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Περίληψη 

 
  Η μελέτη των διπλών εκλειπτικών συστημάτων αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ερευνητικά 

πεδία της αστροφυσικής γιατί παρέχει τη μοναδική δυνατότητα υπολογισμού των βασικών αστρικών 

μεγεθών (μάζες, ακτίνες, θερμοκρασίες), τον προσδιορισμό αποστάσεων και της χημικής σύνθεσης 

των αστέρων και επιτρέπει τον έλεγχο θεωριών αστρικής εξέλιξης μέσα από την αλληλεπίδραση τους 

αλλά και την πρόβλεψη παρουσίας τρίτων σωμάτων αστρικής ή πλανητικής φύσης. 

  Το αντικείμενο της παρούσας ερευνητικής εργασίας είναι η φωτομετρική μελέτη του διπλού 

εκλειπτικού συστήματος V1763 Cyg, που ανήκει στη κατηγορία W UMa, παρουσιάζει ολικές 

εκλείψεις και έτσι είναι δυνατός ο καθορισμός των φυσικών και των τροχιακών παραμέτρων του 

συστήματος με μεγάλη ακρίβεια. 

  Το πρώτο κεφάλαιο  επικεντρώνεται στη γεωμετρία των τροχιών, στη περιγραφή του μοντέλου 

Roche, στη δομή και στα εξελικτικά σενάρια διπλών συστημάτων σε επαφή, στο μηχανισμό 

μεταφοράς/απώλειας μάζας μεταξύ των μελών και γενικότερα δίνεται το θεωρητικό και το 

επιστημονικό πλαίσιο που απαιτείται για τη περιγραφή και τη μελέτη των διπλών εκλειπτικών 

συστημάτων. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στο προφίλ του αστέρα, στις φωτομετρικές 

παρατηρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια της παρούσας ερευνητικής εργασίας, στις 

αυτοματοποιημένες μεθόδους επεξεργασίας των δεδομένων οι οποίες αναπτύχθηκαν και 

κατασκευάστηκαν οι καμπύλες φωτός 𝑉𝑅𝑐𝐼𝑐 από τα δεδομένα που αποκτήθηκαν τις πέντε νύχτες 

παρατήρησης τον Ιούλιο του 2017.  

  Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται το υπολογιστικό πακέτο PHOEBE το οποίο χρησιμοποιήθηκε 

για τη μοντελοποίηση του συστήματος και περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία που ακολουθήθηκε 

για την εύρεση της λύσης. Η λεπτομερής ανάλυση του συστήματος V1763 Cyg έδειξε ότι το σύστημα 

ταξινομείται στην υποκατηγορία W, με φωτομετρικό λόγο μαζών 𝑞 = 0.23 και κλίση 𝑖 = (80.65 ±
0.04)°. Στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη περιγραφή των μηχανισμών μεταβολής της 

περιόδου στα διπλά εκλειπτικά συστήματα, κατασκευάζεται η νέα αστρονομική εφημερίδα για το 

σύστημα και το διάγραμμα O-C για τη μελέτη της μεταβολής της περιόδου του συστήματος 

συγκεντρώνοντας όλους τους χρόνους ελαχίστου φωτός (νέους και ήδη υπάρχοντες από τη 

βιβλιογραφία). Η μακρόχρονη μελέτη της περιόδου του δείχνει μακροχρόνια αύξηση (
𝑑𝑃

𝑑𝑡
=

20.43398 × 10−8 𝑑𝑎𝑦𝑠

𝑦𝑒𝑎𝑟
). 

   Τέλος, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται η εξαγωγή των απόλυτων παραμέτρων του συστήματος και 

σύμφωνα με το προτεινόμενο μοντέλο προσδιορίζονται ο βαθμός επαφής 𝑓 = (17.36 ± 2.2)%, οι 

μάζες 𝛭1 = (1.14 ± 0.06)𝛭ʘ, 𝛭2 = (0.26 ± 0.02)𝛭ʘ και οι θερμοκρασίες 𝛵1 = (6016 ± 200) 𝛫 

και 𝛵2 = (6126 ± 204) 𝛫 για τον πρωτεύοντα και τον δευτερεύοντα αστέρα αντίστοιχα.  

Υπολογίστηκαν επίσης οι μάζες των προγεννητόρων τους (𝛭1𝑖 = (0.63 ± 0.04)𝛭ʘ και 𝛭2𝑖 =

(1.79 ± 0.11)𝛭ʘ και προσεγγίζεται η ηλικία του συστήματος σε 3.3-3.89 Gyr. 
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Summary 

  Eclipsing binary systems remain one of the most interesting research fields in stellar astrophysics 

because they offer the unique ability to calculate the fundamental physical parameters of stars 

(masses, radii, temperatures), use them as distance indicators, determine their chemical composition 

and test the validity of evolutionary theories through their interaction, as well ass the validity of the 

existence of third body companions of stellar or planetary nature. 

  This Master Thesis presents the photometric study of the eclipsing binary system V1763 Cyg, which 

is a W UMa system with total eclipses, in order to determine its physical and orbital parameters with 

high precision.  

   The first chapter refers to the physics and geometry of orbits and components, the description of 

the Roche model that led to the classification based on equipotential surfaces, the structure and the 

evolution scenarios of binary systems, the analysis of mass loss/transfer between the components and 

generally the necessary theoretical framework for describing eclipsing binary stars. The second chap-

ter includes the profile of  V1763 Cyg, the photometric observations obtained during this research 

and the automated methods of processing and analysis which were developed, as well as the presen-

tation of the 𝑉𝑅𝑐𝐼𝑐 light curves, which are obtained in July 2017.  

  A detailed description of the computational package PHOEBE, which is used for modeling of binary 

stars, takes place in chapter three. The results show that V1763 Cyg is a W type W UMa binary, with 

photometric mass ratio  𝑞 =
𝑀2

𝑀1
⁄ = 0.23 and inclination 𝑖 = (80.65 ± 0.04)°. Chapter four out-

lines the period analysis including the mechanisms that cause period variation, describes the proce-

dure to the new astronomical ephemeris for the system V1763 Cyg, as well as the construction of the 

O-C diagram for the study of its period analysis. A period investigation based on all available data 

shows a long-term increase (
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 20.43398 × 10−8 𝑑𝑎𝑦𝑠

𝑦𝑒𝑎𝑟
). 

  The last chapter of this Thesis describes the derivation of the absolute parameters. According to our 

model V1763 Cyg  is a W-type moderate (𝑓 = (17.36 ± 2.2)%) overcontact binary with component 

masses of 𝛭1 = (1.14 ± 0.06)𝛭ʘ, 𝛭2 = (0.26 ± 0.02)𝛭ʘ, temperatures of  𝛵1 = (6016 ± 200) 𝛫 

and 𝛵2 = (6126 ± 204) 𝛫 for primary and secondary star respectively. Furthermore, the results were 

used to obtain the initial masses of the progenitors ((𝛭1𝑖 = (0.63 ± 0.04)𝛭ʘ and 𝛭2𝑖 = (1.79 ±

0.11)𝛭ʘ) and a rough estimate of the age of the system of 3.3-3.89 Gyr.  
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

 

1.1  ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΩΝ  

 

Η κίνηση ενός αστρικού διπλού συστήματος περιγράφεται από το πρόβλημα των δύο σωμάτων (two 

body problem). Με σκοπό να βρεθούν οι εξισώσεις κίνησης για δύο σώματα που αλληλοεπιδρούν 

βαρυτικά, θεωρούμε ότι η απόσταση τους είναι πολύ μεγαλύτερη από τα μεγέθη τους και για αυτό 

το λόγο θα τα θεωρήσουμε ως σημειακές πηγές με μοναδικό σχετικό φυσικό χαρακτηριστικό τις 

μάζες τους. Η συνάρτηση του Lagrange ή η Lagrangian για τη κίνηση των δύο σωμάτων δίνεται από 

τη σχέση  

 

                                         𝐿 =
1

2
𝑚1�̇�𝟏 ∙ �̇�𝟏 +

1

2
𝑚2�̇�𝟐 ∙ �̇�𝟐 − 𝑉(|𝑟1⃗⃗⃗  − 𝑟2⃗⃗  ⃗|) .                                 (1.1) 

 

Όπου 𝑉(|𝑟1 − 𝑟2|) = −𝐺𝑀1𝑀2/|𝑟1⃗⃗⃗  − 𝑟2⃗⃗  ⃗| και G η σταθερά της βαρύτητας G=6.673× 10−11 

N 𝑚2/𝑘𝑔2.  

 

 

Σχήμα 1.1: Διάγραμμα με τις θέσεις των δύο σωμάτων 𝑚1 και 𝑚2 και το κέντρο μάζας του 

συστήματος. 
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Επειδή 휃 = 휃1 = 휃2 − 휋. Τα διανύσματα θέσεως του 𝑚1 και 𝑚2 δίνονται από τις σχέσεις  

 

                                                       𝒓𝟏 = 𝑟1𝑐𝑜𝑠휃𝒊 + 𝑟1𝑠𝑖𝑛휃𝒋,                                                      (1.2) 

 

                                                       𝒓𝟐 = −𝑟2𝑐𝑜𝑠휃𝒊 − 𝑟2𝑠𝑖𝑛휃𝒋 .                                                  (1.3) 

 

Επειδή το σύστημα συντεταγμένων είναι βαρυκεντρικό (Σχήμα 1.1) ισχύει  

 

                                                  𝑚1𝒓𝟏 + 𝑚2𝒓𝟐 = 0    ⟹   𝑚1𝑟1 = 𝑚2𝑟2  ,                               (1.4)   

 

και η σχετική τροχιά του συστήματος είναι 

 

                                                                      𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2.                                                            (1.5) 

 

Συνδυάζοντας τις σχέσεις (1.4) και (1.5) προκύπτει ότι  

 

                                                             𝑟1 =
𝑚2

𝑀
𝑟,      𝑟2 =

𝑚1

𝑀
𝑟.                                                 (1.6) 

 

Συνεπώς οι ταχύτητες των δύο σωμάτων θα ισούται με  

 

                                                             �̇�𝟏
𝟐 = (

𝑚2

𝑀
)
2
(�̇�2 + 𝑟2휃̇2) ,                                            (1.7) 

 

                                                             �̇�𝟐
𝟐 = (

𝑚1

𝑀
)
2
(�̇�2 + 𝑟2휃̇2) .                                            (1.8) 

 

Αντικαθιστώντας τις σχέσεις (1.7) και (1.8) στην σχέση (1.1) η συνάρτηση του Lagrange παίρνει τη 

μορφή  

 

                                                               𝐿 =
1

2
휇�̇�2 +

1

2
휇𝑟2휃̇2 +

𝐺𝜇𝛭

𝑟
 ,                                       (1.9) 
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όπου μ η ανηγμέμη μάζα του συστήματος  

 

                                                                     휇 =
𝑚1𝑚2

𝑚1+𝑚2
  .                                                         (1.10) 

 

Το σύστημα μας έχει δύο βαθμούς ελευθερίας, οι γενικευμένες συντεταγμένες είναι οι πολικές 

συντεταγμένες (r,θ) και οι εξισώσεις της κίνησης είναι συνήθεις διαφορικές εξισώσεις δευτέρας 

τάξεως. Οι εξισώσεις κίνησης των δύο σωμάτων είναι 

 

                                                  
𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝑟
= 0    ,    

𝑑

𝑑𝑡
(
𝜕𝐿

𝜕�̇�
) −

𝜕𝐿

𝜕𝜃
= 0    .                             (1.11) 

 

Συνεπώς οι εξισώσεις της κίνησης του προβλήματος δύο σωμάτων για τη Lagrangian που δίνεται 

από τις σχέσεις (1.11) έχουμε 

 

                                                                휇�̈� − 휇𝑟휃̇2 +
𝐺𝜇𝛭

𝑟2 = 0              ,                                (1.12) 

 

                                                                 2휇𝑟�̇�휃̇ + 휇𝑟2휃̈ = 0     .                                            (1.13) 

 

Επίσης παρατηρούμε ότι  

 

                                                                        
𝜕𝐿

𝜕�̇�
= 휇𝑟2휃̇ = 𝐽,                                                 (1.14) 

 

όπου J η ολική στροφορμή του συστήματος και εφόσον ισχύει 𝜕𝐿 𝜕휃⁄ = 0 ⟹ 
𝑑

𝑑𝑡
(𝜕𝐿 𝜕휃̇⁄ ) = 0 ⟹

𝜕𝐿
𝜕휃̇

⁄ = σταθερά, η ολική στροφορμή του συστήματος διατηρείται. Επίσης, μέσω της 

Χαμιλτονιανής του συστήματος αποδεικνύεται ότι η ολική ενέργεια του συστήματος διατηρείται 

σταθερή. 
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1.1.1 Εξίσωση τροχιάς  

 

Για να προσδιοριστεί η εξίσωση τροχιάς του συστήματος, είναι αναγκαίο να γίνει απαλοιφή του 

χρόνου από τις λύσεις των εξισώσεων κίνησης. Έτσι θα οδηγηθούμε σε μία συναρτησιακή σχέση 

𝑟(휃), που θα αποτελεί τη τροχιά του συστήματος. Με τις κατάλληλες τροποποιήσεις η σχέση (1.12) 

γράφεται ως εξής 

 

                                                              −
𝐽2

𝜇𝑟2

𝑑2(
1

𝑟
)

𝑑𝜃2 −
𝐽2

𝜇𝑟3 = −
𝐺𝜇𝛭

𝑟2    .                                      (1.15) 

 

Η οποία ονομάζεται εξίσωση της τροχιάς και η λύση της είναι η τροχιά 𝑟(휃). Η οποία λύνοντας τη 

σχέση (1.15) προκύπτει 

 

                                                                           𝑟(휃) =
𝑙

(1+𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃)
,                                            (1.16) 

 

όπου 𝑙 = 𝐽2 𝐺휇2𝛭⁄  και 𝑒 = 𝐴𝐽2 𝐺휇2𝛭⁄ . Εξαιτίας του ότι η ολική στροφορμή J δεν εμφανίζεται ως 

διάνυσμα, αλλά ως βαθμωτό μέγεθος, οι τροχιές των δύο σωμάτων θα είναι αναγκαστικά 

συνεπίπεδες. Η σχέση (1.16) αποτελεί τη γενική εξίσωση κωνικής τομής με τη  μία εστία στην αρχή 

των αξόνων και εκκεντρότητα e. Για να προσδιοριστεί ποια από τις μορφές κωνικών τομών 

περιγράφει τη τροχιά του συστήματος των δύο σωμάτων και από ποια παράμετρο εξαρτάται η μορφή 

της κωνικής τομής καθορίστηκε η ολική ενέργεια του συστήματος, η οποία δίνεται από τη σχέση  

 

                                                                      𝛦 =
1

2

𝐺𝜇𝛭

𝑙
(𝑒2 − 1),                                            (1.17) 

 

το πρόσημο της οποίας θα καθορίσει το πρόσημο της εκκεντρότητας e και συνακόλουθα τη μορφή 

της τροχιάς ως εξής: 

 

𝐸 > 0 ⟹  𝑒2 > 1        𝜐휋휀휌𝛽휊휆휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά, 

𝛦 = 0 ⟹ 𝑒2 = 1        휋𝛼휌𝛼𝛽휊휆휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά, 

𝛦 < 0 ⟹  𝑒2 < 1     휀휆휆휀휄휋𝜏휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά   .   

 

Επειδή έχει αποδειχθεί, ότι ο πρώτος νόμος του Kepler καθορίζει ότι οι τροχιές των πλανητών είναι 

ελλειπτικές, τότε η ολική ενέργεια του συστήματος των πλανητών είναι αρνητική, ώστε το σύστημα 
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να είναι κλειστό-δεσμευμένο. Έτσι και οι τροχιές ενός δεσμευμένου διπλού συστήματος αστέρων 

είναι ελλειπτικές, με το βαρύκεντρο να βρίσκεται στη μία εστία κάθε έλλειψης. Η τροχιά αυτή 

ονομάζεται βαρυκεντρική (Σχήμα 1.2) και η ολική ενέργεια των μελών είναι αρνητική. 

 

 

Σχήμα 1.2: Σχηματική αναπαράσταση της βαρυκεντικής τροχιάς ενός διπλού συστήματος γύρω 

από το κοινό κέντρο μάζας τους C που βρίσκεται στην εστία κάθε έλλειψης, για λόγο μαζών 

𝑚2 𝑚1 = 0.5⁄  και εκκεντρότητα e=0.6. (Πηγή: R. W. Hilditch, 2001). 

 

Ενώ σχετική τροχιά ενός συστήματος είναι, όταν τοποθετηθεί το ένα σώμα στη κύρια εστία της 

έλλειψης και το δεύτερο να περιφέρεται γύρω του κατά μήκος της έλλειψης. Όπου σε αυτή τη 

περίπτωση η εξίσωση της ελλειπτικής τροχιάς μπορεί να εκφραστεί συναρτήσει του μεγάλου 

ημιάξονα του συστήματος ως 

 

                                                                  𝑟(휃) =
𝛼(1−𝑒2)

1+𝑒𝑐𝑜𝑠𝜃
 .                                                      (1.18) 

 

 

1.1.2 Σχέσεις μεταξύ της βαρυκεντικής και της σχετικής τροχιάς 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τροχιακές παραμέτρους όπως την περίοδο P, τον μεγάλο ημιάξονα α και την 

εκκεντρότητα του συστήματος e για χρόνο t, αντιστοιχούμε τις ποσότητες  αυτές για τη βαρυκεντρική 

τροχιά του αστέρα μάζας 𝑚1 με δείκτη 1, και τις αντίστοιχες ποσότητες για τη βαρυκεντρική τροχιά 

του αστέρα με μάζα 𝑚2 με δείκτη 2 και τις ποσότητες που αφορούν τη σχετική τροχιά του 

συστήματος  χωρίς δείκτη. Από το Σχήμα 1.2 συμπεραίνουμε πως αν το σημείο C είναι το κέντρο 

μάζας του συστήματος τότε η ευθεία γραμμή που ενώνει τα κέντρα των  δύο αστέρων του 

συστήματος  κάθε χρονική στιγμή διέρχεται από το σημείο C και συνακόλουθα οι περίοδοι των τριών 

τροχιών που αναφέρονται παραπάνω είναι ίσες 𝑃 = 𝑃1 = 𝑃2.  
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O τρίτος νόμος του Kepler μπορεί να γραφεί ως 𝑀 = 4휋2𝛼3 𝑃2⁄ , και μετασχηματίζεται για κάθε μία 

από τις τρεις τρoχιές ως εξής 

 

𝛾휄𝛼 𝜏휂 𝜎𝜒휀𝜏휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά 𝛼 = 𝛼, 𝛭 = 𝐺(𝑚1 + 𝑚2), 

𝛾휄𝛼 𝜏휂 𝛽𝛼휌𝜐휅휀휈𝜏휌휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά 𝜏휊𝜐 𝛼𝜎𝜏έ휌𝛼 𝑚1  𝑎 = 𝑎1, 𝑀 = 𝐺𝑚2
3 (𝑚1 + 𝑚2)

2⁄ , 

𝛾휄𝛼 𝜏휂 𝛽𝛼휌𝜐휅휀𝜏휌휄휅ή 𝜏휌휊𝜒휄ά 𝜏휊𝜐 𝛼𝜎𝜏έ휌𝛼 𝑚2  𝑎 = 𝑎2, 𝑀 = 𝐺𝑚1
3 (𝑚1 + 𝑚2)

2⁄ . 

 

Τα μεγέθη των τριών τροχιών βρίσκονται σε αναλογία 𝛼1: 𝑎2: 𝑎 = 𝑚2:𝑚1: (𝑚1 + 𝑚2), και συνεπώς 

ο μεγάλος ημιάξονας της σχετικής τροχιάς ισούται με το άθροισμα των μεγάλων ημιαξόνων της 

βαρυκεντρικής τροχιάς κάθε μέλους 

 

                                                                     𝛼 = 𝛼1 + 𝛼2.                                                        (1.19) 

 

Τέλος η εκκεντρότητα και των τριών τροχιών είναι όλες ίσες μεταξύ τους και ισχύει 𝑒1 = 𝑒2 = 𝑒. 

 
 

1.2 Η ΕΞΙΣΩΣΗ KEPLER 

 

Προκειμένου να περιγραφεί η κίνηση των μελών ενός διπλού συστήματος από παρατηρούμενα 

μεγέθη είναι αναγκαία η εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Kepler και να γίνει η εξαγωγή της 

εξίσωσης Kepler. Η εξαγωγή της εξίσωσης Kepler θα γίνει με την εισαγωγή κάποιων 

χαρακτηριστικών γωνιών που ονομάζονται ανωμαλίες και θα αναφερθούν παρακάτω. Μία 

ελλειπτική τροχιά μπορεί να περιγραφεί από την εξίσωση  

 

                                                                   𝑟(𝑢) =
𝑎(1−𝑒2)

1+𝑒𝑐𝑜𝑠𝑢
    ,                                                  (1.20) 

 

όπου α ο μεγάλος ημιάξονας και e η εκκεντρότητα της τροχιάς. 
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Σχήμα 1.3: Οι χαρακτηριστικές γωνίες ελλειπτικής τροχιάς ως απόρροια των γεωμετρικών 

σχέσεων του κύκλου και της εγγεγραμμένης έλλειψης. 

 
 

Αληθής ανωμαλία u είναι η γωνία που μετράτε από το περίαστο  μέχρι την επιβατική ακτίνα του 

αστέρα μετρούμενη αντίθετα από τη φορά των δεικτών του ρολογιού (Σχήμα 1.3).  

Έκκεντρη ανωμαλία Ε παριστάνει τη γωνία από το περίαστρο έως την προβαλλόμενη θέση του 

αστέρα σε ένα βοηθητικό κύκλο με κέντρο, το κέντρο της έλλειψης και ακτίνα το μεγάλο ημιάξονα. 

Η σχέση που συνδέει την αληθή με την έκκεντρη ανωμαλία δίνεται από την εξίσωση (Smart, 1977) 

και ισούται με  

 

                                                                 𝑡𝑎𝑛
𝑢

2
= √

1+𝑒

1−𝑒
𝑡𝑎𝑛

𝐸

2
.                                                 (1.21) 

 

Μέση ανωμαλία Μ εισάγει την εξάρτηση του χρόνου και έχει οριστεί ως 

 

                                                                             𝛭 = 2휋
𝑡−𝜏

𝑃
  .                                                (1.22) 

 

Όπου τ δηλώνει τη στιγμή  διέλευσης του αστέρα από το περίαστο και P η τροχιακή του περίοδος. 

Η συσχέτιση της έκκεντρης και της μέσης ανωμαλίας δίνεται από τη σχέση 

 

                                                                    𝛭 = 𝛦 − 𝑒𝑠𝑖𝑛(𝐸),                                                (1.23) 
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που ονομάζεται εξίσωση Kepler διότι χρησιμοποιήθηκε ο δεύτερος νόμος του Kepler για το 

συσχετισμό της μέσης και της έκκεντρης ανωμαλίας. Η εξάρτηση της έκκεντρης ανωμαλίας με την 

αληθή ανωμαλία δίνεται από τη σχέση  

 

                                                         
𝛼(1−𝑒2)

1+𝑒𝑐𝑜𝑠𝑢
= 𝑎[1 − 𝑒𝑐𝑜𝑠(𝐸)]   ,                                           (1.24) 

 

και η οποία μετά από κάποιες τριγωνομετρικές πράξεις μπορεί να γραφεί ως 

 

                                                             tan (
𝑢

2
) = [

1+𝑒

1−𝑒
]

1

2
tan (

𝐸

2
).                                             (1.25)   

 

Επομένως ο συνδυασμός της εξίσωσης Kepler (1.23) με την εξισωση (1.25) συσχετίζει τις τρεις 

χαρακτηριστικές γωνίες u, E, M, με τελικό σκοπό τη χρονική εξάρτηση της αληθούς ανωμαλίας. 

1.3  ΤΡΟΧΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ 

 

Πέρα από τις τροχιακές παραμέτρους που καθορίζουν τη μορφή της τροχιάς όπως ο μεγάλος 

ημιάξονας α, η εκκεντρότητα e και ο χρόνος περιάστρου τ, οι παράμετροι που καθορίζουν το 

γεωμετρικό προσανατολισμό της τροχιάς ενός διπλού συστήματος ως προς τον παρατηρητή είναι η 

κλίση του επιπέδου i, η γωνία αναβιβάζοντος συνδέσμου Ω (longitude of the ascending node) και η 

γωνία ή όρισμα του περίαστρου ω (longitude of the periastron). Το νέο σύστημα συντεταγμένων με 

αναφορά προς τον παρατηρητή (διεύθυνση u) είναι κάθετο στο επίπεδο του ουρανού (ν, w) όπως 

απεικονίζεται στο Σχήμα 1.4. 

 

 

Σχήμα 1.4: Οι τροχιακές παράμετροι που καθορίζουν τον προσανατολισμό της τροχιάς. 

Απεικόνιση του τροχιακού επιπέδου σε σχέση με το επίπεδο του ουρανού (ν, w). O άξονας u 

αντιστοιχεί στην ευθεία παρατήρησης. 
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Το επίπεδο παρατήρησης αντιστοιχεί στο επίπεδο (v, w) ως εφαπτομενικό της ουράνιας σφαίρας και 

σχηματίζει γωνία i με το τροχιακό επίπεδο.  

Το σημείο τομής του επιπέδου του ουρανού και του τροχιακού επιπέδου σχηματίζει γωνία Ω και 

βρίσκεται πάνω στο επίπεδο παρατήρησης και υποδηλώνει τη κατεύθυνση αναβίβασης των μελών 

του συστήματος προς το εξωτερικό της ουράνιας σφαίρας. 

Το σημείο που αντιστοιχεί στο περίαστρο του αστέρα 𝑚2 στο επίπεδο τροχιάς  σχηματίζει γωνία ω 

με το επίπεδο του ουρανού και ορίζεται ως η γωνία μεταξύ του αναβιβάζοντος συνδέσμου και του 

περίαστου. 

Συνεπώς εάν τα τροχιακά στοιχεία μπορούν να μετρηθούν τότε ο προσδιορισμός της κίνησης του 

διπλού συστήματος είναι πλήρης και είναι δυνατό να υπολογιστούν οι μάζες του συστήματος. 

 

 

1.4  ΜΟΝΤΕΛΟ ROCHE 

 

Έχουν πραγματοποιηθεί πολλές δοκιμές με σκοπό να περιγράψουν με ακρίβεια τη γεωμετρία των 

διπλών συστημάτων. Μία από τις πιο ακριβής προσεγγίσεις του μοντέλου Roche βασίζεται στην αρχή 

των ισοδυναμικών επιφανειών, η οποία στηρίζεται στις ακόλουθες παραδοχές (Kallrath and Milone, 

1999): 

• Και οι δύο αστέρες του συστήματος αλληλοεπιδρούν βαρυτικά ως σημειακές πηγές, οι 

οποίες περιστοιχίζονται από περιβλήματα μηδενικής μάζας. Αυτή η παραδοχή επιτρέπει 

μια σχετικά απλή αναλυτική αναπαράσταση των δυναμικών τους. 

• Η περίοδος των μη ακτινικών αστρικών ταλαντώσεων θεωρείται αμελητέα σε σύγκριση με 

τη τροχιακή περίοδο του συστήματος και έτσι εξασφαλίζεται ότι οι αστέρες μπορούν να 

περιγραφούν με επιφάνειες ίσης πυκνότητας και δυναμικού. Το σχήμα και τα φυσικά 

χαρακτηριστικά των αστέρων μπορούν να καθοριστούν με βάση το δυναμικό της 

επιφάνειας τους. Οι αστέρες βρίσκονται σε υδροστατική ισορροπία σε διαστήματα χρόνου 

μικρότερα αυτών της αλλαγής των δυνάμεων που δρουν στην επιφάνεια τους. 

• Οι αστέρες περιστρέφονται γύρω από τον άξονα τους ως «συμπαγές» σώματα, χωρίς 

κάποια διαφορική περιστροφή. 

Το μοντέλο αυτό αρχικά διατυπώθηκε από τον Γάλλο αστρονόμο Edouard Albert Roche (1820-1883) 

το 1849. 
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Σχήμα 1.5: Σχηματική αναπαράσταση της γεωμετρίας ενός διπλού συστήματος αστέρων με 

σύστημα αναφοράς τον αστέρα 𝛭1. 

 

Η αρχή των ισοδυναμικών επιφανειών αναφέρει πως το σχήμα και τα φυσικά χαρακτηριστικά των 

αστέρων ενός διπλού συστήματος μπορούν να καθοριστούν με βάση το δυναμικό  της ισοδυναμικής 

επιφάνειας τους. Η απλή περίπτωση κυκλικών τροχιών και σύγχρονης ιδιοεριστροφής ενός διπλού 

συστήματος αστέρων με μάζες 𝛭1 και 𝛭2, οι οποίοι απέχουν απόσταση α σε σύστημα αναφοράς που 

βρίσκεται στον αστέρα 𝛭1 φαίνεται στο Σχήμα 1.5. Στο διπλό σύστημα τοποθετείται σημειακή μάζα 

m και με 𝑠1, 𝑠2 να συμβολίζουν τις αντίστοιχες αποστάσεις της σημειακής μάζας από τους αστέρες 

𝛭1 휅𝛼휄 𝛭2. Το σύστημα περιστρέφεται γύρω από τον άξονα που διέρχεται από το κέντρο μάζας του 

συστήματος (Center of mass, COM), ο οποίος είναι παράλληλος με τον άξονα z. Η συνολική δύναμη 

που ασκείται στη σημειακή μάζα m, η οποία βρίσκεται τοποθετημένη στο εσωτερικό ή στην 

επιφάνεια ενός αστέρα δίνεται από το νόμο του Νεύτωνα και ισούται με 

 

                                                              𝐹𝑝 + 𝐹𝑔 = −𝑚𝜔2�̅� .                                                    (1.26) 

 

Όπου 𝐹𝑝 είναι η δύναμη της βαθμίδας της πίεσης, 𝐹𝑔 η δύναμη της βαρύτητας, ω η γωνιακή ταχύτητα 

του συστήματος και �̅� είναι το διάνυσμα θέσης από τον άξονα περιστροφής στη σημειακή μάζα. 

Εφόσον το σωματίδιο είναι τοποθετημένο στο εσωτερικό ή στην επιφάνεια του αστέρα, θα είναι 

ακίνητο στο περιστρεφόμενο σύστημα συντεταγμένων εξαιτίας της προσέγγισης της «συμπαγής» 

περιστροφής και δεν θα του ασκείται η δύναμη Coriolis. Συνεπώς η δύναμη 𝐹𝑝 ανά μονάδα όγκου V 

μπορεί να γραφεί συνάρτησή της κλίσης της πίεσης ως 

 

                                                                𝐹𝑝 = −𝑉∇𝑝 .                                                              (1.27) 
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Και οι υπόλοιποι δύο όροι από την εξίσωση (1.26) μπορούν να γραφούν με βάση την κλίση ενός 

ενεργού δυναμικού ψ ως 

 

                                                               𝐹𝑔 + 𝑚𝜔2�̅� = −𝑚∇𝜓 .                                              (1.28) 

 

Συνδυάζοντας τις   εξισώσεις (1.26), (1.27) και (1.28) προκύπτει: 

 

                                                   −𝑉∇𝑝 = 𝑚∇𝜓 → ∇𝑝 = −휌∇𝜓    .                                         (1.29) 

 

Όπου 휌 = 𝑚 𝑉⁄ . 

Αυτό σημαίνει ότι οι ποσότητες ∇𝑝 και ∇𝜓 είναι παράλληλες. Από την εξίσωση (1.29) προκύπτει ότι 

και η ποσότητα ∇휌 είναι παράλληλη με τις δύο προηγούμενες όταν υπολογίζεται ο στοβιλισμός της  

σχέσης (1.29).  

 

                                            ∇ × ∇𝑝 = −∇ × 휌∇𝜓 = −휌∇ × ∇𝜓 − ∇휌 × ∇𝜓.                         (1.30) 

 

Επειδή ο στροβιλισμός της βάθμωσης είναι μηδέν για οποιαδήποτε συνάρτηση, αυτό σημαίνει ότι  

 

                                                           ∇휌 × ∇𝜓 = 0 → 𝛻휌 || 𝛻𝜓 || 𝛻𝑝.                                    (1.31) 

 

 Συνεπάγεται ότι στις επιφάνειες με σταθερή πυκνότητα, το ενεργό δυναμικό και η πίεση συμπίπτουν. 

Εφόσον το ενεργό δυναμικό ψ είναι γνωστό, είναι δυνατό να υπολογιστεί το σχήμα της αντίστοιχης 

ισοδυναμικής επιφάνειας, ενώ το σχήμα του αστέρα μπορεί να υπολογιστεί άμεσα από τη εξίσωση 

(1.31). 

Το ενεργό δυναμικό ψ μπορεί εύκολα να υπολογιστεί από την εξίσωση (1.28), εάν θεωρηθεί ότι οι 

μάζες 𝛭1 και 𝛭2 έχουν σφαιρική συμμετρική κατανομή. Τότε το ενεργό δυναμικό θα δίνεται από τη 

σχέση  

 

                                                                 𝜓 = −
𝐺𝑀1

𝑠1
−

𝐺𝑀2

𝑠2
−

1

2
𝜔2�̅�2.                                     (1.32) 

 

Το δυναμικό που περιγράφεται από τη παραπάνω εξίσωση έχει περιορισμένη ισχύ, καθώς δεν ισχύει 

στο εσωτερικό των αστέρων και δεν περιλαμβάνει την παλιρροϊκή αλληλεπίδραση. Εξαιτίας τη 

γεωμετρίας του συστήματος θα χρησιμοποιηθούν σφαιρικές συντεταγμένες: 
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𝑥 = 𝑟𝑠𝑖𝑛휃𝑜𝑠𝜑 = 휆𝑟, 

                                                            𝑦 = 𝑟𝑠𝑖𝑛휃𝑠𝑖𝑛𝜑 = 휇𝑟,                                                   (1.33) 

𝑧 = 𝑟𝑐𝑜𝑠휃 = 𝑣𝑟. 

 

Ακολουθώντας αυτή τη σύμβαση, η γωνία θ παίρνει τιμές από 0 στο +z πόλο μέχρι 180 στο -z πόλο. 

Η γωνία φ μετριέται από 0 μέχρι 360 μοίρες με φορά αντίστροφη των δεικτών του ρολογιού 

ξεκινώντας από τον x άξονα. Ο άξονας x σε ένα διπλό σύστημα έχει φορά προς τον συνοδό αστέρα 

𝛭2 (Σχήμα 1.5). Οι παράμετροι λ, μ και ν δηλώνουν την κατεύθυνση των συνημίτονων.  

