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Περίληψη

‘Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες τ΄ ουρανού σαρώνοντας
η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου.’

Ο. Ελύτης (΄Αξιον Εστί)

Η διατριβή αυτή επικεντρώνεται στη μελέτη της κλάσης υπερκαινοφανών εκρήξεων
με το όνομα υπερκαινοφανείς εκρήξεις τύπου Ια (ή αλλιώς θερμοπυρηνικές υπερκαινο-
φανείς εκρήξεις). Ειδικότερα σκοπός αυτής της διατριβής είναι η εξαγωγή πληροφορίας
όσον αφορά την προέλευση των υπερκαινοφανών τύπου Ια μέσω της μελέτης της αλ-
ληλεπίδρασης αυτών, με το μέσο που περιβάλει τον υπό έκρηξη αστέρα. Προτού όμως
αρχίσουμε τη περιγραφή του σκοπού και της δομής αυτής διατριβής, ας απόσαφηνίσουμε
τι είναι μια υπερκαινοφανής έκρηξη τύπου Ια.
Τα άστρα, όπως και οι άνθρωποι, συνηθίζουν να ζουν σε ζεύγη. ΄Ενα ζεύγος άστρων,

ονομάζεται στην αστροφυσική διπλό σύστημα. Και όπως συμβαίνει και με τις ανθρώπι-
νες σχέσεις, σε κάποια διπλά συστήματα υπάρχει απαξίωση και μηδενική αλληλεπίδραση,
κάποια άλλα αλληλεπιδρούν έντονα μεταξύ τους επηρεάζοντας ο ένας τη ζωή και την
εξέλιξη του άλλου, και τέλος σε κάποιες άλλες περιπτώσεις η σχέση μεταξύ του ζεύγους
οδηγεί σε εκρήξεις. Οι υπερκαινοφανεις αστέρες τύπου Ια είναι απότέλεσμα της τελευτα-
ίας κατηγορίας διπλών αστέρων. Σε ένα τέτοιο διπλό σύστημα, το εκρηκτικό μέλος είναι
ένας λευκός νάνος (το συμπαγές υπόλειμμα ενός νεκρού άστρου μικρής μάζας) απότελο-
ύμενο από άνθρακα και οξυγόνο. Σε κάποια φάση της εξέλιξης του διπλού συστήματος
ο λευκός νάνος αρχίζει να τρώει το συνοδό του με απότελεσμα η μάζα του να αυξάνει
συνεχώς. Η αυξηση της μαζας συνεπάγεται αύξηση της πυκνότητας στο εσωτερικό του
λευκού νάνου, η οποία φτάνει σε επίπεδα ικανά να ξεκινήσει η ανάφλεξη του άνθρα-
κα στον πυρήνα του. Καθώς ο άνθρακας του λευκού νάνου υπόκεινται σε διαδοχικές
θερμοπυρηνικές αντιδράσεις κάτω από εκφυλισμένες συνθήκες (δηλαδή η πίεση είναι α-
νεξάρτητη της θερμοκρασίας), η καύση του άνθρακα είναι μη ελεγχόμενη, και ακολουθεί
μια διαδικασία αλλεπάλληλων πυρηνικών συντήξεων σε ολόκληρο τον λευκό νάνο. Η
ενέργεια που απελευθερώνεται από αυτές τις θερμοπυρηνικές καύσεις είναι τόσο μεγάλη
που τινάζει κυριολεκτικά στον αέρα τον λευκό νάνο. ΄Ετσι δημιουργείται μια υπερκαινο-
φανής έκρηξη τύπου Ια. Η ταχύτητα με την οποία το ανατιναγμένο υλικό κινείται είναι
υπερηχητική, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ωστικόύ κύματος το οποίο σαρώνει το
περιβάλλον υλικό. Η προκύπτουσα δομή αποτελείται από το υλικό του λευκού νάνου και
το αέριο που σαρώθηκε από το ωστικό κύμα και ονομάζεται υπόλειμμα υπερκαινοφανούς.
Παρόλο που η κεντρική ιδέα της προέλευσης των υπερκαινοφανών τύπου Ια από τις

