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Πεξίιεςε 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη σο ζέκα ηε θσηνκεηξηθή κειέηε δχν δηπιψλ εθιεηπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ: ηεο V380 Cas θαη ηνπ  TZ Boo, κε ην 14΄΄ηειεζθφπην ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αζηξνλνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ κέζα απφ ηελ 

θαηαζθεπή ηεο θακπχιεο θσηφο ζε πνιιά θίιηξα αιιά θαη ηελ θαηαζθεπή θαη ηε 

κειέηε ησλ O-C δηαγξακκάησλ ηνπο.  

   Τα πξψηα ηξία θεθάιαηα αλαθέξνληαη ζε γεληθφηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηε 

θπζηθή ησλ δηπιψλ αζηξηθψλ ζπζηεκάησλ, ηηο ηερληθέο παξαηήξεζεο ηνπο θαζψο θαη 

ηελ αλάιπζε κέζσ ησλ δηαγξακκάησλ O-C. Τα επφκελα δχν θεθάιαηα αλαθέξνληαη 

ζηελ αλάιπζε ησλ δπν παξαηεξεζέλησλ ζπζηεκάησλ: ηεο V380 Cas, πνπ είρε 

ηαμηλνκεζεί σο Algol type θαη ηνπ ΤΕ Βνν, ηχπνπ W-Ma. Τν θάζε θεθάιαην πεξηέρεη 

: ηηο παξαηεξήζεηο, ηελ αλάιπζε, ηα κνληέια θαη ηηο εμαγφκελεο παξακέηξνπο απηνχ 

ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο O-C. 

    Τα λέα θσηνκεηξηθά δεδνκέλα ηνπ 2010 ζηα θίιηξα BVRI ηνπ TZ Boo -ελφο 

εθιεηπηηθνχ δηπινχ ζπζηήκαηνο ζε επαθή ηχπνπ W UMa-ζε ζπλδπαζκφ κε 

δεκνζηεπκέλεο θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο, νδήγεζαλ ζηελ πξψηε θσηνκεηξηθή 

ιχζε ηνπ κε ην πξφγξακκα PHOEBE. Οη ζπλζεηηθέο θακπχιεο, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 

γηα λα ηαηξηάμνπλ ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θσηνκεηξηθψλ θακπχισλ 

πεξηιακβάλνπλ κηα ςπρξή θειίδα ζηνλ πξσηεχνληα αζηέξα θαη ε κηθξή αλαινγία 

ησλ καδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο δείρλεη φηη ην ζχζηεκα είλαη ζε ζηελή επαθή κε f=52.5% 

θαη αλήθεη ζηελ Α-ππνθαηεγνξία.. Με βάζε ηα 7 λέα ειάρηζηα θαη φια ηα 

πξνεγνχκελα ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε ζχλνιν 70 εηψλ, κειεηήζεθε ε καθξφρξνλε 

κεηαβνιή ηεο ηξνρηαθήο ηνπ πεξηφδνπ απφ ην O-C δηάγξακκα. Παξαηεξήζεθε κηα 

θπθιηθή κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ  31,2 εηψλ, κε πιάηνο 0,033 εκεξψλ θαη επηπξφζζεηα 

κηα κείσζε κε ξπζκφ dP/dt = -2,1 x 10
-8

 εκέξεο /έηνο. Ζ θπθιηθή αιιαγή ηεο 

πεξηφδνπ πηζαλφλ ππνδειψλεη φηη ην δηπιφ εθιεηπηηθφ ζχζηεκα TZ Boo είλαη ηξηπιφ 

ή ηεηξαπιφ ζχζηεκα, ζε ζπκθσλία κε ηα ηειεπηαία θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα. Ζ 

καθξνρξφληα κείσζε ηεο πεξηφδνπ κε ηελ απψιεηα κάδαο θαη ζηξνθνξκήο έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ επαθήο θαη ηειηθά ηελ εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζε έλαλ ηαρέσο πεξηζηξεθφκελν αζηέξα. 

    Ο κεηαβιεηφο αζηέξαο V0380 Cas παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Ηνχλην ηνπ 2009 έσο ηνλ 

Ηνχιην ηνπ 2010 θαη νη πιήξεηο θακπχιεο θσηφο ζηα θίιηξα BVRI παξνπζηάδνληαη 

γηα πξψηε θνξά καδί κε λέα ειάρηζηα γηα ηελ εχξεζε ηεο πεξηφδνπ ηνπ. Καλέλα 

δεπηεξεχνλ ειάρηζην δελ παξαηεξήζεθε. Με ην πξφγξακκα PHOEBE δεκηνπξγήζεθε 

γηα πξψηε θνξά θσηνκεηξηθή ιχζε. Τν ζχζηεκα πηζαλφλ λα είλαη απνρσξηζκέλν κε 

δηπιάζηα πεξίνδν απφ ηελ αλαθεξφκελε ζηε βηβιηνγξαθία θαη ηα δχν κέιε λα έρνπλ 

ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Παξνπζηάδεηαη ην πξψην O-C δηάγξακκα κε ηελ αλαλεσκέλε 

εθεκεξίδα ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζε 11 λέα ειάρηζηα θαη 11 παιαηφηεξα ηεο 

βηβιηνγξαθία κφλν απφ CCD παξαηεξήζεηο. Δπίζεο εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα 

χπαξμεο ηξίηνπ ζψκαηνο θαη απφ ηελ θσηνκεηξηθή ιχζε αιιά θαη απφ ην δηάγξακκα 

O-C. 
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Abstract 

 

The thesis reports photometric studies of two eclipsing binaries V380 Cas and TZ 

Boo Cas with the 14΄΄ telescope of the Astronomical Laboratoy of the University of 

Patras, Observatory and longterm analysis of their O-C diagrams.  

   The first three chapters of the thesis are devoted to acquainting a general science 

background to eclipsing binaries, observational techniques and modeling of light 

curves. The subsequent two are each devoted to the analysis of two systems, V380 

Cas, a previous classified as Algol type and ΤΕ Βνν , a W-Ma type with each chapter 

arranged  as follows : observations, analysis, collected data, models and derived 

parameteters for each system are discussed in context to previous reseachers.  

    The light curves of TZ Boo, a W UMa type binary, in BVRI filters were fitted 

simultaneously with a model generated in the eclipsing binary modeling software 

package PHOEBE and the first modern photometric solution is deduced from new 

photometric observations and published spectroscopic data. This low mass ratio 

binary turns out to be a deep overcontact system with f=52.5% of A-subtype. A 

conservative spot model has been applied to fit the particular features of light curves. 

Based on our 7 new light minimum times and all others compiled from the literature 

over 70 years, we studied the orbital period from the O-C curve. It is found that there 

exists a 31.2 yr cyclic variation with an amplitude of 0.033 days, overlaying a secular 

decrease at a rate of dP/dt = -2.1 x 10
-8 

 days/year. The cyclic period change may 

indicate that TZ Boo is a triple or a quadruple system as suggested from the published 

spectroscopic data. The long term orbital period decrease, accompanying mass and 

angular momentum loss would cause the overcontact degree to increase and finally 

the binary will evolve into a single rapid -rotation star 

   V380 Cas was observed photometrically in June-July 2009 -2010 and its complete 

light curves are presented for the first time in BVRI filters along with new minima 

and its period investigation. No secondary minimum has been detected. The PHOEBE 

program is used to provide the first photometric solution. The system is probably a 

detached one with equal components and double period. The first O-C analysis of the 

system based on timings of minima up to date, is presented and a new ephemeris is 

estimated. Also the probability of third light is excluded from both the O-C and 

photometric solution.  
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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ 

 

 

Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ θπξία Διεπζεξία Παλαγηώηα Χξηζηνπνύινπ, 

Λέθηνξα ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο, ε νπνία έρεη ηελ επίβιεςε ηεο εξγαζίαο απηήο, γηα ηελ 

πνιύηηκε βνήζεηά ηεο θαζώο θαη γηα ηελ εκπηζηνζύλε πνπ κνπ  έδεημε θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα έσο θαη ηελ νινθιήξσζε ηεο εξγαζίαο. Δπίζεο ηνπο θπξίνπο Σηέιην Κιεηδή 

Πξόεδξν ηεο Έλσζεο Διιήλσλ Δξαζηηερλώλ Αζηξνλόκσλ θαη Γξ. Σσηήξε Τζαληίια 

γηα ηα εύζηνρα ζρόιηά ηνπο. Τέινο, λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηελ 

πνιύπιεπξε ζηήξημε ηνπο ζε όια ηα ρξόληα ησλ ζπνπδώλ κνπ. 
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Κεθάιαην 1 

ΓΙΠΛΑ ΔΚΛΔΙΠΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΑΣΔΡΩΝ 

 

 

1. 1 Δηζαγσγή ζηα δηπιά ζπζηήκαηα 

 

Τα δηπιά ζπζηήκαηα αζηέξσλ πεξηέρνπλ δχν αζηέξεο πνπ ζπγθξαηνχληαη ιφγσ 

ακνηβαίαο βαξπηηθήο έιμεο θαη πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ην θνηλφ θέληξν κάδαο. ηαλ 

ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ελφο δηπινχ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζρεδφλ ζηελ ίδηα επζεία κε 

ην επίπεδν ηνπ παξαηεξεηή δειαδή ε θιίζε ηεο ηξνρηάο είλαη πεξίπνπ 90
ν
- ηφηε ε 

θαηλφκελε ιακπξφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαβάιιεηαη πεξηνδηθά θαηά ηηο δηαδνρηθέο 

εθιείςεηο ηνπ ελφο αζηέξα απφ ηνλ άιιν, θαη ηα ζπζηήκαηα νλνκάδνληαη δηπιά 

εθιεηπηηθά ζπζηήκαηα (eclipsing binaries, ΔΒ) (Σρ. 1.1). Δπεηδή ε γσληαθή 

απφζηαζε κεηαμχ ησλ δχν αζηέξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο δελ επηηξέπεη ην δηαρσξηζκφ 

ηνπο, ε αλαθάιπςε θαη ε αλίρλεπζε ησλ ΔΒ γίλεηαη κε ηελ θαηαζθεπή ηεο κεηαβνιήο  

 

 

 

 

ρήκα 1.1: Αλαπαξάζηαζε εθιεηπηηθνύ δηπινύ ζπζηήκαηνο κε θιίζε 90
ν
 (πάλσ) θαη κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηεο θιίζεο (θάησ). 

 

ηεο έληαζεο ηνπ θσηφο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κία πιήξε ηξνρηά κέζσ ηεο θσηνκεηξίαο 

Απηή ε θακπχιε νλνκάδεηαη θακπύιε θσηόο θαη απφ ηελ κειέηε ηεο κπνξνχλ λα 
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εμαρζνχλ ζεκαληηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο. Φαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο 

δείρλνπλ απφ ηελ πεξηνδηθή κεηαηφπηζε Doppler ησλ θαζκαηηθψλ γξακκψλ, εάλ 

θαίλνληαη νη θαζκαηηθέο γξακκέο θαη ησλ δχν αζηέξσλ (δηπιφ θαζκαηνζθνπηθφ) ή 

κφλν ηνπ ελφο (απιφ θαζκαηνζθνπηθφ). ηαλ ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα ελφο 

δηπινχ θαζκαηνζθνπηθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θακπχιε θσηφο 

ηνπ, ηφηε κπνξνχλ λα θαζνξηζηνχλ νη κάδεο ησλ δχν αζηέξσλ, νη αθηίλεο θαη νη ξνέο 

ηνπο θαη άξα ν ιφγνο ησλ ελεξγψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπο δειαδή φιεο νη βαζηθέο ηνπο 

ηδηφηεηεο (εθηφο απφ ηελ απφζηαζε). Τα δηπιά ζπζηήκαηα κπνξνχλ επίζεο λα 

αληρλεπζνχλ κε παξαηήξεζε ηεο παιηλδξνκηθήο ηνπ ελφο εθ ησλ δχν θίλεζεο ζηνλ 

νπξαλφ (αζηξνκεηξηθά δηπιά). 

   Ζ πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηξάηαη θαη θαζνξίδεηαη απφ ηε κάδα θάζε κέινπο θαη 

ηελ κεηαμχ ηνπο απφζηαζε. Ζ αθηίλα θάζε αζηέξα καδί κε ηελ πεξίνδν θαζνξίδεη ην 

πιάηνο ησλ εθιείςεσλ ηεο θακπχιεο θσηφο. Αλ θαη ε αθηίλα ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

κάδα, ζηα ζηελά δηπιά ζπζηήκαηα, νη ακνηβαίεο παιηξξνηνγφλεο δπλάκεηο θαη/ή ε 

κεηαθνξά κάδαο κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ δηφγθσζε ησλ αζηέξσλ. Ζ 

ζεξκνθξαζία ηνπ θάζε κέινπο θαζνξίδεη ην βάζνο ηεο έθιεηςεο θαη ν ιφγνο ηνπ 

βάζνπο ησλ δχν εθιείςεσλ είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ην ιφγν ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ 

αληίζηνηρσλ αζηέξσλ πνπ πθίζηαληαη ηελ έθιεηςε κέζσ ηνπ λφκνπ ηνπ Stefan-

Boltzman. H θιίζε ηνπ ζπζηήκαηνο φπσο πξναλαθέξζεθε θαζνξίδεηαη ζε 90
ν
 φηαλ ην 

ζχζηεκα βξίζθεηαη ζην επίπεδν ηνπ παξαηεξεηή ελψ είλαη κεδέλ φηαλ είλαη θάζεην 

ζε απηφ θαη άξα ν παξαηεξεηήο θνηηάεη θάζεηα ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο απφ ηνπο 

πφινπο ησλ αζηέξσλ φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.1. Μηθξφηεξε θιίζε ηνπ επηπέδνπ 

ηεο ηξνρηάο πξνθαιεί ξερφηεξεο εθιείςεηο θαζψο ζε απηέο δελ ζα απνθξχβεηαη 

πιήξσο ν αζηέξαο (κεξηθέο εθιείςεηο). Αλ θαη ηα πεξηζζφηεξα δηπιά ζπζηήκαηα 

έρνπλ ζρεδφλ θπθιηθέο ηξνρηέο ιφγσ ηνπ παιηξξνηαθνχ ζπγρξνληζκνχ, κεξηθά 

ζπζηήκαηα είλαη έθθεληξα. Απεηθφληζε κεξηθήο θαη νιηθήο έθιεηςεο θαζψο θαη ηεο 

παξαηεξνχκελεο θακπχιεο θσηφο θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.2. 

Απφ ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα θαηαγξάθεηαη ε κεηαβνιή ηεο αθηηληθήο 

ηαρχηεηαο ησλ δχν αζηέξσλ θαζψο πεξηθέξνληαη γχξσ απφ ην θέληξν κάδαο θη επεηδή 

νη αζηέξεο (Σρήκα 1.3) ζεσξνχληαη ζεκεηαθνί απηή ε κεηαβνιή ζηε δηάξθεηα κηαο 

πεξηφδνπ είλαη εκηηνλνεηδήο γηα θπθιηθέο ηξνρηέο (Σρήκα 1.4). Ζ θακπχιε ησλ 

αθηηληθψλ ηαρπηήησλ είλαη πνιχ ζεκαληηθή ζηε κειέηε ελφο δηπινχ ζπζηήκαηνο 

θαζψο απφ απηή κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ην ιφγν ησλ καδψλ ησλ κειψλ πνπ είλαη 

θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ παξακέηξσλ ηνπ κε βάζε ηηο ζρέζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ην Σρήκα 1.3:  
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ρήκα 1.2: Μεξηθή (α) θαη νιηθή έθιεηςε (b) ελόο δηπινύ ζπζηήκαηνο. 

 

  

 

ρήκα 1.3 : H πεξηθνξά ησλ κειώλ ελόο δηπινύ ζπζηήκαηνο γύξσ από ην θέληξν 

κάδαο (CM) 
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ρήκα 1.4: Κακπύιε αθηηληθώλ ηαρπηήησλ ηνπ δηπινύ ζπζηήκαηνο  GZ CMa. Με κπιε 

θαη πξάζηλν παξηζηάλνληαη νη ηαρύηεηεο ησλ δύν αζηέξσλ ηνπ δεύγνπο θαη κε θόθθηλν ε 

ζεσξεηηθή ηνπο πξνζέγγηζε. 

 

Δπηπιένλ πνιινί αζηέξεο, φπσο ν Ήιηνο ραξαθηεξίδνληαη απφ θειίδεο, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζε πεξηνρέο απμεκέλεο καγλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη νη νπνίεο 

παγηδεχνπλ θαη ςχρνπλ ην αέξην, δεκηνπξγψληαο πεξηνρέο κηθξφηεξεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη άξα ιακπξφηεηαο. Ζ παξνπζία θειίδσλ ζηελ επηθάλεηα ελφο αζηέξα είλαη  

ππεχζπλε γηα ηελ δεκηνπξγία αζπκκεηξηψλ ζηελ θακπχιε θσηφο θαη κπνξνχλ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπο (πιάηνο θαη κήθνο) ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

αζηέξα, ην κέγεζφο ηνπο θαη ην ιφγν ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπο ζε ζρέζε κε ηε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ αζηέξα.  

 

 

1.2 Ολνκαηνινγία θαη ηαμηλόκεζε ζπζηεκάησλ 

 

ηαλ πξσηναλαθαιχθζεθαλ ηα δηπιά ζπζηήκαηα, ζεσξήζεθαλ ιαλζαζκέλα ζπάλην 

είδνο θαη γη΄ απηφ πηνζεηήζεθε ε νλνκαζία ηνπο κε ην γξάκκα R θαη ζηε ζπλέρεηα, S, 

T, U θιπ έσο Ε δίπια απφ ην φλνκα ηνπ αζηεξηζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθαλ. Γηα 

παξάδεηγκα ν πξψηνο κεηαβιεηφο ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο Αλδξνκέδαο νλνκάζηεθε R 

And, ν δεχηεξνο S And θ.ν.θ κέρξη λα αλαθαιπθζεί ν Z And. Σηε ζπλέρεηα νη 

επφκελνη νλνκάζηεθαλ RR, RS, RT, ..SS, ST, SU θνθ έσο ΕΕ. Σηε ζπλέρεηα 

μεθίλεζαλ κε ΑΑ, ΑΒ, ΑC… BB, BC, BD ,απνθεχγνληαο ην γξάκκα J, γηα λα κελ 
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δεκηνπξγεζεί ζχγρπζε κε ην Η. ηαλ αλαθαιχθζεθε ν QZ, o 334
νο

 ζπλδπαζκφο, ε 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ππάξρνπλ πνιχ πεξηζζφηεξα δηπιά ζπζηήκαηα, νδήγεζε ζηε 

ρξήζε νλνκάησλ φπσο V335And, V336And θιπ. 

Ζ επξεία ηαμηλφκεζε φκσο ησλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ γίλεηαη κε βάζε ηελ 

ραξηνγξάθεζε ηνπ δπλακηθνχ ηεο βαξπηηθήο δχλακεο ηνπο ζε έλα ζχζηεκα πνπ 

πεξηζηξέθεηαη καδί κε ηνπο αζηέξεο θαη έρεη αξρή ην θέληξν κάδαο ηνπο φπσο 

θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.5. Τα ζεκεία φπνπ ε παξάγσγνο ηνπ δπλακηθνχ θαη άξα ε 

δχλακε ηεο αλεγκέλεο βαξχηεηαο (ε ζπληζηακέλε δχλακε πνπ αζθείηαη ζε έλα 

ζηνηρείν κάδαο ιφγσ ηεο πξαγκαηηθήο βαξχηεηαο θαη ηεο δχλακεο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

πεξηζηξνθηθή θίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθνξάο) είλαη κεδεληθή νλνκάδνληαη ζεκεία 

Lagrange , L1 θαη L2 θιπ. Γχξσ απφ θάζε αζηέξα ε κνξθή ηνπ δπλακηθνχ έρεη ζρήκα  

 

  

ρήκα 1.5: Αλαπαξάζηαζε ησλ ηζνδπλακηθώλ επηθαλεηώλ (κνληέιν Roche) ελόο 

δηπινύ ζπζηήκαηνο 

 

ζηαγφλαο θαη νλνκάδεηαη ινβφο Roche θαηά κήθνο ηνπ νπνίνπ ε δχλακε είλαη 

κεδεληθή. Οη ινβνί Roche ησλ δχν αζηέξσλ ηέκλνληαη ζην ζεκείν L1. Δάλ θαη νη δχν 

αζηέξεο (νη αζηξηθέο θσηφζθαηξεο) βξίζθνληαη εζσηεξηθά ησλ αληίζηνηρσλ ινβψλ 

Roche ην ζχζηεκα ηαμηλνκείηαη σο απνρσξηζκέλν θαη νη αζηέξεο είλαη θπζηθά 

δηαρσξηζκέλνη θαη δελ αιιειεπηδξνχλ παξά κφλν κέζσ ηεο ακνηβαίαο βαξπηηθήο 
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έιμεο. Δάλ κφλν έλαο αζηέξαο έρεη γεκίζεη ην ινβφ ηνπ Roche ηφηε ζα ππάξρεη ξνή 

κάδαο κέζσ ηνπ L1 πξνο ηνλ άιιν αζηέξα θαη ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

εκηαπνρσξηζκέλν  Δάλ θαη νη δχν αζηέξεο έρνπλ γεκίζεη ή ππεξεθρεηιίζεη ηνπο 

αληίζηνηρνπο ινβνχο Roche, νη επηθάλεηέο ηνπο βξίζθνληαη ζε θπζηθή επαθή θαη 

κνηξάδνληαη έλα θνηλφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα θαη ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη σο 

ζχζηεκα επαθήο. Τα παξαπάλσ ζπζηήκαηα θαίλνληαη ζην Σρήκα 1.6 

 

  

ρήκα 1.6 : Απεηθόληζε ηεο ηαμηλόκεζεο ησλ δηπιώλ ζπζηεκάησλ  κε βάζε ην κνληέιν 

Roche: (από πάλσ πξνο ηα θάησ) απνρσξηζκέλν, εκηαπνρσξηζκέλν ζύζηεκα θαη 

ζύζηεκα ζε επαθή.  

 

Πεξαηηέξσ ηαμηλφκεζε ησλ δηπιψλ εθιεηπηηθψλ ζπρλά γίλεηαη κε βάζε ηνλ πξφηππν 

αζηέξα θαη ηε ραξαθηεξηζηηθή ηνπ θακπχιε. Έηζη αλάινγα κε ηελ θακπχιε θσηφο ηα 

ΔΒ δηπιά ζπζηήκαηα δηαθξίλνληαη ζε ηχπνπ  

1. W Ursa Majoris (W UMa) (EW) απφ ην πξψην ζχζηεκα ζε επαθή κε κηθξή 

πεξίνδν πνπ παξαηεξήζεθε ζηνλ W ηεο Μεγάιεο Άξθηνπ  
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2. β- Lyrae πνπ απνηεινχλ κεγάιεο κάδαο απνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα κε 

κεηαβιεηή  ιακπξφηεηα ζηα κεηαμχ ησλ εθιείςεσλ, δηαζηήκαηα . 

3. RS Canum Venaticorum, απνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα κε κεγάιε 

δξαζηεξηφηεηα εθιάκςεσλ θαη θειίδσλ, ππνθαηεγνξία ησλ β-Lyrae.  

4. Algol απνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα (ΔΑ) κε ζηαζεξή ιακπξφηεηα ζηα κεηαμχ 

ησλ εθιείςεσλ δηαζηήκαηα. 

Ζ παξαπάλσ ηαμηλφκεζε θαίλεηαη ζην Σρήκα 1.7. 
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ρήκα 1.7: Φσηνκεηξηθέο θακπύιεο ησλ αζηέξσλ W UMa, Rs Vn, β-Lyrae θαη Algol 

(AAVSO). 

 

 

1.3 Γηπιά ζπζηήκαηα ζε επαθή (contact binaries) 

 

Τα δηπιά εθιεηπηηθά ζπζηήκαηα αζηέξσλ ζε επαθή (contact binaries) ή αζηέξεο 

ηχπνπ W UMa (απφ ηνλ εθπξφζσπφ ηνπο ηνλ αζηέξα W Ursa Majoris  κε ιφγν καδψλ 

0.4) απνηεινχληαη απφ δχν λάλνπο αζηέξεο θαζκαηηθψλ ηχπσλ F, G ή Κ (κε 

ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πξνγελέζηεξσλ θαζκαηηθψλ ηχπσλ θαη θαλέλαλ ηχπνπ Μ). 

πσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 1.7 ε θακπχιε θσηφο ηνπο είλαη ραξαθηεξηζηηθή δηφηη 

ηα κέγηζηα είλαη πην ζηξνγγπιεκέλα θαη ηα ειάρηζηα ηζνβαζή. Ο Binnendijk (1965) 

παξαηήξεζε φηη νη αζηέξεο απηψλ ησλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ζρεδφλ ίδηεο 

ζεξκνθξαζίεο θαη θσηεηλφηεηεο παξά ηε κεγάιε δηαθνξά ησλ καδψλ πνπ ζπλήζσο 

ηνπο ραξαθηεξίδεη. Σπλήζσο πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα κε νιηθή κάδα 1Μ


 

(Μ1+Μ2)  3 Μ


 θαη πεξηφδνπο κεηαμχ 0.22-1 εκέξα γη΄ απηφ απνηεινχλ θαη 

πξνλνκηαθνχο παξαηεξεζηαθνχο ζηφρνπο. Δίλαη πνιχ ζπλήζε ζπζηήκαηα θαη 

απαληψληαη ζε  αλνηρηά θαη ζθαηξσηά ζκήλε, κε ζπρλφηεηα έλα W UMa θάζε 500 

αζηέξεο θπξίαο αθνινπζίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Ήιηνπ (Ruzinski 2002, 2003). Δάλ 

πξφθεηηαη φλησο γηα αζηέξεο ηεο θχξηαο αθνινπζίαο φπσο πξνθχπηεη απφ 

θαζκαηνζθνπηθέο κεηξήζεηο, πνηνο είλαη ν κεραληζκφο ν νπνίνο εμηζνξξνπεί ηηο 

ζεξκνθξαζίεο θαη ηηο θσηεηλφηεηεο ηνπο; Τν ζεσξεηηθφ κνληέιν ηνπο αλαπηχρζεθε 

απφ ηελ Lucy (1968 a, b) ην νπνίν ηαπηφρξνλα εξκελεχεη θαη ηε κνξθή ηεο θακπχιεο 

θσηφο ηνπο (ηζνβαζή ειάρηζηα). Σχκθσλα κε απηφ θαη νη δχν αζηέξεο γεκίδνπλ ην 

ινβφ Roche θαη έξρνληαη ζε επαθή. Μάδα θαη θσηεηλφηεηα κεηαθέξνληαη απφ ηνλ 
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πξσηεχνληα αζηέξα ζηνλ δεπηεξεχνληα κέζσ ηνπ εζσηεξηθνχ ζεκείνπ Lagrange κε 

απνηέιεζκα νη δχν αζηέξεο λα έρνπλ θνηλή θσηφζθαηξα ζηελ νπνία ε δηάδνζε 

αθηηλνβνιίαο γίλεηαη δηα ξεπκάησλ (convective).  