Το κέντρο μάζας του συστήματος (COM) βρίσκεται στον x άξονα και η θέση του εξαρτάται από το 

λόγο μαζών του συστήματος 𝑞 = 𝑀2 𝑀1⁄ : 

 

                                                              𝑥𝐶𝑂𝑀 =
∑ 𝑀𝑖𝑥𝑖𝑖

∑ 𝑀𝑖𝑖
=

𝑞𝑎

1+𝑞
.                                                  (1.34) 

 

Το ενεργό δυναμικό μπορεί να γραφεί πλέον εκφρασμένο σε σφαιρικές συντεταγμένες 

ακολουθώντας τις εξισώσεις (1.32) και (1.33) και θέτοντας τα εξής 

 

                        𝑠1 = 𝑟, 𝑠2 = √𝑟2 − 2𝑥𝑎 + 𝑎2 & �̅� = √(𝑥 − 𝑥𝐶𝑂𝑀)2 + 𝑦2,                             (1.35) 

 

                𝜓(𝑟, 휆, 𝑣) = −
𝐺𝑀1

𝑟
−

𝐺𝑀2

√𝑟2−2𝑎𝑟𝜆+𝛼2
−

1

2
𝜔2(𝑟2(1 − 휈2) − 2𝑟휆𝑥𝐶𝑂𝑀 + 𝑥𝐶𝑂𝑀

2).      (1.36) 

 

Τελικά, χρησιμοποιώντας τον τρίτο νόμο του Kepler 𝜔2𝛼3 = 𝐺(𝑀1 + 𝑀2) και την εξίσωση (1.34) 

με σκοπό να υπολογιστεί η τελική έκφραση του ενεργού δυναμικού έχουμε: 

 

           𝜓(𝑟, 휆, 𝑣) = −
𝐺𝑀1

𝑎
[
𝑎

𝑟
+ 𝑞 (

𝑎

√𝑟2−2𝑎𝑟𝜆+𝛼2
−

𝑟𝜆

𝛼
) +

1

2

𝑟2

𝑎2
(1 + 𝑞)(1 − 𝑣2) +

1

2

𝑞2

1+𝑞
].          (1.37) 

 

Στο σημείο αυτό, το ενεργό δυναμικό μπορεί να νορμαλιστεί στην αδιάστατη μορφή του εκφεασμένο 

ως 

 

                                                                  𝛺 = −
𝛼𝜓

𝐺𝑀1
−

1

2

𝑞2

1+𝑞
  ,                                                (1.38)   
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στην οποία αντικαθιστώντας το ψ από την εξίσωση (1.37) και ορίζοντας την αδιάστατη μεταβλητή 

ξ=r/α μετασχηματίζεται στη μορφή 

 

                                         𝛺 =
1

𝜉
+ 𝑞 (

1

√𝜉2−2𝜉𝜆+1
− 휉휆) +

1

2
(1 + 𝑞)(1 − 𝑣2)휉2.                    (1.39) 

 

Η τελική αδιάστατη μορφή του δυναμικού αρχικά προτάθηκε από τον Kopal (1959) και το δυναμικό 

Ω πολλές φορές αναφέρεται ως τροποποιημένο δυναμικό Kopal. Η ιδιαιτερότητα του συγκεκριμένου 

συστήματος είναι ότι το σύστημα αναφοράς βρίσκεται στον αστέρα 𝛭1  και όχι στο κέντρο μάζας 

του συστήματος. Το δυναμικό με σημείο αναφοράς τον αστέρα 𝛭2 προκύπτει με τη συμμετρική 

μετάθεση των Ω και q: 

 

                                                            𝛺′ =
𝛺

𝑞
+

1

2

𝑞−1

𝑞
,       𝑞′ =

1

𝑞
.                                            (1.40) 

 

Τα δυναμικά Ω και Ω΄ βρίσκουν εφαρμογή  μόνο σε συστήματα με κυκλικές τροχιές και σύγχρονη 

περιστροφή.  Η γενίκευση του βαρυτικού δυναμικού Kopal για ελλειπτικές τροχιές και για 

ασύγχρονη περιστροφή αρχικά εισήχθη από τον Wilson (1979): 

 

                            𝛺 =
1

𝜉
+ 𝑞 (

1

√𝛿2+𝜉2−2𝜉𝜆𝛿
−

𝜉𝜆

𝛿2) +
1

2
𝐹2(1 + 𝑞)휉2(1 − 휈2),                          (1.41) 

 

Όπου δ=D/α  είναι η στιγμιαία απόσταση μεταξύ των μελών του συστήματος κανονικοποιημένη ως 

προς τον μεγάλο ημιάξονα και F είναι η παράμετρος που καθορίζει το εάν ένα σύστημα κάνει 

σύγχρονη περιστροφή είτε όχι και ισούται με το λόγο μεταξύ της περιστροφικής γωνιακής ταχύτητας 

ως προς τη τροχιακή γωνιακή ταχύτητα και δίνεται από τη σχέση 

 

                                                                      𝐹 =
𝜔𝑟𝑜𝑡

𝜔𝑜𝑟𝑏
 .                                                            (1.42) 

 

Καθώς παραμελούμε τη διαφορική περιστροφή, η παράμετρος συγχρονισμού F είναι ένας αριθμός 

για ολόκληρο τον αστέρα. Η τιμή F=1 αντιστοιχεί σε σύγχρονη περιστροφή σε κυκλική τροχιά. Στη 

περίπτωση των ελλειπτικών τροχιών η περιστροφή τείνει να συγχρονιστεί εξαιτίας των παλιρροϊκών 

δυνάμεων μεταξύ των δύο μελών. Στις έκκεντρες τροχιές ορίζεται μία ποσότητα η οποία στην 

αγγλική ορολογία ονομάζεται pseudo-synchronous rotation, όπου ο ρυθμός της γωνιακής 

περιστροφής ενός αστέρα ισούται  με τη γωνιακή ταχύτητα του περίαστρου. Θεωρώντας πως η 

στροφορμή του συστήματος διατηρείται, η γωνιακή ταχύτητα ω για ένα σημείο της τροχιάς δίνεται 

από την έκφραση (Hut, 1981): 
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                                                             𝜔(𝑡) =
1

𝛿2 (
2𝜋

𝑃
)√1 − 휀2.                                              (1.43) 

 

Όπου ε η εκκεντρότητα του συστήματος. Καθώς η παράμετρος συγχρονισμού καθορίζεται ως προς 

το περίαστρο, δ=1-ε και εισάγοντας τη ποσότητα αυτή στην εξίσωση (1.43) δίνεται ότι για τη 

περίπτωση pseudo-sychronous rotation, η παράμετρος συγχρονισμού ισούται με 

 

                                                                    𝐹 = √
1+

(1− )3
   .                                                       (1.44) 

 

Συμπερασματικά, το βαρυτικό δυναμικό ενός διπλού συστήματος αστέρων περιγράφεται από το 

τροποποιημένο δυναμικό Kopal όχι μόνο στη περίπτωση κυκλικών σύγχρονων τροχιών, αλλά και 

στις γενικευμένες περιπτώσεις κυκλικών και έκκεντρων ασύγχρονων τροχιών, με τις ανάλογες 

τροποποιήσεις. 

 

1.4.1 Σχήματα, μεγέθη, σημεία Lagrange και ενεργός ακτίνα ενός διπλού 

συστήματος 

 

Στην προηγούμενη ενότητα αποδείχθηκε ότι οι επιφάνειες σταθερής πίεσης και πυκνότητας 

ταυτίζονται με τις ισοδυναμικές επιφάνειες. Αυτό συνεπάγεται ότι το σχήμα των αστέρων 

καθορίζεται πλήρως από το ενεργό δυναμικό Ω. Προκειμένου να βρεθούν οι ισοδυναμικές επιφάνειες 

Roche αρκεί να επιλυθεί η εξίσωση του ενεργού βαρυτικού δυναμικού (1.41). Για παράδειγμα, η 

επίλυση του δυναμικού Kopal για έκκεντρες τροχιές είναι πιο εύκολο να επιλυθεί εάν επιλεχθεί 

σταθερή τιμή δυναμικού στον πόλο του αστέρα (θ=0, λ=0, ν=1) 

 

                                                         𝛺 =
1

𝜉𝑝𝑜𝑙𝑒
+ 𝑞 (

1

√𝛿2+𝜉𝑝𝑜𝑙𝑒
2
),                                            (1.45) 

 

             
1

𝜉
+ 𝑞 (

1

√𝛿2+𝜉2−2𝜉𝜆𝛿
−

𝜉𝜆

𝛿2) +
1

2
𝐹2(1 + 𝑞)휉2(1 − 휈2) =

1

𝜉𝑝𝑜𝑙𝑒
+ 𝑞 (

1

√𝛿2+𝜉𝑝𝑜𝑙𝑒
2
).       (1.46) 

 

Λύνοντας την εξίσωση (1.46) επαναλαμβανόμενα για κάθε λ και ν, καθορίζεται το σχήμα και το 

μέγεθος του αστέρα. Η τιμή του ενεργού βαρυτικού δυναμικού Ω καθορίζει τη μορφολογία του 

διπλού συστήματος. 
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Οι σταθερές τιμές δυναμικού Ω για τις οποίες  

                                                                   𝑭 = −𝑚∇𝛺 = 0,                                                    (1.47) 

 

αντιστοιχούν σε σημεία L(x,y,z) του τροχιακού επιπέδου, στα οποία η βαρυτική δύναμη 

εξισορροπείται από τη κεντρομόλο. 

Τα σημεία L στα οποία μηδενίζεται η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στη σημειακή μάζα m 

ονομάζονται σημεία Lagrange και είναι συνολικά πέντε. 

Η εξίσωση (1.47) δεν επιλύεται αναλυτικά, αλλά από αριθμητικές μεθόδους όπως αυτές που ανέπτυξε 

ο Taff (1985) προσφέρουν λύσεις με ακρίβεια της τάξης του 10−6: 

 

𝑥(𝐿1) = 𝑧 −
1

3
𝑧2 −

1

9
𝑧3 +

58

81
𝑧4, 

                                                   𝑥(𝐿2) = 𝑧 +
1

3
𝑧2 −

1

9
𝑧3 +

50

81
𝑧4,                                                (1.48) 

𝑥(𝐿3) = 1 −
7

12
휇 −

1127

20736
휇3 −

7889

248832
휇4. 

 

Όπου 휇 = 𝛭2 (𝛭1 + 𝛭2)⁄  και 𝑧 = (휇 3⁄ )
1

3⁄ . Στην επόμενη υποενότητα θα δειχθεί ότι τα σημεία 𝐿1 

και 𝐿2 καθορίζουν τη μορφολογία και την εξέλιξη των διπλών αστρικών συστημάτων, ενώ η θέση 

του σημείου 𝐿3 παρατίθεται χάριν πληρότητας. Τέλος, τα σημεία 𝐿1,  𝐿2, 𝐿3 είναι σημεία ασταθούς 

ισορροπίας ενώ τα σημεία 𝐿4 και 𝐿5 είναι δυνατό να αντιστοιχούν σε σημεία ευσταθούς ισορροπίας 

μόνο στις περιπτώσεις που ο λόγος μαζών 
𝑀2

𝑀1+𝑀2
< 0.0385 (Murray & Dermott, 1999). 

 

Σχήμα 1.6: Σχηματική αναπαράσταση των σημείων Lagrange σε ένα διπλό σύστημα αστέρων. 
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Ενεργός ακτίνα ενός αστέρα 𝑟𝐿 ονομάζεται η ακτίνα σφαίρας που έχει τον ίδιο όγκο με το λοβό Roche 

και δίνεται από τη σχέση (Eggleton 1983) 

 

                                                  𝑟𝐿 =
0.49𝑞2/3

0.6𝑞2/3+ln (1+𝑞
1
3)

  ,    0 < 𝑞 < ∞,                                      (1.49) 

 

όπου στον αριθμητή του λόγου μαζών q βρίσκεται κάθε φορά η μάζα του αστέρα για τον οποίο 

υπολογίζεται η ενεργός ακτίνα του.  Η πραγματική ενεργός ακτίνα του λοβού Roche δίνεται από τη 

σχέση  

   

                                                                   𝑅𝐿 = 𝑟𝐿 ∙ 𝑎 ,                                                            (1.50)  

 

όπου α ο μεγάλος ημιάξονας του συστήματος. 

 

 

 

1.4.2  Μορφολογική ταξινόμηση των διπλών συστημάτων με βάση το μοντέλο Roche 

 

Από τη στιγμή που η θέση του 𝐿1 είναι γνωστή, τότε ο λοβός Roche χαρακτηρίζεται από την 

εσωτερική ισοδυναμική επιφάνεια Lagrange με τιμή δυναμικού 𝛺𝑖𝑛 ή 𝛺𝑐𝑟𝑖𝑡.
𝐿1 . Η εξωτερική 

ισοδυναμική επιφάνεια που διέρχεται από το σημείο Lagrange 𝐿2 έχει τιμή δυναμικού και 

συμβολίζεται ως 𝛺𝑜𝑢𝑡 ή 𝛺𝑐𝑟𝑖𝑡.
𝐿2 .  Σύμφωνα λοιπόν, με το βαρυτικό δυναμικό των αστέρων του 

συστήματος 𝛺1, 𝛺2 και τη σχέση τους με την κρίσιμη τιμή των βαρυτικών δυναμικών 𝛺𝑖𝑛, 𝛺𝑜𝑢𝑡 των 

σημείων 𝐿1, 𝐿2 αντίστοιχα, ένα διπλό εκλειπτικό σύστημα μπορεί να ταξινομηθεί στις παρακάτω 

κατηγορίες. 

• Αποχωρισμένα συστήματα (Detached systems):  Λέγονται τα διπλά αστρικά συστήματα, 

όταν καθένας από τους δύο αστέρες βρίσκεται μέσα στο δικό του λοβό Roche και οι 

ακτίνες των αστέρων είναι μικρότερες από εκείνες των αντίστοιχων λοβών που τις 

περιβάλλουν (Σχήμα 1.7). Για το βαρυτικό δυναμικό του κάθε αστέρα ισχύει 𝛺𝑖 > 𝛺𝑖𝑛 >

𝛺𝑜𝑢𝑡, όπου i=1,2. Τα μέλη του συστήματος έχουν κυρίως σφαιρικό σχήμα.  
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Σχήμα 1.7: Μορφολογία αποχωρισμένου διπλού συστήματος (Πηγή: J. Kallrath, E. F. Milone, 

2009). 

 

 

• Ημιαποχωρίσμενα συστήματα (Semidetached systems): Λέγονται τα διπλά αστρικά 

συστήματα, στα οποία ο ένας από τους δύο αστέρες έχει γεμίσει το δικό του λοβό Roche, 

ενώ ο άλλος όχι (Σχήμα 1.8). Αυτά τα συστήματα έχουν εξαιρετικά μεγάλο θεωρητικό 

ενδιαφέρον, διότι βασικό χαρακτηριστικό αυτών των συστημάτων αποτελεί η μεταφορά 

μάζας από τον αστέρα που έχει συμπληρώσει τον λοβό του προς τον συνοδό αστέρα μέσω 

του Λανγκρατζιανού σημείου ισορροπίας 𝐿1. Σε ένα ημιαποχωρισμένο διπλό σύστημα ο 

αστέρας που έχει γεμίσει το λοβό του λέγεται μέλος επαφής, ενώ ο άλλος αστέρας 

αποχωρισμένο μέλος. Για τα δυναμικά ισχύει 𝛺 𝜋𝛼𝜑ή𝜍 = 𝛺𝑖𝑛 > 𝛺𝑜𝑢𝑡  και 𝛺𝛼𝜋𝜊𝜒𝜔𝜌𝜄𝜎. >

𝛺𝑖𝑛 > 𝛺𝑜𝑢𝑡 

• Συστήματα σε υπερεπαφή (overcontact systems): Σε αυτό το τύπο διπλού συστήματος και 

οι δύο αστέρες έχουν συμπληρώσει ή υπερβεί τον λοβό Roche τους και έχουν υποστεί μία 

μεγάλη παλιρροϊκή παραμόρφωση με αποτέλεσμα να μοιράζονται μία κοινή ατμόσφαιρα 

(Σχήμα 1.9). Για το βαρυτικό δυναμικό του κάθε αστέρα ισχύει 𝛺𝑖𝑛 < 𝛺 < 𝛺𝑜𝑢𝑡, όπου 𝛺 =

𝛺1 = 𝛺2. 

 

Σχήμα 1.8: Μορφολογία ημιαποχωρισμένου διπλού συστήματος (Πηγή: J. Kallrath, E. F. Milone, 

2009). 
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Σχήμα 1.9: Μορφολογία διπλού συστήματος που βρίσκεται σε επαφή. (Πηγή: J. Kallrath, E. F. 

Milone, 2009). 

 

Η ταξινόμηση σύμφωνα με την μορφολογία μπορεί να γίνει επίσης χρησιμοποιώντας μία ποσότητα, 

η οποία ονομάζεται παράγοντας πλήρωσης 𝐹 και ορίζεται ως 

 

                                                                       𝐹 =
𝛺−𝛺𝑖𝑛

𝛺𝑜𝑢𝑡−𝛺𝑖𝑛
 .                                                     (1.51) 

 

Και συνεπώς για αποχωρισμένα συστήματα ο παράοντας πλήρωσης έχει αρνητικές τιμές 𝐹 < 0, για 

συστήματα ημιαποχωρισμένα 𝐹 = 0 και για συστήματα σε υπερεπαφή ισχύει 0 ≤ 𝐹 < 1. 

 

• Συστήματα σε διπλή επαφή (Double Contact Binaries): Συστήματα στα οποία και τα δύο 

μέλη γεμίζουν ακριβώς τους λοβούς Roche και τουλάχιστον ο ένας περιστρέφεται 

υπερσύγχρονα (supersynchronous rotation) (Wilson, 1979). Με άλλα λόγια, ο ένας εκ των 

μελών περιστρέφεται με γωνιακή ταχύτητα μεγαλύτερη της τροχιακής και μπορεί λόγω 

περιστροφής να αγγίξει τον οριακό λοβό Roche του, ενώ ο αστέρας συνοδός του λόγω της 

εξέλιξης του να αγγίζει το δικό του λοβό Roche. Τέτοια συστήματα είναι σπάνια αλλά 

έχουν παρατηρηθεί. 
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1.5 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΕΡΕΠΑΦΗΣ ΤΥΠΟΥ W UMA 

 

1.5.1  Γενικά χαρακτηριστικά 

 

Ο χαρακτηρισμός των συστημάτων ως W UMa προέρχεται από το πρωτότυπο μεταβλητό αστέρα W 

Ursa Majoris (M�̈�ller & Kepf, 1903), του οποίου η φωτομετρική συμπεριφορά ήταν ανεξήγητη μέχρι 

την εμφάνιση του πρώτου φυσικού μοντέλου για συστήματα υπερεπαφής από Lucy (1968).  

Χαρακτηριστικό τους είναι η συνεχής μεταβολή της φωτεινότητας της φωτομετρικής καμπύλης 

φωτός τους, η οποία παρουσιάζει σχεδόν ισοβαθή ελάχιστα (Σχήμα 1.10). Συχνό επίσης είναι το 

φαινόμενο να παρουσιάζουν ανισοϋψή μέγιστα που ακολουθούν τις εκλείψεις των δύο μελών του 

συστήματος, το οποίο ονομάζεται O’ Connell (O’ Connell (1951), Milone (1968)).  

Τα συστήματα W UMa ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, τα συστήματα τύπου Α στα οποία ο 

αστέρας μεγαλύτερης μάζας είναι και ο θερμότερος και στα συστήματα τύπου W στα οποία ο 

αστέρας μικρότερης μάζας είναι θερμότερος (Binnendijk 1965, 1970). Σύμφωνα με τον Wilson 

(1978) τα συστήματα τύπου A είναι φασματικού τύπου Α, F έχουν λόγο μαζών 𝑞 = 𝑚2 𝑚1⁄ < 0.3 

και περίοδο P>0.3 ημέρες, ενώ τα συστήματα τύπου W χαρακτηρίζονται από 𝑞 > 0.3 , η περίοδος 

τους είναι P < 0.3 ημέρες  και είναι φασματικού τύπου G, K.  

Γενικότερα τα μέλη τους βρίσκονται ή είναι πολύ κοντά στη κύρια ακολουθία με φασματικό τύπο Α-

Κ, με τη πλειοψηφία να βρίσκεται κυρίως μεταξύ F-G. 

 

 

Σχήμα 1.10 : Συνθετική καμπύλη φωτός ενός συστήματος W UMa. (Πηγή: J. Kallrath, E. F. Mi-

lone, 2009). 
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1.5.2  Δομή και εξελικτικά σενάρια των στενών διπλών συστημάτων 

 

Τα διπλά συστήματα τύπου W UMa αποτελούν συστήματα φασματικού τύπου F0-K5, τα μέλη των 

οποίων περιβάλλονται από ένα κοινό περίβλημα που βρίσκεται μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού βαρυτικού δυναμικού των ισοδυναμικών επιφανειών τους, οι οποίες καθορίζονται από 

τα σημεία Lagrange 𝐿1, 𝐿2 (Mochnacki 1981). Τα συστήματα W UMa έχουν χαρακτηριστεί ως στενά 

διπλά συστήματα με τροχιακή περίοδο μικρότερη της μίας ημέρας (P < 1 day), τα μέλη των οποίων 

βρίσκονται ή είναι κοντά στη κύρια ακολουθία με φασματικό τύπο εύρους Α-Κ, με τη πλειοψηφία 

να βρίσκεται κυρίως μεταξύ F-G. Οι παρατηρούμενοι λόγοι μαζών είναι πάντα διάφοροι της μονάδας 

και κυμαίνονται προς τα κάτω μέχρι 0.1 ή ελαφρώς μικρότεροι. Τα συστήματα W UMa είναι σχετικά 

συχνά στη γειτονιά του Ηλιακού μας συστήματος με συχνότητα 1 για κάθε 500 αστέρες κύριας 

ακολουθίας (Main sequence, MS), αλλά δεν φαίνεται να αποτελούν μέλη νέων και ενδιάμεσων 

ηλικίας σμηνών. Η εμφάνιση τους αυξάνεται έντονα σε μεγάλα χρονικά ανοιχτά και σφαιρωτά σμήνη 

(Kaluzny & Rucinski 1993, Rucinski 1998, 2000). Αυτό το αποτέλεσμα υποδεικνύει ότι οι 

σχηματισμοί τέτοιων συστημάτων δεν δημιουργούνται όταν τα μέλη τους βρίσκονται κοντά ή στην 

κύρια ακολουθία μηδενικής ηλικίας (ZAMS), αλλά όταν βρίσκονται σε  σημαντικά μεγαλύτερες 

ηλικίες. Θεωρείται, πως τα συστήματα W UMa δημιουργούνται από αρχικά αποχωρισμένα διπλά 

συστήματα, τα οποία χάνουν στροφορμή (Angular Momentum, AM) με ρυθμό τέτοιο ώστε να 

βρεθούν σε επαφή μετά από αρκετά Gyr. Κινηματικά, το πεδίο των W UMa ανήκει στο γαλαξιακό 

δίσκο, το οποίο ενισχύει την προχωρημένη ηλικία τους (Guinan & Bratstreet 1988, Bilir et al. 2005).  

Ένας μηχανισμός για την απώλεια στροφορμής (AML) σχετίζεται με τη δραστηριότητα της 

χρωμόσφαιρας και του στέμματος των μελών του διπλού συστήματος (Vilhu 1982, Mochnacki 1985, 

Stępień 1995), ωστόσο εξαιτίας του μεγάλου ποσοστού των συνοδών των συστημάτων W UMa 

(Rucinski, Pribulla & van Kerkwijk 2007) υποδεικνύεται ότι ένα τρίτο σώμα ίσως παίζει ένα εξίσου 

σημαντικό ρόλο στη συρρίκνωση της τροχιάς (Εggleton & Kiseleva 2001).  

O Kuiper (1941) τόνισε ότι ένα διπλό σύστημα σε επαφή είναι σταθερό μόνο όταν και τα δύο μέλη 

είναι ίδια (μέλη κύριας ακολουθίας). Διαφορετικά, ένα διπλό σύστημα το οποίο αποτελείται από δύο 

αστέρες με διαφορετική  σύνθεση δεν είναι σταθερό και μάζα θα μεταφερθεί μέσω του κοινού 

περιβλήματος από τον αστέρα μεγαλύτερης μάζας στον αστέρα με τη μικρότερη μάζα. Η μεταφορά 

θα οδηγήσει σε μία ανομοιόμορφη θέρμανση από τη βάση του κοινού περιβλήματος εξαιτίας των 

άνισων εκπεμπόμενων φωτεινοτήτων των μελών στην εσωτερική κρίσιμη επιφάνεια. Έτσι, θα 

δημιουργηθούν διαφορές των θερμοκρασιών σε κάθε ισοδυναμική επιφάνεια που βρίσκεται πάνω 

από τους λοβούς Roche. Το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν διπλά συστήματα σε επαφή τα οποία τα 

μέλη τους δεν είναι ίδια ονομάστηκε παράδοξο του Kuiper (Kuiper paradox). Ο Lucy (1968) τόνισε 

ότι το παράδοξο του Kuiper μπορεί να λυθεί θεωρώντας πως τα μέλη του συστήματος, τα οποία 

βρίσκονται στη κύρια ακολουθία και σε θερμική ισορροπία, έχουν ένα κοινό περίβλημα μεταφοράς 

μάζας με την ίδια αδιαβατική σταθερά. Πάραυτα, λεπτομερειακοί υπολογισμοί έδειξαν ότι αυτό το 

μοντέλο έχει ισχύ μόνο σε μία στενή διακύμανση των μαζών των μελών τέτοιων συστημάτων σε 

σχέση με αυτά που παρατηρούνται. Αργότερα ο Lucy (1976) υπέθεσε το σχηματισμό διπλών 

σύστηματων σε επαφή που δεν βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Ένα όμοιο μοντέλο αναπτύχθηκε 

από Flannery (1976). Tο μοντέλο είναι γνωστό ως Thermal Relaxation Oscillation (TRO). Σύμφωνα 

με αυτό το μοντέλο κάθε μέλος του συστήματος δεν βρίσκεται σε θερμική ισορροπία και τα μεγέθη 

τους αμφιταλλαντεύονται γύρω από το εσωτερικό λοβό Roche τους, αλλά ολόκληρο το σύστημα 

βρίσκεται σε θερμική ισορροπία. Η ενέργεια μεταφέρεται από τον αστέρα με τη μεγαλύτερη μάζα 

στο συνοδό του μέσω μίας βίαιης μετάδοσης θερμότητας, η οποία έχει ως αποτέλεσμα να έχουν ίσες 
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εντροπίες τα δύο περιβλήματα μεταφοράς μάζας και συνεπώς ίδιες επιφανειακές φωτεινότητες. 

Ουσιαστικά, σύμφωνα με το μοντέλο ΤRO η εξέλιξη του συστήματος πραγματοποιείται μέσω 

κύκλων θερμικής αστάθειας. 

Υποθέτοντας ότι η στροφορμή διατηρείται, τότε η ροή μάζας από τον αστέρα μικρότερης μάζας προς 

τον μεγαλύτερης οδηγεί στην αύξηση των τροχιών και στην αποχώρηση του συστήματος. Στο σημείο 

αυτό οι ρόλοι αντιστρέφονται καθώς ο αστέρας μεγαλύτερης μάζας γεμίζει το λοβό Roche, με 

αποτέλεσμα να ξεκινήσει η μεταφορά μάζας προς το άλλο μέλος του συστήματος που δεν έχει 

συμπληρωμένο το λοβό του Roche. Το σύστημα περνάει σε μία φάση ημιαποχωρισμένων μελών η 

οποία διαρκεί πολύ λίγο σε σύγκριση με το θερμικό χρόνο του μεγαλύτερης μάζας μέλους. Τελικά οι 

τροχιές μικραίνουν και το σύστημα βρίσκεται ξανά σε υπερεπαφή, με τον κύκλο να ξεκινάει ξανά. 

Οι εξελικτικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί και οι σημαντικότερες εκ των οποίων αναφέρθηκαν 

προηγουμένως, δεν έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα. 

 

1.6  ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΜΑΖΑΣ 

 

Ένας αστέρας μπορεί να γεμίσει το λοβό Roche του με ποικίλους τρόπους και σε μερικά διπλά 

συστήματα αυτό μπορεί να συμβεί από κοινού. Ένας αστέρας είναι πιθανό να διασταλεί και να 

γεμίσει το λοβό Roche μέσω της διαδικασίας της αστρικής εξέλιξης όταν βρίσκεται στη φάση της 

κύριας ακολουθίας (case A),  στη φάση μετάβασης σε ερυθρό γίγαντα (case B), ή στη φάση του 

υπεργίγαντα αστέρα (case C), εξαρτώντας από το μέγεθος της τροχιάς ή της τροχιακής περιόδου. 

Διαφορετικά, ο λοβός Roche μπορεί να συρρικνωθεί σημαντικά και να φτάσει την επιφάνεια του 

αστέρα ως αποτέλεσμα απώλειας στροφορμής από το σύστημα εξαιτίας της μαγνητικής πέδησης ή 

της ακτινοβολίας βαρυτικών κυμάτων. Εξαιτίας της ύπαρξης ενός ανώτατου ορίου χωρητικότητας 

γύρω από έναν αστέρα στα διπλά συστήματα, τα μέλη ενός τέτοιου συστήματος θα χάνουν ή θα τους 

μεταφέρεται μάζα και στροφορμή από τους συνοδούς αστέρες σε ένα βαθμό που καθορίζεται από τη 

γεωμετρία Roche και από την ταχύτητα με την οποία αντιδρούν οι αστέρες σε τέτοιες αλλαγές.  

Υπάρχουν τρεις χρονικές κλίμακες, οι οποίες κατέχουν καθοριστικό ρόλο στη θεωρία αστρικής 

εξέλιξης και δομής των διπλών συστημάτων, οι οποίες ονομάζονται δυναμική, θερμική και πυρηνική 

χρονική κλίμακα και περιγράφουν τους χρόνους αντίδρασης ενός αστέρα όταν συμβαίνουν αλλαγές 

στην κατάσταση ισορροπίας του. Η δυναμική χρονική κλίμακα αντιστοιχεί στο χρόνο που απαιτείται 

για έναν αστέρα να αντιδράσει στις μεταβολές της υδροστατικής του ισορροπίας και ισούται με  

 

                                          𝑡𝑑𝑦𝑛 = (
2𝑅3

𝐺𝑚
)
1

2⁄ ≈ 40 [(
𝑅

𝑅ʘ
)
3 𝑀ʘ

𝑚
]

1
2⁄

minutes .                                (1.52) 

 

Ένας αστέρας αντιδράει γρήγορα στις μεταβολές της υδροστατικής ισορροπίας του και αυτό 

συμβαίνει αδιαβατικά. Η θερμική χρονική κλίμακα αντιστοιχεί στη χρονική αντίδραση της 

μεταβολής της θερμικής ισορροπίας και ισούται με  
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                                𝑡𝑡ℎ = 𝐺𝑚2 𝑅𝐿⁄ = (3.0 × 107)(
𝑚

𝑀ʘ
)2

𝑅ʘ

𝑅

𝐿ʘ

𝐿
  years ,                                  (1.53) 

 

ενώ η θερμική χρονική κλίμακα, είναι χαρακτηριστικό του χρόνου ζωής ενός αστέρα στη παραμονή 

του στη κύρια ακολουθία και ισούται με  

 

                                                     𝑡𝑛𝑢𝑐 = (7 × 109)
𝑚

𝑀ʘ

𝐿ʘ

𝐿
  years .                                           (1.54) 

 

Ιδιαίτερη σημασία κατέχει η ποσότητα ζ, η οποία ονομάζεται δείκτης ακτίνας-μάζας, με βάση την 

οποία μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητό ποια χρονική κλίμακα λαμβάνει χώρα κάθε φορά στη 

μεταφορά μάζας ενός διπλού συστήματος. Με άλλα λόγια, η εξάρτηση της ακτίνας του αστέρα από 

το ρυθμό μεταφοράς μάζας περιγράφεται από το δείκτη ακτίνας-μάζας και ισούται με  

 

                                                                  휁 = 𝑑𝑙𝑛𝑅 𝑑𝑙𝑛𝑚⁄  ,                                                    (1.55) 

 

όπου R, m η ακτίνα και η μάζα του αστέρα αντίστοιχα και d η παράγωγος. Πιο συγκεκριμένα, η 

μεταβολή της κατάστασης ισορροπίας ενός αστέρα έχει ως αποτέλεσμα την εξέλιξη του, η οποία 

καθορίζεται συγκρίνοντας τρεις χαρακτηριστικούς δείκτες ακτίνας-μάζας. 

휁𝐿 =
𝑑𝑙𝑛𝑅𝐿

𝑑𝑙𝑛𝑀
, όπου 𝑅𝐿 η ακτίνα του λοβού Roche και Μ η μάζα του αστέρα που βρίσκεται μέσα στο 

λοβό. 

휁𝑑𝑦𝑛 = (
𝜕𝑙𝑛𝑅

𝜕𝑙𝑛𝑀
)𝑋,𝑠, όπου R η ακτίνα του αστέρα και Μ η μάζα του, για ένα συγκεκριμένο προφίλ 

αστέρα και καθορισμένης τιμής εντροπίας. 

휁𝑡ℎ=(
𝜕𝑙𝑛𝑅𝑒𝑞

𝜕𝑙𝑛𝑀
) 𝑥, όπου 𝑅𝑒𝑞 η ακτίνα του αστέρα σε θερμοδυναμική ισορροπία και Μ η μάζα του για 

ένα συγκεκριμένο προφίλ.   

Οι δείκτες 휁𝐿, 휁𝑑𝑦𝑚, 휁𝑡ℎ ονομάζονται παλιρροϊκοί, δυναμικοί (ή αδιβατικοί) και θερμικοί (ή 

ισορροπίας) δείκτες ακτίνας-μάζας αντίστοιχα. Οι Hjellming & Webbink (1987) περιέγραψαν ποια 

χρονική κλίμακα λαμβάνει χώρα κάθε φορά με βάση την σύγκριση των τριών χαρακτηριστικών 

δεικτών ακτίνας-μάζας. Εάν 휁𝐿>휁𝑑𝑦𝑚, τότε η υδροστατική ισορροπία δεν αποκαθίσταται καθώς ο 

λοβός Roche συρρικνώνεται με πιο γρήγορο ρυθμό και η μεταφορά μάζας γίνεται σε δυναμική 

χρονική κλίμακα. Εάν 휁𝑑𝑦𝑚>휁𝐿>휁𝑡ℎ, τότε η υδροστατική ισορροπία αποκαθίσταται αλλά η θερμική 

όχι και η μεταφορά μάζας γίνεται σε θερμική χρονική κλίμακα. Εάν 휁𝐿 < 휁𝑑𝑦𝑛,𝑡ℎ, τότε τόσο η 

υδροστατική όσο και η θερμική ισορροπία προλαβαίνουν να αποκατασταθούν έγκαιρα και η 

μεταφορά μάζας γίνεται σε πυρηνική χρονική κλίμακα.  

Θεωρητικά μοντέλα για μεταφορά/απώλειας μάζας δείχνουν ότι ο ρυθμός μεταφοράς/απώλειας 

μάζας σε δυναμική χρονική κλίμακα κυμαίνεται από 10−5 μέχρι 10−4 𝛭ʘ ανά χρόνο και πιθανόν να 

διαρκεί από 104-105 χρόνια. Για θερμική χρονική κλίμακα ο ρυθμός μεταφοράς μάζας κυμαίνεται 
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από 10−7 10−6 𝛭ʘ ανά χρόνο, ενώ για πυρηνική χρονική κλίμακα ο ρυθμός μεταφοράς/απώλειας 

μάζας είναι αρκετά μικρότερος και κυμαίνεται από 10−11 − 10−8 𝛭ʘ ανά χρόνο. 

 

 

1.6.1 Συντηρητική μεταφορά μάζας 

 

O όρος συντηρητική μεταφορά μάζας περιγράφει την απλούστερη περίπτωση, στην οποία όλη η μάζα 

που χάνεται από τον αστέρα-δότη μεταφέρεται στον συνοδό αστέρα και κατά συνέπεια η ολική μάζα 

και η ολική στροφορμή (𝐽𝑜𝑟𝑏) του συστήματος διατηρείται. Η ολική στροφορμή ενός διπλού 

συστήματος προκύπτει από το άθροισμα της τροχιακής στροφορμής των δύο αστέρων και της 

στροφορμής λόγω περιστροφής για τον κάθε αστέρα. Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι η στροφορμή 

λόγω περιστροφής στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι περισσότερο από 1-2% της ολικής 

στροφορμής και για αυτό το λόγο μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα. 

