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Η επιστήμη, απαλλαγμένη από την αριστοτελική αντίληψη περί αιώνιου και αμετάβλητου 
κόσμου, μπόρεσε τους τελευταίους αιώνες να προχωρήσει γοργά προς την κατανόηση του 
φυσικού κόσμου. 
Η αστρονομία δεν είναι εξαίρεση σ’ αυτό και οι μεταβλητοί αστέρες αποτελούν ένα από τα 
εργαλεία που χρησιμοποιεί για να εξερευνήσει τις ιδιότητες και τη λειτουργία του κόσμου.

Όλα τα άστρα μεταβάλλουν τη λαμπρότητά τους όπως συμπεραίνουμε από την ηλιακή 
δραστηριότητα. Οι μεταβολές αυτές όμως είναι εξαιρετικά μικρής έντασης και δεν μπορούν να 
παρατηρηθούν στις αποστάσεις που βρίσκονται τα υπόλοιπα άστρα και με τα μέσα που διαθετει
η ανθρωπότητα. Κάποιες φορές όμως, οι μεταβολές αυτές είναι σημαντικές: μπορεί να 
μεταβάλλουν τη λαμπρότητα κατά 1/1000 του μεγέθους ως και 20 μεγέθη σε ακραίες 
καταστάσεις. Τότε, οι αστέρες αυτοί ονομάζονται μεταβλητοί και η μελέτη τους προσφέρει πολλά
στην επιστημονική έρευνα. Σήμερα, είναι καταχωρημένοι σε καταλόγους περισσότεροι από 
150.000 μεταβλητοί και πολλοί περισσότεροι βρίσκονται σε αναμονή για επιβεβαίωση. 
Υπολογίζουν οι αστρονόμοι πως το 30% των αστέρων ενός γαλαξία είναι μεταβλητής 
λαμπρότητας. 

Ο κύριος διαχωρισμός των μεταβλητών γίνεται ανάλογα με την προέλευση του αιτίου: εγγενείς ή
ενδογενείς (Intrinsic variables) είναι όσων οι μεταβολές οφείλονται σε διεργασίες που 
συμβαίνουν στο εσωτερικό τους  και εξωγενείς (Extrinsic variables) αυτοί που άλλα σώματα 
προκαλούν τις μεταβολές. Κάθε κατηγορία υποδιαιρείται σε πολλές άλλες που χονδρικά 
παρουσιάζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:.



Η αστρονομία, όπως κάθε επιστήμη, έχει ως βάση της τη διαδικασία της ταξινόμησης. Για τους 
αστέρες επί παραδείγματι, κριτήρια ταξινόμησης είναι η λαμπρότητα, το φυσικό μέγεθος, η 
μάζα, η χημική σύσταση, η ηλικία, η απόσταση κλπ. Από αυτά μόνο τη χημική σύσταση 
μπορούμε να γνωρίζουμε μέσω των φασματογράφων. Ας δούμε σιγά-σιγά πώς η σπουδή των 
μεταβλητών βοηθά στον προσδιορισμό κάποιων τουλάχιστον από τα υπόλοιπα.

Η παρατήρηση των μεταβλητών γίνεται με ιδιαίτερη επιτυχία και από ερασιτέχνες αστρονόμους 
και πραγματοποιείται με διαδοχική λήψη εικόνων της περιοχής που μας ενδιαφέρει, συνεχίζεται 
με επεξεργασία των εικόνων αυτών (βελτιστοποίηση) και ολοκληρώνεται με τη φωτομετρική 
τους ανάλυση και τη δημιουργία της καμπύλης φωτός. Πρόκειται για εύκολη αλλά απολύτως 
καθορισμένη από τους επιστήμονες, διαδικασία, η οποία το μόνο που απαιτεί είναι συνέπεια, 
πειθαρχία και χρόνο.

Σε μια τυπική εικόνα όπως η παρακάτω, είναι σημειωμένα μέσω του λογισμικού φωτομετρίας, 
τα άστρα που μας ενδιαφέρουν. V είναι ο μεταβλητός, C είναι ο αστέρας συγκρίσεως και Κ ο 
αστέρας ελέγχου. Ο αστέρας συγκρίσεως είναι σταθερής λαμπρότητας και κατά προτίμηση 
κοντινού φασματικού τύπου με τον μεταβλητό. Είναι αυτός με τον οποίο το λογισμικό συγκρίνει 
τον μεταβλητό για να αποτυπωθούν οι μεταβολές. Ο αστέρας ελέγχου χρησιμοποιείται για να 
επιβεβαιώνει τη σταθερότητα του αστέρα συγκρίσεως.

