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Η φωτοµετρία – η καταγραφή δηλαδή των µεταβολών της λαµπρότητας ουρανίων σωµάτων 
– είναι ένας από τους κλάδους της αστρονοµίας, στον οποίο έχει βρει πρόσφορο έδαφος η 
συνεργασία µεταξύ επιστηµόνων και ερασιτεχνών αστρονόµων. 
 
Η πιο συνήθης εφαρµογή της είναι βέβαια η µέτρηση της διακύµανσης της λαµπρότητας 
µεταβλητών άστρων, υπάρχουν όµως και ένα πλήθος άλλων εξ ίσου σηµαντικών όπως είναι η 
φωτοµέτρηση κοµητών και αστεροειδών, τα φαινόµενα βαρυτικών µικροφακών, οι 
επιπροσθήσεις  κ. ά. 
 
 
 
Στις σελίδες αυτές θα παρουσιαστούν θέµατα 
σχετικά µε παρατηρήσεις που γίνονται κυρίως σε 
αστικό και περιαστικό περιβάλλον 
 
 

• Οπτική φωτοµετρία 
• ∆ιαφορική φωτοµετρία µε CCD 

 
 
 
Κάποια θέµατα που σχετίζονται άµεσα µε τα 
µεταβλητά άστρα, είναι τα εξής: 
 
 
 

• Ονοµατολογία µεταβλητών 
• Τύποι µεταβλητών 
• Συντοµογραφίες 
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Η χρήση συσκευών συζευγµένου φορτίου (CCD: charge coupled device), αποτελεί την πιο πρόσφατη 
εφαρµογή της τεχνολογίας στον τοµέα της φωτοµετρίας δια οργάνων. 
Αποτελεί πλέον, αποκλειστικό εργαλείο της αστρονοµίας γι’ αυτό το σκοπό και έχει εκτοπίσει τις παλιές 
παραδοσιακές µεθόδους της φωτογραφικής και φωτοηλεκτρικής φωτοµετρίας. 
 
Η χρήση συσκευών ccd, γρήγορα επεκτάθηκε στο χώρο της ερασιτεχνικής αστρονοµίας και σήµερα, 
υπάρχουν διαθέσιµα όργανα διαφόρων αναλύσεων και προδιαγραφών, πολλά από τα οποία µπορούν να 
δώσουν εξαιρετικά αποτελέσµατα ακόµα και αν χρησιµοποιούνται µε µικρά τηλεσκόπια και σε 
περιβάλλον µεγαλούπολης. 
 
Ο όρος διαφορική, έχει σχέση µε τη συγκεκριµένη µέθοδο φωτοµετρίας που, εν συντοµία, συνίσταται 
στον υπολογισµό των διαφορών λαµπρότητας ανάµεσα στο υπό µελέτη αντικείµενο και ένα άλλο, 
πρότυπης λαµπρότητας (αστέρας συγκρίσεως). 
 
 
 
 
 
 
Τα θέµατα που παρουσιάζονται εδώ,  
είναι: 
 
 
 
 

• Απαιτούµενος εξοπλισµός 
• Λογισµικό 
• ∆ιαδικασίες και τεχνικές 
• Καµπύλες 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 

Ο εξοπλισµός που πρέπει να διαθέτει όποιος 
ενδιαφέρεται να παρατηρήσει συστηµατικά την 
πολύ ενδιαφέρουσα αυτή κατηγορία άστρων, 
µπορεί να περιλαµβάνει τα παρακάτω: 

 

 Τηλεσκόπιο που θα οδηγεί καλά στην 
ορθή αναφορά και θα έχει στιβαρό 
µηχανισµό εστίασης. Είναι αυτονόητο ότι η 
διάµετρος του αντικειµενικού ( σε 
συνδυασµό πάντα µε την ποιότητα της 
κάµερας και του ουρανού) καθορίζει και 
την οριακή λαµπρότητα των άστρων που 
είναι δυνατόν να φωτοµετρηθούν. Για 
παράδειγµα, ένα τηλεσκόπιο 20 εκατοστών , f/3.3 µε µια σχετικώς καλή κάµερα, θα 
χρησιµοποιηθεί για στόχους µεγέθους έως 12.5-13, ενώ σε καθαρές χειµωνιάτικες νύχτες 
µπορεί να κάνει µετρήσεις έως το 14O µέγεθος . Σ’ αυτές τις τιµές έχει συνυπολογιστεί η 
παρουσία φωτοµετρικού φίλτρου V , αναφέρονται σε παρατήρηση από περιβάλλον 
φτωχό φωτοµετρικώς και για ακρίβεια µετρήσεων ±0,05 mag 

