
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ SN 1987 A 

Φαινόμενο μέγεθος m: Το υποκειμενικό αίσθημα που δημιουργεί στο 

μάτι μας η ένταση ακτινοβολίας Ι από ένα αστέρι. Αυτό που λέμε πόσο 

λαμπρό είναι. Όσο μικρότερο φαινόμενο μέγεθος έχει ένα αστέρι τόσο πιο 

λαμπρό είναι. Μία μονάδα μικρότερο φαινόμενο μέγεθος ισοδυναμεί με 

2,512 φορές λαμπρότερο αστέρι. Με γυμνό μάτι μπορούμε να δούμε 

θεωρητικά σε ιδανικές συνθήκες μέχρι m = 6. 

Απόλυτο μέγεθος Μ: Το φαινόμενο μέγεθος ΟΛΩΝ των αστέρων στην 

απόσταση των 10 parsec = 32,6 ly. 

Φωτεινότητα(Luminosity) L: H ισχύς της Η/Μ ακτινοβολίας που εκπέμπεται 

από το αστέρι σε όλα τα μήκη κύματος. 

Για ένα αστέρι: Μ – m = 5 – 5logr  το r σε pc. 

ΠΡΟΓΟΝΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΟΥ SN 1987 A 

Ο μπλε υπεργίγαντας sanduleak - 69 202 από τον οποίο προήλθε ο SN 1987 A 

είχε μάζα 20 ηλιακές, ακτίνα 40 ηλιακές, θερμοκρασία 16000 Κ, φαινόμενο 

μέγεθος  m = 12.4 , απόσταση 168000 ly = 51400 pc. Ο Sanduleak – 69 202 ένα 

από τα πολλά γιγάντια αστέρια του νεφελώματος «Ταραντούλα» στο μεγάλο 

νέφος του Μαγγελάνου. Μέχρι το 1987 οι αστροφυσικοί πίστευαν ότι μόνο 

ερυθροί υπεργίγαντες που έχουν εξαντλήσει όλα τα πυρηνικά τους καύσιμα 

δίνουν έκρηξη supernova. Σήμερα πλέον είναι απόλυτα κατανοητός και ο 

τρόπος με τον οποίο οι κυανοί υπεργίγαντες δίνουν έκρηξη supernova. 

H ΠΡΩΤΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ  

Το βράδυ της 23ης Φεβρουαρίου του 1987 κάτω από ορυχείο Zn στην Ιαπωνία 

μετρητής κατέγραψε 12 νετρίνα σε 10 s. Δεδομένης της σπανιότητας 

καταγραφής νετρίνων, ο αριθμός αυτός σήμαινε ότι κάθε cm2 της επιφάνειας 

της γης «βομβαρδίστηκε» από 10 δισεκατομμύρια νετρίνα!!! Κάτι που μόνο 

μία έκρηξη supernova προκαλεί. 

Τα νετρίνα  αυτά είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους 168000 χρόνια πριν από το 

μεγάλο Μαγγελανικό νέφος.  

Τρείς ώρες αργότερα η λάμψη της έκρηξης παρατηρήθηκε από τρείς 

παρατηρητές. 

 



ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΕΡΑ ΝΕΤΡΟΝΙΩΝ 

Όταν ο Sanduleak – 69 202 έφτασε στο τέλος της ζωής του ο πυρήνας του 

άρχισε να καταρρέει με ιλιγγιώδη ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,1c.  
Τα πρωτόνια και τα ηλεκτρόνια στις ακραίες συνθήκες που δημιούργησε η 

βαρυτική κατάρρευση του πυρήνα του άστρου ενώνονται προς σχηματισμό 

νετρονίων και νετρίνων ηλεκτρονίου(p+e=>n + νe). 

Μία μάζα 1,5 φορές την ηλιακή έως 3 φορές την ηλιακή περιορίζεται σε μία 

ακτίνα 10 km δίνοντας μία πυκνότητα αντίστοιχη των πυρήνων των ατόμων. Η 

δομή που σχηματίστηκε είναι η πιο ακραία μορφή άστρου γνωστού ως 

αστέρα νετρονίων. Από το 1987 μόνο πέρυσι οι επιστήμονες κατάφεραν να 

εντοπίσουν κάποιες ενδείξεις για την ύπαρξη αστέρα νετρονίων στο 

υπόλειμμα της έκρηξης. Στην εικόνα κάτω που είναι σύνθεση εικόνων του 

Hubble μετά το 1990 φυσικά βλέπουμε τον ιονισμένο από την υπεριώδη 

ακτινοβολία δακτύλιο να απομακρύνεται ωθούμενος από το ωστικό κύμα της 

έκρηξης. Η ιονισμένη ύλη του δακτυλίου προέρχεται από υλικό του 

προγονικού αστέρα που απομάκρυναν οι αστρικοί άνεμοι από την επιφάνειά 

του. 