θερμοπυρηνικές εκρήξεις λευκών νάνων, είναι ικανή να εξηγήσει τις βασικές παρατηρο-
ύμενες ποσότητες αυτής της κλάσης υπερκαινοφανών, η ακριβής φύση των προγεννη-
τόρων τους, η διαδικασία με την οποία μεταφέρεται μάζα στο λευκό νάνο, και ο καθ΄
αυτός μηχανισμός έκρηξης παραμένουν ασαφείς. Στη σύγχρονη βιβλιογραφία έχουν
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προταθεί δύο κύριες εξελίχτηκες διαδρομές, οι οποίες εν δυνάμει μπορούν να οδηγήσουν
σε μία έκρηξη υπερκαινοφανούς τύπου Ια. Η αποκαλούμενη υπόθεση μονού εκφυλισμού
σύμφωνα με την οποία η ύλη που προσπίπτει στον λευκό νάνο προέρχεται από ένα άστρο
(είτε κύριας ακολουθίας, είτε αστέρας γίγαντας), και η αποκαλούμενη υπόθεση διπλού
εκφυλισμού η οποία προτείνει πως η έκρηξη υπερκαινοφανούς οφείλεται στην σύγκρου-
ση και συγχώνευση δυο λευκών νάνων αποτελούμενων από άνθρακα και οξυγόνο. Το
ερώτημα που προκύπτει είναι ποια από τις δύο αυτές υποθέσεις είναι αληθής·
’Ενας τρόπος για να αρχίσουμε να προσεγγίζουμε τον τρόπο απάντησης αυτής της

ερώτηση είναι να φανταστούμε το ότι είμαστε κάποιο είδος άστρο-επιθεωρητές. Ο σκο-
πός μας είναι να διερευνήσουμε ένα έγκλημα πάθους μεταξύ δύο αστέρων που ακούει στο
κωδικό όνομα ὺπερκαινοφανής έκρηξη τύπου Ια΄. Το πρώτο πράγμα που μας περνάει από
το μυαλό είναι να αναζητήσουμε τυχόν μάρτυρες που είδαν το συμβάν. Δυστυχώς δεν
υπάρχουν, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε παρατηρήσει κάποιο διπλό σύστημα αστέρων
που κατέληξε σε έκρηξη υπερκαινοφανούς τύπου Ια. Με αυτό το δεδομένο περνάμε
στη δεύτερη σκέψη και αναζητούμε ίχνη και στοιχεία που έμειναν πίσω στον τόπο του
εγκλήματος. Τέτοια ίχνη υπάρχουν. Η θεωρία της εξέλιξης των διπλών αστέρων μας
βοηθά στο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα ίχνη ώστε να εξαγάγουμε συμπεράσματα όσον
αφορά τους ενόχους και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η δολοφονία του αστεριού
έλαβε χώρο. Συγκεκριμένα, η θεωρία αυτή προβλέπει πως διαφορετικοί προγεννήτορες
των υπερκαινοφανών τύπου Ια, χαρακτηρίζονται από διαφορετικές εκροές ύλης κατά τη
διάρκεια της εξέλιξης του διπλόύ συστήματος. Αύτες οι εκροές ύλης αλληλεπιδρούν
με τον περιβάλλοντα χώρο προσδίδοντας σε αυτόν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Κατά
συνέπεια εκρήξεις υπερκαινοφανών που προέρχονται από διαφορετικούς προγεννήτορες,
περιβάλλονται από μέσα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η αλληλεπίδραση του ωστικού
κύματος του υπερκαινοφανούς με το περιβάλλοντα χώρο επηρεάζει άμεσα την εξέλιξη και
τα χαρακτηριστικά της έκρηξης και του υπολείμματος υπερκαινοφανούς. Υπό αυτή την
έννοια, τα ίχνη του περιβάλλοντα χώρου, και κατά συνέπεια του προγεννήτορα, κρύβον-
ται πίσω από τις παρατηρούμενες ποσότητες των υπερκαινοφανών και των υπολειμμάτων
υπερκαινοφανών.
Η μέθοδος αυτή εξαγωγής πληροφοριών για τους προγεννήτορες των υπερκαινοφα-

νών τύπου Ια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της διατριβής αυτής. Συγκεκριμένα, εκτελούμε
υδροδυναμικές προσομοιώσεις και μελετούμε τα αποτελέσματα της αλληλεπίδρασης με-
ταξύ του εκτιναγμένου υλικού των υπερκαινοφανών και του περιβάλλοντα μέσου, στη
μορφολογία, στη δυναμική και στην εκπομπή ακτινοβολίας του προκύπτοντα υπερκαινο-
φανούς και υπολείμματος υπερκαινοφανούς. Λαμβάνοντας υπόψη, δυνατές εκροές ύλης
από το διπλό σύστημα του προγεννήτορα και χρησιμοποιώντας υπάρχουσα μοντέλα υπερ-
καινοφανών εκρήξεων, μοντελοποιούμε καλά παρατηρούμενες υπερκαινοφανείς εκρήξεις
και υπολείμματα υπερκαινοφανών. Από τη μοντελοποίηση αυτή εξάγουμε συμπεράσματα
για την πιθανή τους προέλευση και εξέλιξη.
Το υπόλειμμα υπερκαινοφανούς το οποίο παρουσιάζει τα ποια εμφανή στοιχεία αλ-

