμαςίασ εκριξεισ. Κάκε κεφάλαιο 

αναφζρεται ςε ζνα ειδικό κζμα για τισ ςουπερνόβα. 

 

1) Η κερμοπυρθνικι ςφντθξθ ςτισ SN (εκριξεισ ςουπερνόβα) 
 

Τθν τελευταία μζρα ενόσ αςτεριοφ μεγάλθσ μάηασ οι ςυνκικεσ ςτον πυρινα 

επιτρζπουν τθν καφςθ του Ρυριτίου ςε ςτοιχεία τθσ ομάδασ του Σιδιρου (για 

ςυντομία ονομάηεται πυρινασ Σιδιρου). Αυτά τα ςτοιχεία είναι ενεργειακά τα πιο 

ςτακερά και δεν παράγουν ενζργεια κατά τθν ςφντθξθ (ενδόκερμα). Το αςτζρι 

μζνει από καφςιμα με αποτζλεςμα ο πυρινασ Σιδιρου να καταρρεφςει υπό τθν 

πίεςθ τθσ βαρφτθτασ. Η κερμοκραςία και θ πίεςθ αυξάνονται και άλλο (βαρυτικι 

πίεςθ), χωρίσ τθν δυνατότθτα εκτόνωςθσ μζςω ςφντθξθσ. Τότε θ μεγάλθ πυκνότθτα 

εκφυλίςει τα θλεκτρόνια. Ακόμα και θ πίεςθ των εκφυλιςμζνων θλεκτρονίων δεν 

μπορεί να ςυγκρατιςει τθν βαρφτθτα ςε ζναν πυρινα Σιδιρου με μάηα πάνω από 

1,4 θλιακζσ μάηεσ (όριο Chandrasekhar). Οι πυρινεσ ςτα αςτζρια με μάηα πάνω από 

8 θλιακζσ ςτθν κυρία ακολουκία περνάνε αυτό το όριο. Η πίεςθ των εκφυλιςμζνων 

θλεκτρονίων μόνο κα κακυςτεριςει τθν κατάρρευςθ. Στθν κερμοκραςία των 10 δισ 

βακμϊν ςτον πυρινα Σιδιρου κα αρχίςει θ φωτοδιάςπαςθ  (photodisintegration), 

παράγοντασ ςωματίδια α, πρωτόνια και νετρόνια. Αντίκετα με τισ  προθγοφμενεσ 

φωτοδιαςπάςεισ, που βοθκοφςαν ςτθν παραγωγι ενζργειασ (παραγωγι 

ςωματιδίων α, που τα απορροφοφςαν οι ατομικοί πυρινεσ), τϊρα το αποτζλεςμα 

είναι θ απορρόφθςθ ενζργειασ. Ο πυρινασ καταρρζει με υπερθχθτικι πλζον 

ταχφτθτα. Αυξάνεται θ πυκνότθτα,  όπωσ και θ ενζργεια των εκφυλιςμζνων 

θλεκτρονίων, που μποροφν πλζον να πραγματοποιιςουν τθν αντίδραςθ (e-) +p= n + 

(νe) (παραγωγι νετρονίων και νετρίνων). Αυτι θ αντίδραςθ ελαττϊνει το πλικοσ 

των θλεκτρονίων, με αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ πίεςθσ εκφυλιςμοφ  των 

θλεκτρονίων. Το αποτζλεςμα είναι θ ακόμα πιο ραγδαία κατάρρευςθ του πυρινα, 

μζχρι που να αποκτιςει πυκνότθτα όμοια με αυτι των ατομικϊν πυρινων 

(3Χ(10ςτθ17) kg/m-3). Η κερμοκραςία του πυρινα κα φτάςει το 1 τρισ βακμοφσ. Σε 

αυτι τθν πυκνότθτα εμφανίηεται μια άλλθ μορφι πίεςθσ εκφυλιςμοφ, θ πίεςθ 

εκφυλιςμοφ των νετρονίων. Η πίεςθ αυτι αναπτφςςεται γριγορα, κάνοντασ τθν 

κατάρρευςθ να ςταματιςει απότομα. Τα πιο εξωτερικά ςτρϊματα του αςτζρα που 

ακολουκοφν ςτθν κατάρρευςθ με 70000 km/s αναπθδοφν βίαια, δθμιουργϊντασ 

ζνα κρουςτικό μζτωπο κατά τθν απομάκρυνςι τουσ από τον πυρινα.  

Το τι γίνεται μετά δεν είναι ακριβϊσ γνωςτό, και δεν είναι βζβαιο τι ενεργοποιεί τθν 

ζκρθξθ που ακολουκεί και διαλφει όλο το αςτζρι, αλλά πρζπει να ςυμβαίνουν 

μερικά ι όλα τα παρακάτω ςενάρια. 

.Το κρουςτικό κφμα εκτινάςςει τα εξωτερικά ςτρϊματα του άςτρου, που 

αποτελοφνται από ελαφρφτερα του Σιδιρου ςτοιχεία.  



.Το κρουςτικό κφμα κερμαίνει τα εξωτερικά ςτρϊματα ςτουσ 10 δισ βακμοφσ 

ενεργοποιϊντασ εκρθκτικζσ κερμοπυρθνικζσ ςυντιξεισ, που  απελευκερϊνουν 

τεράςτια ποςά ενζργειασ και διαλφουν τα εξωτερικά ςτρϊματα του αςτεριοφ.  

.Ο τεράςτιοσ αρικμόσ νετρίνων που παράγεται αρκεί να διαλφςει τα εξωτερικά 

ςτρϊματα του αςτζρα (μόνο ςε πυρινεσ αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ μάηασ).    

 

Η φπαρξθ αςτεριϊν μικρισ μεταλλικότθτασ μασ δείχνει ότι τα βαρφτερα χθμικά ςτοιχεία 

δθμιουργικθκαν μζςα ςτα αςτζρια (δεν προχπιρχαν ςτο ςφμπαν). Αυτά εμπλοφτιςαν το 

αρχικά φτωχό ςε μζταλλα ςφμπαν. Η δθμιουργία του Άνκρακα, του Αηϊτου και του 

Οξυγόνου, όπωσ και των ςτοιχείων που παράγονται με τθν αργι απορρόφθςθ νετρονίων (s- 

process, slow neutron capture) δθμιουργοφνται βαςικά ςτα αςτζρια μικρισ και μεςαίασ 

μάηασ (ωσ 8 θλιακζσ μάηεσ). Η διαςπορά τουσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ γίνεται μζςω των 

αςτρικϊν ανζμων και των πλανθτικϊν νεφελωμάτων.  

Μερικά χθμικά ςτοιχεία μασ ενθμερϊνουν για τθν μεταλλικότθτα του αςτεριοφ που τα 

δθμιοφργθςε. Το 22Ne ςτα αςτζρια μασ πλθροφορεί για τθν αναλογία ςε CNO (Άνκρακα- 

Άηωτο-Οξυγόνο) ενόσ αςτεριοφ και τθν αποτελεςματικότθτα του κφκλου κερμοπυρθνικισ 

ςφντθξθσ CNO ςε αυτό. Τα ςτοιχεία αργισ απορρόφθςθσ νετρονίων μασ πλθροφοροφν για 

τισ πθγζσ δθμιουργίασ ελεφκερων νετρονίων.  

Η αναλογία των ςτοιχείων α (τα ςτοιχεία που δθμιουργοφνται κατά τθν κερμοπυρθνικι 

ςφντθξθ με τθν προςκικθ ενόσ πυρινα Ηλίου ςτα μεγάλθσ μάηασ αςτζρια) (O, Ne, Mg, Si, S, 

Ar, Ca, Ti )/ Fe ςτο πρϊιμο ςφμπαν μασ δείχνει τθν κυριαρχία αςτζρων μεγάλθσ μάηασ 

εκείνθ τθν εποχι. Αυτά τα αςτζρια εξελίχτθκαν γριγορα ςε SN CC (core collapse, δθλαδι 

κατάρρευςθσ αςτρικοφ πυρινα) και εμπλοφτιςαν το πρϊιμο ςφμπαν πολφ πριν εξελιχτοφν 

τα αςτζρια μικρισ και μεςαίασ μάηασ, αλλά και πολφ πριν εμφανιςτοφν οι SN Ia (ζκρθξθ 

λευκοφ νάνου). Η αναλογία ςτοιχείων α/Σιδιρου είναι 3 φορζσ αυξθμζνθ ςτο πρϊιμο 

ςφμπαν από ότι ςτο περιβάλλον του Ηλίου μασ.  Οι SN Ia που ακολοφκθςαν δθμιοφργθςαν 

μεγάλθ ποςότθτα από ραδιενεργό 56Ni που διαςπάται γριγορα ςε 56Fe, αλλάηοντασ τθν 

αναλογία του Σιδιρου ςτο ςφμπαν.   



Τα προϊόντα τθσ ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων (r process) είναι χθμικά ςτοιχεία 

βαρφτερα του Σιδιρου. Η αναλογία τουσ με το Σίδθρο είναι πολφ μικρι, που ςθμαίνει ότι 

παράγονται βαςικά ςε ςπάνια αςτρονομικά ςυμβάντα. Αυτό μασ δείχνει και θ ανακάλυψθ 

του ιςότοπου 60Fe, με χρόνο θμιηωισ τα 2,6 εκατομμφρια ζτθ,  ςτον πυκμζνα του Ωκεανοφ 

ςτθν Γθ, που προζρχεται από αςτζρια μεγάλθσ μάηασ, ςε αντίκεςθ με τθν μθ ανακάλυψθ  

του 244Pu, προϊόν ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων με διάρκεια θμιηωισ 80 εκατομμφρια 

ζτθ. Και τα 2 ιςότοπα παράγονται ςε εκριξεισ ςουπερνόβα, και ςτθν μεγάλθ για ιςότοπα 

διάρκεια θμιηωισ τουσ ζχουν ςυμβεί αρκετζσ SN, από τισ οποίεσ ζφταςε υλικό ςτθν Γθ.   

 

 

Τελικό ςτάδιο εξζλιξθσ των αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ και θ κατάρρευςθ του πυρινα 

Τα αςτζρια με μάηα πάνω από 8 θλιακζσ εξελίςςονται με κατάρρευςθ του πυρινα τουσ. Στα 

αςτζρια με 8- 10 θλιακζσ μάηεσ ςθμειϊνεται απορρόφθςθ θλεκτρονίων από τα προϊόντα 

τθσ καφςθσ του Άνκρακα, ςτον πυρινα που αποτελείται από Οξυγόνο, Νζον και Μαγνιςιο. 

Ο πυρινασ ςυρρικνϊνεται ταχφτατα και πλζον δθμιουργείται ζνασ πυρινασ Σιδιρου κατά 

τθν αςτρικι κατάρρευςθ (ςουπερνόβα απορρόφθςθσ θλεκτρονίων, electron capture SN (EC 

SN)). Αυτζσ οι ςουπερνόβα παράγουν μικρζσ ποςότθτεσ ςτοιχείων α και ςτοιχείων τθσ 

ομάδασ του ςιδιρου. Τα μεγαλφτερθσ μάηασ αςτζρια εξελίςςονται με κατάρρευςθ του 

πυρινα μετά τθν καφςθ του Ρυριτίου  ςε Σίδθρο.  

Το τελικό προϊόν των SN CC, δθλαδι αν κα είναι ζνασ αςτζρασ νετρονίων ι μια μαφρθ 

τρφπα, εξαρτάται από τισ ιδιότθτεσ του αςτεριοφ, όπωσ θ πυκνότθτα και θ κεντρικι 

ςυγκζντρωςθ τθσ μάηασ. Αν το αςτζρι ζχει ταχεία περιςτροφι και ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο 

κα ςθμειωκεί μια υπερνόβα (Hypernova) με ζκρθξθ ακτινϊν γ μακράσ διάρκειασ (GRB) μετά 

τον ςχθματιςμό μαφρθσ τρφπασ. Αν θ ζκρθξθ είναι πολφ ζκκεντρθ μπορεί να δθμιουργθκεί 

ζνα αςτζρι νετρονίων με ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο (magnetar). Τα αςτζρια με 90- 140 

θλιακζσ μάηεσ εξελίςςονται με παλμικζσ αςτάκειεσ ςτον πυρινα ςτα ςτάδια καφςθσ 

διαφορετικϊν χθμικϊν ςτοιχείων, όπωσ τα ςτάδια καφςθσ O και Si. Τα αςτζρια με 140- 300 

θλιακζσ μάηεσ εξελίςςονται ωσ PI SN (pair instability αςτάκειασ ηεφγουσ, λεπτομζρειεσ κα 

βρείτε ςε επόμενο κεφάλαιο). Αυτά τα αςτζρια κα πρζπει να διατθριςουν τθν τεράςτια 

μάηα τουσ ϊςτε να εξελιχτοφν με αυτόν τον τρόπο, κάτι ςχεδόν αδφνατο για αςτζρια με 



ςθμαντικι (αρχικι) μεταλλικότθτα. Τα (κεωρθτικά) αςτζρια ακόμα μεγαλφτερθσ μάηασ κα 

ςχθματίςουν τισ μαφρεσ τρφπεσ μεςαίασ μάηασ (μια κεωρία που εξθγεί τισ μαφρεσ τρφπεσ 

δεκάδων θλιακϊν μαηϊν που παρατθροφμε ςτισ ςυγχωνεφςεισ μαφρων τρυπϊν ςτα 

βαρυτικά κφματα). 

Οι ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ (CC SN) και οι προγεννιτορεσ αςτζρεσ τουσ 

ςυμβάλλουν ςτθν εξζλιξθ ενόσ γαλαξία με τουσ παρακάτω τρόπουσ. 1) Μζςω των αςτρικϊν 

ανζμων πριν τθν ζκρθξθ. 2) Κατά τθν ζκρθξθ, με τθν εκτίναξθ τθσ (άκαυςτθσ) φλθσ από τα 

εξωτερικά αςτρικά ςτρϊματα. 3) Με τθν εκτίναξθ τθσ εςωτερικισ αςτρικισ φλθσ όπωσ το 

ιςότοπο 60 Fe.  

Οι  CC SN χαρακτθρίηονται από τθν δθμιουργία περίπου ½- 1 θλιακισ μάηασ του 56Ni και 

μεγάλθ ποςότθτα των ςτοιχείων α. Αυτά προζρχονται ι από υδροςτατικι καφςθ (ςφντθξθ) 

κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ (O, Ne, Mg) ι μζςω εκρθκτικισ καφςθσ  (Si, S, Ar, Ca, Ti). Ακόμα 

και Ge, Zn παρατθροφμε ςτισ CC SN, μαηί με τα ςτοιχεία τθσ ομάδασ του Σιδιρου. Μζςω τθσ 

διαδικαςίασ νp- process (είδοσ ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων) μπορεί να δθμιουργθκοφν 

ςτοιχεία πζρα από τθν ομάδα του Σιδιρου ( Sr, Y, Zr). Με τθν αργι απορρόφθςθ νετρονίων 

δθμιουργοφνται ςτοιχεία ακόμα και βαρφτερα από Α= 100.       

Η αλλθλεπίδραςθ των νετρίνων, που παράγονται κατά τθν ζκρθξθ, με τθν φλθ μασ 

παρουςιάηει τισ ςυνκικεσ ςτα διάφορα αςτρικά ςτρϊματα του προγεννιτορα. Ακόμα μασ 

βοθκάει να κατανοιςουμε τθν ςχζςθ ανάμεςα ςτισ ιδιότθτεσ του αςτεριοφ και τθν 

κατάλθξι του ςε αςτζρι νετρονίων ι μαφρθ τρφπα. Η εκπομπι νετρίνων επθρεάηει τθν 

αναλογία νετρονίων/ πρωτονίων κατά τθν ζκρθξθ. Η ιςχφσ του κρουςτικοφ μετϊπου (θ 

ενζργεια τθσ ζκρθξθσ) δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ τθσ εκρθκτικισ κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ 

που λαμβάνει χϊρα ςτα διάφορα αςτρικά ςτρϊματα για μερικά δευτερόλεπτα μετά τθν 

ζκρθξθ.  

Το ενδιαφζρον είναι ότι τα κεωρθτικά μοντζλα με τθν παραδοχι ςφαιρικισ (ςυμμετρικισ) 

ζκρθξθσ δεν είναι ρεαλιςτικά. Ρρζπει να υπολογίςουμε και άλλα φαινόμενα όπωσ θ 

αςτρικι ςυναγωγι (convection), οι ςτροβιλιςμοί αλλά και οι υδροδυναμικζσ αςτάκειεσ  από 

το κρουςτικό μζτωπο. Αυτοί οι μθχανιςμοί αυξάνουν τον χρόνο παραμονισ ενόσ 

ςωματιδίου ςτθν περιοχι ωφζλειασ (gain), δθλαδι θ περιοχι όπου τα νετρίνα θλεκτρονίου 

και τα αντί- νετρίνα απορροφϊνται και τα ςωματίδια προςλαμβάνουν τθν ενζργειά τουσ, με 

αποτζλεςμα τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ και τθσ πίεςθσ από τθν φλθ. Αυτό το ςενάριο 

φαίνεται, μζςω των προςομοιϊςεων, να είναι πιο πικανόσ μθχανιςμόσ τθσ ζκρθξθσ από τθν 

ςφαιρικι ςυμμετρία.    

Ο ςχθματιςμόσ των μαφρων τρυπϊν 

Θζλουμε να ανακαλφψουμε αν υπάρχει ςαφισ όριο μάηασ του προγεννιτορα που κα 

καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα Σε κάποιεσ προςομοιϊςεισ ζνασ προγεννιτορασ με 40 

θλιακζσ μάηεσ χωρίσ περιςτροφι (κεωρθτικό μοντζλο) καταρρζει ςε μαφρθ τρφπα. Ο 

χρόνοσ ςχθματιςμοφ τθσ μαφρθσ τρφπασ εξαρτάται από τθν πίεςθ, τον όγκο και τθν 

κερμοκραςία (equation of state). Ο ςχθματιςμόσ μαφρθσ τρφπασ μπορεί να ζχει ωσ 

μθχανιςμό τθν κατάρρευςθ φλθσ ςτον αςτζρα νετρονίων λόγω αντίςτροφου κρουςτικοφ 

μετϊπου (προσ τα μζςα). Αυτό δθμιουργείται ςαν αντανάκλαςθ του βαςικοφ, προσ τα ζξω 



κρουςτικοφ μετϊπου από τθν ζκρθξθ, ςτθν πυκνι φλθ του αςτεριοφ.  Ουςιαςτικά το αςτζρι 

δεν κα εξελιχτεί ςε CC SN με μθχανιςμό τθν πίεςθσ των νετρίνων. 

Θεωρθτικι προςζγγιςθ με τθν παραδοχι αρχικισ ςφαιρικισ ςυμμετρίασ  (απλοφςτευςθ) 

Αυτά τα μοντζλα προβλζπουν τα χαρακτθριςτικά των εξωτερικϊν αςτρικϊν ςτρωμάτων 

κατά τθν SN με επιτυχία. Τα εξωτερικά ςτρϊματα χαρακτθρίηονται από εκρθκτικι καφςθ  

των C, Ne (κα παραχκοφν O,Mg και μικρι ποςότθτα Si), μετά τθν εκρθκτικι καφςθ του O 

(κα παραχκοφν Si, S, Ca, Ar), ενϊ θ εκρθκτικι καφςθ του Ρυριτίου κα δθμιουργιςει το 

56Νικζλιο. Πμωσ κα διατθρθκεί και μια μεγάλθ ποςότθτα Ηλίου ςτο υλικό τθσ ζκρθξθσ. 

Αυτό ςυμβαίνει επειδι ςτο κρουςτικό μζτωπο θ φλθ διαςπάται ςε νετρόνια, πρωτόνια και 

ςωματίδια α (πυρινεσ Ηλίου) και θ αναδόμθςθ των ατόμων ςυμβαίνει μόνο κατά τθν 

επακόλουκθ ψφξθ και διαςτολι τθσ περιοχισ. Αν θ πυκνότθτα είναι μικρότερθ από ζνα 

όριο, θ αντίδραςθ 3 α (τρείσ πυρινεσ Ηλίου) που δθμιουργεί τον Άνκρακα δεν κα μπορζςει 

να ολοκλθρϊςει όλθ τθν αλυςίδα παραγωγισ ςτοιχείων ωσ τθν ομάδα του Σιδιρου, όπωσ 

το 56Ni. Αυτό το <πάγωμα> των ςτοιχείων α κα επιτρζψει τθν δθμιουργία των ςτοιχείων 

αυτισ τθσ αλυςίδασ (alpha rich freeze out matter), όπωσ τα 32S, 36Ar, 40Ca, 44Ti, 48Cr, 

52Fe. Οι αφκονίεσ αυτϊν των ςτοιχείων είναι ανάλογεσ τθσ αφκονίασ του ςτοιχείου Ήλιον. 

Αυτι εξαρτάται από τθν εντροπία του πλάςματοσ, που κυριαρχείται από τθν ακτινοβολία. 

Μια αυξθμζνθ εντροπία κατά τθν εκρθκτικι καφςθ του Ρυριτίου κα ενιςχφςει το πάγωμα 

των ςτοιχείων α. 

Οι ςυνκικεσ ςτα εςωτερικά αςτρικά ςτρϊματα, που περιζχουν βαρφτερα ςτοιχεία, 

εξαρτϊνται ςθμαντικά από τθν φυςικι τθσ κατάρρευςθσ του πυρινα, τισ λεπτομζρειεσ τθσ 

ζκρθξθσ και τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ με τα νετρίνα. Αν δεν υπολογίςουμε τα νετρίνα, 

τα αποτελζςματα ςτισ προςομοιϊςεισ υποτιμοφν τθν δθμιουργία των Sc, Ti, Co, Zn για 

μοντζλα χωρίσ μεταλλικότθτα. Τα μοντζλα θλιακισ μεταλλικότθτασ χωρίσ νετρίνα 

ςυμφωνοφν με τα παρατθρθςιακά δεδομζνα για τθν παραγωγι των ελαφρφτερων του 

Νικελίου ςτοιχείων, μζςω τθσ ταχείασ απορρόφθςθσ, αλλά δεν προβλζπουν τθν ποςότθτα 

του 64Zn που παρατθροφμε ςτον  Ήλιο μασ.           

Η επίδραςθ του μαγνθτικοφ πεδίου 

Ζχουμε ανακαλφψει CC SN ςτισ οποίεσ θ καμπφλθ φωτόσ (θ καμπφλθ με τθν εξζλιξθ τθσ 

λαμπρότθτασ από τθν ζκρθξθ ωσ και ζτθ μετά) δεν κακορίηεται από τθν διάςπαςθ του 

56Νικελίου, αλλά από τθν απελευκζρωςθ ενζργειασ ενόσ ταχζωσ περιςτρεφόμενου αςτζρα 

νετρονίων (μάγνεταρ). Οι magnetar ζχουν ιςχυρότατο μαγνθτικό πεδίο (10ςτθ15) Gauss. Το 

ερϊτθμα είναι πωσ δθμιουργοφνται αςτζρεσ νετρονίων με τόςο ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο 

από SN (το κανονικό μαγνθτικό πεδίο τουσ είναι (10ςτθ12) Gauss). Γνωρίηουμε ότι τα 

αςτζρια μεγάλθσ μάηασ με ταχεία περιςτροφι ζχουν ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο. Ζνα αςτζρι 

μπορεί να επιταχφνει τθν περιςτροφι του μζςω αλλθλεπίδραςθσ από ςυνοδό αςτζρα. 

Αυτζσ τισ SN τισ ονομάηουμε μαγνθτικισ περιςτροφισ (magneto- rotational  ι MHD- jet 

supernovae).  

Αν ζνα αςτζρι ζχει μαγνθτικό πεδίο τθσ τάξθσ των (10ςτθ12) Gauss, θ περιτφλιξθ του 

μαγνθτικοφ πεδίου κατά τθν κατάρρευςθ κα δθμιουργιςει ιςχυρι μαγνθτικι πίεςθ ςτουσ 

πολικοφσ άξονεσ περιςτροφισ του αςτεριοφ. Θα δθμιουργθκεί ζνασ πίδακασ φλθσ μεγάλθσ 



ταχφτθτασ και πυκνότθτασ όπου τα θλεκτρόνια κα είναι εκφυλλιςμζνα. Η  απορρόφθςθ 

θλεκτρονίων από πρωτόνια (electron capture) κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν δθμιουργία 

μεγάλου πλικουσ νετρονίων. Θα ςθμειωκεί ςε μεγάλο βακμό (ανάλογα τισ αρχικζσ 

ςυνκικεσ) ταχεία απορρόφθςθ νετρονίων (r- process). Οι ατομικοί πυρινεσ μετά από αυτιν 

τθν διαδικαςία κα είναι πολφ αςτακείσ, με μικροφσ χρόνουσ θμιηωισ, και δθμιουργοφνται 

βαρφτερα ςτοιχεία ωσ τθν ομάδα των Ακτινίδων.  

Ζνα αςτζρι με 15 θλιακζσ μάηεσ με περίοδο περιςτροφισ ςτθν επιφάνεια, πριν τθν 

κατάρρευςθ, ςτα 2s για 1000km ακτίνασ κα εξελιχτεί ςε μία από αυτζσ τισ ςπάνιεσ 

ςουπερνόβα (0,1- 1% του ςυνόλου) με ζναν μάγνεταρ ςτο κζντρο τθσ και ελάχιςτο Σίδθρο 

ςτθν φλθ που κα εκτινάξει. Ανάλογα τισ αρχικζσ ςυνκικεσ θ ζκρθξθ μπορεί να ζχει ωσ 

βαςικό μθχανιςμό τθν κζρμανςθ (αλλθλεπίδραςθ) τθσ φλθσ από τα νετρίνα ι τθν μαγνθτικι 

πίεςθ. Σθμαςία ζχει και θ μεταλλικότθτα του προγεννιτορα αςτζρα. Το ποιοσ μθχανιςμόσ 

επικρατεί αποτυπϊνεται ςτθν αναλογία Νικελίου/ Ευρωπίου και Σιδιρου/ Ευρωπίου, αφοφ 

οι SN μαγνθτικισ περιςτροφισ παράγουν ελάχιςτθ ποςότθτα ςτοιχείων τθσ ομάδασ του 

Σιδιρου. Η μεγάλθ μεταλλικότθτα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ανάπτυξθ ιςχυρϊν αςτρικϊν 

ανζμων (τα φωτόνια εξωκοφν τουσ βαρφτερουσ πυρινεσ πιο αποτελεςματικά). Ο ιςχυρόσ 

αςτρικόσ άνεμοσ απομακρφνει ςτροφορμι από το αςτζρι,  κάνοντάσ το να επιβραδφνει. 

Συμβαίνουν ςε αςτζρια μικρισ μεταλλικότθτασ και μποροφν να εξθγιςουν τθν διακφμανςθ 

τθσ αναλογίασ Ακτινίδων/ Ευρϊπιο  που παρατθροφμε ςε πολλά περιβάλλοντα χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ.   

          

   

Οι εκριξεισ ακτινϊν γ μακράσ περιόδου και οι υπερνόβα (long duration GRB, Hypernovae) 

Ζνα αςτζρι μεγάλθσ μάηασ που δεν κα εκραγεί μζςω τθσ πίεςθσ των νετρίνων ωσ CC SN κα 

καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα (μζροσ τθσ εςωτερικισ του μάηασ κα καταρρεφςει πάνω ςτον 

αςτζρα νετρονίων). Αν θ μαφρθ τρφπα περιςτρζφεται και ο δίςκοσ προςαφξθςθσ που κα 

δθμιουργθκεί παρουςιάηει ρυκμό ςυςςϊρευςθσ 0,1 θλιακζσ μάηεσ το δευτερόλεπτο, υπό 

ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ (ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο), μπορεί να δθμιουργθκεί μία ζκρθξθ 

ακτινϊν γ μακράσ περιόδου ι αλλιϊσ υπερνόβα. Η ενζργεια τθσ ζκρθξθσ SN που ακολουκεί 

προζρχεται από τθν επιτάχυνςθ και πίεςθ των νετρίνων από το δίςκο ςυςςϊρευςθσ και/ ι 

τον μαγνθτικό άνεμο και τουσ ανάλογουσ πίδακεσ (MHD jets). Η ενζργεια αυτι 

υπολογίηεται ςε 5 Χ (10ςτθ52) erg και θ ποςότθτα του 56Ni κα φτάςει τθν μιςι θλιακι 



μάηα. Η εκτίναξθ τθσ φλθσ κα κυριαρχείται από ςχετικιςτικοφσ πίδακεσ. Η μεγάλθ ενζργεια 

τθσ ζκρθξθσ κα ζχει ωσ επακόλουκο τθν δθμιουργία μεγάλθσ ποςότθτασ ςτοιχείων α 

<παγϊματοσ> (alpha rich freeze out) όπωσ τα 45Sc, 64Zn από τθν διάςπαςθ του 64Ge και 

άλλα ςτοιχεία τθσ ομάδασ του Σιδιρου. Σχετικά με τισ κανονικζσ SN παρατθροφμε αυξθμζνθ 

αναλογία (Zn, Co, V, Ti) / Fe και μειωμζνθ αναλογία (Mn, Cr) /Fe. Αυτζσ οι αναλογίεσ 

ςτοιχείων εμφανίηονται ςε αςτζρια πολφ μικρισ μεταλλικότθτασ (EMP, extreme metal 

poor). 

 

 

Οι SN Ia  

Οι ςουπερνόβα ζκρθξθσ λευκοφ νάνου χωρίηονται ςε 2 κατθγορίεσ, αυτζσ με ζνα 

αντικείμενο εκφυλιςτικισ φλθσ (single- degenerate), δθλαδι ζναν λευκό νάνο και ζνα 

αςτζρι, όπου αναπτφςςεται μόνο ζνασ δίςκοσ προςαφξθςθσ ςτον λευκό νάνο, και αυτζσ με 

2 αντικείμενα εκφυλιςτικισ φλθσ (double-degenerate), δθλαδι 2 λευκοφσ νάνουσ ςε 

ςπειροειδι ςυγχϊνευςθ. Τα φάςματα από τισ SN Ia δείχνουν εκριξεισ που ςυμβαίνουν από 

ζνα αντικείμενο εκφυλιςτικισ φλθσ με ζκκεντρθ πυροκρότθςθ και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ 

από ςυγχϊνευςθ 2 λευκϊ νάνων. Στθν τελευταία περίπτωςθ παρατθροφμε διπλι 

πυροκρότθςθ (detonation) ςε λευκοφσ νάνουσ κάτω από το όριο Chandrasekhar, μζςω 

ανάφλεξθσ του ςτρϊματοσ από Ήλιον. Αυτι θ πυροκρότθςθ του Ήλιον ςυμβαίνει νωρίτερα 

λόγω τθσ ανάπτυξθσ ςτροβιλιςμϊν. Αυτό το μοντζλο εξθγεί τισ αυξθμζνεσ αφκονίεσ των 

χθμικϊν ςτοιχείων  από το 40Ca ωσ το 56Ni ςε αυτζσ τισ ςουπερνόβα.  

Υπάρχουν 2 χαρακτθριςτικά που διαφοροποιοφν τισ SN Ia από τθν άποψθ τθσ 

κερμοπυρθνικισ ςφντθξθσ. 1) Η καφςθ γίνεται μζςω κατάκαυςθσ (deflagration, με υπό- 



θχθτικι ταχφτθτα) ι μζςω πυροκρότθςθσ (με υπερθχθτικι ταχφτθτα). Στθν πρϊτθ 

περίπτωςθ θ διάδοςθ τθσ ενζργειασ ςτθν φλθ γφρω από τθν καφςθ ςυμβαίνει με τθν 

διάδοςθ τθσ κερμότθτασ, ενϊ ςτθν δεφτερθ με κρουςτικό μζτωπο.2) Σε ποια πυκνότθτα τθσ 

φλθσ ςυμβαίνει θ ανάφλεξθ. Μία πυροκρότθςθ ςε ζναν λευκό νάνο κοντά ςτθν μάηα 

Chandrasekhar και με πυκνότθτα ανάφλεξθσ πάνω από (10ςτθ7) g/cm3 κα ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν παραγωγι μόνο ςτοιχείων τθσ ομάδασ του Σιδιρου. Η πυροκρότθςθ (με 

υπερθχθτικι ταχφτθτα) δεν επιτρζπει να διαςταλεί θ φλθ των εξωτερικϊν ςτρωμάτων ϊςτε 

να αποκτιςει χαμθλότερθ πυκνότθτα,  πριν φτάςει το μζτωπο καφςθσ. Ζνασ λευκόσ νάνοσ 

με μικρότερθ μάηα από το όριο Chandrasekhar που περιζχει εκτεταμζνεσ περιοχζσ με 

πυκνότθτα πάνω από (10ςτθ7) g/cm3 κα παράγει, μζςω πυροκρότθςθσ, μικρζσ ποςότθτεσ 

ςτοιχείων ενδιάμεςθσ μάηασ από το Si ωσ τα Ar,Ti. Οι λευκοί νάνοι με μεγάλθ αρχικι 

πυκνότθτα ςτο κζντρο, ςτουσ οποίουσ ζχει αναπτυχκεί μια πρόωρθ κατάκαυςθ, 

προλαβαίνουν να διαςταλοφν μζςω αυτισ και να αποκτιςουν χαμθλότερθ πυκνότθτα. Ζτςι 

αν θ κατάκαυςθ εξελιχτεί ςε πυροκρότθςθ, πάλι κα δθμιουργθκοφν τα παραπάνω ςτοιχεία.  

Ζνα κλαςςικό μοντζλο (W7) για τισ SN λευκϊν νάνων κοντά ςτο όριο Chandrasekhar 

προβλζπει τα 2 παρακάτω χαρακτθριςτικά ςτα κζντρα τουσ που διαφοροποιοφν τθν 

παραγωγι χθμικϊν ςτοιχείων. 1) Το κανονικό <πάγωμα> των ςτοιχείων α κα δθμιουργιςει 

μόνο ςτοιχεία τθσ ομάδασ του Σιδιρου, ςτισ τελικζσ αναλογίεσ τουσ. 2) Η δζςμευςθ 

θλεκτρονίων από πρωτόνια κα είναι περιοριςμζνθ, άρα και το πλικοσ των νετρονίων. Η 

φλθ δεν κα κυριαρχείται από το 56Ni, αλλά το περιςςότερο από το πλοφςιο ςε νετρόνια 

56Fe κα παράγεται κατευκείαν και όχι μζςω διάςπαςθσ του 56Ni. Το 54Fe δθμιουργείται 

ςτισ πιο εξωτερικζσ περιοχζσ. Στισ ηϊνεσ <παγϊματοσ> των ςτοιχείων α (alpha rich freeze 

out zones) το 54Fe δθμιουργεί 58Ni, διαταράςςοντασ τθν ομαλι αναλογία των ςτοιχείων α 

ςε μια περιοχι <παγϊματοσ>. Τα υπόλοιπα παράγωγα τθσ ζκρθξθσ είναι εφκολα 

προβλζψιμα. Η αρχικι μεταλλικότθτα του αςτεριοφ επθρεάηει το πλικοσ νετρονίων. Τα 

ιςότοπα των ςτοιχείων CNO ςχθματίηουν 14N ςτα αςτρικά μοντζλα, κατά τθν καφςθ με τον 

κφκλο CNO. Αυτό με τθ ςειρά του καίγεται ςε 22Ne, που είναι εμπλουτιςμζνο ςε νετρόνια. 

Άρα μπορεί να υπάρξει ιδθ εμπλουτιςμόσ ςε νετρόνια, πριν από τθν ζκρθξθ.  

Η αναλογία Mn/Fe είναι ςθμαντικι για να ξεχωρίςουμε αν μια SN Ia είναι μόνο 

πυροκρότθςθσ ι ιταν αρχικά κατάκαυςθσ, όπωσ ςτο παραπάνω μοντζλο. Το Μαγγάνιο 

παρουςιάηεται μόνο ςτθν ςτακερι μορφι 55Mn και είναι παράγωγο τθσ διάςπαςθσ του 

55Co. Το τελευταίο παράγεται από καφςθ του Ρυριτίου ςε οριςμζνεσ ςυνκικεσ. Αν 

δθμιουργθκεί  μεγάλο πλικοσ νετρονίων, το 55Co κα εξαφανιςτεί τελείωσ από τισ 

εξωτερικζσ περιοχζσ. Αυτό κα ςθμαίνει αφξθςθ τθσ αναλογίασ Mn/Fe και τθν εμφάνιςθ του 

54Fe. Η καμπφλθ φωτόσ επίςθσ εξαρτάται από τθν μεταλλικότθτα (τθν ποςότθτα 

παραγωγισ του 56Ni).  

Η πυροκρότθςθ ενιςχφει τθν εντροπία και ζχει ωσ αποτζλεςμα το <πάγωμα> των ςτοιχείων 

α να είναι ενιςχυμζνο για τα βαρφτερα ςτοιχεία α.  

Ακόμα, υπάρχουν ενδείξεισ για τθν παραγωγι χθμικϊν ςτοιχείων με τθν διαδικαςία p 

process (απορρόφθςθ πρωτονίων), που εμφανίηεται κανονικά ςτισ εκρθκτικζσ καφςεισ των 

CC SN. 



Ζνα μοντζλο SN Ia deflagration- detonation         

 

Οι ςυγχωνεφςεισ αςτζρων νετρονίων 

Οι εκριξεισ ακτινϊν γ  βραχείασ περιόδου (short duration GRB) παρουςιάηουν ελάττωςθ τθσ 

λαμπρότθτασ μετά από 2 δευτερόλεπτα. Σχθματίηονται από ςχετικιςτικοφσ πίδακεσ κατά 

τθν ςυγχϊνευςθ 2 πυκνϊν αντικειμζνων, όπωσ 2 αςτζρων νετρονίων ι ζναν αςτζρα 

νετρονίων και μια μαφρθ τρφπα. Αυτζσ οι ςυγχωνεφςεισ παράγουν ςθμαντικζσ ποςότθτεσ 

πλοφςιων ςε νετρόνια ραδιενεργϊν ςτοιχείων και είναι γνωςτζσ ωσ κιλονόβα. Είναι 

περίπου χίλιεσ φορζσ πιο λαμπρζσ από τισ νόβα χάρθ ςτθν διάςπαςθ αυτϊν των ςτοιχείων. 

Είναι πιο λαμπρζσ ςτο υπζρυκρο, λόγω τθσ μεγάλθσ αδιαφάνειασ αυτϊν των βαριϊν 

χθμικϊν ςτοιχείων ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων. Η ανακάλυψι τουσ ςτα βαρυτικά 

κφματα ςυνδζεται με ζκρθξθ ακτινϊν γ  βραχείασ περιόδου και με μεταγενζςτερθ λάμψθ 

ςτο ορατό και ςτο υπζρυκρο.  



Παρατθρθςιακά δεδομζνα 

Η γριγορθ αφξθςθ τθσ καμπφλθσ λαμπρότθτασ των SN Ia (3 εβδομάδεσ) μασ δείχνει ότι 

πρόκειται για τθν ζκρθξθ ενόσ πυκνοφ αντικειμζνου όπωσ ζνασ λευκόσ νάνοσ Οξυγόνου - 

Άνκρακα ςε ςτενό διπλό αςτρικό ςφςτθμα. Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ 

διοχετεφεται ςτθν διαςπορά των κραυςμάτων του λευκοφ νάνου, και ζνασ άλλοσ 

μθχανιςμόσ, θ αλυςίδα διάςπαςθσ 56Ni -56Co -56Fe ςε 6 + 77 θμζρεσ προκαλεί τθν 

λαμπρότθτα. Αυτι θ αλυςίδα διάςπαςθσ προκαλεί τθν εκπομπι ακτινϊν γ και ποηιτρονίων. 

Με τθν διαςπορά των κραυςμάτων όλο και περιςςότερα φωτόνια μποροφν να διαφφγουν 

(αυξάνεται θ διαφάνεια). Οι ακτίνεσ γ ζχουν μεγάλθ διειςδυτικότθτα και ςυνδζονται με 

ςυγκεκριμζνα ιςότοπα.  

Η καμπφλθ φωτόσ ακτινϊν γ και οι ιδιότθτεσ των γραμμϊν ςτο φάςμα είναι ευαίςκθτα ςτθν 

διαςπορά ταχφτθτασ και ςτθν χωρικι διαςπορά τθσ ραδιενεργοφσ φλθσ. Αυτά τα 

χαρακτθριςτικά εξαρτϊνται από τον τρόπο διάδοςθσ τθσ ζκρθξθσ μζςα από τον λευκό νάνο 

και από τθν ζκταςθ τθσ απορρόφθςθσ θλεκτρονίων ςτισ <ςτάχτεσ>, δθλαδι θ φλθ που τθν 

πζραςε το μζτωπο καφςθσ. Οι ιδιότθτεσ του μετϊπου καφςθσ εξαρτϊνται από τον τρόπο 

που ξεκίνθςε θ καφςθ και τισ αρχικζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ, πυκνότθτασ και χθμικισ 

ςφνκεςθσ. Αυτά με τθ ςειρά τουσ κακορίηονται από τον τρόπου που ο λευκόσ νάνοσ αυξάνει 

τθν μάηα του ςε μάηα Chandrasekhar, δθλαδι τθν αρχικι μάηα του, τθν δομι του, τον 

ρυκμό ςυςςϊρευςθσ μάηασ από τον ςυνοδό του και το είδοσ του ςυνοδοφ (τθν χθμικι 

ςφνκεςθ τθσ μάηασ ςυςςϊρευςθσ). 

Οι CC SN δθμιουργοφν επίςθσ 56Ni. Σε κοντινζσ μασ SN υπολογίςαμε, βάςθ των καμπυλϊν 

φωτόσ, ότι θ μάηα του είναι κοντά ςτθ μιςι  θλιακι. Η μάηα του 56Νικελίου είναι δείκτθσ 

τθσ ιςχφοσ τθσ ζκρθξθσ. Και το 44Ti μασ δίνει πολφτιμεσ πλθροφορίεσ. Αυτό το ιςότοπο 

δθμιουργείται από το <πάγωμα> τθσ εκρθκτικισ καφςθσ του Ρυριτίου, αμζςωσ ζξω από τα 

όρια του αςτζρα νετρονίων (πολφ βακιά ςτο αςτζρι τθσ ζκρθξθσ). Στισ SN Ia δθμιουργείται 

όταν ο λευκόσ νάνοσ ζχει μικρότερθ μάηα από το όριο Chandrasekhar ι ςε ςφγκρουςθ 

λευκοφ νάνου Άνκρακα/ Οξυγόνου με λευκό νάνο Ηλίου.  

Το ιςότοπο 26Al παράγει επίςθσ ακτίνεσ γ και ςυνδζεται με CC SN. Κατά τθν αςτρικι εξζλιξθ 

παράγεται ςτθν φάςθ καφςθσ Ηλίου ςτον πυρινα ςε φλοιό μζςω του κφκλου NeNaMg-Al 

και εμπλουτίηει τθν μεςοαςτρικι φλθ μζςω των ιςχυρϊν αςτρικϊν ανζμων των Wolf- Rayet. 

Ενϊ θ καφςθ Ηλίου δεν ευνοεί τθν δθμιουργία του, θ καφςθ του Άνκρακα αποτελεί πθγι 

δθμιουργίασ του. Κατά τθν CC SN δθμιουργείται από τθν εκρθκτικι καφςθ Άνκρακα/ Νζον, 

με τυπικι ποςότθτα  1/10.000 τθσ θλιακισ μάηασ. Ο μεγάλοσ χρόνοσ θμιηωισ του (720.000 

ζτθ) μασ επιτρζπει να το παρατθροφμε όχι μόνο ςτισ ςουπερνόβα και ςτα νεφελϊματά 

τουσ, αλλά και ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. 

Η εκπομπι ακτινϊν γ ςτισ SN Ia (κεωρθτικά μοντζλα) 

Ρεριλαμβάνει 3 ςτάδια 

1) Το μζγιςτο λαμπρότθτασ ςτισ ακτίνεσ γ εξαρτάται αρχικά από τθν ταχφτθτα 

διαςτολισ και τθν διαςπορά του 56Νικελίου.  



2) Τρεισ μινεσ μετά τθν ζκρθξθ το 56Ni δεν ανιχνεφεται πλζον και θ εκπομπι ακτινϊν 

γ κυριαρχείται από το 56Co. Οι γραμμζσ του φτάνουν ςτο μζγιςτο 2 μινεσ μετά τθν 

ζκρθξθ. 

3) 4 μινεσ μετά τθν ζκρθξθ θ εκπομπι είναι οπτικά λεπτι και θ ζνταςθ των γραμμϊν 

είναι ανάλογθ τθσ ςυνολικισ μάηασ των ιςοτόπων.  

2 μινεσ μετά τθν ζκρθξθ το προφίλ των γραμμϊν εκπομπισ ακτινϊν γ αποτυπϊνει τθν 

διαςπορά ταχυτιτων των ιςοτόπων ςε όλα τα ςτρϊματα τθσ ζκρθξθσ. Η αλυςίδα 

διάςπαςθσ 44Ti- 44Sc- 44Ca με χρόνουσ θμιηωισ 60 ζτθ και 4 περίπου ϊρεσ αντίςτοιχα μασ 

επιτρζπουν να ςυλλζξουμε πλθροφορίεσ για τθν ζκρθξθ, ιδίωσ ςε νεαρά νεφελϊματα SN.               

Οι ακτίνεσ γ ςτισ CC SN 

Το μζγεκοσ ενόσ αςτρικοφ πυρινα Άνκρακα/ Οξυγόνου ςε ζνα αςτζρι μεγάλθσ μάηασ 

εξαρτάται από τθν αρχικι μάηα του αςτεριοφ και μπορεί να φτάςει τισ 14 θλιακζσ μάηεσ για 

αρχικι αςτρικι μάηα 40 θλιακζσ. Η ποςότθτα του 56Ni που κα παραχκεί είναι άγνωςτθ. 

Υπολογίηουμε, βάςει παρατθριςεων, να είναι ανάμεςα ςε 0,07- 0,4 θλιακζσ μάηεσ. Τα 

αςτζρια με πάνω από 20 θλιακζσ μάηεσ χωρίηονται ςτισ υπερνόβα, με κινθτικι ενζργεια 

(10ςτθ52) erg και μάηα 56Ni ςτισ 0,4 θλιακζσ και τισ λεγόμενεσ αμυδρζσ ςουπερνόβα, με 

(10ςτθ51) erg και μικρι μάηα 56Ni. Ππωσ και ςτισ SN Ia ςθμαντικι είναι θ γραμμι εκπομπισ 

του 56Co ςτθν μεταγενζςτερθ φάςθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ. Οι ακτίνεσ γ ανιχνεφονται μόνο 

ςτισ κοντινζσ SN.  

Οι παρατθριςεισ μασ δείχνουν ότι δεν υπάρχει ςφαιρικι ςυμμετρία ςτισ SN. Ζτςι μπορεί να 

υπάρχουν ςυμπυκνϊματα ραδιενεργϊν ςτοιχείων που ενιςχφουν τθν εκπομπι ακτινϊν γ. 

Αυτό το παρατθροφμε ςτο νεφζλωμα του Cas A. Στθν SN 2005bf παρατθριςαμε ότι ςτο 

οπτικό θ καμπφλθ φωτόσ εξαςκζνθςε πολφ απότομα ςε ςχζςθ με τισ ακτίνεσ γ, που δείχνει 

τθν φπαρξθ τζτοιων ςυμπυκνϊςεων εκπομπισ γ.  

 

 

SN 2014J, μια ξεχωριςτι ςουπερνόβα 



Οι παρατθριςεισ αυτισ τθσ SN ςτον γαλαξία M82, 16- 35 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ, 

κατζγραψαν εκπομπι ακτινϊν γ. Στο διάςτθμα 50-162 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ μετρικθκε 

εκπομπι του 56Co, επιβεβαιϊνοντασ ότι θ λαμπρότθτα των SN Ia οφείλεται ςτθν διάςπαςθ 

του 56Ni. Το φάςμα και θ καμπφλθ φωτόσ ταιριάηουν με τα μοντζλα κατάκαυςθσ ι ςε 

δεφτερο χρόνο πυροκρότθςθσ ςε ζναν λευκό νάνο κοντά ςτο όριο Chandrasekhar. 