Σχκθσλα κε ην παξαπάλσ κνληέιν (Lucy 1968 a), ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζηνπο 

ππξήλεο ησλ κειψλ αζηέξσλ αλαθαηαλέκεηαη ζην θνηλφ θσηνζθαηξηθφ πεξίβιεκα κε 

απνηέιεζκα νη παξαηεξνχκελεο θσηεηλφηεηεο λα κελ αθνινπζνχλ ηνλ ίδην λφκν 

εμάξηεζεο απφ ηε κάδα φπσο νη κεκνλσκέλνη αζηέξεο ηεο θχξηαο αθνινπζίαο 

(L1/L2=(M2/M1)
4.6

) αιιά αλάινγε (L1/L2=(M2/M1)
0.92

). Αλ θαη απηφ ην κνληέιν 

εξκελεχεη ηε κνξθή ηεο θακπχιεο θαη ηελ εμίζσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ησλ κειψλ, ε 

εμέιημε ησλ ζπζηεκάησλ ζε επαθή θαη ε εζσηεξηθή δνκή ηεο θνηλήο θσηφζθαηξάο 

ηνπο παξακέλεη έλα ηξέρνλ εξεπλεηηθφ ζέκα.  

Σχκθσλα κε ηνλ Hilditch (2001), ηα W-UMa ζπζηήκαηα ζεσξνχληαη φηη πξνέξρνληαη 

απφ απνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα κηθξήο κάδαο θαη πεξηφδσλ κηθξφηεξεο ηεο κίαο 

εκέξαο ηα νπνία ιφγσ καγλεηηθψλ αζηξηθψλ αλέκσλ ράλνπλ ηξνρηαθή ζηξνθνξκή, 

κε απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ηεο ηξνρηάο ηνπο. Απηφ νδεγεί ζε ζπξξίθλσζε ησλ 

ινβψλ Roche ηνπο, ππεξπιήξσζε θαη κεηαθνξά κάδαο απφ ηνλ πξσηεχνληα ζηνλ 

δεπηεξεχνληα αζηέξα . Τειηθά νη αζηέξεο έξρνληαη ζε επαθή αλ θαη πεξλνχλ απφ κία 

θάζε -αγλψζηνπ δηάξθεηαο- ιεπηήο ηζνξξνπίαο ζηελ νπνία ε επαθή είλαη νξηαθή, 

κέρξη λα ζπγρσλεπζνχλ ζε έλαλ αζηέξα (Bradstreet & Guinan 1994). 

 

1.3.1 Τπνθαηεγνξίεο  

 

Ο Binnendijk (1965) δηαρψξηζε ηα δηπιά ζπζηήκαηα ζε επαθή ζε δχν ππνθαηεγνξίεο: 

ηα ηχπνπ Α φπνπ ν κεγαιχηεξνο αζηέξαο είλαη θαη ν ζεξκφηεξνο θαη ηα ηχπνπ W  

φπνπ ν κηθξφηεξνο αζηέξαο είλαη ν ζεξκφηεξνο. Αξγφηεξα νη Lucy & Wilson (1979) 

εηζήγαγαλ ηνλ ηχπν Β γηα λα ζπκπεξηιάβνπλ ζπζηήκαηα ζε γεσκεηξηθή αιιά φρη ζε 

ζεξκηθή επαθή δειαδή ζπζηήκαηα ζηα νπνία ηα δχν κέιε έρνπλ κεγάιε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο (ζπλήζσο κεγαιχηεξε απφ 1000 Κ). Μεξηθέο θνξέο απηά ηα 

ζπζηήκαηα αλαθέξνληαη θαη σο ζπζηήκαηα ζε κηθξή ζεξκηθή επαθή (PTC, Poor 

Thermal Contact) (Ruzincki & Duerbeck 1997).  

Ζ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε ησλ ςπρξψλ W-UMa ζπζηεκάησλ ζε επαθή 

αληαλαθιάηαη ζηελ κνξθή ηεο θακπχιεο ηνπο δειαδή ζην βάζνο ησλ ειαρίζησλ ηνπο 

δειαδή ζηα ζπζηήκαηα ηχπνπ Α ην πξσηεχνλ ειάρηζην παξαηεξείηαη θαηά ηε 

δηέιεπζε ηνπ δεπηεξεχνληνο κπξνζηά απφ ηνλ πξσηεχνληα ελψ ζηα ηχπνπ W 

παξαηεξείηαη θαηά ηελ απφθξπςε ηνπ πξσηεχνληνο απφ ηνλ δεπηεξεχνληα. Οη 
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παξαηεξνχκελεο δηαθνξέο ζεξκνθξαζίαο είλαη ηε ηάμεο ιίγσλ εθαηνληάδσλ βαζκψλ 

Κ αιιά ππάξρνπλ θαη ζπζηήκαηα κε παξφκνηα ζεξκνθξαζία (ΓΤ<5%) θαη άιια ζηα 

νπνία ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ Α θαη W δελ είλαη ζαθήο γηαηί ην βάζνο ησλ ειαρίζησλ 

ηνπο κεηαβάιιεηαη κε απνηέιεζκα λα θαηαηάζζνληαη πφηε σο ηχπνπ Α θαη άιινηε σο 

ηχπνπ W. Αλ θαη ηα ππάξρνληα κνληέια κεηαθνξάο ελέξγεηαο πξνβιέπνπλ πάληα 

ζεξκφηεξν ηνλ πξσηεχνληα αζηέξα (απηφλ κε ηε κεγαιχηεξε κάδα), ε κφλε απνδεθηή 

εξκελεία ησλ ηχπνπ W είλαη ε παξνπζία ςπρξψλ, ζθνηεηλψλ θσηνζθαηξηθψλ 

θειίδσλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ πξσηεχνληνο ή ηζνδχλακα ζεξκψλ θειίδσλ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δεπηεξεχνληνο, πνπ νδεγνχλ ζε πηψζε ή αχμεζε αληίζηνηρα ηεο 

ζεξκνθξαζίαο (Binnendijk 1970, Eaton et al. 1980, Stepien 1980). Σπλήζσο ηα 

ζπζηήκαηα ηχπνπ Α έρνπλ κεγαιχηεξεο πεξηφδνπο, πξνγελέζηεξνπο θαζκαηηθνχο 

ηχπνπο (δειαδή πξσηεχνληα κέιε κε κεγαιχηεξε κάδα) θαη κηθξφηεξν ιφγν καδψλ q 

=M2/M1<<1 (φπνπ κε 1 ζπκβνιίδεηαη ν αζηέξαο κε ηε κεγαιχηεξε κάδα) ζε ζρέζε κε 

ηα ηχπνπ W. Δπεηδή ζηαηηζηηθά ππάξρνπλ πνιιέο εμαηξέζεηο δελ είλαη ζαθέο εάλ ε 

παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε είλαη θπζηθή ή αληαλαθιά ηηο παξαηεξεζηαθέο δηαθνξέο 

ησλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ.  

Σχκθσλα κε ην κνληέιν (Lucy 1976) δεκηνπξγνχληαη ζπζηήκαηα ζε επαθή 

κεδεληθήο ειηθίαο (ZAMS, Zero Age Main Sequence) κε θνηλφ πεξίβιεκα ηα νπνία 

εμειίζζνληαη απφ ηελ θχξηα αθνινπζία, κέζσ ηαιαληψζεσλ κε ηηο νπνίεο 

κεηαθέξεηαη κάδα απφ ηνλ δεπηεξεχνληα ζηνλ πξσηεχνληα κέρξη ν πξσηεχνλ αζηέξαο 

λα απνθηήζεη ηελ θξίζηκε ηηκή κάδαο ζηελ νπνία ε παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

θχθινπ CNO λα θπξηαξρεί έλαληη ηεο θαχζεο πδξνγφλνπ. Τφηε ν πξσηεχνλ 

εμειίζζεηαη απφ ηε ZAMS, απμάλνληαο ηελ αθηίλα ηνπ έηζη ψζηε λα γεκίζνπλ νη 

ινβνί Roche θαη ησλ δχν αζηέξσλ νη νπνίνη έξρνληαη ζε ζεξκηθή ηζνξξνπία (Thermal 

Relaxation Oscillations, TRO). πσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ TRO, ηα ζπζηήκαηα W- 

UMa πεξλνχλ απφ ηε θάζε ησλ ηαιαληψζεσλ φηαλ βξίζθνληαη ζε νξηαθή επαθή 

αθξηβψο δηφηη δελ κπνξνχλ λα απνθαηαζηήζνπλ ηελ ζεξκηθή ηζνξξνπία ηνπο. 

Ταιαληψλνληαη πεξηνδηθά κεηαμχ κηαο θάζεο ζηελ νπνία νη δχν αζηέξεο βξίζθνληαη 

ζε επαθή θαη κίαο θάζεο ζηελ νπνία είλαη εκηαπνρσξηζκέλνη θαη ζπλεπψο 

παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θακπχιε θσηφο ησλ ΔW θαη EB ζπζηεκάησλ. 

Άξα θάζε ηαιάλησζε πεξηέρεη κία θάζε επαθήο ηελ νπνία αθνινπζεί κία θάζε ζηελ 

νπνία ηα κέιε είλαη εκηαπνρσξηζκέλα. Δάλ ε ηαιάλησζε γίλεη ζηε θάζε φπνπ ε 

επαθή ηνπ δελ είλαη ηφζν κεγάιε (shallow contact phase), ηφηε ην ζχζηεκα ζα 

δηαιπζεί θαη ζα θηάζεη ζηελ εκηαπνρσξηζκέλε θάζε κε ηνλ κεγαιχηεξεο κάδαο 

αζηέξα λα έρεη γεκίζεη ην ινβφ Roche ηνπ.   
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Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα ζπζηήκαηα Α ηχπνπ κπνξεί λα ζεσξεζνχλ σο ην απνηέιεζκα 

ηεο εμέιημεο ζπζηεκάησλ W κε κεγαιχηεξε δηαθνξά καδψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, 

ζπκπέξαζκα φκσο ην νπνίν δελ ζπκθσλεί κε ηε κεγάιε παξαηεξνχκελε ηηκή ηεο 

κάδαο θαη ηεο ζηξνθνξκήο πνιιψλ ζπζηεκάησλ Α (Maceroni & van’t Veer 1996, 

Gazeas & Niarchos 2006). Δπηπιένλ ην γεγνλφο φηη ηα ζπζηήκαηα W UMa έρνπλ 

καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ράλνπλ κάδα θαη ζηξνθνξκή κέζσ αζηξηθψλ αλέκσλ 

κπνξεί λα παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε εμέιημή ηνπο απφ ηνλ έλαλ ηχπν ζηνλ άιιν ή 

ζηελ ηειηθή ζπγρψλεπζή θαη ησλ δχν κειψλ ζε έλα ηαρέσο πεξηζηξεθφκελν αζηέξα. 

Σε αληίζεζε κε ηελ θιαζηθή ζεσξία (Lucy, 1968), πνπ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ησλ 

ζπζηεκάησλ ζε επαθή κε θνηλφ πεξίβιεκα, ε ελαιιαθηηθή ζεσξία πνπ έρεη 

αλαπηπρζεί απφ ηνπο Stepien 2006, Eker et al. 2007, ππνζέηεη φηη ηα W –Uma 

ζπζηήκαηα μεθηλνχλ ζαλ απνρσξηζκέλα δηπιά ζπζηήκαηα κε πεξίνδν P=2 εκέξεο θαη 

αξθεηά δηαθνξεηηθέο κάδεο, ράλνπλ κάδα θαη ζηξνθνξκή  κέζσ αζηξηθψλ αλέκσλ 

ζηε δηάξθεηα πνιιψλ Gyrs, θαηά ηελ νπνία ν αζηέξαο κε ηελ αξρηθά κεγαιχηεξε 

κάδα εμειίζζεηαη πξνο ηελ θχξηα αθνινπζία πξνρσξεκέλεο ειηθίαο (TAMS).Τφηε 

αξρίδεη λα κεηαθέξεη κάδα ζην ζπλνδφ ηνπ κε γξήγνξν ξπζκφ κε απνηέιεζκα ηε 

δεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ζε επαθή. Λφγσ ηεο ζπλερνχο κεηαθνξάο κάδαο ν 

ιφγνο ηεο κάδαο ησλ δχν κειψλ αληηζηξέθεηαη δειαδή ν αζηέξαο κε ηελ αξρηθά  

κεγαιχηεξε κάδα γίλεηαη ην κέινο κε ηελ κηθξφηεξε θαη αληίζηξνθα. Απηή ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κέρξη λα απνθηήζνπλ ιφγν καδψλ 0.5 (δειαδή 1:2) νπφηε 

επέξρεηαη κηα επαίζζεηε ηζνξξνπία ζηελ νπνία παξαηεξνχκε έλα ζχζηεκα  ζε 

νξηαθή επαθή. Σηε ζπλέρεηα ησλ επφκελσλ Gyr, ην ζχζηεκα πθίζηαηαη ζεξκηθέο 

ηαιαληψζεηο, αλ θαη ε κεηαθνξά κάδαο γίλεηαη ηψξα πξνο ηνλ πξσηεχνληα αζηέξα 

απφ ηνλ πην εμειηγκέλν δεπηεξεχνληα αζηέξα ν νπνίνο έρεη δηνγθσζεί ιφγσ 

εκπινπηηζκνχ ζε  ήιην. Τειηθά  ν πξσηεχνλ αζηέξαο έρνληαο απνθηήζεη κεγαιχηεξε 

κάδα εμειίζζεηαη πξνο ηελ TAMS θαη νη αζηέξεο ζπγρσλεχνληαη ζε έλαλ ηαρέσο 

πεξηζηξεθφκελν αζηέξα.  
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1.4 Φπζηθέο παξάκεηξνη 

 

Οη ηξνρηαθέο θαη θπζηθέο παξάκεηξνη ελφο εθιεηπηηθά δηπινχ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ 

λα πξνζδηνξηζηνχλ κε ζπλδπαζκφ θσηνκεηξηθψλ θαη θαζκαηνζθνπηθψλ 

παξαηεξήζεηο. 

Σχκθσλα κε ηνπο Eggen (1961) θαη Ruzinski & Duerbeck (1997), o πξνζδηνξηζκφο 

ηεο πεξηφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο P (εκέξεο) αξθεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ απνιχηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ζπζηήκαηνο  

ΜV=-8.4logP+0.31 

ή γηα ζπζηήκαηα κε πεξίνδν P<0.56
d
  (Ruzinski 2006)  

MV= -1.5 (±0.8)-12 (±2.0)logP 

Δπηπιένλ απφ ηηο εκπεηξηθέο ζρέζεηο ησλ Gazeas & Stepien (2006) κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ νη κάδεο ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε αθξίβεηα 15 % 

log M1=(0.755±0.059)logP+(0.0416±0.024) 

log M2=(0.352755±0.166)logP-(0.262±0.067) 

Οη ηξνρηαθέο παξάκεηξνη κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ  απφ ην κνληέιν Roche,  απφ ηνλ 

λφκν ηνπ Kepler 

P= 0.1159 α
3/2

 Μ
1/2

 

φπνπ Μ=Μ1+Μ2 ε νιηθή κάδα ηνπ ζπζηήκαηνο, α ν κεγάινο εκηάμνλαο ηεο ζρεηηθήο 

ηξνρηάο ησλ αζηέξσλ ζε ειηαθέο κνλάδεο θαη P ε πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε 

εκέξεο. 

Ζ ηξνρηαθή ζηξνθνξκή ηνπ ζπζηήκαηνο Horb  (cgs),  

Horb=1.24 x 10
52

M
5/3

 P
1/3

q (1+q)
-2 

φπνπ q==M2/M1 ν ιφγνο ησλ καδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Τα πξσηεχνληα κέιε ησλ W UMa αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζρέζε κάδαο-αθηίλαο κε ηνπο 

αζηέξεο θχξηαο αθνινπζίαο (Μ<1.8 Μ


) δειαδή R1~ 
1

a
M κε α=0.92-0.977 (Gimenez 

& Zamorano 1985) ελψ ηα δεπηεξεχνληα κέιε έρνπλ κεγαιχηεξε αθηίλα θαη δελ 

αθνινπζνχλ απιή ζρέζε. 

Ζ αθηίλα ηνπ θάζε αζηέξα ππνινγίδεηαη απφ ηελ ελεξγφ αθηίλα RL/α ηνπ ινβνχ 

Roche ηνπ θάζε αζηέξα  ε νπνία δίλεηαη απφ ηελ εκπεηξηθή ζρέζε ηνπ Eggleton 1983  

2 / 3

2 / 3 1 / 3

0 .4 9

0 .6 ln (1 )

R q

a q q
 γηα  q 1 , R2 θαη q 1 , R1 

κε αθξίβεηα 1%.  
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Κεθάιαην 2 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ 

 

 

2.1 Πξνεηνηκαζία θαη νξγάλσζε παξαηεξήζεσλ 

Γηα ηελ ιήςε αζηξνλνκηθψλ παξαηεξήζεσλ κε ηειεζθφπην πξέπεη λα γίλεη ν 

απαξαίηεηνο ζρεδηαζκφο θαη ε νξγάλσζή ηνπο. Γειαδή γηα ηνπο αζηξνλνκηθνχο 

ζηφρνπο πνπ έρνπλ επηιερζεί ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηέο νη  παξάκεηξνη πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηελ ζέζε θαη ηελ πνξεία ηνπο ζηνλ νπξάλην ζφιν θαηά ην πέξαο ηεο 

λχρηαο φπσο ην χςνο, ην αδηκνχζην ε ζέζε ηνπο σο πξνο ηε ζειήλε θαζψο θαη ε 

νξαηφηεηα ηνπ ζηφρνπ θαηά ηνπο επφκελνπο κήλεο. Τα ραξαθηεξηζηηθά απηά φρη κφλν  

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ιήςε θαη κφλν δεδνκέλσλ αιιά θαη γηα ηελ πνηφηεηά ηνπο. 

Γειαδή απαηηείηαη φρη κφλν λα εμεηαζηεί εάλ είλαη νξαηφο ν ζηφρνο ιφγσ ηεο 

γεσκνξθνινγίαο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ, αιιά θαη ην χςνο ηνπ σο πξνο ην επίπεδν ηνπ 

νξίδνληα θαζψο απηφ θαζνξίδεη ηελ δηαδξνκή ηνπ αζηξηθνχ θσηφο κε ηηο ιηγφηεξεο 

απψιεηεο ιφγσ απνζβέζεσο απφ ηελ γήηλε αηκφζθαηξα θαη επνκέλσο ηελ πνηφηεηα 

ησλ παξαηεξήζεσλ. Δπίζεο ρξεηάδεηαη λα είλαη γλσζηέο νη ψξεο ηνπ αζηξνλνκηθνχ 

ιπθφθσηνο θαη ιπθαπγνχο αθνχ απηέο θαζνξίδνπλ ηα ρξνληθά φξηα ησλ 

παξαηεξήζεσλ.  

Ζ αηκνζθαηξηθή απφζβεζε είλαη ε κείσζε ηεο έληαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο σο 

απνηέιεζκα ηεο απνξξφθεζεο θαη ηεο ζθέδαζεο απφ ηελ γήηλε αηκφζθαηξα. Ζ  

αηκνζθαηξηθή απφζβεζε ειαηηψλεηαη  θαζψο απμάλεηαη ην χςνο ηνπ αζηέξα. Τν 

απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ηεο αηκφζθαηξαο εθθξάδεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ κηαο 

παξακέηξνπ πνπ νλνκάδεηαη αέξηα κάδα Υ (airmass) θαη νξίδεηαη σο ην κήθνο ηνπ 

δξφκνπ ηεο νπξάληαο πεγήο έσο ην παξαηεξεηήξην. Δάλ Z δελίζηα γσλία ηνπ 

αληηθεηκέλνπ, ηφηε ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο κεηαβάιιεηαη κε 1/cosΕ. Δπνκέλσο γηα 

χςνο 30º  θαη 90º (θαη επνκέλσο δελίζηα γσλία 60º) ηζρχεη Φ=2 θαη Φ=1 αληίζηνηρα. 

Άξα γηα ηελ ιήςε θσηνκεηξηθά αμηφπηζησλ παξαηεξήζεσλ πξέπεη ν αζηξνλνκηθφο 

ζηφρνο λα πεξηνξηζηεί ζε χςνο άλσ ησλ 30º πεξίπνπ. ιεο νη παξαπάλσ παξάκεηξνη 

ππνινγίδνληαη κε ην πξφγξακκα JSkyCalc γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε λχρηα παξαηήξεζεο. 

Δηζάγνληαο ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ Longitude:21º 44’ 

00’’, Latitude:38º 15΄ 00΄΄ θαζψο θαη ηηο νπξαλνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ (Σρήκα 2.1), ην πξφγξακκα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα εκθάληζεο 

δηαγξάκκαηνο ή πηλάθσλ ηεο αέξηαο κάδαο κε ηνλ ρξφλν (Σρήκα 2.2 θαη Σρήκα 2.3 
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αληίζηνηρα) θαζψο θαη ηα φξηα ηνπ ιπθαπγνχο θαη ηνπ ιπθφθσηνο (Σρήκα 2.2), ηελ 

ζέζε ηνπ αζηέξα (χςνο, αδηκνχζην, σξηαία γσλία, αέξηα κάδα), ηνπ Ζιίνπ θαη ηεο 

Σειήλεο (Σρήκα 2.1, 2..3, 2.4), ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ ηχπνπ πιαλεηαξίνπ (Σρήκα 

2.5). Τέινο, φια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα αλαλεψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Γηα 

παξάδεηγκα ,γηα ηνλ κεηαβιεηφ αζηέξα V0380Cas κε RAJ2000:00h 30m 56s θαη  

DecJ2000:+73
o
 40’ 06’’ απφ ην Σρήκα 2..2 γηα ηελ λχρηα 14-15 Οθησβξίνπ 2010 ην 

αληηθείκελν είλαη νξαηφ απφ ην παξαηεξεηήξην απφ 19:30 έσο 05:15 ηνπηθή ψξα κε 

ηελ ηηκή ηεο αέξηαο κάδαο λα θπκαίλεηαη απφ 1.3 έσο 1.6, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ην 

αληηθείκελν ζα βξίζθεηαη θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο ζε χςνο πάλσ απφ 30º. Ζ 

Σειήλε βξίζθεηαη ζην πξψην ηέηαξην θαη δχεη 23:00 ηνπηθή ψξα θαη απέρεη 104º 

γσληψδε απφζηαζε απφ ην αληηθείκελν. Ο αζηέξαο κεζνπξαλεί πεξίπνπ ζηηο 23:30 

ηνπηθή ψξα φπνπ θαη ε αέξηα κάδα ζα είλαη ειάρηζηε (Σρήκα 2.3). Τέινο, απφ ην 

Σρήκα 2.4 κπνξνχκε λα ζρεδηάζνπκε θαη ηηο παξαηεξήζεηο γηα ηνπο επφκελνπο κήλεο 

αθνχ ν αζηέξαο ζα είλαη νξαηφο θαηά ηελ πεξίνδν απφ 11 Ηνπιίνπ 2010 έσο 17 

Φεβξνπαξίνπ 2011. 

 

 

 

ρήκα 2.1: Σην ζρήκα θαίλνληαη νη νπξαλνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ αζηξνλνκηθνύ 

αληηθεηκέλνπ (πάλσ αξηζηεξά), νη γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηνπ παξαηεξεηεξίνπ 

(θάησ αξηζηεξά) θαη ε ζέζε ηνπ αζηέξα V0380Cas, ηνπ Ζιίνπ θαη ηεο Σειήλεο (δεμηά 

ζηήιε). 
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ρήκα 2.2: Γηάγξακκα ηεο αέξηαο κάδαο ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ. Σην δηάγξακκα 

επίζεο θαίλεηαη ε ζέζε ηεο Σειήλεο (κπιε ρξώκα) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Σηα 

άθξα ηνπ δηαγξάκκαηνο (θαθέ ρξώκα) δίλεηαη ε δηάξθεηα ηνπ ιπθόθσηόο (αξηζηεξά) 

θαη ηνπ ιπθαπγνύο (δεμηά). 

 

 

 

ρήκα 2.3: Ο πίλαθαο κε ηηο παξακέηξνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ (σξηαία γσλία, αέξηα 

κάδα) θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λύρηαο ζε παγθόζκην (UT) θαη ηνπηθό (LST) ρξόλν, όπσο 

δίλεηαη από ην JSkyCalc. 



 22 

 

 

ρήκα 2.4: Σηνλ πάλσ πίλαθα θαίλνληαη νη παξάκεηξνη ηνπ αληηθεηκέλνπ (σξηαία 

γσλία, αέξηα κάδα) ην απόγεπκα, ηα κεζάλπρηα θαη ην πξσί, γηα ηνπο κήλεο πνπ είλαη 

νξαηόο ν αζηέξαο. Σηνλ θάησ πίλαθα θαίλνληαη νη παξάκεηξνη (αξρή θαη ιήμε 

ιπθόθσηνο θαη ιπθαπγνύο, αλαηνιή θαη δύζε Ζιίνπ θαη Σειήλεο) γηα ηελ πξνεηνηκαζία 

ησλ παξαηεξήζεσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο εκέξαο. 
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ρήκα 2.5: Γξάθεκα ηύπνπ πιαλεηαξίνπ όπνπ κε ην θόθθηλν ηεηξάγσλν ζπκβνιίδεηαη 

ε ζέζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηελ δεδνκέλε ζηηγκή. Τν γξάθεκα απηό είλαη ρξήζηκν θπξίσο 

θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ θαζώο δείρλεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή πνπ  ην 

αληηθείκελν δηέξρεηαη από ηνλ κεζεκβξηλό ηνπ ηόπνπ. 

 

 

Έρνληαο φιεο απηέο ηηο παξακέηξνπο γλσζηέο κπνξνχκε λα γλσξίδνπκε πφηε είλαη 

νξαηφο ν αζηξνλνκηθφο ζηφρνο θαη γηα πφζν ρξφλν είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθή ζέζε ψζηε 

ηα δεδνκέλα λα είλαη αμηφπηζηα. Ζ πξνεηνηκαζία απηή θαζίζηαηαη αλαγθαία γηα θάζε 

παξαηήξεζε δεδνκέλνπ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ ν 

παξαηεξεηήο. 