 

 Η κάµερα πρέπει να είναι οπωσδήποτε καλής ποιότητας, 16-bit, κατά προτίµηση χωρίς 
antiblooming. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η γραµµικότητα της απόκρισης σε όσο το δυνατόν 
µεγαλύτερο τµήµα της δυναµικής της περιοχής, ενώ ο χαµηλός θόρυβος σε συνδυασµό 
µε αποτελεσµατικό κύκλωµα ψύξης θα διευκολύνουν αρκετά.  Για φωτοµετρικές 
παρατηρήσεις δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν web κάµερες, ενώ οι ιδιοκατασκευές 
συνιστούν χάσιµο χρόνου και κυρίως χρηµάτων. Η ccd κάµερα αποτελεί ( ή πρέπει να 
αποτελεί ) το ακριβότερο, αναλογικά, κοµµάτι του εξοπλισµού µας, µια και η ορθή εκλογή 
θα έχει άµεσο αντίκτυπο στα αποτελέσµατα της εργασίας µας. Καθώς βέβαια εξελίσσεται 
η τεχνολογία, αρχίζουν να εµφανίζονται συσκευές χαµηλού κόστους που µπορούν να 
κάνουν αξιοπρεπώς αυτή την εργασία, γεγονός σηµαντικό για όσους δεν µπορούν να 
διαθέσουν άµεσα το αναγκαίο χρηµατικό ποσόν για κάµερα αξιώσεων.      

 Τα φίλτρα είναι απαραίτητα για τη συλλογή αξιοποιήσιµων δεδοµένων, ειδικά όταν 
καταγράφουµε συστηµατικά τη δραστηριότητα  κάποιου συγκεκριµένου άστρου.  Τα 
φωτοµετρικά φίλτρα έχουν διαφορετικές προδιαγραφές από τα αντίστοιχα φωτογραφικά 
και συνήθως ανήκουν στους τύπους Johnson- Cousins και Bessel-Cousins. Από τους 
ερασιτέχνες χρησιµοποιούνται τα Β, V, R και Ι ( Ιc ή Ιs).  Για κάποιον που θέλει να 
ξεκινήσει µε ένα µόνο φίλτρο, το V (πράσινο) είναι το πιο ενδεδειγµένο. Οι τιµές τους 
ξεκινούν από € 60,-  .  Για την εναλλαγή τους υπάρχουν διάφοροι µηχανισµοί, από 
συρόµενους και χειροκίνητους οδηγούς, έως αυτόµατα περιστρεφόµενους δίσκους που 
δέχονται εντολές από το πρόγραµµα ελέγχου της κάµερας. Οι τελευταίοι, αν και υψηλού 
κόστους, είναι απαραίτητοι σε όσους θέλουν να αυτοµατοποιήσουν τη διαδικασία. 
Υπάρχουν βέβαια και κατηγορίες µεταβλητών, των οποίων η παρατήρηση δεν απαιτεί τη 
χρήση φίλτρου. 

 



 

 Αν το τηλεσκόπιό µας έχει µεγάλο εστιακό µήκος και η επιφάνεια του ccd είναι µικρή, θα 
χρειαστεί η παρεµβολή ενός focal reducer για να έχουµε στη διάθεσή µας µεγαλύτερο 
πεδίο αλλά και να µειώσουµε το χρόνο έκθεσης. Το vigneting που προκαλεί εξαλείφεται 
εύκολα κατά τη διαδικασία επεξεργασίας των εικόνων.   

 Ο υπολογιστής που θα υποστηρίξει όλες τις συσκευές που εµπλέκονται στη φωτοµετρία, 
αρκεί να είναι κάποιος µέσης ισχύος αλλά µε ικανή χωρητικότητα στο σκληρό δίσκο του.  