Σε αυτή την περίπτωση, θεωρούμε την ολική μάζα σταθερή και ισχύει ότι 𝑚1 + 𝑚2 = 𝑀𝑡𝑜𝑡, 

𝑑𝑚1 = −𝑑𝑚2.  

Η ολική στροφορμή του συστήματος ισούται με  

 

                                                              𝐽𝑜𝑟𝑏 = [
𝐺𝑚1

2𝑚2
2𝑎(1−𝑒2)

𝑀𝑡𝑜𝑡
]
1

2⁄

.                                        (1.56) 

 

Έτσι μπορούμε να γράψουμε ότι α=σταθερό/(𝑚1𝑚2)
2. Από το τρίτο νόμο του Kepler ισχύει ότι 

𝐺𝑀𝑡𝑜𝑡 = 4휋2𝛼3/𝑃2. Εάν οριστούν οι ποσότητες 𝑚1𝑖, 𝑚2𝑖 και 𝑃𝑖 ως οι αρχικές τιμές για τις δύο μάζες 

και την τροχιακή περίοδο πριν λάβει χώρα κάποια διαδικασία μεταφοράς μάζας, ενώ οι ποσότητες 

𝑚1,𝑚2 και P αντιστοιχούν στις τιμές μετά την μεταφορά μάζας τότε θα ισχύει 

 

                                                                              
𝑃

𝑃𝑖
= [

𝑚1𝑖𝑚2𝑖

𝑚1𝑚2
]
3
         .                                    (1.57) 

 

Η παράγωγος της εξίσωσης (1.57) ως προς το χρόνο δίνει 

 

                                              
�̇�

𝑃𝑖
= 3 [

𝑚1𝑖𝑚2𝑖

𝑚1𝑚2
]
2
[−

�̇�1

𝑚1
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−
�̇�2
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]𝑚1𝑖𝑚2𝑖    .                         (1.58) 

 

Αλλά για συντηρητική μεταφορά μάζας έχουμε �̇�1 = −�̇�2, οπότε 
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�̇�

𝑃𝑖
=

3�̇�1(𝑚1−𝑚2)

𝑚1𝑚2
      .                                               (1.59) 

 

Συνεπώς η ποσότητα �̇� εξαρτάται από τη ποσότητα �̇�1. Αλλά ας σημειωθεί ότι η ποσότητα στη 

παρένθεση (𝑚1 − 𝑚2) μπορεί να αλλάζει πρόσημο ανάλογα  με το ποιος αστέρας χάνει και ποιος 

κερδίζει μάζα. Εάν ο αρχικά μεγαλύτερης μάζας αστέρας μεταφέρει μάζα στον αρχικά μικρότερης 

μάζας αστέρα, τότε �̇�1 < 0, �̇� < 0, τότε η τροχιακή περίοδος του συστήματος και το απόλυτο 

μέγεθος της τροχιάς του συστήματος μικραίνει σε συμφωνία με τον τρίτο νόμο του Kepler. Η 

περίοδος του συστήματος μικραίνει μέχρι να εξισωθούν οι μάζες 𝑚1 = 𝑚2 των δύο μελών και σε 

αυτή τη περίπτωση το μέγεθος της τροχιάς παίρνει τη χαμηλότερη τιμή του. Εάν ο αστέρας με μάζα 

𝑚1 συνεχίζει να χάνει μάζα, τότε 𝑚1 < 𝑚2, �̇� > 0 και η περίοδος και ο μεγάλος ημιάξονας a του 

συστήματος θα αυξηθούν ξανά. Tα απόλυτα μεγέθη των λοβών Roche, 𝑅𝐿, έχουν μεγάλη εξάρτηση 

από το μεγάλο ημιάξονα α της σχετικής τροχιάς του συστήματος και μικρότερη εξάρτηση από το 

λόγο μαζών του συστήματος. Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί εύκολα από την εξίσωση 𝑅𝐿 = 𝑟𝐿𝑎 όπου 

𝑟𝐿 ισούται με  

 

                                                             𝑟𝐿 =
0.49𝑞

2
3⁄

0.69𝑞
2

3⁄ +ln (1+𝑞
1

3⁄ )
   .                                             (1.60) 

 

 

1.6.2 Μη συντηρητική μεταφορά μάζας 

 

Σε αυτή τη περίπτωση, η οποία είναι και η συνηθέστερη στα διπλά συστήματα, μόνο κάποιο ποσοστό 

της μάζας και της στροφορμής μεταφέρεται από τον αστέρα δότη στον συνοδό του, ενώ το υπόλοιπο 

χάνεται από το σύστημα. Μη συντηρητική μεταφορά μάζας μπορεί να συμβεί εξαιτίας αστρικών 

ανέμων ανεξαρτήτως εάν ο αστέρας έχει γεμίσει το λοβό Roche του, όταν λαμβάνουν χώρα γεγονότα 

όπως υπερχείλιση του λοβού Roche (Roche-lobe overflow), τα οποία είναι γρήγορα και συμβαίνουν 

σε δυναμική χρονική κλίμακα, καθώς και όταν συμβαίνουν γεγονότα καινοφανών και 

υπερκαινοφανών αστέρων   (nova & supernova event). Η απώλεια στροφορμής εξαιτίας ενός 

αδύναμου αστρικού ανέμου από έναν αστέρα με έντονη μαγνητική δραστηριότητα σε ένα διπλό 

σύστημα, θα προκαλέσει μείωση στη τροχιακή περίοδο, αλλά δεν θα αλλάξει σημαντικά την μάζα 

του συστήματος, ενώ η ακτινοβολία βαρυτικών κυμάτων (gravitational-wave radiation) θα μειώσει 

εξίσου την τροχιακή περίοδο του συστήματος αλλά σε μεγαλύτερη χρονική κλίμακα. 

Η πιο απλή περίπτωση αναπαράστασης απώλειας μάζας εξαιτίας αστρικού ανέμου είναι θεωρώντας 

ένα σφαιρικό συμμετρικά άνεμο, ο οποίος δεν αλληλεπιδρά με τον συνοδό αστέρα. Σε αυτή την 

περίπτωση θεωρούμε �̇�1 < 0, �̇�2 = 0 και επισημαίνεται ότι η γραμμική ταχύτητα του αστέρα που 
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χάνει μάζα στη τροχιά του συστήματος παραμένει σταθερή. Η στροφορμή του συστήματος 

μεταβάλλεται μόνο επειδή το σύστημα χάνει μάζα. Σύμφωνα με τον τρίτο νόμο του Kepler έχουμε 

 

                                                                    𝑃2 =
4𝜋2𝛼3

𝐺(𝑚1+𝑚2)
 .                                                    (1.61) 

 

Η παράγωγος της σχέσης (1.61) δίνει το ρυθμό μεταβολής της τροχιακής περιόδου του συστήματος 

και ισούται με 

 

                                                     2𝑃�̇� =
4𝜋2

𝐺
[

3𝑎2�̇�

(𝑚1+𝑚2)
−

𝑎3�̇�1

(𝑚1+𝑚2)
2]        ,                               (1.62) 

  

                                                         
�̇�

𝑃
=

1

2(𝑚1+𝑚2)
[
3�̇�(𝑚1+𝑚2)

𝑎
− �̇�1]   .                                  (1.63) 

 

Προκειμένου να βρεθεί μία σχέση για τον ρυθμό μεταβολής του μεγάλου ημιάξονα της σχετικής 

τροχιάς του διπλού συστήματος �̇� 𝛼⁄ , με την προϋπόθεση ότι ο αστέρας που χάνει μάζα έχει σταθερή 

γραμμική ταχύτητα και ισούται με 𝛼12휋 𝑃⁄ =σταθερό, συνδυάζοντας την με την γνωστή σχέση 𝛼1 =

𝛼𝑚2 (𝑚1⁄ + 𝑚2) προκύπτει 

 

                                                  
𝛼𝑚2

(𝑚1+𝑚2)

2𝜋𝐺
1

2⁄ (𝑚1+𝑚2)
1

2⁄

2𝜋𝛼
3

2⁄
= 𝜎𝜏𝛼휃휀휌ό     .                               (1.64) 

 

Συνεπώς 𝛼(𝑚1 + 𝑚2) =σταθερό, έτσι ώστε �̇�(𝑚1 + 𝑚2) + 𝛼�̇�1 = 0, και καταλήγει στη τελική 

έκφραση του ρυθμού μεταβολής της περιόδου, η οποία ισούται με 

 

                                                                    
�̇�

𝑃
=

−2�̇�1

(𝑚1+𝑚2)
.                                                          (1.65) 

 

Έτσι, για ρυθμό απώλειας μάζας �̇�1 < 0 η οποία προκαλείται από αστρικό άνεμο, η τροχιακή 

περίοδος του συστήματος πρέπει να αυξηθεί, ανεξάρτητα από το ποιος από τους δύο αστέρες χάνει 

μάζα. 

Μια πιο ενδελεχής αναπαράσταση του γενικού προβλήματος μεταφοράς/απώλειας μάζας εξαιτίας 

αστρικών ανέμων και υπερχείλισης του λοβού Roche (Roche-lobe overflow) εξετάστηκε από τους 

Τout & Hall (1991), με την λογική υπόθεση ότι το διπλό σύστημα που αλληλοεπιδρά βρίσκεται σε 

επαφή και η εκκεντρότητα του συστήματος είναι μηδενική. Εάν ο αστέρας δότης χάνει μάζα με ρυθμό 

�̇�1, κάποιο ποσοστό θα μεταφερθεί στον συνοδό αστέρα-δέκτη και το υπόλοιπο θα διαφύγει από το 
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σύστημα. Η ολική μάζα του συστήματος ισούται με 𝑚1 + 𝑚2 = 𝑚 και ο ρυθμός μεταβολής της 

ολικής μάζας ισούται με �̇�1 + �̇�2 = �̇�. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ισχύει �̇� < 0, �̇�1 < 0 και 

�̇�2 > 0. Η στροφορμή του συστήματος, η οποία χάνεται από το σύστημα θα είναι το άθροισμα της 

απώλειας στροφορμής του αστέρα δότη και οποιοδήποτε άλλου μηχανισμού που μπορεί να συμβαίνει 

ταυτόχρονα στο διπλό σύστημα και ισούται με KJ. Έτσι προκύπτει η παρακάτω εξίσωση 

 

                                                                𝐽̇ =
�̇�𝑎1

22𝜋

𝑃
+ 𝐾𝐽 .                                                      (1.66)  

 

Η οποία, επειδή 𝐽 = 2휋𝑎2𝑚1𝑚2 𝑃(𝑚1 + 𝑚2⁄ ) και 𝛼1 𝛼⁄ =𝑚2/(𝑚1 + 𝑚2), μπορεί να γραφεί  

 

                                                                  
𝐽̇

𝐽
=

𝑚2

𝑚1

�̇�

(𝑚1+𝑚2)
+ 𝐾     .                                           (1.67) 

 

H ενναλακτική μορφή της εξίσωσης της στροφορμής δίνεται από τη σχέση  

 

                                                                   𝐽 =
𝐺

1
2⁄ 𝑚1𝑚2𝑎

1
2⁄

(𝑚1+𝑚2)
1

2⁄
   ,                                                 (1.68) 

 

της οποία η παράγωγος της ισούται με 

 

                                                       
𝐽̇

𝐽
=

�̇�1

𝑚1
+

�̇�2

𝑚2
+

�̇�

2𝑎
−

�̇�

2(𝑚1+𝑚2)
 .                                          (1.69) 

 

Ομοίως η παράγωγος ως προς το χρόνο της έκφρασης του τρίτου νόμου του Kepler ισούται με  

                                                               
�̇�

𝑃
=

3�̇�

2𝑎
−

�̇�

2(𝑚1+𝑚2)
         .                                            (1.70) 

 

Ο συνδυασμός των εξισώσεων (1.67), (1.69) και (1.70) παρέχει τη τελική έκφραση συνδέοντας τον 

ρυθμό μεταβολής της περιόδου με το ρυθμό απώλειας και μεταφοράς μάζας και ισούται με  

 

                                            
�̇�

𝑃
= −

2�̇�

(𝑚1+𝑚2)
−

3�̇�2(𝑚1−𝑚2)

𝑚1𝑚2
+ 3𝐾.                                            (1.71) 
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Η εξίσωση (1.71) δίνει τα αναμενόμενα αποτελέσματα για συντηρητική μεταφορά μάζας μέσω του 

φαινομένου υπερχείλισης του λοβού Roche, όταν �̇� = 𝐾 = 0, �̇�1 = −�̇�2. Επίσης παρέχει την απλή 

περίπτωση απώλειας μάζας εξαιτίας αστρικού ανέμου, όταν �̇�2 = 𝐾 = 0 και �̇� = �̇�1 και επιτρέπει 

την εισαγωγή ενός επιπρόσθετου μηχανισμού απώλειας στροφορμής, μέσω του όρου K, που μπορεί 

να οφείλεται σε μαγνητική πέδηση ή στην ακτινοβολία βαρυτικών κυμάτων. 

Για το μηχανισμό μαγνητικής πέδησης οι van’t Veer and Maceroni (1992) υπολόγισαν ότι ο 

παράγοντας Κ υπακούσει στη σχέση  

 

                                                               Κ = xm(kR)2αωβ       .                                              (1.72) 

 

 Όπου m η μάζα του αστέρα, ω η γωνιακή ταχύτητα περιστροφής, kR η ακτίνα περιστροφής, ενώ o 

παράγοντας x περιγράφει την ομοιόμορφη (x=1) ή την διαφορική (x≤ 1) περιστροφή του αστέρα. 

Η απώλεια στροφορμής εξαιτίας της ακτινοβολίας των βαρυτικών κυμάτων δίνεται από τη σχέση 

(Landau and Lifshitz, 1975) 

 

                                                 𝐽�̇�𝑊𝑅 =
−32𝐺

7
3⁄

5𝑐5 (2휋)
7

3⁄
(𝑚1𝑚2)

2

(𝑚1+𝑚2)
2 

3⁄ 𝑃
7

3⁄
.                                   (1.73) 

 

Η οποία σε συνδυασμό με τη σχέση (1.71) μπορεί να γραφεί  

 

                                                           
𝐽�̇�𝑊𝑅

𝐽
=

−32𝐺3

5𝑐5

(𝑚1𝑚2)(𝑚1+𝑚2)

𝑎5 .                                         (1.74) 

 

Στην περίπτωση απώλειας μάζας κατά το φαινόμενο Roche-lobe overflow, η μάζα διέρχεται από το 

εσωτερικό σημείο Lagrange (𝐿1) προς το δεύτερο μέλος και διαφεύγει από το εξωτερικό σημείο La-

grange (𝐿2) προς το εξωτερικό του συστήματος. 

Από τη διαφόριση της σχέσης της στροφορμής του συστήματος και τη διαφόριση του τρίτου νόμου 

του Kepler προκύπτει συνδιαστικά η σχέση  

 

                                                            
�̇�

𝑃
= 3 [

𝐽̇

𝐽
+

�̇�

(𝑚1+𝑚2)
−

�̇�1

𝑚1
−

�̇�2

𝑚2
] .                                   (1.75) 

 

Όπου �̇� = �̇�1 + �̇�2, υποθέτοντας για απλότητα ότι στον συνοδό αστέρα δεν μεταφέρεται κάποιο 

ποσοστό μάζας. Τότε �̇�2 = 0 και �̇� = �̇�1. Η απώλεια στροφορμής δια μέσου του σημείου Lagrange 

𝐿2 μπορεί να γραφεί ως 𝐽̇ = �̇�𝑑22휋/𝑃, όπου d η απόσταση του σημείου 𝐿2 από το κέντρο μάζας του 
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διπλού συστήματος. Αντικαθιστώντας την περίοδο P από τον τρίτο νόμο του Kepler την περίοδο 𝐽 
από την εξίσωση της στροφορμής (1.56), η εξίσωση (1.75) μπορεί να γραφεί ως 

 

                                                       
�̇�

𝑃
= 3�̇� [

(𝑚1+𝑚2)𝑑
2

𝑚1𝑚2𝑎
2 −

𝑚2

𝑚1(𝑚1+𝑚2)
].                                    (1.76) 

 

Από τη στιγμή που υπάρχει απώλεια μάζας από το σύστημα ισχύει �̇� < 0 και εφόσον η ποσότητα 

στην αγκύλη είναι θετική, με τον πρώτο όρο πάντα μεγαλύτερο του δεύτερου, η απώλεια μάζας κατά 

το φαινόμενο RLOF έχει πάντα ως αποτέλεσμα την ελάττωση της περιόδου (�̇�< 0). 

 

 

1.7  ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ 

 

Παραμορφώσεις στην επιφάνεια των αστέρων δεν επηρεάζουν μόνο την εμφάνιση του αστέρα, αλλά 

προκαλούν επίσης μία ανομοιόμορφη κατανομή της εξερχόμενης έντασης από την επιφάνεια τους. 

Η μονοχρωματική ένταση ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση  

 

                                                              𝛪𝜆 =
𝑑𝐸

𝑑𝜆𝑑𝐴𝑐𝑜𝑠𝜃𝑑𝛺𝑑𝑡
,                                                       (1.77) 

 

όπου dE το ποσό της ενέργειας που ακτινοβολείται από τον αστέρα σε στερεά γωνία dΩ, σε διάστημα 

μήκους κύματος [λ, λ + dλ], που διέρχεται μέσω της προβαλλόμενης επιφάνειας dAcosθ σε χρονικό 

διάστημα dt (Σχήμα 1.11). 
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Σχήμα 1.11: Μονοχρωματική ακτινοβολία 𝐼𝜆. Σχηματική αναπαράσταση του ποσού της ενέργειας 

dE που εκπέμπεται από τον αστέρα σε στερεά γωνία dΩ, σε διάστημα μήκους κύματος [λ, λ + dλ], 

περνώντας από την προβαλλόμενη επιφάνεια dAcosθ σε χρονικό διάστημα dt. (Πηγή: Carroll & Ost-

lie (1995)). 

 
 

Η μονοχρωματική ακτινοβολία μετράτε σε μονάδες μέτρησης 𝐽𝑚−3𝑠𝑟−1𝑠1 (ή σε 

𝑒𝑟𝑔𝑐𝑚−3𝑠𝑟−1𝑠−1 𝜎𝜏휊 𝑐𝑔𝑠).  

Ολοκληρώνοντας την μονοχρωματική ακτινοβολία σε όλη τη στερεά γωνία και κανονικοποιώντας 

την με 4π προκύπτει η μέση μονοχρωματική ακτινοβολία, η οποία δίνεται από τη σχέση  

 

                                            〈𝛪𝜆〉 =
1

4𝜋
∫ 𝛪𝜆𝑑𝛺 =

1

4𝜋
∫ ∫ 𝛪𝜆𝑠𝑖𝑛휃𝑑휃𝑑𝜑

𝜋

0

2𝜋

0
.                                  (1.78) 

 

Μία εξίσου σημαντική φωτομετρική ποσότητα είναι η μονοχρωματική ροή. Ορίζεται ως το ποσό της 

ολικής ενέργεια στο διάστημα [λ, λ+ dλ] που εκπέμπεται από στοιχείο της επιφάνειας σε χρόνο dt 

και ισούται με 

 

                                                                   𝐹𝜆 = ∫ 𝛪𝜆 𝑐𝑜𝑠휃𝑑𝛺.                                                 (1.79) 

 

Εάν η ροή της πηγής είναι τροποποιημένη ή όχι, το όργανο μετράει ένταση της ακτινοβολίας ή της 

ροής αντίστοιχα. Η ροή ακτινοβολίας που διαδίδεται μέσω ενός φίλτρου απόκρισης 𝑇𝜆 δίνεται από 

τη σχέση  

 

                                                        𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 = ∫ 𝑓𝜆𝛵𝜆𝑑𝜆𝜆
.                                                     (1.80) 



 

41 
 

 

Στην περίπτωση όπου η εκπομπή ακτινοβολίας ακολουθεί κατανομή Planck, όπως στη περίπτωση 

των διπλών αστρικών συστημάτων, τότε 𝛪𝜆 = 𝛣𝜆(𝑇) όπου 𝛣𝜆(𝑇) είναι η συνάρτηση Planck 

 

                                                                  𝛣𝜆(𝑇) =
2ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒ℎ𝑐 𝜆𝑘𝑇⁄ −1
.                                           (1.81) 

 

Όπου h η σταθερά του Planck h=6.6262∙ 10−34 J, k η σταθερά του Βοltzmann k=1.3896∙ 10−23 J/K, 

c η ταχύτητα του φωτός c=2.99793∙ 108 m/s, T η ενεργός θερμοκρασία και λ το μήκος κύματος. Η 

ροή ακτινοβολίας που περνά από το φίλτρο 𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 προκύπτει με ολοκλήρωση στην φασματική 

περιοχή του φίλτρου [λ, λ + dλ] 

 

                                                         𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 = 휋 ∫ 𝛣𝜆(𝛵𝑒𝑓𝑓)𝛵𝜆𝑑휆
𝜆

.                                        (1.82) 

 

Ανάλογα με το φωτομετρικό σύστημα (φίλτρα U, B, V, 𝑅𝑐, 𝐼𝑐 , Vilnius, Sloan κτλ.) που 

χρησιμοποιείται, είναι γνωστή η απόκριση 𝑇𝜆 του φίλτρου στις εκάστοτε φασματικές περιοχές καθώς 

και το εύρος της φασματικής περιοχής στο κάθε σύστημα. Η εξερχόμενη ένταση της ακτινοβολίας 

𝛪𝑝 που περνά από το φίλτρο προκύπτει από τη σχέση 

                                                               𝛪𝑝 =
𝐹𝑝𝑎𝑠𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑

∫𝑇𝜆𝑑𝜆
.                                                             (1.83) 

 

Στη πραγματικότητα όμως, εξαιτίας κάποιων φαινομένων όπως η βαρυτική αμαύρωση, αμαύρωση 

χείλους, φαινόμενα ανάκλασης η ροή ακτινοβολίας που μετράμε από ένα διπλό σύστημα αποκλίνει 

από τη σχέση και πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις οι οποίες θα εξεταστούν στις επόμενες 

υποενότητες. 

 

1.7.1  Διόρθωση λόγω βαρυτικής αμαύρωσης 

 

Ένας αστέρας που περιστρέφεται διαφέρει από έναν μη περιστρεφόμενο αστέρα ως προς το σχήμα, 

ως προς την τοπική βαρυτική επιτάχυνση και ως προς την εκπεμπόμενη ροή από την επιφάνεια του 

αστέρα (surface brightness). Εξαιτίας της περιστροφής δημιουργείται μεταβολή, από τους πόλους 

μέχρι τον ισημερινό του αστέρα, στην εκπεμπόμενη ροή από την επιφάνεια του. Αυτή η μεταβολή 

καλείται βαρυτική αμαύρωση. Αυτό το φαινόμενο για τους αστέρες με διάδοση ενέργειας μέσω 

ακτινοβολίας  οφείλεται κυρίως στη βαθμίδα της θερμοκρασίας κοντά και μέσα στην επιφάνεια τους. 

Σύμφωνα με Von Zeipel (1924a) η ροή ακρινοβολίας από την παραμορφωμένη επιφάνεια ενός 

αστέρα 𝐹 , είναι ανάλογη της τοπικής βαρυτικής επιτάχυνσης 𝑔  και δίνεται μέσω της σχέσης 
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                                                   𝑭 =
4𝑎𝑐

3𝜅𝜌
𝛵3 𝑑𝑇

𝑑𝑈
𝒈 = −𝑘(𝑈)𝒈                                                  (1.84) 

 

Όπου 𝛼 = 4𝜎 𝑐⁄  η σταθερά ακτινοβολίας, Τ η τοπική θερμοκρασία της αστρικής ατμόσφαιρας, ρ η 

πυκνότητα του αστρικού αερίου, κ η μέση αδιαφάνεια Rosseland και k(U) ο παράγοντας που 

περιγράφει την διάδοσης μεταφερόμενης ακτινοβολίας ο οποίος εξαρτάται μόνο από το δυναμικό, 

καθώς είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας T(U) και της αδιαφάνειας κ(ρ,Τ)=κ(U) που εξαρτώνται 

μόνο από το δυναμικό (Kippenhahn & Weigert, 1990). Συνεπώς η βαρυτική αμαύρωση περιγράφεται 

από μία σχέση μεταξύ της τοπικής θερμοκρασίας 𝛵𝑙  (ή της εκπεμπόμενης βολομετρικής ροής) και 

της τοπικής βαρυτικής επιτάχυνσης 𝑔𝑙. Από τη παραπάνω σχέση γίνεται κατανοητό ότι οι περιοχές 

στον ισημερινό του αστέρα θα φαίνονται σκοτεινότερες από ότι οι περιοχές στους πόλους. O δείκτης 

l στις ποσότητες g και T αντιπροσωπεύει ότι είναι τοπικές (local).    

Η τοπική επιτάχυνση της βαρύτητας 𝑔𝑙 σε κάθε σημείο 𝑟𝑠 της επιφάνειας του αστέρα δίνεται από τη 

σχέση 

 

                             𝑔𝑙 = 𝑔(𝒓𝒔) = 𝒈𝟎|𝛺(𝒓𝒔)| = 𝑔0√(
𝜕𝛺

𝜕𝑥
)
2
+ (

𝜕𝛺

𝜕𝑦
)
2
+ (

𝜕𝛺

𝜕𝑧
)
2
.                             (1.85) 

 

Όπου Ω το ανηγμένο βαρυτικό δυναμικό και 𝑔0 σταθερά αναλογίας. Όταν η τοπική βαρυτική 

επιτάχυνση είναι γνωστή, η τοπική βολομετρική ροή ακτινοβολίας  𝐹𝑙 υπολογίζεται σύμφωνα με τη 

σχέση  

 

   𝐹𝑙 = 𝐹𝑝 (
𝑔𝑙

𝑔𝑝
)
𝑏

,        𝑏 = {
1.00,   𝑣𝑜𝑛 𝑍𝑒𝑖𝑝𝑒𝑙  휇휀 휇휀𝜏𝛼𝜑휊휌ά 휀휈έ휌𝛾휀휄𝛼𝜍 휇휀 𝛼휅𝜏휄휈휊𝛽휊휆ί𝛼

≈ 0.32, 𝐿𝑢𝑐𝑦(1967)  휇휀 휇휀𝜏𝛼𝜑휊휌ά 휀휈έ휌𝛾휀휄𝛼𝜍 𝛿휄𝛼 휌휀𝜐휇ά𝜏𝜔휈 
 . (1.86) 

 

Όπου ο δείκτης p συμβολίζει τον πόλο του αστέρα. Σύμφωνα με (Lucy, 1967) για 𝛵𝑒𝑓𝑓 < 7200 𝐾 ο 

κύριος μηχανισμός μεταφοράς ενέργειας γίνεται διά ρευμάτων, ενώ για 𝛵𝑒𝑓𝑓 > 7200 𝐾 κυριαρχείται 

από μεταφορά διά ακτινοβολίας.  

Για στενά διπλά συστήματα προγενέστερου φασματικού τύπου η βολομετρική εκπεμπόμενη ροή 

είναι ευθέως ανάλογη της τοπικής βαρύτητας. Επειδή η βολομετρική ροή ακτινοβολίας και η τοπική 

ενεργός θερμοκρασία κυριαρχούνται από το νόμο Stefan-Boltzmann (𝐹𝑙~𝑇𝑙
4) από την εξίσωση 

(1.86) με λ=b/4 μπορεί να οριστεί μία παρόμοια σχέση για την τοπική ενεργό θερμοκρασία ως 

 

                                     𝑇𝑙 = 𝑇𝑝 (
𝑔𝑙

𝑔𝑝
)
𝜆

,        휆 =
𝑏

4
= {

0.25, 𝑣𝑜𝑛 𝑍𝑒𝑖𝑝𝑒𝑙
≈ 0.08, 𝐿𝑢𝑐𝑦 (1967)

  .                         (1.87) 
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Όπου 𝑇𝑝 η θερμοκρασία στους πόλους του αστέρα. Η θερμοκρασία στους πόλους είναι η πιο υψηλή 

θερμοκρασία στον αστέρα και συνεπώς υψηλότερη από την ενεργό θερμοκρασία 𝛵𝑒𝑓𝑓 του αστέρα 

που υπολογίζεται φασματοσκοπικά. Για έναν αστέρα με επιφάνεια S, η ενεργός θερμοκρασία του 

μπορεί να καθοριστεί μέσω της βολομετρικής φωτεινότητας L του αστέρα και μέσω του νόμου 

Stefan-Boltzmann ως εξής 

 

                                          𝐿 = 𝜎𝑆𝑇𝑒𝑓𝑓
4,   𝜎 = 5.6705 ∙ 10−8𝐽 ∙ 𝑚−2𝑠−1𝐾−4.                        (1.88) 

 

Μπορεί επίσης να υπολογιστεί από τη μέση ροή γύρω από την επιφάνεια ως 

 

                           𝛵𝑒𝑓𝑓
4 =

1

𝑆
∫ 𝐹𝑙𝑑𝑆′
𝑆′ =

1

𝑆
∫ 𝐹𝑝 (

𝑔𝑙

𝑔𝑝
)
𝑏

𝑑𝑆′
𝑆′ =

1

𝑆
∫ 𝑇𝑝

4 (
𝑔𝑙

𝑔𝑝
)
𝑏

𝑑𝑆′
𝑆′ .                   (1.89) 

 

Όπου η θερμοκρασία στους πόλους δίνεται από τη σχέση (Wilson 1979) 

 

                                                                   𝑇𝑝 = 𝑇𝑒𝑓𝑓 [𝑠 ∫ (
𝑔𝑙

𝑔𝑝
)
𝑏

𝑑𝑆′
𝑆′⁄ ]

0.25

.                            (1.90) 

 

Σε αυτό το σημείο πρέπει να διευκρινιστεί ότι η 𝑇𝑝 και 𝑇𝑒𝑓𝑓 είναι ίσες για σφαιρικούς αστέρες. 

Συνεπώς, υπολογίζοντας τη θερμοκρασία στους πόλους 𝑇𝑝 και την τοπική βαρυτική επιτάχυνση 𝑔𝑙, 

είναι δυνατό να υπολογιστεί η τοπική θερμοκρασία 𝑇𝑙 και να υπολογισθεί από το μοντέλο (μοντέλο 

ατμόσφαιρας αστέρων ή μέλαν σώμα) η τοπική βολομετρική ροή ακτινοβολίας 𝐹𝑙  σε κάθε στοιχείο 

της επιφάνειας και άρα η ένταση της ακτινοβολίας. 

 

1.7.2 Πηγές αστρικής αδιαφάνειας και διόρθωση λόγω αμαύρωσης χείλους 

 

Η αδιαφάνεια του αστρικού υλικού αποτελεί ένα μέτρο της αντίστασης του υλικού στην διέλευση 

της ακτινοβολίας. Αν θεωρήσουμε μονοχρωματική ακτινοβολία εντάσεως 𝛪𝜆 που διέρχεται από 

στρώμα αστρικής ύλης πάχους dx θα εξέλθει ελαττωμένη λόγω απορροφήσεως κατά 𝑑𝐼𝜆 και θα 

ισούται με  

 

                                                                   𝑑𝐼𝜆 = −휅𝜆휌𝐼𝜆𝑑𝑥.                                                    (1.91) 

 

Όπου ρ η πυκνότητα του στρώματος και 휅𝜆 ο μονοχρωματικός συντελεστής απορροφήσεως ή 

μονοχρωματική αδιαφάνεια της αστρικής ύλης. Οι μονάδες αυτού του συντελεστή εκφράζονται 
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συνήθως σε 
𝑚2

𝑘𝑔
 . Η αδιαφάνεια 휅𝜆 του εσωτερικού των αστέρων μπορεί να εκφραστεί ως 휅𝜆 =

휅𝜆([𝛭 𝛨⁄ ], 휌, 𝛵𝑒𝑓𝑓). Από αυτή τη σχέση συμπεραίνουμε ότι η αδιαφάνεια 휅𝜆 του αστρικού υλικού 

εξαρτάται από τη θερμοκρασία κατά νόμο αντίστροφα μιας δυνάμεως αυτής (𝛵−𝛽), καθώς όταν 

αυξάνεται η θερμοκρασία η πίεση της ακτινοβολίας (𝑃 = 1
3⁄ 𝑎𝑇4) γίνεται μεγαλύτερη με 

αποτέλεσμα την ευκολότερη διέλευση της μέσω του αστρικού υλικού. Επίσης, εξαρτάται από την 

πυκνότητα ρ του αστρικού υλικού κατά νόμο ανάλογο (~휌), καθώς όσο πυκνότερο είναι το υλικό, 

τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα απορροφήσεως ή σκεδάσεως της ακτινοβολίας. Τέλος, εξαρτάται από 

τη χημική σύσταση του αστρικού υλικού, διότι όσο αφθονότερα είναι τα στοιχεία που περιέχουν 

δέσμια ηλεκτρόνια, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα απορροφήσεως της ακτινοβολίας με ένα 

από τους μηχανισμούς απορροφήσεως με αποτέλεσμα την αύξηση της αδιαφάνειας. 

Οι βασικοί μηχανισμοί απορροφήσεως ή σκεδάσεως της ακτινοβολίας μιας μονοχρωματικής 

ακτινοβολίας μήκους κύματος λ είναι: 

• Απορρόφηση “στάθμης-στάθμης” (bound-bound absorption). Ο κύριος μηχανισμός της 

είναι η απορρόφηση ενός φωτονίου από ένα δέσμιο ηλεκτρόνιο, που βρίσκεται σε 

ενεργειακή στάθμη 𝛦1 από την οποία διεγείρεται σε μία υψηλότερη στάθμη 𝛦2 (𝛦2 − 𝛦1 =

ℎ𝑣). Αυτός ο μηχανισμός είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία των γραμμών απορρόφησης 

που παράγονται στην ατμόσφαιρα των αστέρων. Η μονοχρωματική αδιαφάνεια λόγω 

μηχανισμού απορροφήσεως “στάθμης-στάθης” συμβολίζεται με 휅𝜎𝜏(휆). 

• Απορρόφηση “στάθμης-συνεχούς” (bound-free absorption). Αυτή συμβαίνει όταν ένα 

δέσμιο ηλεκτρόνιο αποσπάται από τη στάθμη ενέργειας του και μεταφέρεται μακριά από 

αυτή λόγω της απορροφήσεως φωτονίου, που χαρακτηρίζεται με ενέργεια μεγαλύτερη του 

έργου ιονισμού του. Το ηλεκτρόνιο κινείται σε υπερβολική τροχιά. Η μονοχρωματική 

αδιαφάνεια λόγω μηχανισμού απορροφήσεως “στάθμης-συνεχούς” συμβολίζεται με 

휅𝜎𝜎(휆). 

• Απορρόφηση “συνεχούς-συνεχούς” (free-free absorption). Αυτός ο μηχανισμός οφείλεται 

στην απορρόφηση ενός φωτονίου από ένα ηλεκτρόνιο που βρίσκεται στο συνεχές του 

ενεργειακού φάσματος και κινείται σε υπερβολική τροχιά. Η ενέργεια του είναι δυνατόν να 

έχει οποιαδήποτε τιμή, που αυξάνεται με την πρόσληψη της ενέργειας του φωτονίου που 

απορροφήθηκε. Η νέα τροχιά του είναι πάλι υπερβολική και μολονότι το ηλεκτρόνιο είναι 

ελεύθερο διατηρεί κατά κάποιο τρόπο την επαφή του με τον πυρήνα. Αυτά τα ηλεκτρόνια 

μπορούν να απορροφήσουν φωτόνια οποιαδήποτε ενέργειας. Η μονοχρωματική αδιαφάνεια 

λόγω του μηχανισμού απορροφήσεως “συνεχούς-συνεχούς” συμβολίζονται με 휅𝜎𝜐𝜈(휆). 