 

 

 

 



 24 

2.2 Παξαηεξήζεηο 

 

Οη θσηνκεηξηθέο παξαηεξήζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ  κε ην ηειεζθφπην 14΄΄ f/6.3 

Schmidt-Cassegrain Celestron θαη ηελ SBIG-10XME CCD θάκεξα ηνπ Δξγαζηεξίνπ 

Αζηξνλνκίαο ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ. 

Κάζε εηθφλα απφ CCD θάκεξα πεξηιακβάλεη ηξεηο θχξηεο πεγέο ζνξχβνπ πνπ ζα 

πξέπεη λα δηνξζσζνχλ θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. Γη απηφ ιακβάλνληαη 

εηθφλεο βαζκνλφκεζεο, dark, bias θαη flat frames (ζθνηεηλέο, bias εηθφλεο θαη εηθφλεο 

επηπεδνπνίεζεο αληίζηνηρα) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ παξαηεξήζεσλ φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζηηο εξγαζίεο ησλ Παπαγεσξγίνπ (2007), Φξπζφπνπινο (2010). 

Σπλνπηηθά αλαθέξεηαη φηη νη εηθφλεο bias θαηαγξάθνπλ ην ζήκα πνπ πξνυπάξρεη ζε 

θάζε pixel γη απηφ θαη νη εηθφλεο bias ιακβάλνληαη κε κεδεληθφ ρξφλν έθζεζεο , νη 

εηθφλεο dark, ηα ζεξκηθά θσηφληα πνπ θαηαγξάθνληαη παξφιν πνπ ε θάκεξα ςχρεηαη 

ζηνπο -15
ν
 C (ξεχκα ζθφηνπο) ηα νπνία ζπζζσξεχνληαη αλάινγα κε ην ρξφλν 

έθζεζεο θαη νη εηθφλεο flat , ηε κε εληαία θβαληηθή απφδνζε φισλ ησλ pixels ζηελ 

πξνζπίπηνπζα αθηηλνβνιία. 

Ζ αξρηθή επεμεξγαζία ησλ εηθφλσλ βαζκνλφκεζεο έγηλε κε ην πξφγξακκα AIPWIN. 

Οη εηθφλεο bias ζπλδπάδνληαη κε ηε κέζνδν ηεο κέζεο ηηκήο (Mean) ζε κία Κχξηα 

εηθφλα (Master Bias) ζηελ νπνία θάζε pixel έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηελ κέζε 

αξηζκεηηθή κέζε ηηκή ησλ παξαπάλσ. Τα pixels ζπλδπάδνληαη ρσξίο θάπνην 

ζηαηηζηηθφ βάξνο ή απφξξηςε ηηκψλ γηαηί ζεσξνχκε φηη νη εηθφλεο πεξηέρνπλ ην κέζν 

ζηαηηζηηθφ ζφξπβν. Οη ζθνηεηλέο εηθφλεο ζπλδπάζηεθαλ ζε κία κε ηε κέζνδν ηεο 

ελδηάκεζεο ηηκήο (Median) ζε θάζε ζέζε ηνπ pixel, ψζηε λα απνξξηθζνχλ νη αθξαίεο 

ηηκέο. Οη εηθφλεο θαλνληθνπνίεζεο γηα θάζε θίιηξν ζπλδπάζηεθαλ κε ηε κέζνδν ηεο 

ελδηάκεζεο ηηκήο θαη ε εηθφλα πνπ πξνέθπςε θαλνληθνπνηήζεθε. Ζ βαζκνλφκεζε 

ησλ εηθφλσλ κπνξεί  λα πεξηγξαθεί ζηα παξαθάησ βήκαηα: 

1. ζπλδπαζκφο ησλ Bias Frames ζε κία εηθφλα Master Bias κε ηε κέζνδν Median 

2. αθαίξεζε απφ θάζε Dark Frame πνπ έρεη δηαθνξεηηθφ ρξφλν έθζεζεο, ηνπ 

Master Bias θαη ζηε ζπλέρεηα ζπλδπαζκφο ησλ απαιιαγκέλσλ απφ bias , dark 

frames ζε έλα Master Dark κε ηε κέζνδν Median 

3. Αθαίξεζε ηνπ Master Bias θαη Master Dark απφ ην flat frame ζε θάζε θίιηξν 

θαη ζπλδπαζκφο ηνπο ζε κε ηε κέζνδν Median. Καλνληθνπνίεζε ηνπ 

παξαπάλσ ζπλδπαζκέλνπ flat frame ζε έλα Master Flat ζε θάζε θίιηξν. 
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4. Αθαίξεζε απφ θάζε εηθφλα δεδνκέλσλ ηνπ Master Bias θαη Master Dark 

(ίδηνπ ρξφλνπ έθζεζεο κε ηελ εηθφλα) θαη δηαίξεζε ηεο κε ην αληίζηνηρν 

Master Flat. 

Μεηά απφ ηελ παξαπάλσ επεμεξγαζία νη εηθφλεο είλαη έηνηκεο λα θσηνκεηξεζνχλ. 

 

 

2.3 Φσηνκεηξία  

 

Ζ θσηνκέηξεζε έγηλε κε ην ππνινγηζηηθφ παθέην AIPWIN (astronomical image 

processing for windows, Berry & Burnell 2001). ζε πεξηβάιινλ Windows αιιά θαη 

κε ην IRAF ζε πεξηβάιινλ LINUX. Ο ππνινγηζκφο ηνπ κεγέζνπο ησλ αζηξηθψλ 

αληηθεηκέλσλ βαζίδεηαη ζηε ζρέζε 

m=K-2.5logF 

 

φπνπ m είλαη ην ππνινγηδφκελν κέγεζνο, Κ ην θσηνκεηξηθφ κεδεληθφ ζεκείν πνπ 

πξνθχπηεη απφ πξφηππνπο αζηέξεο, F=ξνή =Κέξδνο Χ Απαξηζκήζεηο/ρξόλν έθζεζεο, 

αθνχ ην πξφγξακκα κεηξάεη ζε θάζε θσηνγξαθία ηηο απαξηζκήζεηο (counts) πνπ 

πξνήιζαλ απφ ηα κεηαηξεπφκελα θσηφληα ησλ αζηέξσλ ζε ειεθηξφληα 

Καηά ηε ιήςε ησλ εηδψισλ ελφο αζηξηθνχ πεδίνπ, ην θσο απφ θάζε αζηέξα 

θαηαλέκεηαη ζε πνιιά pixel, ελ κέξεη ιφγσ ησλ αηειεηψλ ζηελ εζηία ηνπ ηειεζθνπίνπ 

αιιά θπξίσο ιφγσ ζπηλζεξηζκνχ δειαδή ηεο δηαηαξαρήο πνπ πθίζηαηαη ην αζηξηθφ 

θσο θαηά ηε δηαδξνκή ηνπ κέζα απφ ηελ αηκφζθαηξα. Άξα ζα πξέπεη λα αζξνηζηεί νη 

απαξηζκήζεηο πνπ εθθξάδνπλ ηελ  έληαζε ηνπ θσηφο πνπ πεξηέρεηαη ζηα pixels ηνπ 

αζηξηθνχ εηδψινπ θαη λα αθαηξεζεί ην ππφβαζξν ηνπ θσηφο ηνπ νπξαλνχ ην νπνίν 

θαζνξίδεηαη απφ ηε κέζε ηηκή ηνπ ζήκαηνο πνπ έρνπλ ηα pixels πην καθξηά θαη γχξσ 

απφ ηνλ αζηέξα (θαη ζε πεξηνρή πνπ δελ πεξηέρνληαη άιινη αζηέξεο). Καζψο ν 

αζηέξαο αλαηέιιεη, κεζνπξαλεί θαη δχεη κεηαβάιιεηαη ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο ηνπ 

θσηφο ηνπ κέζα απφ ηε γήηλε αηκφζθαηξα (ε αέξηα κάδα ηνπ, βι. Κεθ. 2.1) κε 

απνηέιεζκα λα εμαζζελεί αλάινγα. Δπηπιένλ ηηο απαξηζκήζεηο ηεο έληαζεο ηνπ 

αζηξηθνχ θσηφο επεξεάδνπλ λέθε ζε κεγάιν πςφκεηξν θαη/ή κεηαβνιέο ηεο  

αηκφζθαηξαο. Γηα λα αληηζηαζκηζηνχλ θαη λα κελ επεξεάζνπλ ηηο κεηξήζεηο φινη νη 

παξαπάλσ παξάγνληεο ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο ηεο δηαθνξηθήο θσηνκεηξίαο 

δηαθξάγκαηνο, κε ηελ νπνία  ζε θάζε εηθφλα CCD, ν κεηαβιεηφο αζηέξαο V 

ζπγθξίλεηαη κε έλαλ αζηέξα αλαθνξάο C πνπ ζεσξείηαη ζηαζεξήο θσηεηλφηεηαο. Με 
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απηφλ ηνλ ηξφπν νη αηκνζθαηξηθέο δηαηαξαρέο ζηε  κηθξή πεξηνρή ηνπ νπξαλνχ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ην FOV ζεσξνχληαη ζηαζεξέο θαη ακειεηέεο θαζψο ππνινγίδνπκε 

πάληα ηε δηαθνξά ηνπ κεγέζνπο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αζηέξα αλαθνξάο 

δειαδή 

m2/m1= 2.5 log (F1/F2) 

Γηα λα ειερζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ αζηέξα αλαθνξάο επηιέγεηαη θαη έλαο ηξίηνο 

αζηέξαο (ή θαη πεξηζζφηεξνη) -αζηέξαο ειέγρνπ Κ- ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα 

ηνλ έιεγρν ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. Γειαδή ππνινγίδνληαη ηα  

 

           V-C =mV– mC = 2.5log(Fc/FV)  

K-C =mK – mC = 2.5log(Fc/FK) 

 

Ζ ζηαζεξή απφθιηζε ηνπ κεγέζνπο ηνπ αζηέξα ειέγρνπ απφ ηε κέζε ηηκή ηνπ, 

αλακέλεηαη λα είλαη θαη απηή πνπ ραξαθηεξίδεη ην κειεηνχκελν κεηαβιεηφ. Γηα λα 

ηθαλνπνηνχληαη φια ηα παξαπάλσ , εθηφο απφ ηελ απαίηεζε νη αζηέξεο C θαη Κ λα 

κελ είλαη κεηαβιεηνί, ζα πξέπεη λα έρνπλ πεξίπνπ ην ίδην ρξψκα (θαζκαηηθφ ηχπν), 

λα βξίζθνληαη κέζα ζην FOV (άξα ζε απφζηαζε <20΄), θαη λα έρνπλ παξφκνην 

θαηλφκελν κέγεζνο. Δάλ δελ πξφθεηηαη γηα γλσζηνχο αζηέξεο ν έιεγρνο ηεο 

ζηαζεξφηεηαο γίλεηαη θαη κε άιινπο αζηέξεο ηνπ πεδίνπ θαη ν έιεγρνο ηνπ παξφκνηνπ 

κεγέζνπο κε ηνλ κεηαβιεηφ κε ηελ θαηακέηξεζε ησλ απαξηζκήζεσλ (counts) 

Σχκθσλα κε ηελ δηαδηθαζία ηεο δηαθνξηθήο θσηνκεηξίαο κε δηάθξαγκα, νη 

απαξηζκήζεηο πξνθεηκέλνπ λα εμαρζνχλ ηα θαηλφκελα κεγέζε ησλ αζηέξσλ 

θαζνξίδνληαη  απφ έλαλ εζσηεξηθφ δαθηχιην πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αζηέξα θη έλαλ 

εμσηεξηθφ πνπ θαζνξίδεη ηηο απαξηζκήζεηο ηνπ ππνβάζξνπ ηνπ νπξαλνχ. Γειαδή ε 

παξαπάλσ ζρέζε κεηαηξέπεηαη ζε  

                          V-C =mV– mC = 2.5log(Fc-Fsky/FV-Fsky)  

K-C =mK – mC = 2.5log(Fc-Fsky /FK -Fsky) 

 

Τν ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο δηαθνξηθήο θσηνκεηξίαο είλαη ν ππνινγηζκφο ζε θάζε 

εηθφλαο ηεο δηαθνξάο ησλ ζρεηηθψλ κεγεζψλ ηνπ κεηαβιεηνχ – αζηέξα αλαθνξάο (V-

C) κε ην ζθάικα S/N ηεο κέηξεζεο , σο πξνο ρξφλν (JD) ν νπνίνο ππνινγίδεηαη απφ 

ην πξφγξακκα ζε UT κε βάζε ηελ εκεξνκελία ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ θαηαγξάθεηαη 

ζην Fits header ηνπ αξρείνπ.  

Τα κεγέζε πνπ ππνινγίδνληαη ζηελ παξνχζα εξγαζία δελ βαζκνλνκήζεθαλ ζην 

ζηαζεξφ θσηνκεηξηθφ ζχζηεκα δειαδή πξφθεηηαη γηα κεγέζε ζε δηαθνξεηηθά θίιηξα 
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κε ηπραίν κεδεληθφ θσηνκεηξηθφ ζεκείν. Απηφ δηφηη ε πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ηεο 

θακπχιεο θσηφο θαη ε εμαγσγή κνληέινπ κε ηνλ θψδηθα Wilson-Devinney δελ 

απαηηεί απφιπηε θσηνκεηξία.  

 

 

2.4 Μέηξεζε ηνπ ρξόλνπ 

 

Ο ρξφλνο κεηξάηαη ζε Heliocentric Julian Days (HJDs) . H Ηνπιηαλή εκεξνκελία (JD) 

είλαη ν ρξφλνο πνπ πέξαζε ζε εκέξεο απφ ην κεζεκέξη UT ψξα Greenwich, ηελ 1 

Ηαλνπαξίνπ 4713 π.Φ. Λφγσ ηεο πεξηθνξάο ηεο Γεο γχξσ απφ ηνλ Ήιην, ε απφζηαζε 

ηεο Γεο ζε ζρέζεο κε ην παξαηεξνχκελν ζχζηεκα κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη κέρξη θαη 

2 AU φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 2.6 Απηή ε απφζηαζε αληηζηνηρεί ζε 16 ιεπηά  

θσηφο, 
 

 

  

 

ρήκα 2.6. Απεηθόληζε ηεο δηόξζσζεο ηνπ ρξόλνπ (ειηνθεληξηθή δηόξζσζε) ιόγσ 

πεξηθνξάο ηεο Γεο γύξσ από ηνλ Ήιην. 

 

θαη άξα ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο δηάδνζεο ηνπ θσηφο  εηζάγεηαη κία κεηαβνιή ζηελ 

παξαηήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη 16 ιεπηά. Γηα λα δηνξζσζεί απηφ ην ζθάικα, 

ν Ήιηνο ρξεζηκνπνηείηαη σο ζηαζεξφ ζεκείν αλαθνξάο θαη άξα φηαλ ην επηπιένλ 

 

Τν αζηξηθφ θσο  

θηάλεη ζηνλ ίδην 

ρξφλν πνπ ζα 

έθηαλε ζηνλ Ήιην 

 

Τν αζηξηθφ θσο  

θηάλεη 8.3 

ιεπηά αξγφηεξα 

απφ ην  ρξφλν 

πνπ ζα έθηαλε 

ζηνλ Ήιην 

Τν αζηξηθφ θσο  

θηάλεη 8.3 ιεπηά 

λσξίηεξα απφ ην  

ρξφλν πνπ ζα 

έθηαλε ζηνλ Ήιην 

 

Τξνρηά ηεο Γεο 
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ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ρξεηάδεηαη ην θσο πξνζηίζεηαη ή αθαηξείηαη, ε JD 

κεηαηξέπεηαη ζε HJD. Απηφ γίλεηαη κε ην πξφγξακκα HELIO  πνπ ππνινγίδεη 

 

HJD=JD+HelCorr 

 

Helcorr=TR(cosLcosAcosD)+TR(sinL(sinEsinD+cosEcosDsinA)) 

Τ= ρξφλνο πνπ ρξεηάδεηαη ην θσο λα δηαλχζεη 1 AU~ 499 s 

R= απφζηαζε Γεο –Ζιίνπ 

L =ειηνγξαθηθφ κήθνο ηνπ Ήιηνπ 

Α= νξζή αλαθνξά ηνπ αζηέξα 

D= απφθιηζε ηνπ αζηέξα  

Δ= ιφμσζε ηεο εθιεηπηηθήο 23.45
ν
 

 

Οη ειηνθεληξηθέο δηνξζψζεηο γηα θάζε εκεξνκελία παξαηήξεζεο πξνζηίζεληαη ζηνλ 

ρξφλν ησλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαθνξηθήο θσηνκεηξίαο ζε EXCEL ψζηε ζηε 

ζπλέρεηα λα κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε θάζε.  

Μηα θακπχιε θσηφο ζπρλά εθθξάδεηαη ζε κνλάδεο θάζεο, απφ κεδέλ έσο έλα νη 

νπνίεο παξηζηάλνπλ θαη ηελ πιήξε ηξνρηά ε νπνία πεξηέρεη θαη ηηο δχν εθιείςεηο. 

ηαλ ν ν θσηεηλφο αζηέξαο (θχξηνο αζηέξαο) ν νπνίνο ζπλήζσο είλαη θαη απηφο κε ηε 

κεγαιχηεξε κάδα, ν ζεξκφηεξνο θαη κεγαιχηεξνο ζε αθηίλα, απνθξχβεηαη κεξηθψο ή 

πιήξσο (έθιεηςε) απφ ηνλ δεπηεξεχνληα αζηέξα, ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηε θάζε 

κεδέλ. Απηή ε έθιεηςε ραξαθηεξίδεηαη θαη σο πξσηεχνπζα έιιεηςε, θαη γηα κε 

έθθεληξα θαη ηειείσο θπθιηθά ζπζηήκαηα, ε δεπηεξεχνπζα έθιεηςε ζπκβαίλεη φηαλ ν 

θχξηνο αζηέξαο βξίζθεηαη κπξνζηά, ζε θάζε 0.5. Δάλ ην ζχζηεκα έρεη θάπνηα 

εθθεληξφηεηα δειαδή έρεη ειιεηπηηθή ηξνρηά, ε δεπηεξεχνπζα έθιεηςε είλαη 

κεηαηνπηζκέλε αλάινγα κε ελ εθθεληξφηεηα. Τα ηκήκαηα ηεο θακπχιεο θσηφο γχξσ 

απφ ηηο θάζεηο 0.25 θαη 0.75, φηαλ θαη νη δχν αζηέξεο θαίλνληαη (εθηφο εθιείςεσλ) 

αλαθέξνληαη σο «ψκνη» ηεο θακπχιεο. Σπρλά γηα ιφγνπο αλαπαξάζηαζεο κία 

θακπχιε θσηφο θαηαζθεπάδεηαη  γηα θάζεηο 0-2. Σε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα 

δεδνκέλα γηα θάζεηο  0-1 απιψο επαλαιακβάλνληαη απφ 1-2. Δάλ ε πεξίνδνο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη γλσζηή, θαη αλαθέξεηαη ν  ρξφλνο ζε HJD ζηνλ νπνίν ην ζχζηεκα 

παξαηεξήζεθε ζηελ πξσηεχνπζα έθιεηςή ηνπ (HJDo), εθεκεξίδα ηνπ ζπζηήκαηνο, 

νη εθιείςεηο ζε HJD πνπ θαηαγξάθνληαη ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κπνξνχλ λα 

παξαζηαζνχλ ζε θάζε θαη λα ζρεκαηίζνπλ ηελ θακπχιε θσηφο. 
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2.5 Υξόλνη ειαρίζησλ θαη δηάγξακκα O-C 

 

Φξφλνο ειαρίζηνπ νλνκάδεηαη ν ρξφλνο θαηά ηνλ νπνίν έλα δηπιφ εθιεηπηηθφ 

ζχζηεκα θηάλεη ζην ειάρηζην θσο είηε ζηελ θχξηα (Η) είηε ζηελ δεπηεξεχνπζα 

έθιεηςε (ΗΗ). Απφ ην ρξφλν πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ησλ δχν ειαρίζησλ κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ε πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ηε δεδνκέλε εκεξνκελία παξαηήξεζεο 

κε αθξίβεηα θιάζκαηνο δεπηεξνιέπηνπ. Οη παξαηεξνχκελνη ρξφλνη ειαρίζησλ γηα 

καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζρέζε κε ηελ πεξίνδν ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχλ λα 

απνθαιχςνπλ κεηαβνιέο ηεο πεξηφδνπ ηεο ίδηαο ηάμεο κεγέζνπο. Μεηαβνιέο ηεο 

πεξηφδνπ κπνξνχλ λα πξνθιεζνχλ απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο  κεηαθνξά κάδαο 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ζπζηήκαηνο, παξνπζία θειίδσλ, κεηαθνξά ζηξνθνξκήο ιφγσ 

καγλεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, παξνπζία ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο πνπ πεξηθέξεηαη γχξσ 

απφ ην ζχζηεκα. Άξα ε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο πεξηφδνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα φρη 

κφλν κειέηεο ησλ  θπζηθψλ κεραληζκψλ αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ ησλ ζπληζησζψλ 

αιιά θαη απνθαιχπηεη ηελ παξνπζία ζσκάησλ κηθξήο κάδαο φπσο θαθέ λάλσλ 

(αθφκα θαη πιαλεηψλ) .  

Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ρξφλσλ ειαρίζησλ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο Kwee & van 

Woerden 1956 κε ηελ νπνία πξνζεγγίδεηαη ην ειάρηζην κηαο θακπχιεο κε πνιινχο 

ηξφπνπο κέρξη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζθαικάησλ. 

Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο αλίρλεπζεο ησλ κεηαβνιψλ ηεο πεξηφδνπ ελφο 

ζπζηήκαηνο είλαη ν ππνινγηζκφο ησλ ειαρίζησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρξφλσλ 

παξαηήξεζεο (εκεξνκελίεο παξαηεξήζεσλ) κε κία ζπγθεθξηκέλα εθεκεξίδα (C, 

calculated) θαη ν ππνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο ηνπο κε ηα παξαηεξεζέληα (O, 

obsrerved) δειαδή ε θαηαζθεπή ελφο δηαγξάκκαηνο O-C. Σε έλα δηάγξακκα O-C 

παξηζηάλνληαη ζηνλ άμνλα y νη ηηκέο O-C θαη ζηνλ άμνλα x ν ρξφλνο σο HJD ή σο 

επνρή (Epoch) δειαδή σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ πιήξε πεξηθνξψλ πνπ έρνπλ πεξάζεη 

απφ ηνλ ρξφλν ηνπ πξψηνπ ειαρίζηνπ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ εθεκεξίδα (HJDo).  

Δ= (HJD-HJDo)/P. 

πσο πξνθχπηεη ε θάζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη ην αθέξαην κέξνο ηεο επνρήο 

δειαδή  

Φάζε = [(HJD-HJDo)/P]- INTEGER [(HJD-HJDo)/P]. 
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Σηελ πξάμε ε θάζε απεηθνλίδεη ηελ θαλνληθνπνίεζε ηεο γσλίαο πνπ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηελ επζεία πνπ ζπλδέεη ηα θέληξα ησλ αζηέξσλ θαηά ηελ πεξηθνξά ηνπο θαη ηελ 

επζεία παξαηήξεζεο απφ 0
0
-360

0
 ζε 0

 
-1 θαη άξα δηεπθνιχλεη ζηελ απαιιαγή ηεο 

ρξνληθήο εμάξηεζεο ησλ παξαηεξήζεσλ HJD. πσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 2.7 ε  

 

 

ρήκα 2.7 : Απεηθόληζε ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ δηπινύ εθιεηπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

βαζχηεξε έθιεηςε (πξσηεχνπζα έθιεηςε = θχξηα έθιεηςε, απφθξπςε ηνπ 

ζεξκφηεξνπ αζηέξα) παξαηεξείηαη ζε θάζε 0P θαη ε δεπηεξεχνπζα (απφθξπςε ηνπ 

ςπρξφηεξνπ αζηέξα) ζε θάζε 0.5 δειαδή ζην κηζφ ηνπ θχθινπ. Οη θάζεηο φπνπ θαη 

νη δχν αζηέξεο θαίλνληαη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο γηα θπθιηθέο ηξνρηέο είλαη νη 

θάζεηο 0.25 θαη 0.75 .  

 

 

2.6 Πηζαλή εμήγεζε ηεο θπθιηθήο κεηαβνιήο ηεο πεξηόδνπ. 

 

Παξαηεξήζεηο ηεο κεηαβνιήο ηεο ηξνρηαθήο πεξηφδνπ ησλ δηπιψλ εθιεηπηηθψλ 

ζπζηεκάησλ γίλνληαη κε αλάιπζε ηνπ δηαγξάκκαηνο O-C ηα νπνία δείρλνπλ ηε 

δείρλνπλ ηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαηεξνχκελσλ ειαρίζησλ θαη ησλ 

ππνινγηδφκελσλ κε βάζε κία εθεκεξίδα. Τν γεγνλφο φηη φια ζρεδφλ ηα ζπζηήκαηα 

δείρλνπλ θπθιηθέο κεηαβνιέο , ππνδεηθλχεη φηη ίζσο ππάξρεη έλαο θνηλφο θπζηθφο 

κεραληζκφο (Zavala et al. 2002), φπσο απψιεηα κάδαο, κεηάζεζε ηεο γξακκήο ησλ 

αςίδσλ (κεγάινο εκηάμνλαο ηεο ηξνρηάο), καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη παξνπζία 

ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο. Δπεηδή νη δχν πξψηνη δελ ζεσξνχληαη πηζαλνί κεραληζκνί 

πεξηνδηθψλ κεηαβνιψλ, ζπλήζσο απνδίδνληαη είηε ζηε καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα 

ελφο ή θαη ησλ δχν αζηέξσλ (Applegate 1992) ή/θαη ζην θαηλφκελν LITE ιφγσ ηεο 

παξνπζίαο ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο. Σχκθσλα κε ηελ δεχηεξε ππφζεζε, ε παξνπζία ελφο 

ηξίηνπ ζψκαηνο πξνθαιεί ηελ κεηαηφπηζε ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο 

θαη ηελ θίλεζε ηνπ γχξσ απφ θνηλφ θέληξν κάδαο ηξηψλ ζσκάησλ (Σρ. 2.8), κε 

απνηέιεζκα ηελ πεξηνδηθή απμνκείσζε ηεο απφζηαζήο ηνπ απφ ηνλ παξαηεξεηή θαη 
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άξα ηελ κεηαβνιή ησλ ρξφλσλ παξαηήξεζεο ησλ θσηνκεηξηθψλ ειαρίζησλ, πνπ 

αληαλαθιάηαη ζηηο δηαθνξέο ησλ παξαηεξεζέλησλ θαη ησλ πξνβιεπφκελσλ ρξφλσλ 

ζην Ο-C δηάγξακκα. Σηελ πξάμε, θαζψο ην θσο δηαλχεη ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν  

 

ρήκα 2.8 : Απεηθόληζε ελόο ηξίηνπ ζώκαηνο ζε έλα δηπιό ζύζηεκα .Π είλαη ην 

πεξίαζηξν θαη Α ην άπαζηξν. 