ληλεπίδρασης με περιαστρικές δομές, διαμορφωμένες από τον προγεννήτορα, είναι το
Γαλαξιακό υπόλειμμα του υπερκαινοφανούς SN 1604(επίσης γνωστό με το όνομα υ-
περκαινοφανής του Κέπλερ). Παρατηρήσεις σε διάφορα μέρη του ηλεκτρομαγνητικού
φάσματος αποκαλύπτουν ότι η νοτιοδυτική πλευρά του συγκεκριμένου υπολείμματος υ-
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περκαινοφανούς αλληλεπιδρά με ένα κέλυφος που περιέχει υλικό πλούσιο σε άζωτο και
μάζας τουλάχιστον ίση με αυτή του ήλιου. Η πυκνότητα και η χημική σύσταση του
κελύφους δεν μπορούν να εξηγηθούν από τοπικές διακυμάνσεις το μέσου που βρίσκε-
ται στη ευρύτερη περιοχή. Το πιο πιθανό είναι να διαμορφώθηκε από εκροές ύλης του
διπλού συστήματος υπεύθυνο για τον υπεκαινοφανή. Στο Κεφάλαιο 2 αυτής της διατρι-
βής, διατυπώνουμε την άποψη ότι ο χώρος που περιβάλει τον υπερκαινοφανή του Κέπλερ
διαμορφώθηκε από το συνοδό αστέρα του λευκού νάνου ο οποίος ήταν ένας γίγαντας με
μάζα 4 - 5 φορές μεγαλύτερη αυτής του ήλιου. Κίνητρο αυτής της υπόθεσης είναι ότι
οι γίγαντες αστέρες, με την προαναφερθείσα μάζα, παρουσιάζουν έντονες εκροές, με τη
μορφή αστρικού ανέμου, υλικού πλούσιου σε άζωτο. Βασιζόμενοι σε αυτή την υπόθε-
ση εκτελέσαμε υδροδυναμικές προσομοιώσεις. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων
αυτών αναπαράγουν τις παρατηρήσιμες ποσότητες που αφορούν την κινηματική και τη
μορφολογία του υπερκαινοφανούς του Κέπλερ.
Σε κάποιες περιπτώσεις τα ίχνη αλληλεπίδρασης του υλικού του υπερκαινοφανούς

με το περιαστρικό μέσο είναι λιγότερο έκδηλες από ότι είναι στην περίπτωση του υπερ-
καινοφανούς του Κέπλερ. ΄Ενα άλλο Γαλαξιακό υπόλειμμα του του υπερκαινοφανούς
SN 1572,επίσης γνωστό ως υπερκαινοφανής του Τύχο, δεν παρουσιάζει καμία προφανή
ένδειξη μια τέτοιας αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, η δυναμική και οι ιδιότητες εκπομπής του
στις ακτίνες Χ δεν μπορούν να αναπαραχθούν από μοντέλα τα οποία υποθέτουν ότι ο ο
υπερκαινοφανής του Τύχο διαστέλλεται σε ένα ομογενές και αδιατάραχο μέσο. Στο Κε-
φάλαιο 3 μοντελοποιήσαμε το συγκεκριμένο υπόλειμμα υπερκαινοφανους, υποθέτοντας
ότι στο παρελθόν είχε αλληλεπιδράσει με μια μικρή αλλά πυκνή φούσκα, αποτελούμενη
από το υλικό του αστρικού ανέμου του προγεννήτορα. Η δυναμική και το φάσμα του
υπερκαινοφανούς που προέκυψε από τα μοντέλα μας βρήσκεται σε μεγαλύτερο βαθμό
συμφωνίας με τις παρατηρήσεις, σε σύγκριση με τα μοντέλα της βιβλιογραφίας, τα οποία
υποθέτουνε ένα ομογενές περιβάλλοντα μέσο.
Το Γαλαξιακό υπόλειμμα υπερκαινοφανούς με το όνομα RCW 86παρουσιάζει πολύ πιο