Όπως βλέπουμε, οι εικόνες που συλλέγει ο φωτομέτρης είναι ιδιαιτέρως “φτωχές” σε σχέση με 
αυτές των αστροφωτογράφων, γιατί καλούνται να εξυπηρετήσουν τελείως διαφορετικές 
ανάγκες.



Η επεξεργασία όλων των εικόνων από το λογισμικό δημιουργεί ένα αρχείο κειμένου με τα 
αποτελέσματα:

Από εκεί και πέρα, οι αστρονόμοι που εργάζονται με μεταβλητούς, έχουν τη γνώση και την 
εμπειρία να αποκωδικοποιήσουν την πληροφορία που περιέχεται σε κάθε καμπύλη φωτός και 
να εξάγουν νέα γνώση ή να επιβεβαιώσουν/απορρίψουν υπάρχουσες θεωρίες.

Καμπύλη φωτός ονομάζεται η γραφική παράσταση της μεταβολής της λαμπρότητας συναρτήσει
του χρόνου, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα του ΧΧ Κύκνου από τον Αντώνη Αγιομαμίτη. 
Στις καμπύλες φωτός, ο οριζόντιος άξονας παριστά την πρόοδο του χρόνου ενώ ο κάθετος την 
εξέλιξη της λαμπρότητας.



ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ας δούμε για παράδειγμα τους εξωγενείς μεταβλητούς. Πρόκειται συνηθέστατα για δυαδικά 
συστήματα αστέρων – ζεύγη άστρων δηλαδή σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αίτιο των 
μεταβολών είναι οι διαδοχικές εκλείψεις των μελών του ζεύγους, γι αυτό λέγονται εκλειπτικοί 
μεταβλητοί.
Βλέπουμε κάποιες καμπύλες φωτός από παρατηρήσεις μου. Όσο κι αν μοιάζουν ως προς το 
γενικό σχήμα: πρωτεύον και δευτερεύον ελάχιστο, μέγιστα,  εύκολα παρατηρούμε και 
θεμελιώδεις διαφορές. Αυτές προκαλούνται από διαφορετικές αποστάσεις μελών των ζευγών, 
αποκλίσεις του σχήματος από το σφαιροειδές, ύπαρξη γιγάντιων κηλίδων, αντανάκλαση του 
φωτός στην επιφάνεια του αμυδρότερου, διαβαθμίσεις λαμπρότητας στους αστρικούς δίσκους 
κ. α. Οι αστρονόμοι με βάση την εργασία των Wilson & Devinney το 1971, έχουν τη δυνατότητα 
μα δημιουργούν μοντέλα της μορφής και της θέσης των άστρων ενός εκλειπτικού ζεύγους.
 Όσο μεγαλύτερη η ακρίβεια των δεδομένων, τόσο πιστότερο το μοντέλο.

Τι μπορούμε να μάθουμε από τους εκλειπτικούς;



Εικαστική αναπαράσταση Δυαδικού εκλειπτικού συστήματος.

Από ένα επιτυχημένο μοντέλο, το σχήμα τους, την αναλογία μαζών (και πολλές φορές, τη μάζα 
καθενός), την απόσταση μεταξύ τους, την κατανομή του φωτισμού στην επιφάνειά τους, τυχόν 
μεταφορά υλικού από τον ένα στον άλλο αστέρα και πολλά άλλα στοιχεία που θα ήταν ανέφικτο 
με τις παρούσες δυνατότητες να γνωρίσουμε.



Για τον β Περσέως (Algol) επί παραδείγματι, έχει αποδειχθεί οτι ο πρωτεύων αστέρας είναι 
ένα λαμπρό και θερμό άστρο, ενώ ο δευτερεύων είναι μικρής μάζας – επομένως σχετικά 
ψυχρός αστέρας που έχει γεμίσει τον λωβό Roche και όταν υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες
θα ξεκινήσει εκροή υλικού προς τον πρωτεύοντα.