Η εκπομπι ακτινϊν γ πριν το μζγιςτο λαμπρότθτασ ςτο ορατό μασ πλθροφορεί για τθν 

φπαρξθ ραδιενεργισ φλθσ ςτα εξωτερικά κραφςματα τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ.  

Η SN 1987A  

Η SN 1987A είναι θ πιο κοντινι μασ ςφγχρονθ ςουπερνόβα. Η γριγορθ παρατιρθςθ του 

56Ni ςε αυτιν τθν CC SN μασ δείχνει τθν αςυμμετρία τθσ ζκρθξθσ και τθν γριγορθ ανάμειξθ 

αυτοφ του χθμικοφ ςτοιχείου με τθν εξωτερικι φλθ τθσ ζκρθξθσ. Μζςω τθσ μζτρθςθσ των 2 

γραμμϊν 56Co υπολογίςτθκε διαφορά ταχυτιτων 3500 km/s.   

Τα νεφελϊματα των SN και οι ίδιεσ οι SN ωσ πθγι ποηιτρονίων 

Τα ποηιτρόνια δθμιουργοφνται ςε περιβάλλοντα υψθλϊν ενεργειϊν. Συνδζονται με τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ με τθν φλθ, αλλά τα τελευταία ζτθ 

ανακαλφψαμε ότι υπάρχει και άλλθ πθγι τουσ, που τα παράγει ςε διαφορετικι ενζργεια.  

Τα κοντινά μασ πάλςαρ και αυτά που βρίςκονται μζςα ςε νεφελϊματα αποτελοφν πθγζσ 

θλεκτρονίων και ποηιτρονίων. Τα ποηιτρόνια δθμιουργοφνται μζςω θλεκτρομαγνθτικοφ 

<καταρράχτθ> (cascade) ςτθ μαγνθτόςφαιρα ενόσ πάλςαρ. Επιταχφνονται από τουσ πίδακεσ 

του πάλςαρ. Ρριν περάςουν ςτθν μεςοαςτρικι φλθ, παγιδεφονται ςτο νεφζλωμα τθσ SN ι 

τθν περιαςτρικι φλθ του τα περιβάλλει. Αυτό ςυμβαίνει για 10.000- 100.000 ζτθ, βάηοντασ 

ζνα φυςικό όριο ςτθν θλικία του πάλςαρ.       

Οι SN μποροφν να δθμιουργιςουν ποηιτρόνια  

1) μζςω τθσ διάςπαςθσ β ςτον αςτρικό πυρινα κατά τθν ζκρθξθ, που τα επιταχφνει με 

το κρουςτικό τθσ μζτωπο (διάχυτθ επιτάχυνςθ ποηιτρονίων, diffuse shock 

acceleration, DSA).    

2)  μζςω τθσ επιτάχυνςθσ  δευτερευόντων θλεκτρονίων και ποηιτρονίων από το 

νεφζλωμα, όπωσ ςυμβαίνει με τισ κοςμικζσ ακτίνεσ. 

3) Πταν πρωτόνια μεγάλθσ ενζργειασ διειςδφουν ςε ςυμπυκνϊματα φλθσ ςτα 

νεφελϊματα των SN, αυτά αποκτοφν κετικό πρόςθμο. Τότε τα κετικά ποηιτρόνια 

εκςφενδονίηονται από τα ςυμπυκνϊματα και το νεφζλωμα, ενϊ τα θλεκτρόνια κα 

δεςμευτοφν ςε αυτό.     

Η χθμικι εξζλιξθ 

Οι CC SN κυριαρχοφν ςτον χθμικό εμπλουτιςμό ςε ςυνκικεσ χαμθλισ μεταλλικότθτασ 

(περιβάλλοντα με ενιςχυμζνθ αναλογία των O, Ne, Mg, Si, S, Ar, Ca, Ti, δθλαδι των 

ςτοιχείων α, προσ το Σίδθρο). Αυτι θ αναλογία ανατρζπεται όταν εξελιχτοφν λευκοί νάνοι 

ςε SN Ia (που δεν εμπλουτίηουν τθν μεςοαςτρικι φλθ ςε ςτοιχεία α) και μζςω τθσ μεγάλθσ 

παραγωγισ 56Ni τελικά εμπλουτίηουν τθν μεςοαςτρικι φλθ με Σίδθρο. Τα αςτζρια μεγάλθσ 



μάηασ περιζχουν εκτεταμζνουσ φλοιοφσ Υδρογόνου, Ηλίου, Άνκρακα και ςτοιχείων από τθν 

καφςθ του Νζον ςτα τελικά ςτάδια εξζλιξισ τουσ. Μόνο ζνα μικρό μζροσ αυτϊν των 

ςτοιχείων ςυντικεται ςε βαρφτερα ςτοιχεία κατά τθν ζκρθξθ. Η φλθ τθσ ζκρθξθσ 

αποτελείται βαςικά από ςτοιχεία όπωσ το O, Ne, Mg, ςε μάηεσ ανάλογα τθν μάηα του 

αςτεριοφ. Η μάηεσ των ςτοιχείων που δθμιουργοφνται από τθν εκρθκτικι καφςθ (κρουςτικό 

μζτωπο) δθλαδι τα Si, S, Ar, Ca, Ti, Ni (Fe) εξαρτϊνται από τθν αςτρικι πυκνότθτα (ιςχφσ 

τθσ ζκρθξθσ). Πμωσ ενιςχφονται και οι μάηεσ των βαρφτερων ςτοιχείων α (Σίδθροσ, Νικζλιο), 

με αποτζλεςμα θ αναλογία των ςτοιχείων α/ Σίδθρο μθν διαφζρει ςθμαντικά ςτισ 

διαφορετικζσ CC SN, ακόμα και ςε χαμθλι μεταλλικότθτα. 

Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ μάηασ των ςτοιχείων τθσ ομάδασ του Σιδιρου ςτισ CC SN και ςτισ 

SN Ia προζρχεται από τθν εκρθκτικι καφςθ του Ρυριτίου (56Ni). Η αναλογία Zn/ Fe ςτον 

Ήλιο μασ εξθγείται με τα μοντζλα CC SN, θ μεγάλθ αναλογία Zn/Fe ςε περιβάλλοντα μικρισ 

μεταλλικότθτασ μποροφν να εξθγθκοφν μζςω των υπερνόβα και ςτο <πάγωμα> των 

ςτοιχείων α.   

Σχετικά με τα ςτοιχεία ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων (r- process), το Ευρϊπιο 

παρουςιάηει μεγάλθ διακφμανςθ (scatter) ςτθν αναλογία του με τον Σίδθρο ςτα 

περιβάλλοντα μικρισ μεταλλικότθτασ. Αυτό ςθμαίνει ότι θ ταχεία απορρόφθςθ νετρονίων 

είναι ςπάνιο γεγονόσ ςτισ SN, και τα ςτοιχεία ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων που 

δθμιουργοφντα ςε αυτζσ είναι ςπάνια. Διαφορετικά κα είχαμε μια πιο ςυγκεκριμζνθ 

αναλογία ανάμεςα ςτο Ευρϊπιο και το Σίδθρο). Μία τελικι απόδειξθ ότι αυτά τα ςτοιχεία 

προζρχονται κυρίωσ από άλλα φαινόμενα (ςφγκρουςθ αςτζρων νετρονίων) είναι ότι τα 

βαρφτερα ςτοιχεία ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων δεν ςχετίηονται με τθν παραγωγι 

ςτοιχείων τθσ ομάδασ του Σιδιρου, που ςυμβαίνει ςτισ CC SN. Ζνα πρόβλθμα ςτο ςενάριο 

παραγωγισ βαρφτερων ςτοιχείων ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων είναι ότι οι 

ςυγκροφςεισ νετρονίων που παρατθροφμε είναι εκατό φορζσ πιο ςπάνιεσ από τισ CC SN, 

αλλά αυτό το νοφμερο μπορεί να αλλάξει τα επόμενα χρόνια με τθν αναβακμιςμζνθ 

αςτρονομία βαρυτικϊν κυμάτων. Τα εναλλακτικά ςενάρια παραγωγισ αυτϊν των ςτοιχείων 

δεν φαίνεται να δίνουν λφςθ ςτο πρόβλθμα. 

 



 

2) Μοντζλα των SNIa με ςυνοδό μθ εκφυλιςμζνο αςτζρι, θ εξζλιξθ 

των προγεννιτορων και θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ 

Σε ζνα διπλό ςφςτθμα με ζναν λευκό νάνο και ζνα αςτζρι μθ εκφυλιςμζνθ φλθσ ο λευκόσ 

νάνοσ απορροφάει Υδρογόνο ι Ήλιον από τον ςυνοδό του, με αποτζλεςμα τθν καφςθ 

Υδρογόνου ι Ηλίου ςε φλοιό. Η μθ γραμμικι καφςθ εξαρτάται από τον ρυκμό 

ςυςςϊρευςθσ και τθν μάηα του λευκοφ νάνου. Επίςθσ οι λευκοί νάνοι αναπτφςςουν 

ιςχυροφσ ανζμουσ. Οι λευκοί νάνοι εξελίςςονται ωσ εξισ (από τθν πιο ςυχνι ωσ τθν πιο 

ςπάνια περίπτωςθ) 1) Σε μια φάςθ ταχείασ ςυςςϊρευςθσ θ μάηα του λευκοφ νάνου 

αυξάνεται μζςω τθσ καφςθσ Υδρογόνου, και αναπτφςςει ζναν ιςχυρό αςτρικό άνεμο που 

δεν αφινει να μεγαλϊςει θ ακτίνα του. Ο άνεμοσ μπορεί να απομακρφνει ζνα μζροσ από 

τθν εκτεταμζνθ ατμόςφαιρα του ςυνοδοφ. Τότε θ  ςυςςϊρευςθ  αποδυναμϊνεται  και 

δθμιουργείται ζνα περιαςτρικό κζλυφοσ (CSM, circumstellar matter). Αν ο λευκόσ νάνοσ 

εκραγεί μζςα ςτο κζλυφοσ, κα εξελιχτεί ςε SN Ia- CSM, και θ εκπομπι ακτινϊν Χ από τον 

λευκό νάνο κα απορροφθκεί από το κζλυφοσ. 2) Αν ο λευκόσ νάνοσ ςυςςωρεφει φλθ με 

χαμθλότερο ρυκμό, ο αςτρικόσ άνεμοσ κα παφςει και θ ζκρθξθ  κα ςυμβεί υπό ομαλι 

καφςθ του Υδρογόνου ςε φλοιό. Θα εξελιχτεί ςε πθγι πολφ μαλακϊν (προσ το υπεριϊδεσ) 

ακτινϊν Χ, SN Ia SSXS (super soft X rays source). 3) Αν θ ςυςςϊρευςθ ζχει ακόμθ 

χαμθλότερο ρυκμό, θ καφςθ Υδρογόνου ςτον φλοιό κα γίνει αςτακισ και κα περάςει από 

πολλά επειςόδια αναλαμπισ (flash). Ο λευκόσ νάνοσ κα χαρακτθριςτεί ωσ 

επαναλαμβανόμενθ (recurrent) Νόβα (RN), με τθν μάηα που εκτινάςςει να είναι 

περιςςότερθ από τθν μάηα που ςυςςωρεφει. Ο λευκόσ νάνοσ κα εξελιχτεί ςε SN Ia RN. 4) Αν 

ο ςυνοδόσ του είναι ζνα αςτζρι Ηλίου (αςτζρι που απϊλεςε τθν ατμόςφαιρα από 

Υδρογόνο) ι ζνασ λευκόσ νάνοσ Ηλίου (μικρότερθσ μάηασ από τουσ λευκοφσ νάνουσ 

Άνκρακα/ Οξυγόνου, που προζρχεται από αςτζρι που δεν ζκαψε το Ήλιον ςε Άνκρακα ςτον 

πυρινα του) θ ςυςςϊρευςθ του Ηλίου μπορεί να πυροδοτιςει τθν διπλι υπερθχθτικι 

ζκρθξθ (detonation) του λευκοφ νάνου πριν αυτόσ φτάςει το όριο Chandrasekhar ι ο 

λευκόσ νάνοσ να φτάςει αυτό το όριο, αναπτφςςοντασ και αςτρικό άνεμο από Ήλιον. Η 

ζκρθξθ κα χαρακτθριςτεί ωσ SN Ia- He CSM). 5) Αν ο λευκόσ νάνοσ ζχει ταχεία περιςτροφι 

κα παρουςιάςει πλάτυνςθ ςτον ιςθμερινό. Μπορεί να ξεπεράςει το παραπάνω όριο μάηασ 

που αντιςτοιχεί ςε ζναν ςφαιρικό λευκό νάνο. Αυτό ςθμαίνει ότι κα αναβάλει τθν ζκρθξθ 

SN Ia. Πταν απολζςει ςτροφορμι, κα εκραγεί ωσ <κακυςτερθμζνθ> (delayed) SNIa. Ο 

ςυνοδόσ αςτζρασ του κα ζχει εξελιχτεί ςε λευκό νάνο Ηλίου, το περιαςτρικό κζλυφοσ κα 

ζχει απομακρυνκεί και θ ζκρθξθ κα ονομάηεται  SN Ia-He WD.  

Οι ιδιότθτεσ των SNIa που ζχουμε παρατθριςει αντιςτοιχοφν ςε προγεννιτορα λευκό νάνο 

Άνκρακα/ Οξυγόνου. Δεν υπάρχουν παρατθρθςιακά δεδομζνα αν πράγματι πρόκειται για 

διπλά αςτζρια με λευκό νάνο και μθ εκφυλλιςμζνο αςτζρι ι ςυγχϊνευςθ 2 λευκϊν νάνων. 

Οι ςυνκικεσ πριν τθν ζκρθξθ 

Η πίεςθ των θλεκτρονίων τθσ εκφυλλιςμζνθ φλθσ ιςορροπεί τον λευκό νάνο από τθν 

βαρυτικι κατάρρευςθ. Το αρχικό μοντζλο προβλζπει ότι όταν αυξθκεί θ μάηα του αρκετά, 

μζςω ςυςςϊρευςθσ φλθσ από ςυνοδό αςτζρα, αρχίηει θ κερμοπυρθνικι ςφντθξθ. Τα 



νετρίνα που εκπζμπονται από αυτόν το ψφχουν αρκετά ϊςτε να μθν ςθμειωκεί ζκρθξθ. 

Πταν θ κερμοκραςία ςτο εςωτερικό του φτάςει το 1 δισ βακμοφσ, δεν επαρκεί πια θ ψφξθ 

μζςω των νετρίνων και ο λευκόσ νάνοσ κα εκραγεί. 

Το πρόβλθμα με τισ προςομοιϊςεισ είναι ότι πρζπει να ςυνδυάςουν γεγονότα που 

εξελίςςονται ςε κλάςματα του δευτερολζπτου, όπωσ οι αντιδράςεισ ςτουσ ατομικοφσ 

πυρινεσ, με γεγονότα που διαρκοφν ωσ και μερικά λεπτά, όπωσ τα ρεφματα ςυναγωγισ - 

μεταφοράσ μάηασ κατά τθν ζκρθξθ. 

Μία ζκρθξθ μόνο πυροκρότθςθσ από το εςωτερικό του κα ζκαιγε όλον τον λευκό νάνο ςε 

Νικζλιο. Πμωσ παρατθροφμε μικρότερεσ ποςότθτεσ Νικελίου ςτισ εκριξεισ SN Ia και 

ςθμαντικζσ ποςότθτεσ από χθμικά ςτοιχεία όπωσ Ρυρίτιο, Αςβζςτιο και Θείο. Αντίκετα, μια 

ζκρθξθ μόνο κατάκαυςθσ κα μποροφςε να παράγει πολφ λιγότερο Νικζλιο από αυτό που 

παρατθροφμε. Κςωσ αυτό να ςυμβαίνει ςτισ SN Iax, που είναι πολφ πιο αμυδρζσ και δεν 

διαλφουν τον λευκό νάνο. Ζνα ςενάριο είναι θ ζκρθξθ να αρχίηει με κατάκαυςθ και να 

εξελίςςεται αργότερα ςε υπερθχθτικι πυροκρότθςθ. 

Γενικά τα κεωρθτικά μοντζλα των εκριξεων των λευκϊν νάνων (Άνκρακα/ Οξυγόνου), με 

ςυνοδό λευκό νάνο ι αςτζρι, εξελιγμζνο ι όχι, δεν ςυμφωνοφςαν με τα παρατθρθςιακά 

δεδομζνα. Πμωσ αν κεωριςουμε ότι θ ζκρθξθ αρχίηει από το ςτρϊμα Ηλίου που 

ςυςςωρεφτθκε ςτθν επιφάνεια του λευκοφ νάνου, τα αποτελζςματα είναι πολφ καλφτερα. 

Το ιονιςμζνο Ήλιο (με 2 μόλισ πρωτόνια ςτον πυρινα) ζχει μικρότερο φορτίο, άρα και 

λιγότερθ θλεκτροςτατικι αντίςταςθ από τον ιονιςμζνο Άνκρακα (ζξι πρωτόνια). Η 

πυροκρότθςθ του Ηλίου (που ςυμβαίνει με ςχετικά μικρι ποςότθτα Ηλίου) ςτθν επιφάνεια 

του λευκοφ νάνου μεταδίδει κρουςτικά κφματα ςτο εςωτερικό του, με αποτζλεςμα να 

ςθμειωκεί πυροκρότθςθ ςτο μείγμα Άνκρακα/ Οξυγόνου και να διαλυκεί ο λευκόσ νάνοσ.       

Επίδραςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ μάηασ ςτον λευκό νάνο  

Οι λευκοί νάνοι χωρίσ ςυνοδό απλά ψφχονται ςτθν διάρκεια του χρόνου χωρίσ άλλθ 

εξζλιξθ. Αυτοί με ςυνοδό ςε ςτενι τροχιά ςυςςωρεφουν μάηα όταν ο ςυνοδόσ διαςτζλλεται 

λόγω αςτρικισ εξζλιξθσ. Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να <αναβιϊςει> τον ψυχρό πια λευκό 

νάνο και να οδθγιςει ςε μια SNIa. Σε ζνα ςτενό διπλό ςφςτθμα από 2 αςτζρια μεςαίασ 

μάηασ (< 8 θλιακζσ μάηεσ) το κφριο αςτζρι εξελίςςεται ςε λευκό νάνο Άνκρακα/ Οξυγόνου 

μζςω τθσ πλιρωςθσ του λοβοφ Roche. Πταν εξελίςςεται και ο ςυνοδόσ, ο λευκόσ νάνοσ 

ςυςςωρεφει κυρίωσ Υδρογόνο από αυτόν. Η ςυςςϊρευςθ απελευκερϊνει βαρυτικι 

ενζργεια ςτθν επιφάνεια του λευκοφ νάνου. Η περιςςότερθ από αυτι διαφεφγει μζςω 

υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ και δεν κερμαίνει το εςωτερικό του λευκοφ νάνου. Η 

ςυνεχιηόμενθ ςυςςϊρευςθ ςυμπιζηει τθν φλθ που ζχει ιδθ ςυςςωρευτεί ςτθν επιφάνεια 

του νάνου και απελευκερϊνει βαρυτικι ενζργεια προσ το εςωτερικό του. Ζνα μζροσ από 

αυτι κα μεταφερκεί ωσ ακτινοβολία προσ τθν επιφάνεια και κα διαφφγει (ψφξθ μζςω 

ακτινοβολίασ) ενϊ το υπόλοιπο τθσ βαρυτικισ ενζργειασ κα μετατραπεί ςε κερμικι 

ενζργεια ςτο εςωτερικό του νάνου (κζρμανςθ μζςω ςυμπίεςθσ). Η ιςορροπία ανάμεςα 

ςτουσ 2 παραπάνω μθχανιςμοφσ κακορίηει τθν εςωτερικι κερμοκραςία του λευκοφ νάνου. 

Ο λευκόσ νάνοσ κερμαίνεται περιςςότερο αν ο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ είναι μεγαλφτεροσ.                  

Τα φλασ (αναλαμπζσ) του φλοιοφ Υδρογόνου (Hydrogen shell- Flashes) 



Αυτζσ οι εκρθκτικζσ καφςεισ ςυμβαίνουν όταν το ςυςςωρευμζνο Υδρογόνο φτάςει τθν μάηα 

ανάφλεξθσ (ignition mass). Τότε θ κζρμανςθ μζςω ςυμπίεςθσ ιςορροπεί με τθν ψφξθ μζςω 

ακτινοβολίασ. Αυτι θ κρίςιμθ μάηα Υδρογόνου είναι μικρότερθ όςο μεγαλφτερθ είναι θ  

αρχικι μάηα του λευκοφ νάνου. Πςο αυξάνεται θ μάηα ενόσ λευκοφ νάνου ελαττϊνεται θ 

ακτίνα του, μια ιδιαιτερότθτα τθσ εκφυλλιςμζνθσ φλθσ. Άρα θ ίδια ποςότθτα 

ςυςςωρευμζνθσ μάηα αςκεί μεγαλφτερθ πίεςθ όςο μεγαλφτερθ είναι θ μάηα του λευκοφ 

νάνου. Η ςτακερότθτα τθσ καφςθσ Υδρογόνου ςε φλοιό είναι κρίςιμθ για τθν εξζλιξθ του 

λευκοφ νάνου. Η καφςθ Υδρογόνου ςτον φλοιό γίνεται αςτακισ με τθν μορφι φλασ (flash) 

αν θ μάηα τθσ ςυςςϊρευςθσ είναι κάτω από το όριο μάηασ τθσ ςτακερισ καφςθσ. Ράνω από 

αυτό το όριο θ ςυςςϊρευςθ γίνεται ταχφτερα από τθν κατανάλωςθ τθσ φλθσ ςτθν καφςθ  

και αλλάηει θ ιςορροπία του νάνου. Τότε θ ςυςςωρευμζνθ φλθ ςχθματίηει ζνα κζλυφοσ 

διαςτάςεων ερυκροφ γίγαντα, με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία κοινοφ περιαςτρικοφ 

κελφφουσ, που ςθμαίνει τθν κατάρρευςθ περιςςότερου υλικοφ ςτον λευκό νάνο. Αν όμωσ ο 

λευκόσ νάνοσ αναπτφξει ιςχυροφσ αδιαφανείσ (πυκνοφσ) ανζμουσ, κα παραμείνει 

περιοριςμζνθ θ ακτίνα του ϊςτε να αποφφγει τθν ανάπτυξθ κοινοφ περιαςτρικοφ 

κελφφουσ. Τότε θ ςτακερι καφςθ Υδρογόνου αυξάνει τθν μάηα του λευκοφ νάνου  και αυτι 

θ επιπλζον μάηα απομακρφνεται από τουσ αςτρικοφσ ανζμουσ. Αν θ μάηα ςυςςϊρευςθσ 

είναι ανάμεςα ςτθν μάηα ιςορροπίασ και τθν κρίςιμθ μάηα (μάηα ανάφλεξθσ του Ήλιον), ο 

λευκόσ νάνοσ είναι ςε κερμικι ιςορροπία και θ καφςθ του Υδρογόνου ςυμβαίνει  ςτακερά 

ςτον φλοιό. Ο λευκόσ νάνοσ αυξάνει τθν μάηα του ανάλογα τθσ μάηασ που ςυςςωρεφει. Αν 

θ μάηα ςυςςϊρευςθσ είναι μικρότερθ από το όριο μάηασ ςτακερισ καφςθσ, το φλασ καφςθσ 

Υδρογόνου ςτον φλοιό είναι ιςχυρότερο όςο πιο μικρι είναι θ μάηα ςυςςϊρευςθσ και όςο 

μεγαλφτερθ είναι θ μάηα ανάφλεξθσ, και θ μάηα του λευκοφ νάνου. 

Γενικά θ μικρι και θ μεγάλθ μάηα ςυςςϊρευςθσ δθμιουργεί πιο αδφναμα φλασ λόγω 

μικρότερθσ πίεςθσ ςτον φλοιό. Για ςυςςϊρευςθ  2Χ (10ςτθ-7) ωσ (10ςτθ -8) θλιακζσ μάηεσ 

τον χρόνο το φλασ είναι πολφ αδφναμο με αποτζλεςμα θ φλθ που κα απομακρυνκεί ζχει 

μικρότερθ μάηα από το Υδρογόνο που κα καεί ςε Ήλιον. Τότε θ μάηα του φλοιοφ Ηλίου κα 

αυξθκεί. Για μάηα ςυςςϊρευςθσ (10ςτθ-9) ωσ (10ςτθ-8) θλιακζσ το ζτοσ, το φλασ είναι πιο 

ιςχυρό με αποτζλεςμα θ μάηα του φλοιοφ Ηλίου να αυξάνεται πολφ αργά. Για μικρό ρυκμό 

ςυςςϊρευςθσ, κάτω από (10ςτθ-9) θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ το φλασ είναι αρκετά ιςχυρό ϊςτε 

να δθμιουργιςει μια ζκρθξθ νόβα, που εκτινάςςει τθν περιςςότερθ ςυςςωρευμζνθ φλθ 

του λευκοφ νάνου. Ακόμα και ζνα μζροσ τθσ αρχικισ μάηασ του λευκοφ νάνου κα διαφφγει 

από αυτόν. Η μάηα του κα ελαττωκεί μετά από τθν νόβα. Ζτςι ο λευκόσ νάνοσ δεν κα 

εξελιχτεί ςε ςουπερνόβα αφοφ γενικά θ μάηα του αυξάνεται ελάχιςτα, εκτόσ αν είναι πολφ 

κοντά ςτο όριο Chandrasekhar, που ςθμαίνει ότι θ μάηα που εκτινάςςεται από τθν νόβα 

είναι μικρότερθ από τθν μάηα ςυςςϊρευςθσ. Τότε το φλασ επαναλαμβάνεται με περίοδο 

που εξαρτάται από τθν αναλογία μάηασ ανάφλεξθσ/ μάηα ςυςςϊρευςθσ, που μικραίνει όςο 

αυξάνεται θ μάηα ςυςςϊρευςθσ. Αν αυτι θ περίοδο είναι ςφντομθ, ζχουμε μια 

επαναλαμβανόμενθ νόβα.    

Συςςϊρευςθ Ηλίου ςτουσ λευκοφσ νάνουσ 

Ππωσ αναφζραμε ςτουσ λευκοφσ νάνουσ δθμιουργείται ζνασ λεπτόσ φλοιόσ Ηλίου από τθν 

καφςθ ςυςςωρευμζνου Υδρογόνου από ςυνοδό. Αυτόσ ο φλοιόσ μεγαλϊνει και με τθν 

άμεςθ απορρόφθςθ Ηλίου, αν ο ςυνοδόσ είναι ζνα αςτζρι Ηλίου. Η εξζλιξθ του λευκοφ 



νάνου εξαρτάται από τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ Ηλίου και τθν μάηα του πυρινα 

Άνκρακα/Οξυγόνου του λευκοφ νάνου. Ο φλοιόσ  καφςθσ του Ηλίου αναφλζγεται ςε 

οριςμζνθ μάηα ςυςςϊρευςθσ Ηλίου. Αυτι θ κρίςιμθ μάηα αυξάνεται όςο πιο αργόσ είναι ο 

ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ. Ανάλογα τθν μάηα ςυςςϊρευςθσ μπορεί να δθμιουργθκεί ζνα 

κζλυφοσ από Ήλιο μεγζκουσ ερυκροφ γίγαντα, ι να γίνει θ καφςθ κερμικά αςτακισ και να 

δθμιουργθκοφν φλασ ςτον φλοιό. Αν ζχουμε αργι ςυςςϊρευςθ Ηλίου, το υλικό που 

ςυςςωρεφτθκε είναι πολφ ψυχρό ϊςτε να ζχουμε ανάφλεξθ, και θ μάηα του λευκοφ νάνου 

αυξάνεται.  

Στα αρχικά ςτάδια καφςθσ Ηλίου το κζλυφοσ από Ήλιο είναι εκφυλλιςμζνων θλεκτρονίων, 

και γεωμετρικά ςχεδόν επίπεδο. Η ςχεδόν ςτακερι πίεςθ ςτον πυκμζνα του φλοιοφ καφςθσ 

Ηλίου αυξάνει τθν κερμοκραςία δθμιουργϊντασ ζνα φλασ Ηλίου. Το κζλυφοσ Ηλίου 

κερμαίνεται από τθν καφςθ και διαςτζλλεται, ελαττϊνοντασ τθν πίεςθ. Τότε θ κερμοκραςία 

φτάνει το μζγιςτο και αρχίηει να ελαττϊνεται. Αυτό το μζγιςτο εξαρτάται από τθν μάηα του 

Ηλίου που ςυςςωρεφεται και τθν μάηα του λευκοφ νάνου. Πςο πιο μεγάλθ είναι θ μάηα του 

λευκοφ νάνου τόςο μεγαλφτερθ είναι θ μζγιςτθ κερμοκραςία και το μζγεκοσ του κελφφουσ, 

λόγω μεγαλφτερθσ πίεςθσ.  

Για ρυκμό ςυςςϊρευςθσ Ηλίου ανάμεςα ςτθν μάηα detonation (ζκρθξθσ που διαδίδεται με 

υπερθχθτικι ταχφτθτα) και (10ςτθ-9) θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ τα φλασ Ηλίου είναι αρκετά 

ιςχυρά να ενεργοποιιςουν μια πυροκρότθςθ μακριά από τον πυρινα που εμποδίηει τον 

λευκό νάνο να αυξιςει τθν μάηα του. Για ενδιάμεςο ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ, 3Χ (10ςτθ-6) ωσ 

(10ςτθ-8) θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ, τα φλασ Ηλίου ζχουν μζτρια ιςχφ, με αποτζλεςμα να 

επαναλαμβάνονται αυξάνοντασ τθν μάηα του λευκοφ νάνου.   Ο λευκόσ νάνοσ κα βιϊςει 

κερμοπυρθνικι ζκρθξθ. Αυτι θ ζκρθξθ μετά από τα φλασ Ηλίου δθμιουργεί βαρφτερα 

ςτοιχεία όπωσ το 28Si και το 32S αλλά θ μζγιςτθ κερμοκραςία δεν επαρκεί για τθν 

δθμιουργία του 40Ca. Μετά το μζγιςτο κερμοκραςίασ μια ποςότθτα άκαυςτου Ηλίου κα 

καεί ςε Άνκρακα/ Οξυγόνο μζςω τθσ ςτακερισ καφςθσ Ηλίου.       

Συγχϊνευςθ διπλϊν λευκϊν νάνων Άνκρακα + Οξυγόνου 

Αυτζσ οι ςυγχωνεφςεισ ζχουν ωσ αποτζλεςμα εκριξεισ SN Ia και  χωρίηονται ςε  

1) Βίαιεσ ςυγχωνεφςεισ (VM, violent merger). Αν θ κερμοκραςία τθσ περιοχισ που 

κερμάνκθκε από τθν ςυγχϊνευςθ είναι αρκετά μεγάλθ, δθλαδι αν το 

χρονοδιάγραμμα τθσ αφξθςθσ κερμοκραςίασ κατά τθν καφςθ Άνκρακα γίνεται 

ςυντομότερο από το δυναμικό χρονοδιάγραμμα (τον χρόνο που κα χρειαηόταν να 

καταρρεφςει ι να διαμελιςτεί ζνα αςτζρι αν δεν είχε βαρυτικι ιςορροπία, ςαν το 

χρονοδιάγραμμα ελεφκερθσ πτϊςθσ) κα ενεργοποιθκεί θ εκρθκτικι καφςθ 

Άνκρακα (detonation), που με τθν ςειρά τθσ κα ενεργοποιιςει τθν κεντρικι 

εκρθκτικι καφςθ ςε ςχετικά χαμθλι πυκνότθτα. 

2) Κατάρρευςθ μζςω ςυςςϊρευςθσ (accretion induced collapse, AIC). Αν θ 

κερμοκραςία ςτθν περιοχι τθσ ςυγχϊνευςθσ είναι μικρότερθ από ότι ςτισ VM, κα 

ενεργοποιιςει μια ςτακερι καφςθ Άνκρακα ζξω από τον πυρινα. Η καφςθ 

προωκείται προσ τον πυρινα και μετατρζπει τον λευκό νάνο Άνκρακα/Οξυγόνου ςε 

λευκό νάνο Οξυγόνου/Νζον /Μαγνθςίου, που τελικά κα καταρρεφςει μζςω 

απορρόφθςθσ θλεκτρονίων (τα θλεκτρόνια κα πιεςτοφν τόςο ϊςτε να 



απορροφθκοφν από τουσ ατομικοφσ πυρινεσ). Μία τζτοια ανάφλεξθ του Άνκρακα 

και θ μετζπειτα προϊκθςθ τθσ καφςθσ ςυμβαίνει ωσ εξισ: Αφοφ ο μικρότερθσ 

μάηασ λευκόσ νάνοσ γεμίςει τον λοβό Roche του, θ μεταφορά Άνκρακα ςτον 

μεγαλφτερθσ μάηασ λευκό νάνο κα ςυμβεί ταχφτατα,  ενεργοποιϊντασ τθν 

εξωτερικι καφςθ του, αν θ μάηα του Άνκρακα μου μεταφζρεται υπερβαίνει τισ 2,7 

Χ(10ςτθ-6) θλιακζσ μάηεσ το ζτοσ.  

3) Ζκρθξθ μζςω ςυςςϊρευςθσ (accretion induced explosion, AIE). Αν θ κερμοκραςία 

μετά τθν ςυγχϊνευςθ δεν είναι αρκετά υψθλι για τθν ανάφλεξθ του Άνκρακα, ο 

λευκόσ νάνοσ Άνκρακα/Οξυγόνου κα αυξιςει τθν μάηα του προσ τθν μάηα 

Chandrasekhar και κα εξελιχτεί ςε SN Ia 

4) Λευκόσ νάνοσ Άνκρακα/Οξυγόνου από ςυγχϊνευςθ (MWD, merger white dwarf). Αν 

θ ςυνολικι μάηα των 2 λευκϊν νάνων δεν ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar το 

αποτζλεςμα κα είναι ζνασ μεγάλθσ μάηασ λευκόσ νάνοσ Άνκρακα/Οξυγόνου. Δεν κα 

ιςχφουν οι περιπτϊςεισ 2 και 3. 

     

 

Σενάρια αςτρικισ εξζλιξθσ πριν τθν ζκρθξθ SN Ia 

Η εξζλιξθ ενόσ (ςτενοφ) διπλοφ ςυςτιματοσ με λευκό νάνο εξελίςςεται ωσ εξισ. Ο 

μεγαλφτερθσ μάηασ αςτζρασ (πρωτεφον) εξελίςςεται ςε ερυκρό γίγαντα με πυρινα Ηλίου ι 

ςε αςτζρι του αςυμπτωτικοφ κλάδου με πυρινα Άνκρακα/Οξυγόνου, και γεμίηει τον λοβό 

Roche του. Αρχίηει να μεταφζρεται μάηα από αυτόν προσ τον ςυνοδό του ςχθματίηοντασ 

ζνα κοινό περιαςτρικό κζλυφοσ. Μετά τθν εξζλιξθ του κελφφουσ θ απόςταςθ των 2 

αςτεριϊν ελαττϊνεται (απϊλεια ςτροφορμισ) και ο πρωτεφον εξελίςςεται ςε αςτζρι Ηλίου 

ι λευκό νάνο Άνκρακα/Οξυγόνου. Αν γίνει αςτζρι Ηλίου εξελίςςεται πάλι ςε λευκό νάνο 

Άνκρακα/ Οξυγόνου μετά τθν καφςθ του Ηλίου ςτον πυρινα του. Τελικά ζχουμε ζναν λευκό 

νάνο Άνκρακα/Οξυγόνου και ζνα αςτζρι κυρίασ ακολουκίασ. Υπάρχουν τα παρακάτω 

ςενάρια για τθν περαιτζρω εξζλιξθ, ανάλογα πότε ενεργοποιείται θ SN Ia. 



1) SN Ia και περιαςτρικι μάηα (CSM). Πταν και ο δευτερεφον αςτζρασ εξελιχτεί και 

γεμίςει τον λοβό Roche αρχίηει θ μεταφορά μάηασ ςτον λευκό νάνο. Αυτι ςυμβαίνει 

ςε ζνα κερμικό χρονοδιάγραμμα επειδι ο δευτερεφον ζχει μεγαλφτερθ πλζον μάηα 

από τον λευκό νάνο. Η μεταφορά μάηασ ξεπερνάει το όριο τθσ κρίςιμθσ μάηασ και 

αναπτφςςεται ζνασ άνεμοσ με μεγάλθ αδιαφάνεια από τον λευκό νάνο. Αυτόσ ο 

άνεμοσ ςυγκροφεται με τθν επιφάνεια του δευτερεφοντοσ και τον απογυμνϊνει 

από τθν ατμόςφαιρά του. Αυτι θ απογφμνωςθ εξαςκενίηει τθν μεταφορά μάηασ 

προσ τον λευκό νάνο αποτρζποντασ τθν δθμιουργία κοινοφ περιαςτρικοφ 

κελφφουσ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ απογφμνωςθσ τθσ ατμόςφαιρασ αυξάνει το εφροσ 

μάηασ των λευκϊν νάνων που κα εξελιχτοφν ςε SN Ia. Η μάηα που απομακρφνκθκε 

με αυτόν τον μθχανιςμό από τον δευτερεφον ςχθματίηει ζναν περιαςτρικό κφλινδρο 

ςτο επίπεδο περιφοράσ, που διαςτζλλεται με 10 -100 km/s. Η αλλθλεπίδραςθ του 

μεγάλθσ ταχφτθτασ ανζμου από τον λευκό νάνο με αυτόν τον κφλινδρο αλλάηει το 

ςχιμα του ςε κλεψφδρα. Πταν παρατθροφμε μια ζκρθξθ SN Ia από μεγάλθ γωνία 

λαμβάνουμε γραμμζσ απορρόφθςθσ από τθν <κλεψφδρα>, όπωσ ςτθν SN2006X. 

Αυτό το ςενάριο προβλζπει τουσ διαφορετικοφσ τφπουσ περιαςτρικισ φλθσ γφρω 

από διπλά αςτζρια που χαρακτθρίηονται από τθν ταχφτθτα του αςτρικοφ ανζμου, 

α) άνεμοσ λευκοφ νάνου ταχφτθτασ 1000 km/s, β) απογφμνωςθ πιο αργά 

κινοφμενθσ και πιο πυκνισ μάηασ από τον δευτερεφων, γ) αργόσ άνεμοσ από 

ερυκρό γίγαντα δ) άνεμοσ μζτριασ ταχφτθτασ από αςτζρι κυρίασ  ακολουκίασ. 

 

2) SN Ia και πολφ μαλακζσ ακτίνεσ Χ. Πταν θ μεταφορά μάηασ ελαττωκεί τόςο ϊςτε να 

είναι ανάμεςα ςτθν μάηα ςτακερότθτασ και τθν κρίςιμθ μάηα παφουν οι 

αδιαφανείσ άνεμοι και ο λευκόσ νάνοσ παρουςιάηει ςτακερι καφςθ Υδρογόνου. 

Εμφανίηεται ωσ πθγι πολφ μαλακϊν ακτινϊν Χ (SSXSs) μζχρι τθν ζκρθξθ SN Ia. Η 

μάηα που απϊλεςε ο ςυνοδόσ ςχθματίηει περιαςτρικό κζλυφοσ που όμωσ είναι 

αραιό και διαςτζλλεται τόςο ϊςτε να μθν ανιχνεφεται κατά τθν ζκρθξθ. 

3) SN Ia και επαναλαμβανόμενεσ νόβα. Πταν ςυνεχίηει να ελαττϊνεται θ μεταφορά 

μάηασ κάτω από το όριο ςτακερισ καφςθσ Υδρογόνου θ καφςθ του ςε φλοιό γίνεται 

αςτακείσ και ενεργοποιείται ζνα αδφναμο φλασ που επαναλαμβάνεται πολλζσ 



φορζσ με μικρι περιοδικότθτα (κάκε ζτοσ), μια επαναλαμβανόμενθ νόβα. Κατά τα 

φλασ καίγεται αρκετό Υδρογόνο ϊςτε ο λευκόσ νάνοσ να αυξιςει τθν μάηα του (με 

το Ήλιο από τθν καφςθ) με αποτζλεςμα τθν SN Ia. Στθν περίπτωςθ τθσ SN Ia 

PTF11kx υπάρχουν αποδείξεισ ότι ο λευκόσ νάνοσ ιταν επαναλαμβανόμενθ νόβα 

και ο ςυνοδόσ ερυκρόσ γίγαντασ. 

4) SN Ia και απομεινάρι λευκοφ νάνου Ηλίου. Σε ζναν ταχζωσ περιςτρεφόμενο λευκό 

νάνο θ ανάφλεξθ του Άνκρακα ςτον πυρινα γίνεται κακυςτερθμζνα με αποτζλεςμα 

τθν υπζρβαςθ του ορίου Chandrasekhar. Ο χρόνοσ παράταςθσ μετά από τθν παφςθ 

τθσ ςυςςϊρευςθσ ωσ τθν ζκρθξθ SN Ia εξαρτάται από το χρονοδιάγραμμα απϊλειασ 

μάηασ των λευκϊν νάνων Άνκρακα/Οξυγόνου, και μπορεί να είναι αρκετά μεγάλοσ 

ϊςτε ο ςυνοδόσ του να εξελιχτεί ςε λευκό νάνο Ηλίου και να διαλυκεί το 

περιαςτρικό κζλυφοσ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ είναι δφςκολο να ανιχνεφςουμε τον 

ςυνοδό ι ίχνθ τθσ περιαςτρικισ μάηασ.  

5) Αςτζρια ςυνοδοί ςτουσ διπλοφσ με λευκό νάνο. Η SN Ia μπορεί να ςυμβεί ςε ζνα 

εφροσ μάηασ ςυςςϊρευςθσ. Ο λευκόσ νάνοσ αυξάνει τθν μάηα του ωσ το όριο 

Chandrasekhar αν θ μάηα ςυςςϊρευςθσ είναι (10ςτθ-7) ωσ (10ςτθ-6) θλιακζσ το 

ζτοσ. 2 είδθ διπλϊν με λευκό νάνο μποροφν να προμθκεφςουν τόςθ μάηα 

ςυςςϊρευςθσ, ζνα αςτζρι με μεγάλθ μάηα, ωσ 7 θλιακζσ μάηεσ που ζχει γεμίςει τον 

λοβό Roche και ζχει εξελιχτεί λίγο πζρα από τθν κφρια ακολουκία ι ζνασ 

μικρότερθσ μάηασ (1 θλιακι) ερυκρόσ γίγαντασ. Ζτςι ζχουμε και ζνα εφροσ 

αςτρικϊν πλθκυςμϊν (διαφορετικισ θλικίασ/ μάηασ) που μπορεί να εξελιχτεί ςε  SN 

Ia. 

   

     

 Περιςτρεφόμενοι λευκοί νάνοι  

Σε μερικζσ εκριξεισ SN Ia δεν μπορζςαμε να ανιχνεφςουμε το ςυνοδό αςτζρι του λευκοφ 

νάνου. Η περιςτροφι των λευκϊν νάνων λφνει αυτό το κεωρθτικό πρόβλθμα. Οι 

περιςτρεφόμενοι λευκοί νάνοι εξελίςςονται ωσ εξισ (όταν περιςτρζφονται ωσ ςτερεό 

ςϊμα, με ομοιόμορφθ ταχφτθτα περιςτροφισ) 



1) Πταν επικρατοφν ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ ςε ζνα διπλό ςφςτθμα με λευκό νάνο ο 

ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ πάντα είναι μεγαλφτεροσ από (10ςτθ-7) θλιακζσ μάηεσ. Ο 

λευκόσ νάνοσ αυξάνει τθν μάηα του μζχρι να ςθμειωκεί θ ανάφλεξθ του Άνκρακα. Η 

μάηα του περιςτρεφόμενου λευκοφ νάνου ςτθν ανάφλεξθ του Άνκρακα είναι 

μεγαλφτερθ όςο μικρότερθ είναι θ μάηα ςυςςϊρευςθσ. Λόγω τθσ ςτροφορμισ θ 

μάηα πριν τθν ανάφλεξθ για ζναν λευκό νάνο με ρυκμό ςυςςϊρευςθσ (10ςτθ-7) 

θλιακζσ μάηεσ μπορεί να φτάςει τισ 1,43 θλιακζσ, πάνω από το όριο των 1,38 

θλιακϊν μαηϊν (όριο Chandrasekhar). 

2) Γενικά θ μάηα ενόσ περιςτρεφόμενου λευκοφ νάνου μπορεί να ξεπεράςει το όριο 

Chandrasekhar αλλά δεν φτάνει τισ 1,43 θλιακζσ μάηεσ, λόγω ελάττωςθσ του 

ρυκμοφ ςυςςϊρευςθσ. Η ελάττωςθ αυτι ςθμαίνει απϊλεια ςτροφορμισ από τον 

λευκό νάνο. Ο λευκόσ νάνοσ ςυρρικνϊνεται και θ ςθμειϊνεται θ κακυςτερθμζνθ 

ανάφλεξθ του Άνκρακα. Με αυτόν τον τρόπο ο λευκόσ νάνοσ κερδίηει χρόνο επειδι 

ψφχεται μζςω εκπομπισ νετρίνων και ακτινοβολίασ.  

Ο χρόνοσ που κακυςτερεί θ ανάφλεξθ του Άνκρακα είναι από 1 εκατομμφριο ωσ και 1 δισ 

ζτθ. Αυτι θ εξζλιξθ επθρεάηει και τον ςυνοδό. Η ζκρθξθ κακυςτερεί αρκετά ϊςτε ο ςυνοδόσ 

να εξελιχτεί ςε άλλθ αςτρικι κατάςταςθ. Η εξζλιξι του επιταχφνεται από τθν ςυςςϊρευςθ 

φλθσ του από τον  λευκό νάνου. Ζνασ ςυνοδόσ ερυκρόσ γίγαντασ κα απολζςει τθν 

ατμόςφαιρα Υδρογόνου του και κα εξελιχτεί ςε λευκό νάνο Ηλίου ςε 10 εκατομμφρια ζτθ. 

Αν είναι αςτζρι κυρίασ ακολουκίασ, κα εξελιχτεί ςε ζναν λευκό νάνο Ηλίου μικρισ μάηασ ςε 

1 εκατομμφριο ζτθ. Αυτοί οι λευκοί νάνοι Ηλίου είναι πολφ αμυδροί ϊςτε να τουσ 

παρατθριςουμε, αντίκετα με τουσ πολφ λαμπροφσ ερυκροφσ γίγαντεσ. Ζτςι εξθγείται ότι ςε 

μερικζσ SN Ia παρατθροφμε ςυνοδοφσ και ςε άλλεσ όχι.  

  

 

Πταν ζνασ λευκόσ νάνοσ ζχει διαφορικι περιςτροφι (όπωσ τα κανονικά αςτζρια) θ μάηα 

του κατά τθν ανάφλεξθ του Άνκρακα ξεπερνάει το όριο Chandrasekhar, και μζςω τθσ 

ςυςςϊρευςθσ μπορεί να φτάςει τισ 2,7 θλιακζσ μάηεσ από 1,2 θλιακζσ ωσ αρχικι μάηα. Ζτςι 

δικαιολογείται θ μεγάλθ λαμπρότθτα των SN 2003fg, SN 2006gz, SN 2007if, SN 2009dc. 

Αυτζσ οι υπζρλαμπρεσ SN Ia πρζπει να δθμιουργοφνται ςε ςυνκικεσ χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ. Κςωσ θ μθ εκφυλλιςμζνθ φλθ ςτον εξωτερικό φλοιό του να αποτελεί ζνα 

μεγάλο μζροσ τθσ ςυνολικισ μάηασ του.     

Μοντζλα SN Ia λευκϊν νάνων μάηασ Chandrasekhar 



Υπάρχουν διάφορα κεωρθτικά μοντζλα που ενδεικτικά προβλζπουν τθν ανάπτυξθ 

κερμοκραςίασ 5 δισ βακμϊν ςτον πυρινα, πυκνότθτα που φτάνει τα 3 δισ  γραμμάρια/ 

κυβικό εκατοςτό, ποςότθτα παραγόμενου 56Νικελίου 0,65 θλιακζσ μάηεσ  και ςθμαντικι 

ποςότθτα  Σιδιρου και Κοβαλτίου ςτισ SN Ia. Οι πιο εξωτερικζσ περιοχζσ διαςτζλλονται με 

τθν κατάκαυςθ (deflagration, διάδοςθ τθσ καφςθσ με ταχφτθτα μικρότερθ από αυτι του 

ιχου)  με αποτζλεςμα να ζχουν μικρότερθ κερμοκραςία και πυκνότθτα.   Εκεί 

δθμιουργοφνται τα ςτοιχεία 28Si, 32S, 36Ar, 40Ca. Στισ εξωτερικζσ περιοχζσ μπορεί να 

παραμείνει άκαυςτο Οξυγόνο και Άνκρακασ.  