 

δξφκν γηα λα θζάζεη ζηνλ παξαηεξεηή (light time travel effect, LTTE), ην κέγεζνο 

ηεο δηαθνξάο O-C εμαξηάηαη απφ ηελ κεηαβνιή ηεο απφζηαζεο θέληξνπ κάδαο-

παξαηεξεηή ζε θάζε ηξνρηαθφ θχθιν. Απνδεηθλχεηαη φηη ην δηάγξακκα O-C ελφο 

δηπινχ ζπζηήκαηνο ζην νπνίν ππάξρεη θαη ηξίηνο αζηέξαο, έρεη εκηηνλνεηδή κνξθή 

πιάηνπο  

1 2 3
s in 2

1
i

a
A e

c
 

πνπ α12 ην κήθνο ηνπ εκηάμνλα ηεο ηξνρηάο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δηπινχ 

ζπζηήκαηνο σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηνπ ζπζηήκαηνο ησλ ηξηψλ ζσκάησλ, i3 ε 

θιίζε ηεο ηξνρηάο ηνπ ηξίηνπ αζηέξα θαη e΄ ε εθθεληξφηεηα ηεο ηξνρηάο ηνπ θέληξνπ 

κάδαο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο.  

Απφ ηελ άιιε , βαζηδφκελνη ζηε κειέηε 101 δηπιψλ ζπζηεκάησλ ηχπνπ Algol (Hall 

1989) ε νπνία έδεημε φηη νη παξαηεξνχκελεο θπθιηθέο κεηαβνιέο αλαθέξνληαη ζε 

ζπζηήκαηα ζηα νπνία ην δεπηεξεχνλ κέινο είλαη θαζκαηηθνχ ηχπνπ κεηαγελέζηεξνπ 

ηνπ FO, ν Applegate (2002) θαη Lanza et al. 1998 αλέπηπμαλ κηα ελαιιαθηηθή 

εμήγεζε εξκελείαο ηεο πεξηνδηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ O-C δηαγξακκάησλ. Σχκθσλα 

κε ηελ ηειεπηαία ζα πξέπεη λα ππάξρεη καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ζε έλαλ αζηέξα ηνπ 

ζπζηήκαηνο νπφηε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηε δψλεο κεηαθνξάο 

(εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ ηκήκα) λα κεηαθέξεηαη ηξνρηαθή ζηξνθνξκή ε νπνία 
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πξνθαιεί πιάηπλζε ηνπ αζηέξα ζην ηζεκεξηλφ επίπεδν ιφγσ ηδηνπεξηζηξνθήο (ν 

αζηέξαο ζα ηδηνπεξηζηξέθεηαη κε κεγαιχηεξε γσληαθή ηαρχηεηα) .Οη κεηαβνιέο ζηελ 

ηξνρηαθή πεξίνδν εμαξηψληαη απφ ηελ έληαζε ηνπ καγλεηηθνχ πεδίνπ πνπ κεηαθέξεη 

ηε ζηξνθνξκή ζηα εμσηεξηθά ζηξψκαηα ηεο δψλεο κεηαθνξάο. O κεραληζκφο 

Applegate φκσο δελ κπνξεί λα εμεγήζεη ηηο πεξηνδηθέο κεηαβνιέο ησλ ζπζηεκάησλ 

RS CVn (Lanza 2005) θαζψο θαη κεγαιχηεξνπ δείγκαηνο δηπιψλ ζπζηεκάησλ κε 

δεπηεξεχνλ κέινο κεηαγελέζηεξνπ θαζκαηηθνχ ηχπνπ (Lanza 2006). Δπηπιένλ 

ζχκθσλα κε πξφζθαηε κειέηε ησλ Liao & Qian (2010), 182 δηπιψλ ζπζηεκάησλ 

ηχπνπ ΔΑ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ απηψλ ηνπ Hall, 1989) , 43 ηχπνπ ΔΒ θαη 53 ηχπνπ 

ΔW, ε παξνπζία πεξηνδηθψλ κεηαβνιψλ ζε ζπζηήκαηα κε δεπηεξεχνληα κέιε 

πξνγελέζηεξνπ θαζκαηηθνχ ηχπνπ, δείρλεη φηη ε καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα δελ 

απνηειεί ην κνλαδηθφ κεραληζκφ. Γηαπηζηψζεθε φηη ην 48.9 % ησλ ΔΑ , 44.2% ησλ 

ΔΒ θαη 64.2% ησλ ΔW παξνπζηάδνπλ θπθιηθέο κεηαβνιέο ζηελ πεξίνδφ ηνπο. 

Υπνζέηνληαο φηη απηέο νη κεηαβνιέο νθείινληαη ζηελ παξνπζία ηξίηνπ ζψκαηνο ηφηε 

ηελ κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλήθνπλ ζε δηπιά ζπζηήκαηα έρνπλ ηα εθιεηπηηθά 

ηχπνπ ΔW. 
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Κεθάιαην 3 

ΦΩΣΟΜΔΣΡΙΚΑ ΜΟΝΣΔΛΑ 

 

 

3.1 Μνληέια θακπύιεο θσηόο, PHOEBE  

 

Ζ κνληεινπνίεζε ηεο θακπχιεο θσηφο ελφο δηπινχ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ 

ππφζεζε φηη ππάξρεη έλαο κνλαδηθφο ζπλδπαζκφο θπζηθψλ παξακέηξσλ πνπ κπνξνχλ 

λα παξάγνπλ ηελ παξαηεξνχκελε θσηνκεηξηθά θαη θαζκαηνζθνπηθά θακπχιε. 

Σπλήζσο ε παξαηήξεζε γίλεηαη ζε πεξηζζφηεξα θίιηξα νπφηε ε ζχγθξηζε ηεο 

κνξθνινγίαο ησλ εμαγφκελσλ θακππιψλ θσηφο δίλεη πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηαλνκή 

ηεο  ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γεληθά ε θηινζνθία ελφο πξνγξάκκαηνο κνληεινπνίεζεο βαζίδεηαη ζηελ καζεκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ αζηέξσλ ηνπ δεχγνπο θαη ηνπ θσηφο πνπ εθπέκπνπλ, κε έλα 

πιέγκα επηθαλεηαθψλ ζηνηρείσλ (πιέγκα) πνπ πξνζδηνξίδνληαη κε ηε ρξήζε ησλ 

ηζνδπλακηθψλ επηθαλεηψλ Roche, νη νπνίεο θαζνξίδνληαη απφ ηηο κάδεο, ηηο 

απνζηάζεηο, ηελ πεξηθνξά θαη ηελ πεξηζηξνθή ηνπο. Με ηε δηαίξεζε ηεο επηθάλεηαο 

θάζε κέινπο (αζηέξα) ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κηθξφηεξα ζηνηρεία, επηηπγράλεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο ησλ επηκέξνπο παξακέηξσλ ηνπο. γηα κηα ζπγθεθξηκέλε ηηκή 

θσηεηλφηεηαο θάζε αζηέξα έηζη ψζηε λα αλαπαξάγεηαη ε παξαηεξνχκελε θακπχιε 

θσηφο. Τν κέγεζνο ηνπ πιέγκαηνο θαζνξίδεηαη απφ δχν αξηζκνχ, ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζηνηρείσλ θαηά πιάηνο ηνπ πιέγκαηνο δειαδή απφ ηνλ πφιν ηνπ αζηέξα κέρξη ηνλ 

ηζεκεξηλφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηνπ πιέγκαηνο πνπ  πξνζδηνξίδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θαηά κήθνο ηνπ θχξηνπ (κεγαιχηεξνπ ) άμνλα ηνπ αζηέξα 

ζηε δηεχζπλζε ηνπ ηζεκεξηλνχ ηνπ. Σπλήζσο ν αξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ κήθνπο είλαη 

δηπιάζηνο απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζηνηρείσλ θαηά πιάηνο φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 3.1. 

Ζ ηηκή ηεο ηζνδπλακηθήο επηθάλεηαο Ω φπνπ –φπσο απνθαιχπηεη θαη ην φλνκά ηεο -ην 

βαξπηηθφ δπλακηθφ έρεη ζηαζεξή ηηκή καδί κε ηελ ηηκή ηνπ ιφγνπ ησλ καδψλ 

πεξηγξάθνπλ  ηε δνκή ηεο επηθάλεηαο ελφο ζπζηήκαηνο πνπ πεξηζηξέθεηαη κε ηελ ίδηα 

γσληαθή ηαρχηεηα θαη ζε θπθιηθέο ηξνρηέο. Άξα νη αζηέξεο ζα έρνπλ ηε κνξθή ηεο 

ηζνδπλακηθήο επηθάλεηαο, πνπ ζα είλαη ζθαίξα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ήιηνπ πνπ 

απνηειεί έλαλ κεκνλσκέλν πεξηζηξεθφκελν αζηέξα κε κηθξή ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο. 

Καζψο ε ηηκή ηεο ηζνδπλακηθήο επηθάλεηαο απμάλεη, ην κέγεζνο ηνπ αζηέξα  



 34 

 

 

 

 

 

ρήκα 3.1 Ο ΤΕ Βνν ζε θάζε 0.25 P κε αξηζκό ζηνηρείσλ 10x20 (πάλσ αξηζηεξά) , 

20x40 (πάλσ δεμηά), 40x80 (θάησ)  

 

κηθξαίλεη. Απηφ είλαη αλακελφκελν αθνχ ην βαξπηηθφ δπλακηθφ απμάλεη θαζψο 

πιεζηάδεη θαλείο ην θέληξν κάδαο. Δάλ Ωεζση είλαη ε ηηκή ηνπ δπλακηθνχ ηεο 

εζσηεξηθήο θξίζηκεο επηθάλεηαο Roche πνπ παξηζηάλεη ην ζεκείν ζην νπνίν νη δχν 

αζηέξεο κφιηο έξρνληαη ζε επαθή θαη Ωεμση  ε ηηκή ηνπ δπλακηθνχ ηεο εμσηεξηθήο 

θξίζηκεο επηθάλεηαο Roche πνπ παξηζηάλεη ην ζεκείν ζηαζεξφηεηαο θάζε 

ζπζηήκαηνο ζε ζηελή επαθή (overcontact) αθνχ ζην εμσηεξηθφ δπλακηθφ ππάξρεη κία 

«νπή» φπνπ ε βαξπηηθή επηηάρπλζε είλαη κεδεληθή θαη απφ ηελ νπνία ζα δηαθχγεη ην 

αέξην απφ ην ζχζηεκα.  

Σηελ πεξίπησζε ησλ ζπζηεκάησλ ζε επαθή θαη πιήξε επαθή αιιά θαη 

απνρσξηζκέλσλ, ε παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηηο ηζνδπλακηθέο επηθάλεηεο θαη άξα ην 

βαζκφ πιήξσζεο ηνπ ινβνχ Roche νλνκάδεηαη παξάγνληαο πιήξσζεο f . Γηα ηα 

ζπζηήκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή θαη Ω< Ωεζση, ν παξάγνληαο πιήξσζεο 

αληηπξνζσπεχεη ην πνζνζηφ ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο 

απφ ην δπλακηθφ ηεο εζσηεξηθήο θξίζηκεο επηθάλεηαο θη άξα 1 0f ελψ γηα 

ζπζηήκαηα ζε ζηελή επαθή Ω>Ωεζση ην πνζνζηφ ηνπ δπλακηθνχ ηεο επηθάλεηαο ηνπ 

δηπινχ ζπζηήκαηνο απφ ηε δηαθνξά ηνπ δπλακηθνχ ηεο εζσηεξηθήο σο πξνο ηελ 
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εμσηεξηθή θξίζηκε επηθάλεηα. θη άξα 0 1f  (f=0 ζε επαθή κε ηελ εζσηεξηθή 

θξίζηκε επηθάλεηα θαη f=1ζε επαθή κε ηελ εμσηεξηθά θξίζηκε επηθάλεηα). Σρεκαηηθά   

Σπζηήκαηα πνπ δελ βξίζθνληαη ζε επαθή  γηα Ω< Ωεζση                            1f  

Σπζηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζε ζηελή επαθή  γηα Ω>Ωεζση                       f  

Ζ γεσκεηξία ηνπ ζπζηήκαηνο θαζνξίδεηαη απφ ηηο αθηίλεο ησλ αζηέξσλ θαη ηελ 

κεηαμχ ηνπο απφζηαζε θαη ζηε ζπλέρεηα ην ζχζηεκα πεξηζηξέθεηαη ζε Ν βήκαηα 

θαηά 360
ν 

ψζηε λα παξαηεξείηαη ε  ππνινγηδφκελε ξνή ζε θάζε ζεκείν ηεο θακπχιεο 

θσηφο. Γηα θπθιηθέο ηξνρηέο ε αθηίλα εθθξάδεηαη σο πξνο ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ 

θέληξσλ κάδαο ησλ δπν αζηέξσλ πνπ ζεσξείηαη κνλάδα. Ο θαζνξηζκφο ησλ αθηίλσλ  

θαίλεηαη ζην Σρήκα 3.2 πνπ παξηζηάλεη ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ηνπ δηπινχ 

ζπζηήκαηνο  

 

 

ρήκα 3.2: Οξηζκόο ησλ αθηίλσλ ησλ αζηέξσλ από ην επίπεδν ηεο ηξνρηάο ηνπ δηπινύ 

ζπζηήκαηνο.  

 

Ζ θχξηα παξάκεηξνο πνπ επεξεάδεη ηε θσηεηλφηεηα θάζε κέινπο είλαη ε 

ζεξκνθξαζία  ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηεο θσηεηλφηεηαο απφ ηελ ηέηαξηε δχλακε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Δλ ηνχηνηο ε ζεξκνθξαζία δελ είλαη νκνηφκνξθε ζε φιε ηελ επηθάλεηα 

ηνπ αζηέξα. Λφγσ πεξηζηξνθήο, νη αζηέξεο είλαη πεπιαηπζκέλνη ιφγσ πεξηζηξνθήο 

ζηνλ ηζεκεξηλφ κε απνηέιεζκα νη πφινη λα έρνπλ κεγαιχηεξε βαξχηεηα θαη σο εθ 
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ηνχηνπ πςειφηεξε ζεξκνθξαζία θη άξα θσηεηλφηεηα. Γη απηφ έλαο άιινο παξάγνληαο 

είλαη ν παξάγνληαο βαξύηεηαο α (Gravity brightening /darkening Exponent) . Ο 

Von Zeipel (1924) απέδεημε φηη ζηνπο αζηέξεο πνπ ε κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη 

κφλν κε αθηηλνβνιία, ε εθιπφκελε ξνή είλαη αλάινγε κε ηελ επηηάρπλζε ηεο 

βαξχηεηαο ηεο επηθάλεηάο ηνπο (επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο είλαη ). Ζ 

ζεξκνθξαζία ζε θάζε ζεκείν ηεο επηθάλεηαο Τηνπ ηνπ αζηέξα θαζνξίδεηαη απφ ηε 

ζρέζε 

0 .2 5

n

a

g

g
φπνπ Τελ είλαη ε ελεξγφο ζεξκνθξαζία ηνπ αζηέξα, g ε 

ηνπηθή επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο ζε θάζε ζηνηρείν ηεο επηθάλεηαο θαη gn ε ηηκή ηεο g 

ζηνπο πφινπο. Ο παξάγνληαο α παίξλεη ηηκή 1 γηα αζηέξεο πνπ ε κεηαθνξά ελέξγεηαο 

γίλεηαη κφλν κε αθηηλνβνιία θαη ηελ ηηκή 0.32 γηα πνπ ε κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη 

δηα ξεπκάησλ (Lucy 1967) θαη εμαξηάηαη απφ ην κήθνο θχκαηνο. Τν φξην πνπ 

πηνζεηείηαη κεηαμχ ησλ δχν θαηεγνξηψλ είλαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 7200 Κ δειαδή 

αζηέξεο κε Τ > 7200 Κ ζεσξνχληαη φηη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη κφλν κε 

αθηηλνβνιία θαη αζηέξεο κε Τ < 7200 Κ ζεσξνχληαη φηη ε κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη 

δηα ξεπκάησλ. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζηέξεο log (g) ~4 

Άιινο έλαο παξάγνληαο ε ζπζθόηηζε ρείινπο (limb darkening) δειαδή ε 

θαηλφκελε εμαζζέληζε ηνπ θσηφο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηα άθξα ηνπ αζηξηθνχ δίζθνπ 

ζε ζρέζε κε ην θέληξν ηνπ θαη αθνινπζεί ην γξακκηθφ λφκν 

Η (ζ)= Η (0
ν
) (1-x+xcosζ)  φπνπ ζ είλαη ε γσλία κεηαμχ ηεο επζείαο ηνπ παξαηεξεηή 

θαη ηεο θάζεηεο ζηελ επηθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ (γηα ην θέληξν ηνπ δίζθνπ ζ=0
ν
 θαη γηα 

ην άθξν ηνπ δίζθνπ ζ=90
ν
 ). Δπεηδή εμαξηάηαη απφ ην κήθνο θχκαηνο, ππνινγίδεηαη 

απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ Van Hamme (1993) πνπ ζπλήζσο είλαη ελζσκαησκέλνη ζε θάζε 

πξφγξακκα. Γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζηέξεο log (g) ~4 

Δπίζεο παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν ηεο αλάθιαζεο ηνπ θσηφο ηνπ θάζε αζηέξα 

(παξάγνληαο αλάθιαζεο, reflection coefficient) πάλσ ζηελ επηθάλεηα ηνπ άιινπ κε 

απνηέιεζκα νη εζσηεξηθέο ηνπο επηθάλεηεο λα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία. Γηα 

αζηέξεο κε Τ > 7200 Κ φπνπ ε κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη κφλν κε αθηηλνβνιία ε 

ζηαζεξά αλάθιαζεο παίξλεη ηελ ηηκή 1 ελψ γηα αζηέξεο κε Τ < 7200 Κ φπνπ ε 

κεηαθνξά ελέξγεηαο γίλεηαη δηα ξεπκάησλ παίξλεη ηελ ηηκή 0.5 γηαηί ηα ξεχκαηα ζα 

κεηαθέξνπλ έλα κέξνο ηεο πξνζπίπηνπζαο ελέξγεηαο κε απνηέιεζκα λα 

επαλεθπεκθζεί απφ ζεκεία δηαθνξεηηθά απφ εθείλα πνπ πξνζέπεζε. 

Τέινο ζηε κνληεινπνίεζε ηεο θακπχιεο πξνζηίζεληαη θειίδεο θπθιηθήο επηθάλεηαο 

θαη κηθξφηεξεο (ή πςειφηεξεο ) ζεξκνθξαζίαο απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ αζηέξα θαη 
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πνιιέο θνξέο ε παξνπζία ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο πνπ αιινηψλνπλ ηελ νιηθή 

θσηεηλφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θη άξα θαη ηεο θακπχιεο θσηφο. 

Γηα ηελ εμαγσγή ηεο θσηεηλφηεηαο σο ζπλάξηεζε ηνπ κήθνπο θχκαηνο γηα κηα 

δεδνκέλε ζεξκνθξαζία, ππνζέηνπκε φηη ππαθνχεη ηελ θαηαλνκή ηνπ κέιαλνο 

ζψκαηνο. Απηή ε πξνζέγγηζε γλσξίδνπκε φηη είλαη πνιχ γεληθή γηα απηφ θαη ε 

θσηεηλφηεηα εμάγεηαη απφ ην κνληέιν ηνπ αζηξηθνχ θάζκαηνο ζε κία επξεία 

θαζκαηηθή πεξηνρή- αλ θαη νη αζηξηθέο αηκφζθαηξεο είλαη επαίζζεηεο ζε θάζε 

κεηαβνιή ηεο ηνπηθήο βαξχηεηαο. 

ηαλ γίλεηαη ε επίιπζε ησλ παξακέηξσλ ελφο εθιεηπηηθά δηπινχ ζπζηήκαηνο κπνξεί 

λα ππάξρνπλ κέρξη θαη είθνζη άγλσζηεο παξάκεηξνη κε κεγάιν εχξνο ηηκψλ. Ζ 

αθξίβεηα ηνπ θάζε κνληέινπ εθηηκάηαη αλάινγα κε ηηο απνθιίζεηο πνπ παξνπζηάδεη ζε 

ζρέζε κε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία. Σηελ νπζία ην πξφβιεκα είλαη καζεκαηηθφ θαη 

αθνξά ηελ εχξεζε ηνπ ειάρηζηνπ κηαο εμίζσζεο κε πνιιαπιέο κεηαβιεηέο.  

Ζ πην απιή κέζνδνο είλαη γλσζηή σο κέζνδνο δηαθνξηθώλ δηνξζώζεσλ (differential 

corrections) ζηελ νπνία ζέηνπκε αξρηθέο ηηκέο ζηηο άγλσζηεο παξακέηξνπο  θαη ζηε 

ζπλέρεηα κεηαβάιινπκε κία παξάκεηξν θάζε θνξά κέρξη λα βξεζεί ην ηνπηθφ 

ειάρηζην ηεο απφθιηζήο ηεο. Δάλ ην εχξνο ησλ ιχζεσλ είλαη κεγάιν, ν ρξφλνο 

ππνινγηζκνχ ζην PC είλαη κεγάινο θη άξα κε ηελ εχξεζε ηεο παξαγψγνπ θάζε 

παξακέηξνπ νδεγνχκαζηε  ζηελ θαιχηεξε ηηκή ηεο πνπ ηαηξηάδεη ζηα δεδνκέλα. Απηή 

ε κέζνδνο φκσο βξίζθεη κφλν ηα ηνπηθά ειάρηζηα ζην ρψξν ησλ ιχζεσλ θη άξα 

εμαξηάηαη θαηά πνιχ απφ ηηο αξρηθέο ζπλζήθεο θαζψο θη απφ ην βήκα ππνινγηζκνχ 

θάζε παξακέηξνπ. 

Αλ θαη ν πην πξνεγκέλνο αιγφξηζκνο αλαπηχρζεθε απφ ηνλ Chardonneau (1995), ν 

πην δηαδεδνκέλνο θψδηθαο κνληεινπνίεζεο ησλ ΔΒ είλαη ν Wilson-Devinney (WD) 

πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηνπο Wilson-Devinney (1971) θαη απνηειεί εμειηγκέλνο κέρξη 

ζήκεξα ην πην  αθξηβέο εξγαιείν κνληεινπνίεζεο θάζε ζπζηήκαηνο ΔΒ. Ζ ιχζε ηνπ 

φκσο πεξηνξίδεηαη ζε δηαθνξηθέο δηνξζψζεηο θη άξα ππφθεηηαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο 

ηεο κεζφδνπ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Έλαο πην πξφζθαηνο θψδηθαο κε ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ WD είλαη ν θψδηθαο Δθιεηπηηθήο Κακπχιεο θσηφο (ΔLC) πνπ δελ 

εθαξκφδεηαη φκσο ζε ζπζηήκαηα ζε ζηελή επαθή (overcontact) (Orosz & Hauschildt, 

2000). Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί επίζεο ην πξφγξακκα Binary Maker ζε θηιηθφ πξνο 

ηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ Windows πνπ αλ θαη δελ έρεη θακία ηθαλφηεηα επίιπζεο, 

παξέρεη κία πξψηε πξνζέγγηζε ησλ παξακέηξσλ θαη πνιχ θαιφ γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

γηα ηελ απεηθφληζε ησλ απνηειεζκάησλ.  
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Ζ ζχγρξνλε κνξθή ηνπ θψδηθα WD απνηειεί ην πξφγξακκα PHOBE (PHysics Of 

Eclipsing BinariEs) ην νπνίν ππνινγίδεη έλα ζπλζεηηθφ κνληέιν ηνπ ΔΒ βαζηζκέλν 

πάλσ ζην κνληέlν Roche (Prsa 2006). To PHOBE πξνζθέξεη ζην ρξήζηε πέληε 

επηινγέο γηα ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο, ζχζηεκα ρσξίο ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά, 

απνρσξηζκέλν, εκηαπνρσξηζκέλν, δηπιήο επαθήο, ζηελήο επαθήο ρσξίο ζεξκηθή 

ηζνξξνπία, ζηελήο επαθήο κε ζεξκηθή ηζνξξνπία (W UMa). Μεηά απφ θάζε ιχζε ησλ 

αξρηθψλ παξακέηξσλ , ζην παξάζπξν ειαρηζηνπνίεζεο ησλ δηαθνξηθψλ  δηνξζψζεσλ 

(DC) πξνβάιιεηαη ην φλνκα ηεο παξακέηξνπ, ε αξρηθή ηεο ηηκή, ε δηφξζσζή ηεο, ε 

δηνξζσκέλε ηηκή ηεο θαη ε απφθιηζε ηεο δηνξζσκέλεο ηηκήο. Οη ζηαζεξέο ακαχξσζεο 

ρείινπο ππνινγίδνληαη κέζα ζην PΖΟΔΒΔ είηε απφ ην λφκν πνπ αθνινπζεί ε 

ακαχξσζε ρείινπο, είηε απφ παξεκβνιή απφ πίλαθεο ηνπ van Hamme (1993) 

(Kaitchuck  et al. 2006).  

 

 

3.2 Δπηινγή παξακέηξσλ γηα ηε κνληεινπνίεζε κηαο θακπύιεο 

θσηόο 

 

Γηα λα είλαη αιεζήο ε  πξνζνκνίσζε ησλ δενκέλσλ κε ηελ θακπχιε θαη αμηφπηζηεο νη 

θπζηθέο παξάκεηξνη πνπ εμάγνληαη, ζα πξέπεη νη απνθιίζεηο ηνπ κνληέινπ θαη ησλ 

δεδνκέλσλ λα είλαη πεξίπνπ ίζεο δειαδή ζκνλη~ ζδεδ θαη θπζηθά λα είλαη αζηξνθπζηθά 

πηζαλφ λα ππάξρεη έλα ηέηνην ΔΒ. 