 

Τέλος, υπάρχουν και διάφορα βοηθητικά εξαρτήµατα και συσκευές που διευκολύνουν τη 
διαδικασία παρατήρησης, όπως είναι το κουτί-κάλυµµα για να παίρνουµε flat fields (light box), 
η συσκευή για την αποµάκρυνση της υγρασίας από τα οπτικά στοιχεία (dew heater) κ.α. 
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ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

 
Το λογισµικό που έχει 
αναπτυχθεί για να καλύψει 
απαιτήσεις στα διάφορα 
στάδια της διαδικασίας είναι 
πολυποίκιλο και µπορεί να 
περιλαµβάνει τα παρακάτω: 
 

• Έλεγχος τηλεσκοπίου.  

Αν το τηλεσκόπιο 
επιτρέπει τη σύνδεσή του 
µε υπολογιστή ( συνήθως 
µέσω σειριακής θύρας), η 
αξιοποίηση αυτής της 
δυνατότητας προσφέρει 
πολλά στον αυτοµατισµό 
της καταγραφής. Πολλά 
από τα προγράµµατα 
ελέγχου CCD κάνουν και έλεγχο του τηλεσκοπίου αλλά πιο χρήσιµο είναι κάποιο, όπως 
το TheSky, το οποίο παρουσιάζει ταυτόχρονα και το χάρτη της περιοχής που 
σκοπεύουµε. 

• Έλεγχος κάµερας     

Κάθε συσκευή CCD συνοδεύεται από λογισµικό ελέγχου το οποίο τις περισσότερες φορές 
επιτρέπει και τον προγραµµατισµό - αυτοµατοποίηση της λειτουργίας της. 

Η ιδιότητες αυτές µας δίνουν τη δυνατότητα καθορισµού του πλήθους των εκθέσεων, τη 
χρονική διάρκεια κάθε µιας από αυτές, το φίλτρο που θα χρησιµοποιηθεί, τη διαδροµή 
αποθήκευσης κ.ά. 

• Επεξεργασία εικόνας και φωτοµετρία 

Εδώ το διαθέσιµο λογισµικό είναι πλούσιο και σε πλήθος και σε δυνατότητες. Υπάρχουν 
προγράµµατα που κυµαίνονται από απλά και φιλικά στον χρήστη, έως πολυσύνθετα 
πακέτα µε πολύ µεγάλες δυνατότητες αλλά και περιπλοκότητα. 

Το AIP4WIN φαίνεται να είναι ένας πολύ καλός συνδυασµός κόστους και 
αποτελεσµατικότητας. 

Στα περισσότερα από αυτά η επεξεργασία των εικόνων και η φωτοµέτρησή τους είναι µια 
γρήγορη διαδικασία εφ’ όσον η οδήγηση του τηλεσκοπίου είναι σχετικά ακριβής. 
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∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ  ΤΕΧΝΙΚΗ 

Η διαδικασία και η τεχνική 
διαφοροποιούνται λίγο ανάλογα 
µε τους τύπους των αντικειµένων 
που παρατηρούµε:  

 

• Μεταβλητοί βραχείας 
περιόδου.  

Σε πολλές περιπτώσεις η 
περίοδος του φαινοµένου είναι 
σχετικά µικρή, οπότε 
απαιτείται συνεχής λήψη 
εικόνων ώστε να 
καταγράψουµε την εξέλιξή 
του. Ενδεικτικά αναφέρονται 
οι κατηγορίες: γρήγορων 
εκλειπτικών, κηφειδών, RR 
Λύρας, δ Scuti, εκρηκτικών 
άστρων σε φάση 
δραστηριότητας  κλπ. 

Κατά τη διάρκεια της νύχτας µπορούµε να έχουµε έναν ή το πολύ δύο στόχους, οπότε το 
σηµαντικό µέρος περιορίζεται στην ορθή προετοιµασία, ενώ κατά τη διάρκεια της καταγραφής 
η συµµετοχή του παρατηρητή αφορά στον περιοδικό έλεγχο της εξέλιξής της. 

• Μεταβλητοί µακράς περιόδου – ανώµαλοι µεταβλητοί.  

Τέτοια είναι µεταβλητοί τύπου Mira, ηµικανονικοί, εκρηκτικοί σε φάση ηρεµίας, αστέρια τύπου 
R Βορείας Στεφάνου κ.ά. 