αξιοπερίεργα χαρακτηριστικά από τα δύο προαναφερθέντα αστρικά σώματα. Η μορφολο-
γία του αποκλίνει σημαντικά από τη σφαιρική συμμετρία (μοιάζει πιο πολύ με ορθογώνιο
κουτί) ενώ τα χαρακτηριστικές του ιδιότητες παρουσιάζουν μεγάλη χωρική διακύμανση.
Ο τύπος αυτού του υπολείμματος υπερκαινοφανούς παραμένει αδιευκρίνιστος. Ωστόσο
πρόσφατες παρατηρήσεις συνηγορούν σε μια τύπου Ια προέλευση. Στο Κεφάλαιο 4 με-
λετούμε τα χαρακτηριστικά αυτού του υπολείμματος υπερκαινοφανούς χρησιμοποιώντας
τις παρατηρήσεις του τηλεσκοπίου ακτίνων Χ, XMM - Newton. Από τις παρατηρήσεις
αυτές διαπιστώνουμε ότι οι ιδιότητες σε διάφορες περιοχές του υπολείμματος υπερκαινο-
φανούς μπορούν να εξηγηθούν αν η υπερκαινοφανής έκρηξη έλαβε χώρα εντός μίας μη
σφαιρικής κοιλότητας χαμηλής πυκνότητας. Μία τέτοια κοιλότητα μπορεί να διαμορφω-
θεί από τις εκροές ύλης που πηγάζουν από την επιφάνεια του λευκού νάνου. ΄Ενα τέτοιο
σενάριο δηλώνει ότι ο υπερκαινοφανής προέρχεται από ένα σύστημα μονού εκφυλισμού.
Συνακολούθως, εκτελέσαμε υδροδυναμικές προσομοιώσεις με σκοπό να ερευνήσουμε
εάν πράγματι ένα τέτοιο σενάριο είναι ικανό να αναπαράγει την παρατηρούμενη δυναμική
και τις ιδιότητες ακτινοβολίας του συγκεκριμένου σώματος. Τα αποτελέσματα της μο-
ντελοποίησης συμφωνούν με τα γενικά χαρακτηριστικά του RCW 86. ΄Οσον αφορά την
ανισοτροπία του σώματος αυτή μπορεί να εξηγηθεί από τη χρονική διαφορά κατά την
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οποία διάφορα μέρη του υπολείμματος συγκρούστηκαν με το πυκνό τοίχωμα που κείται
στην άκρη της κοιλότητας.
Μια άλλη διάσταση του θέματος με την οποία ασχολήθηκε η συγκεκριμένη διατριβή

είναι η μελέτη της εκπομπής των ακτίνων Χ κατά την πρώιμη φάση (πρώτες 150 μέρες)
του υπερκαινοφανούς (Κεφάλαιο 5). Εκτελέσαμε διάφορες τεχνικές υδροδυναμικών προ-
σομοιώσεων και υπολογίσαμε την αναμένουσα εκπομπή ακτίνων Χ από το ωστικό κύμα
του υπερκαινοφανούς για δύο περιπτώσεις προγεννητόρων: Την περίπτωση κατά την ο-
ποία ο περιβάλλον χώρος έχει διαμορφωθεί από τον αργό αστρικό άνεμο ενός αστέρα
γίγαντα και την περίπτωση όπου το περιαστρικό μέσο διαμορφώνεται από την αλλη-
λεπίδραση ενός αστρικού ανέμου με ένα ταχέως κινούμενο υλικό που προέρχεται από
διαδοχικές εκρήξεις στην επιφάνεια του λευκού νάνου, γνωστές ως καινοφανείς εκρήξεις.
Το σύστημα που παρουσιάζει αυτές τις εκρήξεις σε συνδυασμό με εκροές αστρικού α-
νέμου, ονομάζεται συμβιωτικό σύστημα καινοφανών. Σκοπός αυτής της μελέτης είναι
η σύγκριση των αποτελεσμάτων αυτών των προσομοιώσεων με τις σύγχρονες παρα-
τηρήσεις της εκπομπής ακτίνων Χ κατά την πρώιμη φάση των υπερκαινοφανών τύπου
Ια. Με το τρόπο αυτό μπορούμε να θέσουμε περιορισμούς στις ιδιότητες του χώρου
που περιβάλει την έκρηξη. Βρίσκουμε ότι η έλλειψη εκπομπής που παρατηρείται κατά
την πρώιμη φάση των υπερκαινοφανών τύπου Ια επιβάλει ένα ανώτατο όριο στο ρυθμό
απώλειας μάζας του γίγαντα αστέρα ίσο με 3 × 10−6 Μ⊙ yr−1, ενώ η έλλειψη αυτή
αναμένεται από προγεννήτορες με χαρακτηριστικά συμβιωτικών συστημάτων καινοφα-
νών. ΄Ενα επιπλέον αποτέλεσμα των προσομοιώσεων μας είναι ότι τα χαρακτηρικά του
περιβάλλοντα μέσου, που διαμορφώθηκε από ένα συμβιωτικό σύστημα καινοφανών, πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερες ομοιότητες με τον περιβάλλοντα χώρο που έχει παρατηρηθεί στο
οπτικό φάσμα ενός αριθμού υπερκαινοφανών εκρήξεων τύπου Ια όπως οι SN 2006Xκαι
PTF 2001kx.