Δπεηδή ζπλήζσο ε θακπχιε θσηφο δελ εθθξάδεηαη ζε mag αιιά ζε ζρεηηθέο κνλάδεο 

ξνήο, θάπνηα θξηηήξηα γηα ηηο αξρηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ είλαη : 

1. Υπνινγηζκφο ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ. Γηα θπθιηθέο 

ηξνρηέο ν ιφγνο ηνπ βάζνπο ηεο θχξηαο έθιεηςεο πξνο ηελ δεπηεξεχνπζα είλαη 

ίζνο κε ηνλ αληίζηνηρν ιφγν ησλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπο ζε εθείλα ηα ζεκεία . Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εάλ είλαη γλσζηή ε ζεξκνθξαζία ηνπ ελφο κέινπο απφ ην 

θάζκα ηνπ ή απ΄ ηνπο δείθηεο ρξψκαηνο ηνπ εάλ είλαη γλσζηή ε κεζναζηξηθή 

απφζβεζε,  κπνξεί λα ππνινγηζζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ άιινπ κέινπο αθφκα θαη 

εάλ  νη αζηέξεο δελ είλαη κέιαλα ζψκαηα. Απηφ ηζρχεη ηφζν γηα κεξηθέο φζν θαη 

γηα νιηθέο εθιείςεηο αιιά κφλν γηα θπθιηθέο ηξνρηέο. Υπνζέηνληαο φηη ην νιηθφ 

θσο ηνπ ζπζηήκαηνο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηνλ ζεξκφηεξν αζηέξα , κπνξνχκε 

λα ζπλερίζνπκε ηε κνληεινπνίεζε κέρξη λα ην επηβεβαηψζνπκε ή λα 
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νδεγεζνχκε ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα νπφηε ζπλερίδνπκε κε λέα  T1 θαη T2, 

κέρξη λα ζπγθιίλεη ε ιχζε. 

2. Υπνινγηζκφο ηνπ ιφγνπ ησλ θσηεηλνηήησλ: Γηα ζθαηξηθνχο αζηέξεο, ν ιφγνο 

ηνπ θσηφο πνπ ράλεηαη πξνο ην θσο πνπ παξακέλεη ζην ειάρηζην ηεο νιηθήο 

έθιεηςεο δείρλεη ην ιφγν ηεο κνλνρξσκαηηθήο θσηεηλφηεηαο ηνπ κηθξφηεξνπ 

πξνο ηνλ κεγαιχηεξν αζηέξα. Απφ απηφ ηνλ ιφγν κπνξεί λα ππνινγηζζεί θαη ε 

αλαινγία ησλ αθηίλσλ ηνπο , θαζψο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη θαηλφκελν 

ζπζθφηηζεο ρείινπο ηζρχεη   

 

φπνπ 
0

1
tr

l  θαη 
0

1
o c

l  είλαη ηα βάζε ηεο δηέιεπζεο (transit) θαη ηεο απφθξπςεο 

(occultation) αληίζηνηρα. Σχκθσλα κε ηνλ Wilson (1966) εάλ ζπκπεξηιεθζεί θαη 

ε ακαχξσζε ρείινπο γηα θπθιηθέο ηξνρηέο φπσο θαίλνληαη ζην Σρήκα 3.3, νη 

δχν εθιείςεηο έρνπλ ίζε δηάξθεηα. Λφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππεηζέξρεηαη 

ζηελ θιίζε i, ην θαηψηεξν φξην ηνπ k κπνξεί λα ππνινγηζζεί σο εμήο: Αθνχ ε 

δηάξθεηα φιεο ηεο έθιεηςεο, απφ ηε ζηηγκή ηεο πξψηεο επαθήο κέρξη ηελ 

ηειεπηαία απνηειεί κέηξν ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ζρεηηθψλ αθηίλσλ , r1 + r2., εάλ 

ην k είλαη γλσζηό (ζπλήζσο δελ είλαη εθ ησλ πξνηέξσλ) , ηόηε ηα  r1 θαη  r2 

κπνξνχλ επίζεο λα ππνινγηζηνχλ. Δάλ ε έθιεηςε είλαη νιηθή, κπνξνχκε λα 

αλαγλσξίζνπκε ζηελ θακπχιε ηηο επαθέο  2 θαη 3 (αξρή θαη νινθιήξσζε ηεο 

νιηθήο θάζεο θα άξα απφ ηνπο ρξφλνπο λα ππνινγίζνπκε ηηο αθηίλεο. Δάλ νη 

ρξφλνη  t1, ..., t4  ζπκβνιίδνπλ ηνλ ρξφλν ηεο πξψηεο θαη ηεο ηέηαξηεο 

επαθήο αληίζηνηρα φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα ηφηε ην k  πξνζεγγίδεηαη  απφ ηε 

ζρέζε :  

 

 

         Ζ παξαπάλσ ζρέζε ηζρχεη κφλν εάλ νη αζηέξεο θηλνχληαη ζε επζείεο θαη φρη ζε 

θπθιηθέο ηξνρηέο. Πνηνο θαζνξίδεηαη φκσο ν κεγαιχηεξνο θαη ν κηθξφηεξνο 

αζηέξαο; Δάλ ν κηθξφηεξνο δηέξρεηαη κπξνζηά απφ ηνλ κεγαιχηεξν ηε ζηηγκή 

ηεο θχξηαο έθιεηςεο, ν κηθξφηεξνο είλαη ν αζηέξαο 2, εάλ ν κηθξφηεξνο αζηέξαο 

απνθξχβεηαη θαηά ην θχξην ειάρηζην ηφηε είλαη ν αζηέξαο 1. Γεληθά, νη 

εθιείςεηο απφθξπςεο έρνπλ πην επίπεδεο θακπχιεο θαηά ηελ νιηθφηεηα (πνπ 
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αληηζηνηρεί ζην  t3 −t2) απφ φηη νη δηειεχζεηο. Αιιά ζα πξέπεη λα γίλνπλ δνθηκέο 

γηα λα δηαπηζηψζνπκε πην απφ ηα δχν ηζρχεη. Γηα έθθεληξεο ηξνρηέο ε έθιεηςε 

πνπ ζπκβαίλεη θνληά ζην άπαζηξν είλαη απηή κε ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα . Δλ  

ηνχηνηο δελ είλαη πάληα απιφ λα θάλνπκε κία πξψηε εθηίκεζε ησλ αθηίλσλ, 

ζεξκνθξαζηψλ, ή θσηεηλνηήησλ φπσο ζηηο θπθιηθέο ηξνρηέο επεηδή ε 

πξνβαιιφκελε ζε θάζε έθιεηςε επηθάλεηα  δελ είλαη θαηά αλάγθε ε ίδηα. Καη 

πάιη γηα κηθξέο εθθεληξφηεηεο, ε εθηίκεζε είλαη πην γεληθή απφ φηη γηα  e=0 

(βαζχηεξεο) 

 

ρήκα 3.3: (a) ε ζρεηηθή ηξνρηά ηνπ δεπηεξεύνληα αζηέξα γύξσ από ηνλ πξσηεύνληα 

γηα θιίζε  i = 90◦. (b) νιηθή έθιεηςε γηα  i _= 90◦ κε θεληξηθή έθιεηςε  (c) κεξηθή 

έθιεηςε  i = 90◦. Τα δηαγξάκκαηα  (a), (b), θαη  (c) απεηθνλίδνπλ όηη κόλν νη ρξόλνη 

επαθήο δελ αξθνύλ γηα ηνλ θαζνξηζκό ησλ ζρεηηθώλ δηαζηάζεσλ ησλ αζηέξσλ,  γηαηί 

δελ είλαη γλσζηή ε θιίζε  

 

. 

3. ηαλ νη ηξνρηέο είλαη έθθεληξεο, νη πνζφηεηεο e cosω θαη esin ω κπνξνχλ λα 

ππνινγηζηνχλ απφ ηελ απφζηαζε θαη ηε δηάξθεηα (πιάηε) ησλ εθιείςεσλ 

αληίζηνηρα. Οη παξαθάησ ζρέζεηο  δίλνπλ πξνζεγγηζηηθά ηα  e θαη σ:   
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4. Υπνινγηζκφο ηεο θιίζεο i. Οζν πην κεγάιε είλαη ε θιίζε, ηφζν επξχηεξεο θαη 

βαζχηεξεο είλαη νη εθιείςεηο. Γηα i ≈ 90◦ ε εμάξηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

έθιεηςεο απφ ηελ θιίζε είλαη κηθξή. Δληνχηνηο φηαλ ε θιίζε γίλεη ηφζν κηθξή  

ψζηε νη εθιείςεηο λα κελ είλαη θεληξηθέο, παξαηεξνχληαη κεγαιχηεξεο απμήζεηο 

ζην πιάηνο ηεο έθιεηςεο. Αληηζέησο κεγάιεο κεηψζεηο ηνπ βάζνπο 

παξαηεξνχληαη φηαλ νη εθιείςεη γίλνπλ κεξηθέο. Μπνξνχκε λα ηξέμνπκε ην 

κνληέιν θξαηψληαο φιεο ηηο παξακέηξνπο ζηαζεξέο θαη κεηαβάιινληαο κφλν 

ηελ θιίζε πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξήζνπκε ηα παξαπάλσ γξήγνξα κε 

πξνγξάκκαηα φπσο ην Binary Maker, (Bradstreet (1993); Bradstreet & Steelman 

(2004)). 

5. Υπνινγηζκφο ηεο κέζεο (αθηίλαο) ησλ αζηέξσλ πνπ έρνπλ γεκίζεη ηνπο ινβνχο 

ηνπο (αθηίλα Roche ή ελεξγφο αθηίλα rR) εάλ είλαη γλσζηφο θαζκαηνζθνπηθά ν 

ιφγνο ησλ καδψλ ηνπο q απφ ηε ζρέζε  

 

(Eggleton 1983) κε αθξίβεηα ±1% . Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο rR = r2 ηνπ αζηέξα 

κε ηε κηθξόηεξε κάδα ζέηνπκε  q = M2/M1 ≤ 1, ελψ γηα ηνλ αζηέξα κεγαιχηεξεο 

κάδα  (rR = r1 ) q =M1/M2 ≥ 1 . Έθηνο απφ ηα δηπιά ζπζηήκαηα ηχπνπ  Algol ζα 

πξέπεη λα γλσξίδνπκε εάλ ν αζηέξαο γεκίδεη ην ινβφ ηνπ. Σπλήζσο ππνινγίδεηαη 

κηα ινγηθή ηηκή  r απφ ηε ζπλνιηθή εηθφλα ή απφ δεκνζηεπκέλεο ιχζεηο. Γηα 

απνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα, ε αλακελφκελε ηηκή ησλ ζρεηηθψλ αθηίλσλ είλαη 

κηθξφηεξε ή ίζε απφ 0.1  

6. Υπνινγηζκφο ηνπ δπλακηθνχ Roche Ω γηα θπθιηθή θαη ζχγρξνλε ηξνρηά. Απφ 

ηηο ππνινγηδφκελεο ζρεηηθέο αθηίλεο κπνξεί λα ππνινγηζηνχλ ηα Ω1 θαη Ω2. Δάλ 

ν αζηέξαο είλαη κέζα απφ ην ινβφ Roche (απνρσξηζκέλν ζχζηεκα) ηζρχεη ε 

ζρέζε Ω~1/r νπφηε κπνξεί  λα ππνινγηζηεί απφ πίλαθεο ή απφ Binary Maker.  
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Σε θάζε πεξίπησζε κε απηέο ηηο αξρηθέο παξακέηξνπο ζα πξέπεη  λα ππνινγίδεηαη ε 

ζπλζεηηθή θακπχιε θαη λα ζπγθξίλεηαη κε ηελ παξαηεξεζηαθή. Δάλ ηα ειάρηζηα είλαη 

πην βαζηά, ζα πξέπεη ε θιίζε i λα απμεζεί.  

 

 

3.3. Τπνινγηζκόο παξακέηξσλ γηα πιήξεο set δεδνκέλσλ  

 

Μεηά ηελ εμαγσγή ησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη πξηλ λα εμεηάζνπκε ηελ 

αζηξνθπζηθή ηνπο ζεκαζία ζα πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηηο απφιπηεο παξακέηξνπο 

ηνπ ζπζηήκαηνο δειαδή ζεξκνθξαζίεο, αθηίλεο, θσηεηλφηεηεο  θαη απφζηαζε. Οη 

θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ κεγάινπ 

εκηάμνλα θαη ησλ καδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ν κεγάινο 

εκηάμνλαο κπνξεί λα ππνινγηζζεί απφ ηελ αζηξνκεηξία αιιά θαλέλα απφ ηα 

παξαηεξεζέληα ζπζηήκαηα δελ παξνπζηάδεη εθιείςεηο. Με βάζε ηελ αθηίλα θαη ηε 

κάδα κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηελ επηηάρπλζε ηεο βαξχηεηαο  ηεο επηθάλεηεο ησλ 

δπν αζηέξσλ. Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ηηο παξακέηξνπο ησλ αζηέξσλ απφ ηε 

ιχζε ηεο θακπχιεο θσηφο δηαθξίλνπκε δπν πεξηπηψζεηο : λα έρνπκε έλα πιήξεο θη 

έλα κε πιήξεο set δεδνκέλσλ.  

Α) έζησ φηη απφ ηελ θακπχιε θσηφο έρνπκε ππνινγίζεη  ηελ απφθιηζε i θαη ην 

ζρεηηθφ κήθνο ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα ηεο ηξνρηάο α . Απηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα  λα 

ππνινγίζνπκε ηελ νιηθή κάδα Μ ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο  

  

Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο , απφ ηελ θακπχιε θσηφο ππνινγίδεηαη ν ιφγνο ησλ καδψλ 

 

Οπφηε κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο επηκέξνπο κάδεο 

 

θαη άξα ηηο απνζηάζεηο  
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Σπλήζσο ηα πξνγξάκκαηα κνληεινπνίεζεο ππνινγίδνπλ ην εκβαδφ ηεο επηθάλεηαο 

ησλ αζηέξσλ A θαη ηε κέζε επηθαλεηαθή ιακπξφηεηα. Ζ κέζε ηηκή ηεο αθηίλαο ζε 

ζρέζε κε ην κεγάιν εκηάμνλα πξνζδηνξίδεηαη είηε απφ ηελ επηθάλεηα Α είηε απφ ηνλ 

φγθν V   

 

H απφιπηε κέζε ηηκή ηεο αθηίλαο θαη ηεο επηθάλεηαο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ εάλ 

είλαη γλσζηή ε ηηκή ηνπ κεγάινπ εκηάμνλα α απφ αζηξνκεηξία, θαζκαηνζθνπία ή  

ιχζε ηεο θακπχιεο θσηφο.  

 

Δλψ ε επηηάρπλζε ζηελ επηθάλεηα 

 

ή ζε κνλάδεο ειηαθήο επηηάρπλζεο βαξχηεηαο 

 

Δάλ νη αηκφζθαηξεο ησλ δχν αζηέξσλ  ζπκπεξηιεθζνχλ ζην κνληέιν ηεο θακπχιεο 

θσηφο, απαηηείηαη ν ππνινγηζκφο ηνπ  log  κε ηα  log g1 θαη log g2 λα ζπλδένληαη: 

 

  

Δάλ ην πξφγξακκα κνληεινπνίεζε ηεο θακπχιεο παξέρεη ηε ιακπξφηεηα ζηνπο 

πφινπο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο κνλνρξσκαηηθήο 

θσηεηλφηεηαο θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηε βνινκεηξηθή δηφξζσζε, ηειηθά γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηε βνινκεηξηθήο θσηεηλφηεηαο. Απφ ηελ πιεπξά φκσο ηνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο αβεβαηφηεηαο πνπ ππεηζέξρεηαη , πξνηηκάηε ε ελεξγφο ζεξκνθξαζία. Σπλεπψο γηα 

ζθαηξηθνχο αζηέξεο, ε βνινκεηξηθή θσηεηλφηεηα θάζε αζηέξα δίλεηαη απφ .  
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Ή ζηε γεληθή πεξίπησζε 

  

 

Οπφηε πξνθχπηεη ην βνινκεηξηθφ κέγεζνο 

 

Απφ ην νπνίν κε αθαίξεζε ηεο βνινκεηξηθήο δηφξζσζεο ππνινγίδεηαη ην απφιπην 

κέγεζνο 

 

Δλαιιαθηηθά  κπνξεί λα ππνινγηζηεί  απφ ην πξφγξακκα κνληεινπνίεζε ηεο 

θακπχιεο ε κνλνρξσκαηηθή θσηεηλφηεηα θαη απφ απηήλ ε βνινκεηξηθή φπσο 

παξαθάησ  

 

 

 

 

Απφ ηνπο δείθηεο ρξψκαηνο ησλ αζηέξσλ θαη ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

ε κεζνναζηξηθή απφζβεζε Δ, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ ν θαζκαηηθφο ηνπο ηχπνο 

είλαη γλσζηφο- θη απφ απηή ην κέηξν απφζηαζεο (m − M)0  Σην ζχζηεκα Johnson ηζρχεη   

 

Καη άξα 

 

πνπ r ε απφζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζε pc θαη R = AV /EB−V  ν ιόγνο ηεο απόζβεζεο 

AV ηνπ θσηόο ζην V από ηε κεζναζηξηθή ύιε σο πξνο ηε ρξσκαηηθή ππεξνρή EB−V . 

Δάλ έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηηο κάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο κπνξνχκε λα δηεξεπλήζνπκε ζε 

πνην ζηάδην εμέιημεο βξίζθνληαη ηα κέιε ηνπ . 



 45 

 

3.4 Τπνινγηζκόο παξακέηξσλ γηα κε πιήξεο set δεδνκέλσλ 

 

Δάλ ππάξρνπλ θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα κφλν γηα ηνλ έλαλ αζηέξα (έζησ απηφλ κε 

κάδα M1) δειαδή ην ζχζηεκα είλαη κνλφ θαζκαηνζθνπηθφ ηφηε απφ ηελ πεξίνδν θαη 

ηελ αθηηληθή ηαρχηεηα Κ1 κπνξεί λα ππνινγηζηεί κία ρξήζηκε πνζφηεηα πνπ 

νλνκάδεηαη ζπλάξηεζε κάδαο f (M1, M2, i) 

 

Δάλ είλαη γλσζηά ν ιφγνο ησλ καδψλ q θαη ε θιίζε i ηφηε κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε 

κάδα ηνπ δεχηεξνπ αζηέξα σο  

 

θη άξα ε κάδα ηνπ πξψηνπ  

 

Αθφκα θη αλ δελ ππάξρνπλ θσηνκεηξηθέο θακπχιεο θσηφο νπφηε δελ γλσξίδνπκε ηα 

q, i  κπνξεί λα ππνινγηζηεί ην άζξνηζκα ησλ καδψλ  

 

Δπεηδή γηα γλσζηφ f ε παξαπάλσ ζρέζε παίξλεη ηελ ειάρηζηε ηηκή ηεο γηα q  θαη 

i=90
o
, ε ζπλάξηεζε κάδαο παξέρεη έλα θάησ φξην ζην άζξνηζκα ησλ καδψλ θη επεηδή 

q   ζεκαίλεη Μ1=0,  

 

δειαδή ππνινγίδεηαη ην θαηψηεξν φξην ηεο κάδαο ηνπ αζηέξα γηα ηνλ νπνίν δελ 

ππάξρνπλ θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα. Δάλ γλσξίδνπκε φηη 1q  ηφηε ε ειάρηζηε ηηκή 

ηνπ αζξνίζκαηνο πξνθχπηεη γηα q=1 θαη  
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Κεθάιαην 4 

Ο ΜΔΣΑΒΛΗΣΟ ΑΣΔΡΑ V0380CAS 

 

 

4.1 Δηζαγσγή 

 

Ο κεηαβιεηφο αζηέξαο V0380 Cas βξίζθεηαη ζηνλ αζηεξηζκφ ηεο Καζζηφπεηαο κε 

νπξαλνγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο (J2000) RA:00h 30m 56s θαη  Dec:+73
o
 40΄ 06΄΄ θαη 

ε κεηαβιεηφηεηά ηνπ γηα πξψηε θνξά αλαθέξζεθε απφ ηνλ Bauernfeind ην 1899 θαη 

ζηε ζπλέρεηα ειάρηζηα αλαθέξνληαη ζηηο θσηνγξαθηθέο πιάθεο ηνπ Bamberg 

Observatory (Strohmeier and Bauernfeind, 1968). Έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Γεληθφ 

Καηάινγν ησλ Μεηαβιεηψλ Αζηέξσλ (General Catalog of Variable Stars, GCVS) θαη 

έρεη θαηαηαρζεί σο εκηαπνρσξηζκέλν ζχζηεκα ηχπνπ Algol (Δclipsing Αlgol type, 

EA /Semi-Detached SD) κε  

 

ρήκα 4.1: Τν πεδίν ηνπ κεηαβιεηνύ αζηέξα V0380Cas (V) θαη ησλ αζηέξσλ 

ζύγθξηζεο C1 θαη ειέγρνπ C2. 

πεξίνδν 1.357273 εκέξεο, θαη κέγεζνο απφ Vmax=10,4 mag έσο Vmin=11.2 mag. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη ν έλαο αζηέξαο ηνπ ζπζηήκαηνο βξίζθεηαη ζε εμειηγκέλν ζηάδην θαη έρεη 

αξρίζεη λα γεκίδεη ηνλ ινβφ Roche. Ο ιφγνο ησλ καδψλ ηνπ ζπζηήκαηνο αλαθέξεηαη 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJK-4Y3TXGF-1&_user=83471&_coverDate=08%2F31%2F2010&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=gateway&_origin=gateway&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=1709397888&_rerunOrigin=google&_acct=C000059670&_version=1&_urlVersion=0&_userid=83471&md5=9f354665c43747211702df645373582a&searchtype=a#bbib27
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απφ ηνπο Brancewicz.,& Dworack, 1980,  q=0.68 θαη ν θαζκαηηθφο ηχπνο Α0 

(Meinunger L., 1965). Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή κειέηε δελ πξνέθπςε θακπχιε θσηφο, 

νχηε αλαιπηηθή θσηνκεηξηθή ή θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ηνπ εθιεηπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

γη απηφ θαη ζεσξήζεθε πνιχ ελδηαθέξνλ λα απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο. Σην 

Σρήκα 4.1 θαίλεηαη ην πεδίν ηνπ κεηαβιεηνχ αζηέξα V0380 Cas (Aladin sky Atlas) 

θαη ζεκεηψλνληαη νη αζηέξεο ζύγθξηζεο C1 θαη ειέγρνπ C2. 

 

4.2 Παξαηεξήζεηο θαη Αλάιπζε 

 Οη παξαηεξήζεηο έγηλαλ κε ην ηειεζθφπην 14΄ f/6.3 Schmidt-Cassegrain Celestron 

θαη ηελ SBIG-10XME CCD θάκεξα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αζηξνθπζηθήο ηνπ Τκήκαηνο 

Φπζηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2010 ζπλνιηθά ζε 35 

λχρηεο θαη πεξηιακβάλνπλ δχν θάζεηο.  

Καηά ηελ πεξίνδν Ηνπιίνπ 2009, γηα πέληε ζπλερφκελεο λχρηεο δηάξθεηαο έμη σξψλ ε 

θάζε κηα, βξέζεθε ην πξψην ειάρηζην ηεο θακπχιεο θσηφο έηζη ψζηε κε δεδνκέλε 

ηελ πεξίνδν ηνπ ζπζηήκαηνο λα είλαη δπλαηή ε πξφβιεςε ηνπ ρξφλνπ ειαρίζησλ. Ζ 

δεχηεξε θάζε ήηαλ ε θάιπςε ηεο θακπχιεο θσηφο ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζηα θίιηξα BVRcIc θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα Ηνπιίνπ 2009 έσο 

Απγνχζηνπ 2010 γηα 30 θαη πιένλ λχρηεο δηάξθεηαο 6-8 σξψλ ε θάζε κηα. Σπλνιηθά 

δειαδή ε κειέηε ηνπ ζπζηήκαηνο έγηλε κε βάζε 280 ψξεο παξαηήξεζεο. 

Σηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 2009 ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη αζηέξεο ζπγθξίζεσο θαη ειέγρνπ 

GSC 4307:632 [RA:00h 31m 38s , Dec:+73
o
 44΄ 04.02΄΄, Vmag=9,73] θαη GSC 

4307:699 [RA:00h 31m 16s, Dec:+73
o
 45΄ 31΄΄, Vmag=11,1] αληίζηνηρα. κσο 

παξαηεξήζεθε φηη ζην θίιηξν Rc θαη θπξίσο ζην θίιηξν Ic, ν αζηέξαο ζπγθξίζεσο 

GSC 4307:632 ππεξρείιηδε (blooming) ηα εηθνλνζηνηρεία ηεο θάκεξαο θαη γη’ απηφ ην 

ιφγν επηιέρζεθαλ δηαθνξεηηθνί αζηέξεο ζπγθξίζεσο θαη ειέγρνπ γηα ηελ θσηνκεηξία. 

Τειηθά επηιέρζεθε σο αζηέξαο ζπγθξίζεσο ν GSC 4307:699[RA:00h 31m 16s , 

Dec:+73
o
 45΄ 31΄΄, Vmag=11,1] ελψ σο αζηέξαο ειέγρνπ ν GSC 4307:837 [RA:00h 

31m 02s , Dec:+73
o
 45΄ 40΄΄, Vmag=12,2].  

Οη παξαηεξήζεηο θαηά ην έηνο 2009 έγηλαλ θπξίσο κε νκαδνπνίεζε (Binning) 3x3 θαη 

2x2 ελψ νη παξαηεξήζεηο θαηά ην έηνο 2010 έγηλαλ κε νκαδνπνίεζε (Binning) 1x1. 