Για κάθε τέτοιο άστρο, αρκούν δύο ή τρεις εικόνες, συνήθως χωρίς φίλτρο, οπότε σε µία νύχτα 
µπορούµε να συλλέξουµε δεδοµένα από ένα µεγάλο πλήθος αντικειµένων.  

Και αυτή η διαδικασία όµως µπορεί να αυτοµατοποιηθεί, αν βέβαια το επιτρέπει η σύνθεση 
του εξοπλισµού µας. Χρήσιµα µπορούν να φανούν προγράµµατα βελτίωσης της σκόπευσης 
του τηλεσκοπίου όπως το Τ-Point ή το MaxPoint, αλλά και λογισµικό scripting όπως αυτό της 
Software Bisque τα οποία µε την απλοποίηση της εργασίας θα µας αφήσουν αρκετό χρόνο για 
ανάπαυση. 

• Τηλεσκόπιο και κάµερα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για αποτελεσµατική φωτοµετρία είναι το τηλεσκόπιο να εδράζεται σε 
ισηµερινή τράπεζα. Η κάµερα θα συνδέεται µε τρόπο που να µην της επιτρέπει να κινηθεί έτσι 
ώστε να λειτουργήσουν τα flat fields που θα πάρουµε. 

Για ένα καλά προσανατολισµένο τηλεσκόπιο, η διαδικασία αρχικοποίησης των συντεταγµένων 
είναι αρκετά απλή και αποτελεσµατική. 



 

• ∆ιαδικασία. 

Πέρα από τη σύνθεση του εξοπλισµού, η ποιότητα της φωτοµετρίας εξαρτάται σε µεγάλο 
βαθµό από την τήρηση συγκεκριµένης µεθοδολογίας.  

Οι εικόνες µας θα πρέπει να απαλλαγούν από κάθε παρεµβολή ηλεκτρονικής ή φυσικής 
προέλευσης, ώστε να αποτελούνται – κατά το δυνατόν – από καθαρό σήµα. Έτσι πρέπει να 
λαµβάνεται µια πλήρης σειρά βοηθητικών εικόνων µε τη µορφή bias frames, dark frames και 
flat fields, τα οποία θα αξιοποιηθούν από το λογισµικό ώστε, στη συνέχεια, να επιτρέψουν την 
αξιόπιστη φωτοµέτρηση. 

Επίσης πολύ σηµαντικό είναι να έχουµε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο λόγο σήµατος προς 
θόρυβο (S/N ratio), αλλά ταυτόχρονα να βρισκόµαστε στη γραµµική περιοχή της κάµερας ( να 
µην «υπερφωτίζουµε» τα αντικείµενα που µας ενδιαφέρουν). 

Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να βαθµονοµείται η κάµερα ανάλογα µε τη λαµπρότητα του άστρου 
αλλά και τις καιρικές συνθήκες της συγκεκριµένης νύχτας. 

Ο υπολογιστής που θα ελέγχει τον εξοπλισµό, θα πρέπει να είναι συγχρονισµένος στην 
σωστή ώρα, ιδιαίτερα για παρατηρήσεις βραχυπερίοδων µεταβλητών. 

 

Αυτό που δεν πρέπει να ξεχνούµε είναι πως κάνουµε µετρήσεις, εποµένως χρειάζεται ακρίβεια για 
να µπορέσουµε να τις υποβάλλουµε και να αξιοποιηθούν, διαφορετικά δεν υπάρχει λόγος 
ταλαιπωρίας.  

 

Τέλος, ας επισηµανθεί πως η φωτοµετρία είναι πραγµατικά εύκολη από τη στιγµή που θα 
εξοικειωθούµε µε τις συσκευές, το λογισµικό και τη διαδικασία.   
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ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Περισσότερες 
Καµπύλες 

 

 

 
Ο ΤΖ του Βοώτη  (EW/KW) Ο CC της Κόµης της Βερενίκης (EW/KW) 

  
Ο UX της Μεγάλης Άρκτου (EA/WD+NI) O RW της Κόµης της Βερενίκης(EW/KW) 

Το σύστηµα UX UMa έχει ως συνοδό ένα λευκό νάνο. Αυτό 
δικαιολογεί την απουσία δευτερευόντων ελαχίστων και το 
κατατάσσει επίσης στους κατακλυσµιαίους µεταβλητούς. 