Ραρόμοια αποτελζςματα ζχουμε και για μάηεσ κάτω από το όριο Chandrasekhar, με 

εξαίρεςθ τθν δθμιουργία πολφ μικρότερθσ ποςότθτασ Μαγνθςίου. Οι διαφορζσ είναι πιο 

ςθμαντικζσ ςε λευκοφσ νάνουσ με χαμθλι μεταλλικότθτα, όπωσ αυτοί ςε νάνουσ γαλαξίεσ. 

Μπορεί να ςυμβεί πυροκρότθςθ  (detonation) αν ζχουμε αργι ςυςςϊρευςθ Ηλίου από τον 

ςυνοδό. Η ζκρθξθ διαδίδεται προσ το κζντρο του λευκοφ νάνου με αυξανόμενθ ιςχφ. Αυτι θ 

εξζλιξθ μπορεί να ςυμβεί και ςε διπλοφσ λευκοφσ νάνουσ.   

Η μάηα του 56Νικελίου μπορεί να χρθςιμοποιθκεί ωσ δείκτθσ τθσ μάηασ του λευκοφ νάνου . 

Η μονότονθ αφξθςθ τθσ παραγωγισ του 56 Νικελίου εξαρτάται από τθν ςφαιρικότθτα τθσ 

ζκρθξθσ, δθλαδι διαφζρει αν θ πυροκρότθςθ του Άνκρακα (Carbon Detonation) δεν ζγινε 

ςτο κζντρο του λευκοφ νάνου και ςε ποια μάηα ενόσ λευκοφ νάνου κα ςυμβεί κατάκαυςθ 

με ταχφτθτα μικρότερθ το ιχου (deflagration) ι υπερθχθτικι πυροκρότθςθ (detonation).   

 

Ανακεφαλαίωςθ 

Στα διπλά ςυςτιματα με ζναν λευκό νάνο και ζνα αςτζρι ο λευκόσ νάνοσ ςυςςωρεφει 

Υδρογόνο ι Ήλιον από τον μθ εκφυλλιςμζνο ςυνοδό του. Η καφςθ ςε φλοιό ςτον λευκό 

νάνο εξαρτάται από τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ και τον άνεμο του λευκοφ νάνου. Συνικωσ ο 

ρυκμόσ ςυςςϊρευςθσ είναι υψθλόσ ςτθν αρχι και ελαττϊνεται  λόγω τθσ ιδθ 

μεταφερόμενθσ μάηασ. Ο λευκόσ νάνοσ εξελίςςεται ωσ εξισ. 

1) Στθν φάςθ υψθλοφ ρυκμοφ ςυςςϊρευςθσ ο λευκόσ νάνοσ αυξάνει τθν μάηα του 

μζςω ςτακερισ καφςθσ Υδρογόνου και διατθρεί μικρι ακτίνα μζςω του ιςχυροφ 

ανζμου του. Ο άνεμοσ απογυμνϊνει τον ςυνοδό μειϊνοντασ τον ρυκμό 

ςυςςϊρευςθσ. Δθμιουργείται ζνα κοινό περιαςτρικό κζλυφοσ  (CSM). Αν ο λευκόσ 



νάνοσ εκραγεί μζςα ςε αυτό, χαρακτθρίηεται ωσ SN Ia- CSM. Οι ακτίνεσ Χ που 

εκπζμπει ο λευκόσ νάνοσ απορροφϊνται από το κζλυφοσ.  

2) Αν ο λευκόσ νάνοσ ελαττϊςει πολφ τον ρυκμό ςυςςϊρευςθσ, ο αςτρικόσ του 

άνεμοσ παφει και θ SN Ia ςυμβαίνει ςε ςυνκικεσ ςτακερισ καφςθσ Υδρογόνου ςε 

φλοιό. Ραρατθροφμε εκπομπι πολφ μαλακϊν ακτινϊν Χ (SN Ia- SXSS), χωρίσ 

περιαςτρικό κζλυφοσ. 

3) Σε ακόμα χαμθλότερο ρυκμό ςυςςϊρευςθσ θ καφςθ Υδρογόνου ςε φλοιό γίνεται 

αςτακείσ και επαναλαμβάνονται πολλά φλασ (αναλαμπζσ εκρθκτικισ καφςθσ). Ο 

λευκόσ νάνοσ χαρακτθρίηεται ωσ επαναλαμβανόμενθ νόβα και θ απϊλεια μάηασ 

του είναι μικρότερθ από τθν μάηα ςυςςϊρευςθσ. Θα εξελιχτεί ωσ SN Ia- RN. 

4) Αν ο ςυνοδόσ είναι ζνα αςτζρι Ηλίου (χωρίσ Υδρογόνο ςτθν επιφάνεια) ι ζνασ 

λευκόσ νάνοσ Ηλίου, θ ςυςςϊρευςθ Ηλίου μπορεί να προκαλζςει διπλι 

υπερθχθτικι ζκρθξθ Ηλίου και Άνκρακα ςε μάηα μικρότερθ από τθν μάηα 

Chandrasekhar ι ο λευκόσ νάνοσ να φτάςει αυτό το όριο μάηασ αναπτφςςοντασ 

άνεμο από Ήλιο. Τότε κα ζχουμε μια SN Ia-He CSM. 

5) Αν ο λευκόσ νάνοσ περιςτρζφεται με μεγάλθ ταχφτθτα, μπορεί να ξεπεράςει το όριο 

Chandrasekhar που ιςχφει για τθν εκφυλλιςμζνθ φλθ των ςφαιρικϊν λευκϊν νάνων, 

άρα να κακυςτεριςει τθν ζκρθξι του. Μόλισ απολζςει ςτροφορμι  (λόγω 

ελάττωςθσ τθσ ςυςςϊρευςθσ) κα ςυρρικνωκεί και κα εκραγεί κακυςτερθμζνα. Ο 

ςυνοδόσ του κα ζχει εξελιχτεί ςε λευκό νάνο Ηλίου, το περιαςτρικό κζλυφοσ κα ζχει 

διαςταλεί τόςο που δεν κα ανιχνεφεται πια  και θ ζκρθξθ κα ονομάηεται SN Ia –He 

WD. 

 

3) Μοντζλα εκριξεων SN Ia 

Οι λεπτομζρειεσ των εκριξεων SN πρζπει να υπολογίηονται ςε πολφ μικρζσ χρονικζσ και 

χωρικζσ κλίμακεσ. Ενϊ ο χρόνοσ διάςχιςθσ με τθν ταχφτθτα του ιχου ςε ζναν λευκό νάνο 

είναι κοντά ςτο ζνα δευτερόλεπτο, οι προςομοιϊςεισ πρζπει να περιζχουν βιματα πολφ 

λιγότερου χρόνου, ενϊ θ εξζλιξθ του λευκοφ νάνου ςυμβαίνει ςε πολφ μεγαλφτερο χρόνο. 

Η καφςθ ςτον πυρινα αρχίηει από τισ πιο κερμζσ περιοχζσ με μικρότερο μζγεκοσ από ζνα 

χιλιοςτό ενϊ ο λευκόσ νάνοσ ζχει ακτίνα μερικζσ χιλιάδεσ χιλιόμετρα.  

Η διάδοςθ τθσ καφςθσ (ςφντθξθσ) γίνεται με 2 μθχανιςμοφσ, τθν υπό- θχθτικι κατάκαυςθ 

(deflagration) και τθν υπερθχθτικι πυροκρότθςθ  (detonation). Ο πρϊτοσ μθχανιςμόσ 

κυριαρχεί. Αν αρχίςει κοντά ςτο κζντρο του λευκοφ νάνου κα εξελιχτεί ςε ςτροβιλιςμό. 

Αυτό φζρνει αςτάκεια ανάμεςα ςτθν <ςτάχτθ>, δθλαδι το παράγωγο τθσ καφςθσ  

(ςφντθξθσ), και τθν άκαυτθ εξωτερικι φλθ. Το αποτζλεςμα είναι να δθμιουργθκοφν 

<φοφςκεσ> από υλικό τθσ ςφντθξθσ που ανεβαίνει προσ τθν επιφάνεια. Το μζτωπο τθσ 

καφςθσ βρίςκεται ςτθν διεπαφι του. Ζξω από τισ φοφςκεσ το ψυχρότερο και άκαυςτο υλικό 

βυκίηεται προσ το κζντρο του λευκοφ νάνου. Η φλόγα (το μζτωπο τθσ ςφντθξθσ) αποκτάει 

διατμθτικι κίνθςθ και ςχθματίηεται ζνασ καταρρακτϊδθσ ςτροβιλιςμόσ ενζργειασ 

(turbulent energy cascade). Η κινθτικι ενζργεια ειςχωρεί ςε μεγάλθσ κλίμακασ ζλικεσ 

(eddies) με αποτζλεςμα τθν επίδραςθ ςτισ μικρότερεσ κλίμακεσ χωρίσ απϊλειεσ ενζργειασ. 

Μόνο ςε πολφ μικρι κλίμακα (Kolmogorov, θ μικρότερθ κλίμακα ςτροβιλιςμοφ) θ ενζργεια 

ςτροβιλιςμοφ μετατρζπεται ςε κερμότθτα.  



Η φλόγα κατάκαυςθσ αλλθλεπιδρά με αυτζσ τισ ζλικεσ ςτροβιλιςμοφ (turbulent eddies). Το 

αποτζλεςμα αυτισ τθσ αλλθλεπίδραςθσ εξαρτάται από το αν ο ςτροβιλιςμόσ μετατρζπει 

τθν δομι τθσ φλόγασ ςε κυματοειδισ μόνο ςε μεγάλθ κλίμακα ι αν διειςδφει ςτθν δομι τθσ 

φλόγασ και μεταβάλει τισ ιδιότθτζσ τθσ. Η πρϊτθ περίπτωςθ καλφπτει το μεγαλφτερο μζροσ 

τθσ περιόδου τθσ ζκρθξθσ. Η άκρθ τθσ φλόγασ τεντϊνεται και κάμπτεται με αποτζλεςμα να 

αυξθκεί πολφ θ επιφάνειά τθσ. Η φλόγα πλαταίνει μόνο ςτο τελικό ςτάδιο, όταν το αςτζρι 

ζχει διαςταλεί αρκετά και θ πυκνότθτα καφςθσ είναι μικρι. Με τθν διαςτολι ο 

ςτροβιλιςμόσ παφει. Σε αυτι τθν διαδικαςία θ κατάκαυςθ μπορεί να εξελιχτεί ςε 

υπερθχθτικι πυροκρότθςθ (deflagration to detonation transitions, DDTs).  

Ζνασ βαςικόσ ςτόχοσ των προςομοιϊςεων  είναι να αναπαράγουν το φάςμα μιασ SN Ia. 

Ρρζπει να μθν περιζχει γραμμζσ Υδρογόνου και Ηλίου, αλλά ςτοιχεία μεςαίασ μάηασ και τθσ 

οικογζνειασ του Σιδιρου, αποτζλεςμα τθσ καφςθσ Άνκρακα- Οξυγόνου, τθσ φλθσ του 

λευκοφ νάνου. Η ενζργεια που απελευκερϊνεται και θ ςφςταςθ τθσ ςτάχτθσ (παράγωγα τθσ 

καφςθσ) εξαρτϊνται από τθν πυκνότθτα του καυςίμου μπροςτά από το μζτωπο τθσ φλόγασ. 

Σε ςυνκικεσ μεγάλθσ πυκνότθτασ του καυςίμου, ςτον πυρινα ενόσ λευκοφ νάνου μεγάλθσ 

μάηασ θ κερμοκραςία τθσ ςτάχτθσ είναι αρκετά μεγάλθ ϊςτε να δθμιουργθκοφν ςυνκικεσ 

πυρθνικισ ςτατιςτικισ ιςορροπίασ (nuclear statistical equilibrium). Αυτι θ κατάςταςθ 

αλλάηει όταν θ περιοχι τθσ ζκρθξθσ διαςταλεί και ςχθματιςτοφν τα άτομα τθσ ομάδασ του 

Σιδιρου. Σε μικρότερθ πυκνότθτα του καυςίμου (φλθσ που δεν ςυντιχτθκε) θ καφςθ κα 

είναι ατελείσ και κα δθμιουργθκοφν άτομα ςτοιχείων μεςαίασ μάηασ (Si, S, Ca). Σε ακόμα 

μικρότερθ πυκνότθτα ο Άνκρακασ κα ςυντθχκεί ςε Οξυγόνο και κα παραμείνει αρκετι 

ποςότθτα άκαυτου Άνκρακα και Οξυγόνου από τον λευκό νάνο. Η ανίχνευςθ αυτϊν των 

μεςαίων ςτοιχείων ςτισ εκριξεισ SN Ia μασ δείχνει ότι μια ποςότθτα τθσ μάηασ ενόσ λευκοφ 

νάνου ζχει αρκετά μικρι πυκνότθτα (<(10ςτθ7) γραμμάρια το κυβικό εκατοςτό) ϊςτε να 

είναι ατελισ θ καφςθ. Το μζτωπο καφςθσ μπορεί να εξελιχτεί με τουσ παρακάτω 3 τρόπουσ. 

1) Να διαςτείλει τον λευκό νάνο όταν φτάςει το όριο Chandrasekhar μζςω υπό- θχθτικισ 

διάδοςθσ 2) Να εξελιχτεί μζςω  πυροκρότθςθσ ςε ζναν λευκό νάνο ςτο όριο Chandrasekhar, 

ςε ζνα ςενάριο κακυςτερθμζνθσ υπερθχθτικισ πυροκρότθςθσ 3) Να δθμιουργθκεί 

πυροκρότθςθ ςε ζναν λευκό νάνο με μάηα κάτω από το όριο Chandrasekhar. 

 

 4) Η κοςμολογία και οι SN Ia 

Χρθςιμοποιοφμε τισ SN Ia ωσ κεριά λαμπρότθτασ επειδι παρουςιάηουν ςχεδόν όλεσ τθν 

ίδια λαμπρότθτα. Υπάρχουν εξαιρζςεισ με ποικιλία λαμπρότθτασ, καμπφλθσ φωτόσ, 

χρϊματοσ, εξζλιξθσ του φάςματοσ και τοπικϊν ςυνκθκϊν του γαλαξία όπου ανικουν. Μία 

SN Ia είναι αποτζλεςμα κερμοπυρθνικισ ζκρθξθσ ενόσ λευκοφ νάνου. Οι ςυνκικεσ αυτισ 

τθσ ζκρθξθσ ποικίλλουν.  

Στθν κοςμολογία, εκτόσ από τθν μζτρθςθ αποςτάςεων, οι SN Ia χρθςιμοποιοφνται για τον 

κακοριςμό του ρυκμοφ διαςτολισ του ςφμπαντοσ, τθν μελζτθ του ιςτορικοφ αυτισ τθσ 

διαςτολισ, που παρουςιάηεται επιταχυνόμενθ, και τθν εξερεφνθςθ τθσ ςκοτεινισ φλθσ. Το 

πολφ μικρό εφροσ λαμπροτιτων των SN Ia οφείλεται ςτθν πάντα ίδια μάηα του λευκοφ 

νάνου κατά τθν ζκρθξι του (μάηα Chandrasekhar). Ραρατθροφμε ότι οι λαμπρότθτεσ των SN 



Ia ςε διάφορεσ αποςτάςεισ ακολουκοφν τθν γραμμικι διαςτολι του ςφμπαντοσ όπωσ 

φαίνεται ςτο διάγραμμα Hubble. 

  

Επίςθσ θ ςφγκριςθ διαφορετικϊν SN Ia ίδιασ απόςταςθσ (απόςταςθ που ζχει κακοριςτεί με 

εναλλακτικζσ μεκόδουσ μζτρθςθσ όπωσ οι Κθφείδεσ) μασ δείχνει, με μεγαλφτερθ αξιοπιςτία 

από το παραπάνω διάγραμμα, ότι πρόκειται για ςτακερά κεριά λαμπρότθτασ (εφροσ 

λαμπροτιτων μόλισ 0,17 mag). Η αβεβαιότθτα ςτισ αποςτάςεισ που μετράμε με αυτζσ είναι 

κοντά ςτο 8%. Να ςθμειϊςουμε ότι δεν μποροφμε να δοκιμάςουμε αυτιν τθν επαλικευςθ 

ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ.  

Η φυςικι των SN Ia 

Ο προγεννιτορασ μιασ τζτοιασ ζκρθξθσ πρζπει να είναι ζνα υπζρπυκνο αντικείμενο (λευκόσ 

νάνοσ), αφοφ ακόμα και ςτισ πιο κοντινζσ SN Ia δεν ζχουμε ανιχνεφςει το αςτζρι που βίωςε 

τθν ζκρθξθ. Ο λευκόσ νάνοσ ζχει ςυνοδό αςτζρα και απορροφάει υλικό από αυτόν. Ο 

λευκόσ νάνοσ καταςτρζφεται μετά τθν ζκρθξθ, δεν αφινει υπόλειμμα. Μερικζσ φορζσ τα 

φάςματα των SN Ia επθρεάηονται από πυκνό περιαςτρικό υλικό, αλλά οι περιςςότερεσ SN 

Ia ςυμβαίνουν ςε διπλοφσ λευκοφσ νάνουσ με κακαρό περιαςτρικό περιβάλλον. Τα 

κυριότερα χαρακτθριςτικά τθσ είναι Α) θ καμπφλθ φωτόσ, που δθμιουργείται από ζναν 

ςυνδυαςμό τθσ ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ, τθσ μάηασ του 56Νικελίου που παράγεται κατά τθν 

ζκρθξθ, και τθσ μάηασ και χθμικισ ςφνκεςθσ τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ και Β) θ εξζλιξθ του 

φάςματοσ. Οι περιςςότερεσ SN Ia παρουςιάηουν πολφ όμοια χαρακτθριςτικά. Υπάρχει μια 

ςχζςθ ανάμεςα ςτθν μορφι τθσ καμπφλθσ φωτόσ (ρυκμόσ ελάττωςθσ) και τθν λαμπρότθτα 

ςτο μζγιςτο, και ονομάηεται Phillips relation. Αυτι ζχει να κάνει με τθν μάηα του 56Νικελίου 

που δθμιουργείται κατά τθν ζκρθξθ. 



    

 

Υποκατθγορίεσ SN Ia 

Ζχουμε ανακαλφψει πολλζσ υπό- κατθγορίεσ των SN Ia. Οι SN Iax ζχουν ωσ πρότυπεσ τισ 

SN2000cx, SN2002cx και ζχουν ταχφτερθ εξζλιξθ ςτθν καμπφλθ φωτόσ, και ςτθν αφξθςθ 

αλλά και ςτθν ελάττωςθ τθσ λαμπρότθτασ, και μικρότερθ ιςχφσ τθσ ζκρθξθσ, και το 

βαςικότερο, είναι πιο αμυδρζσ. Επίςθσ, δεν παρουςιάηουν το χαρακτθριςτικό δεφτερο 

μζγιςτο ςτο διάγραμμα λαμπρότθτασ ςτο υπζρυκρο. Ριςτεφουμε ότι βιϊνουν εκριξεισ 

κατάκαυςθσ (θ μετάδοςθ τθσ καφςθσ με ταχφτθτα μικρότερθ τθσ ταχφτθτασ του ιχου, 

deflagration) και κατατάςςονται ςτο κατϊτερο άκρο λαμπρότθτασ των SN Ia. Επίςθσ δεν 

χρθςιμοποιοφνται ςτισ κοςμολογικζσ μετριςεισ που αναφζραμε παραπάνω. Λόγω τθσ 

μικρισ λαμπρότθτασ δεν ανιχνεφονται ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ.  

Ρεριςςότερο ανεξιγθτεσ είναι οι υπζρλαμπρεσ SN Ia. Είναι πιο λαμπρζσ και ακολουκάνε 

τθν Phillips relation. Ριςτεφουμε ότι ςυνδζονται με μάηα τθσ ζκρθξθσ πάνω από το όριο 

Chandrasekhar (SN 2003fg, SN 2007if, SN 2009dc), ίςωσ από λευκοφσ νάνουσ ταχείασ 

περιςτροφισ. Χαρακτθρίηονται από μια μακρόχρονθ αφξθςθ λαμπρότθτασ που αναλογεί 

ςτθν παραπάνω υπζρβαςθ τθσ μάηασ του 56Νικελίου. Ζχουν μεγάλθ λαμπρότθτα ςτισ 

υπζρυκρεσ αλλά είναι και πιο λαμπρζσ ςτο υπεριϊδεσ. Η ταχφτθτα εκτίναξθσ του υλικοφ 

από τθν ζκρθξθ είναι χαμθλότερθ. Τα μοντζλα υπολογίηουν τθν μάηα που εκτινάςςεται ςτισ 

2- 3 θλιακζσ. Μποροφν να μασ μπερδζψουν ςτισ κοςμολογικζσ μετριςεισ αλλά τισ 

απομονϊνουμε από τισ υπόλοιπεσ SNIa. Είναι αρκετά ςπάνιεσ.  



       

Οι   SN Ia δεν φαίνεται να επθρεάηονται από τθν μεταλλικότθτα, μιασ και ςτο κοντινό μασ 

ςφμπαν ζχουμε μελετιςει πολλζσ ςε διαφορετικά περιβάλλοντα μεταλλικότθτασ χωρίσ να 

επιςθμάνουμε διαφορζσ ςτθν καμπφλθ λαμπρότθτασ. Ζνασ λευκόσ νάνοσ ζχει αρκετά 

ςυγκεκριμζνθ χθμικι ςφςταςθ και δεν επθρεάηεται από τθν χθμικι ςφςταςθ του γαλαξία 

του.  

 

5) Υπζρλαμπρεσ SN (Superluminous supernovae) 

Οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα (SLSNe, super luminous supernovae) είναι πιο λαμπρζσ από 

21 mag ςτο οπτικό φάςμα. Είναι 1 mag πιο λαμπρζσ από τισ SN Ic που ζχουν πλατιζσ 

γραμμζσ απορρόφθςθσ ι τισ υπερνόβα που ζχουν κινθτικι ενζργεια μεγαλφτερθ από 

10ςτθ52 erg, οι πιο λαμπρζσ κλαςςικζσ ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ. Η πρϊτθ που 

ανακαλφψαμε ιταν θ SN 1999as και τα τελευταία χρόνια ανακαλφψαμε πολλζσ. Τισ ζχουμε 

ανακαλφψει ακόμα και ςε ερυκρολίςκθςθ z >2 και αποτελοφν ςθμαντικοφσ δείκτεσ για τθν 

ζντονθ αςτρογζννθςθ εκείνθσ τθσ εποχισ. Μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτθν κοςμολογία, 

ςαν τισ SN Ia, και να μασ δϊςουν πλθροφορίεσ για τθν μεςοαςτρικι φλθ.  

Μποροφν να χωριςτοφν ςε 2 κατθγορίεσ, αυτζσ με λεπτζσ γραμμζσ εκπομπισ Υδρογόνου 

και αυτζσ χωρίσ. Οι περιςςότερεσ χωρίσ τισ λεπτζσ γραμμζσ Υδρογόνου ζχουν χαρακτθριςτεί 

SN Ic και τισ ονομάηουμε SLSN Ic. Υπάρχουν και μερικζσ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα που 

παρουςιάηουν παχιζσ γραμμζσ εκπομπισ Υδρογόνου και μερικζσ που αρχικά είναι τφπου Ic 

αλλά παρουςιάηουν γραμμζσ εκπομπισ Υδρογόνου 1 ζτοσ μετά το μζγιςτο τθσ 

λαμπρότθτασ.  



 

IIn SLSN 

Αυτζσ οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα χαρακτθρίηονται από τισ ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ 

τουσ. Οι ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ Υδρογόνου τουσ είναι πολφ ιςχυρζσ. Φαςματικά είναι 

παρόμοιεσ με τισ κανονικζσ SN IIn. Ρρζπει να είναι οι ακραίεσ περιπτϊςεισ των SN IIn ςτισ 

οποίεσ θ μεγάλθ λαμπρότθτα οφείλεται ςτθν αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτο υλικό τθσ 

ζκρθξθσ και τθν πυκνι περιαςτρικι φλθ. Η SN 2006gy είναι θ πιο κοντινι και καλφτερα 

μελετθμζνθ αυτισ τθσ κατθγορίασ. Η καμπφλθ φωτόσ τουσ ποικίλλει ανάλογα με τισ 

ιδιότθτεσ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Η απόλυτθ λαμπρότθτά τουσ είναι -20 ωσ -21 mag αλλά θ 

πιο λαμπρι (CSS100217:102913+404220) ζφταςε τα -23 mag! Πμωσ θ τελευταία και άλλεσ 

με παρόμοια λαμπρότθτα εντοπίςτθκαν ςτα κζντρα γαλαξιϊν με ενεργό γαλαξιακό πυρινα, 

με αποτζλεςμα να αμφιςβθτείται ότι ζχουν ωσ μθχανιςμό τθν βαρυτικι αςτρικι 

κατάρρευςθσ. Η πιο λαμπρι που δεν ςυςχετίηεται με γαλαξιακό πυρινα είναι θ SN 2008fz.   

Ic SLSN 

Ονομάηονται και SLSN I, και είναι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα χωρίσ εκπομπι Υδρογόνου 

όταν είναι κοντά ςτο μζγιςτο λαμπρότθτασ. Φτάνουν τα -21 με -22 mag απόλυτθσ 

λαμπρότθτασ ςτο ορατό. Οι <κανονικζσ> SN Ibc κορυφϊνονται ςτα -18 mag με εφροσ 0,5 

mag. Ζτςι υπάρχει ζνα κενό ςτισ απόλυτεσ λαμπρότθτεσ των ςουπερνόβα χωρίσ Υδρογόνο. 

Η αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ (καμπφλθ φωτόσ) των SLSN Ic κυμαίνεται από 20 ωσ και 125 

θμζρεσ και θ ελάττωςθ ζχει 2 κατθγορίεσ, ταχείασ ελάττωςθσ και αργισ ελάττωςθσ. Η αργι 

ελάττωςθ είναι ςυχνά ςφμφωνθ με το χρονοδιάγραμμα διάςπαςθ του 56Co, ζτςι 

ονομάηεται και SLSN R (Radioactive), υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα ραδιενεργισ διάςπαςθσ. Οι 

αργισ ελάττωςθσ λαμπρότθτασ ςουπερνόβα ζχουν τθν τάςθ να είναι λαμπρότερεσ από τισ 

ταχείασ ελάττωςθσ. Ζτςι μπορεί να χρθςιμοποιθκοφν ωσ κεριά λαμπρότθτασ (ζχουν 

απόλυτθ λαμπρότθτα ανάλογα τθν εξζλιξθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ τουσ).  

Οι SLSN Ic παρουςιάηουν μια ιδιαιτερότθτα ςτθν καμπφλθ φωτόσ, ςαν πρόδρομο 

(precursor) πριν τθν κορφφωςθ. Αυτι θ δομι διαρκεί 5- 10 θμζρεσ με απόλυτθ λαμπρότθτα 

ςτα -20 mag. Η κερμοκραςία μελανοφ ςϊματοσ εκτιμάται ςτουσ 30.000 Κ. Μετά ακολουκεί 



ελάττωςθ 5 θμερϊν (1 mag) πριν αρχίςει πάλι θ αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ ςε υπζρλαμπρθ 

ςουπερνόβα. Οι αργισ ελάττωςθσ παρουςιάηουν διακυμάνςεισ λαμπρότθτασ που 

ςχετίηονται με τθν περιαςτρικι φλθ. Μετά από μερικζσ εκατοντάδεσ θμζρεσ δεν 

ακολουκοφνε πια τθν καμπφλθ φωτόσ τθσ ραδιενεργοφσ διάςπαςθσ αλλά χάνουν 

λαμπρότθτα με ταχφτερο ρυκμό. Το φάςμα ςτθν κορφφωςθ λαμπρότθτασ παρουςιάηει 

πλατιζσ γραμμζσ εκπομπισ Άνκρακα και Οξυγόνου. Η κερμοκραςία μελανοφ ςϊματοσ είναι 

15000 Κ και θ φωτοςφαιρικι ταχφτθτα 12000 km/s. Υπάρχουν περιπτϊςεισ με εμφάνιςθ 

γραμμϊν Ηλίου. Αργότερα το φάςμα εξελίςςεται όμοια με τισ πλατιζσ γραμμζσ των Ic SN 

(κανονικζσ Ic). Υπάρχουν πολλζσ SLSN Ic που δεν παρουςιάηουν Υδρογόνο κοντά ςτο 

μζγιςτο τθσ καμπφλθσ λαμπρότθτασ αλλά 1 ζτοσ μετά. Αυτό το φαινόμενο εξθγείται με τθν 

φπαρξθ απομακρυςμζνου περιαςτρικοφ υλικοφ (από αυτό προζρχεται το Υδρογόνο ςτο 

φάςμα).  

Υπάρχουν μερικζσ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα με πλατιζσ γραμμζσ Υδρογόνου. Δεν 

παρουςιάηουν τισ λεπτζσ γραμμζσ Υδρογόνου ςτθν αρχικι φάςθ, όπωσ οι SLSN IIn. Ζτςι 

ςυμπεραίνουμε ότι ςχετίηονται με τισ SLSN Ic. Η πολικότθτα των SLSN Ic αντιςτοιχεί ςε μθ 

ςφαιρικι ςυμμετρία των εκριξεων. Επίςθσ εκπζμπουν ακτίνεσ Χ. Οι SN Ic BL (blue luminous, 

λαμπρά μπλε αςτζρια που παρουςιάηουν πολφ μεγάλθ απϊλεια φλθσ ςτα τελευταία ςτάδια 

τθσ εξζλιξισ τουσ) ςχετίηονται με ζκκεντρεσ εκριξεισ ακτινϊν γ και το φάςμα τουσ μετά το 

μζγιςτο είναι όμοιο με αυτό των SLSN Ic. Ζτςι πρζπει να υπάρχει ςχζςθ των SLSN Ic με τισ 

εκριξεισ ακτινϊν γ (GRB). Υπολογίηουμε ότι αντιςτοιχοφν ςτο 10% των GRB.  

Γενικά θ ςυχνότθτα των υπζρλαμπρων ςουπερνόβα αυξάνεται ςε περιβάλλοντα 

αςτρογζννθςθσ και τισ ανακαλφπτουμε ςε μεγάλο εφροσ μεταλλικότθτασ. Οι SLSN Ic 

φαίνεται να προζρχονται από γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ και από περιβάλλοντα χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ. Υπάρχει μια ςχζςθ ανάμεςα ςτθν περιςτροφι των μάγνεταρ (αςτζρεσ 

νετρονίων με ζντονο μαγνθτικό πεδίο) και τθν δθμιουργία των SLSN Ic. Η περιςτροφι των 

μάγνεταρ ταιριάηει ςτισ καμπφλεσ λαμπρότθτασ των SLSN Ic. Μπορεί θ επιπλζον ενζργεια 

των SLSN Ic, ςε ςχζςθ με τισ κανονικζσ SN Ic, να προζρχεται από αυτιν τθν ταχεία 

περιςτροφι των μάγνεταρ.     



      

Τα μοντζλα λαμπρότθτασ από τθν ραδιενεργό διάςπαςθ του 56Ni 

 Η βαςικι πθγι λαμπρότθτασ ςτθν αρχικι φάςθ των SΝ είναι θ διάςπαςθ του 56Ni. 

Μποροφμε να υπολογίςουμε τθν τεράςτια λαμπρότθτα των SLSN μζςω αυξθμζνθσ 

ποςότθτασ του 56Ni ςε ςχζςθ με τισ ςυνθκιςμζνθσ λαμπρότθτασ ςουπερνόβα. Το 56Ni 

διαςπάται ςε 56Co ςε 8,71 θμζρεσ (χρόνοσ θμιηωισ) και ςε 111 θμζρεσ ςε 56Fe. Πλθ θ 

ενζργεια τθσ διάςπαςθσ του 56Ni και το 97% τθσ διάςπαςθσ του 56Co απελευκερϊνεται με 

τθ μορφι ακτινϊν γ. Στθν αρχικι φάςθ, όταν το υλικό τθσ ζκρθξθσ είναι ακόμα πυκνό, θ 

ακτινοβολία γ απορροφάται από αυτό. Στθν φάςθ που ζχει πια δθμιουργθκεί το διαφανζσ 

νεφζλωμα από τθν ςουπερνόβα, πρζπει να ςυνυπολογιςτεί ςτθν λαμπρότθτα θ 

ακτινοβολία γ που διαφεφγει από αυτό. Η κζρμανςθ τθσ φλθσ από τθν διάςπαςθ του 56Ni 

είναι θ βαςικι παροχι λαμπρότθτασ μιασ ςουπερνόβα (θ εκπομπι τθσ κερμαςμζνθσ φλθσ). 

 

Στισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα θ μάηα του56Ni πρζπει να είναι 5- 20 θλιακζσ. Ζνασ τρόποσ 

να δθμιουργθκεί τόςο 56Ni είναι θ μεγάλθσ ενζργειασ ζκρθξθ αςτζρων πολφ μεγάλθσ 



μάηασ, που ζχουν 100- 200 θλιακζσ μάηεσ μόλισ μπουν ςτθν κυρία ακολουκία (ZAMS, zero 

age main sequence). Μποροφν να παραχκοφν πάνω από 5 θλιακζσ μάηεσ 56Ni αν θ ζκρθξθ 

ξεπεράςει τα 10ςτθ52erg. Για τθν παραγωγι 10 θλιακϊν μαηϊν 56Ni (αντιπροςωπευτικι 

μάηα για τισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα) θ ενζργεια τθσ ζκρθξθσ πρζπει να είναι 

10ςτθ53erg.  

Ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ παραγωγισ μάηασ του 56Ni πζρα από τισ 10 θλιακζσ μάηεσ είναι θ 

αςτάκεια ηεφγουσ (pair instability). Αν ζνα αςτζρι διατθριςει αρκετι μάηα ςτον πυρινα του 

κατά τθν εξζλιξι του (τα αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ κα απολζςουν ωσ και το 90% τθσ 

μάηασ τουσ μετά τθν κυρία ακολουκία, ανάλογα τθν μεταλλικότθτά τουσ) θ κερμοκραςία 

ςτον πυρινα κα ξεπεράςει το 1 δισ Κ. Το Ήλιο μεταςτοιχειϊνεται κατευκείαν ςε Οξυγόνο. 

Θα δθμιουργθκεί ζνασ πυρινασ Οξυγόνου 50 θλιακϊν μαηϊν. Η μεγάλθ κζρμανςθ του 

πυρινα, μζςω ςυρρίκνωςθσ, κα μετατρζψει τθν ακτινοβολία ςε ηεφγθ θλεκτρονίων- 

ποηιτρονίων. Η ενζργεια τθσ ακτινοβολίασ κα μετατραπεί ςε μάηα, με αποτζλεςμα ο 

πυρινασ να μθν διακζτει αρκετι πίεςθ (πίεςθ φωτονίων) ϊςτε να αντιςτακμίςει τθν 

βαρφτθτα. Ζτςι κα γίνει αςτακισ και κα καταρρεφςει το αςτζρι, με αποτζλεςμα τθν 

εκρθκτικι καφςθ του Άνκρακα και του Οξυγόνου. Αν θ ενζργεια που κα απελευκερωκεί 

είναι αρκετι ϊςτε να διαλφςει όλο το αςτζρι, τότε κα εκραγεί (PISN, pair instability 

supernova) χωρίσ να αφιςει αςτρικό πτϊμα (μοιάηει με τον μθχανιςμό ζκρθξθσ SN Ia των 

λευκϊν νάνων). Η μάηα του 56Ni που κα παραχκεί εξαρτάται από τθν μάηα του πυρινα του 

αςτεριοφ και μπορεί να φτάςει τισ 50 θλιακζσ. Το αςτζρι πρζπει να ζχει πυρινα Ηλίου και 

65- 135 θλιακζσ μάηεσ ϊςτε να λειτουργιςει ο παραπάνω μθχανιςμόσ. Τα αςτζρια με 

μθδαμινι μεταλλικότθτα πρζπει να ζχουν 150- 250 μάηεσ μόλισ μπουν ςτθν κφρια 

ακολουκία, ι πάνω από 65 θλιακζσ μάηεσ αν το αςτζρι περιςτρζφεται γριγορα, ϊςτε να 

διατθριςουν αυτι τθν μάηα. Τα αςτζρια μεγάλθσ μεταλλικότθτασ είναι (κεωρθτικά) 

αδφνατο να διατθριςουν τόςθ μάηα.  Η γριγορθ περιςτροφι βοθκάει τα αςτζρια μεγάλθσ 

μάηασ να αποβάλλουν το Υδρογόνο από τθν επιφάνεια. Τα περιςςότερα αςτζρια που είναι 

υποψιφια για PISN δεν ζχουν Υδρογόνο. Αυτι θ αςτρικι εξζλιξθ ιςχφει μόνο για αςτζρια 

πολφ μεγάλθσ μάηασ και χαμθλισ μεταλλικότθτασ. Εναλλακτικά, για θλιακι μεταλλικότθτα 

μόνο ζνα πολφ ιςχυρό μαγνθτικό πεδίο μπορεί να περιορίςει τθν απϊλεια μάηασ κατά τθν 

αςτρικι εξζλιξθ. (Σθμείωςθ: περιςςότερα για τθν εξζλιξθ των αςτεριϊν πολφ μεγάλθσ 

μάηασ κα βρείτε ςτο ςχετικό κείμενο, ςτθν κατθγορία < Ήλιοσ και αςτζρια>). 

Οι καμπφλεσ λαμπρότθτασ των PISN ταιριάηουν χονδρικά με αυτζσ των υπζρλαμπρων 

ςουπερνόβα με αργι ελάττωςθ λαμπρότθτασ των SLSN Ic, που χονδρικά αντιςτοιχεί ςτθν 

ελάττωςθ του ρυκμοφ διάςπαςθσ του 56Co. Σε μερικζσ προςομοιϊςεισ το χρονοδιάγραμμα 

αφξθςθσ τθσ λαμπρότθτασ των PISN είναι μεγαλφτερο από αυτό των SLSN Ic και ςε άλλεσ 

παρόμοιο. Πμωσ το φάςμα των SLSN Ic δεν ςυμφωνεί με τον μθχανιςμό PISN, ιδίωσ για τα 

ςτοιχεία τθσ ομάδασ του Σιδιρου. 

Ανακεφαλαιϊνοντασ, το υπζρ τθσ κεωρίασ τθσ λαμπρότθτασ που προζρχεται από τθν 

διάςπαςθ του 56Ni είναι ότι μπορεί να εξθγιςει τθν αργι ελάττωςθ τθσ λαμπρότθτασ των 

SLSN Ic. Τα κατά είναι ότι δεν μποροφν να εξθγιςουν τισ SLSN Ic με ταχεία ελάττωςθ 

λαμπρότθτασ και δεν ταιριάηουν φαςματικά με αυτζσ. Ακόμα, θ διατιρθςθ τόςθσ μεγάλθσ 

μάηασ ςτθν αςτρικι εξζλιξθ αποτελεί κεωρθτικό πρόβλθμα.                                   



     

 

Τα μοντζλα λαμπρότθτασ από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ  

Σε μια ςουπερνόβα ςυμβαίνει ςυχνά, ςτα διάφορα ςτάδια εξζλιξισ τθσ, να αλλθλεπιδρά θ 

φλθ τθσ ζκρθξθσ με τθν περιαςτρικι φλθ. Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ δθμιουργεί κρουςτικά 

κφματα που με ευκολία μετατρζπουν τθν κινθτικι ενζργεια τθσ φλθσ ςε κερμικι ενζργεια. 

Το ςε ποια φάςθ τθσ ςουπερνόβα κα ςθμειωκεί ςθμαντικι αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ 

εξαρτάται από τθν πυκνότθτα τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Αν θ ζκρθξθ προωκείται ςε αραιι 

περιαςτρικι φλθ θ αλλθλεπίδραςθ κα γίνει ςθμαντικι ςτο ςτάδιο του νεφελϊματοσ, 

δθλαδι από δεκάδεσ ωσ χιλιάδεσ ζτθ μετά τθν ζκρθξθ. Μζχρι τότε θ φλθ τθσ ζκρθξθσ κα 

ζχει αραιϊςει και ψυχκεί, αλλά θ αλλθλεπίδραςθ κα τθν κερμάνει ξανά. Στθν περίπτωςθ 

πυκνισ περιαςτρικισ φλθσ, θ αλλθλεπίδραςθ κα ςυμβεί ςτθν αρχικι φάςθ τθσ 

ςουπερνόβα. Τότε θ SN κα είναι λαμπρότερθ από ςυνικωσ. Η ακτινοβολία που εκπζμπουν   

αυτζσ οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα είναι τθσ τάξθσ των (10ςτθ50) – (10ςτθ51) erg. 

Ραρόμοια είναι και θ κινθτικι ενζργειά τουσ. Οι ςουπερνόβα χωρίσ ςθμαντικι περιαςτρικι 

φλθ κατανζμουν ςχεδόν όλθ τθν κινθτικι ενζργειά τουσ ςτθν φλθ ςε μεγάλο 

χρονοδιάγραμμα, μζχρι το ςτάδιο του νεφελϊματοσ. Σε αυτι τθν φάςθ ζνα ςθμαντικό 

μζροσ τθσ φλθσ, ςυγκρίςιμο με τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ, ζχει ςαρωκεί και θ αλλθλεπίδραςθ 

γίνεται ςθμαντικι. Αν θ περιαςτρικι φλθ βρίςκεται κοντά ςτο αςτζρι κατά τθν ζκρθξθ (δεν 

ζχει διαςταλεί και απομακρυνκεί από τουσ ιςχυροφσ αςτρικοφσ ανζμουσ) θ αλλθλεπίδραςθ 

αρχίηει αρκετά νωρίσ με αποτζλεςμα να μετατραπεί θ κινθτικι ενζργεια ςε ακτινοβολία 

τουσ πρϊτουσ κιόλασ μινεσ μετά τθν ζκρθξθ, όπωσ παρατθροφμε ςτισ SLSN. 

Σε αυτό το ςενάριο λαμπρότθτασ θ μετατροπι τθσ κινθτικισ ενζργειασ ςε ακτινοβολία, 

δθλαδι θ λαμπρότθτα, κα εξαρτθκεί από τθν απόςταςθ, πυκνότθτα και ταχφτθτα 

διαςτολισ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Στισ SLSN I παρατθροφμε (από το φάςμα) ταχφτθτεσ άνω 

των 10000 km/s για μινεσ αμζςωσ μετά το μζγιςτο λαμπρότθτασ , που εξθγοφνται από 

περιαςτρικι φλθ με μεγάλθ ταχφτθτα. Σε αυτι τθν περίπτωςθ θ ςυνολικι ενζργεια πριν τθν 

αλλθλεπίδραςθ είναι θ ενζργεια τθσ ζκρθξθσ ςυν τθν ενζργεια τθσ περιαςτρικισ φλθσ. 

Υπολογίηουμε ότι για να δθμιουργθκεί αρκετι ακτινοβολία ϊςτε να φτάςει θ φλθ τθν 

λαμπρότθτα μιασ SLSN πρζπει να υπάρχει μεγάλθ διαφορά ταχυτιτων ανάμεςα ςτθν φλθ 

τθσ ζκρθξθσ και τθν περιαςτρικι φλθ, και θ τελευταία να ζχει μεγαλφτερθ μάηα από τθν φλθ 

τθσ ζκρθξθσ. Ακόμα, θ ακτίνα τθσ περιαςτρικισ φλθσ πρζπει να είναι μεγαλφτερθ από 

(10ςτθ15) cm. 



   

Η διάδοςθ του κρουςτικοφ μετϊπου ςε ζνα μθ διαπερατό ςτο φωσ και εκτεταμζνο κζλυφοσ 

περιαςτρικισ φλθσ, κακϊσ και θ αλλθλεπίδραςθ με αυτό κυριαρχοφνται αρχικά από τθν 

ακτινοβολία. Τα φωτόνια πίςω από το μζτωπο ζχουν μεγαλφτερθ ενζργεια από τθν 

ενζργεια του αερίου ςτο κζλυφοσ, και εγκλωβίηονται ςε αυτό με αποτζλεςμα να το 

κερμάνουν. Το κρουςτικό μζτωπο επεκτείνεται. Η περιαςτρικι φλθ γίνεται διαπερατι ςτο 

φωσ και τα φωτόνια που κερμάνκθκαν ςτο κρουςτικό μζτωπο απομακρφνονται από αυτό. 

Το μζτωπο διαπερνάει τθν περιαςτρικι φλθ, και επειδι αυτι είναι πολφ εκτεταμζνθ, 

χρειάηεται περιςςότερο χρόνο από ότι ςτισ κανονικζσ SN Ib/c. Η ακτίνα του περιαςτρικοφ 

κελφφουσ ςτισ κανονικζσ SN Ib/c φτάνει τισ 10 αςτρικζσ ακτίνεσ (ακτίνα του αςτεριοφ πριν 

τθν ςουπερνόβα) ςτθν φάςθ τθσ ζκρθξθσ και το κρουςτικό μζτωπο το διαπερνάει ςε 200 

δευτερόλεπτα, ενϊ ςτισ SLSN το κζλυφοσ διαςτζλλεται ςτισ 100.000 αςτρικζσ ακτίνεσ με 

αποτζλεςμα να χρειάηεται μερικοφσ μινεσ το κρουςτικό μζτωπο να το διαπεράςει. Η 

καμπφλθ φωτόσ των SLSN μπορεί να κεωρθκεί ωσ μια παρατεταμζνθ ζξοδο του κρουςτικοφ 

μετϊπου από τθν περιαςτρικι φλθ. Σε κάποιεσ φάςεισ το κρουςτικό μζτωπο μπορεί να 

δθμιουργιςει ζντονθ ακτινοβολία. Το κρουςτικό μζτωπο γίνεται ςχεδόν ιςόκερμο. Τότε θ 

πυκνότθτα τθσ φλθσ μπροςτά από το μζτωπο μπορεί να γίνει μερικζσ τάξεισ μεγζκουσ 

πυκνότερθ, και πίςω από το κρουςτικό μζτωπο να δθμιουργθκεί ζνα πυκνό και λεπτό 

ςτρϊμα φλθσ. Οι ςυνκικεσ αρχικά δεν ευνοοφν τθν εκπομπι ςκλθρισ ακτινοβολίασ, αλλά 

αργότερα ςθμειϊνονται αναλαμπζσ ςτο υπεριϊδεσ και ςτισ ακτίνεσ Χ, ςτθν φάςθ 

ελάττωςθσ λαμπρότθτασ. Το μζγιςτο λαμπρότθτασ είναι ςτο μπλε, κοντά ςτο υπεριϊδεσ.  

 

       



Μία ιδιαιτερότθτα του μοντζλου λαμπρότθτασ μζςω αλλθλεπίδραςθσ τθσ φλθσ είναι ότι θ 

πθγι ενζργειασ δεν είναι ςτο κζντρο του ςυςτιματοσ αλλά ςτο κρουςτικό μζτωπο και 

προωκείται προσ τα ζξω. Μάλιςτα πρόκειται για μια πολφ ςτενι λωρίδα ςτθν μεςοαςτρικι 

φλθ. Να δοφμε τι ιςχφει για τουσ 2 τφπουσ υπζρλαμπρων ςουπερνόβα.   

SLSN II. Αυτζσ οι πλοφςιεσ ςε Υδρογόνο υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα παρουςιάηουν παρόμοιο 

φάςμα με τισ SN IIn, ζτςι το πιο πικανό ςενάριο για αυτζσ είναι θ αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ 

από τθν ζκρθξθ με τθν αργά κινοφμενθ και πυκνι περιαςτρικι φλθ, που πρζπει να ζχει 

περιςςότερθ μάηα από τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ. Στο ςενάριο τθσ αςτάκειασ ηεφγουσ (PPI, 

pulsation pair instability) φαίνεται να προθγικθκαν εκτινάξεισ μερικϊν δεκάδων θλιακϊν 

μαηϊν από το αςτζρι, παρόμοιασ ενζργειασ με μια κλαςςικι ςουπερνόβα. Το μοντζλο τθσ 

PPI εφαρμόςτθκε ςτθν SN 2006gy και το ςυμπζραςμα είναι ότι 2 εκτινάξεισ φλθσ πριν τθν 

ςουπερνόβα, με 25 και 5 θλιακζσ μάηεσ και ςε διάςτθμα 7 ετϊν μπορεί να εξθγιςει τθν 

καμπφλθ λαμπρότθτασ (τθν απαιτοφμενθ μάηα τθσ περιαςτρικισ φλθσ).  