To seeing είρε δηαθχκαλζε απφ 2΄΄-3,5΄΄. Αλαιπηηθά νη παξαηεξήζεηο ησλ ειαρίζησλ 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο αθξηβνχο πεξηφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.1 θαη φιεο νη εκέξεο παξαηήξεζεο ζε θάζε θίιηξν καδί κε ηνπο ρξφλνπο 

έθζεζεο  ζηνλ Πίλαθα 4.2. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.1 

Ηκεξνκελία 
Φίιηξν Υξόλνο Διαρίζηνπ 

(ΗJD) 

θάικα Υαξαθηεξηζκόο 

ειαρίζησλ
* 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

25/07/2009 B 2455038,544360 0,00008 Η I 

01/08/2009 B 2455045,334460 0,00007 Η ΗI 

06/08/ 2009 Rc 2455049,402930 0,0001 Η Η 

29/08/2009 B 2455072,476230 0,00001 Η ΗI 

01/09/2009 B 2455076,545520 0,0001 Η Η 

02/10/2009 B 2455106,416120 0,00009 Η Η 

10/10/2009 V 2455114,556560 0,000077 Η Η 

17/11/2009 V 2455133,563230 0,00005 Η Η 

17/07/2010 Ic 2455395,505490 0,00006 Η ΗI 

28/07/2010 Ic 2455406,364180 0,0001 Η ΗI 

01/082010 Ic 2455410,434990 0,00033 Η Η 
* 

Ο ραξαθηεξηζκόο ησλ ειαρίζησλ αλαθέξεηαη ζε πεξίνδν P (ζηήιε 6) θαη 2P (ζηήιε 7) 

αληίζηνηρα  

 

ΠΙΝΑΚΑ 4.2 

 

Ζκεξνκελία Β(sec) V(sec) Rc(sec) Ic(sec) Binning Ζιηνθεληξηθή 

δηφξζσζε (sec) 
9/07/2009 40    3 -158,5 

22/07/2009 60    3 -112,2 

23/07/2009 100    3 -107,7 

24/07/2009 50    3 -104,7 

 25/07/2009 60    3 -99,7 

 01/08/2009 80    3 -72,8 

 03/08/2009 65    3 -64,3 

 06/08/2009   40  3 -55,6 

 26/08/2009 40    3 33,7 

 29/08/2009 40    3 41,1 

 01/09/2009 70    3 58,0 

 02/10/2009 65    3 169,1 

 10/10/2009  35   2 192,9 

 29/10/2009  55 35  3 232,5 

 16/11/2009  35 20  3 247,2 

 17/11/2009 40 20 15  3 247,2 

 21/11/2009 40 20 15  3 246,5 
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22/11/2009 40 20 15  3 246,2 

 06/07/2010 130    2 -171,7 

 07/07/2010 130 40 20  2 -168,6 

 17/07/2010   55 70 2 -131,3 

 24/07/2010  80 30 70 2 -104,8 

 27/07/2010  30 20 40 2 -93,1 

 28/07/2010  120 80 120 1 -89,9 

 29/07/2010  130 90 130 1 -86,0 

 30/07/2010  90 50 90 1 -81,9 

 31/07/2010  90 60 100 1 -77,6 

 01/08/2010  140 90 140 1 -73,9 

 02/08/2010 150 130  140 1 -69,8 

 03/08/2010 150 110  110 1 -65,6 

 05/08/2010 150 110  110 1 -61,1 

 07/08/2010 150 110  110 1 -49,1 

 08/08/2010 150 110  110 1 -45,0 

 09/08/2010 150 100  90 1 -40,7 

  

 

Ζ αλάιπζε ησλ παξαηεξήζεσλ (ζε ζχλνιν 5001 εηθφλσλ, απφ ηηο νπνίεο ζην B 

θίιηξν 1620, ζην V θίιηξν 1743, ζην Rc θίιηξν 726 θαη ζην Ic θίιηξν 912) έγηλε κε 

ην πξφγξακκα AIP4WIN (Berry R. & Burnell J. 2001) κε ηελ standard κέζνδν 

αλάιπζεο (αθαίξεζε bias frames, αθαίξεζε dark frames, επηπεδνπνίεζε ησλ εηθφλσλ, 

αθαίξεζε ζεξκψλ ή θαηεζηξακκέλσλ εηθνλνζηνηρείσλ). Έπεηηα έγηλε ε ειηνθεληξηθή 

δηφξζσζε (Πίλαθαο 4.2) θαη ππνινγίζηεθε ν ρξφλνο ησλ ειαρίζησλ κε ην πξφγξακκα 

Minima (Nelson, B.,). Τέινο κε δεδνκέλν ην πξψην ειάρηζην πνπ παξαηεξήζεθε θαη 

ηελ πεξίνδν πνπ αλαθέξεηαη ζηελ αζηξνλνκηθή εθεκεξίδα ηνπ Kreiner, J., (2004), 

1.357269d  

MinI = HJD 2455038,544360 + 1.3572698 x E 

Υπνινγίζηεθε ν αξηζκφο ησλ θχθισλ ζηνλ νπνίν αληηζηνηρεί θάζε ειάρηζην (Epoch) 

θαη απφ απηφλ δεκηνπξγήζεθε ην δηάγξακκα θάζεο. Τα απνηειέζκαηα ηεο παξαπάλσ 

αλάιπζεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.3 ελψ ην δηάγξακκα ηεο δηαθνξάο ησλ 

θαηλφκελσλ κεγεζψλ (instrumental magnitudes) (V-C1) ηνπ κεηαβιεηνχ αζηέξα V κε 

ηνλ αζηέξα ζπγθξίζεσο C1 ζπλαξηήζεη ηεο θάζεο παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.2. 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.3
* 

*
Σηνλ πίλαθα δίλεηαη ε δηνξζσκέλε ηξνπνπνηεκέλε Ηνπιηαλή εκέξα δειαδή HJD- 2400000 

εκέξεο. Ο πίλαθαο δίλεηαη ελδεηθηηθά ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, θαη δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 

 

B  θίιηξν 
V  θίιηξν 

R θίιηξν 
 I  θίιηξν 

HJD* Γm HJD* Γm HJD* Γm HJD* Γm 

55383,5330 -1,470 55384,5094 -0,873 55384,5099 -0,387 55395,4781 0,418 

55383,5346 -1,482 55384,5103 -0,872 55384,5108 -0,393 55395,4797 0,419 

55383,5362 -1,486 55384,5113 -0,871 55384,5117 -0,383 55395,4814 0,425 

55383,5377 -1,490 55384,5122 -0,848 55384,5126 -0,375 55395,4830 0,436 

55383,5393 -1,488 55384,5131 -0,851 55384,5135 -0,374 55395,4847 0,441 

55383,5408 -1,479 55384,5139 -0,860 55384,5144 -0,382 55395,4863 0,451 

55383,5424 -1,480 55384,5149 -0,861 55384,5153 -0,369 55395,4880 0,460 

55383,5440 -1,480 55384,5158 -0,843 55384,5162 -0,372 55395,4896 0,457 

55383,5455 -1,479 55384,5167 -0,842 55384,5171 -0,359 55395,4913 0,473 

55383,5471 -1,480 55384,5176 -0,837 55384,5180 -0,367 55395,4930 0,470 

55383,5486 -1,471 55384,5185 -0,857 55384,5189 -0,363 55395,4946 0,470 

55383,5502 -1,480 55384,5194 -0,848 55384,5198 -0,367 55395,4963 0,477 

55383,5518 -1,479 55384,5203 -0,850 55384,5207 -0,352 55395,4979 0,462 

55383,5533 -1,490 55384,5212 -0,841 55384,5216 -0,353 55395,4996 0,482 

55383,5549 -1,472 55384,5221 -0,832 55384,5225 -0,349 55395,5012 0,483 

55383,5564 -1,475 55384,5230 -0,835 55384,5234 -0,346 55395,5029 0,482 

55383,5580 -1,471 55384,5239 -0,840 55384,5243 -0,348 55395,5045 0,482 

55383,5596 -1,472 55384,5248 -0,828 55384,5252 -0,340 55395,5062 0,483 

55383,5611 -1,481 55384,5257 -0,823 55384,5261 -0,340 55395,5078 0,485 

55383,5627 -1,476 55384,5266 -0,830 55384,5270 -0,363 55395,5095 0,479 

55383,5642 -1,476 55384,5275 -0,827 55384,5279 -0,339 55395,5111 0,483 

55383,5658 -1,481 55384,5284 -0,802 55384,5288 -0,340 55395,5128 0,481 

55383,5673 -1,466 55384,5293 -0,828 55384,5297 -0,342 55395,5145 0,475 

55383,5689 -1,494 55384,5302 -0,808 55384,5306 -0,336 55395,5161 0,468 

55383,5705 -1,481 55384,5311 -0,805 55384,5315 -0,322 55395,5178 0,470 
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ρήκα 4.2: H δηαθνξά ησλ κεγεζώλ ηνπ κεηαβιεηνύ αζηέξα θαη ηνπ αζηέξα 

ζπγθξίζεσο ζπλαξηήζεη ηεο θάζεο σο εκηαπνρσξηζκέλν ζύζηεκα. Σηελ θάζε 0,5 δελ 

παξαηεξείηαη θακία κείσζε, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ ππόζεζε όηη ην ζύζηεκα είλαη 

απνρσξηζκέλν, κε ίδηεο ζεξκνθξαζίεο ησλ δύν κειώλ θαη δηπιάζηα πεξίνδν. 

 

4.3 Φσηνκεηξηθή ιύζε 

 

Γηα ηελ πξψηε πξνζέγγηζε ηνπ θσηνκεηξηθνχ κνληέινπ θαη γηα ηελ εχξεζε ησλ 

αξρηθψλ παξακέηξσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηε ζπλέρεηα γηα ηελ θαηαζθεπή 

θσηνκεηξηθνχ κνληέινπ, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα Binary Maker. Ωο αξρηθέο 

παξάκεηξνη ζην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηέο πνπ δίλνληαη απφ ηελ εξγαζία 

ησλ Brancewicz. & Dworack, 1980 γηα ζχζηεκα EA/SD (ηχπνπ Algol, 

εκηαπνρσξηζκέλν), νη νπνίεο φκσο έδεημαλ φηη απέρνπλ πνιχ απφ ηελ παξαηεξνχκελε 

θακπχιε θσηφο.  

Γη απηφ ην ιφγν γηα ηελ θαηαζθεπή θσηνκεηξηθνχ κνληέινπ κε ην πξφγξακκα 

PHOEBE 0.29d (Prsa & Zwitter 2005), επηιέρζεθαλ σο αξρηθέο παξάκεηξνη, ε 

ζεξκνθξαζία πξσηεχνληνο αζηέξα Τ1= 9600Κ απφ ην θαζκαηηθφ ηνπ ηχπν Α0 θαη 

εθαξκφζηεθε ε επηινγή 5 «semi detached binary 2ry component fills its Roche 

Lobe». Λφγσ απνπζίαο ειαρίζηνπ δνθηκάζηεθαλ πνιιέο αξρηθέο ηηκέο γηα ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ δεπηεξεχνληνο αζηέξα θαη ηειηθά επηιέρζεθε Τ2= 3200Κ.   

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη επεηδή γηα ην δηπιφ ζχζηεκα V0380Cas δελ ππάξρνπλ 

δηαζέζηκεο θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο ψζηε λα είλαη γλσζηφο ν ιφγνο ησλ 
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καδψλ q, γηα ηελ επηινγή ηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δηαδηθαζία εχξεζεο ηνπ ιφγνπ 

ησλ καδψλ κε ηνλ θψδηθά W-D. Ζ δηαδηθαζία απηή βαζίδεηαη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηεο δηαθνξάο ηεο πεηξακαηηθήο κε ηελ ζπλζεηηθή θακπχιε ηνπ κνληέινπ. Έηζη, 

μεθηλψληαο κε ιφγν καδψλ q=M2/M1=0,3 θαηαγξάθεθε ην ρ
2
 φηαλ ην πξφγξακκα 

ζπλέθιηλε ζηελ θαιχηεξε δπλαηή ιχζε. Οκνίσο έγηλε θαη γηα 26 ηηκέο απφ 0,3-5 πνπ 

δίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4.4, θαζψο θαη ε γξαθηθή παξάζηαζε q-ρ
2
 (Σρήκα 4.3). Ζ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρ
2
 γίλεηαη γηα ηελ ηηκή q=1,546 θη επεηδή Μ2<Μ1 σο αξρηθή 

παξάκεηξνο ηνπ κνληέινπ ηέζεθε ε ηηκή 1/q=0,6468. Οη ππφινηπεο παξάκεηξνη 

αλαθέξνληαη ζηελ αλαθιαζηηθφηεηα επηθαλείαο (albedo) AL1=1 θαη AL2=0,5 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αληίζηνηρα, θαη νη ηηκέο γηα ηελ ακαχξσζε ρείινπο επηθαλείαο (limb darkening) ηνπ 

θάζε αζηέξα x1bol=0,6694, y1bol=0,07320,  x2bol=0,4882,  y2bol=0,2732 εηζήρζεζαλ απφ 

ηνλ θαηάινγν Van Hamme (1993). 

q Φ
2
 (θίιηξν V) Φ

2
 (θίιηξν Ic) 

0,3 0,07177 0,02151 
0,35 0,07438 0,02203 
0,4 0,0706 0,02201 

0,45 0,07052 0,02161 
0,5 0,071729 0,021871 

0,55 0,0728 0,02207 

0,6 0,071204 0,021303 
0,65 0,072696 0,021595 
0,68 0,072157 0,021451 

0,7 0,072648 0,021473 
0,75 0,071748 0,02128 
0,8 0,072327 0,021228 

0,85 0,071585 0,021132 
1 0,072553 0,021253 

1,2 0,069735 0,02093 

1,4 0,069017 0,020898 
1,6 0,067745 0,02099 

2 0,068642 0,021085 

2,3 0,068335 0,021633 
2,5 0,068184 0,021559 

2,75 0,069967 0,021672 

3 0,070258 0,021956 
3,5 0,071265 0,022523 

4 0,07163 0,022607 

4,5 0,072875 0,022743 
5 0,075007 0,023302 
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y = 0.0143375x2 - 0.0493725x + 0.1100370
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ρήκα 4.3: H γξαθηθή παξάζηαζε ηνπ ιόγνπ καδώλ q σο πξνο  ρ
2 

γηα ηα θίιηξα V 

(πάλσ) θαη  Ηc (θάησ). Ζ ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρ
2
 ζε θάπνηα ηηκή ηνπ ιόγνπ καδώλ 

απνηειεί κηα κέζνδν από ηελ νπνία εμάγεηαη ε παξάκεηξνο q όηαλ δελ ππάξρνπλ 

θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο 

 

Μεηά απφ πνιιέο επαλαιήςεηο ε ζεσξεηηθή θακπχιε δελ ζπλέθιηλε ζηα πεηξακαηηθά 

ζεκεία κε θχξην πξφβιεκα ηελ απνπζία δεπηεξεχνληνο ειαρίζηνπ. Ζ θαιχηεξε 

πξνζέγγηζε ηεο θακπχιεο θσηφο επεηεχρζε γηα AL2=0,1. Πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί 

πεξαηηέξσ, εηζήρζε κηα ζεξκή θειίδα ζηελ πίζσ επηθάλεηα ηνπ πξσηεχνληνο σο 

απνηέιεζκα πξφζπησζεο πιηθνχ απφ ηνλ δεπηεξεχνληα, κε ζεξκνθξαζία πεξίπνπ ηελ 

δηπιάζηα απφ ηνλ πξσηεχνληα αζηέξα (Τspot/Tstar =1,9) θαη αθηίλα 9,16 deg ζηε ζέζε 
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πιάηνπο θαη κήθνπο 89,95 deg θαη 179,9 deg αληίζηνηρα Τειηθά κεηά απφ ιίγεο 

επαλαιήςεηο ππήξμε κηα πην ηθαλνπνηεηηθή ζχγθιηζε ηεο ζεσξεηηθήο θακπχιεο κε ηα 

πεηξακαηηθά ζεκεία ζηα πεξηζζφηεξα θίιηξα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.4. Οη 

ηειηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.5 ελψ ην ζχζηεκα 

απεηθνλίδεηαη ζηα ζρήκαηα 4.5 θαη 4.6 ζηηο θάζεηο 0,45 θαη 0,18 αληίζηνηρα.  

 

 

ρήκα 4.4: Σρήκα θάζεο κε ηελ ζπλζεηηθή θακπύιε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα 

ζηα δηάθνξα θίιηξα BVRcIc. Παξαηεξείηαη όηη ζηελ θάζε 0,5 δελ ππάξρεη κείσζε ηεο 

θσηεηλόηεηαο όπσο αλακελόηαλ θαη ζε απηή ηελ πεξηνρή ην κνληέιν αδπλαηεί λα ην 

πεξηγξάςεη. 
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ρήκα 4.5: Τξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ δηπινύ εθιεηπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

V0380Cas όπσο δεκηνπξγήζεθε από ην κνληέιν Wilson-Devinney. Ζ αλαπαξάζηαζε 

παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα ζηελ θάζε 0,45 θαη θαίλεηαη ε ζεξκή θειίδα ζηνλ πξσηεύνληα 

αζηέξα.  

 

ρήκα 4.6: Τξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ δηπινύ εθιεηπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

V0380Cas όπσο δεκηνπξγήζεθε από ην κνληέιν Wilson-Devinney. Ζ αλαπαξάζηαζε 

παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα ζηελ θάζε 0,18 όπνπ θαίλεηαη όηη ν δεπηεξεύσλ αζηέξαο όληαο 

ζε εμειηθηηθή θάζε γεκίδεη ηνλ ινβό Roche κε ύιε. 

 

Δπεηδή ζπλήζσο ζε εκηαπνρσξηζκέλα ζπζηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ε θειίδα ηνπ 

κνληέινπ βξίζθεηαη θνληά ζην ζεκείν L2 παξφιν πνπ νη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ 

δίλνπλ κηα ηθαλνπνηεηηθή πξνζαξκνγή ηεο πεηξακαηηθήο θακπχιεο θσηφο (Σρ. 4.4), 

κηα ηέηνηα ιχζε δελ ζεσξείηαη ηφζν ξεαιηζηηθή. Δπηπιένλ φπσο θαίλεηαη ζηνλ 

Πίλαθα 4.5 ε ηηκή ηεο αλαθιαζηηθφηεηαο ηνπ δεπηεξεχνληνο αζηέξα είλαη αξθεηά 

ρακειή 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.5 

Φσηνκεηξηθφ κνληέιν γηα EA/SD ηνπ δηπινχ εθιεηπηηθνχV0380 Cas 

Παξάκεηξνη Σηκέο (ζθάικαηα) 

P (d) 1,3572698 

i(
o
) 71,06(0,05) 

q=M2/M1             0,648(0,002) 

g1 

g2 = 

                    1 

                 0,32 g2 

 

0,5 

A1 

A2= 

                   1 

                 0,1 A2 

 

0,1 

T1(K)                9600 

T2(K)               3102(39) 

Ω1=Ω2 3,687(0,005) 

L1B  

L2B () 

19,682(0,007) 

0,010(0,007) L1V  

L2V () 

11,668(0,007) 

0,026(0,007) L1R  

L2R () 

7,454(0,008) 

0,041(0,008) L1I  

L2I () 

5,363(0,007) 

0,077(0,008)    r1(pole) 0,326 

r1(side) 0,336 

r1(back)      

r1(point)    0,356 

0,347 

r2(pole)       0,320 

r2(side)       0,335 

r2(back)     

r1(point)    

0,367 

0,455 ζB (mag)   0,018 

ζV (mag)  0,013 

ζR (mag)  0,013 

ζI (mag)  0,017 

Colatitude(rad) 1,57 

Longitude (rad) 3,14 

Radius (rad) 0,16 

Tspot/Tlocal 1,9 

 

 

Απφ ηελ εμέηαζε ηεο θακπχιεο θσηφο είλαη εκθαλέο φηη ζηελ θάζε 0,5 δελ ππάξρεη  

κείσζε ηεο θσηεηλφηεηαο, αληηζέησο εκθαλίδεηαη αχμεζε. Απηφ δελ είλαη ινγηθφ 

θαζψο θαηά ηελ απφθξπςε ηνπ δεπηεξεχνληνο αζηέξα δελ ζα έπξεπε λα παξαηεξείηαη 

αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο αιιά ηνπιάρηζηνλ κηα κηθξή κείσζή ηεο. Απηφ ην 

παξαηεξεζηαθφ δεδνκέλν νδήγεζε ζηελ ηδέα φηη ην ζχζηεκα έρεη δηπιάζηα πεξίνδν 
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θαη επνκέλσο ε αχμεζε απηή κεηαηνπίδεηαη ζηελ θάζε 0,25. Απηφ είλαη ινγηθφ κηαο 

θαη ζε απηή ηελ θάζε ην ζχζηεκα βξίζθεηαη ζηελ κεγαιχηεξε γσληψδε απφζηαζε 

απφ ηνλ παξαηεξεηή πνπ δέρεηαη ηελ κέγηζηε πνζφηεηα θσηφο απφ ην ζχζηεκα. Ζ 

ππφζεζε απηή αιιάδεη δξακαηηθά ηελ εηθφλα πνπ ππάξρεη γηα ην ζχζηεκα, ηελ 

ηαμηλφκεζή ηνπ, θαη ην δηάγξακκά θάζεο ηνπ αθνχ πιένλ έρεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν. 

Ζ ιαλζαζκέλε εθηίκεζε ηεο πεξηφδνπ ζηελ βηβιηνγξαθία ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ ην 

ζχζηεκα δελ έρεη κειεηεζεί εθηελψο θαη δελ ππάξρνπλ θσηνκεηξηθά δεδνκέλα ζε 

φιεο ηηο θάζεηο ηνπ (φπσο ζην ελ ιφγσ αληηθείκελν) φπσο είλαη ε πεξίπησζε ησλ ΑY 

Cam (Williamon, Sowell, Van Hamme 2004), V364 Cas, PK Pegasi (Demircan, 

Kaya, Tufekcioglu 1994), V505 Persei (Demircan, Ozdemir, Tanriver, 1997).  

   Σηηο πεξηπηψζεηο δηπιψλ εθιεηπηηθψλ ζπζηεκάησλ, ζηα νπνία δελ παξαηεξείηαη 

δεπηεξεχνλ ειάρηζην (ή είλαη κέζα ζηα φξηα ηνπ θσηνκεηξηθνχ ζνξχβνπ) είλαη 

δχζθνιν λα θαζνξηζηνχλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα θξηζεί ζε πνηα 

θαηεγνξία αλήθεη. Απηφ δηφηη ζε έλα δηπιφ εθιεηπηηθφ ζχζηεκα κε πιήξσο αλφκνηα 

κέιε θαη κε παξαηεξνχκελν δεπηεξεχνλ, ν δηπιαζηαζκφο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ζα 

παξάγεη θακπχιε θσηφο (σο πξνο θάζε) ίδηα κε ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν 

απνηειείηαη απφ παλνκνηφηππα κέιε (παξφκνηνπο αζηέξεο) ζε θπθιηθέο ηξνρηέο. 

Τέηνηα ζπζηήκαηα έρνπλ αληρλεπζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Cassiopeia ζε αθηίλα 30΄΄ απφ 

ην θέληξν κε ζπληεηαγκέλεο α=00h 39m 09.8941s δ=49
º
 21΄ 16.519΄΄ απφ ην TRANS 

ATLANTIC EXOPLANET SURVEY (TrES). Άξα ζα πξέπεη λα γίλνπλ δχν κνληέια 

θαη ζηε ζπλέρεηα λα θξηζεί ε πξαγκαηηθή πηζαλφηεηα ηνπο απφ θπζηθή ζεκαζία. Σε 

πεξηπηψζεηο φπνπ κφλε ηεο ε θσηνκεηξία δελ κπνξεί λα θαζνξίζεη πνην είλαη ην 

νξζφ, ρξεηάδνληαη θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα. Καη κφλν ε χπαξμε θάζκαηνο φπνπ 

ππάξρνπλ νη γξακκέο θαη ησλ δχν αζηέξσλ, επλνεί ηελ ππφζεζε ζπζηήκαηνο κε δχν 

ίδηεο ζπληζηψζεο. Δάλ δελ ππάξρνπλ θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα ε επηινγή ηνπ ελφο 

εθ ησλ δπν κνληέισλ κπνξεί λα βαζηζηεί α) ζηελ  εμέηαζε ηεο κνξθνινγίαο ηεο 

θακπχιεο θσηφο ησλ δχν εθιείςεσλ (βάζνο, πιάηνο, κνξθή) ή ηεο θάζεο κεηαμχ ησλ 

δπν εθιείςεσλ  (plateau) φπσο, θαηλφκελν Ο’Connell, θαηλφκελα αλάθιαζεο β) ζηε 

θπζηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ εθαξκνγή ηεο αζηξηθήο 

εμέιημεο ελφο δεχγνο αζηέξσλ πνπ εμειίζζνληαη καδί ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα. 

Σπλήζσο ην κνληέιν κε ηνπο παξφκνηνπο αζηέξεο δίλεη κάδεο ίζεο κε ηε κάδα ηνπ 

πξσηεχνληνο κέινπο ηνπ κνληέινπ κε ηνπο δηαθνξεηηθνχο αζηέξεο. Ζ κάδα ηνπ 

δεπηεξεχνληνο αζηέξα είλαη ε κηθξφηεξε κάδα πνπ κπνξεί λα παξάμεη αληρλεχζηκε 

δεπηεξεχνπζα έθιεηςε.  



 58 

Δπεηδή ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπκε ηελ πεξίνδν ηνπ ζπζηήκαηνο κε αθξίβεηα, 

ππνινγίδνπκε απφ ην δηάγξακκα Ο-C ηηο επνρέο ησλ εθιείςεσλ  Απηφ γίλεηαη 

ειαρηζηνπνηψληαο ην ρ
2
 ηνπ κνληέινπ ζε θάζε έθιεηςε, ελψ κεηαβάιινπκε ηελ επνρή 

ηνπ κνληέινπ ηνπ πεξίαζηξνπ. ηαλ  ν ππνινγηζκφο ηεο πεξηφδνπ απέρεη θαηά κηα 

κηθξή πνζφηεηα ΓP, ε δηαθνξά O-C απμάλεη θαηά ΓP ζε θάζε πεξίνδν. Απηή ε 

κεηαβνιή ησλ δηαθνξψλ O-C κε ην ρξφλν ππνινγίδεηαη απφ ηελ θιίζε ηεο γξακκηθήο 

πξνζέγγηζεο θαη είλαη ίζε κε ΓP/P. Άξα κέηξεζε ηεο θιίζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο Ο-C 

νδεγεί ζηελ επηζπκεηή δηφξζσζε ηεο πεξηφδνπ. Δάλ ην δηπιφ ζχζηεκα έρεη έθθεληξε 

ηξνρηά, ην πξσηεχνλ θαη ην δεπηεξεχνλ ειάρηζην ζα δηαρσξηζηνχλ ζην δηάγξακκα Ο-

C θαη ζα ζρεκαηίζνπλ δχν παξάιιειεο γξακκέο πνπ ζα απέρνπλ ρξνληθά Γt (Σρήκα 

3). Μπνξνχκε λα κεηξήζνπκε απηήλ ηελ ρξνληθή απφθιηζε θαη λα αληρλεχζνπκε 

ηξνρηαθή εθθεληξφηεηα ζχκθσλα κε ηε ζρέζε  

 

(Tsesevich 1973) φηαλ ε θιίζε ηξνρηάο είλαη i = 90
◦
, γεγνλφο πνπ ηζρχεη ζε εθιεηπηηθά 

δηπιά. Άξα κε απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα δηαρσξίζνπκε ηα ζπζηήκαηα κε 

εθθεληξφηεηα απφ ηα ζπζηήκαηα γηα ηα νπνία cos 0 .005e ή e=0 νπφηε ε 

κνληεινπνίεζε γίλεηαη γηα θπθιηθέο ηξνρηέο. Τέηνηα ζπζηήκαηα θαίλνληαη ζην Σρήκα 

4.7 γηα θπθιηθέο ηξνρηέο γηα κνληέια κε πεξηφδνπο P (group III) θαη ηα ίδηα 

ζπζηήκαηα γηα 2P (groupIV) (Devor et al. 2008).  