Oι TZ Boo, RW Com και CC Com είναι overcontact 
εκλειπτικοί τύπου W UMa, δηλαδή ζεύγη νάνων αστέρων µε 
απόσταση κέντρων µικρότερη από το άθροισµα των ακτίνων 

τους. 

Μεταβλητοί τύπου δ Scuti 

 
∆ύο ΗΑD δ Scuti στον Ηνίοχο και τον Λύγκα (Φίλτρο V) 



HAD πολυπεριοδικός στον Κηφέα (Φίλτρο Ιc) Πολυπεριοδικός µικρού εύρους στην Κασσιόπη (Φίλτρο Β) 

 
ΗΑD δ Scuti στη Μικρή Άρκτο ( φωτοµετρία Γιάννης Ροζάκης) Η διάβαση εξωπλανήτη ΤrES-1 ( φωτοµετρία Γιάννης 

Ροζάκης) 
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AB Andromedae (EW/KW) 
 

Καµπύλη της 5ης Οκτωβρίου 2005, σε δύο χρώµατα : V και Ic. ∆ιάρκεια καταγραφής: 9,6 ώρες.  ∆εξιά 
απεικονίζεται το θεωρητικό µοντέλο του συστήµατος αυτού. 



 

ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  &  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  

ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ  ΑΣΤΕΡΩΝ 
 

Τα  µεταβλητά άστρα, όσα τουλάχιστον δεν είναι αρκετά λαµπρά ώστε να έχουν ήδη 
προσδιορισµούς κατά Bayer ( δ Ασπίδας, µ Κηφέως,  

 χ Κύκνου κλπ), έχει καθιερωθεί να ονοµάζονται µε την ακόλουθη µεθοδολογία: 

 

• Με τα γράµµατα R έως Z για τα λαµπρότερα από αυτά. Πχ   R Βορείας Στεφάνου, Ζ 
Καµηλοπάρδαλης, Τ Ταύρου. 

• Με τους συνδυασµούς ΑΑ, ΑΒ, …, ΖΖ του λατινικού αλφαβήτου. Πχ   VV Κηφέως, BR 
Κύκνου, GP Ανδροµέδας, κλπ. Εδώ πρέπει να διευκρινισθεί ότι πάντα εξαιρείται το 
γράµµα J και ότι ο επόµενος του Ζ µεταβλητός θα πάρει τον προσδιορισµό RR, 
κατόπιν τον RS, έως τον ΖΖ. Μετά ξεκινά η σειρά ΑΑ, ΑΒ,… έως QZ. 

• Μόλις εξαντληθούν οι δυνατοί συνδυασµοί, συνεχίζεται µε V335, V336, … 

 

 

Η Αστρονοµία έχει κατατάξει τους  µεταβλητούς σε κατηγορίες µε βάση ορισµένα κύρια 
χαρακτηριστικά: 

 

• Παλλόµενοι µεταβλητοί (Pulsating variables)    
         Οι µεταβολές τους οφείλονται σε παλµούς 
της επιφανείας τους, ακτινικούς ή µη και διαιρούνται στις εξής κύριες        
υποκατηγορίες: 

1. Κηφείδες.  Yπεργίγαντες φασµατικού τύπου F στο µέγιστο και G έως Κ 
στο ελάχιστο. Περίοδοι από 1 έως 70 ηµέρες συνήθως, µε εύρος 
µεταβολής από 0.1 έως 2 µεγέθη. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι ότι 
το απόλυτο µέγεθος εξαρτάται από την περίοδό τους. 

2. Άστρα RR Λύρας. Γίγαντες του πληθυσµού ΙΙ µε µικρό εύρος 
µεταβολής (0.3 έως 1.0 µέγεθος) και σύντοµη περίοδο, συνήθως 
λιγότερο από 24 ώρες. Χαρακτηριστικό τους είναι πως έχουν όλοι το ίδιο 
απόλυτο µέγεθος ανεξάρτητα από την περίοδο, το οποίο υπολογίζεται 
στο +0.5. Ως παλαιά άστρα βρίσκονται πάντα µέσα σε σφαιρωτά σµήνη 
και βοηθούν στον υπολογισµό της απόστασής τους. Λέγονται και 
Μεταβλητοί Σµηνών. 