SLSN I.  Σε αυτζσ τισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα θ περιαςτρικι φλθ δεν περιζχει Υδρογόνο. 

Ραρατθροφμε χοντρζσ και δυνατζσ γραμμζσ εκπομπισ Οξυγόνου από τθν αρχι τθσ ζκρθξθσ 

και μόνο ςε ελάχιςτεσ και Ήλιον ςτο φάςμα του νεφελϊματοσ. Η περιαςτρικι φλθ πρζπει 

να αποτελείται κυρίωσ από Άνκρακα και Οξυγόνο. Αυτι θ ςφςταςθ δικαιολογεί τθν ταχεία 

αφξθςθ λαμπρότθτασ ςτθν καμπφλθ φωτόσ, κάτι που δεν κα ςυνζβαινε με το Ήλιον. Αυτό 

ςυμβαίνει λόγω διαφοράσ τθσ αδιαφάνειασ του Ηλίου με τθν αδιαφάνεια των 

Άνκρακα/Οξυγόνο. Τα δφο αυτά ςτοιχεία ιονίηονται και διεγείρονται (excitation) ςε 

μικρότερεσ κερμοκραςίεσ από το Ήλιον, με αποτζλεςμα θ περιαςτρικι φλθ να αποκτιςει 

αδιαφάνεια πολφ γριγορα. Για να ςυμβεί αυτό αρκεί να είναι τα κφρια ςυςτατικά το 

Οξυγόνο και ο Άνκρακασ, θ πρόςμειξθ μικρισ ποςότθτασ Ηλίου δεν επθρεάηει τθν ταχφτθτα 

αδιαφάνειασ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Το Οξυγόνο απορροφάται κυρίωσ ςτο μπλε, ζτςι 

μποροφμε να υπολογίςουμε τθν αναλογία αυτϊν των 2 ςτοιχείων από το φάςμα. Οι μάηεσ 

και ενζργειεσ (μερικά (10ςτθ51) erg) ςε αυτό το μοντζλο είναι παρόμοιεσ με αυτζσ για τισ 

SLSN II. Για μια ταχζωσ αναπτυςςόμενθ SLSN I πρζπει θ μάηα τθσ περιαςτρικισ φλθσ να 

είναι 10 θλιακζσ, ενϊ αν παρουςιάηει αργι ελάττωςθ φωτόσ θ μάηα πρζπει να είναι μερικζσ 

δεκάδεσ θλιακζσ μάηεσ.  

Οι καμπφλεσ φωτόσ ςε μερικζσ SLSN I παρουςιάηουν κυματιςμοφσ ςτθν φάςθ ελάττωςθσ 

φωτόσ. Κάκε κυματιςμόσ μπορεί να αντιςτοιχεί ςε μια ςφγκρουςθ των διαφορετικϊν 

ςτρωμάτων τθσ περιαςτρικισ φλθσ ι τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ με ζνα ςτρϊμα. Αν το αςτζρι 

πριν εκραγεί είχε πολλά επειςόδια εκτίναξθσ φλθσ, όπωσ αναμζνουμε ςτισ PPI, ςτθν 

καμπφλθ φωτόσ τθσ ζκρθξθσ κα αποτυπϊνονται πολλαπλζσ ςυγκροφςεισ φλθσ με τθν 

μορφι κυμάτων. Στα φάςματα με τουσ περιςςότερουσ κυματιςμοφσ εμφανίηεται Υδρογόνο 

προσ το τζλοσ τθσ καμπφλθσ φωτόσ. Τα εξωτερικά ςτρϊματα τθσ περιαςτρικισ φλθσ μπορεί 

να περιζχουν και Υδρογόνο, που εμφανίηεται ςτο φάςμα όταν ςαρωκεί από τθν φλθ που 

προωκείται από τθν ζκρθξθ. Η φπαρξθ μιασ πρϊιμθσ κορυφισ ςτθν καμπφλθ, πριν το 

μζγιςτο λαμπρότθτασ, αποτελεί αίνιγμα. Κςωσ εξθγείται αν κεωριςουμε ότι υπάρχει μια 

ςχετικά κενι περιοχι ανάμεςα ςτο αςτζρι και τθν περιαςτρικι φλθ (από τον αςτρικό 

άνεμο), και θ κορυφι ςτθν καμπφλθ ςθμαίνει τθν πρϊτθ επαφι τθσ τελευταίασ με το 

κρουςτικό μζτωπο.  



Τα υπζρ και τα κατά του ςεναρίου αλλθλεπίδραςθσ 

Τα υπζρ είναι 1) Οι SLSN II παρουςιάηουν παρόμοιο φάςμα με τισ SN II, που εξθγείται με 

τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ. Πςο πιο μεγάλθ μάηα ζχει θ περιαςτρικι φλθ, τόςο πιο 

λαμπρι (ωσ υπζρλαμπρθ) είναι θ ςουπερνόβα. 2) Τα χρονοδιαγράμματα αφξθςθσ και 

ελάττωςθσ λαμπρότθτασ ςτισ SLSN I παρουςιάηουν μεγάλθ διαςπορά που μπορεί να 

εξθγθκεί με τθν διαφορά μάηασ των περιαςτρικϊν υλϊν. Πςο πιο μεγάλο είναι το 

χρονοδιάγραμμα εξζλιξθσ τθσ καμπφλθσ φωτόσ, τόςο περιςςότερθ μάηα ζχει θ περιαςτρικι 

φλθ. 3) Οι κυματιςμοί ςτθν ελάττωςθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ εξθγοφνται μζςω των 

πολλαπλϊν ςυγκροφςεων τθσ φλθσ. 4) Οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα προζρχονται από 

αςτζρια πολφ μεγάλθσ μάηασ, όπωσ προκφπτει από τισ μάηεσ των διάφορων χθμικϊν 

ςτοιχείων που ανιχνεφουμε ςτο φάςμα τουσ.  Αυτά τα αςτζρια βιϊνουν μεγάλεσ απϊλειεσ 

μάηασ κατά τθν εξζλιξι τουσ, με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία ενόσ μεγάλθσ μάηασ και 

πυκνοφ περιαςτρικοφ κελφφουσ.  

Τα κατά είναι 1) Τουλάχιςτον μερικζσ θλιακζσ μάηεσ από τθν περιαςτρικι φλθ πρζπει να 

ζχουν διαφφγει από το αςτζρι μόλισ τουσ τελευταίουσ μινεσ πριν τθν ζκρθξθ. Αυτό δεν 

είναι απίκανο, αλλά δεν μπορεί να επιβεβαιωκεί κεωρθτικά ι παρατθρθςιακά. 

Ρεριαςτρικι φλθ με τθν απαιτοφμενθ μάηα ζχει παρατθρθκεί μόνο ςτουσ λαμπροφσ μπλε 

μεταβλθτοφσ αςτζρεσ (luminous blue variable, LBV), ςτισ εκριξεισ λαμπρότθτασ που ζχουμε 

παρατθριςει ςε αυτά τα αςτζρια. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ φαίνεται πιο πικανόσ ςτισ μικρζσ 

μεταλλικότθτεσ, επειδι τα αςτζρια δεν βιϊνουν τόςθ μεγάλθ απϊλεια μάηασ κατά τθν 

αρχικι αςτρικι εξζλιξθ. Δεν γνωρίηουμε καλά τον μθχανιςμό τθσ ζκρθξθσ λαμπρότθτασ 

ςτουσ λαμπροφσ μπλε μεταβλθτοφσ κακϊσ και τισ λεπτομζρειεσ τθσ απϊλειασ μάηασ των 

αςτεριϊν αςτάκειασ ηεφγουσ. Δεν πρόκειται για μειονζκτθμα του ςεναρίου ςφγκρουςθσ 

φλθσ, αλλά πρζπει να αποκτιςουμε περιςςότερα παρατθρθςιακά δεδομζνα και 

βελτιωμζνα κεωρθτικά μοντζλα. 2) Στισ SLSN I παρατθροφμε μεγάλεσ ταχφτθτεσ (10000- 

20000 km/s) τθσ φωτόςφαιρασ  για ζνα μινα μετά από το μζγιςτο λαμπρότθτασ 

(φαςματοςκοπικά). Τα κεωρθτικά μοντζλα δεν μποροφν να τισ δικαιολογιςουν. Για να 

ςυμβεί αυτό απαιτοφνται πολφ μεγάλεσ ενζργειεσ τθσ ζκρθξθσ και τθσ περιαςτρικισ φλθσ, 

που ςθμαίνει ότι τα επειςόδια εκρθκτικισ απϊλειασ μάηασ του αςτεριοφ (που εμπλουτίηουν 

τθν μάηα του περιαςτρικοφ κελφφουσ) πρζπει να ςυμβαίνουν πιο αραιά. Το αςτζρι 

χρειάηεται περιςςότερο χρόνο για να ζρκει ςε κατάςταςθ αςτάκειασ όςο μεγαλφτερθ είναι 

θ απϊλεια μάηασ ςε κάκε επειςόδιο. Αυτό όμωσ με τθ ςειρά του ςθμαίνει ότι τα ςτρϊματα 

ςτθν περιαςτρικι φλθ κα ζχουν μεγαλφτερθ απόςταςθ από ότι δείχνει θ καμπφλθ φωτόσ. 3) 

Οι πιο αργζσ ςε εξζλιξθ καμπφλεσ φωτόσ των SLSN I που ταυτόχρονα παρουςιάηουν ςτο 

φάςμα μεγάλεσ ταχφτθτεσ τθσ φλθσ δεν μποροφν να εξθγθκοφν μζςω τθσ αλλθλεπίδραςθσ 

τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Εδϊ βοθκάει ο ςυνδυαςμόσ με τον μθχανιςμό λαμπρότθτασ μζςω 

ραδιενεργοφσ ακτινοβολίασ. 

Το μοντζλο λαμπρότθτασ μζςω μάγνεταρ (μία ςφντομθ αναφορά) 

Ενϊ αρχικά προτάκθκε ωσ μθχανιςμόσ τθσ ζκρθξθσ και τθσ λαμπρότθτασ θ περιςτροφι των 

πάλςαρ, τελικά επικράτθςαν τα 2 μοντζλα που αναφζραμε προθγουμζνωσ. Πμωσ θ διπλι 

κορφφωςθ ςτθν SN 2005bf επανζφερε τα μάγνεταρ ςτο προςκινιο. Τα μάγνεταρ είναι 

αςτζρεσ νετρονίων με πολφ μεγάλθσ ιςχφοσ μαγνθτικό πεδίο (10ςτθ14 G) και με ταχφτατθ 



περιςτροφι (περίοδο χιλιοςτά του δευτερολζπτου). Αν ο αςτζρασ ζχει μαγνθτικό πεδίο 

πάνω από 100 δισ Tesla, κα επιβραδυνκεί μζςα ςε μερικά δευτερόλεπτα θ περιςτροφι του 

μζςω εκπομπισ θλεκτρομαγνθτικισ ακτινοβολίασ. Δθμιουργείται ζνασ δίςκοσ 

ςυςςϊρευςθσ ςτον ιςθμερινό του πυρινα, πριν τθν κατάρρευςθ ςε αςτζρα νετρονίων. 

Μζςω του δίςκου απομακρφνεται ςτροφορμι από τον πυρινα.  Αυτι θ εκπομπι κα είναι 

ευκυγραμμιςμζνθ με το άξονα περιςτροφισ και κα αποτελζςει ζκρθξθ ακτινϊν γ, αν δεν 

υπάρχει αρκετι περιαςτρικι φλθ ϊςτε να τισ απορροφιςει. Αν υπάρχει αρκετι περιαςτρικι 

φλθ, παρατθροφμε μια SN Ic χωρίσ ζκρθξθ ακτινϊν γ. Η φλθ από το αςτζρι που κα 

ςυςςωρευτεί ςτον αςτζρα νετρονίων κα τον κάνει να καταρρεφςει ςε μαφρθ τρφπα. Το 

παραπάνω ςενάριο μπορεί να υποςτθριχτεί και χωρίσ τθν παρουςία του ιςχυροφ 

μαγνθτικοφ πεδίου, με τθν ενζργεια να προζρχεται από τον δίςκο ςυςςϊρευςθσ.     

Η αρχικι ζκρθξθ του αςτεριοφ εμφανίηεται ςε χρονοδιάγραμμα δευτερολζπτων και 

ακολουκάει το κρουςτικό κφμα. Το νεοςφςτατο αςτζρι νετρονίων που περιςτρζφεται 

ταχφτατα κινεί ζναν υπερθχθτικό άνεμο μζςω τθσ επιβράδυνςθσ του. Δθμιουργείται μια 

<φοφςκα> (bubble) ςχετικιςτικισ φλθσ που ςαρϊνει τθν περιαςτρικι φλθ, με αποτζλεςμα 

τθν εκπομπι ακτινοβολίασ. Η ενζργεια από το μάγνεταρ πρζπει να είναι πολφ μεγάλθ, 

ςυγκρίςιμθ με αυτιν τθσ ςουπερνόβα. Η φοφςκα μπορεί να ςχθματίςει ζνα μζτωπο 

ιονιςμοφ και αυτι θ κεωρία εξθγεί καλά τθν διπλι κορφφωςθ τθσ λαμπρότθτασ και τθν 

λαμπρι εκπομπι ακτινϊν Χ ςτθν SCP 06F6. Στθν SN 2011kl ανακαλφψαμε μια μεγάλθσ 

διάρκειασ ζκρθξθ ακτινϊν γ που ςυνδζεται με ευκυγράμμιςθ του άξονα περιςτροφισ με 

τον άξονα του μαγνθτικοφ πεδίου ενόσ μάγνεταρ. Οι πίδακεσ τθσ ζκρθξθσ εξαρτϊνται από 

αυτι τθν ευκυγράμμιςθ, άρα και θ κερμικι εκπομπι. Τα υπζρ του ςεναρίου είναι 1) μπορεί 

να εξθγιςει τθν ταχεία και τθν αργι ελάττωςθ λαμπρότθτασ ςτισ καμπφλεσ φωτόσ των SLSN 

Ic. 2) Επίςθσ ταιριάηουν οι κεωρθτικζσ ταχφτθτεσ και κερμοκραςίεσ τθσ φλθσ με αυτζσ των 

παρατθριςεων. Τα κατά είναι 1) Υπάρχουν πολλοί ελεφκεροι παράμετροι ςτο μοντζλο, άρα 

μεγάλθ αβεβαιότθτα 2) Το μοντζλο των μάγνεταρ δεν εξθγεί τουσ κυματιςμοφσ ςτισ 

καμπφλεσ φωτόσ μερικϊν υπζρλαμπρϊν ςουπερνόβα.     

 Η ςφγκριςθ των 3 μοντζλων  

Ο μθχανιςμόσ λαμπρότθτασ μζςω αλλθλεπίδραςθσ και ο μθχανιςμόσ μζςω μάγνεταρ 

ταιριάηουν καλφτερα ςτισ καμπφλεσ φωτόσ των SLSN Ic. Ο μθχανιςμόσ λαμπρότθτασ 

ραδιενεργισ διάςπαςθσ του 56Ni δεν εξθγεί τθν ταχεία ελάττωςθ τθσ καμπφλθσ, αφοφ ο 

ρυκμόσ εξζλιξθσ τθσ διάςπαςθσ του 56Co είναι πιο αργόσ. Μερικζσ SLSN Ic παρουςιάηουν 

πολφπλοκεσ δομζσ που ταιριάηουν ςτο μοντζλο αλλθλεπίδραςθσ τθσ φλθσ, δθλαδι τθν 

παρουςία πυκνισ περιαςτρικισ φλθσ μεγάλθσ μάηασ, ιδίωσ αυτζσ με 2 κορυφϊςεισ 

λαμπρότθτασ. Γενικά οι καμπφλεσ φωτόσ των SLSN Ic εξθγοφνται καλφτερα από τον 

ςυνδυαςμό του μάγνεταρ (κεντρικι πθγι λαμπρότθτασ) με τθν αλλθλεπίδραςθ ςτθν 

περιαςτρικι φλθ που δεν ςυμβαίνει ςτο κζντρο του ςυςτιματοσ. Και οι 2 μθχανιςμοί 

εκπζμπουν ακτίνεσ Χ ςε δεφτερθ φάςθ, μετά από μινεσ, κάτι που ζχει παρατθρθκεί ςε 

μερικζσ μόνο SLSN Ic. Η λαμπρότθτα ςτισ υπεριϊδεισ εξθγείται καλφτερα με το μοντζλο τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ.  

Στο μοντζλο αλλθλεπίδραςθσ τθσ φλθσ θ πρϊτθ κορφφωςθ λαμπρότθτασ εξθγείται μζςω 

μεταβολισ του ιονιςμοφ ςτο περιαςτρικό υλικό που αναφζραμε. Και ςτο μοντζλο των 



μάγνεταρ μπορεί να δικαιολογθκεί ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ  θ πρϊτθ κορφφωςθ 

λαμπρότθτασ.  

Τα φάςματα των SLSN Ic μασ δίνουν πλθροφορίεσ για τουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ. Η 

απουςία ιςχυρϊν γραμμϊν απορρόφθςθσ και εκπομπισ του Σιδιρου, παράγωγο τθσ 

ραδιενεργοφσ διάςπαςθσ του 56Ni, κάνει αυτόν τον μθχανιςμό να μθν κεωρείται ο πιο 

πικανόσ. Το μοντζλο των μάγνεταρ ταιριάηει καλά ςτα φάςματα των SLSN Ic. Αυτζσ οι 

υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα δεν παρουςιάηουν ςτενζσ γραμμζσ όπωσ ζχουμε παρατθριςει 

ςε  κανονικζσ SN Ib, Ic που ζχουν ιςχυρι αλλθλεπίδραςθ με τθν περιαςτρικι φλθ.  

Η μελζτθ τθσ SLSN Ic  LSQ14mo δείχνει ότι ενϊ το ςχιμα των γραμμϊν δεν αλλάηει για ζνα 

χρονικό διάςτθμα, το ςυνεχζσ εκπομπισ αλλάηει ςθμαντικά. Η κερμοκραςία από τισ 

φαςματικζσ γραμμζσ δεν αντιςτοιχεί ςτθν κερμοκραςία που προκφπτει από το ςυνεχζσ. Το 

ςυνεχζσ μπορεί να επθρεάηεται από μια εξωτερικι πθγι κζρμανςθσ όπωσ θ αλλθλεπίδραςθ 

ςτθν περιαςτρικι φλθ (ςε αντίκεςθ με μια κεντρικι πθγι λαμπρότθτασ όπωσ οι μάγνεταρ), 

που κακορίηει τθν κερμοκραςία που προκφπτει από τισ φαςματικζσ γραμμζσ. Διαφορετικοί 

μθχανιςμοί λαμπρότθτασ μπορεί να δρουν ταυτόχρονα ςε μια υπζρλαμπρθ ςουπερνόβα. 

Μία από αυτζσ, θ Gaia16ap απζκτθςε τθν λαμπρότθτά τθσ από τον ςυνδυαςμό τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ ςτθν περιαςτρικι φλθ και τθν διάςπαςθ του 56Ni. Η ραδιενεργόσ 

διάςπαςθ ςυμβάλλει ςτθν λαμπρότθτα των SLSN II αν παραχκεί ςθμαντικι ποςότθτα 56Ni, 

αλλιϊσ κυριαρχεί απόλυτα θ αλλθλεπίδραςθ ςτθν περιαςτρικι φλθ, όπωσ ςτθν SN2660gy.  

Είναι πολφ πικανό να μθν δρα μόνο ζνασ μθχανιςμόσ ςτισ περιςςότερεσ υπζρλαμπρεσ 

ςουπερνόβα. 

 

 

 

6) Οι ιδιαίτερεσ ςουπερνόβα (Peculiar supernovae) 

Ωσ ιδιαίτερεσ ονομάηουμε τισ ςουπερνόβα που δεν παρουςιάηουν τθν αναμενόμενθ 

λαμπρότθτα ςτο μζγιςτο ι ςε διάρκεια, ι παρουςιάηουν ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά 



εκπομπισ ςτο φάςμα. Αυτζσ οι ιδιαιτερότθτεσ μπορεί να οφείλονται ςτθν ενζργεια τθσ 

ζκρθξθσ ι ςτισ ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Να ςθμειϊςουμε ότι 

εξελίςςονται ωσ SN αςτζρια με ποικιλία μάηασ, μεταλλικότθτασ και περιςτροφισ. 

Οι SN Ia ζχουν S, Si ςτο φάςμα τουσ ενϊ οι SN Ib, c όχι. Πλεσ τουσ ζχουν ωσ κοινό τθν 

απουςία Υδρογόνου ςτο φάςμα. Οι πρϊτεσ προζρχονται από ζκρθξθ λευκοφ νάνου μζςω 

ςυςςϊρευςθσ μάηασ από ςυνοδό αςτζρα, άρα δθμιουργοφνται με διαφορετικό μθχανιςμό. 

Γενικά οι ςουπερνόβα κατθγοριοποιικθκαν βάςει των φαςμάτων τουσ, με εξαίρεςθ τισ SN 

IIP, IIL που αποτελοφν κατθγορίεσ καμπφλθσ φωτόσ, και τισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα  

(κατθγορία λαμπρότθτασ).   

Ακτίνεσ Χ 

Ζχουμε ανακαλφψει πάνω από 60 SN ςτισ ακτίνεσ Χ. Πλεσ είναι αςτρικισ κατάρρευςθσ με 

περιαςτρικι φλθ. Οι Ia ςυμβαίνουν ςε περιβάλλον χωρίσ πυκνι περιαςτρικι φλθ και δεν 

ανιχνεφονται ςτισ ακτίνεσ Χ. Εξαίρεςθ αποτελοφν οι τφπου SN2002ic SN που ονομάηονται 

και Ia- CSM. Φαίνεται να ζχουν ζνα αςφμμετρο περιαςτρικό κζλυφοσ με ςυμπυκνϊματα 

φλθσ, όπωσ θ SN1012ca, που παρουςίαςε εκπομπι ςτισ ακτίνεσ Χ ςτισ 500- 800 θμζρεσ μετά 

τθν ζκρθξθ.   

SN2014C, μια ςουπερνόβα που μεταμορφϊκθκε 

Αυτι θ SN αποτελεί δείγμα πωσ θ περιαςτρικι φλθ μπορεί να επιδράςει ςτθν εξζλιξθ μιασ 

ςουπερνόβα αρκετά μετά τθν ζκρθξθ. Τθν ανακαλφψαμε ςτον κοντινό ςπειροειδι γαλαξία 

NGC7331, ςτα 15,8 Mpc. Αρχικά χαρακτθρίςτθκε ωσ SN Ib. Μετά από 5 μινεσ είχε αλλάξει 

φαςματικά χαρακτθριςτικά. Τότε παρουςίαςε γραμμι εκπομπισ του Hα που αναλογεί ςε 

διαφορά ταχφτθτασ των αερίων ςτα 1400 km/s. Μια τζτοια δομι αντιςτοιχεί ςε κρουςτικό 

μζτωπο εκπομπισ ακτινϊν ςε πυκνό περιαςτρικό κζλυφοσ που παρατθροφμε ςτισ SN IIn. 

Αυτι θ μεταμόρφωςθ ςε άλλο τφπο ςουπερνόβα εξθγείται με μια κακυςτερθμζνθ 

αλλθλεπίδραςθ τθσ φτωχισ ςε Υδρογόνο ζκρθξθσ με ζνα πλοφςιο ςε Υδρογόνο εξωτερικό 

περιαςτρικό κζλυφοσ. Αυτό πρζπει να εκτινάχτθκε από το αςτζρι δεκαετίεσ ωσ και αιϊνεσ 

πριν τθν κατάρρευςθ (SN). Οι παρατθριςεισ ςε πολλά μικθ κφματοσ ζδειξαν ζνα κζλυφοσ 

με 1 θλιακι μάηα ςε απόςταςθ (10ςτθ16) cm από τθν περιοχι τθσ ζκρθξθσ. Η λαμπρότθτα 

ςτισ υπζρυκρεσ παρζμεινε ςτακερι για 800 θμζρεσ, λόγω τθσ ιςχυρισ αλλθλεπίδραςθσ με 

το κζλυφοσ. Το ςυμπζραςμα είναι ότι θ SN2014C εξελίχτθκε αρχικά ςε αραιι περιαςτρικι 

φλθ και αργότερα ςυγκροφςτθκε με το πλοφςιο ςε Υδρογόνο εξωτερικό κζλυφοσ. Υπάρχουν 

και άλλεσ ανάλογεσ περιπτϊςεισ ςουπερνόβα που αλλθλεπιδροφν κακυςτερθμζνα με τθν 

πυκνι περιαςτρικι φλθ.  Η SN2014C αποτελεί ζνα χαρακτθριςτικό δείγμα τθσ εξάρτθςθσ 

των χαρακτθριςτικϊν μιασ SN από τθν αλλθλεπίδραςθ με τθν περιαςτρικι φλθ. Φαίνεται να 

υπάρχει ζνα μεγάλο εφροσ ςτουσ μθχανιςμοφσ εκτίναξθσ φλθσ από αςτζρια μεγάλθσ μάηασ 

λίγο πριν τθν κατάρρευςθ του πυρινα. Μία παράμετροσ είναι θ φπαρξθ ςυνοδοφ (ςχεδόν 

όλα τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ζχουν ςυνοδό) ςε τόςο ςτενι τροχιά ϊςτε να επθρεάςει τθν 

αςτρικι εξζλιξθ του προγεννιτορα μιασ ςουπερνόβα, ακόμα και ςτθν φάςθ καφςθσ 

Άνκρακα ςτον αςτρικό πυρινα. Μπορεί να επιφζρει μεγάλθ απϊλεια μάηασ ςτο αςτζρι. Το 

ίδιο αποτζλεςμα μπορεί να φζρουν αςτάκειεσ μζςα ςτο αςτζρι (ςτθν κερμοδυναμικι 

ιςορροπία του). 



Η ςφνδεςθ των SN Ib, Ic- GRB- SLSN (υπζρλαμπρων ςουπερνόβα) μζςω τθσ SN2012au 

Με μεγάλθ ζκπλθξθ ανακαλφψαμε μια υπζρλαμπρθ ςουπερνόβα (-21 mag) ςε ζναν νάνο 

γαλαξία. Ππωσ είδαμε οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα είναι 10- 100 φορζσ λαμπρότερεσ από 

τισ κανονικζσ SN αςτρικισ κατάρρευςθσ. Πμωσ θ ενζργεια που εκλφουν αντιςτοιχεί ςτθν 

ενζργεια μιασ κανονικισ SN, (10ςτθ51) erg. Οι υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα διαφζρουν από 

τισ πλοφςιεσ ςε Υδρογόνο SN II και τισ χωρίσ Υδρογόνο SN Ia. Μερικζσ από αυτζσ οφείλουν 

τθν μεγάλθ λαμπρότθτά τουσ ςτθν διάςπαςθ του 56Ni, αλλά πολλζσ φτάνουν ςε 

λαμπρότθτεσ που δεν μποροφν να εξθγθκοφν με αυτόν τον μθχανιςμό.  Η καλφτερθ εξιγθςθ 

είναι θ αλλθλεπίδραςθ τθσ ζκρθξθσ με τθν περιαςτρικι φλθ. Σε κάποιεσ ταιριάηει καλφτερα 

ο μθχανιςμόσ του μάγνεταρ.  

Η ομοιότθτα του φάςματοσ τθσ SN2010gx (SLSN- I) και των SN Ic με πλατιζσ γραμμζσ 

εκπομπισ δείχνουν ότι ζχουν παρόμοιουσ προγεννιτορεσ. Αυτι θ ςχζςθ επεκτάκθκε και 

ςτθν μικρότερθσ λαμπρότθτασ SN2012au, μια ςουπερνόβα που ςυνδυάηει τα 

χαρακτθριςτικά των ιδιαίτερθσ μεταγενζςτερθσ εξζλιξθσ και των φτωχϊν ςε Υδρογόνου SN 

με τισ υπζρλαμπρεσ SN. Ραρουςιάηει γραμμζσ απορρόφθςθσ Ηλίου όμοιεσ με τισ SN Ib. 

Μετά από 250 θμζρεσ παρουςίαςε ιδιότθτεσ εκπομπισ όμοιεσ με εκείνεσ των 

υπζρλαμπρων SN. Υπολογίηουμε ότι θ ενζργεια τθσ ζκρθξθσ ιταν (10ςτθ52) erg και θ μάηα 

του 56Ni ςτισ 0,3 θλιακζσ μάηεσ. Ραρουςιάηει ομοιότθτα τθσ μεταγενζςτερθσ εξζλιξθσ του 

φάςματοσ με τθν P-Cyg  (γραμμζσ απορρόφθςθσ Fe II και αςυνικιςτα ιςχυρζσ γραμμζσ 

εκπομπισ  CaII H & K,  Na I D, O I).  Οι αςυμμετρίεσ ςτθν αναλογία των χθμικϊν ςτοιχείων με 

τα ιόντα παραπζμπουν ςε αςφμμετρθ ζκρθξθ. Η μάηα του προγεννιτορα ςτθν κφρια 

ακολουκία υπολογίηεται ςτισ 20 θλιακζσ. Ρριν τθν ζκρθξθ το αςτζρι είχε απολζςει το 

Υδρογόνο του αλλά όχι και το Ήλιο. Η SN 2011kl ςυνδζκθκε με μια ζκρθξθ ακτινϊν γ 

μεγάλθσ διάρκειασ (long duration GRB) ςε απόςταςθ z=0,677. Η καμπφλθ φωτόσ ιταν 

αρκετά πιο λαμπρι από άλλεσ ςουπερνόβα με εκριξεισ ακτινϊν γ, ςυνδζοντασ τισ 

υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα με αυτζσ. Το φάςμα ςτισ 250- 400 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ είναι 

παρόμοιο με αυτι τθσ SN 2012au και άλλεσ SN Ic.                

   

 

Παροδικά ενιςχυμζνο ςε Αςβζςτιο φάςμα ςτθν iPTF15eqv (Calcium rich transient) 

Αυτι θ κατθγορία περιλαμβάνει τισ ςουπερνόβα με αςυνικιςτα δυνατζσ γραμμζσ 

εκπομπισ Αςβεςτίου μινεσ μετά τθν ζκρθξθ. Ζχουν διακριτζσ γραμμζσ Ηλίου τουσ 2 



πρϊτουσ μινεσ και κατατάςςονται ωσ SN Ib. Ραρουςιάηουν μικρότερθ λαμπρότθτα και 

πολλζσ φορζσ ονομάηονται και gab transient γιατί φαίνεται να γεμίηουν το κενό 

λαμπρότθτασ ανάμεςα ςτισ ςουπερνόβα και τισ νόβα. Οι ςουπερνόβα με απότομθ ενίςχυςθ 

του Αςβεςτίου εντοπίηονται ςε μεγάλθ απόςταςθ από το κζντρο του γαλαξία τουσ (150 

Kpc). Ανιχνεφονται ςε γαλαξίεσ προγενζςτερου τφπου που ςτεροφνται πλθκυςμοφσ 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Φαίνεται να προζρχονται από αςτρικι κατάρρευςθ, αλλά θ 

παροδικι ενίςχυςθ του Αςβεςτίου παραπζμπει ςε λευκό νάνο. Η μεγάλθ διαςπορά τθσ 

κακυςτερθμζνθσ εμφάνιςθσ του Αςβεςτίου παραπζμπει ςε γθραιοφσ λευκοφσ νάνουσ, που 

ςθμειϊνουν ζκρθξθ SN Ia μζςω ςυςςϊρευςθσ μάηασ από λευκό νάνο Ηλίου. Η αργι 

ελάττωςθ λαμπρότθτασ μασ επζτρεψε να διακρίνουμε το Αςβεςτίου μζχρι και 200 θμζρεσ 

μετά τθν ζκρθξθ. Η παραπάνω ςουπερνόβα είχε πιο ςφντομθ εξζλιξθ και ιταν πιο λαμπρι, 

ακόμα και κατά 2 mag, από άλλεσ SN παροδικοφ Αςβεςτίου Βάςθ τθσ εικόνασ του 

φάςματοσ και των μαηϊν των χθμικϊν ςτοιχείων πιςτεφουμε ότι τελικά πρόκειται για 

ζκρθξθ αςτεριοφ 10 θλιακϊν μαηϊν που απϊλεςε το Υδρογόνου του μζςω αλλθλεπίδραςθσ 

από τον ςυνοδό αςτζρα του πριν τθν βαρυτικι κατάρρευςθ. 

  

Αςυνικιςτα μεγάλθ χρονικι διάρκεια, iPTF14hls 

Αυτζσ οι ςουπερνόβα ζχουν κοινά αλλά και ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά. Το φάςμα τουσ 

μοιάηει με τισ κανονικζσ τφπου II P (Plateau, <πλάτωμα> λαμπρότθτασ ςτθν καμπφλθ 

φωτόσ) με ςχεδόν αμετάβλθτο φάςμα για 600 θμζρεσ, ενϊ θ καμπφλθ φωτόσ παρουςιάηει 

αναλαμπζσ. Οι γραμμζσ απορρόφθςθσ δείχνουν αςιμαντθ ελάττωςθ τθσ ταχφτθτασ τθ σ 

φλθσ ενϊ θ καμπφλθ φωτόσ ζχει 5 κορυφζσ. Ανακαλφψαμε ακτίνεσ γ, που ςθμαίνουν πολφ 

μεγάλθ επιτάχυνςθ ςωματιδίων κατά τθν ζκρθξθ. Ραρατθρικθκε μια διπλι κορυφι 

μεςαίου πλάτουσ τθσ Hα που δείχνει ταχφτθτα διαςτολισ τθσ φλθσ ςτα 1000 km/s. 

Ρρόκειται για ςαφι ζνδειξθ αλλθλεπίδραςθσ τθσ SN με τθν περιαςτρικι φλθ. Η τελευταία 

πρζπει να ζχει τθν μορφι δίςκου και οι διακυμάνςεισ τθσ πυκνότθτάσ τθσ μποροφν να 

εξθγιςουν τθν ιδιαίτερθ εξζλιξθ τθσ παραπάνω ςουπερνόβα.    

Η ASASSN-15hl 

Η παραπάνω ςουπερνόβα δεν ταιριάηει ςε καμία κατθγορία. Ακόμα δεν είμαςτε ςίγουροι 

ότι πρόκειται για ζκρθξθ αςτεριοφ. Βρίςκεται ςε ερυκρολίςκθςθ z= 0,2326 ςτθν περιοχι 

του πυρινα ενόσ μεγάλθσ μάηασ γαλαξία προγενζςτερου τφπου. Ραρουςίαςε μια πολφ 

μεγάλθ κορφφωςθ λαμπρότθτασ και ζνα μπλε, ςχεδόν χωρίσ γραμμζσ φάςμα ςτο οποίο δεν 



διακρίνονται το Υδρογόνο και το Ήλιο. Η ζκρθξθ μπορεί να προζρχεται και από βαρυτικι 

αλλθλεπίδραςθ (παλιρροιακι διαταραχι) τθσ κεντρικισ μαφρθσ τρφπασ. Τα ςθμεία που τθν 

κάνουν μοναδικι είναι   1) Η κορυφι λαμπρότθτασ και θ ςυνολικι ενζργεια, 2Χ (10ςτθ52) 

erg, ζχουν ακραίεσ τιμζσ ακόμθ και για υπζρλαμπρθ ςουπερνόβα. 2) Υπάρχει μια δεφτερθ 

αφξθςθ τθσ λαμπρότθτασ ςτισ υπεριϊδεισ 90 θμζρεσ μετά το πρϊτο μζγιςτο και 

ακολοφκθςε ζνα επίπεδο (plateau) λαμπρότθτασ για 120 θμζρεσ ςτθν βολομετρικι (ςε όλα 

τα μικθ κφματοσ) λαμπρότθτα πριν από τθν ελάττωςθ  λαμπρότθτασ. Το φάςμα δεν δείχνει 

ςθμάδια αλλθλεπίδραςθσ ανάμεςα ςτθν ζκρθξθ και τθν περιαςτρικι φλθ (όπωσ είναι οι 

ςτενζσ γραμμζσ εκπομπισ). 3) Αντίκετα με τισ υπόλοιπεσ SN,το φάςμα τθσ εξελίςςεται 

χωρίσ δομζσ. 4) Ο γαλαξίασ τθσ είναι μεγάλθσ μάηασ με περιοριςμζνθ αςτρογζννθςθ. 

Συνικωσ ανακαλφπτουμε τισ SN ςε γαλαξίεσ με μικρότερθ μάηα και ζντονθ αςτρογζννθςθ. 

Αν πρόκειται για παλιρροϊκι διαταραχι, είναι θ λαμπρότερθ που είδαμε ποτζ. Η κεντρικι 

μαφρθ τρφπα πρζπει να ζχει 600 εκατομμφρια θλιακζσ μάηεσ, πάνω από τθν μζςθ τιμι τουσ. 

Μάλλον πρόκειται για μια μαφρθ τρφπα με ταχεία περιςτροφι. Γενικά οι ιδιότθτεσ τθσ  

ASASSN-15lh δεν αντιςτοιχοφν οφτε ςε ςουπερνόβα οφτε ςε παλιρροιακι διαταραχι 

αςτεριοφ.  

Η SN 2006gy 

Αυτι θ αςυνικιςτα λαμπρι SN Ia παρατθρικθκε ςτον NGC 1260 ςε απόςταςθ 240 

εκατομμυρίων ετϊν φωτόσ. Είχε 100 φορζσ τθν ςυνθκιςμζνθ ενζργεια των SN Ia. 

Ραρουςίαςε μεγάλθ ποςότθτα Σιδιρου (που προζρχεται από τθν ραδιενεργό διάςπαςθ του 

56Νικελίου) και το νεφζλωμά τθσ διαςτζλλεται αργά. Αν δεν πρόκειται για ζκρθξθ με 

μθχανιςμό τθν αςτάκεια ηεφγουσ (pair instability), τότε ιταν μια SN Ia με πολφ περιαςτρικό 

υλικό (10 θλιακϊν μαηϊν). Η τελευταία περίπτωςθ παραπζμπει ςε ζκρθξθ κοινοφ κελφφουσ 

(common envelope), όπου ο λευκόσ νάνοσ βρίςκεται κατά τθν ζκρθξθ μζςα ςτο εκτεταμζνο 

κζλυφοσ του ςυνοδοφ του ερυκροφ γίγαντα. Ζνασ ερυκρόσ γίγαντασ ζχει τόςο εκτεταμζνθ 

ατμόςφαιρα, ϊςτε να μθν μπορεί να ςυςςωρευτεί ςτον λευκό νάνο, με αποτζλεςμα να τον 

<καταπιεί>. Οι κανονικζσ SN Ia ζχουν ωσ χαρακτθριςτικό τθν απουςία (τουλάχιςτον 

φαςματικά) ςθμαντικισ περιαςτρικισ φλθσ.     

 



   

          

7) Αλλθλεπίδραςθ τθσ πυκνισ περιαςτρικισ φλθσ 

Η απϊλεια μάηασ των εξελιγμζνων αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ κυμαίνεται τυπικά ςε μερικά 

χιλιοςτά τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ και θ φλθ που διαφεφγει φτάνει τα 1000 km/s. 

Δθμιουργείται ζνα κζλυφοσ από πυκνι φλθ γφρω από το αςτζρι. Η ταχφτθτα αυτι 

εξαρτάται από τθν επιφανειακι βαρφτθτα. Είναι πιο μικρι για ερυκροφσ και κίτρινουσ 

υπεργίγαντεσ, που ζχουν μεγαλφτερθ ακτίνα και μικρότερθ βαρφτθτα, από ότι για τουσ 

λαμπροφσ μπλε μεταβλθτοφσ (LBV). Αργότερα, θ ακτινοβολία τθσ SN μπορεί να επιταχφνει 

τθν περιαςτρικι φλθ. Στισ κανονικζσ SN βαρυτικισ κατάρρευςθσ το φάςμα και θ ενζργεια 

τθσ ζκρθξθσ κυριαρχοφνται από τθν δυναμικι τθσ ζκρθξθσ. Δεν φαίνονται επιδράςεισ τθσ 

περιαςτρικισ φλθσ. Υπάρχει και μια κατθγορία SN βαρυτικισ κατάρρευςθσ που το 

περιαςτρικό περιβάλλον είναι πολφ πυκνό και θ αλλθλεπίδραςθ τθσ ζκρθξθσ με αυτό είναι 

κακοριςτικι, οι SN IIn. Η μεγάλθ πυκνότθτα τθσ περιαςτρικισ φλθσ απεικονίηεται ςτισ 

λεπτζσ γραμμζσ του ορατοφ φάςματοσ. Ενϊ θ ραδιενεργόσ διάςπαςθ κακορίηει τισ 

καμπφλεσ φωτόσ των κανονικϊν ςουπερνόβα, ςε αυτζσ κακορίηονται κατά μεγάλο ποςοςτό 

από τθν αλλθλεπίδραςθ τθσ ζκρθξθσ με τθν περιαςτρικι φλθ. Αυτζσ οι SN ζχουν μεγάλθ 

λαμπρότθτα και τισ ανιχνεφουμε ωσ ερυκρολίςκθςθ z= 2,36. 

Οι προγεννιτορεσ των SN IIn 

Το αςτζρι που κα εκραγεί με ςουπερνόβα αυτοφ του τφπου πρζπει να ζχει μεγάλο ρυκμό 

απϊλειασ μάηασ, από 1/1000 ωσ 1/10 τθσ θλιακισ μάηασ το ζτοσ. Αυτό ζχει παρατθρθκεί ςε 

πολλζσ περιπτϊςεισ. Αυτι θ πολφ μεγάλθ απϊλεια μάηασ δεν μπορεί να εξθγθκεί με τθν 

φυςικι εξελιγμζνων αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ όπωσ οι Wolf- Rayet, YSG. Μπορεί να 

ςυμβαίνει με εκρθκτικζσ εκτινάξεισ μάηασ κάκε λίγα ζτθ πριν τθν ςουπερνόβα. Η 

ακτινοβολία του αςτεριοφ μπορεί να φτάςει κοντά ςτο όριο Eddington (όριο ςυνοχισ του 

αςτεριοφ), με αποτζλεςμα το αςτζρι να γίνεται αςτακζσ και να παρουςιάςει ςε μικρό 

χρονικό διάςτθμα μεγάλεσ απϊλειεσ μάηασ. Τα αςτζρια που μπορεί να ζχουν τζτοια 

απϊλεια μάηασ είναι τα λίγο μεγαλφτερθσ μάηασ από αυτά ςτον αςυμπτωτικό κλάδο (8- 10 



θλιακζσ μάηεσ), οι μεγάλθσ λαμπρότθτασ ερυκροί υπεργίγαντεσ με 17- 25 θλιακζσ μάηεσ 

(RSG, red super giants) και οι λαμπροί μπλε μεταβλθτοί (LBV, luminous blue variable) με 

πάνω από 25 θλιακζσ μάηεσ. Οι τελευταίοι είναι οι πιο πικανοί προγεννιτορεσ των SN IIn. 

Ραρουςιάηουν μεγάλθ απϊλεια μάηασ και ζχουν ςυνδεκεί παρατθρθςιακά με αυτζσ. Ρλζον 

επικρατεί θ κεωρία ότι οι LBV δεν είναι αςτζρια O που εξελίςςονται ςε WR, αλλά αςτζρια 

μεγάλθσ μάηασ με ιςχυρι αλλθλεπίδραςθ- ςυγχϊνευςθ ςυνοδοφ αςτζρα. Ζτςι μπορεί να 

είναι ςτο τελικό ςτάδιο αςτρικισ εξζλιξθσ (τθσ ζκρθξθσ SN). Οι SN IIn με ακραία μεγάλθσ 

μάηασ περιαςτρικι φλθ παρουςιάηουν τθν μεγαλφτερθ λαμπρότθτα και αποτελοφν τισ  

υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα. Η κατθγορία των SN IIn περιζχει αςτζρια- προγεννιτορεσ 

διαφορετικισ αςτρικισ εξζλιξθσ και μορφισ απϊλειασ μάηασ. Η SN1994W παρουςίαςε 

πολφ γριγορθ ελάττωςθ λαμπρότθτασ ςτισ 125 θμζρεσ, ενϊ θ  SN 1988Z ζμεινε λαμπρι για 

μεγάλο διάςτθμα. Η SN 1988S κατατάχτθκε ςτθν κατθγορία SN IIL (linear, γραμμικισ 

ελάττωςθσ λαμπρότθτασ) αλλά μετά από 10 θμζρεσ άρχιςε να δείχνει χαρακτθριςτικά SN 

IIn. Μερικζσ SN IIn δείχνουν ςτο μζγιςτο λαμπρότθτασ φαςματικζσ ιδιότθτεσ των SN Ia, 

αλλά μετά παρουςιάηουν ιδιότθτεσ των SN IIn (SN2002ic, SN2005gi, PTF 11kx). Η τελευταία 

είναι ξεκάκαρα ςουπερνόβα βαρυτικισ κατάρρευςθσ. Άλλεσ ζχουν ομοιότθτεσ με SN Ib/c 

(SN 2001em, SN2014C).   

         

Η αλλθλεπίδραςθ με τθν περιαςτρικι φλθ  

Μετά τθν ζκρθξθ το κρουςτικό μζτωπο προωκείται από τον αςτρικό πυρινα προσ τα ζξω 

και τελικά αλλθλεπιδρά με τθν περιαςτρικι φλθ. Το εςωτερικό μζροσ τθσ φλθσ που 

προωκείται από τθν ζκρθξθ δεν αλλθλεπιδράει ςθμαντικά με τθν περιαςτρικι φλθ, ςε 

αντίκεςθ με τθν φλθ ςτο μζτωπο.  

Πςο το μζτωπο προωκείται προσ τα ζξω ςτο αςτζρι κυριαρχείται από τθν ακτινοβολία. 

Τελικά τα φωτόνια διαχζονται και παφει το κρουςτικό μζτωπο ακτινοβολίασ και θ 

επιτάχυνςθ του εξωτερικοφ αερίου από αυτό. Η ταχφτθτα του εξωτερικοφ αερίου 

ελαττϊνεται λόγω μείωςθσ τθσ ροισ, με αποτζλεςμα το εςωτερικό αζριο να το φτάςει. 

Επειδι θ ταχφτθτά του είναι υπερθχθτικι αναπτφςςεται ζνα κρουςτικό μζτωπο με μεγάλο 

ιξϊδεσ (viscous), που τελικά κα αλλθλεπιδράςει με τθν περιαςτρικι φλθ. Η διάχυςθ των 



φωτονίων κα ςυμβεί όταν θ φλθ γίνει διαπερατι ςε αυτό. Στισ κανονικζσ SN αυτό ςυμβαίνει 

ςτθν ακτίνα του αςτεριοφ και απελευκερϊνεται μια τεράςτια ποςότθτα ενζργειασ , 

(10ςτθ46)- (10ςτθ48) erg, με τθν μορφι υπεριϊδθσ ακτινοβολίασ και μαλακϊν ακτινϊν Χ. Ο 

χρόνοσ που χρειάηεται να ξεςπάςει (break out) το κρουςτικό μζτωπο είναι τθσ 1 ϊρασ. Τότε 

ζχουμε τθν κορφφωςθ λαμπρότθτασ μζςω τθσ ραδιενεργοφσ διάςπαςθσ. Συνικωσ αυτό 

ςυμβαίνει ςτθν φωτόςφαιρα του αςτεριοφ. Πμωσ ςε μερικζσ SN IIn, ιδίωσ ςτισ 

υπζρλαμπρεσ, θ περιαςτρικι φλθ είναι τόςο πυκνι ϊςτε να είναι αδιαφανείσ. Τότε το 

ξζςπαςμα του κρουςτικοφ μετϊπου ςυμβαίνει μζςα ςτθν περιαςτρικι φλθ με μεγάλο 

χρονοδιάγραμμα και με αυξθμζνθ βολομετρικι λαμπρότθτα. Η ακτινοβολία από το 

ξζςπαςμα ιονίηει και επιταχφνει τθν φλθ γφρω από το μζτωπο, και ακολουκεί θ εκπομπι 

ςκλθρϊν ακτινϊν Χ. 