 



 59 

 

ρήκα 4.7:. Σπζηήκαηα. γηα θπθιηθέο ηξνρηέο γηα κνληέια κε πεξηόδνπο P θαη ηα ίδηα 

ζπζηήκαηα γηα 2P 

 

Με ηε δηπιάζηα πεξίνδν P= 2,7145396 εκέξεο, θαηαζθεπάζηεθε ην λέν δηάγξακκα 

θάζεο πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.8 ελψ νη δηαθνξά ησλ κεγεζψλ ησλ αζηέξσλ 

ειέγρνπ C2 θαη ζπγθξίζεσο C1 (C2-C1) θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.9.  

Τα λέα δεδνκέλα εηζήρζεζαλ ζην PHOEBE κε επηινγή Mode 2 δειαδή 

απνρσξηζκέλν ζχζηεκα (detached). Οη αξρηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

είλαη: ιφγνο καδψλ q=0,6468, ζεξκνθξαζία πξσηεχνληνο αζηέξα Τ1= 9600Κ, 

ζεξκνθξαζία δεπηεξεχνληνο αζηέξα Τ2= 9580Κ, αλαθιαζηηθφηεηα επηθαλείαο 

(albedo) AL1=1 θαη AL2=1 αληίζηνηρα, θαη νη ηηκέο γηα ηελ ακαχξσζε ρείινπο 

επηθαλείαο (limb darkening)  ηνπ θάζε αζηέξα (x1=0,6694,  y1=0,07320,  x2=0,66868,  

y2=0,07352) απφ ηνλ θαηάινγν Van Hamme 1993. Τν κνληέιν ζπλέθιηλε ζε κηα ιχζε 

κε ηειηθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 4.6.  
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ρήκα 4.8: Τν λέν δηάγξακκα θάζεο ζηα δηάθνξα θίιηξα κεηά ηνλ δηπιαζηαζκό ηεο 

πεξηόδνπ. 
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ρήκα 4.9: Σην παξαπάλσ Σρήκα θαίλεηαη ε δηαθνξά ησλ θαηλόκελσλ κεγεζώλ ηνπ 

αζηέξα ζπγθξίζεσο (C1) κε ηνλ αζηέξα ειέγρνπ (C2). Ζ δηαθνξά παξακέλεη ζηαζεξή 

αθνύ νη αζηέξεο δελ κεηαβάινπλ ηελ θσηεηλόηεηά ηνπο. Ζ δηαζπνξά ζην θίιηξν B 

νθείιεηαη ζηελ αιιαγή ηνπ αζηέξα ειέγρνπ ν νπνίνο ζην θίιηξν απηό δελ είρε ηελ ίδηα 

αλαινγία ζήκαηνο πξνο ζόξπβν (S/N) όπσο ζηα ππόινηπα θίιηξα 
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ΠΙΝΑΚΑ 4.6 

Φσηνκεηξηθφ κνληέιν (D) ηνπ δηπινχ εθιεηπηηθνχV0380 Cas 

Παξάκεηξνη Σηκέο (ζθάικαηα) Σηκέο (ζθάικαηα) 

Third light solution    

i(
o
) 86,7561(0,04) 87,25 (0,07) 

q=M2/M1 0,6474  (0,016)                             0,6449(0,0011) 

g1=g2 1  

A1=A2 1  

T1(K) 9600 

T2(K) 9665(7,5) 9674(7,5) 

Ω1 

Ω2= 

5,1848(0,007) 

4,219(0,004) 

5,2097(0,007) 

4,188(0,004) Ω2 4,76429(0,08) 4,7473 (0,008) 

L1B  11,82(0,019) 11,38(0,023) 

L1V  7,043(0,012) 6,855(0,017) 

L1R  4,523(0,0086) 4,39(0,022) 

L1I  3,287(0,0067) 3,2384(0,02) 

L2B  8,071(0,019)   8,0698(0,023) 

L2V  4,7866(0,012) 4,8324(0,017) 

L2R  3,067(0,0067) 3,08938(0,022) 

L2I  2,2253(0,019)   2,275(0,02) 

L3B 
 
  0,022(0,004) 

L3V
 

 0,013(0,004) 

L3R 
 

 0,015(0,006) 

L3I 
 

 0,013(0,008) 

r1(pole) 0,22 0,219 

r1(side) 0,222 0.221 

r1(point) 0,225 0.224 

r1(back) 

r1(point) 

0,224 

0,186 

0,223 

0,185 r2(pole) 0,18 0,182 

r2(side) 0,181 0,183 

r2(point) 0,184 0.187 

r2(back) 

r2(point) 

0,183 

0,220 

0,186 

0,222 ζB (mag) 0,019 0,019 

ζV (mag) 0,017 0,016 

ζR (mag) 0,014 0,014 

ζI (mag) 0,016 0,014 
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Ζ ζπλζεηηθή θακπχιε πνπ δεκηνπξγήζεθε κε ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ 

πνπ ηαηξηάδνπλ ζηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.10 γηα ηελ 

ππφζεζε ελφο απνρσξηζκέλνπ ζπζηήκαηνο ελψ ζην Σρήκα 4.11 θαίλεηαη θαη ε 

ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηεο επηθάλεηαο ησλ δχν αζηέξσλ. 

 

 

 

ρήκα 4.10: Γηάγξακκα θάζεο κε ηελ ζπλζεηηθή θακπύιε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα 

ζηα δηάθνξα θίιηξα BVRcIc. Ζ ιύζε απηή απνηειεί ην πην πηζαλό ζελάξην γηα ην 

ζύζηεκα V0380Cas αθνύ δελ παξνπζηάδεη πνιππινθόηεηα θπζηθώλ θαηλνκέλσλ 

(ρακειή αλαθιαζηηθόηεηα, ρακειή ζεξκνθξαζία, παξνπζία ζεξκήο θειίδαο). 
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ρήκα 4.11: Τξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ηνπ δηπινύ εθιεηπηηθνύ ζπζηήκαηνο 

V0380Cas όπσο δεκηνπξγήζεθε από ην κνληέιν Wilson-Devinney. Ζ αλαπαξάζηαζε 

παξνπζηάδεη ην ζύζηεκα ζηελ θάζε 0,25 όπνπ θαίλνληαη όηη ηα δύν κέιε λα έρνπλ 

ζθαηξηθό ζρήκα σο έλα ηππηθό απνρσξηζκέλν δηπιό εθιεηπηηθό ζύζηεκα αζηέξσλ.  

 

 

ρήκα 4.9: Γηάγξακκα θάζεο κε ηελ ζπλζεηηθή θακπύιε πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ παξακέηξσλ ώζηε λα ηαηξηάδνπλ ζηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα 

ζηα δηάθνξα θίιηξα BVRcIc θαη ηελ εηζαγσγή ηξίηνπ κέινπο.  
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4.4 Γηάγξακκα Ο-C 

 

Γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο Ο-C ρξεζηκνπνηήζεθε ε εθεκεξίδα  

 MinI = HJD 2455038,544360 + 2.7145396 x E 

Σπλνιηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ 166 ρξφλνη ειαρίζησλ πνπ θαιχπηνπλ ηε ρξνληθή 

πεξίνδν 111 ρξφλσλ θαη νη ππνινγηδφκελεο ηηκέο Ο-C πεξηιακβάλνληαη ζηνλ Πίλαθα 

4.7. Απφ ηνπο ρξφλνπο ησλ ειαρίζησλ νη 15 πξνέξρνληαη απφ νπηηθέο παξαηεξήζεηο 

(vis), 127 απφ θσηνγξαθηθέο (pg) θαη 24 CCD απφ ηηο νπνίεο νη 11 αλαθέξνληαη ζηηο 

παξνχζεο παξαηεξήζεηο. Βάζεη ηνπ Πίλαθα 4.8 πξνθχπηεη ην δηάγξακκα ηνπ 

ζρήκαηνο 4.13. πσο θαίλεηαη νη παιαηφηεξεο παξαηεξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

δηαζπνξά γχξσ απφ ηελ ηηκή 0. Απηφ δείρλεη φηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν 

dP/dt πνπ ζα πξνζέδηδε κηα παξαβνινεηδή δηαζπνξά ηνπ Ο-C. Δπηπιένλ δελ θαίλεηαη 

θάπνηα εκηηνλνεηδήο θαηαλνκή πνπ λα καξηπξεί ηελ κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ είηε απφ 

ην κεραληζκφ Applegate είηε απφ ηελ παξνπζία ηξίηνπ ζψκαηνο, φπσο θάλεθε ζηνλ 

ΤΕ Βνν (βι. Κεθ.5). 

ΠΙΝΑΚΑ 4.7 

Πξνέιεπζε/ηύπνο 

Υξόλνο 

Διαρίζηνπ 

HJD*(εκέξεο) 

Epoch(θύθινη) O-C(εκέξεο) 

Παξνχζα εξγαζία 

(2009-2010)    

ccd 55038,54436 0,00000 0,00000 

ccd 55045,33446 2,50000 0,00375 

ccd 55049,40293 4,00000 0,00041 

ccd 55072,47623 12,50000 0,00012 

ccd 55076,54552 14,00000 -0,00239 

ccd 55114,55656 28,00000 0,00509 

ccd 55106,41612 25,00000 0,00827 

ccd 55133,56323 35,00000 0,00998 

ccd 55152,56217 42,00000 0,00715 

ccd 55395,50549 131,50000 -0,00083 

ccd 55406,36418 135,50000 -0,00030 

ccd 55410,43499 137,00000 -0,00130 

Βηβιηνγξαθία       

(1999-2010)    

ccd 51323,69700 -1368,50000 0,00008 

ccd 52367,43570 -984,00000 -0,00169 

ccd 53381,32000 -610,50000 0,00207 

ccd 53644,63000 -513,50000 0,00172 

ccd 53700,28090 -493,00000 0,00456 

ccd 53994,80430 -384,50000 0,00042 

ccd 54388,41700 -239,50000 0,00487 

ccd 54389,77030 -239,00000 0,00090 

ccd 54674,79540 -134,00000 -0,00065 
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ccd 54674,79540 -134,00000 -0,00065 

ccd 55175,62880 50,50000 0,00019 

ccd 55209,56010 63,00000 -0,00025 

vis 53256,43100 -656,50000 -0,01811 

Βηβιηνγξαθία       

(1899-1992)    

pg 14993,67700 -14752,00000 0,02082 

pg 15057,50300 -14728,50000 0,05514 

pg 15403,61800 -14601,00000 0,06634 

pg 15673,74500 -14501,50000 0,09665 

pg 15685,84600 -14497,00000 -0,01778 

pg 15760,56200 -14469,50000 0,04838 

vis 48636,30200 -2358,50000 -0,00071 

vis 48868,36200 -2273,00000 -0,03385 
 

*Σηνλ πίλαθα δίλεηαη ε δηνξζσκέλε ηξνπνπνηεκέλε Ηνπιηαλή εκέξα δειαδή HJD- 2400000 

εκέξεο Ο πίλαθαο δίλεηαη ελδεηθηηθά ιόγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, θαη δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή. 
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ρήκα 4.13: Σην ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα O-C από ηηο παξαηεξήζεηο 111 

εηώλ. Όπσο θαίλεηαη νη παιαηόηεξεο παξαηεξήζεηο παξνπζηάδνπλ κεγάιε δηαζπνξά 

γύξσ από ηελ ηηκή 0, γεγνλόο πνπ δειώλεη όηη δελ ππάξρεη κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν. 

 

Ζ απνπζία ηξίηνπ ζψκαηνο επηβεβαηψζεθε φηαλ ην παξαπάλσ κνληέιν ειέγρζεθε γηα 

ζπλεηζθνξά ηξίηνπ ζψκαηνο. Τα απνηειέζκαηα παξνπζηάδνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε 

ηνπ Πίλαθα 4.7, φπνπ είλαη εκθαλέο φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπ πηζαλνχ ηξίηνπ ζψκαηνο 

είλαη πνιχ κηθξή, ηεο ηάμεο ηνπ (1.3-2)%. Τν δηάγξακκα θάζεο κε ηελ ζπλζεηηθή 

θακπχιε ηνπ κνληέινπ παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα 4.12, φπνπ δελ θαίλεηαη θακία 

αμηφινγε κεηαβνιή πνπ λα δειψλεη ηελ παξνπζία ηξίηνπ ζψκαηνο.   
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Ζ θαηαζθεπή ηνπ δηαγξάκκαηνο Ο-C δίλεη ηε δπλαηφηεηα εχξεζεο λέαο εθεκεξίδαο. 

Γηα κεγαιχηεξε αθξίβεηα επηιέρζεθαλ κφλν νη ηηκέο CCD θαη ε πεξίνδνο 

ππνινγίζηεθε απφ ηελ θιίζε ηεο επζείαο πνπ ππνινγίζηεθε κε ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ φπσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 4.14. Ζ λέα εθεκεξίδα είλαη : 

 

MinI = HJD 2455410.43816 + 2.7145390 x E 

Ζ λέα απηή εθεκεξίδα παξνπζηάδεη κηα λέα θαη πην αθξηβή πξνζέγγηζε ηεο πεξηφδνπ 

θαη επηπιένλ πξνβιέπεη ηελ ρξνληθή ζηηγκή ηνπ ακέζσο επφκελνπ πξσηεχνληνο 

ειαρίζηνπ. 
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ρήκα 4.14: Σην ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα O-C από ην νπνίν πξνέθπςε ε 

λέα εθεκεξίδα. Έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί κόλν ηα δεδνκέλα από CCD θσηνκεηξία γηα 

θαιύηεξε αθξίβεηα ζηνλ ππνινγηζκό ηεο πεξηόδνπ. 

 

4.5 ρόιηα-πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ κειέηε ησλ θακππιψλ θσηφο, ηνπ κνληέινπ γηα 

εκηαπνρσξηζκέλν θαη απνρσξηζκέλν ζχζηεκα θαζψο θαη ηελ αλάιπζε ηνπ O-C 

δηαγξάκκαηνο πξνθχπηεη φηη ην εθιεηπηηθφ ζχζηεκα ησλ αζηέξσλ δελ παξνπζηάδεη 

θάπνηα κεηαβνιή ζηελ πεξίνδν είηε ιφγν κεηαθνξάο κάδαο είηε ιφγν παξνπζίαο 

ηξίηνπ ζπλνδνχ. Ο αξρηθφο ραξαθηεξηζκφο ηνπ σο έλα εκηαπνρσξηζκέλν ζχζηεκα 

θαίλεηαη λα κελ ηαηξηάδεη κε ηα παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα (απνπζία ειαρίζηνπ, 

αχμεζε ηεο θσηεηλφηεηαο ζηελ 0,5 θάζε) θαη επνκέλσο ε ιχζε ελφο απνρσξηζκέλνπ 
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ζπζηήκαηνο κε παξφκνηεο ζεξκνθξαζίεο ησλ δπν κειψλ είλαη ε πην πηζαλή. Ζ λέα 

πεξίνδνο πνπ πξνηείλεηαη είλαη P= 2,7145390 εκέξεο θαη πξνέθπςε απφ ην δηάγξακκα 

O-C κφλν κε CCD παξαηεξήζεηο. Οη παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ην κνληέιν Wilson- Devinney δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 4.6 (δεχηεξε ζηήιε). Ζ 

γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ δπν αζηέξσλ, φπσο πξνέθπςε απφ ην κνληέιν, 

δίλεηαη ζην ζρήκα 4.11 φπνπ θαίλεηαη ην ζθαηξηθφ ζρήκα ησλ δχν κειψλ σο ηππηθφ 

απνρσξηζκέλν ζχζηεκα. Δπηπιένλ παξαηεξήζεηο κε θσηνκεηξηθέο παξαηεξήζεηο κε 

αθξίβεηα κεγαιχηεξε ησλ 0,1mmag ζα αλαδείμνπλ ηελ δηαθνξά ησλ δπν ειαρίζησλ. 

Ζ θσηνκεηξηθή αλάιπζε θαη ε θάιπςε ζε δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ ζπζηήκαηνο κε 

παξαηεξεζηαθά δεδνκέλα γηα πξψηε θνξά, πξνζθέξεη κηα λέα εηθφλα γηα ην ζχζηεκα 

θαη ηελ ηαμηλφκεζή ηνπ Φαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο γηα ην ζχζηεκα 

απαηηνχληαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ καδψλ θαη ηνλ ηαρπηήησλ πνπ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ηα θσηνκεηξηθά δεδνκέλα ζα βνεζήζνπλ ζηελ πεξεηαίξσ κειέηε ζηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη ηεο εμειηθηηθήο θάζεο ησλ κειψλ ηνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: 

ΣΟ ΑΙΝΙΓΜΑΣΙΚΟ ΓΙΠΛΟ ΤΣΗΜΑ W-UMA, TZ BOOTIS 

 

 

5.1 Δηζαγσγή 

 

Τν δηπιφ ζχζηεκα TZ Bootis (=HIP 74061= BD +40
o
2857= HIP 07406= GSC 

3045.00893, αJ2000= 15
h
08

m
09.1

s
 and δJ2000= +39

o
58΄13΄΄, Vmax=10.45 mag) είλαη έλα 

απφ ηα πην ελδηαθέξνληα θαη αζπλήζηζηα W-UMa δηφηη έρνπλ θαηαγξαθεί δηάθνξεο 

κεηαβνιέο ηεο πεξηφδνπ ηνπ απφ ηελ αλαθάιπςή ηνπ απφ ηνπο Guthnick & Prager 

(1927). Πξσηεχνλ ειάρηζην έρεη θαηαγξαθεί απφ ηνλ Blitzstein αιιά δεκνζηεχηεθε 

απφ ηνλ Koch (1956). Ο Binnendijk (1969) ήηαλ ν πξψηνο πνπ πξνζδηφξηζε 

θσηνειεθηξηθά ηελ πεξίνδν ηνπ ζπζηήκαηνο σο  0.29716070 εκέξεο. Απφ ηφηε έρνπλ 

θαηαγξαθεί ειάρηζηα θαη πεξίνδνη ηνπ ζπζηήκαηνο απφ πνιινχο εξεπλεηέο , κεξηθνί 

απφ ηνπο νπνίνπο παξαηήξεζαλ θαη κεηαβνιή ζην βάζνο θαη ησλ δχν ειαρίζησλ (βι. 

Πίλαθα 5.2 ζην ηέινο ηνπ Κεθαιαίνπ). Ζ ηξνρηαθή ηνπ πεξίνδνο πξνζδηνξίζηεθε απφ 

ηνλ Hoffmann (1978) ν νπνίνο αξγφηεξα  (1980b) παξαηήξεζε απφηνκεο κεηαβνιέο. 

Πνιινί εξεπλεηέο επηβεβαίσζαλ ηηο αθαλφληζηεο κεηαβνιέο ηεο πεξηφδνπ : ν Gröbel 

(1989) παξαηήξεζε κηα ειάηησζε ηεο πεξηφδνπ θαηά 0.6 sec ηελ πεξίνδν 1977/78 

αιιά νη Lipari & Sistero (1987) πξφηεηλαλ κε βάζε ην δηάγξακκα O-C 39 ειαρίζησλ 

πνπ θάιππηε  60 ρξφληα (1927-1982) ηελ παξνπζία ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο (LITE) κε 

πεξίνδν 30 έηε πνπ πξνζδίδεη ζην δηάγξακκα εκηηνλνεηδή κεηαβνιή πιάηνπο 0.02 

εκεξψλ. Οη Qian & Liu (2000) έδεημαλ φηη ην δηάγξακκα O-C  82 ειαρίζησλ πνπ 

θάιππηε  47 ρξφληα (κέζα ηνπ 1948 θαη αξρέο ηνπ 1995 παξνπζηάδεη ηξία ηπραία 

άικαηα ηεο πεξηφδνπ πξνζηηζέκελα ζε κηα παξαβνιηθή ειάηησζε dP/dE= -0.96 x 10
-

10 
days cycle

-1
 (δειαδή dP/dt= -11.8 x 10

-8
 days/year). Οη Awadella et al. (2006), 

ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπλ ηα πξψηα θσηνειεθηξηθά δεδνκέλα (1948), δειαδή γηα 

ειάρηζηα 35 ρξφλσλ (1968-2003)  παξαηήξεζαλ δχν ζεκαληηθέο κεηψζεηο ηεο 

πεξηφδνπ πνπ απείραλ 24 έηε. Οη Pribulla & Ruzinski  (2006) πξφηεηλαλ ηελ παξνπζία 

ηξίηνπ ζψκαηνο (LITE) κε πεξίνδν  34.0  0.5 yr θαη εθθεληξφηεηα  0.58 0.04, ηελ 

νπνία επηβεβαίσζαλ νη Albayarak et al. (2006) πνπ παξαηήξεζαλ κηθξφηεξε πεξίνδν 

28.07 yr θαη εθθεληξφηεηα 0.37, καδί κε  ξπζκφ κείσζεο ηεο πεξηφδνπ dP/dE= -0.176 

x 10
-10 

days cycle
-1

 (δειαδή dP/dt= -2.16 x 10
-8 

days yr
-1

). Πξφζθαηα ε 

θαζκαηνζθνπηθή κειέηε ησλ Pribulla et al (2009) απνθάιπςε ηελ παξνπζία ηξίηεο 
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ζπληζηψζαο ζηε θαζκαηηθή θαηαηνκή ηνπ  TZ Boo ε νπνία απνδφζεθε ζε έλα ηξίην 

ζψκα ή ζε έλα άιιν δηπιφ ζχζηεκα πνπ έρεη ηξνρηαθή πεξίνδν 9.48 εκεξψλ κε 

απνηέιεζκα ν ΤΕ Βνν λα απνηειεί έλα ππνςήθην ζχζηεκα απνηεινχκελν απφ δχν 

δηπιά ζπζηήκαηα.  

  Αλ θαη ε θακπχιε θσηφο ηνπ παξνπζηάδεη νιηθή έθιεηςε, ην θσηνκεηξηθφ κέγεζνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο θπκαίλεηαη απφ 0.37 mag ζηνλ θαηάινγν GCVS (Samus+ 2007-

2011) κέρξη 0.34 mag (10.613-10.957) ζηνλ Ίππαξρνο (Hipparchos) γηαηί ηα ειάρηζηά 

ηνπ  κεηαβάιινληαη θαηά ηξφπν ψζηε κεξηθέο θνξέο ην δεπηεξεχνλ MinII λα γίλεηαη 

βαζχηεξν απφ ην πξσηεχνλ MinI κε απνηέιεζκα ε θακπχιε θσηφο λα αιιάδεη κεηαμχ 

ηχπνπ A θαη W type. Ο ιφγνο ησλ καδψλ, απφ θαζκαηνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο είλαη 

q=0.2 Hoffmann (1978), θαη q=0.13 απφ ηνπο Maclean & Hildith (1983) νη νπνίνη θαη 

θαηέηαμαλ ην ζχζηεκα σο ηχπνπ A-type, ελψ νη Pribulla et al (2009) ππνιφγηζαλ ηηκή 

q=0.207. Ο θαζκαηηθφο ηχπνο ηνπ πξσηεχνληα αλαθέξεηαη σο  G2V απφ ηνπο  

Kreiner, Kim & Nha. (atlas, 2001), F-G5 απφ ηνπο  Pribulla et al (2009) αλ θαη απφ 

ηνπο ππέξπζξνπο δείθηεο ρξψκαηνο ηνπ 2MASS  J-K =0.454 αληηζηνηρεί ζε 

θαζκαηηθφ ηχπν G7V. Ο Kaluzny (1985) πξνζδηφξηζε ηελ θιίζε ηνπ ζπηήκαηνο γηα 

q=0.15  i=78
0
-80

0
 αιιά νη Al-Naimy θαη Jabbar (1987) κεηά απφ εμέηαζε ησλ 

θσηνκεηξηθψλ δεδνκέλσλ ηελ πεξίνδν 1967-1980 αλέθεξαλ κέζε ηηκή ηεο θιίζεο  

67
0
. 

πσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ βηβιηνγξαθηθή έξεπλα ην ζχζηεκα TZ Bootis 

είλαη έλα απφ ηα πην αηληγκαηηθά ηχπνπ W UMa δηπιά εθιεηπηηθά ζπζηήκαηα γηα ην 

νπνίν δελ ππάξρεη ζχγρξνλε κειέηε ησλ κεηαβνιψλ ηεο πεξηφδνπ αιιά νχηε 

θσηνκεηξηθή ιχζε..  

 

 

5.2  Παξαηεξήζεηο CCD  

 

Οη θσηνκεηξηθέο παξαηεξήζεηο CCD πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 12 Απξηιίνπ, 27 

Ματνπ, 7, 10, 11, 16 Ηνπλίνπ 2010 κε ην 35.5 cm f/6.3 Schmidt-Cassegrain 

ηειεζθφπην ηνπ Δξγαζηεξίνπ θαη ηελ SBIG ST-10 XME CCD θάκεξα ζηα θίιηξα 

BVRcIc. Λεπηνκέξεηεο ησλ παξαηεξήζεσλ θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ 

κέρξη θαη ηελ εμαγσγή ηεο θακπχιεο θσηφο ζε φια ηα θίιηξα απνηεινχλ ην 

αληηθείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ηνπ Η. Φξπζφπνπινπ (2010). Σπλνιηθά 

ειήθζεζαλ  1262 εηθφλεο (175 ζην B, 311 ζην  V, 455 ζην R θαη  321 ζην I). Τν 
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θσηνκεηξηθφ ζθάικα ησλ , κεηξήζεσλ ππνινγίδεηαη 0.005-0.01 mag. Δλδεηθηηθά ζην 

Σρήκα 5.1 παξνπζηάδεηαη ε θακπχιε θσηφο ζην V ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2010 πνπ 

πεξηιακβάλεη ην πξσηεχνλ αιιά θαη ην δεπηεξεχνλ ειάρηζην. Σην ίδην ζρήκα γηα 

ιφγνπο ζχγθξηζεο παξηζηάλεηαη θαη ε δηαθνξά ησλ κεγεζψλ ησλ αζηέξσλ ζχγθξηζεο  

 

 

 

ρήκα 5.1.:  Ζ θακπύιε θσηόο ηνπ TZ Boo ζηηο 10 Ηνπλίνπ 2010ζην θίιηξν V. Ta 

γεκάηνη ξόκβνη παξηζηάλνπλ ηε δηαθνξά κεγεζώλ κεηαμύ ηνπ αζηέξα ζύγθξηζεο θαη ηνπ 

αζηέξα ειέγρνπ.  