3. Άστρα RV Ταύρου. Κίτρινοι µακροπερίοδοι υπεργίγαντες µέσης 
περιόδου (30 έως 100 ηµέρες) και εύρους  έως 3 µεγεθών. 
Χαρακτηρίζονται από την εναλλαγή ρηχών και βαθέων ελαχίστων. 
Φασµατικοί τύποι από G έως Κ. 

4. δ-Scuti. Άστρα του πληθυσµού Ι που βρίσκονται στη ζώνη αστάθειας 
του διαγράµµατος H-R. Χαρακτηρίζονται από µικρού εύρους µεταβολές ( 
λίγων χιλιοστών έως λίγων εκατοστών του µεγέθους) και µε µεγάλη 
συχνότητα παλµών που µπορεί να ξεπεράσει τους 20 ανά ηµέρα. 
Παλαιότερα, τα µεγαλύτερου εύρους από αυτά τα αντικείµενα (HADs) 
θεωρούνταν µέλη της οµάδας RR Λύρας, έχουν όµως τελείως 



διαφορετικές ιδιότητες. Πολλές φορές υπάρχουν περισσότερες από µία 
συχνότητες παλµών (πολυπεριοδικοί δ-Scuti). Φασµατικοί τύποι Α και F. 

5. Άστρα W Virginis. Ονοµάζονται και Κηφείδες του πληθυσµού ΙΙ γιατί 
έχουν παρόµοια δραστηριότητα µε τους κλασσικούς κηφείδες αλλά 
αφ’ενός το απόλυτο µέγεθος είναι µικρότερο και οι περίοδοί τους είναι 
µεγαλύτερες και αφ’ετέρου είναι πολύ παλαιά άστρα.  

6. Νάνοι Κηφείδες. Το εύρος µεταβολής είναι από 0,2 έως 1,2 µεγέθη σε 
περιόδους από 1.3 έως 5 ώρες. Οι µικρότερου εύρους µεταβλητοί 
διακρίνονται από τους δ-Scuti µόνο από το ότι είναι σηµαντικά 
παλαιότεροι. 

7. Άστρα τύπου Mira. Μακροπερίοδοι µεταβλητοί κόκκινοι γίγαντες µε 
περιόδους από 80 έως 1000 ηµέρες και εύρος µεταβολής από 2,5 έως 5,0 
µεγέθη συνήθως. 

8. Ηµικανονικοί. Ανοµοιογενής οµάδα από γίγαντες και υπεργίγαντες µε 
παρεµβολές ακανόνιστων διακυµάνσεων της λαµπρότητας ανάµεσα σε 
περίπου κανονικής περιόδου παλµούς. Περίοδοι από 30 έως 1000 ηµέρες 
και διακυµάνσεις από 1 έως 2 µεγέθη. 

• Εκρηκτικοί µεταβλητοί (eruptive variables) 

Οι µεταβολές τους οφείλονται σε εκρήξεις και γενικότερα βίαιες διεργασίες 
είτε στην επιφάνειά τους, είτε σε δίσκο   επαύξησης γύρω τους. 
Σηµαντικότερες υποκατηγορίες είναι: 

1. Κατακλυσµιαίοι µεταβλητοί. ∆ιπλά συστήµατα που αποτελούνται από 
ένα άστρο συνήθως σαν τον Ήλιο και ένα λευκό νάνο (ή σπανιότερα 
αστέρα νετρονίων) που απορροφά ύλη από τον πρωτεύοντα, η οποία 
καταλήγει σε δίσκο επαύξησης γύρω από τον πυκνό αστέρα. Από αυτούς 
προέρχονται οι κλασσικοί καινοφανείς, οι επαναληπτικοί καινοφανείς και 
οι νάνοι καινοφανείς που χωρίζονται στις υποοµάδες των τύπων U 
∆ιδύµων (Geminorum), Z Καµηλοπάρδαλης και SU Μεγάλης Άρκτου. 