• Σκέδαση Thomson. Αυτός ο μηχανισμός οφείλεται στην απόκλιση ενός φωτονίου από την 

αρχική του πορεία λόγω προσκρούσεως του σε ένα σωματίδιο (ηλεκτρόνιο, άτομο, ιόν ή 

μόριο). Η σκέδαση Thomson δεν προκαλεί αλλαγή στο μήκος κύματος του φωτονίου και 

είναι ο συνηθέστερος μηχανισμός σκεδάσεως στο εσωτερικό των αστέρων. 

• Σκέδαση Compton. Η σκέδαση αυτή συμβαίνει σε εξαιρετικά υψηλής ενέργειας πυρήνες 

των αστέρων όπου η θερμοκρασία που επικρατεί είναι 𝛵𝐶 ≥ 1010 𝐾 και συνακόλουθα 

επιτρέπει την ύπαρξη φωτονίων υψηλών ενεργειών. Η σύγκρουσης ενός τέτοιου φωτονίου 

με ένα ελεύθερο ηλεκτρόνιο συνεπάγεται μεταφορά μέρους της ενέργειας του στο 

ηλεκτρονίο και σκέδαση και των δύο, του μεν φωτονίου με ελαττωμένη ενέργεια και του 

ηλεκτρονίου με μία κινητική ενέργεια που προσλήφθηκε από τη σύγκρουση. 
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• Σκέδαση Rayleigh. Αυτή πραγματοποιείται όταν η ακτινοβολία προσπίπτει σε ένα δέσμιο  

τροχιακό ηλεκτρόνιο με μήκος κύματος κατά πολύ μεγαλύτερο του μέσου μήκους κύματος, 

που απαιτείται για τη διέγερση του ηλεκτρονίου σε μία υψηλότερη ενεργειακή στάθμη. 

Εκτός των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι κυρίως για την αδιαφάνεια του εσωτερικού των 

αστέρων, δύο επιπλέον φαινόμενα που συμβάλλουν στην αδιαφάνεια των ατμοσφαιρών των αστέρων 

είναι η φωτοδιάσπαση (photodissociation) ενός μορίου, που οφείλεται στην απορρόφηση φωτονίου 

με ενέργεια ικανή να διασπάσει το μόριο σε ανεξάρτητα άτομα και η συμβολή του αρνητικού ιόντος 

του υδρογόνου 𝛨− στην αδιαφάνεια της ατμόσφαιρας ψυχρών κυρίως αστέρων. Το ιόν αυτό είναι 

ιδιαίτερα δεκτικό στην απορρόφηση ορατής ακτινοβολίας (χαμηλής ενέργειας) εξαιτίας του ότι τα 

δύο ηλεκτρόνια βρίσκονται χαλαρά συνδεδεμένα στον πυρήνα. 

Η μέση αδιαφάνεια δίνεται από τη σχέση 
1

𝜅
= ∫

1

𝜅𝜆
∙
𝑑𝐵𝑣

𝑑𝑇
𝑑𝑣

∞

0 ∫
𝑑𝐵𝑣

𝑑𝑇
𝑑𝑣

∞

0
⁄ , όπου 𝑑𝐵𝑣 Η συνάρτηση 

του Planck. Αυτή αποτελεί μία μέση τιμή του 휅𝜆 και ονομάζεται μέση αδιαφάνεια Rosseland. Η μέση 

αδιαφάνεια Rosseland δίνεται ως άθροισμα των επιμέρους πηγών αδιαφάνειας για έναν αστέρα ως 

εξής: 

 

                                            휅̅ = 휅𝜎𝜏 + 휅𝜎𝜎 + 휅𝜎𝜐𝜈 + 휅𝜎𝜅 𝛿 + 휅𝜆,𝐻−1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ .                                    (1.92) 

 

Μία τυπική τιμή της αδιαφάνειας 휅𝜆 για αστέρες τύπου Ηλίου είναι 2.64 ∙ 10−2𝑚2𝑘𝑔−1 για μήκος 

κύματος λ=500 nm (Carroll & Ostlie, 1995). 

Επειδή παρατηρούμε την εξερχόμενη ένταση της ακτινοβολίας  κατά την αντίστροφη πορεία της, η 

μείωση της μπορεί να εκφραστεί με την εισαγωγή μίας παραμέτρου που ονομάζεται οπτικό βάθος 𝜏𝜆 

η οποία ορίζεται ως 

 

                                                  𝑑𝜏𝜆 = −휅𝜆휌𝑑𝑥   →     𝑑𝐼𝜆 = 𝛪𝜆𝑑𝜏𝜆.                                        (1.93) 

 

Όπου παίρνει τη τιμή 𝜏𝜆 = 0 στην επιφάνεια του αστέρα και αυξάνεται καθώς προχωράμε προς το 

εσωτερικό του. Το οπτικό βάθος ενός οπτικού μέσου μας δίνει το ποσοστό της έντασης της 

ακτινοβολίας το οποίο ελαττώνεται η ένταση περνώντας μέσα από αυτό το μέσο. Το οπτικό βάθος 

είναι αδιάστατο μέγεθος, το οποίο συνδέει το γεωμετρικό βάθος ενός οπτικού μέσου με τις φυσικές 

του ιδιότητες όπως είναι η πυκνότητα και η μάζα. 

Υπάρχει όμως περίπτωση πέρα της σκέδασης και της απορρόφησης ακτινοβολίας, να εκπέμπεται 

ακτινοβολία με το αντίστροφο μηχανισμό της σκέδασης “στάθμης-στάθμης”, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει συνεισφορά στην αρχική ακτινοβολία 

 

                                                                     𝑑𝐼𝜆 = 𝑗𝜆휌𝑑𝑥.                                                        (1.94) 

 

Όπου 𝑗𝜆 είναι ο συντελεστής εκπομπής του αερίου. Η συνεισφορά της ακτινοβολίας που εκπέμπεται 

με αυτούς τους μηχανισμόυς στην εκπεμπόμενη ένταση της ακτινοβολίας είναι ανεξάρτητη της 
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έντασης 𝛪𝜆. Συνεπώς η συνολική ακτινοβολία που εξέρχεται από την αστρική ατμόσφαιρα ισούται 

με  

 

                                                               𝑑𝐼𝜆 = 𝑗𝜆휌𝑑𝑥 − 휅𝜆휌𝛪𝜆𝑑𝑥.                                            (1.95) 

 

Από τις σχέσεις (1.93) και (1.95) προκύπτει: 

 

                                                      
𝑑𝐼𝜆

𝑑𝜏𝜆
≡ −

1

𝜅𝜆𝜌

𝑑𝐼𝜆

𝑑𝑥
= 𝐼𝜆 −

𝑗𝜆

𝜅𝜆
≡ 𝛪𝜆 − 𝑆𝜆.                                  (1.96) 

 

Όπου 𝑆𝜆 =
𝑗𝜆

𝜅𝜆
 ονομάζεται συνάρτηση πηγής και η σχέση (1.96) αποτελεί την εξίσωση διάδοσης της 

ακτινοβολίας. Εάν η εξάρτηση της συνάρτησης πηγής 𝑆𝜆 με το οπτικό βάθος ήταν γνωστή, από την 

εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας θα προέκυπτε η κατανομή της εξερχόμενης ακτινοβολίας από 

κάθε σημείο του αστρικού δίσκου 𝐼𝜆(𝜑) που σχηματίζει γωνία φ μεταξύ της ευθείας παρατήρησης 

και της κάθετης στο δίσκο. Έχει αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε γωνία παρατηρείται η επιφάνεια του 

αστέρα πάντα παρατηρείται σε οπτικό βάθος 𝜏𝜆 =
2

3
 (Σχήμα 1.12). 

 

 

 

Σχήμα 1.12: Φαινόμενο αμαύρωσης χείλους. Η επιφάνεια του αστέρα παρατηρείται σε οπτικό 

βάθος 𝜏𝜆 = 2 3⁄  σε οποιαδήποτε γωνία φ.  

 
 
 

Αυτό σημαίνει ότι η ένταση της εξερχόμενης ακτινοβολίας προέρχεται από το ίδιο οπτικό βάθος, και 

συνακόλουθα η εξερχόμενη ακτινοβολία από το χείλος του αστρικού δίσκου διαπερνά περισσότερο 
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αστρικό υλικό σε σχέση με την αντίστοιχη από το κέντρο του δίσκου. Επομένως, η ένταση της 

ακτινοβολίας από το κέντρο του δίσκου είναι ισχυρότερη από εκείνη που προέρχεται από το χείλος 

και ο αστέρας φαίνεται πιο φωτεινός στο κέντρο του και πιο σκοτεινός στα άκρα του δίσκου. Αυτό 

το φαινόμενο ονομάζεται αμαύρωση χείλους. 

 Εφόσον δεν είναι γνωστή η εξάρτηση της συνάρτησης πηγής με το οπτικό βάθος, θεωρούμε την πιο 

απλή υπόθεση ότι η εξάρτηση είναι γραμμική 

 

                                                                   𝑆𝜆 = 𝛼𝜆 + 𝑏𝜆𝜏𝜆.                                                      (1.97) 

 

Όπου 𝑎𝜆, 𝑏𝜆 είναι σταθερές που εξαρτώνται από το μήκος κύματος και χρειάζεται να καθοριστούν. 

Ενσωματώνοντας την εξίσωση διάδοσης της ακτινοβολίας (1.96) προκύπτει η ένταση της 

ακτινοβολίας που εξέρχεται για κάθε γωνία φ και ισούται με 

 

                                                            𝛪𝜆(𝜑) = 𝛼𝜆 + 𝑏𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑.                                                  (1.98) 

 

Ο λόγος της εξερχόμενης ακτινοβολίας για γωνία φ ως προς την εξερχόμενη ακτινοβολία κάθετη στο 

δίσκο (για σφαιρικούς αστέρες είναι η εξερχόμενη ακτινοβολία από το κέντρο του δίσκου) δίνει τη 

διόρθωση λόγω αμαύρωσης χείλους και δίνεται από τη σχέση  

 

                                                                        𝐿(𝜑) =
𝛪𝜆(𝜑)

𝛪𝜆(0)
.                                                     (1.99) 

 

Η εξερχόμενη ακτινοβολία κάθετα στο δίσκο 𝛪𝜆(0) υπολογίζεται από τη συνάρτηση Planck στη 

προσέγγιση μέλανος σώματος 

 

                                                                        𝐼𝜆 =
2ℎ𝑐2

𝜆5

1

𝑒ℎ𝑐 𝜆𝑘𝑇⁄ −1
.                                          (1.100) 

 

Γράφοντας αναλυτικά την εξίσωση (1.99) για την γραμμική εξάρτηση από την εξίσωση (1.98) 

προκύπτει 

 

                                                   𝐿(𝜑) = 1 − 𝑥𝜆 + 𝑥𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑,           𝑥𝜆 ≔
𝑏𝜆

𝛼𝜆+𝑏𝜆
.                      (1.101) 

 

Στη παραπάνω έκφραση μόνο ένας συντελεστής αμαύρωσης χείλους επαρκεί για να υπολογιστεί και 

αποτελεί την πιο απλή εκδοχή της διόρθωσης λόγω αμαύρωσης χείλους. 
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Στην οπτική φασματική περιοχή, για αστέρες μεταγενέστερου φασματικού τύπου (Τ < 9000 Κ) η 

καλύτερη προσέγγιση για την διόρθωση λόγω αμαύρωσης χείλους είναι η υιοθέτηση λογαριθμικού 

νόμου όπως δόθηκε από τους Klinglesmith & Sobieski (1970): 

 

                                          𝐿(𝜑) = 1 − 𝑥𝜆 + 𝑥𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑦𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑log (𝑐𝑜𝑠𝜑).                         (1.102) 

 

Όπου 𝑥𝜆, 𝑦𝜆 οι συντελεστές αμαύρωσης χείλους, οι οποίοι εξαρτώνται από το μήκος κύματος λ, για 

την μοντελοποίηση των παρατηρησιακών καμπυλών φωτός των διπλών συστημάτων και οι τιμές 

τους προέρχονται από μοντέλα ατμοσφαιρών ή πίνακες που προκύπτουν από αυτά (van Hamme 

1993). Ενώ για τη περίπτωση αστέρων προγενέστερου φασματικού τύπου ( Τ > 9000 Κ) η υιοθέτηση 

νόμου τετραγωνικής ρίζας ( Diaz-Cordovs & Gimenez 1992) και Van Hamme (1993): 

 

                                              𝐿(𝜑) = 1 − 𝑥𝜆 + 𝑥𝜆𝑐𝑜𝑠𝜑 − 𝑦𝜆(1 − √𝑐𝑜𝑠𝜑).                          (1.103) 

 

 

1.7.3 Διόρθωση λόγω φαινομένου ανάκλασης 
 

Σε ένα διπλό σύστημα η παρουσία ενός συνοδού αστέρα οδηγεί σε μία αυξημένη ακτινοβολούσα 

φωτεινότητα στην πλευρά του αστέρα που έχει πλευρά ως προς τον συνοδό. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας 

της θέρμανσης του αστέρα από την ακτινοβολούσα ενέργεια του συνοδού. Γενικότερα, στα διπλά 

συστήματα λόγω εγγύτητας μπορεί ο κάθε αστέρας να θερμαίνει περιοχές του συνοδού με 

αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας λόγω ανάκλασης. Αν θεωρήσουμε με δείκτη s τον αστέρα 

του οποίου η ακτινοβολία θερμαίνει το συνοδό του t, η διόρθωση λόγω ανάκλασης R δίνεται από τη 

σχέση  

 

                                                                 𝑅 = 1 + 𝐴𝑡
𝐹𝑆

𝐹𝑡
                                                             (1.104) 

 

Όπου 𝐴𝑡 η ανακλαστικότητα της επιφάνειας του αστέρα που θερμαίνεται (albedo), 𝐹𝑡 η αδιατάρακτη 

ροή ακτινοβολίας του αστέρα που θερμαίνεται και 𝐹𝑠 η ροή της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην 

συγκεκριμένη περιοχή του αστέρα που θερμαίνεται από τον αστέρα που ακτινοβολεί. Η αναλυτική 

έκφραση της ροής ακτινοβολίας 𝐹𝑠, η οποία καθορίζει και την ακρίβεια του μοντέλου 

ανακλαστικότητας, δίνειται από Wilson (1990). Το φαινόμενο αυτό είναι πιο έντονο και επηρεάζει 

σε μεγαλύτερο βαθμό τη μελέτη του συστήματος όταν οι ακτίνες ως προς το μεγάλο ημιάξονα της 

τροχιά α είναι της τάξης 𝑅 𝛼⁄ = 15% − 20%, όταν τα μεγέθη και οι ενεργές θερμοκρασίες των 

αστέρων είναι συγκρίσιμες (Hilditch et al., 1996), σε κατακλυσμιαία διπλά συστήματα (Pigulski and 

Michalska, 2002) και σε ταχέως-περιστρεφομένα διπλά συστήματα τύπου Algol (Olson and Etzel, 

1994). Για αστέρες που η διάδοση της ενέργειας γίνεται διά ρευμάτων θεωρούμε ότι η παράμετρος 

Α παίρνει την τιμή 0.5 (Rucinski, 1969). Αυτή η τιμή προέρχεται από υπολογιστικά πειράματα. Η 
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τιμή 0.5 ουσιαστικά υποδεικνύει ότι σε έναν αστέρα, στον οποίο η μεταφορά ενέργειας γίνεται διά 

ρευμάτων, ακτινοβολεί περίπου το μισό της εξωτερικής ενέργειας που δέχεται, ενώ η υπόλοιπη 

αναδύεται από ολόκληρη την επιφάνεια. 
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2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1  ΤΟ ΔΙΠΛΟ ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ V1763 CYG 

 

Το διπλό εκλειπτικό σύστημα V1763 Cyg (η ονοματολογία του οποίου παρουσιάζεται στον Πίνακα 

2.2 και τα μεγέθη του στον Πίνακα 2.3) ανακαλύφθηκε από τη Guida το 1975 στην περιοχή του 

Κύκνου. Έπειτα, μελετήθηκε από Harns (1978) και το προσωρινό αδημοσίευτο όνομα του που 

χρησιμοποιήθηκε στο αστεροσκοπείο Maria Mitchell ήταν PG7. Από τις παρατηρήσεις του Harns 

προσδιορίστηκε ότι η περίοδος του είναι μικρότερη από μία ημέρα και τον κατέταξε ως σύστημα W 

Ursae Majoris. Τα αποτελέσματα του για την τοποθεσία, το μέγεθος, τον τύπο και το πρώτο χρόνο 

ελαχίστου φωτός για το εκλειπτικό σύστημα V1763 Cyg παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.1. 

 

Πίνακας 2.1: Τα πρώτα αποτελέσματα του συστήματος V1763 Cyg από τον Gail L. Harns. 

Star RA Dec Magnitude 

(pg) 

Type JD 

(2400000+) 

No. Obs. 

PG7 POSITION 

(1900) 

19 28: 

POSITION 

(1900) 

+38 45: 

Max Min 

  12.1  13.4 

 

W UMa 

 

43339.743 

 

278 

 

Η πρώτη καμπύλη φωτός με τη μέθοδο των φωτογραφικών πλακών δημοσιεύτηκε από Shugarov 

(1984) (η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1) και η εφημερίδα που χρησιμοποιήθηκε ήταν J.D.Min 

= 2439415.247 + 0𝑑 .4050654×E. 

:  

Σχήμα 2.1: Η πρώτη καμπύλη φωτός του V1763 Cyg με τη μέθοδο των φωτογραφικών πλακών 

V1763 Cyg (Πηγή: Shugarov, S. Yu.,(1984)). 
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Παρατηρήθηκε από το Rotse-I1 (Robotic Optical Transient Search Experiment) και οι Akerlof et al. 

(2000) το κατέταξαν ως W UMa σύστημα με περίοδο 0.40505400 days, ενώ η εφημερίδα που 

προσδιορίστηκε από τον Kreiner (2004), δίνεται από τη σχέση 2.1: 

 

                                       𝐻𝐽𝐷 = 2452500.1910 + 0𝑑 . 40506980 ∗ 𝐸        .                         (2.1) 

 

Στη συνέχεια συμπεριλήφθηκε στο ερευνητικό σχέδιο του HATnet2 (Hungarian-made Automated 

Telescope Network) και οι Hartman et al. (2004) το κατέταξαν ως εκλειπτικό EW/KW σύστημα με 

πλάτος μεταβολής ΔΙc = 0.423 mag. Το πλάτος μεταβολής στο φίλτρο Ic παρουσιάζεται στο Σχήμα 

2.2. 

 

 

Σχήμα 2.2: Η καμπύλη φωτός του V1763 Cyg από το HATnet survey (Πηγή: Hartman, J. D. et al. 

(2004)). 

 

                                                           

1 http://www.rotse.net/ 
2 https://hatnet.org/ 
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Οι Gettel et al. (2006) προσδιόρισαν τους δείκτες χρώματος J-H = 0.266 mag και Η-Κ = 0.082 mag 

με περίοδο P = 0.405044 days. Τέλος, οι Alfonso-Garzon et al. (2012) κατασκεύασαν και 

παρουσίασαν τις καμπύλες φωτός (Σχήμα 2.3) του V1763 Cyg από παρατηρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με την κάμερα OMC3 (Optical Monitoring Camera), η οποία βρίσκεται στο 

δορυφόρο ΙNTEGRAL και παρέχει φωτομετρία στο φίλτρο Johnson V. 

 

 

Σχήμα 2.3:  Καμπύλη φωτός του V1763 Cyg από τον κατάλογο OMC INTEGRAL. 

 
Πίνακας 2.2: Ονοματολογία του αστέρα V1763 Cyg 

General Catalog of Variable Star (GCVS) V1763 Cyg 

Kepler Input Catalog (KIC) 3959641 

2Micron All-Sky Survey (2MASS) J19313582+3901271 

Gaia DR1 2052362698061056768 

Hungarian Automated Telescope network 

(HAT) 

 

199-17819 

Northern Sky Variability Survey (NSVS) 5552761 

Robotic Optical Transient Search Experi-

ment, 1 (ROTSE1) 

 

J193135.66+390123.2 

Tycho Catalog  TYC 3135-571-1 

 GGM2006 

(Gettel+Geske+McKay, 2006) 

 

5552760 

                                                           

3 https://heasarc.gsfc.nasa.gov/W3Browse/all/intomcvs.html 
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Πίνακας 2.3: Τα βασικά χαρακτηριστικά του συστήματος V1763 Cyg. 

V1763 Cyg Σύστημα σε υπερεπαφή (W Uma) 

Συντεταγμένες α(2000)=19ℎ  31𝑚 35𝑠. 8212, 𝛿(2000) = +19° 01𝑚 27𝑠. 155 

Μέγεθος B = 12.5295 (0.004) mag (Zacharias+ 2012) 

 V = 11.8333 (0.003) mag (Zacharias+ 2012) 

 R = 11.150 mag (Zacharias+ 2005) 

 I = 11.263 mag (Hartman+ 2004) 

 J = 10.698 (0.024) mag (Cutri+ 2003) 

 H = 10.432 (0.020) mag (Cutri+ 2003) 

 K = 10.350 (0.018) mag (Cutri+ 2003) 

Εύρος μεγέθους 12.4 – 13 (B) (AAVSO) 

Περίοδος 0.40506928 d  (9.721663 h) (AAVSO) 

Tύπος μεταβλητότητας EW/KW 

 

Ο V1763 Cyg είναι ένα EW/KW σύστημα με μικρή περίοδο που παρουσιάζει ολικές εκλείψεις. 

Μεταξύ των απόλυτων παραμέτρων ενός διπλού εκλειπτικού συστήματος, ο λόγος μαζών  (𝑞 =

 
𝑀2

𝑀1
⁄ ) είναι η παράμετρος κλειδί ειδικά για τη μελέτη της εξέλιξης ενός στενού διπλού 

συστήματος. Όπως αναφέρεται σύμφωνα με Rucinski (2001), ο πιο αξιόπιστος τρόπος να καθοριστεί 

ο λόγος μαζών βασίζεται στις παρατηρήσεις των ακτινικών ταχυτήτων, με βάση των οποίων η 

παράμετρος 𝑞𝑠𝑝 προκύπτει από το λόγο των ημι-πλατών των ταχυτήτων (q = 𝑀2 𝑀1⁄ =  𝐾2 𝐾1⁄ ) 

του κάθε μέλους. Ο άλλος τρόπος, ο οποίος είναι πιο αμφιλεγόμενος, είναι ο προσδιορισμός του 

λόγου μαζών από την ανάλυση μόνο των καμπυλών φωτών. Αυτή η ποσότητα συμβολίζεται ως 𝑞𝑝ℎ 

και καλείται φωτομετρικός λόγος μαζών. Σύμφωνα με τη δουλειά των  Hambálek & Pribulla (2013) 

και  Terrell & Wilson (2005) υποστηρίζεται ότι ο υπολογισμός της παραμέτρου 𝑞𝑝ℎ είναι αξιόπιστη 

στην περίπτωση των διπλών εκλειπτικών συστημάτων σε υπερεπαφή με ολικές εκλείψεις, καθώς 

περιορίζουν το χώρο των λύσεων του συστήματος εξαιτίας της γεωμετρίας τους. Συνεπώς, λόγω των 

ολικών εκλείψεων που παρουσιάζει ο V1763 Cyg σε συνδυασμό με ότι δεν υπάρχουν πλήρεις 

φωτομετρικές καμπύλες 𝑉, 𝑅𝑐 , 𝐼𝑐 διαθέσιμες οδήγησε στην ένταξη του στο παρατηρησιακό 

πρόγραμμα του αστεροσκοπείου Μυθωδία του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο τον προσδιορισμό 

των παραμέτρων του συστήματος και τη μελέτη της περιόδου του. 

 

2.2 ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα περιγράφονται τα όργανα διεξαγωγής των φωτομετρικών παρατηρήσεων 

και σκιαγραφούνται οι τεχνικές παρατήρησης και ανάλυσης των φωτομετρικών δεδομένων του 

συστήματος V1763 Cyg. 
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2.2.1 Όργανα Παρατήρησης 

 

Οι παρατηρήσεις του V1763 Cyg πραγματοποιήθηκαν στο αστεροσκοπείο Μυθωδία του 

εργαστηρίου αστρονομίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Το τηλεσκόπιο που χρησιμοποιήθηκε είναι 

Celestron τύπου Schmidt-Cassegrain με την αντίστοιχη CCD κάμερα και τα χαρακτηριστικά τους 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 2.4. Η βασική λειτουργία και τα χαρακτηριστικά του τηλεσκοπίου και 

της CCD κάμερας περιγράφονται στη προπτυχιακή μου εργασία (Σουροπάνης, 2016). 

 

Πίνακας 2.4: Χαρακτηριστικά των οργάνων παρατήρησης 
Τηλεσκόπιο Τύπος τηλεσκοπίου D (cm) f/ CCD Διάταξη 1x1 FOV 

(arcmin) 

 

Celestron 

 

Schmidt-Cassegrain 

 

35.3 

 

/6.3 

ST-10XME 

CCD 

2184 x 1472  

6.8 μm pixel size 

(0.57”) 

 

21 x 14 

 

 

 

2.2.2 Βαθμονόμηση των ακατέργαστων εικόνων  

 

Οι CCD κάμερες εισάγουν μερικά σφάλματα στις πρωτότυπες ακατέργαστες εικόνες (raw images), 

τα οποία πρέπει να διορθωθούν πριν τα δεδομένα χρησιμοποιηθούν στη φωτομετρία. Με άλλα λόγια, 

θόρυβο της ακατέργαστης εικόνας θεωρούμε τις εξής παραμέτρους: 

Bias level: Η μετατροπή από ψηφιακό σε αναλογικό σήμα περιλαμβάνει μια μικρή στατιστική 

διακύμανση στις καταγραφόμενες τιμές. Αυτό συμβαίνει, ακόμα και στην περίπτωση μηδενικής 

έκθεσης, όπου θα αναγνωστεί μία μέση τιμή με μία διασπορά γύρω από το μηδέν αντί της μηδενικής 

τιμής των φωτοηλεκτρονίων. Αυτή η απόκλιση από τη μηδενική τιμή της CCD ονομάζεται “επίπεδο 

bias”. Με άλλα λόγια, αποτελεί το φορτίο που προϋπάρχει στη CCD και είναι σταθερό και 

ανεξάρτητο του χρόνου έκθεσης και της θερμοκρασίας. 

Dark Current/ Ρεύμα σκότους: Εξαιτίας του ότι τα ηλεκτρόνια μπορούν να κερδίσουν θερμική 

ενέργεια και να μεταπηδήσουν από τη ζώνη σθένους στη ζώνη αγωγιμότητας χωρίς την επίδραση 

ενός φωτονίου, σε έναν ανιχνευτή CCD αυτό αποτελεί επιπλέον σήμα και σημαντική πηγή θορύβου, 

το οποίο ονομάζεται ρεύμα σκότους. Με άλλα λόγια, ρεύμα σκότους είναι ο θερμικός θόρυβος που 

παράγεται κατά την έκθεση και εξαρτάται από το χρόνο έκθεσης και τη θερμοκρασία. Το ρεύμα 

σκότους περιορίζεται με τη ψύξη της CCD. Η επίδραση του ρεύματος σκότους και του bias level σε 

συνάρτηση με το χρόνο έκθεσης φαίνονται στο Σχήμα 2.4. 

Επιπεδοποίηση πεδίου: Ο παράγοντας απόκρισης του pixel οφείλεται σε ατέλειες στην επιφάνεια 

της κάμερας και είναι σταθερός και ανεξάρτητος του χρόνου έκθεσης και της θερμοκρασίας. 

Ουσιαστικά αναφέρεται στη χωρική συμπεριφορά που παρουσιάζει το CCD chip, εξαιτίας του ότι 

κάθε εικονοστοιχείο του ανιχνευτή έχει διαφορετική απόδοση στα προσπίπτοντα φωτόνια. 
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Σχήμα 2.4: Σε μία λήψη με τη CCD για ένα συγκεκριμένο χρόνο έκθεσης, ο θόρυβος bias 

παραμένει σταθερός, το ρεύμα σκότους αυξάνεται συναρτήσει του χρόνου έκθεσης. 

 
 

Για αυτό το λόγο λαμβάνονται εικόνες βαθμονόμησης bias, dark, flat frames κατά τη διάρκεια των 

παρατηρήσεων, όπως περιγράφεται στην προπτυχιακή μου εργασία Σουροπάνης (2016). Συνοπτικά, 

αναφέρεται ότι οι εικόνες bias καταγράφουν το σήμα που προϋπάρχει σε κάθε pixel και λαμβάνονται 

σε μηδενικό χρόνο έκθεσης. Οι εικόνες dark αντιπροσωπεύουν τον θερμικό θόρυβο των pixels, 

λαμβάνονται σε πλήρες σκοτάδι και έχουν χρόνο έκθεσης για καλύτερη στατιστική επεξεργασία του 

θερμικού θορύβου, σχεδόν ίσο με τον πενταπλάσιο χρόνο έκθεσης των ακατέργαστων εικόνων. 

Τέλος, οι εικόνες flat αποτυπώνουν τόσο τον παράγοντα απόκρισης του κάθε εικονοστοιχείου όσο 

και τα αποτελέσματα της σκέδασης του φωτός από κόκκους σκόνης στην επιφάνεια των οπτικών του 

συστήματος τα οποία αλλοιώνουν την ποιότητα της εικόνας, λαμβάνονται με χρόνο έκθεσης μερικών 

δευτερολέπτων σε επιφάνειες που είναι ομοιόμορφα φωτισμένες. 

 

2.2.3 Βασική βαθμονόμηση εικόνων με IRAF 

 

 Η γενικότερη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων 

μέσα από λογισμικά πακέτα IRAF4 περιγράφεται ως εξής. 

Τα ακατέργαστα παρατηρησιακά δεδομένα (Raw images) καθώς και τα δεδομένα βαθμονόμησης  

(εικόνες bias, dark  και  flat) εισέρχονται στο πρώτο επίπεδο επεξεργασίας, όπου γίνεται ο 

διαχωρισμός των δεδομένων ανά φίλτρο. Επιλέγουμε το πακέτο (IRAF:ccdred) (Σχήμα 2.5) και 

δημιουργούμε το αρχείο masterbias (Σχήμα 2.6) με την εντολή epar zerocombine. Επιλέγουμε στην 

επιλογή combine = median με σκοπό εάν κάποια εικόνα bias έχει μεγάλη διακύμανση στην τιμή της 

εξαιτίας μιας κοσμικής ακτίνας να μην συμπεριληφθεί στο μέσο όρο και το αποτέλεσμα μας να είναι 

πιο αξιόπιστο. 

 

                                                           

4 http://iraf.noao.edu/ 
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Σχήμα 2.5: Γραφικό περιβάλλον ΙRAF. Επιλογή του πακέτου ccdred. 

 

 

Σχήμα 2.6: Δημιουργία του αρχείου masterbias με την εντολή epar zerocombine. 
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Στη συνέχεια αφαιρούμε το masterbias αρχείο από όλα μας τα παρατηρησιακά δεδομένα, από τις  

εικόνες βαθμονόμησης dark  και flat με την εντολή  imarith και τα δεδομένα μας είναι διαμορφωμένα 

σε λίστες με τη χρήση του συμβόλου @. Σε αυτό το σημείο και εφόσον στις εικόνες  dark έχει 

αφαιρεθεί ο θόρυβος των εικόνων bias  δημιουργούμε το αρχείο masterdarkdata  για το συγκεκριμένο 

φίλτρο που έχουμε επιλέξει. Για παράδειγμα, για την ημέρα 22 Ιουλίου 2017 στο φίλτρο V o  χρόνος 

έκθεσης των εικόνων  dark  είναι 500s,  των παρατηρησιακών δεδομένων 80s και των εικόνων flat 

κυμαίνεται από 2 μέχρι 2.4 s. 

 

 

Σχήμα 2.7: Δημιουργία του αρχείου masterdarkdata με την επιλογή epar darkcombine. 

 

Εφόσον έχουμε δημιουργήσει το  αρχείο masterdarkdata (Σχήμα 2.7), το οποίο αντιπροσωπεύει το 

ρεύμα σκότους για χρόνο έκθεσης 500s και είναι απαλλαγμένο από το θόρυβο των bias, το 

προσαρμόζουμε στο χρόνο έκθεσης των παρατηρησιακών μας δεδομένων και στο μέσο όρο του 

χρόνου έκθεσης των εικόνων flat  διαιρώντας με την κατάλληλη ποσότητα κάθε φορά με την εντολή  

imarith και δημιουργούμε τις εικόνες darkcurrent80s.fits  και darkcurrent2.2s.fits.  Σε αυτό το σημείο 

αφαιρούμε από τα παρατηρησιακά δεδομένα το αρχείο   darkcurrent80s.fits  και από τις εικόνες flat 

το αρχείο darkcurrent2.2s. Έπειτα κανονικοποιούμε τις εικόνες  flat,  διαιρώντας τις εικόνες που 

έχουν προκύψει με τη τιμή mean value της κάθε εικόνας με την εντολή imarith  και προκύπτουν οι 

κανονικοποιημένες εικόνες flat απαλλαγμένες από το θόρυβο bias και του ρεύμα σκότους. Τις τιμές 

του μέσου όρου (mean value) κάθε εικόνας μπορεί κανείς να τις δει με την εντολή imastat και δίπλα 

το όνομα της εικόνας. Τέλος με την εντολή epar flatcombine (Σχήμα 2.8) δημιουργείται το αρχείο 

masterflat και στη συνέχεια το αρχείο αυτό διαιρείται με την εντολή imarith από τα παρατηρησιακά  

μας δεδομένα και προκύπτει η βαθμονόμηση των ακατέργαστων εικόνων. Με αυτό το τρόπο 

απομονώνουμε τη πραγματική ένταση που επιθυμούμε να έχουν τα παρατηρησιακα μας δεδομένα, 

διότι εκείνη είναι η ένταση που προέρχεται κυρίως από το αντικείμενο που παρατηρούμε και αποτελεί 
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το ζητούμενο μέγεθος μας. Ένας έλεγχος που πραγματοποιείται για να εξακριβωθεί η διαδικασία της 

βαθμονόμησης είναι με το πρόγραμμα DS95 (Σχήμα 2.9). 

 

Σχήμα 2.8: Δημιουργία του αρχείου με masterflat με την εντολή epar flatcombine 

 

 

Σχήμα 2.9: Γραφικό περιβάλλον του λογισμικού DS9. 