Η δομι τθσ περιαςτρικισ φλθσ που δεν ζχει δεχτεί το κρουςτικό μζτωπο είναι ςθμαντικι για 

τθν περαιτζρω αλλθλεπίδραςθ. Μπορεί να μασ πλθροφοριςει για τθν απϊλεια μάηασ του 

προγεννιτορα. Εκτόσ από το κρουςτικό μζτωπο που δθμιουργείται με τθν ςφγκρουςθ ςτθν 

περιαςτρικι φλθ, δθμιουργείται και ζνα αντίκετο προσ τθν αςτρικι επιφάνεια, ανάλογο του 

πρϊτου. Ανάμεςα ςτα 2 κρουςτικά μζτωπα υπάρχει ζνα διάςτθμα όπου θ φλθ είναι πολφ 

ταραγμζνθ λόγω των κρουςτικϊν κυμάτων. Το βαςικό κρουςτικό μζτωπο (προσ τα ζξω) ζχει 

κερμοκραςία 1 δισ βακμοφσ και ταχφτθτα 10.000 km/s ενϊ το αντίςτροφο κρουςτικό 

μζτωπο ζχει 10 εκατομμφρια βακμοφσ και ταχφτθτα 1000 km/s. Στισ κανονικζσ SN θ μάηα 

τθσ ζκρθξθσ είναι μεγαλφτερθ από τθν μάηα τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Ζτςι απαιτοφνται 

χιλιάδεσ ζτθ μζχρι ϊςτε θ φλθ που ςαρϊκθκε να επιβραδφνει τθν μάηα τθσ ζκρθξθσ. Πμωσ 

ςτισ SN IIn θ πολφ πυκνι περιαςτρικι φλθ μπορεί να επιβραδφνει τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ και 

να μετατρζψει τθν κινθτικι ενζργεια ςε ακτινοβολία πολφ αποτελεςματικά. Το βαςικό 

κρουςτικό μζτωπο ψφχεται μζςω τθσ ακτινοβολίασ και καταρρζει ςτθν ψυχρι περιαςτρικι 

φλθ.  Αφοφ θ ταχφτθτα του βαςικοφ κρουςτικοφ μετϊπου είναι 100- 1000 φορζσ αυτι του 

ανζμου του προγεννιτορα αςτεριοφ, το κρουςτικό μζτωπο προλαβαίνει τθν φλθ από τον 

αςτρικό άνεμο (που εμφανίηεται ωσ περιαςτρικι φλθ) εκατοντάδων ωσ και χιλιάδων ετϊν. 

Ζτςι μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν εκροι φλθσ από το αςτζρι ςε όλο αυτό το χρονικό 

διάςτθμα.   



 

 

Η ακτινοβολία ςτθν αλλθλεπίδραςθ με τθν περιαςτρικι φλθ  

 Πταν ψυχκεί αρκετά το βαςικό κρουςτικό μζτωπο, κα αναπτφξει πίεςθ εμβολισ (ram 

pressure). Θα δθμιουργθκεί ζνα πυκνό ψυχρό κζλυφοσ (CDS, cold dense shell). Αυτό  

απορροφάει τισ ακτίνεσ Χ που δθμιουργοφνται ςτο αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο και κα 

παρουςιάςει εκπομπι ςτο υπεριϊδεσ και ςτο ορατό, αυξάνοντασ τθν βολομετρικι 

λαμπρότθτα. Στο κζλυφοσ τα άτομα επαναςυνδζονται και παρατθροφμε γραμμζσ εκπομπισ 

Hα με πλάτθ που αντιςτοιχοφν ςε ταχφτθτα 1000 km/s. 

Αν και το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο εκπζμπει ςε μεγάλο βακμό μαλακζσ ακτίνεσ Χ ςτισ 

SN IIn, θ εκπομπι τουσ κυριαρχείται από το βαςικό κρουςτικό μζτωπο. Η λαμπρότθτα τθσ 

ακτινοβολίασ των 2 κρουςτικϊν μετϊπων ιςοφται με τθν λαμπρότθτα που οφείλεται ςτθν 

κινθτικι ενζργεια επί τθν αποτελεςματικότθτα εκπομπισ ακτινοβολίασ. Στισ κανονικζσ 

ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ θ ενζργεια που εκπζμπεται μζςω ακτινοβολίασ είναι 

μόλισ μερικά εκατοςτά τθσ κινθτικισ ενζργειασ, αλλά ςτισ SN IIn φτάνει το 50%, λόγω τθσ 

αποτελεςματικισ ψφξθσ του κρουςτικοφ μετϊπου .  

Επίςθσ και θ φλθ τθσ ζκρθξθσ και θ περιαςτρικι φλθ που δεν δζχτθκε το κρουςτικό μζτωπο 

παρουςιάηουν ςθμαντικι εκπομπι ακτινοβολίασ. Κατά το ξζςπαςμα του κρουςτικοφ 

μετϊπου θ περιαςτρικι φλθ που δεν δζχτθκε ακόμθ το κρουςτικό μζτωπο ιονίηεται και 

εκπζμπει ςτισ υπεριϊδεισ και ςτο ορατό φωσ. Τα πλάτθ των γραμμϊν των Hα, Lyman-α, C 

III, C IV, N V, Si IV μασ πλθροφοροφν για τθν ταχφτθτα τθσ φλθσ. Η περιαςτρικι φλθ που δεν 

δζχτθκε κρουςτικό μζτωπο μπορεί να ερεκιςτεί από τισ ακτίνεσ Χ από τα 2 αντίκετα κελφφθ 

των κρουςτικϊν μετϊπων και να εκπζμπει Fe VII, Fe X (γραμμζσ αςτρικοφ ςτζμματοσ). Τα 

ςχετικά κεωρθτικά μοντζλα ζχουν τθν παραδοχι ότι το ςφςτθμα είναι ςφαιρικό. Πμωσ θ 

περιαςτρικι φλθ είναι αςφμμετρθ ι με ςυμπυκνϊματα, με αποτζλεςμα τα παρατθρθςιακά 

δεδομζνα να διαφζρουν από τθν κεωρία. Οι <μαλακζσ> ακτίνεσ Χ φαίνεται να πθγάηουν 

από τα ςυμπυκνϊματα φλθσ (περιοχζσ όπου θ φλθ είναι πυκνότερθ από τθν μζςθ 



περιαςτρικι φλθ), ενϊ θ ταχφτθτα των κρουςτικϊν μετϊπων είναι μικρότερθ μζςα ςτα 

ςυμπυκνϊματα. Η μεγάλθ πυκνότθτα φλθσ και θ χαμθλι ταχφτθτα των κρουςτικϊν 

μετϊπων ςτα ςυμπυκνϊματα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ψφξθ μζςω εκπομπισ ακτινοβολίασ 

των κρουςτικϊν μετϊπων μζςα ςε αυτά.  

Μία πολφ ςθμαντικι παράμετροσ τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ με τθν 

περιαςτρικι φλθ είναι θ εκπομπι ςτα ραδιοκφματα. Στα μεγάλθσ ταχφτθτασ βαςικά 

κρουςτικά μζτωπα μπορεί να επιταχυνκοφν ςωματίδια ςε ςχετικιςτικζσ ταχφτθτεσ. Η 

φπαρξθ μαγνθτικοφ πεδίου κα δθμιουργιςει ςχετικιςτικι εκπομπι ςφγχροτρον. Το 

μαγνθτικό πεδίο ςτθ περιαςτρικι φλθ ςυμπιζηεται και ενιςχφεται ςτθν περιοχι του 

κρουςτικοφ μετϊπου.  

          

Παρατθριςεισ των ακτινϊν Χ ςτισ SN IIn 

Η μεγάλθ πυκνότθτα τθσ περιαςτρικισ φλθσ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν εκπομπι 

ακτινϊν Χ και ραδιοκυμάτων και αναμζνουμε θ αλλθλεπίδραςι  τθσ με τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ 

να αποτυπϊνεται ςε αυτά τα μικθ κφματοσ ςτισ SN IIn. Ενϊ γνωρίηουμε περίπου 400 SN IIn, 

μόνο ςε μερικζσ παρατθριςαμε εκπομπι  ακτινϊν Χ. Σε μερικζσ παρατθριςαμε ακτίνεσ Χ 

κυρίωσ ζνα ζτοσ μετά τθν ζκρθξθ. Η κερμικι εκπομπι ακτινϊν Χ ςτισ κανονικζσ ςουπερνόβα 

αςτρικισ κατάρρευςθσ ςυμβαίνει κυρίωσ ςτο αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο, επειδι θ φλθ 

του είναι πιο πυκνι. Στισ SN IIn το ψυχρό πυκνό κζλυφοσ ανάμεςα ςτο βαςικό κρουςτικό 

μζτωπο και ςτο αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο απορροφάει τθν περιςςότερθ από τθν 

ακτινοβολία Χ που προζρχεται από το  αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Οι ακτίνεσ Χ που 

παρατθροφμε προζρχονται από το βαςικό κρουςτικό μζτωπο. Η διαφορζσ ςτουσ 

προγεννιτορεσ των SN IIn ςθμαίνουν και διαφορζσ ςτο μοτίβο τθσ εκπομπισ ακτινϊν Χ.  

Εξζλιξθ τθσ πυκνότθτα ςτιλθσ (column density)        

Σε μερικζσ SN IIn που ζχουμε ικανοποιθτικζσ παρατθριςεισ ςτισ ακτίνεσ Χ , θ πυκνότθτα 

ςτιλθσ ακτινϊν Χ εξελίςςεται με τον χρόνο. Απορροφάται από τθν περιαςτρικι φλθ, 

αντίκετα με ότι ςυμβαίνει ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Η SN2010jl μασ παρουςίαςε τθν 

καλφτερα μελετθμζνθ εξζλιξθ τθσ πυκνότθτασ ςτιλθσ τθσ περιαςτρικισ φλθσ, από τισ 40 ωσ 

τισ 1500 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ. Ραρατθροφμε ότι θ πυκνότθτα ςτιλθσ ελαττϊκθκε 

ςταδιακά. Αρχικά ιταν πολλζσ φορζσ μεγαλφτερθ από τθν μζςθ του Γαλαξία μασ, αλλά ςτισ 



650 θμζρεσ ελαττϊκθκε κατά 1 τάξθ μεγζκουσ. Μετά ακολοφκθςε μια απότομθ ελάττωςθ 

μζχρι τισ 10 φορζσ τθν πυκνότθτα ςτιλθσ του Γαλαξία. Το ςυμπζραςμα είναι ότι ςτθν αρχι 

θ απορρόφθςθ τθσ ακτινοβολίασ Χ και θ εκπομπι ςτο υπεριϊδεσ και ορατό ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν ςθμαντικι ςε ςχζςθ με τθν βολομετρικι λαμπρότθτα (ςε όλα τα μικθ 

κφματοσ) ελάττωςθ τθσ ακτινοβολίασ Χ, αλλά αυτι θ διαφορά (1 τάξθ μεγζκουσ) μειϊνεται 

πολφ αργότερα, όταν ελαττϊνεται θ πυκνότθτα ςτιλθσ ςτισ ακτίνεσ Χ.   

 

Η εκπομπι των SN IIn ςτα ραδιοκφματα 

Από τισ 150 SN IIn που ζγινε ςχετικι απόπειρα, ανιχνεφτθκαν ραδιοκφματα μόλισ ςτο 10% 

του δείγματοσ. Υπάρχει μια ςθμαντικι διαφορά με τθν εκπομπι ακτινϊν  Χ. Ενϊ οι  SN IIn 

είναι από τισ πιο λαμπρζσ ςτισ ακτίνεσ Χ, ςτα ραδιοκφματα δεν διαφζρουν από τισ 

υπόλοιπεσ ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ. Αυτό μάλλον ςυμβαίνει λόγω τθσ μεγάλθσ 

πυκνότθτασ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Ενϊ αυτι εκπζμπει αποτελεςματικά ακτινοβ ολία 

ςφγχροτρον, φαίνεται όμωσ ότι τθν απορροφάει ςε μεγάλο βακμό. Πταν φτάςει θ 

ακτινοβολία ςφγχροτρον ςτθν διαπερατι περιαςτρικι φλθ (μικρότερθσ πυκνότθτασ) ζχει 

ιδθ εξαςκενιςει αρκετά. Οι περιςςότερεσ SN IIn εκπζμπουν ραδιοκφματα ςε 

μεταγενζςτερο χρόνο, που ςθμαίνει ότι αρχικά υπάρχει μεγαλφτερθ απορρόφθςθ. Να 

ςθμειϊςουμε ότι οι παρατθριςεισ των SN ςτα ραδιοκφματα είναι ελλιπείσ και μπορεί να 

μασ οδθγοφν ςε λάκοσ αποτελζςματα. 

Στισ κλαςςικζσ SN θ εκπομπι ραδιοκυμάτων απορροφάται από τθν ιονιςμζνθ περιαςτρικι 

φλθ ι από ςχετικιςτικά θλεκτρόνια. Κάκε μθχανιςμόσ απορρόφθςθσ ζχει διαφορετικι 

ςθμαςία ςτισ διάφορεσ κατθγορίεσ ςουπερνόβα. Στισ SN IIn κυριαρχεί ο πρϊτοσ 



μθχανιςμόσ, λόγω τθσ πυκνισ περιαςτρικισ φλθσ, αλλά επειδι δθμιουργείται ζνα κζλυφοσ 

ψφξθσ μζςω ακτινοβολίασ ςτθν περιοχι που δζχτθκε το κρουςτικό μζτωπο, ενεργοποιείται 

και ο δεφτεροσ μθχανιςμόσ. Αυτό ςυμβαίνει λόγω ανάμειξθσ του ψυχροφ αερίου ςτο 

βαςικό κρουςτικό μζτωπο. Στθν SN 2006jd παρατθριςαμε ότι θ μάηα του ςχετικά ψυχροφ 

αερίου (10.000- 100.000Κ) που απορροφάει τα ραδιοκφματα είναι παρόμοια με τθν μάηα 

του αερίου που εκπζμπει τισ ακτίνεσ Χ. Η απορρόφθςθ των ραδιοκυμάτων, με όποιο 

μθχανιςμό και να γίνεται, δείχνει μεγάλθ απϊλεια μάηασ του αςτεριοφ  κατά τθν εξζλιξι 

του. Πμωσ μποροφμε να ζχουμε τα ίδια αποτελζςματα με 3 φορζσ μικρότερθ απϊλεια 

μάηασ, αν αυτι ζχει ςυμπυκνϊματα.  

Από τισ παρατθριςεισ ςτα ραδιοκφματα (που ζχουν το περιοριςμό τθσ αρχικά μεγάλθσ 

απορρόφθςθσ)  και ιδίωσ ςτισ ακτίνεσ Χ ςυμπεραίνουμε ότι θ απϊλεια μάηασ ςτουσ 

προγεννιτορεσ των SN IIn ζγινε με εκριξεισ εκτόξευςθσ φλθσ, όπωσ παρατθροφμε να 

ςυμβαίνει τουσ λαμπροφσ μπλε μεταβλθτοφσ.      

Η αςφμμετρθ ζκρθξθ 

Αν και θ αλλθλεπίδραςθ με τθν περιαςτρικι φλθ ςτισ κανονικζσ SN αςτρικισ κατάρρευςθσ 

μπορεί να περιγραφεί με τθν παραδοχι ενόσ ςφαιρικοφ μοντζλου, οι SN ςε περιβάλλον 

πυκνισ περιαςτρικισ φλθσ εξελίςςονται πιο πολφπλοκα. Στο οπτικό φάςμα, ςτισ 

παρατθριςεισ τθσ πολικότθτασ του φωτόσ αποτυπϊνεται θ αςυμμετρία. Σε μερικζσ SN IIn οι 

παρατθριςεισ ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτα ραδιοκφματα δείχνουν ότι αποκλίνουν από το 

ςφαιρικό μοντζλο τθσ ζκρθξθσ. Η περιαςτρικι φλθ περιζχει ςυμπυκνϊματα από τα 

επειςόδια εκτόξευςθσ φλθσ ςτα τελευταία ςτάδια εξζλιξθσ του αςτεριοφ, και  μπορεί να ζχει 

ςχιμα δίςκου ι κυλίνδρου. Ππωσ είδαμε τα ςυμπυκνϊματα φζρνουν διαφοροποιιςεισ 

ςτθν πυκνότθτα ςτιλθσ των διάφορων περιοχϊν τθσ περιαςτρικισ φλθσ. 

Επίλογοσ 

Η φφςθ των προγεννιτορων των SN IIn αποτελεί αίνιγμα. Γνωρίηουμε ότι οι SN IIn 

ςυνδζονται με πυκνι περιαςτρικι φλθ και επειςόδια εκρθκτικισ εκτόξευςθσ φλθσ από το 

αςτζρι. Είναι φυςικό πολλά από τα αςτζρια που εξελίςςονται με τζτοια ζκρθξθ να είναι ςε 

διπλά ςυςτιματα (ωσ αςτζρια μεγάλθσ μάηασ). Μπορεί θ αλλθλεπίδραςθ με τον ςυνοδό 

αςτζρα να δθμιουργεί τισ ιδιαιτερότθτζσ τουσ, όπωσ πιςτεφουμε να ςυμβαίνει ςτουσ 

λαμπροφσ μπλε μεταβλθτοφσ.     



 

 

 

8) Μορφολογία και κινθματικι των υπολειμμάτων (νεφελωμάτων) 

των ςουπερνόβα (SN remnants) 

Τα μοντζλα των νεφελωμάτων των SN πετυχαίνουν προβλζψεισ που ςυμφωνοφνε με τθν 

παρατιρθςθ, όπωσ τθν καμπφλθ φωτόσ ανάλογα τθν μάηα του προγεννιτορα, τθν ταχφτθτα 

τθσ ϊκθςθσ του αςτζρα νετρονίων και τισ αςυμμετρίεσ μεγάλθσ κλίμακασ. Κάκε χρόνο 

ανακαλφπτουμε εκατοντάδεσ ςουπερνόβα, αλλά ςυνικωσ ςυμβαίνουν τόςο μακριά ϊςτε 

να μθν μποροφμε να ανιχνεφςουμε τθν περιαςτρικι φλθ και τθν εκτίναξθ φλθσ τθσ ζκρθξθσ. 

Τα νζα ςε θλικία και κοντινά μασ νεφελϊματα SN προςφζρονται για τθν μελζτθ τθσ 

δυναμικισ τθσ ζκρθξθσ ςε μικρι κλίμακα, κάτω από 1 pc, και είναι ςθμαντικά για τθν 

ανάπτυξθ μιασ αξιόπιςτθσ κεωρίασ. Τα νεφελϊματα είναι ορατά για 100.000 ζτθ ςτο 

θλεκτρομαγνθτικά φάςμα και ζχουμε ανακαλφψει πάνω από 500 ςτον Γαλαξία μασ και ςε 

κοντινοφσ γαλαξίεσ. Τα νεφελϊματα SN μερικϊν χιλιάδων ετϊν ι νεότερα μασ δίνουν 

πλθροφορίεσ για τουσ προγεννιτορεσ των ςουπερνόβα, το περιβάλλον τουσ και τισ 

δυναμικζσ των διάφορων τφπων SN.  

Το νεφζλωμα Cas A ςτθν Καςςιόπθ είναι το νεαρότερο ςτον Γαλαξία μασ (350 ετϊν) και το 

καλφτερα μελετθμζνο νεφζλωμα αςτρικισ κατάρρευςθσ. Ρροζρχεται από μια αςφμμετρθ 

SN IIb, από ζναν ερυκρό υπεργίγαντα με αρχικι μάηα 15- 25 θλιακζσ. Γνωρίηουμε ότι το 

αςτζρι ζχει εξελιχτεί ςε αςτζρα νετρονίων. Στο νεφζλωμα υπάρχουν <κόμβοι>, 

ςυμπυκνϊματα  με φλθ μεγάλθσ ταχφτθτασ (15000 km/s). Η μορφολογία και θ κινθματικι 

του είναι ςθμαντικζσ για τα μοντζλα των SN. 

Μορφολογίεσ των SNR ( νεφελϊματα) 

Τα νεφελϊματα SN ζχουν 3 βαςικζσ κατθγορίεσ, τα κελφφθ, τα πυκνισ κεντρικισ περιοχισ 

και τα ςφνκετα (shell- type, center- filled, composite). Τα πρϊτα παρουςιάηουν εκπομπι 



από ζνα λαμπρό κζλυφοσ. Τα πυκνισ κεντρικισ περιοχισ (γεμάτθ και αδιαφανισ κεντρικι 

περιοχι) περιζχουν ζνα πάλςαρ με ιςχυρό άνεμο (PWN, pulsar wind nebula, νεφζλωμα που 

κυριαρχείται από άνεμο πάλςαρ) που είναι πιο λαμπρόσ από το κζλυφοσ (Crab nebula). Τα 

ςφνκετα είναι μια ανάμεικτθ κατθγορία των 2 πρϊτων. Μία τζταρτθ κατθγορία βρζκθκε 

ςτισ ακτίνεσ Χ και ζχουν εκπομπι ςτα ραδιοκφματα από το κζλυφοσ και ςτισ ακτίνεσ Χ από 

τισ πυκνζσ ςε φλθ κεντρικζσ περιοχζσ τουσ.       

 

 

Η επίδραςθ τθσ ζκρθξθσ ςτο νεφζλωμα SNR 

Οι κατθγορίεσ των εκριξεων SN βαςίηονται ςτο φάςμα και ςτθν καμπφλθ λαμπρότθτασ 

όταν αυτι είναι κοντά ςτο μζγιςτο. Για να αντιςτοιχίςουμε τα νεφελϊματα με τα 2 βαςικά 

είδθ εκριξεων (SN Ia και βαρυτικισ κατάρρευςθσ του αςτρικοφ πυρινα) θ πιο προφανισ 

μζκοδοσ είναι θ ανακάλυψθ του (αν υπάρχει) αςτζρα νετρονίων ςτο νεφζλωμα. Η πιο 

ολοκλθρωμζνθ μζκοδοσ είναι θ μζτρθςθ τθσ αφκονίασ των μετάλλων ςτο νεφζλωμα. 

Χρθςιμοποιοφμε τθν αναλογία Οξυγόνου/ Σίδθρο επειδι οι SN Ia είναι κατά μια τάξθ 

μεγζκουσ ενιςχυμζνοι ςε Σίδθρο από τισ SN CC (αςτρικισ κατάρρευςθσ). Οι τελευταίεσ 

ζχουν ενιςχυμζνα τα ςτοιχεία O, Ne, Mg. Με αυτόν τον τρόπο ζχουμε κατατάξει ςε 

κατθγορίεσ δεκάδεσ νεφελϊματα ςουπερνόβα ςτον Γαλαξία μασ και  ςτα Μαγγελανικά 

νζφθ.  

Μία άλλθ προςζγγιςθ είναι θ μζτρθςθ τθσ αςυμμετρίασ των νεφελωμάτων. Τα νεφελϊματα 

που δθμιουργικθκαν από SN Ia είναι πιο ςφαιρικά και ςυμμετρικά. Ο εκριξεισ των SN CC 

είναι αςφμμετρεσ. Οι αςτζρεσ νετρονίων δζχονται μια ϊκθςθ κατά τθν δθμιουργία τουσ, με 

αποτζλεςμα να κινοφνται προσ μια κατεφκυνςθ με ταχφτθτα <1000 km/s, και ςτα 

νεφελϊματά τουσ παρατθροφμε τθν πλοφςια ςε μζταλλα φλθ να κινείται αντίκετα, επίςθσ 

με μεγάλθ ταχφτθτα. Η φλθ των νεφελωμάτων SN Ia είναι λιγότερο ιονιςμζνθ από τθν φλθ 



των νεφελωμάτων CC SN. Η μεγάλθ ϊκθςθ των αςτζρων νετρονίων μπορεί να προζρχεται 

από τθν διατάραξθ διπλοφ ςυςτιματοσ μικρισ τροχιάσ, δθλαδι ουςιαςτικά από τον ςυνοδό 

του αςτζρα νετρονίων.  

Υπάρχουν 2 ςενάρια για τθν ϊκθςθ. Το ζνα υποςτθρίηει ότι υδροδυναμικζσ αςτάκειεσ 

φζρνουν τθν αςυμμετρία τθσ ζκρθξθσ, με αποτζλεςμα το αςτζρι νετρονίων να κινείται 

αντίκετα από το ςυμπφκνωμα τθσ ζκρθξθσ. Ζτςι πρζπει να υπάρχει μεγαλφτερθ αναλογία 

βαρφτερων ςτοιχείων (Ti, Fe) του αςτρικοφ εςωτερικοφ προσ τθν αντίκετθ κατεφκυνςθ. Τα 

ςτοιχεία C, O, Ne, Mg που προζρχονται από πιο εξωτερικζσ περιοχζσ του αςτεριοφ κατά τθν 

κατάρρευςθ δεν επθρεάηονται ςθμαντικά. Το δεφτερο ςενάριο υποςτθρίηει ότι θ ϊκθςθ 

ςυμβαίνει λόγω ανιςότροπθσ εκπομπισ νετρίνων από τθν ζκρθξθ. Ραρατθροφμε τθν 

εκπομπι ακτινϊν Χ ςτα περιςςότερα νεφελϊματα SN CC να προζρχεται από τθν αντίκετθ 

κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ του αςτζρα νετρονίων. Επίςθσ ςε 6 νεαρά νεφελϊματα CC 

παρατθροφμε ότι θ κατανομι των Si, Ar, S, Ca να είναι ενιςχυμζνθ ςτθν αντίκετθ 

κατεφκυνςθ τθσ κίνθςθσ του αςτζρα νετρονίων.  

Ζχουμε ανακαλφψει 2 νεφελϊματα SN με πολφ ελλειπτικό ςχιμα. Ραρατθροφμε τθν  

αφκονία των χθμικϊν ςτοιχείων τουσ να είναι ευκυγραμμιςμζνθ με τουσ πίδακεσ από jet- 

driven CC SN, δθλαδι εκριξεισ ςουπερνόβα αςτρικισ κατάρρευςθσ με πίδακεσ. Αυτζσ 

ςυνδζονται με τισ εκριξεισ ακτινϊν γ και τισ παρατθροφμε ςε περιβάλλοντα χαμθλισ 

μεταλλικότθτασ, όπωσ το μικρό Μαγγελανικό νζφοσ. Οι πίδακεσ φαίνεται να επθρεάηουν 

τθν μορφολογία αυτϊν των νεφελωμάτων που παρατθροφμε χιλιάδεσ ζτθ μετά τθν ζκρθξθ.  

       

Η εικόνα μασ δείχνει τθν αςυμμετρία του Σιδιρου ςτο νεφζλωμα του Κζπλερ      

Επιδράςεισ του περιβάλλοντοσ και τθσ περιαςτρικισ φλθσ ςτα νεφελϊματα από 

ςουπερνόβα 

Οι προγεννιτορεσ αςτζρεσ των SN CC ζχουν μικρι διάρκεια ηωισ (3- 50 εκατομμφρια ζτθ). 

Ζτςι οι εκριξεισ SN CC ςυμβαίνουν ςτο πυκνό περιβάλλον δθμιουργίασ αςτεριϊν μεγάλθσ 



μάηασ ι πολφ κοντά ςε αυτό. Ρερίπου το ¼ από τα νεφελϊματα SN που παρατθροφμε ςτον 

Γαλαξία μασ παρουςιάηουν αλλθλεπίδραςθ με το μοριακό νζφοσ όπου δθμιουργικθ καν οι 

προγεννιτορεσ τουσ.  Αυτι θ αλλθλεπίδραςθ αποτυπϊνεται ςτισ ακτίνεσ Χ. Οι μεγάλθσ 

κλίμακασ διαφορζσ ςτθν πυκνότθτα τθσ φλθσ ςε ζνα μοριακό νεφζλωμα αυξάνει τθν 

αςυμμετρία του νεφελϊματοσ SN που κα ςχθματιςτεί εκεί. Τα νεφελϊματα SN με τζτοια 

αλλθλεπίδραςθ ζχουν πιο ελλειπτικά/ επιμικθ ςχιματα από τα υπόλοιπα.  Ρολλά από αυτά 

παρουςιάηουν μεγάλθ κεντρικι λαμπρότθτα με κερμικι εκπομπι ακτινϊν Χ και ςχιμα 

κελφφουσ ςτα ραδιοκφματα. 40 από αυτά τα νεφελϊματα SN ανάμεικτθσ μορφολογίασ 

ζχουν εντοπιςτεί ςτον Γαλαξία μασ. Είναι πλοφςια ςε μζταλλα και περιζχουν ιςόκερμο 

πλάςμα. Στα νεαρά νεφελϊματα SN δθμιουργείται ιονιςμζνο πλάςμα που κα φτάςει ςε 

ιςορροπία ιονιςμοφ μζςω ςυγκροφςεων (collisional ionization equilibrium). Σε μερικά 

νεφελϊματα SN ανάμεικτθσ μορφολογίασ μπορεί να ςυμβεί υπεριονιςμόσ, που αποτελεί 

απόδειξθ ταχείασ ψφξθσ θλεκτρονίων. Μπορεί να οφείλεται ςε ψφξθ τθσ καυτισ φλθσ του 

νεφελϊματοσ SN μζςω αλλθλεπίδραςθσ με εξωτερικι του φλθ  ι ςτθν αδιαβατικι διαςτολι 

του νεφελϊματοσ ςε αραιι μεςοαςτρικι φλθ. Η τοποκεςία του υπεριονιςμζνου πλάςματοσ 

μασ δείχνει ποιο ςενάριο είναι πιο πικανό. Στο SNR W49B φαίνεται ότι αυτό είναι 

ςυγκεντρωμζνο δυτικά και αυξάνεται από τα ανατολικά ςτα δυτικά.  Το νεφζλωμα ψφχεται 

από τθν μοριακι φλθ ςτα ανατολικά και διαςτζλλεται προσ τα δυτικά, επιβεβαιϊνοντασ τον 

δεφτερο μθχανιςμό.    

         

 

Αςτάκειεσ και ανάμειξθ φλθσ 

Η διαςπορά των ανεξάρτθτων ςυμπυκνωμάτων φλθσ μπορεί να επθρεάςει τθν ανάμειξθ 

του υλικοφ τθσ ζκρθξθσ με τθν περιαςτρικι φλθ και αργότερα με τθν μεςοαςτρικι φλθ . Η 

κερμαςμζνθ από το κρουςτικό μζτωπο φλθ διαςτζλλεται μζςα ςτθν μικρότερθσ πυκνότθτασ 

φλθ, με αποτζλεςμα τθν δθμιουργία υδροδυναμικϊν αςτακειϊν. Αυτζσ ςυμβάλλουν ςτθν 

αποτελεςματικι ανάμειξθ των μετάλλων από τθν ζκρθξθ με τθν περιαςτρικι φλθ. Η 

ανάμειξθ φλθσ ςυμβαίνει ςε όλουσ τουσ τφπουσ  SN. Σε 9 νεφελϊματα SN παρατθριςαμε 

ανάμειξθ των χθμικϊν ςτοιχείων που δθμιουργικθκαν ςτισ SN με τα ςτοιχεία που 

προχπιρχαν ςτθν περιαςτρικι φλθ.   



Διμερισ νεφελϊματα SN και γαλαξιακά μαγνθτικά πεδία 

Η ακτινοβολία ςφγχροτρον των νεφελωμάτων SN μασ δίνει πλθροφορίεσ για το περιβάλλον 

τουσ, και ειδικά για τθν πυκνότθτα και τον προςανατολιςμό του μαγνθτικοφ πεδίου. Ο 

άξονασ διχοτόμθςθσ τθσ εκπομπισ των νεφελωμάτων SN ςτα ραδιοκφματα βρζκθκε να 

είναι προςανατολιςμζνοσ με το γαλαξιακό επίπεδο, με κάποιεσ εξαιρζςεισ που 

παρουςιάηουν κλίςθ ωσ και 90 μοίρεσ (SN 1006). Οι διαβακμίςεισ ςτθν πυκνότθτα και ςτθν 

ιςχφ του μαγνθτικοφ πεδίου μποροφν να δθμιουργιςουν αςυμμετρίεσ  ςτα νεφελϊματα.  

 Κινθματικι των νεαρϊν νεφελωμάτων SN 

Η μορφολογία ενόσ νεφελϊματοσ SN εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθν ζκρθξθ SN και το 

περιβάλλον τθσ. Μποροφμε να ερευνιςουμε τθν δυναμικι τθσ ζκρθξθσ αλλά και τθν 

διαςτολι ενόσ νεφελϊματοσ SN από τθν κινθματικι των ραδιενεργϊν και μθ κραυςμάτων 

τθσ ζκρθξθσ. Το Cas A, ωσ το νεαρότερο κοντινό νεφζλωμα SN αςτρικισ κατάρρευςθσ, μασ 

προςφζρει υψθλι ανάλυςθ των ιδιοτιτων τθσ διαςτολισ του, μζςω των μετάλλων του 

(ςτοιχεία βαρφτερα του Υδρογόνου). Το Cas A παρουςιάηει 3 διακριτά μζρθ εκτίναξθσ τθσ 

φλθσ (ejecta). Το πιο λαμπρό ςε όλο το φάςμα είναι το κζλυφοσ διαςτολισ του 

νεφελϊματοσ, που παρουςιάηει το κφριο μζροσ τθσ εκπομπισ και ζχει μεγάλο πάχοσ. Το 

υλικό του ζχει κερμανκεί μζςω του αντίςτροφου κρουςτικοφ μετϊπου των 5000 km/s και 

περιζχει τον βαςικό όγκο των κραυςμάτων (debris) τθσ ζκρθξθσ. Η διαςτολι του είναι πολφ 

αςφμμετρθ, με το πίςω θμιςφαίριο να διαςτζλλεται με 6000 km/s ενϊ το μπροςτά με 4000 

km/s. Γφρω από το κζλυφοσ υπάρχουν εκατοντάδεσ μικρά ανεξάρτθτα ςυμπυκνϊματα με 

ταχφτθτεσ 7000- 12000 km/s. Η χθμικι τουσ ςφνκεςθ αντικατοπτρίηει τθν κατανομι των 

χθμικϊν ςτοιχείων ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ του προγεννιτορα αςτεριοφ τθσ SN. 

Το παραπάνω νεφζλωμα παρουςιάηει και 2 διπολικοφσ πίδακεσ ςυμπυκνωμάτων μεγάλθσ 

ταχφτθτασ (8000- 15000 km/s). Αυτζσ οι μεγάλεσ ροζσ κραυςμάτων τθσ ζκρθξθσ περιζχουν 

εκατοντάδεσ μικρά ςυμπυκνϊματα. Αυτά με τθν μεγαλφτερθ ταχφτθτα είναι πλοφςια ςε S, 

Ar, Ca (υλικά από βακιά μζςα ςτο αςτζρι) ενϊ τα ςυμπυκνϊματα κοντά ςτισ βάςεισ των 

πιδάκων είναι πλοφςια ςε O.  

Οι διαφορζσ των παρατθριςεων ςτισ ακτίνεσ Χ και ςτο ορατό φάςμα ζχουν να κάνουν με 

τισ διαφορζσ ςτθν πυκνότθτα τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ που δζχτθκε το αντίςτροφο 

κρουςτικό μζτωπο. Στισ ακτίνεσ Χ παρατθροφμε τισ μεγάλεσ περιοχζσ μικρισ πυκνότθτασ 

ανάμεςα ςτα ςυμπυκνϊματα, ενϊ ςτο ορατό τα ίδια τα μικρά ςυμπυκνϊματα.  

Ζξω από το κζλυφοσ και γφρω από το νεφζλωμα υπάρχουν 4000 δομζσ- ςυμπυκνϊματα, 

που κινοφνται με 12000 km/s. Διαφζρουν ςε χθμικι ςφςταςθ και ταχφτθτα διαςτολισ από 

τουσ πίδακεσ του νεφελϊματοσ. Τα περιςςότερα είναι πολφ μικρά. Ραρουςιάηουν αςκενείσ 

γραμμζσ εκπομπισ Υδρογόνου, που ςθμαίνει ότι ο προγεννιτορασ του Cas A είχε μικρι 

ποςότθτα επιφανειακοφ Υδρογόνου (SN IIb). Ρρόκειται για τθν πρϊτθ γραμμι τθσ 

αλλθλεπίδραςθσ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ με το νεφζλωμα.      



   

Τα ςυμπυκνϊματα φλθσ ςτο Cas A 

Οι δακτφλιοι εκτίναξθσ φλθσ και οι εςωτερικζσ φοφςκεσ  

Αν και τα κραφςματα μιασ SN ζχουν λίγο-πολφ τυχαία κατανομι, θ κινθματικι και οι 

χθμικζσ ιδιότθτεσ του κελφφουσ (κζλυφοσ φλθσ που διαςτζλλεται από τθν ζκρθξθ) του Cas A 

αντιςτοιχοφν ςε μια ςειρά δακτυλίων ςτο υπζρυκρο και ςτο ορατό φωσ, που 

δθμιουργικθκαν από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Οι δακτφλιοι (φλθσ που 

διαςτζλλεται από τθν ζκρθξθ) είναι πλοφςιοι ςε O, S, Ar, Ca και βρίςκονται γφρω από τισ 

πλοφςιεσ ςε Σίδθρο περιοχζσ εκπομπισ ακτινϊν Χ. Οι δακτφλιοι προζρχονται από δομζσ 

που δθμιουργικθκαν κατά τθν ζκρθξθ.  

Η φλθ ςτο εςωτερικό του νεφελϊματοσ παρουςιάηει μερικζσ <φοφςκεσ>, αποτζλεςμα τθσ 

διαςτολισ των δομϊν του 56Ni. Με τθν διαςτολι αυτϊν των δομϊν ςυμπιζηεται μθ 

ραδιενεργι φλθ όπωσ  O, S, Ar, Ca ςε φοφςκεσ. Ζτςι δικαιολογείται θ πλοφςια ςε Σίδθρο φλθ 

ςτο εςωτερικό των δακτυλίων από πλοφςια ςε O, S κραφςματα τθσ ζκρθξθσ. Πταν οι 

διαςτελλόμενεσ φοφςκεσ ςυγκροφονται με το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο, 

δθμιουργείται ζνα μζτωπο επαφισ ςε ςχιμα δακτυλίων που περιζχουν αρκετό Σίδθρο, 

προϊόν τθσ ραδιενεργοφσ διάςπαςθσ του 56Ni. Ραρόμοιεσ δομζσ ζχουν παρατθρθκεί και ςε 

άλλα νεφελϊματα CC. Ο αρικμόσ των δακτυλίων αυξάνεται με τθν μάηα του προγεννιτορα. 

Μασ βοθκάνε να εξθγιςουμε το προφίλ των γραμμϊν εκπομπισ ςτα μεταγενζςτερα 

φάςματα των SN II/Ib, που παρακζτει ςε ςυμπυκνϊματα φλθσ.  

Γενικά οι κινθματικζσ δομζσ των CC SN είναι εξαρτϊμενεσ από τθν χθμικι αφκονία τθσ φλθσ 

τθσ ζκρθξθσ. Στο Cas A θ πλοφςια ςε Σίδθρο φλθ ζχει γφρω τθσ μθ ραδιενεργι φλθ τθσ 

ζκρθξθσ. Επίςθσ τα μεγάλθσ ταχφτθτασ ςυμπυκνϊματα φλθσ  γφρω από το νεφζλωμα και 

μπροςτά από το βαςικό κρουςτικό μζτωπο είναι οι μόνεσ  δομζσ που περιζχουν Υδρογόνο. 

Μασ δείχνουν ότι ο προγεννιτορασ αςτζρασ είχε ζνα λεπτό ςτρϊμα Υδρογόνου. Οι μεγάλθσ  

ταχφτθτασ πίδακεσ υλικοφ τθσ ζκρθξθσ επεμβαίνουν ςτθν κατανομι των χθμικϊν ςτοιχείων 

ςτο νεφζλωμα. 



               

 

Πίδακεσ (jets) μεγάλθσ ταχφτθτασ με φλθ από τθν ζκρθξθ SN 

Ρίδακεσ φλθσ όπωσ ςτο Cas A  υπάρχουν ςτισ SN Ic, που ζχουν πλατιζσ φαςματικζσ γραμμζσ 

και ςχετίηονται με εκριξεισ ακτινϊν γ, μζχρι τισ πιο <κανονικζσ> SN Ibc. Ριςτεφουμε ότι 

υπάρχει μια μεγάλθ ποικιλία πιδάκων ςτισ ςουπερνόβα. Οι μεγάλεσ ταχφτθτεσ των πιδάκων 

βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά ςτο Cas A μποροφν να εξθγθκοφν από τθν αςυμμετρία 

τθσ αλλθλεπίδραςθσ τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ με το περιαςτρικό κζλυφοσ. Ο πίδακεσ μπορεί να 

δθμιουργθκοφν ςτο ιςθμερινό επίπεδο του προγεννιτορα αςτζρα από τθν διαφορά 

πυκνότθτασ τθσ φλθσ εκεί με τισ πολικζσ του περιοχζσ ςτθν περιαςτρικι φλθ. Οι πυκνζσ 

ιςθμερινζσ περιοχζσ μπορεί να δθμιουργικθκαν από τισ εκροζσ φλθσ ενόσ ιςθμερινοφ 

κυλίνδρου. 

Οι προεξοχζσ ςτο κυρίωσ κζλυφοσ του Cas A κοντά ςτθ βάςθ του βορειοανατολικοφ πίδακα 

ανιχνεφονται  ςτισ ακτίνεσ Χ, ςτο ορατό, ςτο υπζρυκρο και ςτα ραδιοκφματα. Ρροζρχονται 

από εκρθκτικι εκτίναξθ φλθσ. Μασ δείχνουν ότι οι πίδακεσ ςυνδζονται με τθν δυναμικι τθσ 

ζκρθξθσ του αςτρικοφ πυρινα. Και θ κατανομι των ςυμπυκνωμάτων ςτουσ δφο πίδακεσ 

επίςθσ παραπζμπει ςε μεγάλθσ ταχφτθτασ πίδακεσ από υλικό εςωτερικοφ φλοιοφ του 

αςτεριοφ, βάςει των χθμικϊν ςτοιχείων τουσ. Μόνο ςε αυτζσ τισ περιοχζσ ςυναντάμε 

ςυμπυκνϊματα με γραμμζσ εκπομπισ Hα, NII, OII, SII, ArIII. Αυτά δείχνουν υλικό από τθν 

φωτόςφαιρα (Υδρογόνο και Άηωτο) να ζχει ανακατευτεί μζςω εκτίναξθσ και ςτροβιλιςμϊν 

με υλικό από το αςτρικό εςωτερικό (Θείο, Αργό και Οξυγόνο). Στο εξωτερικό μζροσ των 

πιδάκων, όπου και φτάνουν ςτθν μεγαλφτερθ ταχφτθτά τουσ, ανιχνεφουμε μόνο SII, CaII, 

μια απόδειξθ ότι τα ςτοιχεία  Si, S, Ar, Ca ςχθματίηονται βακειά μζςα ςτα αςτζρια.  

Η κινθτικι ενζργεια των πιδάκων του Cas A υπολογίηεται ςτα (10ςτθ50) erg. Σε αυτι τθν 

τιμι δεν υπολογίηουμε τθν ενζργεια που χρειάςτθκε να εκτιναχτεί το υλικό τουσ ςτα 

εξωτερικά ςτρϊματα του νεφελϊματοσ, ζτςι θ αρχικι ενζργεια των πιδάκων πρζπει να 

ιταν μεγαλφτερθ, μζχρι και το 10% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ. 



Υπάρχουν και άλλα νεαρά νεφελϊματα αςτρικισ κατάρρευςθσ που ζχουν πίδακεσ. Το 

νεφζλωμα του Καρκίνου και το 3 C58, από SN αςτεριϊν μικρότερθσ μάηασ, δείχνουν ροζσ 

φλθσ με μεγάλο πλάτοσ. Το γεγονόσ ότι υπάρχουν πίδακεσ φλθσ πολφ μεγάλθσ ταχφτθτασ, 

ςε νεφελϊματα με προγεννιτορεσ αςτζρια ςχετικά μικρισ μάηασ (πάντα πάνω από 8- 10 

θλιακζσ μάηεσ), αλλά και ςε νεφελϊματα με προγεννιτορεσ αςτζρια μεγάλθσ μάηασ που 

εκπζμπουν ακτίνεσ γ, μασ δείχνει ότι θ κεντρικι δυναμικι των CC SN δεν διαφζρει και τόςο 

πολφ ανάλογα τθν αςτρικι μάηα (ίςωσ για ζνα οριςμζνο εφροσ αςτρικισ μάηασ). 

 

Η κινθματικι του αςτζρα νετρονίων του Cas A μασ δίνει πλθροφορίεσ για τθν φφςθ των 

πιδάκων και τθν δυναμικι τθσ ζκρθξθσ. Ο αςτζρασ νετρονίων βρίςκεται 7 μοίρεσ νότια του 

κζντρου διαςτολισ του νεφελϊματοσ, και δζχτθκε ϊκθςθ 350 km/s κατά τθν ζκρθξθ. Η 

νοθτι γραμμι που ενϊνει τουσ 2 πίδακεσ είναι ςχεδόν κάκετθ ςτθν κατεφκυνςθ κίνθςθσ 

του αςτζρα νετρονίων. Φαίνεται ότι ο αςτζρασ νετρονίων ςε μια CC SN δζχεται ϊκθςθ 

κάκετα ςτον άξονα των πιδάκων εκροισ φλθσ. 



 

Το άςπρο βζλοσ δείχνει τθν κίνθςθ του αςτζρα νετρονίων και το πράςινο το μαγνθτικό 

δίπολο. 

 Η κινθματικι του ραδιενεργοφ Τιτανίου ςτα νεαρά νεφελϊματα SN 

Μετριςαμε τθν κινθματικι του 44Ti από τισ γραμμζσ ραδιενεργοφσ διάςπαςισ του. Τισ 

ανακαλφψαμε ςε 2 νεαρά νεφελϊματα SN, τα SNR 1987A και Cas A. Στο πρϊτο οι γραμμζσ 

ιταν λεπτζσ και ζδειχναν ταχφτθτα (μζςω ερυκρολίςκθςθσ) 700 km/s. Η ανυπαρξία 

μετατόπιςθσ των γραμμϊν του Τιτανίου ςτο μπλε ςθμαίνει μεγάλθ αςυμμετρία τθσ 

εκτίναξισ του από το αςτζρι (ςαν να ςυμβαίνει μόνο ςε μία κατεφκυνςθ). Στο Cas A το 

44Τιτάνιο δεν ακολουκεί τθν διαςπορά του Σιδιρου (παράγωγο τθσ ραδιενεργοφσ 

διάςπαςθσ του 56Νικελίου), οφτε φαίνεται να ςχετίηεται με τουσ πίδακεσ του νεφελϊματοσ. 

Το 40% του Τιτανίου βρίςκεται εςωτερικά του αντίςτροφου κρουςτικοφ μετϊπου, άλλο ζνα 

40% κοντά ςε αυτό και το 20% πίςω από αυτό. Γενικά θ διαςπορά του είναι ιδιαίτερθ. Το 

44Ti που βρίςκεται εξωτερικά του αντίςτροφου  κρουςτικοφ μετϊπου βρίςκεται ςτθν ίδια 

περιοχι με το κερμαςμζνο από το κρουςτικό μζτωπο Σίδθρο, ενϊ γενικά οι περιοχζσ με 

Σίδθρο δεν ταυτίηονται με το 44Ti. Οι τοπικζσ ςυνκικεσ κατά τθν ζκρθξθ είχαν τζτοιεσ 

διαφορζσ ϊςτε ςε μερικζσ περιοχζσ να μθν ςθμειϊκθκε αξιόλογθ παραγωγι  44Ti. Φαίνεται 

θ ςυγκζντρωςθ του 44Ti  να είναι ςε αντίκετθ κατεφκυνςθ με τθν κίνθςθ του αςτζρα 

νετρονίων.                