2. Συµβιωτικά άστρα.  Επίσης διπλά συστήµατα αποτελούµενα από ένα 
κόκκινο γίγαντα και ένα θερµό µπλε άστρο. Περιβάλλονται από νέφος 
ύλης και δίνουν µεταβολές εύρους έως 3 µεγέθη. 

3. Άστρα τύπου R CrB (Βορείας Στεφάνου). Λαµπρά άστρα πλούσια σε 
άνθρακα, τα οποία µένουν επί µακρόν στη µέγιστη λαµπρότητα και µε 
ακανόνιστη περίοδο παρουσιάζουν µείωση που φτάνει τα 9 µεγέθη. 
Επανέρχονται στο κανονικό µέγεθος σε διάστηµα λίγων µηνών. 

• Εκλειπτικοί µεταβλητοί (eclipsing variables) 

Πρόκειται για ζεύγη άστρων, συνήθως σε πολύ µικρή απόσταση µεταξύ 
τους και οι µεταβολές τους οφείλονται σε διαδοχικές εκλείψεις, καθώς το 
ένα περνά µπροστά από το άλλο. Σηµαντικότερες υποκατηγορίες είναι: 

1. β Περσέως (Algol). Αποχωρισµένα συστήµατα µε περιόδους 
µεγαλύτερες της µίας ηµέρας και τµήµατα σταθερής λαµπρότητας 
ανάµεσα στα ελάχιστα. 

2. β Λύρας. Μεγάλοι αστέρες σε µικρή απόσταση µεταξύ τους. Η ισχυρή 
βαρυτική αλληλεπίδραση έχει ως αποτέλεσµα την παραµόρφωση του 
σχήµατος των άστρων και τη γρήγορη µεταφορά ύλης. 

3. W Μεγ. Άρκτου. Νάνοι αστέρες σχεδόν σε επαφή. Συχνά ο ένας από 
τους δύο έχει γεµίσει το λoβό Roche και χάνει ύλη µε ταχύ ρυθµό. 
Περίοδοι συνήθως µικρότερες της µίας ηµέρας και εύρος µεταβολής από 
0,2 έως 0,8 µεγέθη. 

• Περιστρεφόµενοι µεταβλητοί (rotating variables) 



              Άστρα µε µικρό εύρος µεταβολών που οφείλονται σε σκοτεινές ή φωτεινές 
κηλίδες στην επιφάνειά τους. 

• Αστέρες εκλάµψεων (flare stars). 

Αναφέρονται και ως άστρα τύπου UV Ceti (Κήτους) και είναι αµυδρά , 
ψυχρά , κόκκινα αντικείµενα της κύρια ακολουθίας  που παρουσιάζουν 
µικρής διάρκειας αλλά σηµαντικού εύρους εκλάµψεις. 

• Τ Ταύρου. 

Νεογέννητα άστρα µε µικρού εύρους ακανόνιστες µεταβολές που έχουν 
προέλευση τις διεργασίες στο νέφος ύλης που ακόµα τα περιβάλλει. 

• Άστρα Wolf-Rayet 

Γιγάντια άστρα πολύ υψηλής θερµοκρασίας που παρουσιάζουν φάσµα 
εκποµπής προερχόµενο από το διαστελλόµενο   κέλυφος υλικού που τα 
περιβάλλει. 

• Ανώµαλοι µεταβλητοί. 

Όπως δείχνει και το όνοµά τους, είναι άστρα που παρουσιάζουν µεταβολές 
εντελώς ακανόνιστες και ως προς την περίοδο   και ως προς το εύρος. 

 

Η µελέτη των επιµέρους χαρακτηριστικών διαφόρων τύπων µεταβλητών, οδηγεί σε πιο 
λεπτούς διαχωρισµούς και ένα πλήθος υποοµάδων και υποκατηγοριών.  

Πολλές φορές βλέπουµε στον τύπο του µεταβλητού να υπάρχουν συντοµογραφίες που 
εκφράζουν την ταξινόµησή τους σε τέτοιες υποκατηγορίες. Για την ερµηνεία αυτών των 
συντοµογραφιών, υπάρχει ο δικτυακός τόπος : 
http://observe.phy.sfasu.edu/Misc/Perl/GCVS/vartype.txt  (στα Αγγλικά). 

 
 
 