Περνάμε στους εγγενείς μεταβλητούς. Η πλειοψηφία τους αφορά σε αστέρες που μόλις έχουν 
αρχίσει να απομακρύνονται από την κύρια ακολουθία και να κατευθύνονται προς τους 
κλάδους των γιγάντων ή υπεργιγάντων. Οι μεταβολές τους οφείλονται σε αστάθεια στην 
παραγωγή ενέργειας στον φλοιό και το εσωτερικό  του πυρήνα λόγω της εξάντλησης επαρκών
αποθεμάτων υδρογόνου. Εκδηλώνονται με αναπάλσεις της επιφάνειας που προκαλούνται 
από κύματα παρόμοια με τα σεισμικά στη Γη γιαυτό και ο κλάδος που ασχολείται με αυτούς 
λέγεται αστροσεισμολογία. 

Τυπική καμπύλη φωτός ενός κηφείδη.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη από τις δύο κύριες ομάδες γιατί μπορούμε να αντλήσουμε 
περισσότερες χρήσιμες πληροφορίες.
Για παράδειγμα: οι κηφείδες και τα άστρα τύπου RR Λύρας. Έχουν εξαιρετικά σταθερή 
περίοδο και χαρακτηριστικής μορφής καμπύλες. Το χαρακτηριστικό τους γνώρισμα όμως είναι
η ισχυρή σχέση ανάμεσα στο απόλυτο μέγεθος και την περίοδο. Επειδή πρόκειται για πολύ 
λαμπρά αντικείμενα, μπορούμε να τα διακρίνουμε σε μεγάλες αποστάσεις είτε εντός του 
γαλαξία μας ή σε άλλους κοντινούς. Χρησιμοποιούνται λοιπόν ως δείκτες απόστασης, τόσο 
για σφαιρωτά ή παλαιά ανοικτά σμήνη, όσο και για κοντινούς γαλαξίες.



Τυπική καμπύλη φωτός βραχυπερίοδου μεταβλητού.

Οι βραχυπερίοδοι παλλόμενοι δίνουν πληροφορίες για τις συνθήκες στο εσωτερικό τους και 
την πορεία των άστρων προς το τέλος τους. Ανήκουν στους φασματικούς τύπους A και Fκαι 
το εύρος των μεταβολών είναι  αρκετά μικρότερο από αυτό των κηφειδών. Σε αντίθεση όμως 
με αυτούς, τις περισσότερες φορές παρουσιάζουν περίπλοκη δραστηριότητα με παλμούς 
πολλαπλών συχνοτήτων. Έτσι δεν έχουμε τη συνήθη περιοδική διόγκωση και συρρίκνωση 
του αστρικούσώματος των κηφειδών, αλλά φαίνεται να λαμβάνουν παράδοξα σχήματα κατά 
τις αναπάλσεις τους.

Μοντέλα σχήματος μεταβλητών πολλαπλών περιόδων



Οι κατακλυσμιαίοι μεταβλητοί μέσω της αλληλεπίδρασης κανονικών και εκφυλισμένων άστρων 
(δηλαδή λευκών νάνων ή αστέρων νετρονίων), επιτρέπουν τη μελέτη της συμπεριφοράς της 
ύλης σε ακραίες καταστάσεις. 

Οι υπερκαινοφανείς τέλος, αποκαλύπτουν τις διεργασίες που συμβαίνουν στο τέλος της ζωής 
άστρων μεγάλης μάζας, αλλά και χρησιμοποιούνται κι αυτοί ως δείκτες αποστάσεων για πολύ 
μακρινούς γαλαξίες ή ομάδες γαλαξιών.

Είναι φανερό λοιπόν πως η αστρονομία “χρησιμοποιείται” από τις άλλες φυσικές επιστήμες ως 
μέσον για τη μελέτη καταστάσεων και φαινομένων τα οποία δεν είναι δυνατόν να 
αναπαραχθούν σε εργαστήρια εδώ στον μικρό μας πλανήτη.

Κλείνοντας, να τονιστεί για μια ακόμα φορά η σημασία της συμμετοχής ερασιτεχνών 
αστρονόμων στην προσπάθεια συλλογής δεδομένων, κάτι που μπορεί να γίνεται παράλληλα με
τις άλλες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα (αστροφωτογραγία, stargazing κλπ).