 

                                                           

5 http://ds9.si.edu/site/Home.html 
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2.3 ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΟΣ (APERTURE PHOTOMETRY) 

 

Σε μία εικόνα CCD, το είδωλο κάθε αστέρα κατανέμεται σε μερικά εικονοστοιχεία σύμφωνα με τη 

συνάρτηση κατανομής της σημειακής πηγής, η δισδιάστατη κατατομή της οποίας συνήθως 

προσεγγίζεται από μία καμπύλη Gauss. Με αυτό το τρόπο η ακτίνα του ειδώλου του αστέρα μπορεί 

να εκφραστεί ως προς την τυπική απόκλιση σ της κατανομής Gauss. Με άλλα λόγια, η διάμετρος του 

ειδώλου του αστέρα μπορεί να εκφραστεί ως το full width half maximum (FWHM) της κατανομής 

Gauss, δηλαδή στο σημείο όπου η ένταση έχει το ήμισυ της μέγιστης τιμής της. Σε οποιαδήποτε από 

τις δύο περιπτώσεις το μέγεθος του ειδώλου του αστέρα μετριέται σε εικονοστοιχεία (pixels). Για 

αστέρες όπου η κατανομή της έντασης τους προσεγγίζεται με καμπύλη Gauss ισχύει FWHM = 2.37σ. 

Για να μετρηθεί όσο περισσότερο φως είναι δυνατό από το είδωλο ενός αστέρα, το διάφραγμα πρέπει 

να είναι συγκριτικά λίγο μεγαλύτερο από το είδωλο του αστέρα. Συνήθως, οι αστρονόμοι ορίζουν 

την ακτίνα του διαφράγματος να είναι πέντε φορές μεγαλύτερη από το σ της καμπύλης Gauss. 

Συνεπώς το άθροισμα των τιμών p(n) των εικονοστοιχείων 𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 που βρίσκονται εντός του 

κύκλου διαφράγματος για συγκεκριμένο αριθμό εικονοστοιχείων 𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 δίνεται από τη εξίσωση 

 

                                                  𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 = ∑ 𝑝(𝑛)
𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑛=0  [𝐴𝐷𝑈].                                        (2.2) 

 

Εξαιτίας του ότι σε όλη την εικόνα υπάρχει ένα υπόβαθρο λαμπρότητας ή θορύβου από τον ουρανό, 

δεν μπορούν να μετρηθούν μόνο ηλεκτρόνια ή απαριθμήσεις σε ADU τα οποία περιέχονται μέσα στο 

διάφραγμα και είναι αποκλειστικά από τον αστέρα. Για αυτό το λόγο, μία συνήθης τεχνική αφαίρεσης 

θορύβου από το υπόβαθρο του ουρανού είναι η δημιουργία ενός δακτυλίου έξω από τον κύκλο του 

μετρούμενου αστέρα με την υπόθεση ότι ο ουρανός γύρω και πίσω από τον αστέρα έχει την ίδια 

λαμπρότητα με τον ουρανό που περιέχεται στο δακτύλιο γύρω από τον αστέρα (Σχήμα 2.10). Τότε 

το άθροισμα των τιμών των εικονοστοιχείων που βρίσκονται εντός του δακτυλίου για συγκεκριμένο 

αριθμό εικονοστοιχείων 𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠 δίνεται από την εξίσωση   

 

                                                       𝐶𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠 = ∑ 𝑝(𝑛)
𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠
𝑛=0  [𝐴𝐷𝑈].                                    (2.3) 

 

Τότε το παρατηρησιακό φαινόμενο μέγεθος του αστέρα (instrumental magnitude) υπολογίζεται από 

τη σχέση  

 

                                              𝑚 = −2.5𝑙𝑜𝑔(
𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒−𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒(

𝑐𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠
)

𝑡
) + 𝑍 .                    (2.4) 

 

Όπου Z (instrumental zero point) και t ο χρόνος έκθεσης.  

Το σήμα από τον αστέρα δίνεται από τη σχέση: 
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                                              𝑆𝑠𝑡𝑎𝑟 = 𝑔(𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 − 𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 (
𝐶𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒

𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠
)).                             (2.5) 

 

Όπου g η απόδοση της CCD, και ο τελικός θόρυβος σήματος/θόρυβος (SNR) από όλες τις πηγές 

θορύβου θα είναι 

 

                𝑆𝑁𝑅 =
𝑆𝑠𝑡𝑎𝑟

√𝑆𝑠𝑡𝑎𝑟+𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒(1+𝑛𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑛𝑎𝑛𝑛𝑢𝑙𝑢𝑠)(𝑔𝐶𝑠𝑘𝑦+𝑔𝐶𝑑𝑎𝑟𝑘+𝜎𝑟𝑜𝑛
2+𝑔2𝜎𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡

2)⁄
 .           (2.6) 

 

Όπου 𝐶𝑠𝑘𝑦 το υπόβαθρο του ουρανού (ADU), 𝐶𝑑𝑎𝑟𝑘 το ρεύμα σκότους που προστίθεται σε κάθε 

εικονοστοιχέιο (ADU), 𝜎𝑟𝑜𝑛 o χρόνος ανάγνωσης που προστίθεται σε κάθε εικονοστοιχείο (σε e 

r.m.s), 𝜎𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡 o θόρυβος ψηφιοποίησης (ADU), συνήθως χρησιμοποιείται η τιμή 0.29. 

Η μετατροπή του SNR σε σφάλμα του μεγέθους του αστέρα 𝑚 ± 𝜎𝑚 θα ισούται με  

 

                                                                    𝜎𝑚 =
1.0857

𝑆𝑁𝑅
       .                                                      (2.7) 

 

 

Σχήμα 2.10: Προσδιορισμός της λαμπρότητας ενός αστέρα με βάση τον κύκλο φωτομετρίας του 

και το δακτύλιο που καθορίζει τη λαμπρότητα του ουρανού (Πηγή: Berry R., Burnell James, the 

handbook of astronomical image processing) 
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Διαφορική φωτομετρία 

Η φωτομετρία του μεταβλητού αστέρα V1763 Cyg πραγματοποιήθηκε με τη τεχνική της διαφορικής 

φωτομετρίας. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στη μέτρηση της ροής του μεταβλητού αστέρα (V) που έχει 

επιλεγεί, ενός αστέρα συγκρίσεως (C1) και ενός αστέρα ελέγχου (C2). Ο λόγος που χρησιμοποιείται 

η τεχνική της διαφορικής φωτομετρίας είναι λόγω των μεταβολών των ατμοσφαιρικών συνθηκών 

που μπορούν να επηρεάσουν τη μορφή της καμπύλης φωτός ενός μεμονωμένου αστέρα. Η επιλογή 

του μη μεταβλητού αστέρα ελέγχου C2 γίνεται με σκοπό να εξασφαλίσει ότι ο αστέρας σύγκρισης 

C1 είναι εξίσου μη μεταβλητός. Συνεπώς, διαιρώντας τον αριθμό απαριθμήσεων του μεταβλητού 

αστέρα με τις απαριθμήσεις του αστέρα σύγκρισης διατηρείται η μορφή της εγγενούς 

μεταβλητότητας του μεταβλητού αλλά απαλείφονται οι μεταβολές της ατμόσφαιρας. Ο αστέρας 

συγκρίσεως θα πρέπει να είναι παρόμοιου φασματικού τύπου και φαινόμενου μεγέθους με τον 

μεταβλητό αστέρα, επειδή κυρίως η ερυθρή ακτινοβολία παρουσιάζει μεγάλη διαφορά στην 

απόσβεση από τη γήινη ατμόσφαιρα σε σχέση με τα άλλα μήκη κύματος στα οποία 

πραγματοποιούνται οι παρατηρήσεις (Visual). Στη διαφορική φωτομετρία υπολογίζεται η διαφορά 

των ροών του μεταβλητού αστέρα (V) και του αστέρα συγκρίσεως (C1) και μετατρέπεται σε διαφορά 

μεγεθών οπότε η σταθερά Ζ από την εξίσωση 2.4 απαλείφετεται 

 

                                                                   𝑉 − 𝐶 = 𝑚𝑉 − 𝑚𝐶1.                                                (2.8) 

 

Η ευθυγράμμιση και η διαφορική φωτογραφία των βαθμονομημένων παρατηρησιακών μας 

δεδομένων έγινε με το πρόγραμμα AIP4WIN ((Berry & Burnell 2000), η διαδικασία περιγράφεται 

αναλυτικά στη προπτυχιακή μου εργασία Σουροπάνης (2016). Σύμφωνα με το AIP4WIN και με την 

διαδικασία της διαφορικής φωτομετρίας με διάφραγμα, το άθροισμα των τιμών των εικονοστοιχείων 

προκειμένου να εξαχθούν τα φαινόμενα μεγέθη των αστέρων καθορίζονται από ένα εσωτερικό 

διάφραγμα που περιλαμβάνει τον αστέρα και έναν εξωτερικό δακτύλιο που καθορίζει το υπόβαθρο 

του ουρανού. Συνεπώς η παραπάνω σχέση μετατρέπεται σε  

 

                                   𝑉 − 𝐶1 = 𝑚𝑉 − 𝑚𝐶1 = 2.5log (𝐹𝐶1 − 𝐹𝑠𝑘𝑦 𝐹𝑉 − 𝐹𝑠𝑘𝑦⁄ ),                      (2.9) 

 

                                 𝐶2 − 𝐶1 = 𝑚𝐶2 − 𝑚𝐶1 = 2.5log (𝐹𝐶1 − 𝐹𝑠𝑘𝑦 𝐹𝐶2 − 𝐹𝑠𝑘𝑦⁄ ).                 (2.10) 

 

Το τελικό αποτέλεσμα της διαφορικής φωτομετρίας είναι ο υπολογισμός σε κάθε εικόνας της 

διαφοράς των σχετικών μεγεθών του μεταβλητού – αστέρα συγκρίσεως (V-C1), και του ελέγχου – 

συγκρίσεως (C2-C1) με το σφάλμα SNR της μέτρησης, ως προς το χρόνο (JD), ο οποίος 

υπολογίζεται από το πρόγραμμα σε UT με βάση την ημερομηνία των παρατηρήσεων που 

καταγράφεται σε FITS Header του αρχείου. 

 



 

62 
 

2.4 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

Οι φωτομετρικές παρατηρήσεις CCD του V1763 Cyg πραγματοποιήθηκαν κατά το διάστημα από 14 

Ιουλίου 2017 έως 23 Ιουλίου 2017 (5 νύχτες) στο αστεροσκοπείο Μυθωδία με τα φίλτρα V𝑅𝑐𝐼𝑐. Ο 

χρόνος έκθεσης, η φωτομετρική ακρίβεια, η αέρια μάζα και ο αριθμός των εικόνων για κάθε νύχτα 

και κάθε φίλτρο παρατήρησης δίνονται στο Πίνακα 2.6. 

 O αστέρας σύγκρισης που επιλέχθηκε ήταν o 2MASS 19314663+3905094 και ο αστέρας ελέγχου ο 

TYC 3135-545-1 (Σχήμα 2.11), τα βασικά χαρακτηριστικά των οποίων φαίνονται στον Πίνακα 2.5 

που ακολουθεί. 

 

 

 

Σχήμα 2.11: Το πεδίο του V1763 Cyg από τις παρατηρήσεις μας, όπου με V συμβολίζεται ο 

μεταβλητός αστέρας, με C1 ο αστέρας συγκρίσεως και με C2 ο αστέρας ελέγχου. O Βορράς στην 

εικόνα του πεδίου βρίσκεται προς τα πάνω και η Aνατολή προς τα αριστερά. 
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Πίνακας 2.5: Τα μεγέθη, οι συντεταγμένες και οι ενεργές θερμοκρασίες των αστέρων ελέγχου και           

συγκρίσεως. 

Αστέρας συγκρίσεως 

C1 

  

 

                          Ref.   

Αστέρας ελέγχου 

C2 

 

 

Ref. 

2MASS 19314663+3905094  TYC 3135-545-1 

RAJ2000 “h:m:s” 

DECJ2000 “d:m:g” 

19 31 46.634 

+39 05 09.45 

RA “h:m:s” 

DEC “d:m:g” 

19 31 11.1330 

+39 00 09.837 

B (mag) 13.323                        (2) B (mag) 12.803                    (5) 

V (mag) 12.481                        (2) V (mag) 12.138                      (5) 

R (mag) 11.170                       (2) R (mag) 112.003                  (6) 

I (mag)  11.25                         (3) I (mag) 11.42                      (3) 

J (mag) 11.042                          (1) J (mag) 10.819                         (1) 

H (mag) 10.614                          (1) H (mag) 10.512                      (1) 

K (mag) 10.568                        (1) K (mag) 10.466                       (1) 

𝜯𝒆𝒇𝒇 (K) 5302.30                       (4) 𝛵𝑒𝑓𝑓 (K) 5685.00                    (4) 

 

Αναφορές: (1) Cutri+ 2003, (2) Zacharias+ 2012, (3) Monet+ 2003, (4) Gaia Collaboration 2018, (5) 

Ammons+ 2006, (6) Roeser+ 2008. 

 

Πίνακας 2.6: Ο χρόνος έκθεσης, η φωτομετρική ακρίβεια, η αέρια μάζα και ο αριθμός των εικόνων 

για κάθε νύχτα και κάθε φίλτρο. 

Ημερομηνία Φίλτρο Χρόνος 

έκθεσης 

(sec) 

Φωτομετρική 

ακρίβεια 

(mag) 

Αέρια μάζα Αριθμός 

εικόνων 

14.07.2017 V 

𝑅𝑐 

𝐼𝐶 

80 

60 

60 

0.01 

0.008 

0.007 

 

1-1.2 

94 

93 

94 

15.07.2017 V 

𝑅𝑐 

𝐼𝐶 

80 

60 

60 

0.011 

0.009 

0.009 

 

1-1.5 

75 

85 

75 

21.07.2017 V 

𝑅𝑐 

𝐼𝐶 

100 

60 

70 

0.011 

0.008 

0.008 

 

1-1.5 

85 

85 

85 

22.07.2017 V 

𝑅𝑐 

𝐼𝐶 

80 

50 

60 

0.01 

0.011 

0.009 

 

1-1.5 

106 

106 

106 

23.07.2017 V 

𝑅𝑐 

𝐼𝐶 

80 

50 

60 

0.016 

0.01 

0.01 

 

1-1.5 

103 

103 

103 

 

Το seeing είχε διακύμανση από 2.4ˊˊ -  2.9ˊˊ. Ακολουθούν ενδεικτικά οι καμπύλες φωτός από κάθε 

φίλτρο για τη νύχτα 21 Ιουλίου 2017. 
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Σχήμα 2.12: Η διαφορά των μεγεθών V-C1 και C2-C1 για τη νύχτα παρατήρησης 21 Ιουλίου 2017 

στο φίλτρο 𝛪𝑐. 

 

 

Σχήμα 2.13: Η διαφορά των μεγεθών V-C1 και C2-C1 για τη νύχτα παρατήρησης 21 Ιουλίου 

2017 στο φίλτρο Rc. 



 

65 
 

 

Σχήμα 2.14: Η διαφορά των μεγεθών V-C1 και C2-C1 για τη νύχτα παρατήρησης 21 Ιουλίου 

2017 στο φίλτρο V. 

 

 

2.4.1 Μέτρηση χρόνου 

 

Μετά την διαδικασία της φωτομετρίας και τη κατασκευή των καμπυλών φωτός της διαφοράς 

μεγέθους του μεταβλητού με τον αστέρα συγκρίσεως και του αστέρα συγκρίσεως με τον αστέρα 

ελέγχου συναρτήσει του χρόνου, γίνεται η μετατροπή της Ιουλιανής ημερομηνίας σε Ηλιοκεντρική 

Ιουλιανή ημερομηνία. Η Ιουλιανή ημερομηνία (JD) αντιπροσωπεύει το χρόνο που πέρασε σε ημέρες 

από το μεσημέρι UT ώρα Greenwich, την 1η Ιανουαρίου 4713 π.Χ.  Η Ιουλιανή ημερομηνία είναι η 

συνεχής καταμέτρηση των ημερών από την έναρξη της Ιουλιανής Περιόδου και για κάθε στιγμή είναι 

ο Ιουλιανός αριθμός της ημέρας για το προηγούμενο της μετρούμενης στιγμής μεσημέρι συν το 

κλάσμα της ημέρας που έχει παρέλθει από το μεσημέρι έως τη μετρούμενη στιγμή. Για 

αντικειμενικότητα, όμως, στους χρόνους λήψης των δεδομένων χρησιμοποιείται μία άλλη μονάδα 

μέτρησης, η οποία είναι η Ιουλιανή Ημερομηνία διορθωμένη ως προς τις διαφορές που παρουσιάζει 

η θέση της Γης ως προς τον Ήλιο και ονομάζεται Ηλιοκεντρική Ιουλιανή Ημερομηνία (Heliocentric 

Julian Date ,HJD). Αυτό συμβαίνει διότι λόγω της περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο και της 

πεπερασμένης ταχύτητας του φωτός, παρατηρήσεις του ίδιου φαινομένου έξω από το ηλιακό μας 

σύστημα  σε διαφορετικές χρονικές στιγμές θα δίνουν διαφορετικά αποτελέσματα, καθώς 

παρατηρούνται σε χρόνο που εξαρτάται από τη θέση του παρατηρητή μέσα στο ηλιακό μας σύστημα . 

Συνεπώς, με την ηλιοκεντρική διόρθωση θεωρούμε πως οι παρατηρήσεις γίνονται από τον Ήλιο και 

ορίζουμε με αυτό τον τρόπο τον Ήλιο ως σταθερό σημείο αναφοράς. Με άλλα λόγια, ανάγουμε τον 

χρόνο παρατήρησης από τη Γη σε χρόνο παρατήρησης από τον Ήλιο (Σχήμα 2.15). 
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Σχήμα 2.15: Απεικόνιση της ηλιοκεντρικής διόρθωσης του χρόνου λόγω περιφοράς της Γης 

γύρω από τον Ήλιο. 

 
Στην παρούσα εργασία η μετατροπή των Ιουλιανών ημερών (JD) των παρατηρήσεων σε 

Ηλιοκεντρικές, πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός αρχείου Excel που έχει δημιουργηθεί από τον 

Dan Βruton (astro@sfao.edu), στο οποίο εισάγεις τις συντεταγμένες του αντικειμένου και τις 

Ιουλιανές ημερομηνίες και με την εντολή compute υπολογίζεται η διόρθωση σε λεπτά και οι 

Ηλιοκεντρικές Ιουλιανές ημερομηνίες (Πίνακας 2.7). 

 

Πίνακας 2.7: Στον πίνακα δίνεται η Ιουλιανή ημερομηνία, η ηλιοκεντρική διόρθωση και η 

Ηλιοκεντρική ημερομηνία που προκύπτει για τη νύχτα παρατήρησης 21.07.2017 στο φίλτρο 𝑅𝐶. O 

πίνακας δίνεται ενδεικτικά λόγω του μεγέθους του. 

Julian Day           Διόρθωση (min) Heliocentric Julian Day 

2457956.32505 

2457956.32785 

2457956.33065 

2457956.33413 

2457956.33728 

2457956.34043 

2457956.34358 

2457956.34672 

2457956.34987 

2457956.35302 

2457956.35617 

2457956.35932 

2457956.36247 

2457956.36563 

2457956.36877 
 

4.17419 

4.17422 

4.17424 

4.17428 

4.17431 

4.17434 

4.17437 

4.17439 

4.17442 

4.17445 

4.17448 

4.17451 

4.17454 

4.17457 

4.17460 
 

2457956.32795 

2457956.33075 

2457956.33355 

2457956.33703 

2457956.34018 

2457956.34333 

2457956.34648 

2457956.34962 

2457956.35277 

2457956.35592 

2457956.35907 

2457956.36222 

2457956.36537 

2457956.36853 

2457956.37167 
 

 

mailto:astro@sfao.edu
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2.4.2 Διάγραμμα φάσης  

 

Μία άλλη εξίσου σημαντική γραφική παράσταση είναι τα διαγράμματα φάσης. Εξαιτίας της 

περιστροφής των αστέρων ενός διπλού συστήματος γύρω από το κοινό κέντρο μάζας τους και επειδή 

το φαινόμενο αυτό είναι περιοδικό, είναι δυνατή η κατασκευή γραφικών παραστάσεων της 

μετρούμενης ροής των αντικειμένων παρατήρησης συναρτήσει του χρόνου σε μονάδες φάσης. Στο 

διάστημα μίας φάσης περιλαμβάνεται μία πλήρης περιστροφή των αστέρων του συστήματος περί του 

κοινού κέντρου μάζας τους. Η φάση κυμαίνεται από 0 έως 1, όπου στη φάση μηδέν αντιστοιχεί η 

πρωτεύουσα έκλειψη, δηλαδή στην μερική ή ολική απόκρυψη του συνήθους μεγαλύτερου σε μάζα 

και θερμότερου αστέρα από τον δευτερεύοντα αστέρα του συστήματος. Στην ουσία, η φάση 

απεικονίζει την κανονικοποίηση της γωνίας που σχηματίζεται από την ευθεία παρατήρησης και από 

την ευθεία που συνδέει τα κέντρα των αστέρων κατά την περιφορά τους από 0𝜊 − 360𝜊 σε 0-1.  Η 

φάση Φ υπολογίζεται εάν είναι γνωστή η περίοδος περιστροφής του συστήματος και η Ηλιοκεντρική 

Ιουλιανή Ημερομηνία ενός πρωτεύοντος ελαχίστου. Τότε τα δεδομένα HJD μετατρέπονται σε φάση 

σύμφωνα με την παρακάτω σχέση : 

 

 

                                                     𝛷 = [
𝐻𝐽𝐷−𝐻𝐽𝐷0

𝑃
] − 𝐼𝑁𝑇 [

𝐻𝐽𝐷−𝐻𝐽𝐷0

𝑃
].                                         (2.11) 

 

Όπου HJD θα είναι τα δεδομένα των παρατηρήσεων μας, P η τροχιακή περίοδος του συστήματος  

και 𝐻𝐽𝐷0 ο χρόνος ελαχίστου φωτός που έχει οριστεί ως πρωτεύων. Το διάγραμμα φάσης του 

σχήματος 2.16 κατασκευάστηκε με την εφημερίδα που δίνεται από τη σχέση (4.12) και παριστάνει 

μας παρατηρήσεις μας τη χρονική περίοδο 2017 για όλα τα φίλτρα. 

 

 
Σχήμα 2.16: Διάγραμμα φάσης όλων των δεδομένων του V1763 Cyg το 2017. Ο άξονας y είναι 

μετατοπισμένος για κάθε φίλτρο ως εξής ΔIc +1, ΔRc+1.05 και ΔV+1.1. 
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3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Σε αυτό το κεφάλαιο περιγράφονται όλες οι τεχνικές και τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν 

στη μοντελοποίηση του συστήματος V1763 Cyg από τα παρατηρησιακά μας δεδομένα για το 

προσδιορισμό των παραμέτρων του και των σφαλμάτων του με σκοπό εύρεσης μοναδικής λύσης στο 

χώρο των παραμέτρων. 

 
3.1 ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

 

Στο αντίστροφο πρόβλημα επιζητείται η βέλτιστη συνθετική καμπύλη που περιγράφει τα 

παρατηρησιακά μας δεδομένα, δηλαδή να γίνει ο προσδιορισμός των παραμέτρων του συστήματος 

με σκοπό να ικανοποιούν τη παρατηρούμενη καμπύλη φωτός. Η παραγόμενη καμπύλη από τις 

παραμέτρους που θα προσδιοριστούν, ονομάζεται συνθετική καμπύλη φωτός (synthetic LC), ενώ 

εκείνη από τα πατατηρησιακά μας δεδομένα ονομάζεται παρατηρούμενη καμπύλη φωτός (observed 

LC). Η επίλυση του αντίστροφου προβλήματος ισοδυναμεί με την ελαχιστοποίηση της διαφοράς 

μεταξύ των φωτομετρικών δεδομένων και των συνθετικών καμπυλών φωτός και εκφράζεται ως: 

 

                                            𝜒𝑘
2 = ∑ 𝑤𝑘𝑤𝑖(𝐹𝑖

𝑜𝑏𝑠 − 𝐹𝑖
𝑠𝑦𝑛

)
2𝑁𝑘

𝑖=1   .                                               (3.1) 

 

Όπου 𝐹𝑖
𝑜𝑏𝑠 η ροή ακτινοβολίας που προκύπτει από τα παρατηρησιακά δεδομένα σε δεδομένη 

φασματική περιοχή, 𝐹𝑖
𝑠𝑦𝑛

 η συνθετική ροή ακτινοβολίας στην ίδια φασματική περιοχή, 𝑤𝑖 ο 

παράγοντας στάθμισης των παρατηρησιακών σημείων 𝑁𝑘 και 𝑤𝑘 =
1

𝜎𝑘
2 ο παράγοντας στάθμισης του 

κάθε φίλτρου με σκοπό να σταθμιστούν οι παρατηρήσεις λόγω διαφορετικής ακρίβειας ή αριθμού 

σημείων στη κάθε φασματική περιοχή του φίλτρου. Όλες οι τεχνικές επίλυσης αντίστροφων 

προβλημάτων ονομάζονται τεχνικές βελτιστοποίησης και χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές 

που προϋποθέτουν και σε αυτές που δεν απαιτούν τον υπολογισμό παραγώγων της συνάρτησης 

ελαχιστοποίησης. Το συγκεκριμένο αντίστροφο πρόβλημα είναι μη γραμμικό με αποτέλεσμα ο χώρος 

των λύσεων να εμφανίζει τοπικά ελάχιστα και ευρείες κοιλάδες, έτσι ώστε η εύρεση του ολικού 

ελαχίστου, το οποίο αποτελεί και τη πραγματική λύση, να αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Κάποιες 

από τις σημαντικές πηγές που δημιουργούν τις εν λόγω παραμορφώσεις στο χώρο είναι η έλλειψη 

παρατηρησιακών δεδομένων σε όλες τις φασματικές περιοχές, η συσχέτιση των παραμέτρων του 

συστήματος (π.χ. βαρυτικό δυναμικό Ω και κλιση i του συστήματος ως προς την ευθεία οράσεως), η 

χαμηλή ακρίβεια των παρατηρησιακών δεδομένων και η έλλειψη φασματοσκοπικών παρατηρήσεων, 

με τη βοήθεια των οποίων θα υπήρχε περισσότερη γνώση των τιμών των παραμέτρων που επιδρούν 

στη μορφολογία του συστήματος. 

Στο υπολογιστικό πακέτο PHOEBE (Pr�̌�a & Zwitter, 2005), το οποίο χρησιποποιήθηκε για τη 

μοντελοποίηση του διπλού εκλειπτικού συστήματος V1763 Cyg, είναι ενσωματωμένες δύο τεχνικές 

ελαχιστοποίησης της συνάρτησης 𝜒2 (3.1), η τεχνική των διαφορικών εξισώσεων (Differential Cor-

rections, DC) και η μέθοδος Nelder-Mead Downhill Simplex. Στη παρούσα εργασία 



 

69 
 

χρησιμοποιήθηκες η τεχνική των διαφορικών εξισώσεων, η οποία περιγράφεται συνοπτικά στην 

ενότητα 3.2. 

 

3.2 ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ 𝝌𝟐
 ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ 

ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ (DIFFERENTIAL CORRECTIONS, DC) 

 

Η μέθοδος των διαφορικών διορθώσεων είναι μία αριθμητική μέθοδο που προτάθηκε από τον Euler 

(1755) και η πρώτη εφαρμογή της στα διπλά εκλειπτικά συστήματα έγινε από τους Wyse & Kron 

(1939) και Kopal (1943) με σκοπό τον προσδιορισμό των φυσικών τους παραμέτρων. 

Στη συνέχεια οι Wilson & Devinney (1971) ενσωμάτωσαν τη μέθοδο αυτή στον υπολογιστικό τους 

κώδικα μοντελοποίησης εκλειπτικών συστημάτων (Wilson-Devinney, WD), ενώ η συνδυαστική 

χρήση της με τη μέθοδο Levenberg-Marquardt (Wilson, 1993) ενίσχυσε την αποδοτικότητα του 

κώδικα μοντελοποίησης τους WD.  

Η μέθοδος των διαφορικών διορθώσεων βασίζεται στην αντικατάσταση των μερικών παραγώγων με 

πεπερασμένες διαφορές καθώς και στο γεγονός ότι οι όροι πρώτης τάξης της συνάρτησης 

ελαχιστοποίησης υπερισχύουν των όρων δεύτερης τάξης. Ο μαθηματικός φορμαλισμός της μεθόδου 

για την εύρεση των διορθωτικών όρων ελαχιστοποίησης της συνάρτησης (3.1) είναι ο εξής: 

Η συνάρτηση ελαχιστοποίησης δίνεται στη μορφή  

 

                                            𝜒2 = (𝛰 − 𝛢 ∙ 𝑥)𝑇 ∙ 𝑊 ∙ (𝑂 − 𝐴 ∙ 𝑥)   .                                            (3.2) 

 

Όπου 𝛰𝑘 ο πίνακας αποτελούμενος από μία στήλη με τα παρατηρησιακά δεδομένα για κάθε φίλτρο 

k, 𝐴 ο πίνακας με στοιχεία 𝐴𝑘𝑗 =
𝜕𝐶𝑘(𝑥𝑗)

𝜕𝑥𝑗
 όπου 𝐶𝑘(𝑥𝑗) η συνθετική καμπύλη από το μοντέλο σε κάθε 

φίλτρο k και 𝑥𝑗 οι παράμετροι του μοντέλου, W ο πίνακας στατιστικών βαρών με στοιχεία 𝑊𝑗 =

(1 𝜎𝑘𝑗⁄ )
2
 και x ο πίνακας παραμέτρων αποτελούμενος από μία στήλη. Με την απαίτηση ∇𝜒2 = 0 

γίνεται δυνατή η γραμμικοποίηση του προβλήματος και αυτό συνεπάγεται ότι: 

 

                                               ∇𝜒2 = 0 ↔ 2𝛢(𝑥) ∙ 𝑊 ∙ 𝑑(𝑥) = 0  .                                             (3.3) 

 

Όπου 𝑑(𝑥) = 𝑂𝑘 − 𝐶𝑘(𝑥𝑗) ο πίνακας των αστάθμιστων υπολοίπων. Για δεδομένη αρχική λύση 𝑥𝑗 

ορίζεται ένα διορθωτικό διάνυσμα 𝛥𝑥𝑗, τέτοιο ώστε η ποσότητα 𝑥𝑗 + 𝛥𝑥𝑗 να υπακούει τη συνθήκη 

γραμμικοποίησης. Αντικαθιστώντας στην εξίσωση 3.3 γίνεται: 

                                              2𝛢(𝑥𝑗 + 𝛥𝑥𝑗) ∙ 𝑊 ∙ 𝑑(𝑥𝑗 + 𝛥𝑥𝑗) = 0              .                              (3.4) 
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Με ανάπτυξη σε σειρά Taylor της εξίσωσης (3.4) και με την υπόθεση των «μικρών υπολοίπων» 

δηλαδή στη περίπτωση που η λύση είναι κοντά σε ελάχιστο, τοπικό ή ολικό, προκύπτει: 

 

                                          [𝐴(𝑥𝑗) ∙ 𝑊 ∙ 𝐴𝑇(𝑥𝑗)] ∙ 𝛥𝑥𝑗 = −𝐴(𝑥𝑗) ∙ 𝑊 ∙ 𝑑(𝑥𝑗)    .                         (3.5) 

 

Η παραπάνω μορφή είναι ακριβώς ίδια με τη περίπτωση γραμμικής μεθόδου ελαχίστων τετραγώνων 

 

                                                  𝑚𝑖𝑛𝑥𝑖
||√𝑊(𝑦 − 𝐴𝑇𝑥𝑖)|| , 휇휀 𝑦 = −𝑑(𝑥𝑖).                               (3.6) 

 

και η λύση τους μας δίνει το τοπικό ελάχιστο. Ο υπολογισμός του διορθωτικού παράγοντα 𝛥𝑥𝑗 δίνεται 

από την έκφραση 

 

                                                   𝛥𝑥𝑗 = −𝐶−1 ∙ 𝐴(𝑥𝑗) ∙ 𝑊 ∙ 𝑑(𝑥𝑗) .                                              (3.7) 

 

Όπου 𝐶 = 𝐴(𝑥𝑗) ∙ 𝑊 ∙ 𝐴𝑇(𝑥𝑗) και ο αντίστροφος 𝐶−1 ονομάζεται πίνακας συνδιακύμανσης 

(convariance matrix). Τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα συνδιακύμανσης, δεδομένων των υποθέσεων 

που έχουν διατυπωθεί περιέχουν τα σφάλματα 𝛿𝑥𝑗 των λύσεων (𝑥𝑗 ± 𝛿𝑥𝑗). Τέλος, όταν οι παράμετροι 

𝑥𝑗 έχουν τιμές τέτοιες ώστε η συνθετική καμπύλη να περιγράφει τα παρατηρησιακά δεδομένα και 

επομένως η διαφορά d(x) να είναι μικρή τότε η συνεισφορά του πίνακα Hess, δηλαδή των παραγώγων 

δεύτερης τάξης, είναι πολύ μικρότερη της συνεισφοράς των όρων πρώτης τάξης και επομένως 

μπορούν να απαλειφθούν. 

Με τη μέθοδο των διαφορικών διορθώσεων είναι δύσκολο να ελεγχθεί εάν η λύση ανήκει σε ένα 

τοπικό ή ολικό ελάχιστο. Το πιο πιθανό είναι πως η μέθοδος θα συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο και για 

αυτό η επιλογή αρχικής λύσης αποτελεί σημαντικό κριτήριο για την επιτυχία της μεθόδου. Υπάρχει 

περίπτωση, δύο τοπικά ελάχιστα να χαρακτηρίζονται από τη ίδια τιμή τυπικής απόκλισης, οπότε η 

τελική επιλογή των παραμέτρων της φυσικότητας τους ως προ το σύστημα επαφίεται στο χρήστη 

που το μελετά. 

 

3.3 ΣΑΡΩΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΛΥΣΕΩΝ (HEURISTIC SCANNING) 

 

Στο σημείο αυτό διευκρινίζεται ότι η σύγκλιση της μεθόδου των Διαφορικών διορθώσεων δεν 

εγγυάται ότι η λύση και οι αβεβαιότητες των παραμέτρων είναι πραγματικές, δηλαδή ότι ο 

αλγόριθμος έχει συγκλίνει στο ολικό ελάχιστο της συνάρτησης και οι αβεβαιότητες των παραμέτρων 

(που συνήθως προέρχονται από το πίνακα συνδιακύμανσης) δεν είναι υπερεκτιμημένες. Η μέθοδος 
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σάρωσης στο χώρο των λύσεων (heuristic scanning, Pr�̌�a and Zwitter (2005), Christopoulou and Pa-

pageorgiou (2013), Papageorgiou et al. 2014a,b) έχει αποδειχτεί αποδοτική στον προσδιορισμό του 

ολικού ελαχίστου καθώς όχι μόνο αποφεύγει τα τοπικά ελάχιστα αλλά και γιατί υπολογίζει 

ικανοποιητικά τις πραγματικές αβεβαιότητες των παραμέτρων. Όταν επέλθει μία σύγκλιση σε μία 

λύση τότε όλες οι παράμετροι διαταράσσονται κατά 5-10% της τιμής τους και η διαδικασία 

σύγκλισης ξεκινά από την αρχή. Αυτό συνεπάγεται ότι εάν η λύση βρίσκεται εντός ολικού ελαχίστου 

η πιθανότητα να διαφύγει είναι μικρότερη και ο αλγόριθμος σκιαγραφεί την περιοχή του χώρου εντός 

ελαχίστου, ενώ εάν έχει συγκλίνει σε τοπικό ελάχιστο η πιθανότητα να φύγει εκτός του τοπικού 

ελαχίστου είναι μεγάλη. Η επιλογή της διαταραχής κάθε παραμέτρου γίνεται με τυχαίο τρόπο 

κάνοντας δειγματοληψία από Γκαουσιανές κατανομές με μέση τιμή μηδέν και εύρος 5-10% της κάθε 

παραμέτρου ενώ η στατιστική των λύσεων θα δώσει τις πραγματικές τιμές των αβεβαιοτήτων. 