 

Μπλε=44Ti, Ρράςινο= πίδακασ Si/Mg,  Κόκκινο=Fe 

 

9) Τα κρουςτικά κφματα (Shock waves) ςτισ εκριξεισ SN 

Στο ςφμπαν τα περιςςότερα κρουςτικά μζτωπα ςαρϊνουν φλθ που αποτελείται κατά 

τουλάχιςτον  99% από Υδρογόνο και Ήλιον (μεςοαςτρικι φλθ). Η φλθ μιασ ζκρθξθσ SN ζχει 

διαφορετικι ςφςταςθ. Η κερμοπυρθνικι ςφντθξθ μζςω του κφκλου CNO περιορίηει πολφ το 

Υδρογόνο ςε ζνα αςτζρι μεγάλθσ μάηασ. Αν το κφριο ςυςτατικό ςτθν φλθ που δζχεται το 

κρουςτικό μζτωπο είναι το Ήλιον, δεν ζχουμε μεγάλεσ διαφορζσ ςε ςχζςθ με τθν 

μεςοαςτρικι φλθ. Αν και το Υδρογόνο και το Ήλιον ζχουν ςυντθχκεί ςε βαρφτερα ςτοιχεία 

(ι ζχουν απομακρυνκεί από το αςτζρι), τότε το κρουςτικό μζτωπο αλλάηει εμφάνιςθ και 

χαρακτθριςτικά.  

Η πρϊτθ διαφορά είναι ότι ςτο κρουςτικό μζτωπο φλθσ από ςουπερνόβα τα ςωματίδια 

(ατομικοί πυρινεσ) ζχουν μεγαλφτερθ μάηα. Η διαφορά αυξάνεται αν θ φλθ είναι 

ιονιςμζνθ, ασ ποφμε ςε κερμοκραςία 100.000 Κ. Η κατάςταςθ ιονιςμοφ αλλάηει όταν 

κερμανκεί το αζριο.  

Η δεφτερθ διαφορά είναι ότι θ φλθ από βαρφτερα ςτοιχεία ψφχεται πιο αποτελεςματικά. Σε 

κερμοκραςία 30.000 Κ θ ψφξθ των βαρζων ςτοιχείων ζχει 1- 3 μεγζκθ μεγαλφτερθ 

αποτελεςματικότθτα ψφξθσ (μζςω ακτινοβολίασ). Ζτςι ψφχεται πολφ πιο γριγορα. Ο 

μεγάλοσ ρυκμόσ ψφξθσ φαίνεται να ορίηει τθν ψφξθ μζςω ακτινοβολίασ ωσ τον βαςικό 

μθχανιςμό μεταφοράσ ενζργειασ, και το χρονοδιάγραμμα τθσ ψφξθσ γίνεται πολφ μικρό.  

Λόγω των διαφορϊν κερμοκραςίασ ζνασ άλλοσ μθχανιςμόσ, θ κερμικι μεταβίβαςθ, γίνεται 

επίςθσ  ςθμαντικι, με τθν απουςία μαγνθτικϊν πεδίων. 

Μια άλλθ ςυνζπεια τθσ ταχείασ ψφξθσ είναι θ ενίςχυςθ των αςτακειϊν ενόσ ρευςτοφ. Η 

ηϊνθ ψφξθσ πίςω από το κρουςτικό μζτωπο αποτελεί πεδίο κερμικισ αςτάκειασ ςε ζνα 

μεγάλο εφροσ ταχυτιτων του κρουςτικοφ μετϊπου, ςε ζνα κανονικό αζριο. Αυτι θ 

αςτάκεια οδθγεί ςε βίαιθ κατάρρευςθ, δευτερεφον κρουςτικά κφματα και μεγάλεσ 

μεταβολζσ ςτθν ταχφτθτα του κρουςτικοφ μετϊπου , αν και τα μαγνθτικά πεδία μπορεί να 

αποςβζςουν τα παραπάνω. Ζνασ αυξθμζνοσ ρυκμόσ ψφξθσ κα ενιςχφςει τθν αςτάκεια. Μια 

άλλθ αςτάκεια, θ αςτάκεια του λεπτοφ κελφφουσ (thin shell instability) εμφανίηεται όταν 



ζνα λεπτό, πυκνό κζλυφοσ δθμιουργείται από ζνα κρουςτικό κφμα ψφξθσ μζςω 

ακτινοβολίασ, που ζχει ωσ μθχανιςμό ζνα αζριο υψθλισ πίεςθσ και κερμοκραςίασ. 

Σχθματίηονται δομζσ ςτο κζλυφοσ επειδι θ πίεςθ εμβολισ (ram pressure) του αερίου που 

δζχεται το κζλυφοσ είναι ςε διαφορετικι κατεφκυνςθ από τθν πίεςθ από το εςωτερικό του 

(τθν διαςτολι του).    

Κρουςτικά μζτωπα με και χωρίσ ςφγκρουςθ ςωματιδίων 

Ζνα κρουςτικό μζτωπο ειςάγει μια υπερθχθτικι ροι φλθσ ςε φλθ που ζχει υποθχθτικι 

ταχφτθτα, με αποτζλεςμα να ελαττϊνεται θ ταχφτθτα των 2 μερϊν τθσ φλθσ και να 

αυξάνεται θ ταχφτθτα του ιχου και θ κερμοκραςία. Για να ελαττωκεί θ ταχφτθτα ροισ  

πρζπει θ φλθ να ςυμπιεςτεί. Η αφξθςθ τθσ ταχφτθτασ του ιχου ςυμβαίνει λόγω τθσ 

διατιρθςθσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ ροισ ςτο κερμικό κρουςτικό μζτωπο. Η μετάβαςθ 

από προ κρουςτικοφ μετϊπου ςε μετά κρουςτικοφ μετϊπου ςυνκικεσ είναι απότομθ. Σε 

ζνα  κρουςτικό μζτωπο ςφγκρουςθσ θ μετάβαςθ κα ςυμβεί μζςω ςυγκροφςεων των 

ςωματιδίων, και επιτυχαίνεται κερμικι ιςορροπία. Στο πλάςμα θ μετάβαςθ μπορεί να 

ςυμβεί ςε μικρότερθ κλίμακα από τθν κλίμακα τθσ ςφγκρουςθσ.  

Σε κρουςτικά μζτωπα χωρίσ ςφγκρουςθ δεν αλλθλεπιδροφν μεμονωμζνα τα ςωματίδια, 

αλλά μζςω αλλθλεπίδραςθσ μεγάλου πλικουσ ςωματιδίων. Τα ςωματίδια με τθν 

μεγαλφτερθ ενζργεια μπορεί να ςκεδαςτοφν ανάμεςα ςτο κρουςτικό μζτωπο και τον 

μαγνθτικό ςτροβιλιςμό και να φτάςουν ςε ςχετικιςτικζσ ταχφτθτεσ.  

Κρουςτικά μζτωπα ακτινοβολίασ και μθ 

Τα κρουςτικά μζτωπα όπου ο χρόνοσ ψφξθσ μζςω ακτινοβολίασ είναι μεγάλοσ ςχετικά με 

τον δυναμικό χρόνο δεν είναι ακτινοβολίασ (radiative). Για παράδειγμα, το κφμα φλθσ από 

τθν ζκρθξθ ςε ζνα νεαρό νεφζλωμα SN δθμιουργεί κερμοκραςίεσ 100 εκατομμφρια Κ και το 

χρονοδιάγραμμα ψφξθσ μζςω ακτινοβολίασ είναι πολφ μεγαλφτερο από τθν θλικία του 

νεφελϊματοσ. Ζτςι θ ψφξθ μζςω ακτινοβολίασ δεν είχε αρκετό χρόνο να μεταδϊςει μεγάλο 

μζροσ από τθν κερμικι ενζργεια που δθμιουργικθκε μετά το κρουςτικό μζτωπο μζςω 

ακτινοβολίασ ι να επθρεάςει τθν δυναμικι τθσ ροισ. Η εκπομπι ακτινοβολίασ Χ ςτα 

νεφελϊματα SN παράγεται από κρουςτικά μζτωπα που δεν είναι ακτινοβολίασ. Τα 

κρουςτικά μζτωπα από νεφελϊματα SN που ειςχωροφν ςτθν μεςοαςτρικι φλθ είναι 

ακτινοβολίασ, αν ζχουν μικρότερθ ταχφτθτα από 300 km/s. Τα κρουςτικά μζτωπα 

ακτινοβολίασ αποβάλλουν μεγάλο μζροσ τθσ κερμικισ τουσ ενζργειασ με εκπομπι 

φωτονίων, με αποτζλεςμα να είναι πιο λαμπρά και πιο εφκολο να παρατθρθκοφν ςτο 

ορατό, ςτο υπζρυκρο και ςτο υπεριϊδεσ.  

Τα κρουςτικά μζτωπα SN χωρίηονται επίςθσ ςε αυτζσ τισ 2 κατθγορίεσ, αλλά ο χρόνοσ 

ψφξθσ είναι πολφ μικρότεροσ. Το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο ςε ζνα αζριο μικρισ 

πυκνότθτασ δεν είναι ακτινοβολίασ και εκπζμπει ακτίνεσ Χ. Το (πιο αργό) αντίςτροφο 

κρουςτικό μζτωπο ςε ζνα ςυμπφκνωμα φλθσ ςτο νεφζλωμα είναι ακτινοβολίασ και κάνει το 

ςυμπφκνωμα να λάμπει. Στα SNR Tycho και SN1006 τα κρουςτικά μζτωπα δεν είναι 

ακτινοβολίασ.    

    



 

 

Φωτοιονιςμόσ μζςω νεφελϊματοσ ανζμου αςτζρα νετρονίων (PWN) 

Μία τζτοια περίπτωςθ φωτοιονιςμοφ μζςω εκπομπι ακτινοβολίασ ςφγχροτρον, ςε 

νεφζλωμα που κυριαρχείται από άνεμο αςτζρα νετρονίων (PWN), είναι το νεφζλωμα του 

Καρκίνου. Η εκπομπι του παρουςιάηει He, C, O λόγω ςφντθξθσ του προγεννιτορα αςτζρα 

με τον κφκλο CNO αλλά όχι τα βαρφτερα ςτοιχεία που προζρχονται από τθν καφςθ του 

Οξυγόνου. Ενϊ θ φλθ που εκτινάχτθκε από τθν ςουπερνόβα (περιλαμβάνει και φλθ που ζχει 

δεχτεί κρουςτικό μζτωπο και φλθ που δεν ζχει δεχτεί κρουςτικό μζτωπο) είναι ιονιςμζνθ, 

το αζριο που ςυμπιζςτθκε από το κρουςτικό μζτωπο από τθν διαςτολι του PWN 

παρουςιάηει πιο δυνατι εκπομπι και ςχθματίηει τισ προεξοχζσ ςτο νεφζλωμα.  

Οι γραμμζσ εκπομπισ του νεφελϊματοσ οφείλονται ςτον φωτοιονιςμό του ςυμπιεςμζνου 

αερίου χωρίσ μεγάλθ ςυνειςφορά τθσ κερμικισ ενζργειασ του κρουςτικοφ μετϊπου. Η 

περιοχι πίςω από το κρουςτικό μζτωπο ζχει πολφ μεγάλθ κερμοκραςία και ςυμβάλλει 

κατά πολφ ςτθν εκπομπι ςτο υπεριϊδεσ. Το κρουςτικό μζτωπο ακτινοβολίασ δθμιουργεί 

ζνα πυκνό κζλυφοσ που επιταχφνεται από το PWN και δθμιουργεί ςυμπυκνϊματα ςτο 

νεφζλωμα. Ραρόμοια φαινόμενα παρατθροφμε και ςτο νεφζλωμα ςουπερνόβα  3 C 58. Ζνα 

εςωτερικά πλοφςιο ςε O νεφζλωμα ανζμου αςτζρα νετρονίων είναι το B0540-69.3. Το 

αζριο πριν το κρουςτικό μζτωπο είναι φωτοιονιςμζνο ςε ακραίο βακμό. Το αποτζλεςμα 

είναι ζνα ςχετικά αργό κρουςτικό μζτωπο να παρουςιάηει μεγάλο ιονιςμό και να ζχει τα 

χαρακτθριςτικά ενόσ κρουςτικοφ μετϊπου μεγάλθσ ταχφτθτασ.  

Αςτάκειεσ 

Στισ εκτινάξεισ φλθσ των SN οι ςυνκικεσ είναι ακραίεσ λόγω του μικροφ χρόνου ψφξθσ μζςω 

ακτινοβολίασ (μικρότεροσ από τον χρόνο διάςχιςθσ τθσ ηϊνθσ ψφξεωσ από τον ιχο). Αυτό 

δθμιουργεί δευτερεφοντα κρουςτικά κφματα που αποςυμπιζηουν το αζριο και το φζρνουν 

ςε κατάςταςθ ιςορροπίασ.  

Η ψφξθ μζςω ακτινοβολίασ δθμιουργεί ζνα λεπτό και πυκνό κζλυφοσ που δζχεται πίεςθ 

εμβολισ από το αζριο που κινείται αντίκετα ςτθν διαςτολι του νεφελϊματοσ και κερμικι 

πίεςθ από το καυτό μικρισ πυκνότθτασ αζριο ςτο εςωτερικό του νεφελϊματοσ. Πταν το 

κζλυφοσ δθμιουργιςει ρωγμζσ, αυτζσ οι δυνάμεισ δεν είναι ευκυγραμμιςμζνεσ, με 

αποτζλεςμα οι ρωγμζσ να μεγαλϊνουν. Η ταχεία ψφξθ των κρουςτικϊν μετϊπων ςθμαίνει 



ότι αυτά τα κελφφθ ςχθματίηονται γριγορα. Η αςτάκεια αναπτφςςεται ςε δεφτερο χρόνο 

και αν ιδθ υπάρχουν ςυμπυκνϊματα τότε θ αςτάκεια που δθμιουργείται δεν είναι τόςο 

ςθμαντικι.  

Επιτάχυνςθ των ςωματιδίων  

Ζχουμε ανακαλφψει εκπομπι ακτινοβολίασ ςφγχροτρον, ςτισ ακτίνεσ Χ, ςε νεαρά 

νεφελϊματα όπωσ το Tycho και το SN1006. Ρροζρχονται από ζνα λεπτό κζλυφοσ ςτο 

βαςικό (προϊκθςθσ) κρουςτικό μζτωπο και ζνα κζλυφοσ με μεγαλφτερο πάχοσ ςτθν 

περιοχι επαφισ (με ςτροβιλιςμό) ανάμεςα ςτο υλικό τθσ ζκρθξθσ που δζχτθκε το 

κρουςτικό μζτωπο και τθν μεςοαςτρικι φλθ. Ππωσ είδαμε ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, ςτο 

Cas A παρατθροφμε εκπομπι ακτινοβολίασ ςφγχροτρον από το αντίςτροφο κρουςτικό 

μζτωπο.  

Αφκονία των χθμικϊν ςτοιχείων, ταχφτθτα τθσ φλθσ και πίεςθ ςτα κρουςτικά μζτωπα  

Μια προςζγγιςθ είναι να χωρίςουμε το κρουςτικό μζτωπο ανά ταχφτθτα τθσ φλθσ ςε αυτό. 

Οι διάφορεσ φαςματικζσ γραμμζσ των ιόντων των ςτοιχείων αντιςτοιχοφν ςε διαφορετικζσ 

ταχφτθτεσ τθσ φλθσ. Για τα πλοφςια ςε Οξυγόνο νεφελϊματα (SNR) N132D, 1E102.2-7219 

ςτο μικρό Μαγγελανικό νζφοσ, ζγινε μια μελζτθ με τθν παραδοχι ότι το μοντζλο 

αντιςτοίχιςθσ  για τα ςτάδια ιονιςμοφ του Οξυγόνου με τθν κερμοκραςία ιςχφουν και για 

άλλα χθμικά ςτοιχεία. Ραρατθρικθκαν τα ιόντα NeIII, NeIV, NeV, CII, CIII, CIV ενϊ για το 

Μαγνιςιο μόνο το MgII. Οι αναλογία του Οξυγόνου προσ τον Άνκρακα υπολογίςτθκε ςε 16 

και 23 αντίςτοιχα ςτα 2 νεφελϊματα ςουπερνόβα, θ αναλογία Οξυγόνου/ Νζον 3- 2 και 5- 6 

, και θ αναλογία Οξυγόνου/ Μαγνιςιο 10- 20 και 20- 40 αντίςτοιχα.  

Αυτι θ μζκοδοσ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί ςτα ςυμπυκνϊματα φλθσ ςτα νεφελϊματα SN. 

Οι αςτάκειεσ και άλλεσ ιδιότθτεσ ςτα ςυμπυκνϊματα επθρεάηουν τθν ταχφτθτα τθσ φλθσ. 

Κρουςτικά μζτωπα ςτισ SN 

Η εκπομπι ακτινοβολίασ των περιςςότερων SN πθγάηει από τθν ραδιενεργό διάςπαςθ, 

αλλά ςε μερικζσ πολφ λαμπρζσ SN αςτρικισ κατάρρευςθσ κυριαρχεί θ αλλθλεπίδραςθ με 

τθν πυκνι περιαςτρικι φλθ. Στισ SN IIL, IIn ο προγεννιτορασ είναι ζνασ ερυκρόσ 

υπεργίγαντασ ενϊ ςτισ Ib ζνα αςτζρι Wolf- Rayet (χωρίσ Υδρογόνο). Ζτςι, τουλάχιςτον 

αρχικά, αυτζσ οι ςουπερνόβα χαρακτθρίηονται από τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ.  

Με τθν πάροδο του χρόνου το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο που δθμιουργείται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ με τθν περιαςτρικι φλθ ειςχωρεί όλο και πιο βακειά 

ςτο υλικό που εκτινάςςεται από τθν ςουπερνόβα και τελικά φτάνει ςτθν χωρίσ Υδρογόνο 

εςωτερικι φλθ του αςτεριοφ. Σε μεταγενζςτερα φάςματα SN παρατθροφμε τθν ελάττωςθ 

του Hα και τθν αφξθςθ του OIII. Ζνα τζτοιο παράδειγμα είναι θ SN 2014C. Το φάςμα τθσ 

εξελίχτθκε από Ib ςε IIn. Ενϊ παρουςίαςε αςκενείσ γραμμζσ απορρόφθςθσ  του Hα ςτο 

μζγιςτο λαμπρότθτασ, ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο παρουςίαςε ιςχυρζσ γραμμζσ εκπομπισ 

του Hα. Τα μικρά πλάτθ των γραμμϊν ζδειξαν ότι θ εκπομπι από το Υδρογόνο και τον πολφ 

ιονιςμζνο Σίδθρο προζρχονται από τθν περιαςτρικι φλθ.  



Οι SN 1993j, 2014C παρουςίαςαν αρχικά αςκενείσ γραμμζσ Hα αλλά ςφντομα εξελίχτθκαν 

ςε  τφπου IIb. Η αναλογία OII/ Hα αυξικθκε κατά μια τάξθ μεγζκουσ.  

Μελζτεσ ζδειξαν ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ εκπομπισ ςτισ ακτίνεσ Χ προζρχεται από το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Η φλθ με τθν μικρότερθ κερμοκραςία βρίςκεται ςτο 

κρουςτικό μζτωπο ακτινοβολίασ. Από το φάςμα ςτισ ακτίνεσ Χ προκφπτει ότι το  αντίςτροφο  

κρουςτικό μζτωπο ειςχωρεί ςε περιοχζσ που είναι πλοφςιεσ ςε Άηωτο και φτωχζσ ςε 

Οξυγόνο.  

Επειδι κάποιο μζροσ του αντίςτροφου κρουςτικοφ μετϊπου είναι ακτινοβολίασ, 

αναπτφςςεται ζνα πυκνό κζλυφοσ ςε αυτό. Αυτό επθρεάηει τον ιονιςμό τθσ φλθσ.    

 

 

10) Η δθμιουργία ςκόνθσ ςτισ SN και ςτα νεφελϊματα SNR    

Οι ςουπερνόβα κεωροφνται οι βαςικοί μθχανιςμοί δθμιουργίασ ςκόνθσ ςτο ςφμπαν. Ακόμα 

και ςε μακρινοφσ γαλαξίεσ Κβάηαρ (ςτο πρϊιμο ςφμπαν) εντοπίηουμε ςκόνθ μζςω τθσ 

ερυκροποίθςθσ (reddening), δθλαδι οι γαλαξίεσ φαίνονται πιο κόκκινοι από ότι είναι, 

ζχοντασ υπολογίςει και τθν ερυκρολίςκθςθ λόγω ςυμπαντικισ διαςτολισ. Η κοςμικι ςκόνθ 

περιζχει κόκκουσ από το μζγεκοσ μερικϊν μορίων ωσ μερικά μικρά του μζτρου. Οι 

κατθγορίεσ τθσ, βάςει των χθμικϊν τουσ τφπων, είναι αυτζσ με Άνκρακα (άμορφοι και 

γραφίτεσ), Ρυριτιοφχουσ (olivines, pyroxenes, άμορφοι και κρυςταλλικοί), Οξείδια 

μετάλλων (alumina, fayalite, magnesia, spinel), κακαρά μζταλλα (Σίδθρο, Μαγνιςιο, 

Ρυρίτιο), metal sulphides, carbides και άλλα είδθ. Η ςκόνθ αποτελεί το 1- 2% τθσ ςυνολικισ 

βαρυονικισ φλθσ του ςφμπαντοσ, αλλά μπορεί να ςυνειςφζρει ωσ και 50% ςτθν 

λαμπρότθτα ενόσ γαλαξία. Οι κόκκοι ςκόνθσ απορροφοφν και ςκεδάηουν αποτελεςματικά 

τθν υπεριϊδθ, τθν οπτικι και τθν κοντινι υπζρυκρθ ακτινοβολία, και τθν επανεκπζμπουν 

ςτο υπζρυκρο και ςτα μικροκφματα. Η μεςοαςτρικι και μεςογαλαξιακι ςκόνθ επθρεάηει τα 

φάςματα και τα χρϊματα των αντικειμζνων ςτο ςφμπαν. Επίςθσ αποτελεί τθ βαςικι φλθ για 

τθν δθμιουργία των πλανθτϊν.  

Η ςφνκεςθ τθσ κοςμικισ ςκόνθσ επθρεάηεται από τθν κερμοκραςία και πυκνότθτα του 

αερίου (ςυνικωσ βρίςκεται ςε νεφελϊματα). Για τθν δθμιουργία τθσ χρειάηεται μεγάλθ 

κερμοκραςία και πίεςθ, όπωσ ςτισ εκροζσ φλθσ από τα αςτζρια ςτον αςυμπτωτικό κλάδο, 

ςτουσ αςτρικοφσ ανζμουσ και τθν εκρθκτικι απϊλεια μάηασ των εξελιγμζνων αςτεριϊν 

μεγάλθσ μάηασ, ςτισ νόβα και ςτισ ςουπερνόβα. Αυτζσ οι ςυνκικεσ όμωσ δεν ζχουν μεγάλθ 

διάρκεια ςτα αςτζρια.  

Η ςκόνθ ςτα πυκνά νεφελϊματα με απορρόφθςθ φωτόσ πάνω από 3 mag (extinction, πόςο 

φωσ <κόβει> θ ςκόνθ) ζχει τθν μορφι ςυμπαγϊν πυρινων με μανδφα πάγου. Ο 

εμπλουτιςμόσ των κόκκων με πάγο δείχνει τθν ανάπτυξι τουσ ςτα νεφελϊματα. Το 

χρονοδιάγραμμα ςυςςϊρευςθσ πάγου ςε ζνα κόκκο ςκόνθσ πρζπει να είναι μικρότερο από 

τον χρόνο ηωισ ενόσ μοριακοφ νεφελϊματοσ. Ο ςτροβιλιςμοί ςτα νεφελϊματα 

δυςκολεφουν τθν ανάπτυξι τουσ και μποροφν ακόμα και να τουσ καταςτρζψουν. Ρρζπει να 



δθμιουργοφνται ςυνζχεια νζοι κόκκοι ςκόνθσ ϊςτε να είναι ςθμαντικι θ παρουςία τθσ ςτθν 

μεςοαςτρικι φλθ.  

 

Οι τφποι των SN 

Ανάλογα τον τφπο SN επικρατοφν διαφορετικζσ ςυνκικεσ, άρα διαφζρει και θ 

αποτελεςματικότθτα δθμιουργίασ τθσ ςκόνθσ.           

1) Οι SN αστάθειας ζεφγους (PISN, pair instability). Η γενιά των πρϊτων αςτεριϊν ςτο 

ςφμπαν με μάηεσ > 100 θλιακζσ πρζπει να εξελίχτθκαν με αυτόν τον τρόπο. Δεν 

υπάρχουν παρατθρθςιακά δεδομζνα για αυτά τα αςτζρια. Αυτά τα αςτζρια πρζπει 

να εμπλοφτιςαν χθμικά το χωρίσ μζταλλα αρχικό ςφμπαν και να δθμιοφργθςαν τθν 

πρϊτθ ςκόνθ. 

2) Οι SN Ia. Χαρακτθρίηονται από τθν απουςία Υδρογόνου ςτο φάςμα τουσ. Ζχουν 

χαρακτθριςτικι λαμπρότθτα και καμπφλθ φωτόσ. Ρρόκειται για κερμοδυναμικι 

ζκρθξθ λευκοφ νάνου (απομεινάρι αςτεριοφ ωσ 8 θλιακζσ μάηεσ) ςε διπλό αςτρικό 

ςφςτθμα. Στα νεφελϊματα από SN Ia (Tycho, Kepler) ανιχνεφουμε ςκόνθ που 

εκπζμπει ςτο υπζρυκρο. Η περιοχι εκπομπισ ταυτίηεται με τθν περιοχι εκπομπισ 

ακτινϊν Χ και τθν περιαςτρικι περιοχι που ζχει ςαρωκεί από τθν ζκρθξθ. Η μάηα 

τθσ ςκόνθσ ςε αυτά τα νεφελϊματα είναι 1/3000 τθσ θλιακισ. Δεν ζχει βρεκεί 

ςκόνθ ςε άλλθ SN Ia, κάτι που δείχνει ότι πικανϊσ να καταςτρζφεται ςε μεγάλο 

βακμό από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο (κρουςτικό μζτωπο αντίκετθσ 

κατεφκυνςθσ, από ζξω προσ τα μζςα, που δθμιουργείται από τθ ςφγκρουςθ του 

βαςικοφ κρουςτικοφ μετϊπου με τθν περιαςτρικι φλθ) πριν προλάβει να 

εμπλουτίςει τθν μεςοαςτρικι φλθ. 

3) Οι SN Ib, Ic. Χαρακτθρίηονται από τθν απουςία των φαςματικϊν  γραμμϊν H, Si II 

και για τθν δεφτερθ επίςθσ απουςιάηει το He I. Ρρόκειται για CC SN (κατάρρευςθσ 

αςτρικοφ πυρινα) από αςτζρια με μάηεσ > 25 θλιακζσ, που ςτθν εξζλιξι τουσ ζχουν 

απολζςει το Υδρογόνο από τθν επιφάνειά τουσ (και το Ήλιο για τισ Ic), λόγω 

αλλθλεπίδραςθσ με ςυνοδό αςτζρα. Ραρουςιάηουν αλλθλεπίδραςθ , μζςω του 

κρουςτικοφ μετϊπου τθσ ζκρθξθσ, με τθν πυκνι περιαςτρικι φλθ που τα 

περιβάλλει. Ζχουμε ανιχνεφςει ςκόνθ ςτα φάςματα αυτϊν των ςουπερνόβα 50 

θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ, που προζρχεται από τθν πυκνι περιαςτρικι φλθ. Ο 



μθχανιςμόσ απϊκθςθσ τθσ ςκόνθσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ πρζπει να είναι θ 

διαςτολι τθσ περιαςτρικισ φλθσ μζςω τθσ ζκρθξθσ.       

4) Οι SN IIb. Είναι CC SN που αρχικά ζχουν φάςμα SN II (με Υδρογόνο) αλλά 

εξελίςςονται ςε Ib. Η αποκλιμάκωςθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ τουσ είναι πιο απότομθ 

από ότι ςτισ τφπου II, που οφείλεται ςτθν μικρότερθ μάηα τθσ φλθσ που 

εκτινάςςεται από τθν ζκρθξθ. Λόγω τθσ απϊλειασ του ςτρϊματοσ Υδρογόνου από 

τθν περιαςτρικι φλθ μετά τθν ζκρθξθ, αυτι διαςτζλλεται με μεγάλθ ταχφτθτα και 

ζχει μικρότερθ πυκνότθτα από ότι ςε άλλουσ τφπουσ ςουπερνόβα. Ζτςι δεν 

ςχθματίηεται αποτελεςματικά ςκόνθ (1/10000 τθσ θλιακισ μάηασ). 

5) Οι SN IIP (Plateau). Είναι οι πιο ςυνθκιςμζνεσ CC SN ςτο κοντινό μασ ςφμπαν, με 

κυρίαρχεσ γραμμζσ Υδρογόνου ςτο φάςμα τουσ. Ραρουςιάηουν ζνα πλάτωμα ςτθν 

καμπφλθ φωτόσ. Ρροζρχονται από αςτζρια 8 (10)- 25 θλιακϊν μαηϊν. Η παρουςία 

μεγάλου περιαςτρικοφ κελφφουσ από Υδρογόνο επιβραδφνει αρκετά τθν φλθ από 

τθν ζκρθξθ. Η πυκνότθτα του Ήλιον, που εξωκείται από τθν ζκρθξθ, είναι 100- 1000 

φορζσ μεγαλφτερθ από ότι ςτισ SN IIb. Η αποδυνάμωςθ του περιαςτρικοφ 

κελφφουσ αποτυπϊνεται ςτθν ακολουκία των SN IIP- IIL(Linear,γραμμικι 

αποκλιμάκωςθ τθσ καμπφλθσ φωτόσ)- IIb- Ib-  Ic. Αυτι τθν ςειρά ακολουκεί και θ 

δθμιουργία τθσ ςκόνθσ. Ζτςι οι SN IIP είναι οι βαςικοί προμθκευτζσ ςκόνθσ από τισ 

ςουπερνόβα.  

6) Οι SN IIn (narrow). Χαρακτθρίηονται από λεπτζσ (100 km/s) μεςαίου πλάτουσ 

(1000- 4000 km/s) και πλατιζσ (10.000- 15.000 km/s) φαςματικζσ γραμμζσ, 

ανάλογεσ τθσ ταχφτθτασ του αερίου. Οι λεπτζσ γραμμζσ προζρχονται από τθν 

περιαςτρικι φλθ πριν δεχτεί το κρουςτικό μζτωπο από τθν ζκρθξθ. Οι μεςαίεσ 

γραμμζσ προζρχονται από τθν φλθ ακριβϊσ μπροςτά από το κρουςτικό μζτωπο και 

οι πλατιζσ από τθν φλθ ςτο κρουςτικό μζτωπο. Ζχει παρατθρθκεί θ παρουςία 

κερμισ ςκόνθσ ςε αυτζσ τισ ςουπερνόβα. 



      

Παρατθριςεισ ςχθματιςμοφ ςκόνθσ ςτισ CC SN 

Η παρουςία κερμισ ςκόνθσ ςτισ ςουπερνόβα ανιχνεφεται α) με τθν υπζρβαςθ (excess) των 

γραμμϊν εκπομπισ ςτο κοντινό υπζρυκρο φάςμα β) με τθν απότομθ αποκλιμάκωςθ τθσ 

καμπφλθ φωτόσ γ) με μια ςυςτθματικι μετατόπιςθ προσ το μπλε (blue shift) του προφίλ 

των γραμμϊν εκπομπισ όταν θ εκπομπι ςτο ορατό φλθσ τθσ ζκρθξθσ που κινείται ςε 

αντίκετθ κατεφκυνςθ από εμάσ (receding part) εμποδίηεται με αυξανόμενθ ιςχφ από τθν 

καινοφργια ςκόνθ δ) με ελαττωμζνθ εκπομπι ςτο φάςμα χθμικϊν ςτοιχείων και μορίων ςε 

ςχζςθ με το παρακείμενο ςυνεχζσ εκπομπισ, που οφείλεται ςτθν  ςκόνθ. Οι 2 πρϊτεσ 

περιπτϊςεισ μπορεί να εμφανιςτοφν και μζςω ςκόνθσ που προχπιρχε ςτθν περιαςτρικι 

φλθ. Αν παρατθροφμε 3 ι όλα από τα παραπάνω χαρακτθριςτικά, πρόκειται ςίγουρα για 

δθμιουργία ςκόνθσ ςτθν εκτίναξθ φλθσ από τθν ζκρθξθ.    

Η ςκόνθ ςτθν φλθ τθσ ζκρθξθσ SN 1987A 

Ζνα από τα ςθμαντικά ευριματα ςε αυτι τθ κοντινι ςουπερνόβα (50Kpc) αςτρικισ 

κατάρρευςθσ ςτο μεγάλο Μαγγελανικό νζφοσ είναι θ ανακάλυψθ ςκόνθσ μετά από 615 

θμζρεσ. Ανιχνεφτθκε κερμικι εκπομπι ςκόνθσ ςτο κοντινό και μεςαίο υπζρυκρο. Τθν θμζρα 

775 μετά τθν ζκρθξθ μετρικθκε ςκόνθ 1/10.000 τθσ θλιακισ μάηασ με κερμοκραςία 300- 

400Κ. Πμωσ θ ποςότθτα τθσ ςκόνθσ πρζπει να ιταν πολφ μεγαλφτερθ, επειδι το 



περιαςτρικό κζλυφοσ ιταν οπτικά αδιαπζραςτο. Λίγο νωρίτερα (θμζρα 530) θ καμπφλθ 

φωτόσ ςτο οπτικό αποκλιμακϊκθκε πολφ πιο απότομα από ότι προβλζπουν οι υπολογιςμοί  

βάςθ τθσ ελάττωςθσ τθσ ραδιενεργισ διάςπαςθσ των 56Co, 57Co. Η αποκλιμάκωςθ φωτόσ 

ςτο ορατό δεν οφειλόταν μόνο ςτθν προοδευτικι ελάττωςθ τθσ διάςπαςθσ αυτϊν των 

ραδιενεργϊν ιςοτόπων, αλλά ςτθν δθμιουργία νζων κόκκων ςκόνθσ. Το πικανότερο είναι 

να δθμιουργικθκαν ςυμπυκνϊματα με ςκόνθ παρά θ ομαλι διαςπορά τθσ ςτθν ζκρθξθ. Αν 

θ φλθ τθσ ζκρθξθσ περιείχε μεγάλθ ποςότθτα ςκόνθσ, ομοιόμορφα διαςπαρμζνθ, αυτι θ 

φλθ δεν κα ιταν ορατι ςτο οπτικό και ςτο υπεριϊδεσ. Αν θ ςκόνθ βρίςκεται ςε οπτικά 

αδιαπζραςτα ςυμπυκνϊματα, είναι δφςκολο να εκτιμθκεί θ ςυνολικι μάηα τθσ. Ριςτεφουμε 

ότι είναι από 0,5 ωσ 1 θλιακι μάηα.  Η κερμικι εκπομπι τθσ ςκόνθσ από τθν SN 1987A 

μελετικθκε ωσ τθν θμζρα 1316. Τθν θμζρα 1150 θ κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ είχε ελαττωκεί 

ςτουσ 150 Κ για 1/ 5000 θλιακζσ μάηεσ. Με ζνα κενό 13 ετϊν μελετικθκε ξανά τθν θμζρα 

6000. Το 2006 ανιχνεφτθκε κερμικι εκπομπι ςκόνθσ ςε ζναν δακτφλιο γφρω από το πρϊθν 

αςτζρι. Ο δακτφλιοσ αποτελείται από υλικό που εκτόξευςε το αςτζρι ςτθν φάςθ του 

ερυκροφ υπεργίγαντα, πριν από 20.000 ζτθ. Η φλθ τθσ ζκρθξθσ με ταχφτθτα 2000 km/s 

ςυγκροφςτθκε με τον δακτφλιο που διαςτζλλεται με 1000 km/s, με αποτζλεςμα να 

κερμανκεί θ ςκόνθ ςτουσ 400Κ. Η ςφγκρουςθ και το κρουςτικό μζτωπο που δθμιοφργθςε 

είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εκπομπι ακτινϊν Χ, που κζρμαναν τθν ςκόνθ. Η λαμπρότθτα του 

δακτυλίου ςτο υπζρυκρο αυξικθκε ανάλογα τθν αφξθςθ ςτισ ακτίνεσ  Χ. Στισ 8500 θμζρεσ 

μετά τθν ζκρθξθ θ εκπομπι ςτο υπζρυκρο άρχιςε να αποκλιμακϊνεται, αντίκετα με τθν 

ςυνεχιηόμενθ αφξθςθ ςτισ ακτίνεσ Χ. Είναι θ εποχι που τα ςυμπυκνϊματα ςτον δακτφλιο 

άρχιςαν να λάμπουν. Το κρουςτικό μζτωπο από τθν ζκρθξθ πζραςε από τον δακτφλιο.  

           

Για να επιβιϊςουν οι κόκκοι ςκόνθσ πρζπει να είναι προφυλαγμζνοι από τθν ορμι του 

κρουςτικοφ μετϊπου. Οι κόκκοι ςκόνθσ καταςτρζφονται ςε ανζμουσ των 100 km/s ενϊ θ 

ζκρθξθ τθσ ςουπερνόβα είχε ταχφτθτα 2000 km/s. Ραρόλα αυτά θ ςκόνθ μπορεί να 

επιβιϊςει ςε τζτοιο περιβάλλον, επειδι μζςα ςτα ςυμπυκνϊματα οι ταχφτθτεσ ιταν πιο 

ιπιεσ. Η ςκόνθ δθμιουργικθκε αφοφ ελαττϊκθκε αρκετά θ ταχφτθτα τθσ φλθσ από τθν 

ζκρθξθ. Ζτςι παρατθροφμε τθν ςκόνθ να διαςκορπίηεται με μεγάλθ ταχφτθτα χωρίσ να 

καταςτρζφεται.  Γενικά θ μάηα τθσ ςκόνθσ αυξικθκε με τθν πάροδο του χρόνου λόγω τθσ 

ανάπτυξθσ των κόκκων τθσ (αφξθςθ τθσ μζςθσ μάηασ τουσ).   



 

Η SN 1987A ιταν θ πρϊτθ όπου ανιχνεφτθκε θ δθμιουργία μορίων. Το CO ανιχνεφτθκε 112 

ι 136 θμζρεσ μετά τθν ζκρθξθ, και πιο ζντονα από τθν θμζρα 192. Μετά από 20 ζτθ 

ανιχνεφεται ςτα μικροκφματα από το ALMA ςε κερμοκραςία 20- 50Κ. Επίςθσ από τθν θμζρα 

200 ανιχνεφτθκε το SiO. Ζγιναν αναφορζσ και για άλλα μόρια όπωσ τα CO+, CS, H3+, ςτθν 

θμζρα 6832 το H2 και τα HCO+ SO τθν θμζρα 10.013. Το CO ανιχνεφεται ςτα μοριακά 

νεφελϊματα ωσ πάγοσ ςε κόκκουσ ςκόνθσ.     

Το νεφζλωμα Cas A, το νεφζλωμα του Καρκίνου και άλλα νεφελϊματα SNR ςτον Γαλαξία 

μασ και ςτα Μαγγελανικά νζφθ  

Η ςυνολικι μάηα τθσ ςκόνθσ ςτο νεφζλωμα Cas A (SN IIb, 335 ετϊν) είναι άγνωςτθ. Υπάρχει 

μεγάλθ απόςβεςθ φωτόσ λόγω πυκνότθτασ και επίςθσ υπάρχει ςκόνθ ςτθ μεςοαςτρικι φλθ 

μπροςτά και πίςω από το νεφζλωμα. Το πικανότερο να είναι 0,4- 0,7 θλιακζσ μάηεσ. Στθ 

ςκόνθ ανιχνεφτθκε protosilicate Mg, άμορφο SiO2, FeO. Ανιχνεφουμε τθν εκπομπι του CO 

ςτθν περιοχι του αντίςτροφου κρουςτικοφ μετϊπου. Τα χθμικά μοντζλα προβλζπουν ότι τα 

μόρια μποροφν να αναςυςτακοφν μετά το κρουςτικό μζτωπο, αλλά όχι οι κόκκοι τθσ 

ςκόνθσ. 

Η ςουπερνόβα που δθμιοφργθςε το νεφζλωμα του Καρκίνου ςυνζβθ το1054. Η βαςικι 

πθγι κζρμανςθσ ςε αυτό είναι θ ακτινοβολία ςφγχροτρον. Το νεφζλωμα ζχει πολλζσ 

νθματοειδείσ δομζσ. Ο άνεμοσ από το πάλςαρ ςυμπιζηει τθν διαςτελλόμενθ από τθν ζκρθξθ 

φλθ, και δθμιουργοφνται αυτά τα νιματα. Σε αυτά υπάρχει αζριο αλλά και ςκόνθ.  Η μάηα 

τθσ ςκόνθσ είναι, με μεγάλθ αβεβαιότθτα, πάνω από 1 θλιακι μάηα. Η περιςςότερθ ςκόνθ 

είναι πλζον ψυχρι και δεν εκπζμπει ςθμαντικά ϊςτε να ανιχνευτεί ςτο υπζρυκρο. Στα 

νιματα ανιχνεφτθκε H2, αλλά και το ςπάνιο 36ArH+. Είναι από τα ελάχιςτα μόρια που 

ανιχνεφτθκαν πρϊτα ςε νεφζλωμα SN και μετά ςτθν μεςοαςτρικι φλθ. Το Αργό είναι 

ευγενζσ αζριο αλλά το ιονιςμζνο Ar+  ενϊνεται εφκολα με το H2.     

Σε διάφορα κοντινά νεφελϊματα ςουπερνόβα βρζκθκαν, ςτο υπζρυκρο, πολυκυκλικοί 

αρωματικοί υδρογονάνκρακεσ, H2, CO, και ςκόνθ.  

Εξωγαλαξιακζσ SN 



Οι γραμμζσ εκπομπισ τθσ φλθ από μια ζκρθξθ ςουπερνόβα είναι πλατιζσ, λόγω μεγάλθσ 

ταχφτθτασ τθσ φλθσ. Ραρατθροφμε το μπλε μζροσ του φάςματοσ ςταδιακά να εξαφανίηεται. 

Εναλλακτικά, παρατθροφμε τθν καμπφλθ φωτόσ ςτο ορατό να αποκλιμακϊνεται απότομα. 

Αυτά τα φαινόμενα αποτελοφν απόδειξθ φπαρξθσ τθσ ςκόνθσ. Επίςθσ ζχουμε ανιχνεφςει 

εκπομπι ςτο μεςαίο υπζρυκρο από ςκόνθ ςε εξωγαλαξιακζσ SN, που μασ βοθκάει ςτθν 

εκτίμθςθ τθσ μάηασ και τθσ κερμοκραςίασ τθσ ςκόνθσ. Η μάηα τθσ ςκόνθσ  που παρατθροφμε 

ςε μια τυπικι SN με θλικία κάτω από 10.000 ζτθ είναι μεταξφ 1/1.000.000 και 1/1000 τθσ 

θλιακισ μάηασ. Γνωρίηουμε ότι θ μάηα τθσ ςκόνθσ αυξάνεται με τον χρόνο μετά τθν ζκρθξθ. 

Ραρατθροφμε τόςο μικρζσ μάηεσ ςκόνθσ επειδι τα νεφελϊματα είναι οπτικά αδιαπζραςτα. 

Τα μόρια ωσ δείγματα ςχθματιςμοφ ςκόνθσ 

Το πλικοσ των SN όπου ανακαλφπτουμε ςκόνθ και μόρια μεγαλϊνει ςυνεχϊσ. Η ενζργεια 

δεςμοφ (binding energy) του μονοξειδίου του Άνκρακα είναι πολφ ιςχυρι. Ο ςχθματιςμόσ 

αυτοφ του μορίου παρατθρείται από τθν θμζρα 200 μετά τθν ζκρθξθ με απότομθ αφξθςθ 

ωσ τθν θμζρα 500 και βακμιδωτι αφξθςθ ωσ τθν θμζρα 800. Μετά θ ποςότθτα του CO δεν 

αυξάνεται ςθμαντικά. Η δθμιουργία τθσ ςκόνθσ αρχίηει περίπου τθν θμζρα 200 και των 

silica ςτθν θμζρα 400. Δεν ανιχνεφςαμε ςκόνθ ςτισ περιςςότερεσ SN Ic, Ib/c. Στισ 

περιςςότερεσ SN II ανιχνεφουμε ςκόνθ. Φαίνεται θ ςκόνθ να ςυνοδεφεται από τον 

ςχθματιςμό μορίων.  

         

 

Ζμμεςθ ανακάλυψθ τθσ ςκόνθσ ςτισ SN 

Η ερυκροποίθςθ (reddening) των μακρινϊν Κβάηαρ και των ςυςτθμάτων Lyα, μια 

χαρακτθριςτικι φαςματικι γραμμι του Υδρογόνου που μασ δίνει πλθροφορίεσ για τουσ 

μακρινοφσ γαλαξίεσ (Lyα forest) δείχνει τθν παρουςία ςκόνθσ ςτο πρϊιμο ςφμπαν. Σε ζναν 

πολφ λαμπρό Κβάηαρ, το SDSS J1148+5251 ςε ερυκρολίςκθςθ z= 6,4 πρζπει να υπάρχει 

ςκόνθ 100- 500 εκατομμυρίων θλιακϊν μαηϊν. Η μεγάλθ μάηα τθσ ςκόνθσ είναι ςθμαντικι 

για τθν ψφξθ των τεράςτιων νεφελωμάτων ϊςτε να δθμιουργθκοφν τα αςτζρια τθσ 

νεότερθσ γενιάσ. Τα αςτζρια πλθκυςμοφ ΙΙΙ (τα πρϊτα αςτζρια) ςε αυτοφσ τουσ τόςο 



μακρινοφσ γαλαξίεσ ζχουν τεράςτια μάηα, και πολλά βρίςκονται ςε διπλά αςτρικά 

ςυςτιματα. Αυτά τα αςτζρια εξελίχτθκαν ςε πολφ μικρό χρονοδιάγραμμα. Αν κάκε CC SN 

εμπλοφτιςε το ςφμπαν με μια θλιακι μάηα ςκόνθσ, μπορεί να εξθγθκεί θ μεγάλθ μάηα τθσ 

ςκόνθσ ςε αυτό το Κβάηαρ. Πμωσ τα μοντζλα των ςουπερνόβα αςτάκειασ ηεφγουσ (PPI SN), 

ο μθχανιςμόσ ζκρθξθσ αυτϊν των τεράςτιασ μάηασ αςτεριϊν, προβλζπουν δθμιουργία 

ςκόνθσ 0,1 θλιακισ μάηασ ανά PPI SN. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ο μθχανιςμόσ αυτόσ είναι 

διαφορετικόσ από τισ κλαςςικζσ SN. Οι ςυνκικεσ είναι τζτοιεσ, ϊςτε να καταςτρζφονται οι 

κόκκοι ςκόνθσ ςε μεγάλο βακμό.  Ακόμα, το περιβάλλον (και τα αςτζρια) τότε είχαν 

ελάχιςτθ μεταλλικότθτα. Τα αςτζρια του αςυμπτωτικοφ κλάδου κα δθμιουργιςουν 

ςθμαντικι ποςότθτα ςκόνθσ μετά από δισ ζτθ. Κςωσ τότε να υπιρξαν περιςςότερεσ SN από 

ότι υπολογίηουμε ι ςε ζνα Κβάηαρ να υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι ςχθματιςμοφ ςκόνθσ.      

Σκόνθ ςε μετεωρίτεσ (Presolar stardust) 

Ανακαλφψαμε μετεωρίτεσ που προχπιρχαν του θλιακοφ ςυςτιματοσ. Διαφζρουν ςτισ 

αναλογίεσ ιςοτόπων ςε ςχζςθ με τθν φλθ ςτο θλιακό μασ ςφςτθμα και φζρουν τα ςθμάδια 

από τισ SN όπου δθμιουργικθκε θ ςκόνθ τουσ. Υπάρχουν τζτοιοι μετεωρίτεσ με ςκόνθ SiC, 

που ζχουν προζλευςθ από SN. Είναι εμπλουτιςμζνοι ςε 12C, 15N, 28Si και 44Ca που 

παράγεται από το ραδιοϊςότοπο 44T. Επίςθσ βρζκθκαν δείγματα Si3N4 να ζχουν ιςότοπα 

που παρακζτουν ςε SN, κόκκοι με οξείδια του Αλουμινίου και μικρισ πυκνότθτασ κόκκοι 

γραφίτθ ςε μετεωρίτεσ πλοφςιουσ ςε Άνκρακα (carbonaceus meteorites),όλα με προζλευςθ 

SN.  