 
ΤΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ SUPERNOVA 1987 A 



Στο εσωτερικό του δακτυλίου υπάρχει ένα σύννεφο αερίων και σκόνης και 

λογικά στο κέντρο βρίσκεται ο αστέρας νετρονίων, εκτός αν το σύμπαν μας 

επιφυλάσσει μία ακόμα μεγάλη έκπληξη. 

Στην εικόνα κάτω βλέπεται το πιο όμορφο και πιο διάσημο υπόλειμμα 

supernova το «νεφέλωμα του Καρκίνου» στον αστερισμό του Ταύρου. 

Προέκυψε από έκρηξη supernova το 1054 μχ και καταγράφηκε από Κινέζους 

αστρονόμους. 

 
Crab nebula 

 

Στην εκπληκτική εικόνα κάτω  βλέπετε τον αστέρα νετρονίων – Pulsar του 

νεφελώματος του Καρκίνου στο κέντρο της εικόνας. Η εικόνα είναι σύνθεση 

των διαστημικών τηλεσκοπίων  Hubble(η κόκκινη περιοχή) και του 



διαστημικού τηλεσκοπίου ακτίνων Χ Chandra(η μπλε περιοχή). Ο αστέρας 

νετρονίων έχει στρυμωγμένα 4χ1030 kg(2 ήλιοι) σε μια διάμετρο Σύνταγμα – 

Κηφισιά. Η επιφανειακή του θερμοκρασία είναι 3χ108 Κ και η περίοδος 

περιστροφής του 33,5028583 ms. Η ακρίβεια περιστροφής των Pulsar 

ξεπερνάει ακόμα και τα ατομικά ρολόγια.  

 
Pulsar in Crab nebula 

 

ΑΝΑΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΟΥΣΑΣ ΥΛΗ 

Τα νετρόνια όντας φερμιόνια  υπακούουν στην απαγορευτική αρχή του Pauli 

«Δεν είναι δυνατόν δυο πανομοιότυπα φερμιόνια(σπιν ½) να καταλαμβάνουν 

την ίδια κβαντική κατάσταση την ίδια στιγμή» 



Το Φερμιονικό «αέριο» νετρονίων (δεν πρόκειται για κλασικό αέριο αλλά 

για κατάσταση της ύλης που ερμηνεύεται από τις αρχές της κβαντικής 

φυσικής) που προκύπτει έχει όλες τις κατώτερες ενεργειακές καταστάσεις 

συμπληρωμένες «πλήρης εκφυλισμός» και καμία πίεση που να οφείλεται σε 

μάζα έως 3 ηλιακές δεν μπορεί να το συμπιέσει άλλο, αναπτύσσεται εν 

ολίγοις μία πίεση εκφυλισμού που ανακόπτει την περαιτέρω κατάρρευση του 

άστρου. Η ανάκρουση της καταρρέουσας ύλης από τον συμπαγή αστέρα 

νετρονίων  προκαλεί ένα τεραστίων διαστάσεων ωστικό κύμα το οποίο 

ενισχύεται από την ενέργεια των 4χ1053 ergs !!! των 1058 νετρίνων !!! και 

παρασύροντας τα εξωτερικά στρώματα δίνει μία έκρηξη που μεγαλύτερές της 

είναι η big bang και οι εκλάμψεις ακτίνων γ , μία έκρηξη γνωστή ως 

supernova. 

Τα νετρίνα δραπετεύουν πριν το ωστικό κύμα φτάσει στην επιφάνεια και 

προκαλέσει την έκρηξη  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

3 h μετά την καταγραφή νετρίνων ένας βοηθός ερευνητής του πανεπιστημίου 

του Τορόντο που εργαζόταν σε τηλεσκόπιο στη Χιλή παρατηρώντας το μεγάλο 

Μαγγελανικό νέφος εντόπισε ένα αστέρι στο νεφέλωμα Ταραντούλα που δεν 

έπρεπε να υπάρχει και το πρωί ενημέρωσε τον υπεύθυνο καθηγητή. 

Ανεξάρτητα ένας ερασιτέχνης στην Νέα Ζηλανδία που μελετούσε 

μεταβλητούς αστέρες στον ίδιο γαλαξία εφοδιασμένος με τον απαραίτητο 

εξοπλισμό(CCD, φασματοφωτόμετρο και φίλτρα) εντόπισε επίσης την λάμψη 

και έμεινε όλο το βράδυ συγκεντρώνοντας πολύτιμα στοιχεία για τις πρώτες 

ώρες της έκρηξης. Ο ερασιτέχνης μέτρησε το φαινόμενο μέγεθος της λάμψης 

και βρήκε την τιμή           m = 5,1 από 12,4 που ήταν το προγονικό αστέρι, 

δηλαδή 2,51212,4-5,1 = 832 φορές πιο λαμπρό. Όμως φαινόμενο μέγεθος 5,1 

από αστέρι στα 168000 έτη φωτός δεν υπάρχει. Μόνο μία έκρηξη supernova 

δικαιολογεί τέτοια αύξηση στη φαινόμενη λαμπρότητα του άστρου.  

Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της έκρηξης πρέπει να εργαστούμε με 

ΑΠΟΛΥΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ, να φέρουμε δηλαδή νοητά την έκρηξη στα 32,6 έτη 

φωτός = 10 pc. 

Πολύ εύκολα από τη θεμελιώδη εξίσωση της φωτομετρίας έχουμε: 

Μ – m = 5 – 5logr => M = 5,1 + 5 – 5log51400 => M = -13,45  

Το πιο λαμπρό ουράνιο αντικείμενο μετά τον ήλιο είναι το φεγγάρι με m = -12 

Δηλαδή η λάμψη της supernova στα 326 τρισεκατομμύρια km θα ήταν  



περίπου 3 φορές λαμπρότερη από την Πανσέληνο και προφανώς θα φαινόταν 

και την ημέρα. 

Ο ήλιος μας στα 10 pc θα ήταν ένα αμυδρό αστέρι με ΜΗ = 4,8 . Η έκρηξη 

supernova επομένως ήταν 2,5124,8-(-13,45) = 2,51218,25= 20.000.000 φορές 

απολύτως λαμπρότερη από τον ήλιο μας και η ισχύς της 20.000.000 

μεγαλύτερη του ήλιου μας δηλαδή 20.000.000χ4χ1026 = 8χ1033 W. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΡΗΞΗ 

Ο supernova 1987 A είχε μία ιδιορρυθμία. Το μέγιστο του φαινόμενου 

μεγέθους του m = 2,9 μετρήθηκε 80 ημέρες μετά την έκρηξη. Ο λόγος ήταν ότι 

με την έκρηξη εκτινάχτηκε και μία τεράστια ποσότητα ραδιενεργού 56Ni . Η 

διάσπαση του 56Ni αρχικά σε 56Co με χρόνο ημίσειας ζωής 6 ημέρες και τελικά 

σε 56Fe με χρόνο ημιζωής 77 ημέρες, πρόσθεσε μεγάλα ποσά ενέργειας στην 

ήδη υπάρχουσα ενέργεια. 

Όπως και προηγουμένως m = 2,9 αντιστοιχεί σε Μ = -15,65 και λάμψη 

152.000.000 απολύτως λαμπρότερη από τον ήλιο μας ή με ισχύ 6χ1034 W. 

Η ΚΑΜΠΥΛΗ ΦΩΤΟΣ ΤΟΥ SUPERNOVA 1987 A 

Καμπύλη φωτός ενός ουράνιου αντικειμένου είναι η συνάρτηση του 

φαινόμενου μεγέθους του m με τον χρόνο t. Για τον supernova 1987 Α στο 

οπτικό(λ = 550 nm) είναι στο 

σχήμα. 

Το μέγιστο mV = 2,9 αντιστοιχεί 

στις 18 Μαΐου 1987. Ο supernova 

ήταν θεωρητικά ορατός με γυμνό 

μάτι (mV = 6) μέχρι τις πρώτες 

ημέρες του Ιουλίου 1987. 

Η καμπύλη αυτή ελήφθη με χρήση φίλτρου που ευνοεί τη διέλευση μηκών 

κύματος γύρω από τα 550 nm. 

Από τη λήψη μετρήσεων με άλλα φίλτρα στο υπεριώδες ,στο μπλε , στο 

κόκκινο και στο υπέρυθρο κατασκευάζεται η λεγόμενη βολομετρική καμπύλη 

φωτός. Είδαμε ότι από το φαινόμενο μέγεθος m προκύπτει το απόλυτο 

μέγεθος Μ και σε σύγκριση με τον ήλιο η φωτεινότητα - Luminosity L(ισχύς 

της λάμψης). Έτσι κατασκευάζεται η βολομετρική καμπύλη φωτός σαν 

φωτεινότητα L συναρτήσει του χρόνου(εικ. Κάτω). 



 
 

Προσέξτε ότι το μέγιστο στις 80 ημέρες περίπου 1035 W  συμπίπτει στο 

περίπου  με την τιμή των 6χ1034 W. 

Η καμπύλη δεν είναι η πρωτότυπη που αντί για Watt έχει ergs/s και δεν 

γνωρίζω τον λόγο που οι αστροφυσικοί χρησιμοποιούν συχνά πυκνά μονάδες 

CGS. 

Τώρα από την παραπάνω καμπύλη φωτός και από το εμβαδόν μπορούμε να 

βρούμε την ενέργεια που απελευθερώθηκε σε κάθε φάση της εξέλιξης του 

supernova. 

H ενέργεια στο οπτικό μέρος του φάσματος που απελευθερώθηκε τα 10 

πρώτα sec ήταν 1051 – 1052 erg. H ενέργεια αυτή 

αντιστοιχεί στην ενέργεια που ελευθερώνουν όλοι οι 

γαλαξίες του ορατού σύμπαντος στον ίδιο χρόνο. 
 