 

3.4 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ V1763 CYG 

 

Τα παρατηρησιακά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μοντελοποίηση του V1763 Cyg, 

προέρχονται από τις 5 νύχτες παρατήρησης τον Ιούλιου το 2017 (ενότητα 2.4). Το πρόγραμμα που 

χρησιμοποιήθηκε είναι το PHOEBE 0.31 και η διαδικασία που ακολουθήθηκε για τον προσδιορισμό 

των αρχικών παραμέτρων ήταν η ακόλουθη. Επιλέχθηκε στο PHOEBE σύστημα σε υπερεπαφή, που 

δεν βρίσκεται όμως σε θερμική ισορροπία (overcontact binary not in thermal contact) και αυτό γιατί 

δε γνωρίζουμε εάν τα μέλη του συστήματος έχουν ήδη έρθει σε θερμική ισορροπία και συνήθως οι 

θερμοκρασίες των μελών των συστημάτων W UMa διαφέρουν πάντα λίγο (~300 K). Το γεγονός ότι 

η πρωτεύουσα και η δευτερεύουσα έκλειψη απέχουν κατά 0.5 της φάσης, υποδηλώνει πως η 

εκκεντρότητα του συστήματος είναι μηδενική (e=0) και οι τροχιές είναι κυκλικές. Θεωρήσαμε επίσης 

σύγχρονη περιστροφή για τους αστέρες (𝐹1 = 𝐹2 = 1). Για τη μετατροπή του χρόνου HJD σε φάση 

και λόγω του ότι η διαφορά των βαθών των ελαχίστων  (𝛥𝑅𝑐~0.002, 𝛥𝛪𝑐~0.005, 𝛥𝑉 = 0.004) 
βρίσκεται εντός του εύρους του σφάλματος της φωτομετρικής μας ακρίβειας (0.008-0.01) (και δεν 

είναι δυνατός ο διαχωρισμός του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος ελαχίστου από τη καμπύλη 

φωτός) στο παράθυρο που ονομάζεται ≪εφημερίδα≫ εισήχθη η περίοδος του συστήματος 

P=0.4050693 days και ο χρόνος ελαχίστου φωτός ToM=2457956.5432570 από την εφημερίδα που 

προσδιορίστηκε από την ενότητα 4.3. Οι αρχικές τιμές των υπολοίπων παραμέτρων επιλέχθηκαν ως 

εξής. 

 

Ενεργός θερμοκρασία:  

Για τον υπολογισμό της ενεργούς θερμοκρασίας του συστήματος ανατρέξαμε αρχικά στη 

βιβλιογραφία και σε όλους τους καταλόγους που έχουν υπολογιστεί τα μεγέθη του συστήματος σε 

διάφορα φίλτρα του V1763 Cyg και τα καταγράψαμε στο Πίνακα 3.1 με σκοπό μέσω αυτών να 

υπολογιστούν οι δείκτες χρώματος του συστήματος.   

Στη συνέχεια υπολογίστηκε ο δείκτης χρώματος (𝐵 − 𝑉)0 = 0.543 (Zacharias+ 2012) με 𝛢𝑉 =
0.477 (NASA/IPAC EXTRAGALACTIC DATABASE, NED) μέσω της σχέσης (𝐵 − 𝑉)0 = 𝐵 −

𝑉 −
𝐴𝑣

3.1
 και ο δείκτης χρώματος 𝐽 − 𝐻 = 0.265 (Cutri+ 2003) και ανατρέχοντας στους πίνακες 

Mamajek (2013) και Cox (2000) αντιστοιχήθηκαν οι ενεργές θερμοκρασίες του συστήματος και οι 



 

72 
 

αντίστοιχοι φασματικοί τους τύποι (Πίνακας 3.2). Επιπλέον στον Πίνακα 3.2 προστέθηκαν οι ενεργές 

θερμοκρασίες του συστήματος που έχουν βρεθεί σε προγενέστερες μελέτες του V1763 Cyg από τη 

βιβλιογραφία.  

Όλες οι ενεργές θερμοκρασίες που έχουν υπολογιστεί στο Πίνακα 3.2 βασίζονται μόνο σε 

παρατηρησιακά δεδομένα και όχι σε φασματoσκοπικά. Ως ενεργός θερμοκρασία του συστήματος 

επιλέχθηκε ο μέσος όρος των θερμοκρασιών, που προέκυψαν από τις βαθμονομήσεις Mamajek 

(2013) και Cox (2000) για τους συγκεκριμένους δείκτες χρώματος, 𝛵𝛴 = 6040 𝛫 η οποία αντιστοιχεί 

σε φασματικό τύπο F9V. Σε αυτό το σημείο, θεωρήσαμε ότι η θερμοκρασία του πρωτεύοντος αστέρα, 

προσεγγίζεται με εκείνη του συστήματος, συνεπώς 𝛵𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑦 = 𝑇𝛴 = 6040 𝛫 την οποία κρατήσαμε 

σταθερή κατά τη διάρκεια της μοντελοποίησης. 

 

Συντελεστές βαρυτικής αμαύρωσης, αμαύρωσης χείλους και ανάκλασης: 

Οι συντελεστές βαρυτικής αμαύρωσης, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην ενότητα 1.7.1, 

θεωρήθηκαν 𝑔1 = 𝑔2 = 0.32. Για τους συντελεστές αμαύρωσης χείλους δεδομένου ότι η ενεργός 

θερμοκρασία του συστήματος είναι 𝛵𝛴 = 6040 𝛫 < 9000𝛫, σύμφωνα με τη ενότητα 1.7.3 

επιλέχθηκε ο λογαριθμικός νόμος, και με τη βοήθεια των πινάκων Van Hamme (1993) που είναι 

ενσωματωμένοι στο PHOEBE, υπολογίστηκαν αυτομάτως για κάθε φίλτρο (Πίνακας 3.3). Τέλος, οι 

συντελεστές ανάκλασης για τον κάθε αστέρα σύμφωνα την ενότητα 1.7 θεωρήθηκαν 𝛢1 = 𝛢2 = 0.5. 
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Πίνακας 3.1: Τα μεγέθη του V1763 Cyg σε όλα τα φίλτρα από τη βιβλιογραφία. 

 
 

 

 

Bandpass Magnitude                          Ref. Source 

B 
R 

12.5                                        (1) 
11.7                                        (1) 

The USNO-A2.0 Catalogue 
The USNO-A2.0 Catalogue  

BT 
VT 

12.962                                    (2) 
11.846                                    (2) 

The Tycho-2 Catalogue 
The Tycho-2 Catalogue 

B 12.12                                      (3) FONAC 

Bj 12.96                                      (4) The GSC 2.2 Catalogue 

B 
V 

12.96                                      (5) 
11.845                                    (5) 

The AC 2000.2 Catalogue 
The AC 2000.2 Catalogue 

B 
V 

12.697                                    (6) 
11.734 

 All-sky Compiled 
Catalogue of 2.5 million stars 

J 
H 
K 

10.697 ±  0.024                   (7) 
10.432 ± 0.020                    (7) 
10.350 ± 0.018                    (7) 

2MASS 
2MASS 
2MASS 

I 10.70                                      (8) The USNO-B1.0 Catalog 

B 
V 
R 

12.693                                    (9) 
11.744                                    (9) 
11.150                                    (9) 

NOMAD Catalog 
NOMAD Catalog 
NOMAD Catalog 

V 11.85                                    (10)  GSC2.3 

R 11.762                                  (11) PPMX Catalog 

B 
V 
r 
g 
i 

12.530                                  (12) 
11.833                                  (12) 
11.687                                  (12) 
12.156                                  (12) 
11.495                                  (12) 

APASS 
APASS 
APASS 
APASS 
APASS 

G 11.827                                  (13) Gaia DR1 

B1 
B2 
R1 
I 

11.93                                     (8) 
12.70                                     (8) 
11.76                                     (8) 
11.73                                     (8) 

USNO-B 
USNO-B 
USNO-B 
USNO-B 

W1 
W2 
W3 
W4 

10.380 ± 0.023                  (14) 
10.420 ± 0.020                  (14) 
10.583  ± 0.072                 (14) 
9.343                                    (14) 

WISE All-Sky Data Release 
WISE All-Sky Data Release 
WISE All-Sky Data Release 
WISE All-Sky Data Release 

I 11.263                                  (15) HATNET variability survey 

 

Αναφορές: (1) Monet+ 1998, (2) Hog+ 2000, (3) Kislyuk+ 199, (4) STScI 2001, (5) Urban+ 2001, (6) 

Kharchenko+ 2009, (7) Cutri+ 2003, (8) Monet+ 2003, (9) Zacharias+ 2005, (10) STScI 2006, (11) 

Roeser+ 2008, (12) Zacharias+ 2012, (13) Gaia Collaboration 2016, (14) Cutri+ 2012 , (15) 

Hartman+ 2004. 
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Πίνακας 3.2: Οι ενεργές θερμοκρασίες και οι φασματικοί τύποι του V1763 Cyg. 

Βαθμονόμηση Δείκτης χρώματος Teff (K)                          Sp.T 

Mamajek (2013) (J - H) (2MASS) 
 (𝐵 –  𝑉) 0 (APASS) 

 

5880 – 5920             G1V-G0V                              
6040 – 6170              F9V-F8V              

Cox (2000) (J - H) (2MASS) 
(𝐵 –  𝑉) 0 (APASS) 

 

6250                               F8V 
6093                               F9V 

(Ammons+, 2006) 
(Gaia Collaboration, 2018) 

 5695 ± 65.9                  G5V 
5766  ± 300                   G2V 

 

 

Πίνακας 3.3: Οι τιμές των συντελεστών αμαύρωσης χείλους που χρησιμοποιήθηκαν στη 

μοντελοποίηση.  

Φίλτρο 𝒙𝟏 𝒙𝟐 𝒚𝟏 𝒚𝟐 

Bol. 0.64364 0.64231 0.22263 0.22729 

V 0.740656 0.732664 0.257477 0.262539 

Rc 0.648166 0.640133 0.269389 0.273300 

Ic 0.555326 0.547731 0.259183 0.262807 

 

 

3.4.1 Διερεύνηση του λόγου των μαζών (q-search & qi-scan) 

 

Λόγω του ότι το διπλό εκλειπτικό σύστημα V1763 Cyg παρουσιάζει ολική έκλειψη, η οποία 

περιορίζει γεωμετρικά τη λύση του προβλήματος και λόγω της έλλειψης φασματοσκοπικού λόγου 

μαζών 𝑞𝑠𝑝, πραγματοποιούμε μία λεπτομερή διερεύνηση λύσεων με εύρος 0.1 ≤ 𝑞 ≤

4.7 χρησιμοποιώντας το PHOEBE 0.31, επιλύοντας όλες τις καμπύλες ταυτόχρονα με την επιλογή 

“διπλό σύστημα σε υπερεπαφή χωρίς θερμική ισορροπία” και υποθέτοντας κυκλικές τροχιές. Με τη 

χρήση του PHOEBE scripter και της μεθόδου των διαφορικών διορθώσεων DC, οι ελεύθερες 

παράμετροι που επιλέχθηκαν ήταν το αδιάστατο δυναμικό του πρωτεύοντος αστέρα (𝛺1), η κλίση 

του συστήματος (i), η φωτεινότητα του πρωτεύοντος αστέρα (𝐿1) και η ενεργός θερμοκρασία του 

δευτερεύοντος αστέρα (𝑇2). Οι υπόλοιπες παράμετροι τέθηκαν στις τιμές αστέρων με ζώνες 

μεταφοράς όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Ο κύριος σκοπός των πρώτων υπολογισμών ήταν να 

διερευνηθεί πόσο ισχυρά μεταβάλλεται το άθροισμα των υπολοίπων (𝜒2) σε αυτό το εύρος των 

παραμέτρων. Τα αποτελέσματα του q-search παρατίθενται στον Πίνακα 3.4 και αναπαρίστανται 

γραφικά στο σχήμα 3.1. 

Τα αποτελέσματα της διερεύνησης δίνουν όπως φαίνεται στο σχήμα 3.1, ελάχιστη τιμή της 

συνάρτησης 𝜒2 (chi2) για λόγο μαζών q~0.22. 

Για λεπτομερή διερεύνηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη αναζήτηση για τη 

κλίση i (orbital inclination) και το λόγο των μαζών q (mass ratio), η οποία ξεκίνησε χρησιμοποιώντας 

ένα πρόγραμμα (Α. Παπαγεωργίου) για το PHOEBE SCRIPTER  (Prša & Zwitter 2005). Πρόκειται 
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για ένα πρόγραμμα το οποίο, από ένα πλέγμα πιθανών τιμών του λόγου μαζών q και της κλίσης i 

δημιουργεί ένα μοντέλο για κάθε ζεύγος τιμών q και i. Για κάθε τιμή της παραμέτρου q και i, η 

ενεργός θερμοκρασία του πρωτεύοντος αστέρα (𝛵1) θεωρήθηκε σταθερή παράμετρος, ενώ το 

αδιάστατο δυναμικό του πρωτεύοντος αστέρα (𝛺1), η φωτεινότητα του πρωτεύοντος αστέρα (𝐿1) και 

η ενεργός θερμοκρασία του δευτερεύοντος αστέρα (𝑇2) τέθηκαν ως ελεύθερες μεταβλητές κατά τη 

διάρκεια των επαναλήψεων.  

Η αναζήτηση εκτελέστηκε με τιμές του λόγου των μαζών q να κυμαίνονται από 0.1 μέχρι 4 (Σχήμα 

3.2) και για τη κλιση i του συστήματος από 75° − 90° (Σχήμα 3.3) με βήμα 1° (𝑖𝑘+1 − 𝑖𝑘 = 1°).  

Όπως διαπιστώνεται από τη παραπάνω ανάλυση, η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης rcfval προκύπτει 

για το μοντέλο με q=0.23 και κλίση i=81°. 

Oι παράμετροι που προέκυψαν από το qi-scan δίνονται στον Πίνακα 3.5. 

 

Πίνακας 3.4: Ο λόγος μαζών q και η συνάρτηση ελαχιστοποίησης από τη διερεύνηση q-search με 

τη μέθοδο διαφορικών διορθώσεων (DC). 

q                                       𝝌𝟐 q                                       𝝌𝟐 q                                          𝝌𝟐 q                                        𝝌𝟐 

0.1                             2.328 
0.15                            1.985 
0.2                               0.768 
0.21                            0.704 
0.22                            0.678 
0.23                            0.679 
0.24                           0.702 
0.25                            0.754 
0.3                        0.973 
0.35                      0.999 
0.4                        1.011 
0.5                        1.036 
0.6                        1.032 
0.7                        1.025 

0.8                         1.052 
0.9                      1.023   
1                         1.025 
1.1                      1.048 
1.2                      1.087 
1.3                      1.106 
1.4                      1.036 
1.5                      1.064 
1.6                      1.057 
1.7                      1.048 
1.8                      1.045 
1.9                      1.049 
2                         1.042 
2.1                      1.077 

2.2                            1.029 
2.3                         1.068                
2.4                         1.064 
2.5                         1.063 
2.6                         1.047 
2.7                         1.047 
2.8                         1.046 
2.9                         1.046 
3                            1.046 
3.1                         1.039 
3.2                         1.049 
3.3                         1.042 
3.4                         1.058 
3.5                         1.057 

3.6                         1.057 
3.7                       1.057 
3.8                        1.047  
3.9                       1.055 
4                           1.981 
4.1                       1.031 
4.2                        0.924 
4.3                       1.018 
4.4                       0.860 
4.45                     0.899 
4.5                       0.879 
4.55                     0.873 
4.6                       0.889 
4.7                       0.909 
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Σχήμα 3.1:Η γραφική απεικόνιση της συνάρτησης ελαχιστοποίησης συναρτήσει του λόγου μαζών 

q από τη διερεύνηση q-search. 
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Σχήμα 3.2: Γραφική απεικόνιση των τιμών του λόγου μαζών q με τις αντίστοιχες τιμές rcfval όπως 

προέκυψαν από τον κώδικα  qi-scan. 
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Σχήμα 3.3: Γραφική απεικόνιση των τιμών της κλίσης i με τις αντίστοιχες τιμές της συνάρτησης 

rcfval, όπως προέκυψαν από τον κώδικα qi-scan. 
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Πίνακας 3.5: Οι παράμετροι του συστήματος που προέκυψαν από το qi-scan και τα σφάλματα 

που προκύπτουν από το PHOBE 0.31. 

Παράμετροι 

Μοντέλο 

Κλίση 𝒊 (°) 

Λόγος μαζών 𝒒 = 𝑴𝟐 𝑴𝟏⁄  

Ενεργός θερμοκρασία πρωτεύοντος  𝑻𝟏 (𝜥) 
Ενεργός θερμοκρασία δευτερεύοντος 𝜯𝟐 (𝜥) 
Λόγος θερμοκρασιών 𝜯𝟐 𝜯𝟏⁄  

Αδιάστατο βαρυτικό δυναμικό 𝜴𝟏 = 𝜴𝟐 

Λόγος ακτινών 𝑹𝟐 𝑹𝟏⁄  

𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο V 

𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο V 

𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο 𝑹𝒄 

𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο 𝑹𝒄 

𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο 𝑰𝒄 

𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  στο φίλτρο 𝑰𝒄 

Περίοδος (days) 

TοΜ (HJD) 

Chi2 στο φίλτρο V 

Chi2 στο φίλτρο 𝑹𝒄 

Chi2 στο φίλτρο 𝑰𝒄 

V1763 Cyg 

Overcontact binary not in thermal contact 

81.00 ± 0.04 

0.23 (fixed) 

6040 (fixed) 

6149.5 ± 5 

1.018 ± 0.005 

2.280 ± 0.001 

0.519 ± 𝟎. 𝟎𝟎𝟓 

0.354 ± 0.005 

0.646 ± 0.005 

0.338 ± 0.005 

0.662 ± 0.005 

0.324± 0.005 

0.675 ± 0.005 

0.4050693 

2457956.54314 

0.034116 

0.023513 

0.017190 

 

3.5 ΤΕΛΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ V1763 CYG 

 

Σε αυτό το σημείο χρησιμοποιούμε τις τιμές των παραμέτρων του μοντέλου στο οποίο καταλήξαμε 

(Πίνακας 3.5) ως αρχικές τιμές πλέον στο PHOEBE και αφήνoντας διαδοχικά ελεύθερες να 

συγκλίνουν κάποιες από τις παραμέτρους κάθε φορά, καταλήγουμε στο τελικό μοντέλο (V1763 Cyg 

(1)) (Πίνακας 3.6). Ο προσδιορισμός των αβεβαιοτήτων των ελεύθερων παραμέτρων έγινε με τη 

βοήθεια της Ευρετικής μεθόδου  (Heuristic Scanning) σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται 

στη διδακτορική διατριβή του Α. Παπαγεωργίου (2015). 
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Πίνακας 3.6: Οι φωτομετρικές λύσεις των καμπυλών φωτός του V1763 Cyg. 

Παράμετροι V1763 Cyg(1) V1763 Cyg(2) 
 

V1763 Cyg(3) 
(Phase shift=0.5) 

Μοντέλο 
 
Κλίση 𝒊 (°) 
𝒒 = 𝑴𝟐 𝑴𝟏⁄  
𝑻𝟏 (𝜥) 
𝜯𝟐 (𝜥) 
𝜯𝟐 𝜯𝟏⁄  
𝜴𝟏 = 𝜴𝟐 
𝑹𝟐 𝑹𝟏⁄  
𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  V 
𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  V 
𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  𝑹𝒄 
𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  𝑹𝒄 
𝑳𝟏 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  𝑰𝒄 
𝑳𝟐 (𝑳𝟏 + 𝑳𝟐)⁄  𝑰𝒄 
Περίοδος (days) 
TοΜ (HJD) 
Chi2 V 
Chi2 𝑹𝒄 
Chi2 𝑰𝒄 

Overcontact binary not 
in thermal contact 

80.65 ± 0.04 
0.23 (fixed) 
6040 (fixed) 

6150.64 ± 0.30 
1.01831 ± 0.00005 

2.2805 ± 0.0002 
0.519591 ± 0.00007 

0.353±0.001 
0.646 ± 0.001 
0.338 ± 0.001 
0.662 ± 0.001 
0.324 ± 0.001 
0.676 ± 0.001 

0.4050693 
2457956.543257 

0.034011 
0.022669 
0.016825 

Overcontact binary 
not in thermal contact 

80.65 ± 0.04 
4.35 (fixed) 

6150.64 ± 0.30 
6040 (fixed) 

0.98201 ± 0.00005 
8.1161 ± 0.002 

1.90841 ± 0.00007 
0.139 ± 0.001 
0.861 ± 0.001 
0.129 ± 0.001 
0.871 ± 0.001 
0.122 ± 0.001 
0.878 ± 0.001 

0.4050693 
2457949.454453 

0.035028 
0.023372 
0.017165 

Overcontact binary 
not in thermal contact 

80.65 ± 0.04 
0.23 (fixed) 
6040 (fixed) 

6150.64 ± 0.30 
1.01831 ± 0.00005 

2.2805 ± 0.0002 
0.519591 ± 0.00007 

0.354 ± 0.001 
0.646 ± 0.001 
0.338 ± 0.001 
0.662 ± 0.001 
0.324 ± 0.001 
0.676 ± 0.001 

0.4050593 
2457949.454453 

0.035496 
0.22521 

0.016909 

 

 

Οι συνθετικές καμπύλες φωτός  που παράγονται από τις τιμές της στήλης V1763 Cyg(1) του Πίνακα 

3.6 και οι καμπύλες φωτός των παρατηρησιακών δεδομένων για τα φίλτρα V𝑅𝑐𝐼𝑐 φαίνονται στο 

σχήμα 3.4. 
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Σχήμα 3.4: Τα παρατηρησιακά δεδομένα του V1763 Cyg μαζί με τη συνθετική καμπύλη σε κάθε 

φίλτρο (συνεχής κόκκινη γραμμή) που προκύπτει από τη στήλη V1763 Cyg(1) του Πίνακα 3.6 (πάνω 

σχήμα). Ο άξονας y είναι μετατοπισμένος για κάθε φίλτρο ως εξής ΔIc +1, ΔRc+1.05 και ΔV+1.1. 

Στο κάτω σχήμα απεικονίζεται η θέση των αστέρων για το σύστημα V1763 Cyg που περιγράφεται 

από τις τιμές των παραμέτρων της στήλης V1763 Cyg(1) του Πίνακα 3.6 στη φάση=0.0. 
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3.6 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ BINNENDJIK. 

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μοντελοποίησης των καμπυλών φωτός του V1763 Cyg και της 

στήλης V1763 Cyg (1) (Πίνακας 3.6) συμπεραίνουμε πως το σύστημα είναι τύπου W. Αυτό σημαίνει 

ότι ο αστέρας με τη μικρότερη μάζα έχει μεγαλύτερη ενεργό θερμοκρασία από τον αστέρα 

μεγαλύτερης μάζας. Εξαιτίας των ισοβαθών ελαχίστου φωτός που παρουσιάζει το σύστημα στις 

φωτομετρικές του καμπύλες (𝛥𝑅𝑐~0.002, 𝛥𝛪𝑐~0.005, 𝛥𝑉 = 0.004)  δεν μπορεί να καθοριστεί με 

ακρίβεια ποια είναι η πρωτεύουσα και ποια η δευτερεύουσα έκλειψη. Σύμφωνα με τον Binnendjik 

(1970) φασματοσκοπικές παρατηρήσεις των συστημάτων W UMa τύπου W δείχνουν ότι η 

πρωτεύουσα έκλειψη προκαλείται πάντα από την απόκρυψη του μικρότερου μάζας και πιο θερμού 

αστέρα από τον αστέρα μεγαλύτερης μάζας του συστήματος. Συνεπώς για μηδενική φάση αντιστοιχεί 

η ολική έκλειψη του συστήματος, στην οποία αποκρύβεται ο δευτερεύων αστέρας, ο οποίος είναι 

θερμότερος και μικρότερης μάζας. Προκειμένου να γίνει αυτό, αλλάζουμε το ToM στην εφημερίδα 

του συστήματος: 𝑀𝑖𝑛𝐼 = 2457949.454453 + 0.4050693 ∙ 𝐸 χρησιμοποιώντας ένα χρόνο 

ελαχίστου φωτός, ο οποίος προσδιορίστηκε από τις δικές μας παρατηρήσεις και αντιστρέφουμε τους 

ρόλους των αστέρων ώστε η μηδενική φάση αντιστοιχεί σε ολική έκλειψη στην οποία αποκρύπτεται 

ο θερμότερος αστέρας (Σχήμα 3.6). Οι υπόλοιπες παράμετροι του συστήματος, εκτός από τα 

αδιάστατα βαρυτικά δυναμικά 𝛺1,  𝛺2 δεν αλλάζουν, απλώς αντιστρέφουμε το λόγο μαζών και τις 

θερμοκρασίες του συστήματος καθώς το πρόγραμμα PHOEBE 0.31 αντιλαμβάνεται ως πρωτεύων 

αστέρα με θερμοκρασία 𝑇1, τον αστέρα που αποκρύπτεται για μηδενική φάση. Οπότε για 𝑞 =
1

0.23⁄ = 4.35 και με εναλλαγή των θερμοκρασιών για να ικανοποιείται η συνθήκη που ορίζει το 

πρόγραμμα ορίζουμε ως πρωτεύουσα έκλειψη την ολική έκλειψη του συστήματος (Σχήμα 3.5) και 

οι νέες τιμές των παραμέτρων του συστήματος αναγράφονται στη στήλη V1763 Cyg(2) του Πίνακα 

3.6. 
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Σχήμα 3.5:Τα παρατηρησιακά δεδομένα του V1763 Cyg μαζί με τη συνθετική καμπύλη (συνεχής 

κόκκινη γραμμή) που προκύπτει από τη στήλη V1763 Cyg(2) του Πίνακα 3.6. Ο άξονας y είναι 

μετατοπισμένος για κάθε φίλτρο ως εξής ΔIc +1, ΔRc+1.05 και ΔV+1.1. 

 

 

 

Σχήμα 3.6: Σχηματική απεικόνιση των αστέρων για το σύστημα V1763 Cyg που περιγράφεται 

από τις τιμές των παραμέτρων της στήλης V1763 Cyg(2) του Πίνακα 3.6 στις φάσεις: (a) φάση=0.0, 

(b) φάση=0.5 και (c)=0.25 
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Αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τη ταξινόμηση του Binnendjik (1970) θεωρούμε ως πρωτεύουσα 

έκλειψη του συστήματος όταν αποκρύπτεται ο θερμότερος αστέρας με τη μικρότερη μάζα του 

συστήματος για μηδενική φάση. Επειδή όμως το πρόγραμμα PHOEBE 0.31 θεωρεί ως πρωτεύων 

αστέρα τον αστέρα που αποκρύπτεται για μηδενική φάση, αλλά στη πραγματικότητα ως πρωτεύων 

αστέρας σύμφωνα με τον Binnendjik θεωρείται ο αστέρας με τη μεγαλύτερη μάζα μετατοπίζουμε τη 

συνθετική καμπύλη κατά 0.5 (phase shift=0.5) και αντιστρέφοντας τον λόγο μαζών και τις 

θερμοκρασίες των μελών του συστήματος προκύπτουν τιμές των παραμέτρων που αναγράφονται στη 

στήλη V1763 Cyg(3) του Πίνακα 3.6. 

 

 

Σχήμα 3.7: Τα παρατηρησιακά δεδομένα του V1763 Cyg μαζί με τη συνθετική καμπύλη (συνεχής 

κόκκινη γραμμή) που προκύπτει από τη στήλη V1763 Cyg(3) του Πίνακα 3.6 (πάνω σχήμα). Ο 

άξονας y είναι μετατοπισμένος για κάθε φίλτρο ως εξής ΔIc +1, ΔRc+1.05 και ΔV+1.1. Στο κάτω 

σχήμα απεικονίζεται η θέση των αστέρων για το σύστημα V1763 Cyg που περιγράφεται από τις τιμές 

των παραμέτρων της στήλης V1763 Cyg(3) του Πίνακα 3.6 στη φάση=0.0. 
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4. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

4.1 ΦΥΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΟΣ ΔΙΠΛΟΥ 

ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο-C 

 
Η μελέτη των διαγραμμάτων O-C (Observed-Calculated) παρουσιάζει εξαιρετικό αστροφυσικό 

ενδιαφέρον, διότι παρέχει πληροφορίες για τις μεταβολές της περιόδου ενός εκλειπτικού διπλού 

συστήματος αστέρων. Τα διαγράμματα αυτά μας πληροφορούν για τη κατανομή των χρονικών 

διαφορών μεταξύ των παρατηρηθέντων (𝑇𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑) και των υπολογιζόμενων (𝛵𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑), από τις 

αστρονομικές εφημερίδες, χρόνων ελαχίστων του συστήματος συναρτήσει του τροχιακού κύκλου Ε. 

Βάσει της αστρονομικής εφημερίδας ενός εκλειπτικού διπλού συστήματος μπορούν να υπολογιστούν 

και να προβλεφθούν οι χρονικές στιγμές των μελλοντικών ελαχίστων του. Βέβαια, σε μεγάλο χρονικό 

διάστημα, οι παρατηρήσεις έχουν δείξει ότι σε πολλά συστήματα υπάρχει μεταβολή της τροχιακής 

περιόδου από φυσικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι δυνατό να αναγνωριστούν από την ανάλυση 

των O-C διαγραμμάτων τους. Η κατασκευή του διαγράμματος γίνεται ως εξής. Αρχικά, η εξίσωση 

της αστρονομικής εφημερίδας επιλύεται ως προς τον τροχιακό κύκλο E και προκύπτει 𝛦 =
(𝛵𝜊𝑏𝑠 − 𝑇0) 𝑃⁄ , όπου οι ακέραιες τιμές του τροχιακού κύκλου αντιστοιχούν σε χρόνους πρωτεύοντος 

ελαχίστου, ενώ οι ημιακέραιες τιμές σε χρόνους δευτερεύοντος ελαχίστου για κάθε παρατηρηθέντα 

χρόνο ελαχίστου 𝛵𝜊𝑏𝑠. Οι τιμές αυτές μετατρέπονται σε ακέραιες ή ημιακέραιες, με σκοπό να 

αντιστοιχούν σε χρόνους πρωτευόντων ή δευτερευόντων ελαχίστων βάσει της αστρονομικής 

εφημερίδας, η οποία χρησιμοποιείται. Με αυτή τη διαδικασία, προκύπτουν νέες τιμές του τροχιακού 

κύκλου E, οι οποίες ονομάζονται 𝛦𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑. Βάσει αυτών των νέων τιμών υπολογίζονται οι αντίστοιχοι 

χρόνοι υπολογιζόμενων ελαχίστων  

 

                                                              𝛵𝑐𝑎𝑙 = 𝑇0 + 𝑃𝐸𝑓𝑖𝑥𝑒𝑑.                                                   (4.1) 

 

 Συνεπώς, η διαφορά Ο-C υπολογίζεται από τους παρατηρηθέντες χρόνου ελαχίστου και τις 

αντίστοιχες τιμές που προκύπτουν από τη σχέση (4.1). 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι επικρατέστεροι φυσικοί μηχανισμοί, οι οποίοι είναι ικανοί να 

επηρεάσουν την τροχιακή περίοδο ενός εκλειπτικού διπλού συστήματος. 

 

 

4.1.1 Light-Time Effect 

 

Το Light-Time Effect (LITE) αναφέρεται στις τροχιακές μεταβολές της τροχιακής περιόδου ενός 

εκλειπτικού συστήματος αστέρων λόγω ύπαρξης ενός τρίτου σώματος σε τροχιά γύρω από αυτό. Η 

ύπαρξη ενός τρίτου ή πολλαπλών σωμάτων γύρω από το βαρύκεντρο του διπλού συστήματος 

προκαλεί μεταβολή στη κίνηση του συστήματος εξαιτίας της βαρυτικής τους αλληλεπίδρασης. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα οι παρατηρούμενοι χρόνοι ελαχίστου φωτός να εμφανίζονται νωρίτερα ή 

αργότερα στο διάγραμμα O-C με μία περιοδικότητα, καθώς το διπλό σύστημα εξαιτίας αυτής της 

αλληλεπίδρασης θα βρίσκεται κάποιες στιγμές πιο κοντά στο παρατηρητή και άλλοτε θα 

απομακρύνεται από αυτόν.  



 

86 
 

Η θεωρία του φαινομένου αυτού εισήχθη από τον Irwin (1959) και ο πρώτος που υπολόγισε 

μαθηματικά αυτό το φαινόμενο ήταν ο Woltjer (1922). Ο Irwin βελτίωσε τη μέθοδο που αναπτύχθηκε 

από το Woltjer και προέκυψε ότι η περίοδος μεταβάλλεται περιοδικά με ημιτονοειδή χαρακτήρα.  

Ενώ, οι Frieboes-Conde & Herczerg (1973) δημοσίευσαν μία λίστα με κριτήρια που θα έπρεπε να 

πληρούν οι παρατηρήσεις σε εκλειπτικά συστήματα αστέρων, ώστε να ερμηνευτούν οι περιοδικές 

μεταβολές των σημείων O-C διαγραμμάτων τους με το φαινόμενο LITE. Τα κριτήρια αυτά είναι η 

συμφωνία των Ο-C σημείων με τη θεωρητική καμπύλη του LITE, τα σημεία Ο-C που αντιστοιχούν 

σε δευτερεύοντα ελάχιστα να έχουν ταυτοτική συμπεριφορά με αυτά των πρωτευόντων, η συνάρτηση 

μάζας πρέπει να προσδιορίζει κατώτερο όριο μάζας για το τρίτο σώμα τέτοιο ώστε να δικαιολογεί 

την παρουσία ή απουσία του στο φάσμα και η περίοδος του τρίτου σώματος θα πρέπει να δικαιολογεί 

τη μεταβολή της ακτινικής συστημικής ταχύτητας του εκλειπτικού συστήματος. 

 

4.1.2 Μεταφορά -Απώλεια μάζας ή στροφορμής  

 

Μη περιοδική μεταβολή της περιόδου προκαλείται από μεταφορά ή της απώλεια μάζας και 

στροφορμής των μελών ενός διπλού συστήματος. Η περίοδος του συστήματος παρουσιάζει μία 

συνεχή μεταβολή σύμφωνα με τους μηχανισμούς που περιγράφηκαν στην υποένοτητα 1.6 και η 

επίδραση του φαινομένου αυτού στο διάγραμμα Ο-C έχει παραβολικό χαρακτήρα.  

 

4.1.3 Μηχανισμός Αpplegate 

 

Ο Αpplegate (1992) πρότεινε μία εναλλακτική εξήγηση για πιθανή διαμόρφωση των O-C 

διαγραμμάτων από τη μαγνητική δραστηριότητα κάποιου εκ των δύο αστέρων του συστήματος. 

Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, περιοδικές μεταβολές της τροχιακής περιόδου ενός διπλού συστήματος 

της τάξεως των δεκαετιών είναι πιθανόν να προέρχονται από τη μαγνητική δραστηριότητα ενός εκ 

των δύο αστέρων μελών. Για αυτό το μηχανισμό, απαιτείται παρουσία βαθιάς ζώνης μεταφοράς στο 

εσωτερικό του αστέρα για την ύπαρξη του μαγνητικού δυναμό. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία κατά τη 

διάρκεια ενός μαγνητικού κύκλου η τροχιακή στροφορμή μεταφέρεται περιοδικά μεταξύ των 

εξωτερικών και εσωτερικών στρωμάτων του αστέρα διαμέσου της ζώνης μεταφοράς. Το αποτέλεσμα 

ανταλλαγής στροφορμής είναι η πλάτυνση του αστέρα και επομένως η εμφάνιση ενός τετραπολικού 

όρου ροπής αδράνειας στο βαρυτικό δυναμικό του. Η κυκλική μεταβολή της τετραπολικής ροπής 

αδράνειας (quadruple moment) αποτελεί εξήγηση της εμφανιζόμενης κυκλικής μεταβολής της 

περιόδου σε διπλά συστήματα με μαγνητικά ενεργούς δευτερεύοντες αστέρες. 
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4.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο-C 

 

Θεωρούμε ότι σε ένα διπλό σύστημα η κύρια έκλειψη του οποίου συμβαίνει τη χρονική στιγμή 𝛵0 

για τροχιακό κύκλο Ε = 0 ως προς σύστημα αναφοράς του παρατηρητή και P(Ε) η πραγματική 

περίοδος του συστήματος, τότε κάθε παρατηρούμενος χρόνος ελαχίστου φωτός της κύριας έκλειψης 

ισούται με 

 

                                                                   𝛰 = 𝛵0 + 𝛦 ∙ 𝑃(𝛦) ,                                                              (4.2) 

 

όπου Ε ο τροχιακός κύκλος. Ενώ ο υπολογιζόμενος χρόνος ελαχίστου φωτός της κύριας έκλειψης C 

για την περίοδο που έχει υπολογιστεί από παρατηρήσεις στο παρελθόν 𝑃𝑒𝑠𝑡  δίνεται από τη σχέση 

 

                                                               𝐶 = 𝑇0 + 𝐸 ∙ 𝑃𝑒𝑠𝑡  .                                                       (4.2) 

 

Συνεπώς, η διαφορά μεταξύ του παρατηρούμενου και του υπολογιζόμενου χρόνου ελαχίστου φωτός 

ισούται με 

   

                                                          𝛰 − 𝐶 = (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡)𝐸.                                                 (4.3) 

 

Θεωρώντας ότι η κατανομή των σημείων σε ένα διάγραμμα Ο-C μπορεί να περιγραφεί με μία 

γραμμική εξίσωση έχουμε 

 

                                      𝑂 − 𝐶 = 𝑎𝐸 + 𝑏    →    (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡)𝐸 = 𝑎𝐸 + 𝑏    .                        (4.4) 

 

Διαφορίζοντας την εξίσωση (4.4) ως προς τον τροχιακό κύκλο Ε προκύπτει: 

 

                                                        
𝑑𝑃

𝑑𝐸
𝐸 + (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡) = 𝑎   .                                              (4.5) 

 

Όπου από την εξίσωση (4.5) προκύπτει   

 

                                                             
𝑑𝑃

𝑑𝐸
= 0,         𝑃(𝐸) = 𝑃𝑒𝑠𝑡 + 𝑎      .                                  (4.6) 
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H εξίσωση (4.4) αντιστοιχεί στην εξίσωση γραμμικής παλινδρόμησης (linear regression/fit), της 

οποίας οι συντελεστές α, b υπολογίζονται με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (least squares 

method). 

H εμφάνιση γραμμικής μεταβολής και μη μηδενικής κλίσης στο διάγραμμα O-C υποδηλώνει ότι η 

εφημερίδα του συστήματος έχει υπολογιστεί λανθασμένα και δεν έχει κάποια φυσική σημασία. Εάν 

η κατανομή των σημείων εμφανίζει μια θετική κλίση τότε σημαίνει πως η περίοδος του συστήματος 

είναι μεγαλύτερη από τη περίοδο που χρησιμοποιήθηκε, ενώ μια αρνητική κλίση υποδηλώνει το 

αντίστροφο. Με αυτό το τρόπο από την εξίσωση (4.6) διορθώνεται η αστρονομική εφημερίδα του 

συστήματος. 

Στην περίπτωση που κάποιο μη γραμμικό μοτίβο εμφανίζεται στην κατανομή των σημείων Ο-C, τότε 

η μεταβολή της περιόδου οφείλεται σε κάποιο φυσικό μηχανισμό τον οποίο καλούμαστε να 

προσδιορίσουμε. 

Έστω ότι η μορφή του διαγράμματος είναι παραβολική, έτσι ώστε το διάγραμμα να προσεγγίζεται 

από τη παραβολή  

 

                                                             𝛰 − 𝐶 = 𝑎𝐸2 + 𝑏𝐸 + 𝑐  .                                              (4.7) 

 
Σε συνδυασμό με την εξίσωση (4.3) προκύπτει 

 

                                                           (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡)𝐸 = 𝛼𝐸2 + 𝑏𝐸 + 𝑐  .                                    (4.8) 

 

Διαφορίζοντας την εξίσωση (4.8) ως προς τον τροχιακό κύκλο προκύπτει 

 

                                                       
𝑑𝑃

𝑑𝐸
𝐸 + (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡) = 2𝑎𝐸 + 𝑏 .                                     (4.9) 

 

Όπου από την εξίσωση (4.9) προκύπτει 

 

                                                                            
𝑑𝑃

𝑑𝐸
= 2𝑎,                                                        (4.10)  

 

                                                                   (𝑃(𝐸) − 𝑃𝑒𝑠𝑡) = 𝑏.                                                (4.11) 

 

Όπου ο συντελεστής α του επιπροστιθέμενου τετραγωνικού όρου ισούται με το σταθερό ρυθμό 

μεταβολής της περιόδου του συστήματος. 
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4.3 ΝΕΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ 

ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ V1763 CYG 

 

Οι χρόνοι ελαχίστου που καταγράφηκαν από τις παρατηρήσεις μας, χρησιμοποιήθηκαν για το 

προσδιορισμό της νέας, διορθωμένης εφημερίδας του συστήματος V1763 Cyg. Για κάθε έκλειψη 

υπολογίστηκε η μέση τιμή των χρόνων ελαχίστων από τα διαθέσιμα φίλτρα, ώστε σε κάθε έκλειψη 

να αντιστοιχεί ένας μέσος χρόνος ελαχίστου. Επειδή η διαφορά των βαθών των ελαχίστων βρίσκεται 

εντός του εύρους του σφάλματος της φωτομετρικής μας ακρίβειας (και δεν είναι δυνατός ο 

προσδιορισμός του πρωτεύοντος και του δευτερεύοντος ελαχίστου από τη καμπύλη φωτός) 

χρησιμοποιήθηκε ένας από τους μέσους χρόνους ελαχίστων ως σημείο αναφοράς (𝐻𝐽𝐷0 =

2457956.543257) και με τη βοήθεια της περιόδου P = 0.40506928 ημέρες (VSX) υπολογίστηκαν 

οι τροχιακοί κύκλοι E για κάθε χρόνο ελαχίστου. Έπειτα κατασκευάστηκε το διάγραμμα (Σχήμα 4.1) 

στο οποίο ο άξονας των x αναπαριστά τις στρογγυλοποιημένες τιμές των κύκλων και ο άξονας y 

αναπαριστά τις μέσες τιμές των χρόνων ελαχίστου. Συνολικά υπολογίστηκαν με το πρόγραμμα Min-

ima25c (Nelson 2005) 24 νέοι χρόνοι ελαχίστου με τη μέθοδο Kwee & van Woerden (1956) που 

αναφέρονται είτε σε πρωτεύουσες, είτε σε δευτερεύουσες εκλείψεις στα φίλτρα V, 𝑅𝑐 και 𝛪𝑐 (Πίνακας 

4.1).  

 

Πίνακας 4.1:  Οι μέσοι χρόνοι ελαχίστου από τις φωτομετρικές παρατηρήσεις για τις πέντε νύχτες 

παρατήρησης τον Ιούλιο του 2017 και ο προσδιορισμός του τύπου της έκλειψης με βάση την 

αστρονομική εφημερίδα που δίνεται από τη σχέση 4.12. 
Hμερομηνία         
 
 
 
14 Ιουλίου 2017 
 

𝑯𝑱𝑫𝟎 
 
 
2457949.45441 ± 0.0004 
2457949.45427 ± 0.0004 

2457949.45468 ± 0.0005 
 

Φίλτρο  Τύπος 
 
 
𝑹𝑪 

𝑽                 ΙΙ 
𝑰𝑪 

Μέση τιμή 𝑯𝑱𝑫𝟎 
 
 
 
2457949.454453 ± 0.0004 

 
 
15 Ιουλίου 2017 

 
245950.466900 ± 0.0005 
245950.466786 ± 0.0004 

245950.467471 ± 0.0006 

 
𝑹𝑪 
𝑽                 Ι 

𝑰𝑪 
 

 
 
2457950.467052± 0.0005 

 
 
21 Ιουλίου 2017 

 
2457956.543253 ± 0.0003 
2457956.543234 ± 0.0004 

2457956.543283 ± 0.0004 
 
 
2457956.340719 ± 0.0003 

2457956.340699 ± 0.0004 

2457956.340753 ± 0.0004 

 
𝑹𝑪 
𝑽                  Ι 

𝑰𝑪 
 
 

𝑹𝑪 

𝑽                  ΙΙ 

𝑰𝑪 
 
 

 
 
2457956.543257 ± 0.0004 
 
 
 
 
2457956.340724 ± 0.0004 

 
 
22 Ιουλίου 2017 

 
2457957.555738 ± 0.0003 

2457957.555613 ± 0.0003 
2457957.555706 ± 0.0003 
 

 
𝑹𝑪 

𝑽                  ΙΙ 
𝑰𝑪 

 

 
 
2457957.555686 ± 0.0003 
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2457957.353203 ± 0.0003 
2457957.353078 ± 0.0003 

2457957.353171 ± 0.0003 

 
𝑹𝑪 
𝑽                  Ι 

𝑰𝑪 
 

 
 
2457957.353151 ± 0.0003 

 
 
23 Ιουλίου 2017 

 
2457958.365860 ± 0.0004 

2457958.365665 ± 0.0005 

2457958.365694 ± 0.0004 
 
 
2457958.568336 ± 0.0004 

2457958.568200 ± 0.0005 

2457958.568229 ± 0.0004 

 
𝑹𝑪 

𝑽                  ΙΙ 

𝑰𝑪 
 
 

𝑹𝑪 

𝑽                  Ι 

𝑰𝑪 
 

 
 
2457958.365739 ± 0.0004 
 
 
 
 
2457958.568255 ± 0.0005 

 

 

 

Σχήμα 4.1: Το γράφημα με τη βοήθεια του οποίου προσδιορίζεται η νέα εφημερίδα του 

συστήματος. Ο άξονας x αναπαριστά τους στρογγυλοποιημένους κύκλους (Epoch) στους οποίους 

αντιστοιχούν οι χρόνοι ελαχίστων, ενώ ο άξονας των y αναπαριστά τους μέσους χρόνους ελαχίστου 

φωτός κάθε έκλειψης από όλα τα φίλτρα. 

 

Η εξίσωση της ευθείας που διέρχεται από τα σημεία αυτά με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων, είναι 

η νέα εφημερίδα του συστήματος και δίνεται από τη σχέση 

 

                                  𝑀𝑖𝑛𝐼 = 2457956.5432570 + 0.4050693 ∙ 𝐸.                                      (4.12) 

 

 

y = 0.4050693x + 2457956.5432570

R² = 1.00

2457948

2457950

2457952

2457954

2457956

2457958

2457960

-20.00 -15.00 -10.00 -5.00 0.00 5.00 10.00

A
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ra
ge

 T
o

M

Epoch

2017
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4.4 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Ο-C ΤΟΥ V1763 CYG 

 

Από τις νέες παρατηρήσεις της παρούσας εργασίας, υπολογίστηκαν 8 μέσοι νέοι χρόνοι ελαχίστων 

φωτός με τη μέθοδο Kwee & van Woerden (1956). Για τη μελέτη της περιόδου χρησιμοποιήθηκαν 

οι χρόνοι ελαχίστων από τη βάση (https://www.aavso.org/bob-nelsons-o-c-files) και προστέθηκαν 

άλλοι 5 από τις τελευταίες παρατηρήσεις, κυρίως από τις βάσεις O-C gateway και B.R.N.O, ενώ 

προσδιορίστηκαν άλλοι 3 από βάσεις δεδομένων του NSVS και SuperWASP. Συνολικά 

συγκεντρώθηκαν 25 χρόνοι ελαχίστου φωτός σε διάστημα 51 ετών για τη περίοδο 1966-2017, οι 

οποίοι περιέχονται στο Πίνακα 4.2. Για τη μελέτη της περιόδου και την κατασκευή του διαγράμματος 

O-C χρησιμοποιήθηκε η εφημερίδα Kreiner (2004) 

 

                                       𝑀𝑖𝑛(𝐼) = 2452500.191 + 0.40506928 ∙ 𝐸   .                                 (4.13) 

 

Πίνακας 4.2: Χρόνοι ελαχίστων 1966-2017 

HJD Method Type Epoch O-C Residu-

als from 

para-

bolic fit  

Residu-

als from 

linear fit 

Refer-

ence 

2439415.247 

2443339.743 

2451276.055 

2451283.7514 

2451312.7292 

2451498.65629 

2452460.512 

2452500.191 

2454230.65939 

2454256.5842 

2454950.88975 

2455802.3573 

2455820.3807 

2455851.3688 

2457595.4177 

2457957.5506 

2457949.45445 

2457950.46705 

2457956.34072 

2457956.54326 

2457957.35315 

2457957.55569 

2457957.5506 

2457958.36574 

2457958.56826 

Pg 

pg 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

pe 

- 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

ccd 

I 

II 

I 

I 

II 

II 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

I 

II 

II 

II 

I 

II 

I 

I 

II 

II 

II 

I 

-32303 

-22614.5 

-3022 

-3003 

-2931.5 

-2472.5 

-98 

0 

4272 

4336 

6050 

8152 

8196.5 

8273 

12578.5 

12578.5 

13452.5 

13455 

13469.5 

13470 

13472 

13472.5 

13472.5 

13474.5 

13475 

0.00895 

-0.00877 

-0.0166 

-0.0166 

-0.0012 

-0.0009 

0.01779 

0 

0.01243 

0.0128 

0.02956 

0.04153 

0.03935 

0.03956 

0.06276 

0.06373 

0.06896 

0.06889 

0.06906 

0.06906 

0.06881 

0.06881 

0.06373 

0.06873 

0.06873 

-0.00077 

0.008256 

-0.00978 

-0.00974 

0.005408 

0.004417 

0.015759 

-0.00236 

-0.00646 

-0.00636 

0.002586 

0.00409 

0.001675 

0.001574 

3.86E-05 

-0.00288 

0.00073 

0.00064 

0.000714 

0.000709 

0.000452 

0.000449 

-0.00464 

0.000351 

0.000329 

- 

- 

-0.00556 

-0.00565 

0.009408 

0.007536 

0.014991 

-0.00326 

-0.01105 

-0.01098 

-0.00233 

-0.00031 

-0.0027 

-0.00285 

-2.36E-05 

0.000946 

0.002041 

0.001959 

0.00206 

0.002058 

0.001798 

0.001796 

-0.00328 

0.001707 

0.001704 

(1) 

(2) 

(3) 

(1) 

(1) 

(4) 

(1) 

(5) 

(6) 

(6) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(3) 

(7) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(8) 

(7) 

(8) 

(8) 

Αναφορές: (1) 𝐵𝐴𝑉 (http://www.bav-astro.eu/), (2) 𝑂 − 𝐶 𝑔𝑎𝑡𝑒𝑤𝑎𝑦 (http://var2.astro.cz/ocgate), (3) 

Harns 1978, (4) 𝑁𝑆𝑉𝑆 (https://skydot.lanl.gov/nsvs/), (5) Kreiner 2004, (6) 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑊𝐴𝑆𝑃 

(https://wasp.ceritsc.cz/), (7) 𝐵. 𝑅. 𝑁. 𝑂 (http://var2.astro.cz/EN/), (8) Μυθωδία 

 

 

https://www.aavso.org/bob-nelsons-o-c-files
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Η κατασκευή του O-C πραγματοποιήθηκε με τα δεδομένα του Πίνακα 4.2 και τα σφάλματα των 

παρατηρήσεων ορίστηκαν ως εξής: για ccd και φωτοηλεκτρικές παρατηρήσεις δόθηκε στατιστικό 

βάρος 10, ενώ για παρατηρήσεις με φωτογραφικές πλάκες δόθηκε στατιστικό βάρος 1. Ακολουθεί το 

διάγραμμα Ο-C (Σχήμα 4.2). 

 

 

 

 

Σχήμα 4.2: Το διάγραμμα Ο-C του V1763 Cyg από όλες τις αξιόπιστες μετρήσεις (1966-2017). 

 
 

Η μορφή του διαγράμματος Ο-C του V1763 Cyg όπως φαίνεται στο σχήμα 4.2, μπορεί να είναι 

παραβολική, και να περιγράφεται από την εξίσωση του σχήματος 4.3 με τιμή της συνάρτησης 

(reduced chi-squared) 320.34, οπότε η εφημερίδα του συστήματος να περιγράφεται από την εξίσωση: 

 

   𝑀𝑖𝑛𝐼 = 2452500.19318(377) + 0.4050726(879) × 𝐸 + 1.1338(6) × 10−10 × 𝐸2     (4.14) 
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Σχήμα 4.3: Μοντελοποίηση του διαγράμματος Ο-C με χρήση παραβολικής εξίσωσης (πάνω 

διάγραμμα). Στο κάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι διαφορές των σημείων του O-C και της 

συνθετικής καμπύλης (residuals). 

 

Στη περίπτωση παραβολικής μεταβολής παρατηρείται αύξηση της περιόδου και από τη σχέση 4.10 

προκύπτει ότι  

 

 
𝑑𝑃

𝑑𝐸
= 2𝑎 = 2.26772 × 10−10 𝑑𝑎𝑦𝑠

 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒
   ή 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 20.43398 × 10−8 𝑑𝑎𝑦𝑠

𝑦𝑒𝑎𝑟
 ή 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 0.0176

𝑠𝑒𝑐

𝑦𝑒𝑎𝑟
  (4.15) 

 

Επειδή τα δύο πρώτα σημεία από το σχήμα 4.2 δεν μπορούν να θεωρηθούν πολύ αξιόπιστα καθώς 

προέρχονται από τη μέθοδο φωτογραφικών πλακών, τα αφαιρούμε από το διάγραμμα και προκύπτει 

το σχήμα 4.4, από το οποίο φαίνεται ότι το Ο-C διάγραμμα μπορεί να περιγραφεί από γραμμική 

μεταβολή (
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 0) και η τιμή της συνάρτησης reduced chisquare είναι ίση με 395.55. Η νέα 

εφημερίδα του συστήματος από την προσαρμογή της γραμμικής εξίσωσης είναι 

 

                                    𝑀𝑖𝑛(𝐼) = 2452500.194263 + 0.4050740(119) ∙ 𝐸.                         (4.16) 
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Σχήμα 4.4: Μοντελοποίηση του διαγράμματος Ο-C με χρήση εξίσωσης ευθείας. Στο κάτω μέρος 

παρουσιάζονται οι διαφορές των σημείων του διαγράμματος και της συνθετικής καμπύλης 

(residuals). 

 

Δεν εξετάστηκε η περίπτωση η παραβολή να είναι μέρος ημιτονοειδούς καμπύλης οπότε να 

διερευνηθεί η παρουσία  τρίτου σώματος τόσο λόγω της μη αξιοπιστίας των δύο πρώτων σημείων 

όσο και  ότι δεν χρειάστηκε να συμπεριληφθεί τρίτο φως στις φωτομετρικές λύσεις. 
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5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

5.1 ΑΠΟΛΥΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ V1763 CYG 

 
Έχοντας πλέον διαμορφώσει το σύστημα με βάση τη ταξινόμηση κατά Binnendjik (Πίνακας 3.6, 

V1763 Cyg(3)) προχωράμε στην εξαγωγή των απολύτων παραμέτρων του συστήματος. 

Με την εξαγωγή του λόγου θερμοκρασιών 𝛵2 𝛵1⁄ = 1.0183178 ± 0.00005   και του λόγου των 

ακτινών 𝑘 =
𝑅2

𝑅1
= 0.519591 ± 0.00007  υπολογίστηκαν οι ενεργές θερμοκρασίες των επιμέρους 

αστέρων με βάση τη σχέση των Zwitter et al. (2003): 

 

                                                                𝑇1 = [
(1+𝑘2)𝑇𝑒𝑓𝑓

4

1+𝑘2(𝑇2 𝑇1)⁄ 4]
0.25

,                                                (5.1) 

 

όπου 𝛵𝑒𝑓𝑓 είναι η θερμοκρασία του συστήματος η οποία προκύπτει από τους δείκτες χρώματος των 

αστέρων (𝑇𝑒𝑓𝑓 = 6040 𝐾). Η τιμή της θερμοκρασίας του πρωτεύοντος αστέρος, σύμφωνα με τη 

παραπάνω σχέση προκύπτει 𝛵1 = 6016 𝐾. Εξαιτίας του ότι τα σφάλματα των θερμοκρασιών που 

προκύπτουν από το PHOEBE είναι πολύ μικρά, θεωρούμε το σφάλμα ίσο με 1.5 του φασματικού του 

τύπου (𝛵1 = 6016 ± 200 𝐾). Η ενεργός θερμοκρασία του δευτερεύοντος αστέρα προκύπτει από το 

λόγο θερμοκρασιών και ισούται με  𝛵2 = 6126 ± 204 𝛫. Υποθέτοντας ότι ο πρωτεύων αστέρας, 

δηλαδή ο αστέρας με τη μεγαλύτερη μάζα ανήκει στη κύρια ακολουθία (προσέγγιση κύριας 

ακολουθίας) και με χρήση του πίνακα Mamajek (2013) η μάζα του ισούται με  𝛭1 = 1.14 ± 0.06𝑀ʘ, 

οπότε από το λόγο των μαζών υπολογίζεται η μάζα του δευτερεύοντος αστέρα ίση με  𝛭2 = 0.26 ±

0.02 𝛭ʘ. Με δεδομένη τη τροχιακή περίοδο του συστήματος P=0.4050693 ημέρες, υπολογίζεται από 

το τρίτο νόμο του Kepler το μήκος του μεγάλου ημιάξονα 𝑎, σε 𝑅ʘ σύμφωνα με τη βαθμονομημένη 

σχέση των Pr�̌�a & Harmanec (2011): 

 

                                        𝛼(𝑅ʘ) = 4.20944009361(11)𝑃
2

3(𝑀1 + 𝑀2)
1

3                                  (5.2) 

 

Όπου P η περίοδος σε ημέρες, 𝛭1 + 𝛭2 = (1.40 ± 0.06)𝛭ʘ, και άρα το μήκος του μεγάλου 

ημιάξονα ισούται με 𝛼 = (2.58 ± 0.05)𝑅ʘ. Εισάγοντας στο πρόγραμμα PHOEBE τη τιμή του 

μεγάλου ημιάξονα α σε ηλιακές ακτίνες προκύπτει η ακτίνα του πρωτεύοντος αστέρα, η οποία 

ισούται με 𝑅1 = 1.34 ± 0.05 𝑅ʘ και από το λόγο των ακτινών η ακτίνα του δευτερεύοντος αστέρα 

ισούται με 𝑅2 = 0.69 ± 0.03 𝑅ʘ. Η επιφανειακή βαρύτητα (surface gravity) των αστέρων 

υπολογίζεται από τη σχέση  

 

                                   log 𝑔 (𝑐𝑔𝑠) = 4.438307381330(33) + 𝑙𝑜𝑔𝑀 − 2𝑙𝑜𝑔𝑅                     (5.3) 

 

,όπου Μ η μάζα του αστέρα σε 𝛭ʘ και R η ακτίνα του αστέρα σε 𝑅ʘ. Για τον πρωτεύοντα αστέρα 

προκύπτει log 𝑔 (𝑐𝑔𝑠) = 4.24 ± 0.09 και για τον δευτερεύοντα αστέρα log 𝑔 (𝑐𝑔𝑠) = 4.17 ± 0.12. 

Επιπλέον υπολογίστηκαν οι φωτεινότητες και τα βολομετρικά μεγέθη του κάθε αστέρα από τις 



 

96 
 

σχέσεις 𝐿1,2 = (
𝑅1,2

𝑅ʘ
)
2
(
𝑇1,2

𝑇ʘ
)
4
𝐿ʘ και 𝛭𝑏𝑜𝑙 = 42.3689588(40) − 5𝑙𝑜𝑔𝑅 − 10𝑙𝑜𝑔𝑇𝑒𝑓𝑓. Οι τιμές 

όλων των παραμέτρων αναγράφονται στο Πίνακα 5.1. Ο παράγοντας πλήρωσης του συστήματος 

ισούται με 𝑓 = (𝛺𝑠𝑡𝑎𝑟 − 𝛺𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟) (𝛺𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 − 𝛺𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟)⁄ = 17.37 % , όπου 𝛺𝑖𝑛𝑛𝑛𝑒𝑟 = 2.3057,

𝛺𝑜𝑢𝑡𝑒𝑟 = 2.1601 το αδιάστατο βαρυτικό δυναμικό των ισοδυναμικών επιφανειών που διέρχονται 

από τα σημεία Lagrange 𝐿1, 𝐿2 αντίστοιχα και 𝛺𝑠𝑡𝑎𝑟 το βαρυτικό δυναμικό των αστέρων, όπου 𝛺1 =

𝛺𝑠𝑡𝑎𝑟 = 𝛺2. 

 

Πίνακας 5.1: Απόλυτες παράμετροι του διπλού συστήματος V1763 Cyg 

Παράμετροι Πρωτεύων 

αστέρας 

Δευτερεύων 

αστέρας 

𝜯(𝜥) 

𝜧 (𝜧ʘ) 

𝑹 (𝑹ʘ) 

L (𝑳ʘ) 

𝐥𝐨𝐠𝒈 (𝒄𝒈𝒔) 

𝑴𝒃𝒐𝒍 

6016 ± 200  

1.14 ± 0.06 

1.34 ± 0.05 

2.11 ±0.28 

4.24 ± 0.09 

3.94 ±0.38 

6126 ± 204  

0.26 ± 0.02 

0.69 ± 0.03 

0.60 ±0.08 

4.17 ± 0.12 

5.30 ± 0.41 

 

 

 

5.2 ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
Η εξέλιξη και η δομή ενός αστέρα καθορίζεται κυρίως από την αρχική του μάζα. Βέβαια, η δομή των 

αστέρων σε στενά διπλά συστήματα μπορεί να είναι αρκετά διαφορετική από τη δομή ενός 

απομονωμένου αστέρα εξαιτίας της μεταφοράς μάζας μεταξύ των μελών. Τα μέλη ενός τέτοιου 

συστήματος εξελίσσονται ως μεμονωμένοι αστέρες με αρχική μάζα 𝛭𝑖 μέχρι να λάβει χώρα η 

αλληλεπίδραση μεταξύ τους. Σύμφωνα με  Yildiz & Dog�̆�n (2013)  όταν η μεταφορά μάζας 

ξεκινήσει, ο αρχικά μεγαλύτερης μάζας αστέρας (𝛭2𝑖, o τωρινός δευτερεύων αστέρας) χάνει μάζα, 

ένα μέρος της οποίας μεταφέρεται στον αρχικά μικρότερης μάζας αστέρα (𝛭1𝑖, o τωρινός πρωτεύων 

αστέρας) και η υπόλοιπη διαφεύγει από το σύστημα. Εξαιτίας της αλληλεπίδρασης αυτής, ο λόγος 

μαζών του συστήματος 𝑞 = 𝑀2 𝑀1⁄  αντιστρέφεται. Με το τέλος της μεταφοράς μάζας ή όταν ο 

ρυθμός μεταφοράς μάζας μειωθεί σημαντικά, ο δευτερεύων αστέρας του συστήματος έχει αποδειχθεί 

ότι η φωτεινότητα του είναι μεγαλύτερη από την φωτεινότητα που έχει ένας απομονωμένος αστέρας 

που βρίσκεται στη κύρια ακολουθία με την ίδια μάζα. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό το γεγονός 

οφείλεται στο ότι η φωτεινότητα του συγκεκριμένου αστέρα εξαρτάται περισσότερο από την αρχική 

του μάζα, παρά από την τωρινή του μάζα. Οι Yildiz & Dog�̆�n (2013) ανέπτυξαν μία μέθοδο 

υπολογισμού της αρχικής μάζας δευτερευόντων αστέρων που είναι μέλη συστημάτων W UΜa υπό 
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τον όρο ότι παρουσιάζουν περίσσεια φωτεινότητα από τη φωτεινότητα ενός απομονωμένου αστέρα 

που βρίσκεται στη κύρια ακολουθία με την ίδια μάζα, η οποία εφαρμόστηκε στο σύστημα V1763 

Cyg.  

Για τον υπολογισμό των αρχικών μαζών τέτοιων συστημάτων επέλεξαν από τη βιβλιογραφία 100 

συστήματα W UMa τα οποία έχουν μελετηθεί και έχουν προσδιοριστεί οι παράμετροι τους, εκ των 

οποίων 51 αποτελούν συστήματα τύπου Α και 49 αποτελούν συστήματα τύπου W. Οι υποκατηγορίες 

των συγκεκριμένων συστημάτων καθορίστηκαν από τη καμπύλη φωτός τους σύμφωνα με τη 

ταξινόμηση Binnendijk (1970). Το δείγμα προέρχεται από τους Yakut & Eggleton (2005), Gazeas et 

al.(2005, 2006) και Zola et al. (2005, 2010). Στο συγκεκριμένο δείγμα προστέθηκε και ο αστέρας 

V1763 Cyg που είναι W UMa σύστημα τύπου W. 

Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό των συστημάτων W UMa  είναι ότι οι ενεργές θερμοκρασίες 𝑇𝑒, των 

μελών είναι σχεδόν ίσες. Παρ ’όλα αυτά, η μικρή διαφορά της ενεργούς θερμοκρασίας των δύο μελών 

είναι καθοριστική για το καθορισμό του τύπου του συστήματος. Για τα συστήματα τύπου A, η 

ενεργός θερμοκρασία των αστέρων μεγαλύτερης μάζας 𝑇1𝑒 είναι υψηλότερη από την ενεργό 

θερμοκρασία των αστέρων μικρότερης μάζας 𝛵2𝑒. Το αντίθετο συμβαίνει για τα συστήματα τύπου 

W. Δεν είναι όμως σαφές εάν οι τύποι αυτών των συστημάτων αντιπροσωπεύουν μία εξελικτική 

πορεία και αν με κάποιο τρόπο συνδέονται (Awadalla & Hanna 2005, Eker et al. 2006, Gazeas & 

Niarchos 2006). Σύμφωνα με τους Maceroni & van’t Veer (1996), δεν υπάρχει κάποια εξελικτική 

σύνδεση μεταξύ των περισσότερων συστημάτων τύπου A και τύπου W. Ο σκοπός των Yildiz & 

Dog�̆�n ήταν να επιβεβαιώσουν ότι οι τύποι των συστημάτων W UMa καθορίζονται μόνο από τις 

αρχικές τους μάζες. Εάν οι αρχικές παράμετροι των συστημάτων τύπου A και W είναι τελείως 

διαφορετικές, τότε δεν θα υπάρχει  κάποια εξελικτική σύνδεση. 

Όπως γνωρίζουμε υπάρχουν δύο εξελικτικά μονοπάτια που οδηγούν έναν αστέρα να συμπληρώσει 

το λοβό Roche του. Αυτά είναι η αστρική εξέλιξη του και η εξέλιξη λόγω στροφορμής (Hilditch, 

King & McFarlane 1989). Πιστεύεται ότι η εξέλιξη λόγω στροφορμής μέσω μαγνητικής πέδησης 

(Schatzman 1962, Mestel 1968) είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός για τη δημιουργία και την εξέλιξη 

στενών διπλών συστημάτων τύπου W UMa (Okamoto & Sato 1970, van’t Veer 1979, Vilhu 1982). 

Παρ’ όλα αυτά, οι δύο αυτοί μηχανισμοί επηρεάζουν κυρίως τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούνται 

διπλά συστήματα W UMa. Επίσης, επειδή η αστρική εξέλιξη και η  εξέλιξη λόγω στροφορμής 

συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με την αστρική μάζα, οι αρχικές μάζες των μελών W UMa συστημάτων 

είναι σημαντικές παράμετροι για τη κατανόηση και τη δημιουργία τέτοιων συστημάτων. 

Κάθε μέλος ενός στενού διπλού συστήματος έχει συμπληρώσει το λοβό Roche του και βρίσκεται υπό 

τη βαρυτική αλληλεπίδραση με το συνοδό του. Εκτός από αυτό, ο πρωτεύων μεγαλύτερης μάζας 

αστέρας είναι αστέρας κύριας ακολουθίας, ενώ ο δευτερεύων αστέρας έχει φωτεινότητα μεγαλύτερη 

από έναν αστέρα κύριας ακολουθίας με την ίδια μάζα (Yang & Liu 2001, Webbink 2003, Li et al. 

2008). Αυτή η περίσσεια φωτεινότητα μπορεί να οφείλεται εξαιτίας της μεταφοράς μεγάλου ποσού 

ενέργειας από τον πρωτεύοντα στον δευτερεύοντα αστέρα (Lucy 1968a,b, Webbink 2003, Li et al. 

2008). Παρ’ όλα αυτά, η εξελικτική κατάσταση των στενών διπλών συστημάτων δεν είναι ακόμη 

ξεκάθαρη. Σύμφωνα με Hilditch, King & McFarlane (1988), οι πρωτεύοντες αστέρες των 

συστημάτων τύπου W δεν έχουν εξελιχθεί σε αστέρες κύριας ακολουθίας, ενώ οι πρωτεύοντες 

αστέρες τύπου Α βρίσκονται κοντά στη τερματική ηλικία της κύριας ακολουθίας (TAMS). Παρόλου 

που έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές μελέτες για τα συστήματα που βρίσκονται σε επαφή, τα 

θεωρητικά μοντέλα δεν επαρκούν και δεν πληρούν ικανοποιητικά όλoυς τους παρατηρησιακούς 

περιορισμούς. Είναι ακόμα ένα ανοικτό ερώτημα εάν τα διπλά συστήματα που βρίσκονται σε επαφή 

βρίσκονται σε θερμική ισορροπία ή όχι. Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαμόρφωση τέτοιων 
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συστημάτων δεν είναι δυνατό να βρίσκονται σε θερμική ισορροπία, και η εξέλιξη του συστήματος 

πραγματοποιείται μέσω κύκλων θερμικής αστάθειας (Thermal Relaxation Oscillation, TRO) 

(Flannery 1976, Qian 2001, K�̈�hler 2002a,b, 2004, Kreiner et al. 2003, Webbink 2003, Li, Han & 

Zhang 2004, Yakut & Eggleton 2005, Paczynski et al. 2006). Σύμφωνα με κάποιους άλλους 

ερευνητές από την άλλη μπορεί να δημιουργηθεί  ένα σύστημα σε επαφή και  να βρίσκεται σε 

θερμική ισορροπία. Είναι γενικά αποδεκτό ότι ένα σύστημα σε επαφή μπορεί να έλθει θερμική 

ισορροπία, εάν ο δευτερεύων αστέρας, ο τωρινός μικρότερης μάζας αστέρας, είναι πιο εξελιγμένος 

από τον αστέρα με τη μεγαλύτερη μάζα (Stępie�́� 2006a,b, 2009, 2011). Σε αυτό το μοντέλο, τα διπλά 

συστήματα που βρίσκονται σε επαφή δημιουργούνται από αποχωρισμένα συστήματα με αρχικές 

τροχιακές περιόδους μερικών ημερών και στα συστήματα αυτά έχει λάβει χώρα μεταφορά μάζας με 

λόγο μαζών ανεστραμμένο στο παρελθόν. Σύμφωνα με αυτές τις παραδοχές, η ανταλλαγή ενέργειας 

μεταξύ των μελών δεν επηρεάζει την αστρική ακτίνα και πραγματοποιείται θερμική ισορροπία 

(K�̈�hler 2004, Stępie�́� 2011). Σύμφωνα με (Lucy 1968a) η μεταφορά ενέργειας μεγάλης κλίμακας 

από τον πρωτεύοντα αστέρα στο δευτερεύοντα λύνει αρκετά προβλήματα στα στενά διπλά 

συστήματα. Παρ’ όλα αυτά το πρόβλημα της μεταφοράς ενέργειας απαιτεί ένα εσωτερικό μηχανισμό 

και οι επιπτώσεις του στην εξέλιξη των μελών και του συστήματος είναι ακόμη άγνωστες.  