Η χθμεία των κόκκων ςκόνθσ  

Η χθμεία των κόκκων ςκόνθσ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ  είναι πιο απλι από ότι ςτουσ κόκκουσ 

ςκόνθσ ςτθν ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. Οι χθμικοί τφποι των κοςμικϊν κόκκων ςκόνθσ και των 

ςχετικϊν μορίων μπορεί να κακοριςτοφν από τουσ μετεωρίτεσ και τα φάςματα ςτο μζςο 

υπζρυκρο. Η κοςμικι ςκόνθ από περιαςτρικι φλθ περιλαμβάνει τισ παρακάτω κατθγορίεσ. 

Α) Οξείδια (πυριτικά άλατα του χαλαηία ι μεταλλικά οξείδια). Β) Καρβίδια (carbides). Γ) 

Θειοφχα (sulphides) Δ) Νζφθ ομογενϊν ςτοιχείων (homogeneous elemental clusters). Αυτζσ 

οι κατθγορίεσ ξεχωρίηουν ςτο μζςο υπζρυκρο. Στισ SN θ ανάμειξθ Υδρογόνου ςυμβαίνει 

μόνο ςε μακροςκοπικι κλίμακα. Ζτςι θ ςκόνθ μζνει κακαρι από Υδρογόνο, και τα είδθ τθσ 

είναι ςθμαντικά περιοριςμζνα.        

Θεωρθτικά μοντζλα για τθν ςκόνθ από τισ SN 

Στο κεωρθτικό μοντζλο ςχθματιςμοφ ςκόνθσ υπάρχουν 2 εκδοχζσ, θ κλαςςικι πυρθνικι 

κεωρία (CNT, classical nuclear theory), που περιζχει τθν παραδοχι τθσ κερμοδυναμικισ 

ιςορροπίασ (TE, thermodynamic equilibrium) και ωσ εναλλακτικι, θ κινθτικι πυρθνικι 

κεωρία (KNT, kinetic nuclear theory). Η κινθτικι πυρθνικι κεωρία ξεπερνάει πολλά εμπόδια 

από το δυναμικό και αςτακζσ περιβάλλον των SN. Το πζραςμα τθν ζκρθξθσ μζςα από τον 

φλοιό Ηλίου του αςτεριοφ και θ ραδιενζργεια από τθν διάςπαςθ  των ιςοτόπων 

δθμιουργοφν ζνα περίπλοκο περιβάλλον όπου θ φλθ από τθν ζκρθξθ δεν βρίςκεται ςε 

κερμοδυναμικι ιςορροπία. Μετά τθν ζκρθξθ θ φλθ απομακρφνεται με ταχφτθτα 2000 km/s 

και θ κερμοκραςία και πίεςι τθσ ελαττϊνονται ραγδαία. Η φλθ τθσ ζκρθξθσ περνάει από 

πολλζσ αλλθλζνδετεσ χθμικζσ αντιδράςεισ. Αυτζσ περιλαμβάνουν ςχθματιςμό και 



καταςτροφι μορίων  με κερμικζσ και μθ διαδικαςίεσ. Τελικά θ φλθ περνάει από το ςτάδιο 

όπου δθμιουργοφνται μόρια και μικρά νζφθ  (πυρινωςθ, nucleation). Μετά ακολουκεί θ 

ςφνδεςθ τθσ αζριασ με τθν ςτερει φλθ  (ςυμπφκνωςθ, condensation).Τα μικρά νζφθ ςκόνθσ 

ςταδιακά δθμιουργοφν μεγάλουσ κόκκουσ ςκόνθσ.  

Οι φυςικζσ ςυνκικεσ ςτθν εκτίναξθ τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ  

Σε μια κλαςςικι SN IIP με προγεννιτορα 15 θλιακϊν μαηϊν και ενζργεια τθσ ζκρθξθσ 

(10ςτθ51) erg, το υλικό που εκτινάςςεται δθμιουργεί ζνα κφμα ζκρθξθσ (blast wave), που 

δίνει ενζργεια ςτο αζριο μετά τθν διαςτολι του φλοιοφ Ηλίου. Η ςυναγωγι, μζςω των 

νετρίνων, κατά τθν κατάρρευςθ τθσ εξωτερικισ φλθσ δθμιουργεί αςτάκειεσ και ανάμειξθ 

του Ηλίου ςτθν κεντρικι περιοχι. Αυτό ςυνεχίηεται για ϊρεσ μετά τθν ζκρθξθ και ζχει ωσ 

αποτζλεςμα τθν κατάτμθςθ (fragmentation) τθσ περιοχισ που δεν κατάρρευςε ςε αςτζρα 

νετρονίων, κοντά ςτο κζντρο του αςτεριοφ. Τα χθμικά ςτοιχεία που δθμιουργικθκαν από 

τθν πυρθνικι ςφνκεςθ παραςφρονται από το κφμα τθσ ζκρθξθσ. Οι αφκονίεσ των ςτοιχείων 

μασ δείχνουν τισ μάηεσ των διαφορετικϊν ηωνϊν χθμικϊν ςτοιχείων και παραμζνουν 

ςτακερζσ για θμζρεσ, μζχρι να αρχίςουν οι χθμικζσ αντιδράςεισ. Οι  ηϊνεσ αυτζσ τθσ 

εκτίναξθσ είναι 8: 1A (Si/S), 1B (Si/O), 2 (O/Si/Mg), 3 (O)/Ne/Mg) 4A (C/O), 4B (C/O/He), 5 

(He/C), 6 (He/N). 

Η καμπφλθ φωτόσ τθσ ςουπερνόβα βαςικά τροφοδοτείται από τθν ραδιενεργό διάςπαςθ. Η 

ενζργεια από τθν αναλαμπι τθσ ζκρθξθσ κρατάει για 1- 2 εβδομάδεσ. Αργότερα θ 

βολομετρικι (ςτο υπεριϊδεσ, οπτικό και υπζρυκρο) λαμπρότθτα εξαρτάται από τθν 

αλλθλεπίδραςθ τθσ ακτινοβολίασ με τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ. Κατά τθν ζκρθξθ δθμιουργοφνται 

πολλά ραδιενεργά ιςότοπα, τα πιο ςθμαντικά είναι τα  56Ni, 57Ni, 55Co, 44Ti, 22Na. Το 

56Ni διαςπάται ςε 6 θμζρεσ ςε 56Co και αυτό ςε 77 θμζρεσ ςε 56Fe. Στθν καμπφλθ φωτόσ 

τθσ SN 1987A κυριαρχοφςε τα πρϊτα ζτθ θ διάςπαςθ του 56Co, κάτι που αποτυπϊνονταν 

ςτθν βολομετρικι λαμπρότθτα. Το 56Co διαςπάται μζςω απορρόφθςθσ θλεκτρονίου και 

παράγει ακτίνεσ γ και νετρίνα. Οι ακτίνεσ γ αλλθλεπιδροφν με τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ. 

Σκεδάηονται και μετατρζπονται ςε ακτίνεσ Χ, με αποτζλεςμα να κερμαίνεται θ φλθ τθσ 

ζκρθξθσ. Οι ακτίνεσ Χ ςκεδάηονται με τθ ςειρά τουσ και μετατρζπονται ςε μαλακζσ ακτίνεσ Χ 

και υπεριϊδεισ. Η ενζργεια από τθν ακτινοβολία γ, που εκπζμπεται από αυτζσ τισ 

διαςπάςεισ, δεν αποκθκεφεται ςτο ςφνολό τθσ ςτθν φλθ τθσ ζκρθξθσ. Η καμπφλθ φωτόσ τθσ 

SN1987A μασ δείχνει ότι το 56Ni ανακατεφεται μακροςκοπικά με τθν φλθ τθσ ζκρθξθσ. Η 

ζκρθξθ (θ φλθ τθσ) ζχει ςυμπυκνϊματα και μόνο ζνα μικρό μζροσ των φωτονίων υψθλισ 

ενζργειασ μπορεί διαπεράςει τθν πιο αραιι φλθ ανάμεςα ςτα ςυμπυκνϊματα χωρίσ να 

απορροφθκεί. Ζτςι προςτατεφεται θ φλθ μζςα ςε αυτά. Η ενζργεια που διαφεφγει με αυτόν 

τον τρόπο είναι ελάχιςτθ.                    



 

Η φάςθ τθσ πυρινωςθσ (nucleation) 

Τα μόρια και τα νζφθ που αυτά ςχθματίηουν κατά τθν ζκρθξθ αποτελοφν τουσ κεμζλιουσ 

λίκουσ τθσ ςκόνθσ που ςχθματίηεται ςτθν εκτίναξθ φλθσ των SN. Η πυρινωςθ ζχει να κάνει 

με τον ςχθματιςμό και τθν καταςτροφι των χθμικϊν ενϊςεων ςτθν φάςθ του αερίου. Η 

βαςικι περιοχι δθμιουργίασ ςκόνθσ είναι θ εςωτερικι, πλοφςια ςε Ήλιον και φτωχι ςε 

Υδρογόνο, αςτρικι περιοχι. Η απουςία Υδρογόνου απλοποιεί τισ χθμικζσ διαδικαςίεσ και 

μετριάηει τα είδθ ενϊςεων που κα ςχθματιςτοφν. Οι χθμικζσ αντιδράςεισ χωρίηονται ςε 

κερμικζσ και μθ.  



     

 

Τα μοντζλα προβλζπουν τθν δθμιουργία μορίων με 2 άτομα ςτθν φλθ τθσ ζκρθξθσ (CO, SiO, 

SO, O2, SiS, N2), ζνα με τζςςερα ζτθ μετά τθν ζκρθξθ. Η εποχι του ςχθματιςμοφ τουσ και θ 

ποςότθτα ποικίλλουν ανάλογα τθν ηϊνθ φλθσ. Το μονοξείδιο του Άνκρακα ςχθματίηεται 

ςτθν ηϊνθ 4 (C/O) και λιγότερο ςτθν πιο εςωτερικι ηϊνθ 2. Η αφκονία του αυξάνεται ςτισ 

150 θμζρεσ και παραμζνει ςτακερι ςτισ 700 θμζρεσ. Ο ιςχυρόσ δεςμόσ του ζχει ωσ 

αποτζλεςμα να μθν καταςτρζφεται από τισ αντίξοεσ ςυνκικεσ. Στθν SN1987A θ μάηα του 

εκτιμικθκε (θμζρα 300) ςτα 4 χιλιοςτά τθσ μάηασ του θλίου, μζςω παρατθριςεων ςτο 

υπζρυκρο. Τα μόρια SiO ςχθματίηονται ςτισ κεντρικζσ ηϊνεσ που είναι πλοφςιεσ ςε O. 

Αυξάνει τθν μάηα του απότομα ςτα 8 χιλιοςτά τθσ μάηασ του θλίου, κατά τθν θμζρα 200 

από τθν ζκρθξθ.  Το O2 ζχει τθν μεγαλφτερθ αφκονία από όλεσ αυτζσ τισ ενϊςεισ. 

Η φάςθ τθσ ςυντιρθςθσ (condensation phase) 



Σε αυτι τθν φάςθ δθμιουργοφνται οι  μεγάλοι κόκκοι ςκόνθσ (silicates,alumina, C , iron 

sulphide, silicon carbide, Mg, Fe, Si). Ο ςχθματιςμόσ τθσ ςκόνθσ ςτθν ζκρθξθ είναι πολφ 

ευαίςκθτοσ ςτθν πυκνότθτα του αερίου και τθν ςυγκζντρωςθ των μοριακϊν νεφϊν. Ο 

ςχθματιςμόσ ςκόνθσ ποικίλλει ξανά ανά ηϊνθ φλθσ. Μετά από 200 θμζρεσ ζχουμε τον 

ςχθματιςμό κόκκων κειοφχου Σιδιρου και ςτισ 300- 400 θμζρεσ πυριτικά άλατα. Στισ 1100 

θμζρεσ εμφανίηεται ο άμορφοσ Άνκρακασ.  

Για τθν SN1987 υπολογίςτθκε 28 ζτθ μετά τθν ζκρθξθ μιςι θλιακι μάηα ςκόνθσ. Για το 

νεφζλωμα του Καρκίνου και τισ νθματοειδείσ δομζσ του και ςτο Cas A 0,08 θλιακζσ μάηεσ, 

αλλά μάλλον πρόκειται για υποτιμθμζνεσ τιμζσ λόγω αδιαφάνειασ των 2 νεφελωμάτων.  

Η αφκονία των ραδιενεργϊν ςτοιχείων ςε μια SN επθρεάηει τθν δθμιουργία ςκόνθσ. Η μάηα 

του 56Ni, άρα και θ ενζργεια που προκφπτει από τθν διάςπαςι του , είναι ανάλογθ τθσ 

μάηασ του αςτεριοφ τθσ SN. Η καταςτροφι των κόκκων ςκόνθσ και των μοριακϊν νεφϊν 

είναι μικρότερθ όςο λιγότερθ είναι θ μάηα του 56Νικελίου, λόγω μικρότερθσ ποςότθτασ 

των ιόντων He+, Ne+, Ar+, που καταςτρζφουν τα μόρια.  

Ανάμειξθ και ςχθματιςμόσ ςυμπυκνϊςεων  

Οι SN δεν είναι ομοιογενείσ και δεν ζχουν ςφαιρικι ςυμμετρία. Το 56Ni αναμειγνφεται με 

τθν υπόλοιπθ φλθ. Ζτςι ζνα μζροσ του βρίςκεται ςε ςυμπυκνϊματα. Η ενζργεια τθσ ζκρθξθσ 

διοχετεφεται ςτθν εκτίναξθ φλθσ με ταχφτθτα 2000- 2500 km/s. Η διάςπαςθ των 

ραδιενεργϊν ςτοιχείων αρχίηει ςτο εςωτερικό του πυρινα Ni- Co. Η εκπομπι νετρίνων 

προκαλεί ςυναγωγι που δθμιουργεί ανομοιογζνεια ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ. Δθμιουργείται 

διαφορά ταχυτιτων ανάμεςα ςτισ ηϊνεσ με αποτζλεςμα οι εςωτερικζσ ηϊνεσ να διειςδφουν 

ςτισ εξωτερικζσ. Ο ςχθματιςμόσ τθσ ςκόνθσ είναι πιο αποτελεςματικόσ μζςα ςε 

ςυμπυκνϊματα φλθσ. Η ανάμειξθ τθσ εςωτερικισ ηϊνθσ (Si/S) με τθν εξωτερικι (H/He/C) 

δθμιουργεί τουσ κόκκουσ SiC.          

Ανακεφαλαίωςθ 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ςκόνθσ ςτισ SN είναι πολφπλοκθ διαδικαςία 

1) Οι CC SN, ιδίωσ οι τφπου IIP ςχθματίηουν πιο αποτελεςματικά ςκόνθ από όλουσ 

τουσ τφπουσ ςουπερνόβα. Αντίκετα ςτισ SN Ia ςχθματίηεται ελάχιςτθ ποςότθτα 

ςκόνθσ. 

2) Ο ςχθματιςμόσ ςκόνθσ ςτθν φλθ που εκτινάςςεται από τθν ζκρθξθ ςυμβαίνει ςε 

ζνα αςτακζσ και χωρίσ κερμοδυναμικι ιςορροπία περιβάλλον.  

3) Σε όλουσ τουσ τφπουσ SN ο ςχθματιςμόσ ςκόνθσ ςτθν φλθ τθσ ζκρθξθσ αρχίηει 

ουςιαςτικά ζνα ζτοσ μετά και για μερικά ζτθ αυξάνεται θ μάηα τθσ.  

4) Ο ςχθματιςμόσ τθσ ςκόνθσ εξαρτάται από τθν πυρινωςθ και τθν διατιρθςθ 

(nucleation, condensation). Τα μοριακά νζφθ που ςχθματίηονται κακορίηουν τθν 

χθμικι ςφνκεςθ τθσ ςκόνθσ. 

5) Η ςκόνθ αποτελεί το 3- 10% τθσ ςυνολικισ μάηασ που εκτινάςςεται από τθν ζκρθξθ. 

6) Η ςκόνθ αποτελείται από silicates, alumina, C , iron sulphide, silicon carbide, Mg, Fe, 

Si. 



7) Η μάηα και το μζγεκοσ των κόκκων ςκόνθσ είναι ανάλογα τθσ μάηασ του 56Ni και 

του πλικουσ των ςυμπυκνωμάτων.      

8) Η αφκονία των κόκκων ςκόνθσ που είναι πλοφςιοι ςε Άνκρακα και Οξυγόνο είναι 

ανάλογθ τθσ μάηασ του προγεννιτορα αςτεριοφ. 

9) Η διαςπορά των μεγεκϊν των κόκκων ςκόνθσ εξαρτάται από τουσ τφπουσ των 

κόκκων και τθν φάςθ τθσ δθμιουργίασ τουσ.  

10) Μία SN με περιςςότερα ςυμπυκνϊματα ςχθματίηει μεγαλφτερουσ κόκκουσ ςκόνθσ. 

Αυτοί ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να μθν καταςτραφοφν από το αντίςτροφο 

κρουςτικό μζτωπο. 

11) Η μάηα τθσ ςκόνθσ από μια τυπικι SN IIP είναι κοντά ςτθν 1 θλιακι.  

 

 

 

11) Η ςκόνθ ςτισ SN και τα νεφελϊματά τουσ, ανάπτυξθ και 

διατιρθςθ των κόκκων 

Η πίεςθ τθσ περιαςτρικισ φλθσ, που αναπτφςςεται όταν αυτι δζχεται το κρουςτικό μζτωπο 

τθσ ζκρθξθσ ςουπερνόβα, δθμιουργεί το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο, που κινείται με 

μεγάλθ ταχφτθτα προσ το εςωτερικό του (πρϊθν) αςτεριοφ. Η ςκόνθ που ζχει δθμιουργθκεί 

κα ςαρωκεί από αυτό, και ανάλογα τθν ςφςταςθ και το μζγεκοσ των κόκκων, κα διατθρθκεί 

ι κα καταςτραφεί. Η ςκόνθ ςαρϊνεται από το μεγάλθσ ταχφτθτασ αζριο του αντίςτροφου 

κρουςτικοφ μετϊπου, που διαβρϊνει τουσ κόκκουσ μζςω μιασ διαδικαςίασ που ονομάηεται 

sputtering. Ζτςι διατθρείται μόνο ζνα μζροσ τθσ αρχικισ ςκόνθσ.   

Γενικά μεςοαςτρικι ςκόνθ ονομάηουμε το ςτερεό μζροσ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ. 

Αποτελείται από μεγάλα μόρια, πολλοφσ πολυκυκλικοφσ αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ, 

φουλλερζνια (fullerenes) C60,C70, νανοςωματίδια (nanoparticles, VSG, very small grains),  

και μεγαλφτερουσ ανκρακϊδεισ (carbonaceous)/ από πυριτικά άλατα (silicate) κόκκουσ. Αν 



και θ ςκόνθ ζχει πολφ μικρι αναλογία ςτθν μεςοαςτρικι φλθ (1- 2%) κακορίηει ςε μεγάλο 

βακμό τθν φυςικι και χθμικι εξζλιξθ ενόσ γαλαξία, κακϊσ και τθν αςτρογζννθςθ. Η ςκόνθ 

απορροφάει τθν ακτινοβολία ςτο ορατό και ςτο υπεριϊδεσ από τα αςτζρια και τθν 

επανεκπζμπει ςτο υπζρυκρο και ςτα μικροκφματα. Ζτςι κυριαρχεί ςτθν εκπομπι 

ακτινοβολίασ όλων των τφπων γαλαξιϊν. Η ςκόνθ ςυμβάλλει ςτθν κερμικι ιςορροπία τθσ 

μεςοαςτρικισ φλθσ μζςω φωτοθλεκτρικισ κζρμανςθσ. Με τθν κερμικι εκπομπι τθσ ςτο 

υπζρυκρο εξιςορροπεί ζνα μζροσ τθσ βαρυτικισ ενζργειασ τθσ κατάρρευςθσ ενόσ 

νεφελϊματοσ, ϊςτε να δθμιουργθκοφν οι κατάλλθλεσ για τθν αςτρογζννθςθ ςυνκικεσ. 

Συμβάλλει ζτςι ςτθν αποτελεςματικι ψφξθ των ςυμπυκνϊςεων ενόσ νεφελϊματοσ, ϊςτε 

να δθμιουργθκοφν πολλά μακρόβια αςτζρια μικρισ και μεςαίασ μάηασ, μζςω τθσ 

κατάτμθςθσ (fragmentation) των πυκνϊν περιοχϊν των νεφελωμάτων. Η ψφξθ πετυχαίνεται 

με τθν δζςμευςθ των πυρίμαχων (refractory) ςτοιχείων C, Si, Mg, Fe, Al, Ti, Ca. Ρολλζσ 

κεμελιϊδεισ χθμικζσ αντιδράςεισ λαμβάνουν χϊρα ςτθν επιφάνεια των κόκκων τθσ ςκόνθσ, 

όπωσ θ δθμιουργία μοριακοφ Υδρογόνου. Οι κόκκοι λειτουργοφν ωσ καταλφτεσ και 

προςτατεφουν αυτά τα μόρια. Επίςθσ αποτελοφν το υλικό για να δθμιουργθκοφν οι 

πλανιτεσ και τα άλλα μικρότερα ςϊματα.   

Η αςτρογζννθςθ ενόσ γαλαξία κακορίηει τθν εξζλιξι του. Η ςκόνθ αποτελεί καλό ανιχνευτι 

τθσ αςτρογζννθςθσ μζςω τθσ αλλθλεπίδραςισ τθσ με άλλα ςυςτατικά τθσ μεςοαςτρικισ 

φλθσ όπωσ τα πεδία ακτινοβολίασ (διζγερςθ, ιονιςμόσ, διάλυςθ), το αζριο (μζςω χθμικϊν 

αντιδράςεων ςτισ επιφάνειεσ των κόκκων και φαινόμενα μεγάλθσ κλίμακασ όπωσ τα 

κρουςτικά μζτωπα, οι αςτρικοί άνεμοι και οι ςτροβιλιςμοί), τισ κοςμικζσ ακτίνεσ και τα 

μαγνθτικά πεδία. Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ κακορίηουν τισ ιδιότθτεσ και τα μεγζκθ των 

κόκκων, που με τθ ςειρά τουσ δείχνουν τθν φαςματικι διαςπορά ενζργειασ (spectral energy 

distribution).           

 

Η εξζλιξθ των νεφελωμάτων SN 

Η εξζλιξθ των νεφελωμάτων ζχει 4 ςτάδια, τθν ελεφκερθ διαςτολι ι φάςθ κυριαρχοφμενθ 

από τθν εκτίναξθ φλθσ (free expansion, ejecta-dominated phase) διάρκειασ μερικϊν 

εκατοντάδων ετϊν, θ αδιαβατικι φάςθ (adiabatic) που διαρκεί 20.000 ζτθ,  τθν φάςθ 

ακτινοβολίασ (radiative, snow- plow) με διάρκεια 500.000 ζτθ, και θ φάςθ ςυγχϊνευςθσ με 

τθν μεςοαςτρικι φλθ (merging). 



Τθσ Κατά τθν ζκρθξθ SN ενόσ αςτζρα επιταχφνεται θ αςτρικι φλθ που εκτινάςςεται, 

δθμιουργϊντασ ςτροβιλιςμοφσ. Αυτοί εξαςκενοφν μετά από μερικοφσ μινεσ. Μετά ι φλθ 

που εκτινάςςεται διαςτζλλεται ελεφκερα με ςχεδόν ςτακερι ταχφτθτα. Η μάηα τθσ φλθσ 

που εκτινάςςεται κυριαρχεί πάνω ςτθν περιαςτρικι φλθ και τθν ςαρϊνει. Κινείται με 

υπερθχθτικι ταχφτθτα δθμιουργϊντασ ζνα κρουςτικό μζτωπο. Η περιαςτρικι φλθ που 

δζχεται το κρουςτικό μζτωπο εμφανίηει αντίδραςθ δθμιουργϊντασ ζνα αντίςτροφο 

(reverse) κρουςτικό κφμα. Αυτό επιβραδφνει, ςυμπιζηει και κερμαίνει τθν φλθ από τθν 

ζκρθξθ που ςυναντάει. Κατά τθν φάςθ τθσ ελεφκερθσ διαςτολισ, το κρουςτικό μζτωπο 

ςαρϊνει τθν μεςοαςτρικι φλθ, και τελικά θ φλθ που ςαρϊκθκε είναι περιςςότερθ από 

αυτιν τθσ ζκρθξθσ. Τότε το νεφζλωμα περνάει ςτθν αδιαβατικι φάςθ.  Πταν θ απϊλεια 

ενζργειασ μζςω τθσ ακτινοβολίασ του κερμοφ αερίου που δζχτθκε το κρουςτικό μζτωπο 

γίνεται ςθμαντικι, το νεφζλωμα περνάει ςτθν φάςθ ακτινοβολίασ. Η εκπομπι των ιόντων 

και των ουδζτερων ατόμων ψφχει τισ εξωτερικζσ αςτρικζσ περιοχζσ, με αποτζλεςμα τθν 

ραγδαία πτϊςθ τθσ κερμοκραςίασ του αερίου. Το ψυχρό αζριο ςυμπυκνϊνεται και 

ςχθματίηει ζνα κζλυφοσ γφρω από το εςωτερικό κερμό αζριο (ςε αυτό οι απϊλειεσ μζςω 

ακτινοβολίασ είναι αςιμαντεσ). Αυτι θ φάςθ ονομάηεται και <άροτρο χιονιοφ>  

(εκχιονιςτικό) (snow-plow), επειδι θ ςάρωςθ τθσ φλθσ που περιβάλλει το κζλυφοσ  

ςταδιακά αυξάνει τθν μάηα του κελφφουσ. Η ταχφτθτα του κρουςτικοφ μετϊπου 

ελαττϊνεται ςταδιακά και φτάνει τθν ταχφτθτα του ιχου του αερίου που ςυναντάει. Το 

κρουςτικό μζτωπο υποβακμίηεται ςε ακουςτικό κφμα, με αποτζλεςμα το νεφζλωμα να 

ςυγχωνεφεται τελικά ςτθν μεςοαςτρικι φλθ.     

Παρατθριςεισ δθμιουργίασ και καταςτροφισ ςκόνθσ ςε νεφελϊματα SN 

SN1987A. Είναι θ πρϊτθ ςουπερνόβα όπου ανακαλφψαμε ςκόνθ. Η κερμικι εκπομπι τθσ 

ανιχνεφτθκε τθν θμζρα 615 μετά τθν ζκρθξθ. Η ςκόνθ <ζςβθςε> τθν καμπφλθ φωτόσ ςτο 

οπτικό. Η μάηα τθσ ςκόνθσ υπολογίςτθκε τθν θμζρα 775 ςε 1/ 10.000 τθσ θλιακισ και θ 

κερμοκραςία τθσ ςε 300- 400Κ. Μετά από 10 ζτθ, ςτο μακρινό υπζρυκρο και ςτα 

μικροκφματα υπολογίςτθκε θ μάηα τθσ ςκόνθσ να ιςοφται με μιςι θλιακι  μάηα. Μία 

υπόκεςθ ιταν ότι αυτι θ μάηα υπιρχε αλλά δεν μποροφςε να ανιχνευτεί λόγω 

αδιαφάνειασ τουσ φλθσ, και θ άλλθ ότι οι κόκκοι ςκόνθσ μεγάλωςαν ςε όγκο, αυξάνοντασ 

τθν ςυνολικι μάηα τθσ ςκόνθσ από 1/1000 ςε 0,5 τθσ θλιακισ.  Το αντίςτροφο κρουςτικό 

μζτωπο ανιχνεφτθκε, αλλά βρίςκεται ακόμα μζςα ςτον ιςθμερινό δακτφλιο.  

Από τθν αρχι τθσ ζκρθξθσ ζγιναν ορατζσ οι αςυμμετρίεσ ςτθν πολικότθτα του φωτόσ. Αυτζσ 

παραπζμπουν ςε περιαςτρικό νεφζλωμα, και μάλιςτα ςε μορφι δακτυλίου. Το υλικό του 

δακτυλίου προζρχεται από τον προγεννιτορα αςτζρα, όταν ιταν ςτθ φάςθ του ερυκροφ 

γίγαντα πριν από 20.000 -40.000 ζτθ. Ο πλατφσ ιςθμερινόσ δακτφλιοσ αποτελεί περιοχι τθσ 

SN1987A που παρουςιάηει εκπομπι από τθ ςκόνθ ςτο υπζρυκρο. Η ςφγκρουςθ του αερίου 

από το κρουςτικό μζτωπο τθσ ζκρθξθσ με τον δακτφλιο δθμιουργεί εκπομπι ακτινϊν Χ και 

κερμαίνει τουσ κόκκουσ ςκόνθσ που δθμιουργικθκαν ςτθ φάςθ του ερυκροφ γίγαντα. 

Ανακαλφψαμε (ςτο υπζρυκρο) 2 μζρθ τθσ ςκόνθσ, ζνα κερμό με κερμοκραςία 180Κ και ζνα 

καυτό με 400Κ. Η αλλθλεπίδραςθ του κρουςτικοφ μετϊπου με τον δακτφλιο αφξθςε τθν 

λαμπρότθτά του ςε όλα τα μικθ κφματοσ. Ο δακτφλιοσ εμπλουτίςτθκε ςε φλθ από το 

κρουςτικό μζτωπο. Η λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο αυξικθκε πιο αργά από αυτι ςτισ ακτίνεσ 

Χ, που ςθμαίνει ότι ζνα μζροσ τθσ ςκόνθσ ςτον δακτφλιο καταςτράφθκε από τθν 



ςφγκρουςθ. Η λαμπρότθτα ςτο υπζρυκρο αυξικθκε μζχρι τθν θμζρα 8500 (το ζτοσ 2010), 

ζμεινε ςτακερι για 2 ζτθ, και μετά αποκλιμακϊκθκε. Τότε το κρουςτικό μζτωπο διαπζραςε 

τον δακτφλιο. Η ακτινοβολία Χ ςυνζχιςε να αυξάνεται. Φαίνεται το χρονοδιάγραμμα τθσ 

καταςτροφισ τθσ ςκόνθσ να είναι πιο ςφντομο από το αντίςτοιχο τθσ ψφξθσ του αερίου που 

δζχτθκε το κρουςτικό μζτωπο. Οι κόκκοι τθσ ςκόνθσ ςυνεχίηουν να αλλθλεπιδροφν με το 

κρουςτικό μζτωπο, αλλά ςε πολφ πιο χαμθλό ρυκμό.  

 

Cas A Ρρόκειται για το νεφζλωμα μιασ SN IIb με θλικία 335 ζτθ. Η μάηα που εκτινάχτθκε ςε 

αυτιν τθν ςουπερνόβα είναι 4 θλιακζσ. Ζχουμε ανακαλφψει το κρουςτικό μζτωπο και το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Το νεφζλωμα παρουςιάηει νθματοειδείσ δομζσ και 

αςφμμετρα κελφφθ. Τα χθμικά ςτοιχεία που προζρχονται από διαφορετικι διαδικαςία 

ςφντθξθσ δείχνουν ότι ζχουν καταλάβει διαφορετικζσ περιοχζσ ςτο νεφζλωμα. Η ςκόνθ ςτο 

νεφζλωμα υπάρχει ςτο αζριο που δζχτθκε το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο και ςτισ 

περιοχζσ που δεν το δζχτθκαν ακόμα. Η κερμοκραςία τθσ ςκόνθσ εκτιμάται ςτα 50- 500Κ 

και θ μάηα τθσ διαφζρει ανά μζτρθςθ, με πικανότερθ τιμι κοντά ςτθν μιςι θλιακι. Στθν 

περιοχι που δεν δζχτθκε ακόμα το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο υπάρχει περιςςότερθ 

ςκόνθ, που δείχνει ότι το 70% τθσ αρχικισ ςκόνθσ καταςτράφθκε από το αντίςτροφο 

κρουςτικό μζτωπο. Η διαφορά κερμοκραςίασ των 2 περιοχϊν μασ δείχνει ότι οι κόκκοι 

ςκόνθσ κερμάνκθκαν από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο.  

Sagittarius A East. Είναι ζνα νεφζλωμα ςουπερνόβα θλικίασ 10.000 ετϊν. Ριςτεφουμε ότι το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο ζχει φτάςει ςτο κζντρο του. Ανιχνεφτθκε ςκόνθ ςτθν 

κεντρικι περιοχι του. Η ςκόνθ ανιχνεφτθκε ςτθν ίδια περιοχι τθσ εκπομπισ τθσ γραμμισ 

Kα του Fe, που αποτελεί ανιχνευτι του αερίου που δζχτθκε κρουςτικό μζτωπο. Η υπζρβαςθ 

τθσ εκπομπισ ςτο υπζρυκρο μασ πλθροφορεί ότι υπάρχουν εκεί μεγάλοι κόκκοι ςκόνθσ που 

διατθρικθκαν από το πζραςμα του αντίςτροφου κρουςτικοφ μετϊπου.   



         

Το νεφζλωμα SN G327.1-1.1, ςτα 29000 ζτθ φωτόσ από τθν Γθ, ζχει μια ιδιαιτερότθτα. Το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο ςυναντάει τον αςτρικό άνεμο του πάλςαρ κάνοντάσ το να 

μοιάηει με κομιτθ! (εικόνα ςτισ ακτίνεσ Χ)  

 

Η επίδραςθ ςτθ ςκόνθ από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο  

Η διατιρθςθ τθσ ςκόνθσ ςτα νεφελϊματα SN εξαρτάται από τθν μορφολογία, ςφςταςθ, 

κερμοκραςία, πλικοσ και πυκνότθτα των ςυμπυκνωμάτων, τθν ακτινοβολία και γενικά όλεσ 

τισ διεργαςίεσ και ςυνκικεσ μζςα ςτα νεφελϊματα. Τα παραπάνω επθρεάηουν άμεςα τθν 

επίδραςθ τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ ςτθ ςκόνθ. Η ςφςταςθ τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ 

κακορίηει ποια είδθ ατόμων κα αλλθλεπιδράςουν με τθ ςκόνθ  (και τελικά κα τθν 

διαβρϊςουν), ενϊ θ κερμοκραςία κακορίηει ποιοσ μθχανιςμόσ κα επθρεάςει περιςςότερο 

τθ ςκόνθ. Επίςθσ ςθμαντικά είναι θ ταχφτθτα και θ ακτίνα των 2 κρουςτικϊν μετϊπων 

(βαςικό και αντίςτροφο), κακϊσ και οι ιδιότθτεσ τθσ ςκόνθσ (μζγεκοσ κόκκων, ςφςταςθ).  

Η ταχφτθτα του αντίςτροφου κρουςτικοφ κφματοσ κακορίηει τθν διαςπορά ταχυτιτων ςτο 

αζριο που κα επιδράςει ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ, και εξαρτάται από τθν ταχφτθτα του 

βαςικοφ κρουςτικοφ μετϊπου. Οι ταχφτθτεσ των 2 κρουςτικϊν μετϊπων εξαρτϊνται από 

τθν ενζργεια τθσ ζκρθξθσ, τθν μάηα και τθ ςφςταςθ τθσ φλθσ που εκτινάςςεται από τθν 

ζκρθξθ, και τθν πυκνότθτα και ςφςταςθ τθσ περιαςτρικισ φλθσ. Η φλθ τθσ ζκρθξθσ 



χωρίηεται ςε αυτι που δζχτθκε το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο και αυτι που δεν το 

δζχτθκε ακόμθ. Η δεφτερθ διαςτζλλεται ακόμα ομαλά.  

Οι φυςικζσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ που εκτινάςςεται από τθν ςουπερνόβα (SN ejecta) 

Υπάρχει μια πολφπλοκθ αλλθλεπίδραςθ ανάμεςα ςτθσ ιδιότθτεσ τθσ φλθσ από τθν ζκρθξθ 

και τθσ επίδραςθσ ςτουσ κόκκουσ τθσ ςκόνθσ. Στθν SN1987A οι κόκκοι ςκόνθσ 

ςυγκροφςτθκαν κυρίωσ με άτομα Υδρογόνου, Ηλίου και Οξυγόνου, ενϊ ςτο Cas A 

παρατθροφμε ελάχιςτο Ήλιο και Υδρογόνο, αλλά τθν φπαρξθ Νζον, Μαγνθςίου, Ρυριτίου, 

Θείου, Αργοφ και Σιδιρου. Ο ιονιςμόσ τθσ φλθσ του αερίου που δζχτθκε το αντίςτροφο 

κρουςτικό μζτωπο εξαρτάται από τθν κερμοκραςία που αναπτφχκθκε κατά τθν ςφγκρουςθ 

με αυτό. Τα βαρφτερα χθμικά ςτοιχεία διαβρϊνουν πιο αποτελεςματικά τθν ςκόνθ.  

Η εκτίναξθ φλθσ ςε ςυμπυκνϊματα 

Η εκτίναξθ τθσ φλθσ μιασ ςουπερνόβα δεν είναι ομοιογενισ, αλλά περιζχει δομζσ από  

νεφοειδι ςυμπυκνϊματα (νιματα). Στο Cas A τα ςυμπυκνϊματα γίνονται ορατά επειδι 

κερμαίνονται από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Τα ςυμπυκνϊματα διαβρϊνονται/ 

τεμαχίηονται και επθρεάηεται θ ςκόνθ μζςα ςε αυτά. Η ανακάλυψθ κερμισ ςκόνθσ ςτο 

παραπάνω νεφζλωμα είναι αποτζλεςμα αυτισ τθσ επίδραςθσ.  Αυτι θ επίδραςθ τθσ 

ςφγκρουςθσ διαρκεί όςο χρόνο χρειάηεται το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο να διαςχίςει 

το νεφζλωμα (ςτο Cas A κινείται με 1600 km/s περίπου). Τα ςυμπυκνϊματα είναι οι 

περιοχζσ όπου ςυντίκενται μόρια και κόκκοι ςκόνθσ. Η πιο αραιι φλθ ανάμεςα  ςε αυτά 

περιζχει ελάχιςτθ ςκόνθ. Τα ςυμπυκνϊματα είναι πολφ ςθμαντικά ςτθν ςυντιρθςθ των 

κόκκων ςκόνθσ.  

Η ψφξθ τθσ φλθσ τθσ ζκρθξθσ  

Η κερμοκραςία τθσ φλθσ που εκτινάςςεται κακορίηει τθν επίδραςθ ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ. 

Αυτι εξαρτάται από τθν ταχφτθτα, τθν μάηα και τον ιονιςμό τθσ φλθσ. Μια τυπικι 

κερμοκραςία του αερίου που δζχτθκε το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο και εκπζμπει ςτισ 

ακτίνεσ Χ, όπωσ ςυμβαίνει ςτο Cas A, είναι 10- 100 εκατομμφρια Κ. Η φλθ (αζριο) από τθν 

ζκρθξθ διαςτζλλεται αδιαβατικά (θ μεταβολι, όπωσ για παράδειγμα ςτθν πυκνότθτα, ςε 

ζνα αζριο χωρίσ να δεχτεί ανταλλαγι κερμότθτασ) μζχρι να δεχτεί το αντίςτροφο κρουςτικό 

μζτωπο. Τότε θ κερμοκραςία του αερίου αυξάνεται αλματωδϊσ, και με τθν νζα πολφ 

αυξθμζνθ κερμοκραςία του ςυνεχίηει να διαςτζλλεται αδιαβατικά μετά το πζραςμα του  

κρουςτικοφ μετϊπου. Η ψφξθ μζςω ακτινοβολίασ είναι αςιμαντθ ςε αυτζσ τισ υψθλζσ 

κερμοκραςίεσ. Η κερμοκραςία ςτο αζριο κα ζμενε ςτακερι, ςτα 10 εκατομμφρια Κ, για 

10.000 ζτθ. Αυτό το χρονικό διάςτθμα είναι μεγαλφτερο από τον χρόνο εξζλιξθσ τθσ ςκόνθσ.  

Τα παραπάνω κα ςυνζβαιναν ςτθν περίπτωςθ που δεν υπιρχαν ςυμπυκνϊματα φλθσ με 

μεγάλθ μεταλλικότθτα.  

Στα ςυμπυκνϊματα φλθσ θ κερμοκραςία που κα αναπτυχκεί από τθ ςφγκρουςθ με το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο είναι χαμθλότερθ, λόγω χαμθλότερθσ ταχφτθτασ του 

κρουςτικοφ μετϊπου μζςα ςε αυτά. Τα ςυμπυκνϊματα φλθσ από τισ ςουπερνόβα ζχουν 

μεγάλθ μεταλλικότθτα, που ενιςχφει τθν διάβρωςθ τθσ ςκόνθσ, αλλά αποβάλλει και πολφ 

αποτελεςματικά τθν κερμότθτα. Σε ζξι μόλισ μινεσ θ κερμοκραςία ςτα ςυμπυκνϊματα 



ελαττϊνεται από 3 εκατομμφρια Κ ςτουσ 300 Κ. Τελικά μόνο ςτο εξωτερικό μζροσ των 

ςυμπυκνωμάτων κα καταςτραφεί θ ςκόνθ από τθν επίδραςθ του αντίςτροφου κρουςτικοφ 

μετϊπου.  

             

Η διαςπορά μεγεκϊν των αρχικϊν κόκκων και θ ςφςταςθ των νεοςχθματιςμζνων 

Η αρχικι ςφςταςθ και θ διαςπορά των μεγεκϊν των κόκκων ςκόνθσ που ςχθματίςτθκε ςτθν 

φλθ εκτίναξθσ από μια ςουπερνόβα αποτελοφν ςθμαντικά μεγζκθ για τθν εξζλιξθ τθσ 

ςκόνθσ ςε ζνα νεφζλωμα SN.  

Υποκζτουμε ότι θ ςκόνθ δθμιουργείται ςτθν πλοφςια ςε Ήλιον εςωτερικι περιοχι του 

αςτεριοφ μετά τθν ζκρθξθ, όπου το μεγάλθσ μεταλλικότθτασ αζριο δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ 

για τθν πυρινωςθ και ανάπτυξθ των κόκκων ςκόνθσ. Η ςφςταςθ και θ διαςπορά των 

μεγεκϊν των κόκκων εξαρτάται από τθν αναλογία των χθμικϊν ςτοιχείων ςε αυτό το 

περιβάλλον. Ζνα  κεωρθτικό μοντζλο (CNT, classical nucleation theory) για ζνα αςτζρι 20 

θλιακϊν μαηϊν που κα εξελιχτεί ςε CC SN περιζχει 2 είδθ τθσ φλθσ που κα εκτιναχτεί από το 

αςτζρι. Α) Εκτίναξθ φλθσ που δεν ζχει αναμειχτεί και απεικονίηει τουσ φλοιοφσ καφςθσ ςτθν 

φάςθ τθσ αςτρικισ εξζλιξθσ, όπου οι διαφορετικισ ςφςταςθσ κόκκοι κα ςχθματιςτοφν ςε 

διαφορετικοφσ φλοιοφσ. Οι κόκκοι Άνκρακα ςτον πλοφςιο ςε Άνκρακα φλοιό Ηλίου, οι 

κόκκοι Al2O3, Mg2SiO4, MgO κα ςχθματιςτοφν ςτον φλοιό O-Mg-Si, οι κόκκοι Al2O3, 

MgSiO3, SiO2 ςτον φλοιό O-Si-Mg, οι κόκκοι Si, FeS ςτον φλοιό Si-S-Fe και οι κόκκοι Fe ςτθν 

περιοχι του πρϊθν αςτρικοφ πυρινα (ςτθν φλθ που δεν κατζρρευςε ςε αςτζρα νετρονίων) 

από Fe- Ni. Β) Εκτίναξθ φλθσ που αναμείχτθκε (C/O <1), όπου ςχθματίηονται τα μόρια AlO3, 

Fe3O4, MgSiO3, Mg2SiO4, SiO2.   



       

Το παραπάνω κεωρθτικό μοντζλο περιζχει τθν παραδοχι τθσ ιςορροπίασ του αερίου, που 

δεν είναι ρεαλιςτικι ςε ζνα περιβάλλον όπου κυριαρχεί θ ραδιενεργόσ διάςπαςθ και το 

αζριο δζχεται κρουςτικό μζτωπο. Ζνα πιο πλιρεσ μοντζλο που περιλαμβάνει τισ παραπάνω 

ςυνκικεσ τθσ φλθσ εκτίναξθσ από τθν ζκρθξθ υπολογίηει τθν διαςπορά των μεγεκϊν των 

κόκκων ςκόνθσ και τθσ μάηεσ τουσ για τζςςερισ τφπουσ ςκόνθσ, τουσ κόκκουσ Mg2SiO4, 

Al2O3, C, SiC. Αυτό το μοντζλο (chemical kinetic approach) περιγράφει πιο ρεαλιςτικά τισ 

ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ όπου ςχθματίηονται οι κόκκοι ςκόνθσ και προςεγγίηει 

καλφτερα τον ςχθματιςμό τθσ ςκόνθσ ςτθν αζρια φάςθ (ςχθματιςμόσ των μορίων) και ςτθν 

ςτερει φάςθ (ςυμπφκνωςθ των νεφϊν ςκόνθσ).      

Η καταςτροφι τθσ ςκόνθσ ςτα νεφελϊματα SN, κερμικι και αδρανειακό ψεκαςμό (inertial 

sputtering) 

Οι κόκκοι ςκόνθσ που ενςωματϊνονται ςτο αζριο από το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο 

δζχονται καταςτροφικι επίδραςθ από τθν ςφγκρουςθ με άλλουσ κόκκουσ και ςωματίδια 

του αερίου. Πμωσ δεν ζχουν όλοι οι τφποι επίδραςθσ τθν ίδια ςθμαςία. Οι 4 βαςικζσ 

διεργαςίεσ καταςτροφισ των κόκκων είναι Α) ψεκαςμόσ (sputtering), δθλαδι θ διάβρωςθ 

λόγω απομάκρυνςθσ ατόμων από τισ επιφάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ μζςω ςυγκροφςεων με 

ιόντα και άτομα μεγάλθσ ταχφτθτασ.  Β) εξάχνωςθ (sublimation), θ άμεςθ μετάβαςθ από τθν 

ςτερει ςτθν αζρια φάςθ μζςω κζρμανςθσ από τισ ςυγκροφςεισ με τα ςωματίδια του 

καυτοφ αερίου. Γ) κρυμματιςμόσ (shattering) θ διάςπαςθ των κόκκων ςε μικρότερουσ μζςω 

των ςυγκροφςεων. Δ)  μερικι ι ολικι εξάτμιςθ (vaporization) των κόκκων, θ ταχεία 

καταςτροφι τουσ μζςω επιςτροφισ ςτθν αζρια φάςθ λόγω κζρμανςθσ από ςυγκροφςεισ με 

άλλουσ κόκκουσ ςκόνθσ. 

Η εξάχνωςθ ζχει αςιμαντθ ςυνειςφορά ςτθν καταςτροφι των κόκκων ςκόνθσ. Ο 

κρυμματιςμόσ και θ εξάτμιςθ ζχουν μικρότερθ ςυνειςφορά από τον <ψεκαςμό> 

(διάβρωςθ), επειδι θ μικρι πυκνότθτα τθσ ςκόνθσ δεν ευνοεί τισ άμεςεσ ςυγκροφςεισ με 

άλλουσ κόκκουσ. Η διάβρωςθ ονομάηεται κινθτικι, όταν οι ταχφτθτεσ ςφγκρουςθσ 

κακορίηονται από τθ ςχετικι κίνθςθ του αερίου με τθν κίνθςθ τθσ ςκόνθσ, και κερμικι όταν 

οι ταχφτθτεσ ςφγκρουςθσ ζχουν ωσ αιτία τθν κερμικι κίνθςθ του αερίου. Τότε θ διάβρωςθ 

εξαρτάται από τθν κερμοκραςία του αερίου.  

Η διάβρωςθ των κόκκων ςκόνθσ εξαρτάται από τα μεγζκθ τουσ και τθν δυναμικι τθσ 

ςκόνθσ. Πταν δεχτοφν το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο, οι κόκκοι διαφορετικϊν μεγεκϊν 



κα αποκτιςουν και διαφορετικζσ ταχφτθτεσ. Αυτζσ οι διαφορζσ ταχυτιτων προκαλοφν τθν 

κινθτικι διάβρωςθ. Πμωσ οι άμεςεσ ςυγκροφςεισ εξομοιϊνουν τισ ςχετικζσ κινιςεισ των 

κόκκων ςκόνθσ με αυτζσ του αερίου. Ζτςι ο βαςικόσ μθχανιςμόσ διάβρωςθσ είναι θ 

κερμικι.  

Οι μεγάλοι κόκκοι ςκόνθσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ από τα ςυμπυκνϊματα φλθσ ςε ζνα 

νεφζλωμα μπορεί να δραπετεφςουν από αυτό πριν διαβρωκοφν. Αντίκετα οι μικρότεροι 

κόκκοι ςτο εςωτερικό ενόσ ςυμπυκνϊματοσ κα διαβρωκοφν πριν φτάςουν ςτθν επιφάνειά 

του. Το μζγεκοσ τθσ καταςτροφισ των κόκκων εξαρτάται από τον χρόνο που αυτοί 

παραμζνουν μζςα ςτο ςυμπφκνωμα. Υπάρχουν 3 παράγοντεσ που κακορίηουν τον χρόνο 

παραμονισ των κόκκων ςκόνθσ μζςα ςε ζνα ςυμπφκνωμα φλθσ. Ο πρϊτοσ είναι θ 

πικανότθτα να αποδράςουν μζςω τθσ βαλλιςτικισ τουσ ταχφτθτασ. Ο δεφτεροσ είναι ο 

δυναμικόσ τεμαχιςμόσ του ςυμπυκνϊματοσ αν δεχτεί το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο (15 

ωσ 55 ζτθ, ι 300 ζτθ, ανάλογα το κεωρθτικό μοντζλο,  για τα ςυμπυκνϊματα ςτο Cas A). Ο 

τρίτοσ είναι θ κερμικι εξάτμιςθ του ςυμπυκνϊματοσ  (10 ωσ 100 εκατομμφρια ζτθ για τα 

ςυμπυκνϊματα ςτο Cas A). Με τθν ταχφτθτά τουσ ςτα  160 km/s φαίνεται να υπάρχει 

αγϊνασ δρόμου ςτο παραπάνω νεφζλωμα για τουσ κόκκουσ ςκόνθσ. Το μζγεκοσ των 

κόκκων και θ κζςθ τουσ μζςα ςτο ςυμπφκνωμα κακορίηει αν κα ξεφφγουν (ενςωματωκοφν 

ςε μια ιπια διαςπορά τθσ φλθσ) ι κα διαβρωκοφν όταν το ςυμπφκνωμα τεμαχιςτεί. Θα 

δεχτοφν κερμικι διάβρωςθ ενϊ οι υπόλοιποι κόκκοι κα παραμείνουν παγιδευμζνοι ςτα 

ςυμπυκνϊματα.  

Μεγάλθ ςθμαςία ζχει και θ περιοχι τθσ δθμιουργίασ των κόκκων ςε ζνα νεφζλωμα SN. Ο 

βακμόσ τθσ διάβρωςθσ των κόκκων εξαρτάται από το μζγεκόσ τουσ και τθν χθμικι τουσ 

ςφςταςθ, και τθν κερμοκραςία και πυκνότθτα του αερίου. Είδαμε ότι θ ςφςταςθ των 

κόκκων εξαρτάται από τον αςτρικό φλοιό όπου δθμιουργικθκαν. Η ςκόνθ Σιδιρου κα 

διαβρωκεί ςθμαντικά από το πλοφςιο ςε Οξυγόνο αζριο, ενϊ θ ςκόνθ Άνκρακα που κα 

ςυναντιςει αζριο πλοφςιο ςε Ήλιο, ςτισ πιο εξωτερικζσ αςτρικζσ περιοχζσ, ζχει 

περιςςότερεσ πικανότθτεσ να αποδράςει και να αποφφγει τθν διάβρωςθ. Οι μεγάλοι κόκκοι 

μποροφν να διανφςουν μεγαλφτερεσ αποςτάςεισ ςτο αζριο που δζχτθκε κρουςτικό μζτωπο 

από ότι οι μικρότεροι κόκκοι, και αν βρίςκονται ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ ενόσ 

νεφελϊματοσ, πικανϊσ να ξεφφγουν από αυτό.      



 

  

Η διατιρθςθ των κόκκων ςκόνθσ ςτα νεφελϊματα SN (κεωρθτικά μοντζλα)  

Είδαμε ότι οι μικροί ςε μζγεκοσ κόκκοι (ακτίνασ μερικϊν (10ςτθ-6) cm) διαβρϊνονται πιο 

εφκολα. Οι μεγαλφτεροι κόκκοι διατθροφνται αλλά μειϊνεται το μζγεκόσ τουσ. Μεγάλθ 

ςθμαςία ζχει θ πυκνότθτα τθσ περιαςτρικισ φλθσ από Υδρογόνο. Οι SN IIb ζχουν πιο αραιι 

περιαςτρικι φλθ και μεγαλφτερθ ταχφτθτα διαςτολισ τθσ πιο εςωτερικισ, πλοφςιασ ςε Ήλιο 

φλθσ ςτο νεφζλωμα μιασ ζκρθξθσ ςε ςχζςθ με τα νεφελϊματα ςτισ SN IIP, με αποτζλεςμα 

το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο να ςυναντάει τθν πλοφςια ςε Ήλιον φλθ νωρίτερα. Η 

διάβρωςθ των κόκκων ςυμβαίνει ςε πυκνότερο περιβάλλον και ο αυξθμζνοσ ρυκμόσ 

ςυγκροφςεων μεταξφ των κόκκων ςκόνθσ και τα ςωματίδια του αερίου  τθν κάνει πιο 

αποτελεςματικι. Το αποτζλεςμα, ςε ςυνδυαςμό με το μικρότερο μζγεκοσ των κόκκων,  

είναι να καταςτρζφονται ςχεδόν όλοι οι κόκκοι ςκόνθσ. Αν θ πυκνότθτα του αερίου 

ξεπερνάει τα 0,1gr/cm, δε κα διοχετευτεί κακόλου ςκόνθ ςτθν μεςοαςτρικι φλθ.  

Ράνω από το 80% των κόκκων γραφίτθ και πυριτικϊν αλάτων κα διατθρθκεί αν θ 

πυκνότθτα του αερίου που εκτινάςςεται ςε μια ζκρθξθ ςουπερνόβα είναι μικρι. Ακόμα και 

ςε μεγαλφτερθ πυκνότθτα του αερίου κα διατθρθκοφν κόκκοι ςκόνθσ ςτο εςωτερικό των 

ςυμπυκνωμάτων, ανάλογα τθν ςχετικι ταχφτθτα των ςυμπυκνωμάτων με το αζριο. Σε ζνα 

κρουςτικό μζτωπο μεγάλθσ ταχφτθτασ που διαπερνάει ζνα πυκνό ςυμπφκνωμα με ςκόνθ 

κα διατθρθκοφν οι κόκκοι ανάλογα τθν ςφςταςι τουσ: C= 62%, SiO2= 20%, Fe= 80%.  



  

Τα παρατθρθςιακά δεδομζνα τθσ ςκόνθσ ςτα νεφελϊματα SN 

Οι ςχετικζσ παρατθριςεισ γίνονται με  διάφορεσ μεκόδουσ, και πρζπει να λαμβάνουμε 

υπόψθ τθν αςυμμετρία των νεφελωμάτων, που ευνοεί τθν διαφυγι μιασ ποςότθτασ ςκόνθσ 

προσ τθν μεςοαςτρικι φλθ. Για το Cas A οι πιο πρόςφατεσ παρατθριςεισ δείχνουν τθν 

φπαρξθ περίπου μιασ θλιακισ μάηασ ςκόνθσ, και μικρι απϊλεια μζςω διάβρωςθσ. Για το 

νεφζλωμα τθσ SN1987A θ ςκόνθ βρζκθκε να ζχει περίπου 0,8 θλιακζσ μάηεσ, με μιςι 

θλιακι μάηα πυριτικά άλατα και 0,3 τθσ θλιακισ μάηασ άμορφεσ ενϊςεισ του Άνκρακα. Στο 

νεφζλωμα του Καρκίνου ανιχνεφτθκαν 0,10 τθσ θλιακισ μάηασ άμορφεσ ενϊςεισ του 

Άνκρακα και 0,4 τθσ θλιακισ μάηασ πυριτικά άλατα. Στο Ν49 ανιχνεφτθκαν πάλι 0,10 τθσ 

θλιακισ μάηασ ενϊςεισ του Άνκρακα και 0,40 τθσ θλιακισ μάηασ πυριτικά άλατα, κάτι που 

δείχνει μια ςτακερότθτα ςτθν αναλογία των  2 ειδϊν κόκκων ςκόνθσ. 

Το ποςοςτό τθσ ςκόνθσ που διαβρϊκθκε ποικίλλει ανάλογα τισ ιδιότθτεσ τθσ ζκρθξθσ και 

τθν θλικία του νεφελϊματοσ (που ζχει φτάςει το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο). Στο Cas A 

αυτό το ποςοςτό είναι 10%, ςτο SN1987A μθδζν (το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο ακόμα 

δεν διαπζραςε τα ςυμπυκνϊματα φλθσ), ςτο νεφζλωμα του Καρκίνου (θλικίασ ςχεδόν 1000 

ετϊν) είναι 30% και ςτο Ν49 (θλικίασ 4800 ετϊν) είναι 40%.       

Οι SN ωσ προμθκευτζσ ςκόνθσ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ  

Το βαςικό κρουςτικό μζτωπο ςε μια SN καταςτρζφει ζνα μζροσ τθσ ςκόνθσ που 

δθμιουργικθκε ςτο αςτζρι κατά τθν εξζλιξι του. Το αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο, από 

τθν ςφγκρουςθ του βαςικοφ κρουςτικοφ μετϊπου με τθν περιαςτρικι φλθ, καταςτρζφει 

ζνα μζροσ τθσ νεοςφςτατθσ, κατά τθν ζκρθξθ, ςκόνθσ. Ζνα μζροσ τθσ όμωσ κα διαφφγει 

προσ τθν μεςοαςτρικι φλθ. Από τουσ γαλαξίεσ μεγάλθσ ερυκρολίςκθςθσ (πριν εξελιχτοφν 

τα μικρότερθσ μάηασ αςτζρια και εμπλουτίςουν το ςφμπαν με ςκόνθ) ςυμπεραίνουμε ότι 

κάκε CC SN εμπλουτίηει, κατά μζςο όρο, τθν μεςοαςτρικι φλθ με μιςι θλιακι μάηα ςκόνθσ.  



 

  

12) Τα νετρίνα από τισ ςουπερνόβα 

Τα νετρίνα είναι καμελιϊδθ ςωματίδια που εκλφονται ςτισ βαρυτικζσ καταρρεφςεισ 

αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ. Επειδι ςχεδόν δεν αλλθλεπιδροφν με τθν φλθ μποροφν να 

ταξιδεφςουν ανεμπόδιςτα από τον πυρινα ενόσ αςτεριοφ μζχρι τουσ  ανιχνευτζσ μασ ςτθ 

Γθ. Η ανιχνεφςεισ νετρίνων από ςουπερνόβα είναι ςπάνιεσ, με κορυφαία τθν SN 1987A. Τα 

νετρίνα κατζχουν το 99% τθσ ιςχφσ μιασ SN αςτρικισ κατάρρευςθσ. Το ςιμα που κα 

λάβουμε από αυτά πρζπει να ζχει διάρκεια 10 δευτερόλεπτα. Μπορεί να χωριςτεί ςε 3 

τμιματα, θ εκρθκτικι νετρινοποίθςθ  (neutronization burst), όπου ςθμειϊνεται μια 

κορφφωςθ λαμπρότθτασ νετρίνων λόγω τθσ ταχείασ απορρόφθςθσ θλεκτρονίων από τουσ 

ατομικοφσ πυρινεσ, όταν το κρουςτικό κφμα διαπερνάει τον πυρινα Σιδιρου διαλφοντασ 

τουσ εκεί ατομικοφσ πυρινεσ, θ φάςθ ςυςςϊρευςθσ (accretion phase), όπου ανιχνεφουμε 

μεγάλθ διαφορά ςτθν ροι και ςτα είδθ νετρίνων, και θ φάςθ ψφξθσ  (cooling phase) όπου οι 

ιδιότθτεσ των νετρίνων εξομοιϊνονται και θ λαμπρότθτα ελαττϊνεται προοδευτικά. Η 

διαφορά των ειδϊν των νετρίνων (γεφςεισ) ζχει τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςτθν κατανομι 

τθσ ενζργειάσ τουσ κατά τθν πρϊτθ και δεφτερθ φάςθ.  Η μετάλλαξθ των νετρίνων 

ςυμβαίνει κυρίωσ μζςω τθσ μεταξφ τουσ αλλθλεπίδραςθσ παρά μζςω αλλθλεπίδραςθσ με 

τθν υπόλοιπθ φλθ.  

Το υπόβακρο νετρίνων 

Τα νετρίνα από μία SN μποροφν να κακορίςουν τθν γωνιακι κζςθ τθσ ςτο ςφμπαν. Τα 

νετρίνα μπορεί να αποτελοφν τθν μόνθ πλθροφορία που λαμβάνουμε από πολφ αμυδρζσ 

ςουπερνόβα. Επίςθσ θ ανίχνευςθ των νετρίνων αποτελεί μζροσ τθσ αςτρονομίασ 

πολυμζςων (multimedia astronomy). Η πρϊτθ φάςθ ςιματοσ, θ νετρινοποίθςθ, είναι 

ανεξάρτθτθ από τθν μάηα και τισ ςυνκικεσ του αςτρικοφ πυρινα. Ζτςι μποροφν να 

χρθςιμοποιθκοφν ωσ κεριά λαμπρότθτασ, ςτθν μζτρθςθ αποςτάςεων, αν 

αναπαραςτιςουμε τθν καμπφλθ λαμπρότθτασ. Αυτι θ φάςθ μπορεί επίςθσ να μασ δϊςει 

πλθροφορίεσ για το εςωτερικό των άςτρων. Στθ φάςθ τθσ ςυςςϊρευςθσ τα νετρίνα είναι 



ευαίςκθτα ςτθν δυναμικι ενόσ αςτεριοφ. Μποροφν πολφ καλά να ςυνδυαςτοφν 

παρατθρθςιακά με τα βαρυτικά κφματα. Η φάςθ ψφξεωσ είναι πολφ ευαίςκθτθ ςτθν 

ιςορροπία του πυρινα (equation of state, θ ςχζςθ ανάμεςα ςτθν κερμοκραςία, πίεςθ και 

τον όγκο του πυρινα) και ςτθν μάηα του προγεννιτορα αςτζρα. Η αναλόγια των νετρίνων 

κάκε γεφςθσ μασ πλθροφορεί για τθν κερμοπυρθνικι ςφντθξθ κατά τθν ςουπερνόβα. Κςωσ 

καταφζρουμε, με τθν βοικεια τθσ φάςθσ ψφξεωσ, να κακορίςουμε τθν περιοχι μζςα ςε 

ζνα αςτζρι όπου ςυμβαίνει θ διαδικαςία ταχείασ απορρόφθςθσ νετρονίων (r- process), άρα 

και θ δθμιουργία πολλϊν βαρφτερων από τον Σίδθρο χθμικϊν ςτοιχείων, και να 

κατανοιςουμε καλφτερα τθν μετάβαςθ από τθν ζκρθξθ ςουπερνόβα ςτον αςτζρα 

νετρονίων. 

Αναμζνουμε να ςυμβαίνουν 2- 3 ςουπερνόβα ςτον Γαλαξία μασ κάκε αιϊνα. Σε όλο το 

ορατό ςφμπαν ςυμβαίνει 1 κάκε δευτερόλεπτο! Ζτςι πρζπει να ζχει δθμιουργθκεί μια ροι 

νετρίνων, το διάχυτο υπόβακρο νετρίνων από ςουπερνόβα (diffuse SN neutrino 

background, DSNB). Η ανακάλυψθ αυτοφ του υποβάκρου κα βοθκιςει ςτον κακοριςμό του 

αςτρικοφ πλθκυςμοφ του ςφμπαντοσ και κα χρθςιμεφςει ωσ ανεξάρτθτο εργαλείο ελζγχου 

τθσ ςυχνότθτασ των ςουπερνόβα. Οι προγεννιτορεσ των μαφρων τρυπϊν κα ςυνειςφζρουν 

ςτο υπόβακρο δθμιουργϊντασ ζνα παρακλάδι πιο ψθλά ςτισ υψθλζσ ενζργειεσ. Το 

υπόβακρο κα μασ βοθκιςει ςτθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ εκπομπισ νετρίνων.   

             

Ο άνεμοσ με μθχανιςμό τα νετρίνα και οι εκριξεισ ακτινϊν γ  

Μετά τθν κατάρρευςθ του αςτρικοφ πυρινα απομζνει ζνα αςτζρι νετρονίων που ψφχεται 

μζςω τθσ εκπομπισ νετρίνων. Μερικά από τα νετρίνα μεταδίδουν ενζργεια ςτθν αςτρικι 

ατμόςφαιρα. Δθμιουργείται ζνασ άνεμοσ κινοφμενοσ από τα νετρίνα που ζχει ωσ ςυνζπεια 

τθν ςθμαντικι απϊλεια μάηασ του πρϊθν αςτεριοφ. Αν το νεαρό αςτζρι νετρονίων 

περιςτρζφεται και ζχει μαγνθτικό πεδίο, ο άνεμοσ μεταλλάςςεται από μθ ςχετικιςτικόσ και 

κερμικά κινοφμενοσ ςε ςχετικιςτικό (και Poynting dominated) άνεμο. Τζτοιοι άνεμοι 

μποροφν να δικαιολογιςουν τθν διαφορετικότθτα των υπζρλαμπρων SN, Hypernovae, GRB 

(εκριξεισ ακτινϊν γ). Αυτόσ ο άνεμοσ αποτελείται από νετρόνια, πρωτόνια και ατομικοφσ 

πυρινεσ. Κατά τθν επιτάχυνςθ του ανζμου τα νετρόνια γίνονται ςχετικιςτικά επειδι 

ςχθματίηουν ηεφγθ με τα ιόντα μζςω ςυγκροφςεων. Τα ιόντα κα ςχθματίςουν ζνα 

κρουςτικό μζτωπο αλλθλεπίδραςθσ (termination shock). Τα ςχετικιςτικά νετρόνια τελικά κα 



ςυγκρουςτοφν ςτο κρουςτικό μζτωπο με τθν φλθ του αςτεριοφ και κα παράγουν νετρίνα. Η 

εκπομπι νετρίνων ενζργειασ GeV- TeV είναι αναμενόμενθ για τισ ςουπερνόβα αςτρικισ 

κατάρρευςθσ με υπόλειμμα ζναν αςτζρα νετρονίων με ταχεία περιςτροφι.  

Ριο ιςχυρζσ ςχετικιςτικζσ εκροζσ είναι οι πίδακεσ από τισ εκριξεισ ακτινϊν γ. Τα ιόντα και 

τα νετρόνια ςχθματίηουν ηεφγθ με ιςχυρό δεςμό ςτθν αρχικι φάςθ. Αν θ λφςθ του δεςμοφ 

παρουςιαςτεί κατά τθν φάςθ επιτάχυνςθσ, θ πίεςθ ακτινοβολίασ κα επιταχφνει μόνο τα 

ιόντα. Η μεγάλθ διαφορά ταχυτιτων ανάμεςα ςτα νετρόνια και τα ιόντα κα οδθγιςει ςε 

ςυγκροφςεισ με αποτζλεςμα τθν εκπομπι νετρίνων. Αυτι θ εκπομπι, αν ανιχνευτεί, μπορεί 

να ςυςχετιςτεί με μια ζκρθξθ ακτινϊν γ. Η περιαςτρικι φλθ μπορεί να απορροφιςει τισ 

εκριξεισ γ, αν ο πίδακασ δεν είναι αρκετά ιςχυρόσ ι αν θ περιαςτρικι φλθ είναι πολφ 

εκτεταμζνθ. Τότε μόνο τα νετρίνα μποροφν να φτάςουν ωσ τθ Γθ (οι ιςχυρζσ εκριξεισ 

ακτινϊν γ δεν παράγουν αποτελεςματικά νετρίνα. Σε αυτζσ δεν λειτουργεί ο παραπάνω 

μθχανιςμόσ δθμιουργίασ τουσ, τα ςωματίδια δεν επιταχφνονται ςε μεγάλεσ ενζργειεσ).   

                             

Νετρίνα και κοςμικζσ ακτίνεσ από τθ περιαςτρικι φλθ  

Οι ςουπερνόβα κεωροφνται ο βαςικόσ μθχανιςμόσ παραγωγισ κοςμικϊν ακτινϊν. 

Υπολογίηουμε το 10% τθσ ςυνολικισ κινθτικισ ενζργειασ ςε μια SN αναλογεί ςτθν κοςμικι 

ακτινοβολία. Πμωσ ςτθν αρχι τθσ ζκρθξθσ (από λίγεσ θμζρεσ ωσ 10 μινεσ), κατά τθν φάςθ 

τθσ επιτάχυνςθσ, θ ενζργεια των κοςμικϊν ακτινϊν αναλογεί ςε ζνα αςιμαντο ποςοςτό τθσ 

ςυνολικισ ενζργειασ τθσ ςουπερνόβα. Αυτό ςυμβαίνει επειδι ςτθν φάςθ ελεφκερθσ 

διαςτολισ τθσ φλθσ από τθν SN θ περιςςότερθ ενζργεια τθσ ζκρθξθσ ζχει τθν μορφι 

κινθτικισ ενζργειασ. Αυτό αλλάηει μόνο ςτθν φάςθ τθσ επιβράδυνςθσ, μερικζσ εκατοντάδεσ 

ζτθ μετά τθν ζκρθξθ (χρόνοσ Sedov). Το κρουςτικό κφμα ςε μια SN προωκείται αρχικά προσ 

τον αςτρικό πυρινα, <αναπθδά> ςτον υπζρπυκνο πυρινα από εκφυλλιςμζνθ φλθ και 

μεταδίδεται ζξω από το αςτζρι. Η φλθ που εκτινάςςεται από τθν ζκρθξθ ςχθματίηει ζνα 

κρουςτικό μζτωπο μόλισ ςυναντιςει τθν φλθ ζξω από το (πρϊθν) αςτζρι, δθλαδι τθν 

περιαςτρικι φλθ (CSM). Ραλαιότερα υπολογίηαμε ότι ςτισ <κανονικζσ> SN II-P, SN II-L, SN 

IIb, SN Ic θ πυκνότθτα τθσ φλθσ είναι αρκετά μικρι ϊςτε το κρουςτικό μζτωπο να μθν 

επιφζρει ςφγκρουςθ και να μθν προκαλζςει εκπομπι ακτινοβολίασ (collisionless and 

radiation-unmediated), αντίκετα με τθν φάςθ μετάδοςθσ προσ το εςωτερικό του αςτεριοφ. 

Ζτςι αναμζναμε τθν εμφάνιςθ διάχυτθσ επιτάχυνςθσ τθσ φλθσ από το κρουςτικό μζτωπο. 

Ζνα μικρό μόνο μζροσ τθσ κινθτικισ ενζργειασ κα μποροφςε, ςε αυτό το ςενάριο,  να 

μεταδοκεί ςτα ςωματίδια. Πμωσ πρόςφατεσ παρατθριςεισ δείχνουν τθν φπαρξθ πυκνισ 

φλθσ ςτο περιβάλλον των SN. Τα καινοφργια αςτρικά μοντζλα περιλαμβάνουν μια 

ςθμαντικι απϊλεια μάηασ από ζνα αςτζρι μεγάλθσ μάηασ πριν τθν βαρυτικι κατάρρευςθ. 

Αναμζνουμε θ αλλθλεπίδραςθ του κρουςτικοφ μετϊπου με αυτι τθν πυκνι φλθ να 



πυροδοτεί τθν εκπομπι νετρίνων. Η ανακάλυψθ αυτϊν των νετρίνων κα μασ δϊςει 

πλθροφορίεσ για αυτιν  τθν περιαςτρικι φλθ. Οι SN IIn, ςτισ οποίεσ ζχει προθγθκεί 

εκρθκτικι απϊλεια μάηασ από το αςτζρι, ζχουν περιαςτρικι φλθ 1- 10 θλιακϊν μαηϊν. Το 

κρουςτικό μζτωπο κα μεταδϊςει ςε αυτιν τθν περιςςότερθ από τθν κινθτικι ενζργεια τθσ 

ζκρθξθσ. Υπολογίηουμε ότι το 10% τθσ ενζργειασ κα μετατραπεί ςε κοςμικι ακτινοβολία και 

κα δθμιουργθκεί ζνα ςθμαντικόσ αρικμόσ νετρίνων. Για παράδειγμα, θ  SN 2006gy 

παρουςίαςε ζνα αδιαφανζσ κζλυφοσ. Ριςτεφουμε ότι αυτοφ του τφπου ςουπερνόβα 

ςυνειςφζρουν ςτθν δθμιουργία των διάχυτων νετρίνων που ζχουμε ανιχνεφςει. 

 

13) SN και κοςμικζσ ακτίνεσ (CR) 

Ο βαςικόσ μθχανιςμόσ παραγωγισ κοςμικϊν ακτινϊν, τουλάχιςτον αυτϊν με ενζργεια ωσ 

(10ςτθ15) eV που προζρχονται από πθγζσ του Γαλαξία μασ, είναι οι εκριξεισ ςουπερνόβα. 

Αυτό ςυμβαίνει για 4 λόγουσ. 1) Είναι οι μόνεσ πθγζσ, τουλάχιςτον ςτον Γαλαξία μασ, που 

ζχουν τθν απαραίτθτθ ιςχφ για τθν δθμιουργία κοςμικϊν ακτινϊν. Ακόμα και ςτα 

νεφελϊματα SN οι κοςμικζσ ακτίνεσ επιταχφνονται αποτελεςματικά. 2) Η ςφνκεςθ των 

κοςμικϊν ακτινϊν μασ δείχνει ότι προζρχονται από μεςοαςτρικι φλθ που είναι χθμικά 

εμπλουτιςμζνθ, μόλισ κατά 20%, από τισ SN. Για να ςυμβεί αυτό απαιτείται ζνασ 

μθχανιςμόσ που κα ανακατζψει φλθ από όλον τον Γαλαξία, και τθν φλθ που προζρχεται από 

τα αςτζρια μικρισ μάηασ. Μόνο οι SN μποροφν να αποτελζςουν ζναν τζτοιο μθχανιςμό. 3) 

Ζχουμε πλζον παρατθρθςιακά δεδομζνα που δείχνουν ότι οι εκριξεισ SN παρουςιάηουν μθ 

κερμικι ακτινοβολία από ςχετικιςτικά θλεκτρόνια και ιόντα. Ραρατθροφμε τθν δθμιουργία 

κοςμικϊν ακτινϊν ςτα νεφελϊματα των SN. 4) Τα κερμικά κρουςτικά μζτωπα (χωρίσ 

άμεςεσ ςυγκροφςεισ των ςωματιδίων) ςτισ SN ενεργοποιοφν τον πρϊτθσ τάξθσ μθχανιςμό 

επιτάχυνςθσ του Fermi μζςω κρουςτικϊν μετϊπων (first order Fermi shock acceleration 

mechanism) με αποτζλεςμα τθν επιτάχυνςθ των ιόντων. Μάλιςτα θ επιτάχυνςθ των ιόντων 

και των θλεκτρονίων ςυμβαίνει με το ίδιο φαςματικό αποτφπωμα, όπωσ παρατθροφμε ςτισ 

κοςμικζσ ακτίνεσ. Δεν υπάρχει άλλοσ γνωςτόσ μθχανιςμόσ που να δθμιουργεί όμοια 

φαςματικά αποτυπϊματα ςε αδρόνια και ςε λεπτόνια. 

Η ενζργεια που απαιτείται για τθν δθμιουργία τθσ ενεργειακισ πυκνότθτασ των κοςμικϊν 

ακτινϊν που παρατθροφμε είναι 2Χ (10ςτθ41) erg/s. Στον Γαλαξία μασ ςυμβαίνει μια 

ζκρθξθ SN κάκε 30- 100 ζτθ, με τυπικι κινθτικι ενζργεια 2Χ (10ςτθ51) erg. Το 10% τθσ 

κινθτικισ ενζργειασ εμβολισ από τισ SN αξιοποιείται ςτθν επιτάχυνςθ ςωματιδίων ςε 

κοςμικζσ ακτίνεσ.   

Οι SN ςτα ραδιοκφματα 

Ζχουμε ανακαλφψει περίπου 200 εξωγαλαξιακζσ SN ςτα ραδιοκφματα. Πμωσ ζχουμε 

λεπτομερείσ καμπφλεσ φωτόσ ςτα ραδιοκφματα μόνο για μερικζσ κοντινζσ μασ SN. Η 

εκπομπι ραδιοκυμάτων ςτισ SN ζχει τθ μορφι ακτινοβολίασ ςφγχροτρον από τθν 

επιτάχυνςθ θλεκτρονίων ςε ςτροβιλιηόμενα μαγνθτικά πεδία. Αυτά αναπτφςςονται και ςτο 

βαςικό κρουςτικό μζτωπο από τθν ζκρθξθ, αλλά και ςτο αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο. Η 

ακριβισ τοποκεςίεσ παραγωγισ τουσ ςτισ εκριξεισ SN παραμζνουν άγνωςτεσ. Τα 



ραδιοκφματα μασ επιτρζπουν να κατανοιςουμε τισ διαδικαςίεσ επιτάχυνςθσ των 

ςωματιδίων. Ραρατθροφμε διαφορζσ ςτθν τοποκεςία και ςτα χαρακτθριςτικά εκπομπισ 

ραδιοκυμάτων ανάλογα τον τφπο SN (ανάλογα τθν αλλθλεπίδραςθ των κρουςτικϊν 

μετϊπων με τθν περιαςτρικι φλθ).         

Τα νεφελϊματα των SN 

Τα νεφελϊματα των SN αποτελοφν πεδία επιτάχυνςθσ ςωματιδίων, κάτι που παρατθροφμε 

από τισ μθ κερμικζσ εκπομπζσ τουσ από τισ ακτίνεσ γ ωσ και ςτα ραδιοκφματα. Είναι ςαφζσ 

ότι αυτι θ επιτάχυνςθ των ςωματιδίων ςυνδζεται με τθν ενίςχυςθ των μαγνθτικϊν πεδίων 

(magnetic field amplification, MFA). Η βαςικι απόδειξθ του παραπάνω μθχανιςμοφ 

προζρχεται από τισ μθ κερμικζσ ακτίνεσ Χ ςτα 4-6 KeV, που εκπζμπονται από λεπτζσ δομζσ 

των νεφελωμάτων SN. Οι δομζσ αυτζσ αντιςτοιχοφν ςτο 1%- 10% τθσ ςυνολικισ ακτίνασ 

ενόσ νεφελϊματοσ. Αυτζσ οι ακτίνεσ Χ δεν μπορεί να προζρχονται μζςω ακτινοβολίασ 

πζδθςθσ (bremsstrahlung) ςχετικιςτικϊν θλεκτρονίων, επειδι κα ζπρεπε θ μεςοαςτρικι 

φλθ εκεί να ζχει μεγάλθ πυκνότθτα, αλλά μζςω ακτινοβολίασ ςφγχροτρον.  

Τα νεφελϊματα των SN εκπζμπουν και ςτισ ακτίνεσ γ. Αυτι θ ακτινοβολία μπορεί να 

προζρχεται μζςω λεπτονίων, από το αντίςτροφο φαινόμενο Compton ι ακτινοβολία 

πζδθςθσ ςε πυκνό περιβάλλον, ι μζςω αδρονίων, από τθν διάςπαςθ πιονίων.    

 

Η επιτάχυνςθ των κοςμικϊν ακτινϊν ςε ςχετικιςτικζσ SN 

H  SN1998bw παρουςιάηει μεγάλθ λαμπρότθτα ςτα ραδιοκφματα. Συνδζεται με τθν ζκρθξθ 

ακτινϊν γ GRB980425. Σε αυτιν τθν SN παρατθροφμε ζνα κφμα φλθσ από τθν ζκρθξθ (blast 

wave) να κινείται με ςχετικιςτικι ταχφτθτα. Η μάηα αυτισ τθσ φλθσ είναι 1/100.000 τθσ 

θλιακισ. Σε άλλεσ περιπτϊςεισ ζχουμε ςχετικιςτικζσ ταχφτθτεσ εκτίναξθσ φλθσ χωρίσ να 

παρατθρθκεί ζκρθξθ ακτινϊν γ. Οι ςπάνιεσ Ibc SN ξεχωρίηουν από τθν ςχετικιςτικι 

ταχφτθτα τθσ φλθσ που εκτινάςςεται από τθν ζκρθξθ.  Η κινθτικι ενζργεια των διάφορων 

τφπων εκριξεων SN δθμιουργεί τισ ανάλογεσ ταχφτθτεσ εκτίναξθσ τθσ φλθσ.     



 

Μία ςχετικιςτικι SN που δεν ςυνοδεφεται από ζκρθξθ ακτινϊν γ είναι θ SN2009bb. Σε αυτό 

το νεφζλωμα SN οι παρατθριςεισ ςτα ραδιοκφματα ζδειξαν ζνα ςχετικιςτικό κφμα τθσ 

ζκρθξθσ που προωκείται μζςα από τον πιο αργό αςτρικό άνεμο που διζφυγε από το αςτζρι  

κατά εξζλιξι του. Σε μια ςχετικιςτικι SN, θ ταχφτθτα του κρουςτικοφ μετϊπου και το 

μαγνθτικό πεδίο ςτον αςτρικό άνεμο του προγεννιτορα αςτζρα είναι πολφ ενιςχυμζνα, 

ςχετικά με τθν μεςοαςτρικι φλθ. Αυτό κα μειϊςει ςθμαντικά τον χρόνο επιτάχυνςθσ των 

ςωματιδίων, κακιςτϊντασ δυνατό να επιταχυνκοφν ςωματίδια πολφ πζρα από τθν ενζργεια 

των PeV. Κςωσ ςε εκριξεισ SN αυτοφ του τφπου να είναι οι πθγζσ των κοςμικϊν ακτινϊν 

πολφ μεγάλθσ ενζργειασ (ultra high energy cosmic rays, UHECRS). 

Οι SN ΙΙ αποτελοφν το 57% του ςυνόλου των SN, ενϊ οι τφπου Ιb, Ic το 19%, παρόμοιο 

ποςοςτό με τισ SNIa (24%). Αν οι ςχετικιςτικζσ SN, όπωσ υπολογίηουμε, αποτελοφν το 0,7% 

των SN Ib, Ic τότε αναμζνουμε να ςυμβεί μια μόλισ κάκε 50.000 ζτθ ςτον Γαλαξία μασ. Ζτςι 

πιςτεφουμε ότι οι κοςμικζσ ακτίνεσ πολφ μεγάλθσ ενζργειασ, με πάνω από (10ςτθ18) eV, 

ζχουν κυρίωσ εξωγαλαξιακι προζλευςθ, με βαςικζσ πθγζσ τισ εκριξεισ ακτινϊν γ και τουσ 

ραδιογαλαξίεσ.           

Η επιτάχυνςθ των κοςμικϊν ακτινϊν ςτισ υπζρλαμπρεσ ςουπερνόβα (Superluminous SN) 

Οι υπζρλαμπρεσ SN παρουςιάηουν κορφφωςθ λαμπρότθτασ ςτο υπζρυκρο και ςτο ορατό 

(10ςτθ44) erg/s και αποτελοφν το μόλισ 1/10.000 των CC SN (αςτρικισ κατάρρευςθσ). 

Μπορεί να είναι πλοφςιεσ ςε Υδρογόνο, αλλά και το αντίκετο. Η ιδιαιτερότθτά τουσ είναι θ 

πυκνι περιαςτρικι φλθ, που κάνει το κρουςτικό μζτωπο να ακτινοβολεί ζντονα, όταν τθν 

διαπερνάει. Το αςτζρι ςτα τελευταία ςτάδια εξζλιξισ του απϊλεςε μεγάλθ ποςότθτα φλθσ 

μζςω ενόσ πυκνοφ και ςχετικά αργοφ αςτρικοφ ανζμου ι ακόμα και μζςω εκρθκτικϊν 

εκτινάξεων φλθσ. Το 10% τθσ κινθτικισ ενζργειασ τθσ πίεςθσ εμβολισ του κρουςτικοφ 

μετϊπου μπορεί να διοχετευτεί ςτο (με διακυμάνςεισ) μαγνθτικό πεδίο. Το ςυμπζραςμα 

είναι ότι αυτζσ οι υπζρλαμπρεσ SN με κινθτικι ενζργεια (10ςτθ52) erg μποροφν να 

επιταχφνουν ςωματίδια ςε ενζργειεσ PeV.  

Για να αναπαραςτιςουμε τθν καμπφλθ φωτόσ τθσ υπζρλαμπρθσ SN2006gy,υπολογίςαμε 

τθν φλθ που εκτινάχτθκε από τθν ζκρθξθ ςτισ 15 θλιακζσ μάηεσ και τθν ενζργεια τθσ ζκρθξθσ 

ςτα 4Χ(10ςτθ51) erg. Η αλλθλεπίδραςθ των κοςμικϊν ακτινϊν με τθν πυκνι περιαςτρικι 

φλθ είχε ωσ αποτζλεςμα τθν εκπομπι μθ κερμικισ ακτινοβολίασ ςε πολλά μικθ κφματοσ 

και νετρίνα υψθλισ ενζργειασ. Οι ςυγκροφςεισ των πρωτονίων των κοςμικϊν ακτινϊν με 



πρωτόνια τθσ περιαςτρικισ φλθσ παράγει ακτίνεσ γ και νετρίνα, κακϊσ και θλεκτρόνια και 

ποηιτρόνια. Τα ςωματίδια αυτά εκπζμπουν ακτινοβολία ςφγχροτρον.  

      

 

Η περιαςτρικι φλθ (circumstellar material) 

Ενϊ οι SN Ia εξελίςςονται ςε ζνα αρκετά ομοιόμορφο περιβάλλον, ςτισ SN αςτρικισ 

κατάρρευςθσ θ φλθ τθσ ζκρθξθσ και το κρουςτικό μζτωπο ςυγκροφονται με τθν πυκνι 

περιαςτρικι φλθ. Οι αςτρικοί άνεμοι του προγεννιτορα αςτζρα, τα κοντινά μοριακά 

νεφελϊματα (τα αςτζρια που εξελίςςονται ςε SN είναι βραχφβια και πολλζσ φορζσ 

εξελίςςονται μζςα ςτα νεφελϊματά τουσ) αλλά και φλθ από κοντινζσ SN και νεφελϊματα 

ςουπερνόβα (SNR) δθμιουργοφν ζνα πυκνό ςε φλθ περιβάλλον. Στισ SN W44, IC 443, 3C 391 

παρατθριςαμε εκπομπι ακτινϊν γ από ςυγκροφςεισ πρωτονίων ανάμεςα ςτθν φλθ τθσ 

ζκρθξθσ με τθν πυκνι περιαςτρικι φλθ. Στα νεαρά νεφελϊματα SN παρατθροφμε το 

αντίςτροφο κρουςτικό μζτωπο να κερμαίνει, μαηί με το βαςικό κρουςτικό μζτωπο τθσ 

ζκρθξθσ, το πλάςμα με αποτζλεςμα αυτό να εκπζμπει ακτινοβολία Χ, και παράλλθλα να 

δθμιουργοφνται κοςμικζσ ακτίνεσ. 

Αν οι κοςμικζσ ακτίνεσ παράγονται αποτελεςματικά ςε μια SN (το 10% τθσ κινθτικισ 

ενζργειασ τθσ ζκρθξθσ να διοχετεφεται ςε ςχετικιςτικά ςωματίδια) θ δθμιουργία κοςμικισ 

ακτινοβολίασ κα επθρεάςει τθν υδροδυναμικι ςτο νεφζλωμα SN, επειδι θ πίεςθ των 

ςχετικιςτικϊν ςωματιδίων είναι πολφ πιο μικρι  από αυτι των αντίςτοιχων μθ ςχετικιςτικϊν 

ςωματιδίων. Επιπλζον, θ ενζργεια των κοςμικϊν ακτινϊν προζρχεται από τθν κερμότθτα 

του πλάςματοσ, με αποτζλεςμα αυτό να ψφχεται. Η ελάττωςθ τθσ πυκνότθτασ και τθσ 

κερμοκραςίασ μζςω των 2 παραπάνω αλλθλεπιδράςεων εμφανίηεται ςτο μοτίβο τθσ 

εκπομπισ των ακτινϊν Χ. 

Η απόδραςθ τθσ κοςμικισ ακτινοβολίασ μζςω μθχανιςμοφ επιτάχυνςθσ Fermi 

Είδαμε ότι τα μαγνθτικά πεδία ενιςχφονται και παρουςιάηουν ζντονο ςτροβιλιςμό ςτο 

περιβάλλον δθμιουργίασ κοςμικϊν ακτινϊν. Αυτζσ οι ςυνκικεσ είναι απαραίτθτεσ γα να 

ενεργοποιθκεί ο μθχανιςμόσ επιτάχυνςθσ Fermi. Σε ζνα νεφζλωμα από SN θ επιτάχυνςθ 



των ςωματιδίων ζχει χρονικι διάρκεια ανάλογθ με τον χρόνο προϊκθςθσ του κρουςτικοφ 

μετϊπου ςε αυτό, και δθμιουργοφνται κοςμικζσ ακτίνεσ διαφόρων ενεργειϊν.  

Το αποτφπωμα των κοςμικϊν ακτινϊν ςτο φάςμα     

Το πλάςμα που κερμάνκθκε από το κρουςτικό μζτωπο και θ ςχετικιςτικι κοςμικι 

ακτινοβολία διακρίνονται ςτο φάςμα ενόσ νεφελϊματοσ SN. Η εκπομπι ακτινϊν Χ είναι 

ςυνδεδεμζνθ με τθν εκπομπι κοςμικισ ακτινοβολίασ μζςω μθ γραμμικισ επιτάχυνςθσ  

Fermi, και αποτυπϊνεται ςτο φάςμα με ςυνεχι εκπομπι πλατιϊν γραμμϊν (broad- band 

continuum emission). Το ςυνεχζσ εκπομπισ δθμιουργείται με εκπομπι ςφγχροτρον, 

αντίςτροφο Compton και ακτινοβολία πζδθςθσ από ςχετικιςτικά θλεκτρόνια και διάςπαςθ 

πιονίων. Το ποιοσ από τουσ παραπάνω μθχανιςμοφσ ακτινοβολίασ επικρατεί ςτο φάςμα 

εξαρτάται από τθν πυκνότθτα και το μαγνθτικό πεδίο του νεφελϊματοσ SN. Η επιτάχυνςθ 

Fermi μεταδίδει περιςςότερθ ενζργεια ςτα αδρόνια από ότι ςτα λεπτόνια (εδϊ τα 

θλεκτρόνια), αλλά τα λεπτόνια εκπζμπουν ακτινοβολία πολφ πιο αποτελεςματικά. Στα πιο 

πυκνά νεφελϊματα SN  W44, IC 443 επικρατεί θ ακτινοβολία διάςπαςθσ πιονίου, ενϊ ςτο 

πιο αραιό νεφζλωμα RX J1713.7-3946 θ αντίςτροφθ ακτινοβολία Compton. Οι λεπτομζρειεσ 

ςτο φάςμα μασ αποκαλφπτουν ποιοσ μθχανιςμόσ επικρατεί ςε κάκε περίπτωςθ.    

Οι SN μζςα ςτα αςτρικά ςμινθ και οι υπζρ- φοφςκεσ (superbubbles) 

Τα αςτζρια μεγάλθσ μάηασ αποτελοφν τουσ προγεννιτορεσ των SN αςτρικισ κατάρρευςθσ. 

Δθμιουργοφνται μζςα ςε μοριακά νεφελϊματα μεγάλθσ μάηασ, και εξελίςςονται μζςα ι 

κοντά ςε αυτά. Ραρατθροφμε αςτζρια μεγάλθσ μάηασ ςε νεαρά πυκνά νεφελϊματα όπωσ 

το Westerlund 1 ι ςε ςυμπλζγματα αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ (OB association) όπωσ το 

Cygnus OB2. 

Τα ςυμπλζγματα αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ (OB associations) αποτελοφν πθγζσ εκπομπισ 

κοςμικϊν ακτινϊν, λόγω των εκριξεων ςουπερνόβα και των ιςχυρϊν αςτρικϊν ανζμων των 

μελϊν τουσ. Είναι ςχετικά αραιά ςε αςτζρια (100 αςτζρια / κυβικό pc). Η θλικία αυτϊν των 

ςυμπλεγμάτων μασ δείχνει πόςθ διακζςιμθ κινθτικι ενζργεια από τισ SN υπάρχει ςε αυτά. 

Το Cygnus OB2 αποτελεί ζνα πλοφςιο, με εκατοντάδεσ αςτζρια OB, ςφμπλεγμα που ανικει 

ςτθν περιοχι Cygnus X. Η περιοχι του ςυμπλζγματοσ παρουςιάηει αςτρογζννθςθ τα 

τελευταία 20 εκατομμφρια ζτθ, και ζχει απομονωκεί από τθν ευρφτερθ περιοχι Cygnus X. 

Αυτό ςθμαίνει ότι υπιρχε αςτρογζννθςθ πριν ςχθματιςτοφν τα ςθμερινά αςτζρια μεγάλθσ 

μάηασ του ςυμπλζγματοσ. 

Σε αυτά τα ςυμπλζγματα μποροφν να δθμιουργθκοφν υπζρ- φοφςκεσ (superbubbles) από 

καυτό αζριο, που εκπζμπουν ςτισ ακτίνεσ Χ. Αυτζσ οι υπζρ- φοφςκεσ περιζχουν κρουςτικά 

μζτωπα που ενιςχφουν τα ςτροβιλιηόμενα μαγνθτικά πεδία, εκπζμποντασ κοςμικζσ ακτίνεσ. 

Αυτι θ διαδικαςία μπορεί να κρατιςει 10 εκατομμφρια ζτθ. Αυτόσ ο μθχανιςμόσ εκπομπισ 

κοςμικϊν ακτινϊν από υπζρ- φοφςκεσ δικαιολογεί τθν εκπομπι κοςμικϊν ακτινϊν από 

παλαιά νεφελϊματα ςουπερνόβα. Η εκπομπι κοςμικϊν ακτινϊν από υπζρ- φοφςκεσ 

φαίνεται να κυριαρχεί ωσ μθχανιςμόσ ςτουσ γαλαξίεσ αςτρογζννθςθσ (starburst galaxies) 

όπωσ οι NGC 253, NGC 1068, NGC 4945, M82. Επειδι οι υπζρ- φοφςκεσ ςυνδζονται με τα 

μοριακά νεφελϊματά τουσ, θ μεγάλθ πυκνότθτα κοςμικϊν ακτινϊν χαμθλισ ενζργειασ που 

παράγουν μπορεί να ιονίςει και να κερμάνει τισ πυκνζσ και ψυχρζσ περιοχζσ των 



νεφελωμάτων (θ κοςμικι ακτινοβολία ζχει μεγάλθ διειςδυτικι ικανότθτα ςτθν φλθ, και 

αποτελεί ιδιαίτερο μθχανιςμό παραγωγισ ι καταςτροφισ μορίων).  

    

 

 

Τα πυκνά ςμινθ νεαρϊν αςτεριϊν μεγάλθσ μάηασ αποτελοφν τισ περιοχζσ εκριξεων SN. 

Αντίκετα με τα ςχετικά αραιά ςε αςτζρια ςυμπλζγματα, τα ςμινθ αυτά ζχουν πυκνό 

πυρινα (1000 θλιακζσ μάηεσ/ pc3 ςε ςυνολικι μάηα του ςμινουσ >10.000 θλιακζσ, και 

ακτίνα 1 pc). Ζνα τζτοιο ςμινοσ είναι το Westerlund 1 , που εκπζμπει νετρίνα και κοςμικι 

ακτινοβολία.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