Για να διερευνηθούν τα παραπάνω ερωτήματα κατασκευάστηκαν τα διαγράμματα μάζας 

φωτεινότητας Μ-L (σχήματα (5.1), (5.4)) και μάζας ακτίνας (Μ-R) (σχήματα (5.2, 5.3)) για τους 

δευτερεύοντες και πρωτεύοντες αστέρες του παραπάνω δείγματος και για λόγους σύγκρισης και για 

τα μέλη των αποχωρισμένων διπλών συστημάτων (DEB) με ακριβείς παραμέτρους, τα οποία 

μελετήθηκαν από τους Torres, Andersen & Gim�́�nez (2010). Η συμπαγής γραμμή στα διαγράμματα 

αντιπροσωπεύει την κύρια ακολουθία μηδενικής ηλικίας (ZAMS), ενώ η κύρια ακολουθία 

τερματικής ηλικίας (ΤΑΜS) συμβολίζεται με διακεκομμένη γραμμή και κατασκευάστηκαν σύμφωνα 

τους Girardi et al. (2000). Όπως φαίνεται από τα σχήματα 5.1 και 5.2 οι φωτεινότητες  και οι ακτίνες 

για τα πρωτεύοντα μέλη των αποχωρισμένων συστημάτων και των συστημάτων W UMa αντίστοιχα 

βρίσκονται σε καλή συμφωνία. Οι περισσότεροι πρωτεύοντες αστέρες των στενών διπλών 

συστημάτων βρίσκονται ανάμεσα από στην ZAMS και TAMS, συνεπώς οι πρωτεύοντες αστέρες, 

δηλαδή οι αστέρες με τη μεγαλύτερη μάζα είναι πολύ πιο κοντά σε συμφωνία με αστέρες που 

βρίσκονται στη κύρια ακολουθία. 
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Σχήμα 5.1: Διάγραμμα μάζας-φωτεινότητας για τους πρωτεύοντες αστέρες των συστημάτων W 

UMa τύπου W και A. Για σύγκριση έχουν χρησιμοποιηθεί και οι πρωτεύοντες αστέρες 

αποχωρισμένων διπλών συστημάτων με ακριβείς παραμέτρους. Η συμπαγής γραμμή αντιπροσωπεύει 

τη ZAMS, η οποία έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Girardi et al. (2000). 

 

 

Σχήμα 5.2: Διάγραμμα μάζας-ακτίνας για τους πρωτεύοντες αστέρες των συστημάτων W UMa 

τύπου W και A. Για σύγκριση έχουν χρησιμοποιηθεί και οι πρωτεύοντες αστέρες αποχωρισμένων 

διπλών συστημάτων με ακριβείς παραμέτρους. Η συμπαγής γραμμή αντιπροσωπεύει τη ZAMS και 

η διακεκομμένη τη TAMS, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Girardi et al. (2000). 
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Σχήμα 5.3: Διάγραμμα μάζας-ακτίνας για τους δευτερεύοντες αστέρες των συστημάτων W UMa 

τύπου W και A. Η συμπαγής γραμμή αντιπροσωπεύει τη ZAMS και η διακεκομμένη τη TAMS, οι 

οποίες έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τους Girardi et al. (2000). 

 
 

 

Σχήμα 5.4: Διάγραμμα μάζας-φωτεινότητας για τους δευτερεύοντες αστέρες των συστημάτων W 

UMa τύπου W και A. Η συμπαγής γραμμή αντιπροσωπεύει τη ZAMS, η οποία έχει σχεδιαστεί 

σύμφωνα με τους Girardi et al. (2000). 
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Επιπλέον, από τα διαγράμματα μάζας-φωτεινότητας (Μ-L) (Σχήμα 5.4) και μάζας ακτίνας (M-R) 

(Σχήμα 5.3) για τους δευτερεύοντες αστέρες, παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει συμφωνία ή κάποια 

συσχέτιση μεταξύ των δευτερευόντων αστέρων των συστημάτων W UMa και των αποχωρισμένων 

διπλών συστημάτων. Συνεπώς, οι δευτερεύοντες αστέρες των συστημάτων W UMa πρέπει να έχουν 

κάποια άλλη δομή ή να ακολουθούν διαφορετικό εξελικτικό μονοπάτι. Από τα παραπάνω 

διαγράμματα παρατηρούμε ότι σχεδόν όλοι οι δευτερεύοντες αστέρες βρίσκονται πάνω από την 

κύρια ακολουθία μηδενικής ηλικίας. Οι μέσες τιμές των μαζών του δείγματος που χρησιμοποιήθηκαν 

για τους δευτερεύοντες αστέρες των συστημάτων W UMa τύπου Α και τύπου W είναι 0.38 𝛭ʘ και 

0.47 𝛭ʘ αντίστοιχα. Παρά το γεγονός ότι οι μάζες των μελών αυτών είναι αρκετά μικρές, έχουν 

αρκετά μεγαλύτερη φωτεινότητα από ένα απομονωμένο αστέρα που βρίσκεται στη κύρια ακολουθία 

μηδενικής ηλικίας με την ίδια μάζα. Αυτή η διαφορά στη φωτεινότητα και στην ακτίνα τους μπορεί 

να αποδοθεί στην αρχική εξέλιξη τέτοιων συστημάτων. 

Στη βιβλιογραφία, οι πολύ κοντινές θερμοκρασίες 𝛵𝑒𝑓𝑓 των δύο μελών των συστημάτων που 

βρίσκονται σε επαφή έχει αποδοθεί από τον Smith (1984) στη μεταφορά ενέργειας από τον 

πρωτεύοντα αστέρα στο δευτερεύοντα. Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση, η περίσσεια φωτεινότητα 

των δευτερευόντων αστέρων (δ𝐿2 = 𝐿2 − 𝑀2
4) πρέπει να εξισορροπείται με την έλλειψη της 

φωτεινότητας των πρωτευόντων αστέρων  (δ𝐿1 = 𝐿1 − 𝑀1
4). Εάν ισχύει αυτή η υπόθεση, τότε θα 

πρέπει να υπάρχει μία συσχέτιση μεταξύ των 𝛿𝐿1 και 𝛿𝐿2. 

 

 
 

Σχήμα 5.5: Σχηματική αναπαράσταση της περίσσειας φωτεινότητας του δευτερεύοντα αστέρα 

συναρτήσει της έλλειψης φωτεινότητας του πρωτεύοντα αστέρα με σκοπό την μελέτη της μεταφοράς 

ενέργειας από τον πρωτεύοντα αστέρα στο δευτερεύοντα αστέρα.  

 
 

Στο σχήμα 5.5 πραγματοποιήθηκε η γραφική παράσταση του 𝛿𝐿2 ως προς το 𝛿𝐿1. Παρατηρούμε ότι 

το 𝛿𝐿2 είναι πάντα μεγαλύτερο του μηδενός και το 𝛿𝐿1 εκτός από κάποια συστήματα, στα οποία 

ανήκει και ο V1763 Cyg είναι μικρότερο του μηδενός. Εάν η περίσσεια φωτεινότητα του 

δευτερεύοντα αστέρα εξισορροπείται με την έλλειψη φωτεινότητας του πρωτεύοντα αστέρα πρέπει 

να ισχύει 𝛿𝐿2 = −𝛿𝐿1 (συμπαγής γραμμή στα παραπάνω διαγράμματα). Παρατηρούμε ότι υπάρχει 

μία τεράστια διασπορά για τα συστήματα τύπου A και συνεπώς δεν εκδηλώνεται κάποιο στοιχείο 

που να επιβεβαιώνει τη διαδικασία μεταφοράς ενέργειας για αυτό το τύπο. Αντίθετα, για τα 

συστήματα τύπου W, κάποια από αυτά, ικανοποιούν σε αρκετά καλό βαθμό τη σχέση 𝛿𝐿2 = −𝛿𝐿1.  
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Συνεπώς, η διαδικασία μεταφοράς ενέργειας δεν λειτουργεί για τα συστήματα τύπου Α, ενώ για τα 

συστήματα τύπου W, υπάρχουν περίπου 12 συστήματα, στα οποία η διαδικασία μεταφοράς ενέργειας 

ίσως να παίζει ένα σημαντικό ρόλο για τις πολύ κοντινές ενεργές θερμοκρασίες των μελών τους. Σε 

κάποια διπλά συστήματα, και τα δύο μέλη έχουν περίσσεια φωτεινότητα, κάτι το οποίο δεν μπορεί 

να εξηγηθεί με τη διαδικασία μεταφοράς ενέργειας. 

 

5.3 ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΑΖΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΠΕΡΙΣΣΕΙΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 

 

Μια από τις πιο βασικές απόλυτες παραμέτρους ενός αστέρα είναι η φωτεινότητα, η οποία εξαρτάται 

από τη παραγωγή πυρηνικής ενέργειας στον πυρήνα. Για έναν απομονωμένο αστέρα, αυτό 

καθορίζεται από την αρχική του μάζα. Για ένα αστέρα που είναι μέλος ενός διπλού συστήματος και 

έχει υποστεί απώλεια και μεταφορά μάζας ισχύει 

 

                                                                   𝛭𝑖 = 𝑀𝑓 + 𝛥𝛭.                                                          (5.4) 

 

Όπου ΔΜ αντιπροσωπεύει την απώλεια μάζας ή την μάζα που μεταφέρθηκε από τον δευτερεύοντα 

αστέρα, δηλαδή τη  διαφορά μάζας μεταξύ της αρχικής 𝛭𝑖 και της τελικής 𝑀𝑓 μάζας. Οι φυσικές 

συνθήκες στις κεντρικές περιοχές ενός δευτερεύοντος αστέρα, οι οποίες οδήγησαν την φωτεινότητα 

να είναι μεγαλύτερη από 𝛭𝑓
4, είναι όμοιες με έναν αστέρα με μάζα μικρότερη από την αρχική 𝛭𝑖 

αλλά μεγαλύτερη από την τελική 𝑀𝑓. Πιο συγκεκριμένα, οι κεντρικές φυσικές συνθήκες για έναν 

δευτερεύοντα αστέρα είναι πολύ κοντά με ένα απομονωμένο αστέρα με μάζα 𝛭𝐿 ≈ 𝐿0.25 (σε ηλιακές 

μονάδες). Για την εύρεση της μάζας 𝛭𝐿  ενός απομωνομένου αστέρα με την ίδια φωτεινότητα, μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί μία πιο ρεαλιστική σχέση μάζας-φωτεινότητας. H σχέση που θα χρησιμοποιηθεί 

είναι  

 

                                                                         𝐿 = 1.49𝑀4.216 .                                                    (5.5) 

 

Η οποία καθορίστηκε από Yildiz (2012) για μοντέλα (TAMS models). Η τιμή της μάζας σύμφωνα 

με τη σχέση μάζας-φωτεινότητας εξαρτάται άμεσα με την εξελικτική φάση απώλειας μάζας ενός 

αστέρα στην αρχή της διαδικασίας μεταφοράς ή απώλειας μάζας. Για τους υπολογισμούς που 

σχετίζονται με τους δευτερεύοντες αστέρες διπλών συστημάτων που βρίσκονται σε επαφή, θεωρούμε 

ότι η μεταφορά μάζας ξεκινάει όταν ο αστέρας ο οποίος στο παρελθόν είχε μεγαλύτερη μάζα 

βρίσκεται κοντά στην τερματική ηλικία κύριας ακολουθίας (TAMS). Για έναν τυπικό αστέρα που 

βρίσκεται στην τερματική ηλικία κύριας ακολουθίας, η ποσότητα 𝑀𝐿 ορίζεται από τη προηγούμενη 

σχέση και ισούται με 𝛭𝐿 = (𝐿2 1.49⁄ )1 4.216⁄  για έναν δευτερεύοντα αστέρα και είναι ίση με τη 

παρατηρούμενη μάζα 𝛭2 = 𝛭𝑓. Εάν υπάρχει περίσσεια φωτεινότητα τότε 𝛭𝐿 > 𝛭2. Ορίζεται η 

διαφορά μάζας μεταξύ των δύο αυτών μαζών ως δΜ και ισούται με 
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                                                                   𝛿𝛭 = 𝛭𝐿 − 𝑀2.                                                           (5.6) 

 

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση η περίσσεια φωτεινότητα του δευτερεύοντος αστέρα ενός διπλού 

συστήματος που βρίσκεται σε επαφή σχετίζεται τόσο με την αρχική μάζα που είχε, όσο και με τη 

τωρινή του και συνακόλουθα με το ποσό της ολική μάζας που χάθηκε από τον δευτερεύοντα αστέρα 

(ΔΜ). Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία σχέση μεταξύ των ποσοτήτων ΔΜ και δΜ : ΔΜ=f(δΜ). 

Συνεπώς, η αρχική μάζα του δευτερεύοντα αστέρα ενός διπλού συστήματος σε επαφή μπορεί να 

εκφραστεί ως 

 

                                                                 𝛭2𝑖 = 𝛭2 + 𝑓(𝛿𝑀).                                                      (5.7) 

 

Σε αυτό το σημείο τονίζεται ότι η ποσότητα 𝛭2𝑖 είναι συνάρτηση μόνο παρατηρήσιμων ποσοτήτων 

(𝐿2 και 𝛭2). Οι μάζες, οι φωτεινότητες και οι ακτίνες εκφράζονται σε ηλιακές μονάδες. 

Εάν υπολογιστεί η αρχική μάζα του δευτερεύοντα αστέρα 𝛭2𝑖, τότε η αρχική μάζα του πρωτεύοντα 

αστέρα μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας το αντίστροφο του αρχικού λόγου μαζών 1 𝑞𝑖⁄ : 0 <

1 𝑞𝑖⁄ < 1. 𝛭1𝑖 είναι μία συνάρτηση του 𝛥𝛭 = 𝛭2𝑖 − 𝛭2 και της απώλειας μάζας από το σύστημα 

𝛭𝑙𝑜𝑠𝑡. 

H αύξηση μάζας στον πρωτεύοντα αστέρα μπορεί να γραφεί ως 

 

                                                        𝛭1 − 𝛭1𝑖 = 𝛥𝛭 − 𝛭𝑙𝑜𝑠𝑡 = 𝛥𝛭(1 − 𝛾).                               (5.8) 

 

Όπου γ είναι ο λόγος 𝛭𝑙𝑜𝑠𝑡 𝛥𝛭⁄ . Η ποσότητα γ παίρνει τιμή μηδέν (γ=0) στην περίπτωση 

συντηρητική μεταφορά μάζας και τη τιμή ένα (γ=1) στη περίπτωση όπου όλη η μάζα η οποία χάνεται 

από το δευτερεύων αστέρα διαφεύγει από το σύστημα. Το αντίστροφο του αρχικού λόγου μαζών του 

συστήματος ως συνάρτηση των αρχικών μαζών γράφεται ως 

 

                                                              
1

𝑞𝑖
=

𝑀1𝑖

𝑀2𝑖
=

𝑀1−(𝑀2𝑖−𝑀2)(1−𝛾)

𝛭2𝑖
   .                                         (5.9) 

 

Η άγνωστη τιμή του γ μπορεί να προσδιοριστεί από το αντίστροφο αρχικό λόγο μαζών 0 < 1 𝑞𝑖 < 1⁄ . 

Οι δευτερεύοντες αστέρες έχουν τελείως διαφορετική δομή από έναν απομονωμένο αστέρα επειδή η 

αρχική τους μάζα είναι αρκετά μεγαλύτερη από την τωρινή τους. Αυτή η κατάσταση υποχρεώνει του 

αστέρες αυτούς να ακολουθούν ένα διαφορετικό εξελικτικό μονοπάτι από έναν απομονωμένο αστέρα 

χωρίς απώλεια μάζας. Η αλλαγή στη μάζα προκαλεί μία διακοπή στην υδροστατική τους ισορροπία, 

η οποία συνοδεύεται με μία διαστολή των κεντρικών περιοχών του αστέρα. Οι Yildiz & Dog�̆�n 

(2013) κατασκεύασαν μοντέλα με σκοπό να εκτιμήσουν την επίδραση αλλαγής μάζας στη δομή των 
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αστέρων χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα αστρικής εξέλιξης (MESA), που περιγράφεται από τους 

Paxton et. Al. (2011). Η χημική σύνθεση και ο παράγοντας α (convective parameter) για όλα τα 

μοντέλα πήραν τις τιμές Χ=0.700, Ζ=0.02 και α=1.89.  Η διαδικασία της εξαγωγής της σχέσης της 

αρχικής μάζας του δευτερεύοντος αστέρα ενός διπλού συστήματος σε επαφή δίνεται από τους Μ. 

Yildiz & T. Dog�̆�n (2013), οι οποίοι συνοπτικά θεώρησαν τα εξής.  Οι προ-γεννήτορες των 

δευτερευόντων αστέρων των διπλών συστημάτων σε επαφή πρέπει να είναι εξελιγμένοι αστέρες 

(Hilditch et. al. 1988), διαφορετικά η περίσσεια φωτεινότητα τους δεν θα μπορούσε να παρατηρηθεί. 

Οι Μ. Yildiz & T. Dog�̆�n (2013) κατασκεύασαν τα αστρικά μοντέλα θεωρώντας ότι η μεταφορά 

μάζας ξεκινάει όταν ο τωρινός δευτερεύων αστέρας βρισκόταν κοντά στην τερματική ηλικία κύριας 

ακολουθίας (TAMS). Kατασκεύασαν μοντέλα για διαφορετικές αρχικές μάζες στο εύρος 1.2-3.5 𝛭ʘ 

θεωρώντας ότι ο ρυθμός απώλειας μάζας ήταν 10−8 𝛭ʘ 𝑦𝑟⁄  και η τελική μάζα του αστέρα ήταν 

αρχικά  0.5 𝛭ʘ και έπειτα 0.8 𝛭ʘ. Δοκίμασαν την ίδια διαδικασία για διαφορετικούς ρυθμούς 

απώλειας μάζας και διαπίστωσαν πως τα αποτελέσματα είναι ανεξάρτητα από το ρυθμό απώλειας 

μάζας. Έτσι για διάφορες αρχικές μάζες και μία συγκεκριμένη τελική μάζα κάθε φορά υπολόγισαν 

τις ποσότητες 𝛭𝑖, 𝑀𝑓 , 𝐿𝑓 , 𝑀𝐿 , 𝛿𝛭 και 𝛥𝛭 από τις προηγούμενες σχέσεις. Έπειτα από τα 

αποτελέσματα τους έκαναν τη γραφική παράσταση ΔΜ ως προς δΜ και βρήκαν τη σχέση που 

συνδέει αυτά τα δύο μεγέθη: 𝛥𝛭 = [2.50(𝛿𝛭 − 0.07)0.64]. 

Έτσι η αρχική μάζα για τους δευτερεύοντες αστέρες υπολογίστηκε ότι ισούται με  

 

                                           𝛭2𝑖 = 𝑀2 + 𝛥𝛭 = 𝛭2 + 2.50(𝛿𝛭 − 0.07)0.64.                              (5.10) 

 

Όπου οι μάζες είναι εκφρασμένες σε ηλιακές μάζες. 

Με σφάλμα που δίνεται από τη σχέση  

 

                                     𝛥𝛭2𝑖 = 𝛥𝛭2 +
1.59

(𝛿𝛭−0.07)0.36 (
0.22 𝛥𝐿2

𝐿2
0.76 + 𝛥 𝛭2).                                      (5.11) 

 

 

 

5.4 ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ 

ΜΑΖΩΝ  ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ 

 

Από τη γραφική παράσταση της αρχικής μάζας (𝛭2𝑖) (που υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας τη 

προηγούμενη μέθοδο) ενός δευτερεύοντα αστέρα  τύπου Α και τύπου W με την ίδια τωρινή μάζα 𝛭2, 

συμπεραίνουμε πως η αρχική μάζα ενός δευτερεύοντος αστέρα τύπου Α είναι κατά 0.5 𝛭ʘ 

μεγαλύτερη από τη μάζα ενός δευτερεύοντος αστέρα τύπου W, όπως φαίνεται στο σχήμα 5.6. Αυτό 

σημαίνει ότι η τωρινή μάζα των δευτερευόντων μελών ενός συστήματος τύπου A έχουν υποστεί 
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μεγαλύτερη μεταφορά και απώλεια μάζας από τους αντίστοιχους αστέρες ενός συστήματος τύπου 

W. 

Από το διάγραμμα αυτό συμπεραίνουμε ότι οι τύποι τέτοιων συστημάτων καθορίζονται από την 

αρχική μάζα των δευτερευόντων μελών. Εάν 𝛭2𝑖 > 1.8 ± 0.1𝑀ʘ το σύστημα γίνεται τύπου Α, ενώ 

αν 𝛭2𝑖 < 1.8 ± 0.1𝑀ʘ το σύστημα αποκτά ιδιότητες τύπου W. Ελάχιστα συστήματα δεν υπακούουν 

αυτό το διαχωρισμό. Η μέση αρχική μάζα των δευτερευόντων αστέρων τύπου Α είναι �̅̅̅�2𝑖𝐴 =
1.97𝑀ʘ, ενώ για τα συστήματα τύπου W είναι �̅̅̅�2𝑖𝑊 = 1.56𝑀ʘ. Υπάρχουν μόνο δύο συστήματα W 

τα οποία έχουν αρχική μάζα μεγαλύτερη από  �̅̅̅�2𝑖𝐴. Αυτά είναι τα συστήματα V1728 Her και V402 

Aur. Αυτά τα συστήματα είναι τα πιο θερμά σε σχέση με τα διπλά συστήματα W τύπου. Ενώ τα 

συστημάτων τύπου Α που έχουν μάζα μικρότερη από �̅�2𝑖𝑊 είναι μόνο τέσσερα: ΕQ Tau, OO Aql, 

V508 Oph και TZ Boo. Έχουν ενεργό θερμοκρασία περίπου 𝑇𝑒 περίπου 5600 K και είναι τα πιο 

ψυχρά συστήματα αυτού του τύπου. Οι μηχανισμοί στους οποίους αποδίδεται μπορεί να είναι το 

φαινόμενο O’Connell ή το μεγάλο σφάλμα στον υπολογισμό της ενεργούς θερμοκρασίας. Επίσης, 

μπορεί να παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία των W UMa συστημάτων η αρχική στροφορμή 

τους. 

 

 

 

Σχήμα 5.6: Διάγραμμα της αρχικής μάζας των δευτερευόντων μελών W Uma (𝛭2𝑖) ως προς την 

τωρινή τους μάζα (𝑀2). Με συμπαγή γραμμή εμφανίζεται η κρίσιμη αρχική μάζα που διαχωρίζει τα 

συστήματα σε W και Α τύπου, ενώ οι διακεκομμένες γραμμές συμβολίζουν το εύρος του σφάλματος 

της αρχικής κρίσιμής μάζας. 

 
 

 

Εξαιρώντας αυτά τα συστήματα, οι αρχικές μάζες των δευτερευόντων μελών κυμαίνονται από 1.7-

2.6𝛭ʘ για τα συστήματα τύπου Α και 0.7-1.9𝛭ʘ για τα συστήματα τύπου W. To διπλό εκλειπτικό 

σύστημα V1763 Cyg με αρχική μάζα δευτερεύοντος αστέρα  Μ2i = 1.79𝛭ʘ (Πίνακας 5.2) 

ικανοποιεί αυτή τη συνθήκη για συστήματα τύπου W.  
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Αρχικές μάζες των πρωτευόντων αστέρων  

Ο φυσικός περιορισμός για το καθορισμό των μαζών των πρωτευόντων αστέρων είναι ο 

αντεστραμμένος αρχικός λόγος μαζών. Η παράμετρος γ που αναφέρεται στη σχέση (5.9) 

αντιπροσωπεύει την απώλεια μάζας του συστήματος σε μονάδες της παραμέτρου ΔΜ. Αρχικά για 

του αστέρες τύπου A, εάν η παράμετρος γ έχει μικρή τιμή, τότε οι αρχικές πρωτεύοντες μάζες των 

συστημάτων αποκτούν μία αρνητική τιμή 𝛭1𝑖. Με τη προϋπόθεση ότι 𝛭1𝑖 > 0 (
1

𝑞𝑖
> 0) για όλα τα 

συστήματα τύπου Α η ελάχιστη τιμή του γ είναι 0.5, ενώ η μέγιστη τιμή που μπορεί να πάρει για  
1

𝑞𝑖
< 1 είναι 0.87. Αυτές οι δύο τιμές του γ δίνουν μέση τιμή για τη παράμετρο 

1

𝑞𝑖
   0.368 και 0.666 

αντίστοιχα. Για 
1

𝑞�̅�
= 0.5 η παράμετρος γ ισούται με γ=0.664. Με αυτή η τιμή του γ οιαρχικές μάζες 

των πρωτευόντων αστέρων να κυμαίνονται από 0.3 μέχρι 1.5 𝛭ʘ για τύπου Α συστήματα. Αυτό 

σημαίνει ότι το ποσό της μάζας που χάνεται από το σύστημα είναι μεγαλύτερο από το ποσό της μάζας 

που μεταφέρεται στο συνοδό αστέρα και συγκεκριμένα 66% από τη μάζα που χάνει ο δευτερεύων 

αστέρας διαφεύγει από το σύστημα και 34% είναι η μάζα που μεταφέρεται στον πρωτεύοντα αστέρα. 

Η γραφική παράσταση 
1

𝑞𝑖
  ως προς την μάζα 𝛭2 για τα συστήματα τύπου Α με γ=0.664 φαίνεται στο 

σχήμα 5.7. Για τα συστήματα τύπου W χρησιμοποιείται ή ίδια τιμή της ποσότητας γ. Κατά μέσο όρο 

τα συστήματα τύπου Α  έχουν μεγαλύτερο 
1

𝑞𝑖
 από τα συστήματα τύπου W. Μόνο τρία συστήματα 

παραβιάζουν αυτή τη συμφωνία. Αυτά τα συστήματα ανήκουν στη κατηγορία τύπου W και έχουν 

πολύ μικρές τιμές δΜ < 0.2𝛭ʘ. Πρόκειται για συστήματα που οι αστέρες τους δεν βρίσκονται κοντά 

στη τερματική ηλικία κύριας ακολουθίας, αλλά κάπου ανάμεσα στη ZAMS και TAMS. Η τιμή του γ 

που χρησιμοποιήθηκε είναι μία μέση τιμή και είναι η ίδια για όλα τα συστήματα, καθώς η τιμή του γ 

δεν αλλάζει δραματικά από σύστημα σε σύστημα. Οι αρχικές μάζες των πρωτευόντων αστέρων όλων 

των συστημάτων κυμαίνεται από 0.2-1.5𝛭ʘ, εκτός των συστημάτων HV UMa και V376 And. Αυτή 

η διακύμανση στις μάζες σύμφωνα με τους Tutukov, Dremova & Scechnikov (2004) οφείλεται στο 

μαγνητισμένο αστρικό άνεμο, οποίος είναι ένας σημαντικός μηχανισμός απώλειας στροφορμής. Η 

μέση τιμή για τις αρχικές μάζες των πρωτευόντων αστέρων τύπου Α είναι 0.99  𝛭ʘ και των 

πρωτευόντων αστέρων τύπου W 0.84 𝛭ʘ. 

 

Πίνακας 5.2: Οι παράμετροι των προγεννητόρων του V1763 Cyg. 

Star 

 
V1763 

Cyg 

Type 
΄ 

W 

𝑴𝟏 (𝜧ʘ) 
 
1.14 ± 0.06 

𝑴𝟐 (𝜧ʘ) 
 
0.26 ± 0.02 

𝑴𝟏𝒊 (𝜧ʘ) 
 
0.63 ± 0.04 

𝑴𝟐𝒊 (𝜧ʘ) 
 
1.79 ± 0.11 

𝑴𝑳  (𝜧ʘ) 
 
0.80 ± 0.03 

𝟏
𝒒𝒊

⁄  

 

0.35 

 

𝒕𝑴𝑺 

(𝑮𝒚𝒓) 
1.40 
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Σχήμα 5.7: Γραφική παράσταση του αντεστραμμένου αρχικού λόγου μαζών συναρτήσεις της 

τωρινής μάζας του δευτερεύοντα αστέρα. Όλα τα συστήματα τύπου A βρίσκονται ενδιάμεσα του 

0 < 1
qi

⁄ < 1, ενώ τρία συστήματα τύπου W η ποσότητα 1 qi
⁄  είναι μεγαλύτερη της μονάδας (βλ. 

κείμενο). 

 

5.5 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Σύμφωνα με τη παρούσα φωτομετρική ανάλυση το σύστημα V1763 Cyg φασματικού τύπου F9, 

υποκατηγορίας W με τον μεγαλύτερης μάζας αστέρα να είναι ψυχρότερος και με διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ των μελών 110 Κ. Παρά τη μικρή διαφορά θερμοκρασίας, οι αστέρες έχουν 

μεγάλη διαφορά μάζας όπως φαίνεται από τον μικρό λόγο μαζών 0.23. Οι εξαγόμενες παράμετροι 

από την ανάλυση του V1763 Cyg (Πίνακας 5.1) είναι σε καλή συμφωνία με τις αντίστοιχες των ήδη 

γνωστών των τύπου W των W UMa συστημάτων όπως φαίνεται στα διαγράμματα Μ-L και M-R στα 

σχήματα 5.1-5.4. Η θέση του αστέρα με τη μικρότερη μάζα δείχνει ότι είναι υπερμεγέθης και 

υπερφωτεινός όπως ισχύει για τα δευτερεύοντα μέλη και των άλλων συστημάτων υποκατηγορίας W. 

Οι Yildiz & Dog�̆�n (2013) ανέπτυξαν για πρώτη φορά μία μέθοδο υπολογισμού των αρχικών μαζών 

των διπλών συστημάτων σε επαφή βασισμένη στη μοντελοποίηση των αστέρων με βάση την απώλεια 

μάζας. Η κύρια υπόθεση τους είναι ότι η μεταφορά μάζας αρχίζει όταν ο αστέρας με τη μεγαλύτερη 

μάζα (ο προγεννήτορας του τωρινού δευτερεύοντα αστέρα) βρίσκεται κοντά ή μετά την TAMS. 

Εφαρμόζοντας αυτή τη μέθοδο στο σύστημα V1763 Cyg, υπολογίστηκε η αρχική μάζα του 

προγεννήτορα του πρωτεύοντα αστέρα σε 0.63 ±0.04 𝛭ʘ και του προγεννήτορα του δευτερεύοντα 

αστέρα σε 1.79 ± 0.11 𝛭ʘ. Οι υπολογιζόμενες μάζες των προγεννητόρων συμφωνούν με το 

συμπέρασμα των Yildiz & Dog�̆�n (2013) στα συστήματα W, σχετικά με την αρχική μάζα του 

προγεννήτορα του δευτερεύοντα αστέρα 𝛭2𝑖 < 1.8 ± 0.10 𝛭ʘ και έτσι επιβεβαιώνει την κατάταξη 

του V1763 Cyg ως διπλό σύστημα W UMa τύπου W. Επίσης, διαπιστώθηκε πως ο μηχανισμός 

μεταφοράς ενέργειας από τον πρωτεύοντα αστέρα στον δευτερεύοντα δεν επαρκεί για την εξήγηση 

της περίσσειας φωτεινότητας του δευτερεύοντα αστέρα (σχήμα 5.5). 
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Επιπλέον από το διάγραμμα του O-C του V1763 στο σχήμα 4.3 δείχνει μία μακρόχρονη αύξηση της 

περιόδου με ρυθμό 
𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 20.43398 × 10−8 𝑑𝑎𝑦𝑠

𝑦𝑒𝑎𝑟
.  Η αύξηση αυτή, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι 

προέρχεται από συντηρητική μεταφορά μάζας από τον αστέρα μεγαλύτερης μάζας σε εκείνον με τη 

μικρότερη μάζα σύμφωνα με της σχέση Singh & Chaubey (1986)  
𝑑𝑃

𝑑𝑡⁄

𝑃
= [

3(1−𝑞)

𝑞
]

𝑑𝑀1

𝑑𝑡 𝑀1
, με ρυθμό 

𝑑𝑀1

𝑑𝑡
= 5.7 × 10−8 𝑀ʘ

𝑦𝑒𝑎𝑟⁄ . 

Οι ηλικίες των συστημάτων W UMa κυμαίνονται από 0.1-1.0 Gyr έως 7.2 Gyr ανάλογα με τη 

χρησιμοποιούμενη μέθοδο (Guinan & Bradstreet 1988, Bilir et. al. 2005, Li et al. 2007). Σύμφωνα με 

τον Βilir et al (2005) η κινηματική ηλικία των διπλών συστημάτων σε επαφή με περιόδους 0.3-0.4 d 

είναι 7.1 Gyr και με περιόδους 0.4-0.5d είναι 3.5 Gyr. Βέβαια σύμφωνα με τα εξελικτικά μοντέλα 

που χρησιμοποιούνται κάθε φορά και ο διαφορετικός ρυθμός απώλειας μάζας και στροφορμής που 

υιοθετείται έχει ως συνέπεια τη μείωση ή την αύξηση του χρόνου διάρκειας του RLOF και 

συνακόλουθα τον υπολογιζόμενο χρόνο ζωής του συστήματος. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο 

προσδιορισμός της ηλικίας των μελών του συστήματος σε επαφή είναι δύσκολος, καθώς ο αστέρας 

με τη μικρότερη μάζα δεν ακολουθεί την κανονική σχέση μάζας-ακτίνας των αστέρων κύριας 

ακολουθίας. Έγινε μία προσπάθεια εκτίμησης της πιθανής ηλικίας του συστήματος με βάση δύο 

μεθόδους: του Yildiz (2013) με την οποία υπολογίζεται η ηλικία του συστήματος σύμφωνα με την 

αρχική μάζα του προγεννήτορα του δευτερεύοντος αστέρα και ισούται με 𝑡 = 3.89 ± 1.52 𝐺𝑦𝑟  , και 

του Bukowiecki et al. (2012) με την οποία ισούται με 𝑡 = 3.3 𝐺𝑦𝑟, οι οποίες βρίσκονται σε καλή 

συμφωνία με Βiril et al. (2005). Αυτές οι χρονικές κλίμακες είναι μεγαλύτερες από το χρόνο ζωής 

της κύριας ακολουθίας του προγεννήτορα του δευτερεύοντα αστέρα (𝑡2𝑖 = 1.40 𝐺𝑦𝑟) (Πίνακας 5.2) 

και συμφωνεί με το σενάριο με το οποίο η μεταφορά μάζας αρχίζει αφού ο προγεννήτορας του 

δευτερεύοντα αστέρα 𝑀2𝑖 φτάσει κοντά στη ΤΑΜS. 
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