 

θαη ειέγρνπ . πσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.1 ε δεπηεξεχνπζα έθιεηςε είλαη νιηθή κε 

δηάξθεηα πεξίπνπ 40 min, γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε θιίζε ηεο ηξνρηάο ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη πεξίπνπ 90
o
. Οη πιήξεηο θακπχιεο θσηφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

παξνπζηάδνληαη ζην Σρήκα 5.2 σο δηαθνξά κεγεζψλ Γm σο πξνο ηε θάζε. Οη θάζεηο 

ππνινγίζηεθαλ κε ηελ εθεκεξίδα ηνπ Kreiner (2004).  

 

MinI = 2452500.188+0
d
.2971604 x E           (1) 

 

Απφ ηε κνξθή ησλ θακππιψλ ηνπ Σρήκαηνο 5.2  θαίλεηαη φηη ν TZ Boo είλαη έλαο 

ηππηθφο αζηέξαο W UMa κε ηελ πξσηεχνπζα έθιεηςε ειάρηζηα πην βαζηά απφ ηε 

δεπηεξεχνπζα, ππνδεηθλχνληαο φηη νη ζεξκνθξαζίεο ησλ δχν κειψλ δηαθέξνπλ 

ειάρηζηα. Τα βάζε ησλ πξσηεπφλησλ ειαρίζησλ είλαη ~0.37 mag, ~0.38 mag, ~0.36  
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ρήκα 5.2: Κακπύιεο θσηόο B,V,R, I ηνπ δηπινύ ζπζηήκαηνο TZ Boo, από CCD 

παξαηεξήζεηο ηελ πεξίνδν Απξίιηνο Ηνύληνο 2010. 

 

mag and ~0.32 mag ζηα B, V, R, I θίιηξα αληίζηνηρα. Οη ραξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη 

ησλ θακππιψλ θσηφο παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.1. Απφ ηηο λέεο CCD 

παξαηεξήζεηο, ππνινγίζηεθαλ εθηά λένη ρξφλνη πξσηεπφλησλ θαη δχν δεπηεξεπφλησλ 

. 

 

5.3 Μεηαβνιή ηεο θακπύιεο θσηόο 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηελ θακπχιε θσηφο ηνπ Σρήκαηνο 5.2, ε νιηθή έθιεηςε ηνπ 

δεπηεξεχνληνο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα φηη ν κηθξφηεξνο αζηέξαο  είλαη θαη ν 

ςπρξφηεξνο ζε ζπκθσλία κε ηελ θαηάηαμή ηνπ απφ ηνλ Binnendijk (1969) σο ηχπνπ 

Α. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην πξσηεχνλ ειάρηζην νθείιεηαη ζε δηέιεπζε ελψ ην 

δεπηεξεχνλ ζε απφθξπςε. Δπηπιένλ ην δεπηεξεχνλ ειάρηζην είλαη ζρεδφλ επίπεδν κε 

κία κηθξή θιίζε πνπ δείρλεη φηη ην θσο ζηαδηαθά γίλεηαη ακπδξφηεξν ζε φια ηα 

θίιηξα, ε νπνία κπνξεί λα απνδνζεί ζην θαηλφκελν ζπζθφηηζεο ρείινπο ζην κέινο 

πνπ πθίζηαηαη ηελ έθιεηςε. Απηή ε θιίζε φπσο θαη ε νιηθφηεηα ηεο έθιεηςεο 

παξαηεξήζεθαλ ζηηο θακπχιεο ηνπ Binnendijk (1969) αιιά θαη ζηηο παξαηεξήζεηο 

ηνπ 1986 ηεο Awadella (1989) φπνπ ζεκεηψζεθε κεηαβνιή.  
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Έλα απφ ηα πην ελδηαθέξνληα ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο είλαη φηη ην βάζνο ησλ 

ειαρίζησλ ελαιιάζζεηαη κε ην ρξφλν φπσο παξαηεξήζεθε απφ ηελ Awadella et al. 

(2006)  κεηά απφ ζπιινγή δεδνκέλσλ ζηα B&V θαηά ηελ πεξίνδν 1969-1990. πσο 

θαίλεηαη απφ ηνλ Πίλαθα 5.1 ζηηο παξνχζεο θακπχιεο  ηνπ 2010 ζηα BVRI θίιηξα, ην 

βάζνο ησλ ειαρίζησλ δελ δηαθέξεη ζεκαληηθά (φξηα θσηνκεηξηθνχ ζθάικαηνο) θαη ε 

δηαθνξά κεγέζνπο κεηαμχ ηνπο είλαη ~0.01-0.02 ζηα BRI θαη ~0.04 mag ζην V. ΟΗ 

δηαθνξέο ζηα κέγηζηα κεηξήζεθαλ γξαθηθά καδί κε ην βάζνο ηνπ πξσηεχνληνο 

(MaxI—MinI) θαη δεπηεξεχνληνο (MaxI-MinII) ειαρίζηνπ. Ζ θακπχιε ηνπ 2010 

δείρλεη φηη ην Max I (ζε  0.25 θάζε) είλαη ζρεδφλ ίζν κε ην Max II (ζε  0.75 θάζε) ζε  

 

ΠΙΝΑΚΑ 5.1 

 Φαξαθηεξηζηηθέο παξάκεηξνη ηνπ TZ Boo 

 

 ΓΒ  ΓV ΓR  ΓΗ 

 

MaxI-MaxII 
0

m
.01 0

m
.01 0

m
.01 0

m
.01 

 MaxI-MinII 0
m

.34 0
m

.33 0
m

.32 0
m

.30 

MaxI-MinI 0
m

.37 0
m

.38 0
m

.32 0
m

.31 

 MinI-MinII 0
m

.02 0
m

.04 0
m

.01 0
m

.01 

 

φια ηα ρξψκαηα. Άξα ζηα παξφληα απνηειέζκαηα δελ αληρλεχνπκε ην θαηλφκελν 

O’Connell , ζε ζπκθσλία κε ηελ θακπχιε ηνπ 1983 ησλ Awadella (1989) αιιά θαη 

ηνπ Schaub (1990). Πηζαλφλ λα επηβεβαηψλεη ηελ πξφβιεςε φηη ην θαηλφκελν 

O’Connell παξνπζηάδεη ζηνλ TZ Boo κία πεξηνδηθφηεηα πεξίπνπ 4.5 εηψλ (fig. 4a,b o 

Awadella et al.2006).   

 

 

5.4 Μαθξνρξόληεο κεηαβνιέο ηεο ηξνρηαθήο πεξηόδνπ ηνπ TZ 

BOOTIS  

 

Πξνθεηκέλνπ λα κειεηεζνχλ νη κεηαβνιέο ηεο πεξηφδνπ ηνπ TZ Boo, 

ζπγθεληξψζεθαλ φινη νη δηαζέζηκνη απφ ηε βηβιηνγξαθία ρξφλνη ησλ ειαρίζησλ  απφ 

ην 1926 έσο 2011, νη νπνίνη καδί κε ηα επηά λέα ειάρηζηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο 

απνηεινχλ ζπλνιηθά 412 ειάρηζηα (60 απφ νπηηθέο παξαηεξήζεηο, 176 απφ 
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θσηνειεθηξηθέο θαη 176 CCD . Απηέο παξνπζηάδνληαη ζηελ πξψηε ζηήιε ηνπ 

Πίλαθα 5.2 (ηέινο θεθαιαίνπ) φπνπ ηα αβέβαηα ειάρηζηα ππνδεηθλχνληαη κε (:). Οη 

ηηκέο (O-C)1 ππνινγίζζεθαλ κε βάζε ηελ εμίζσζε (1) θαη παξηζηάλνληαη ζην Σρήκα 

5.3. πσο είλαη εκθαλέο παξαηεξνχκε δχν μερσξηζηέο νκάδεο (πάλσ θαη θάησ)  ηελ 

θαηψηεξε νκάδα ειαρίζησλ λα είλαη κεηαηνπηζκέλε πεξίπνπ 0.15 εκέξεο απφ ηελ 

άλσ νκάδα. Ο  

 

ρήκα 5.3:. Σην ζρήκα παξνπζηάδεηαη ην δηάγξακκα (O-C)1  πνπ δεκηνπξγήζεθε από 

ηελ παξαπάλσ εθεκεξίδα (εμίζσζεο 1). 

 

ρξφλνο κεηαηφπηζεο αληηζηνηρεί πεξίπνπ ζην ήκηζπ ηεο πεξηφδνπ ηνπ TZ Boo, δειαδή 

ζε 148 days. Απηφ είλαη ην απνηέιεζκα ιαλζαζκέλεο αλαγλψξηζεο ηνπ ηχπνπ ηεο 

έθιεηςεο σο πξσηεχνπζα ή δεπηεξεχνπζα θαη έρεη παξαηεξεζεί θαη ζε άιια 

ζπζηήκαηα W UMa κηθξήο πεξηφδνπ φπσο νη TY UMa (Kang et al. 2002), V802 Aql 

(Samec, Martin & Faulkner 2004), FG Hya (Qian & Yang 2005a), CU Tau (Qian et 

al. 2005b), EM Piscium (Qian et al. 2008), ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη θαηά θαηξνχο 

απφ ηζνβαζή ειάρηζηα θαη κεηαβαιιφκελε πεξίνδν. πσο παξαηήξεζαλ νη Qian et al. 

(2005b) εάλ ε ηξνρηαθή πεξίνδνο ζε κηα εθεκεξίδα δελ είλαη ζσζηή, ην 

ζπζζσξεπηηθφ ζθάικα ηεο κπνξεί λα παξάγεη ηηκή O-C κεγαιχηεξε απφ Pe/2 (Pe 

είλαη ε πεξίνδνο ηεο εθεκεξίδαο) θαη άξα δελ κπνξεί θαλείο λα ππνινγίδεη ζσζηά ηηο 

ηηκέο ησλ E θαη O-C. Γη απηφ ην ιφγν δηνξζψζακε ηνλ ηχπν ηεο έθιεηςεο αιιάδνληαο 

κεηαμχ ΗΗ θαη Η θαη αληίζηξνθα γηα ηνπο ρξφλνπο ησλ ειαρίζησλ πνπ ζεκεηψλνληαη κε 

αζηεξίζθν ζηνλ Πίλαθα 5.2 (πξψηε , ηξίηε θαη έθηε ζηήιε) θαη επαλαυπνινγίζακε ηηο 

ηηκέο (O-C)2 (φγδνε ζηήιε) . πσο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.4 πνπ παξηζηάλνληαη φιεο 

νη ηηκέο O-C, νη λέεο ηηκέο αλακείρζεθαλ κε ηελ πάλσ νκάδα. ηνπ Σρήκαηνο 5.3. Σην 
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Σρήκα 5.4 έρνπκε δηαθξίλεη ηηο αμηφπηζηεο νπηηθέο παξαηεξήζεηο (ζπκβνιίδνληαη κε 

ζηαπξφ) αθνχ απνηεινχλ ηελ ιηγφηεξν αμηφπηζηε νκάδα ζε ζρέζε κε ηηο 

θσηνειεθηξηθέο.  

 

 

 

ρήκα 5.4: Τν O-C δηάγξακκα κεηά ην λέν ραξαθηεξηζκό νξηζκέλσλ ειαρίζησλ. Οη 

ζπκπαγείο καύξνη θύθινη παξηζηάλνπλ ηηο θσηνειεθηξηθέο παξαηεξήζεηο ή 

παξαηεξήζεηο κε CCD, ελώ νη  θύθινη θαη νη ζηαπξνί, ηηο αμηόπηζηεο νπηηθέο 

παξαηεξήζεηο (vis) ή αβέβαηεο νπηηθέο παξαηεξήζεηο αληίζηνηρα 

 

πσο θαίλεηαη απφ ην Σρήκα 5.4 ε γεληθή ηάζε ησλ ππνινίπσλ (O-C)2 residuals 

δείρλεη φηη ε πεξίνδνο ηνπ TZ Boo δείρλεη κία κείσζε κε ηε κνξθή κηαο παξαβνιήο. 

αιιά ππάξρεη θαη κηα εκηηνλνεηδή ζπκπεξηθνξά. Γη απηφ ε θακπχιε πεξηγξάθεθε απφ 

ην άζξνηζκα κηαο παξαβνιήο πξνο ηα θάησ θαη κηαο εκηηνλνεηδνχο θακπχιεο. 

Σχκθσλα κε ηνπο  Pribulla & Rucinski (2006) απηνχ ηνπ είδνπο ε ζπκπεξηθνξά 

κπνξεί λα παξαρζεί απφ ηνLITE (Light Time Effect) ιφγσ ηεο παξνπζίαο ελφο ηξίηνπ 

ζψκαηνο ζε ειιεηπηηθή ηξνρηά (Irwin 1952). Γη απηφ ηα ππνινγηδφκελα ειάρηζηα 

πξνθχπηνπλ απφ εμίζσζε ηεο κνξθήο:  

2

2 1 2 3 3

3 3 3 3

3 3

s in 1
s in s in

1 co s
o

a i e
M in I T P E Q E e

c e
   (2) 

 

πνπ To είλαη ν ρξφλνο ηνπ αξρηθνχ πξσηεχνληνο ειαρίζηνπ, E ν αξηζκφο ησλ 

θχθισλ, P ε ηξνρηαθή πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ηελ επνρή To, α12, i3, e3 θαη σ3 είλαη 

ν κεγάινο εκηάμνλαο, ε θιίζε, ε εθθεληξφηεηα θαη ην κήθνο ηνπ πεξίαζηξνπ ηεο 
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ηξνρηάο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο γχξσ απφ ην ηξίην ζψκα, αληίζηνηρα, θαη π3 είλαη ε 

αιεζηλή αλσκαιία ηεο ζέζεο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ εθιεηπηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ 

ηξνρηά. Οη ηειηθέο ηξνρηαθέο θαη θσηνκεηξηθέο παξάκεηξνη θαζψο θαη ηα ζθάικαηά 

ηνπο πξνζδηνξίζηεθαλ κε ην θψδηθα LITE+Mass Transfer ηνπ Matlab (Zasche et al. 

2009), Σηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζε θάζε ρξφλν ειαρίζηνπ ηίζεηαη ζηαηηζηηθφ 

βάξνο : 1 γηα ηηο νπηηθέο παξαηεξήζεηο θαη 10 γηα ηηο CCD θαη θσηνειεθηξηθέο . 

Τξεηο ρξφλνη ειαρίζησλ δελ ζπκπεξηειήθζεζαλ ιφγσ ηεο κεγάιεο δηαζπνξάο απφ 

ηνπο ππφινηπνπο : HJD 45487.3735, HJD 45488.4136, HJD 45489.3051 (Awadalla 

1989) θαζψο θαη ηα αβέβαηα νπηηθά ειάρηζηα. Τν ηειηθφ δηάγξακκα O-C ζην νπνίν 

έρεη πξνζαξκνζηεί ε ζεσξεηηθή θακπχιε θαίλεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ Σρήκαηνο 5.5 

ελψ ηα ππφινηπα ηεο πξνζνκείσζεο (O-C) απφ φινπο ηνπο φξνπο ηεο εμίζσζεο (2) 

δειαδή απφ ηελ παξαβνιηθή θαη εκηηνλνεηδή θακπχιε, ζην θάησ κέξνο ηνπ 

ζρήκαηνο 5.5 θαη παξαηίζεληαη ζηελ έλαηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.2. Τα ππφινηπα ησλ 

O-C ζηα νπνία έρεη αθαηξεζεί κφλν ε παξαβνιηθή θακπχιε θη έρεη κείλεη κφλν ε 

εκηηνλνεηδήο θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.6 

Οη αξρηθέο παξάκεηξνη πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ θψδηθα LITE+MassTransfer 

είλαη JD0(HJD) =2452500.188, P(days)=0.2971604 (ρξφλνο πξσηεχνληνο ειαρίζηνπ 

θαη πεξίνδνο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο αληίζηνηρα απφ ηελ εθεκεξίδα πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε), P3(days)=12000 (πεξίνδνο ηξίηνπ ζψκαηνο ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ 

ππνδειψλεηαη απφ ηελ εκηηνλνεηδή ζπκπεξηθνξά), T0=2448000 (ηηκή HJD νπνχ 

ζεσξνχκε φηη μεθηλά ε εκηηνλνεηδήο θακπχιε, δειαδή ηε ζηηγκή πνπ ην ηξίην ζψκα 

πεξλά απφ ην πεξίαζηξν ηεο ηξνρηάο ηνπ), A(days)=0.03 (ην πιάηνο ηεο 

εκηηνλνεηδνχο), omega(deg)=270 (Ω, ην κήθνο ηνπ πεξίαζηξνπ ηεο ηξνρηάο ηνπ 

ηξίηνπ ζψκαηνο), e=0.5 (εθθεληξφηεηα ηεο ηξνρηάο ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο), qmt=-

0.1x10
-10

 (ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ αλά ηξνρηαθφ θχθιν) θαη γηα ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο κάδαο ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο, M1=0.99, M2=0.21, π (mas)=6.63 

(ζηαζεξέο ηηκέο). Οη ηειηθέο παξάκεηξνη αλαθέξνληαη ζηνλ Πίλαθα 5.3 .  
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ρήκα 5.5. Τν (O-C) δηάγξακκα ηνπ TZ Boo, κε ηηο αμηόπηζηεο νπηηθέο παξαηεξήζεηο 

(αλνηρηόο θύθινο) θαη ηηο CCD ή θσηνειεθηξηθέο παξαηεξήζεηο ησλ ειαρίζησλ. Σην 

πάλσ ζρήκα ε ζπκπαγήο (θόθθηλε) γξακκή αλαθέξεηαη ζηνλ εκηηνλνεηδή όξν ηεο 

εμηζώζεσο 3 ελώ ε δηαθεθνκκέλε (κπιέ) γξακκή ζηνλ παξαβνιηθό όξν. Όζν 

κεγαιύηεξν ην ζύκβνιν ηνπ θάζε ζεκείνπ ηόζν κεγαιύηεξν θαη ην ζηαηηζηηθό βάξνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε. Σηνλ αξηζηεξό θαηαθόξπθν άμνλα αλαγξάθνληαη νη ηηκέο O-C ζε 

εκέξεο ελώ ζηνλ δεμί ζε ππνπνιιαπιάζηα ηεο πεξηόδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σην θάησ 

δηάγξακκα  παξηζηάλνληαη ηα ππόινηπα ηνπ O-C κεηά ηελ αθαίξεζε θαη ηνπ 

εκηηνλνεηδνύο θαη ηνπ παξαβνιηθνύ όξσλ. 

 

Απφ ηηο παξακέηξνπο ηνπ δηπινχ ζπζηήκαηνο πξνθχπηεη ε λέα αζηξνλνκηθή 

εθεκεξίδα ηνπ βαζηζκέλε ζηνλ παξαβνιηθφ φξν :  

 

MinI = HJD 2452500.1602(17) + 0.29715993 (16) x E -0.09  x 10
-10

 x E
2
        (3) 

 

πσο θαίλεηαη απφ ηα Σρήκαηα 5.5 θαη 5.6. ε πεξίνδνο ηνπ TZ Boo έρεη κεηαβιεζεί 

θαηά εκηηνλνεηδή ηξφπν αθνινπζψληαο ηαπηφρξνλα θαη κηα καθξφρξνλε κείσζε. Ο 

εκηηνλνεηδήο φξνο απνθαιχπηεη κηα θπθιηθή κεηαβνιή κε πεξίνδν 31.18(±0.31) έηε  

θαη πιάηνο A= 0.033(±0.001) εκέξεο πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ απηή ησλ Pribulla &  
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ρήκα 5.6: Τν (O-C) δηάγξακκα ησλ ππνινίπσλ κεηά ηελ αθαίξεζε κόλν ηεο 

παξαβνιηθήο θακπύιεο πξνο αλάδεημε ηεο  εκηηνλνεηδνύο. Τα ζεκεία θαη νη άμνλεο 

είλαη όπσο ζην Σρ.5.5. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5.3 

 

 

Παξάκεηξνη 

  

Τηκή 

To (HJD)  2452500.1608 (±0.0017) 

P (days)  0.29715993 (±1.6 x 10
-7

) 

dP/dE (days/cycle)  -0.17 x 10
-10

(±0.08 x 10
-10

) 

α12sini3 (AU)  5.7985 (± 0.19043) 

e3
 

 0.6344(±0.0593) 

σ3(deg)  274.8(±5.2) 

P3 (yr)  31.18(±0.31) 

Tp (HJD)  2448919.276(±138.533) 

Α (days)  0.033(±0.001) 

f(m3) (M

)  0.200(±0.001) 

 

 

Ruzinski (2006) ελψ ε εθθεληξφηεηα e = 0.63 είλαη κεγαιχηεξε. Ο ξπζκφο ηεο 

ζπλερνχο κεηαβνιήο ηε πεξηφδνπ δίλεηαη απφ ηνλ ζπληειεζηή ηνπ παξαβνιηθνχ φξνπ  

dP/dt = -2.1 x 10
-8 

 εκέξεο/έηνο ή -0.2 s /αηψλα.  
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Πξνθεηκέλνπ λα πξνζεγγίδνπκε ηα ζεκεία κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα βγάιακε ην 

πξψην νπηηθφ ειάρηζην (1927) θαη επαλαιάβακε ηελ πξνζνκνίσζε. Τν απνηέιεζκα 

ήηαλ παξφκνην αιιά ην άζξνηζκα ησλ ππνινίπσλ ήηαλ κηθξφηεξν.  

 

 

5.5 Φσηνκεηξηθό κνληέιν  

 

Λφγσ ησλ κεγάισλ κεηαβνιψλ ζηε κνξθή ηεο θακπχιεο ηνπ TZ Boo κέζα ζηα 

ρξφληα (Awadella et al. 2006) δελ ππάξρεη ζχγρξνλε θσηνκεηξηθή ιχζε κε βάζε ην 

κνληέιν Roche. πσο αλαθέξζεθε , απφ ηε κνξθνινγία ησλ θακππιψλ θσηφο 

(Σρήκα 5.2) ε εκθάληζε ησλ εθιείςεσλ δείρλεη φηη πξφθεηηαη κάιινλ γηα έλα 

ζχζηεκα ηχπνπ Α παξά γηα ηχπνπ W, ππνδειψλνληαο φηη θαηά ηε βαζχηεξε έθιεηςε 

δηέξρεηαη ν αζηέξαο κε ηε κηθξφηεξε κάδα κπξνζηά απφ ηνλ αζηέξα κε ηε 

κεγαιχηεξε κάδα πνπ είλαη θαη ν ζεξκφηεξνο. Γηα ην θσηνκεηξηθφ κνληέιν κε βάζε 

ηηο θακπχιεο θσηφο ζε φια ηα θίιηξα, ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξφγξακκα PHOEBE (Prŝa 

& Zwitter 2005) πνπ έρεη ηνλ θψδηθα ησλ Wilson & van Hamme (2007).   

Ολνκάδνληαο ηνλ αζηέξα κε ηε κεγαιχηεξε κάδα (πξσηεχνληα) σο ηνλ αζηέξα 1θαη 

απηφλ κε ηε κηθξφηεξε σο αζηέξα 2 δφζεθαλ σο αξρηθέο ηηκέο ζηηο παξακέηξνπο ηα 

παξαθάησ: Μέζε ζεξκνθξαζία αζηέξα 1 (ηνπ αζηέξα πνπ απνθξχβεηαη ζην πξψην 

ειάρηζην) 5890 K θαη q=0.207απφ ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα (Hilditch et al. 

1988; Pribulla et al. 2009), ζηαζεξέο ζπζθφηηζεο ρείινπο x1=x2 , y1=y2 απφ ηνπο 

Πίλαθεο Hamme (1993), g1=g2=0.32 (Lucy 1967) θαη A1=A2=0.5 (Rucinski 1969) 

ιφγσ ησλ αηκνζθαηξψλ κεηαθνξάο ξεπκάησλ. Με ηε ππφζεζε θπθιηθψλ θαη 

ζχγρξνλσλ ηξνρηψλ επηιέρζεθε ην κνληέιν 3 δειαδή ζχζηεκα ζε ζηελή επαθή (over-

contact) Οη παξάκεηξνη πνπ ππνινγίζηεθαλ είλαη ε ηξνρηαθή θιίζε i (αξρηθή ηηκή 

78
o
), ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ αζηέξα 2 T2, ην δπλακηθφ ηεο επηθάλεηαο ησλ αζηέξσλ 

Ω1 θαη Ω2 (Ω1= Ω2) θαη ε θσηεηλφηεηα ηνπ αζηέξα 1, L1. Ζ ζρεηηθή ιακπξφηεηα ηνπ 

αζηέξα 2, , L2, ππνινγίδεηαη απφ ην κνληέιν ηεο αζηξηθήο ηνπ αηκφζθαηξαο. 

Δπηπιένλ αθήζακε λα ππνινγηζηεί θαη ε επηινγή γηα ηε ζπλεηζθνξά ελφο ηξίηνπ 

ζψκαηνο ζηελ νιηθή ιακπξφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ησλ επαλαιήςεσλ. Μεηά απφ 

αξθεηέο επαλαιήςεηο ην πξφγξακκα ζπλέθιηλε πξνο κηα ιχζε κε παξακέηξνπο πνπ 

πεξηέρνληαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.3. Οη αθηίλεο r πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

ίδην Πίλαθα είλαη θαλνληθνπνηεκέλεο σο πξνο ηνλ κεγάιν εκηάμνλα ηνπ δηπινχ 
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ζπζηήκαηνο (r =R/α). Ζ αληίζηνηρεο ζεσξεηηθέο θακπχιεο θσηφο θαίλνληαη ζην 

Σρήκα 5.7α σο ζπκπαγείο γξακκέο αλάκεζα απφ πεηξακαηηθά  

 

ΠΙΝΑΚΑ 5.3 

 Οη παξάκεηξνη ηνπ εθιεηπηηθνχ ζπζηήκαηνο TZ Boo φπσο πξνέθπςαλ απφ ηε 

θσηνκεηξηθή ιχζε. 

 

 

Παξάκεηξνη  

 

Φσξίο θειίδα 

 

Με θειίδα 

   

 i(
o
) 84.21 (±0.36) 85.45(±0.54) 

q=M2/M1 0.207 (±0.005) fixed 

g1=g2 0.32 

A1=A2 0.5 

T1(K) 5890 

T2(K) 5926 (±10) 5873(±10) 

Ω1=Ω2 2.19609(±0.0020) 2.18084(±0.0018) 

f(%) 40.9(±1.5) 52.5(±1.4) 

L1B (%) 63.20 (±7.22) 61.79 (±7.32) 

L1V (%) 67.54 (±5.90) 65.58 (±6.03) 

L1R (%) 64.00 (±6.02) 62.40 (±6.07) 

L1I (%) 63.30(±5.60) 61.69(±5.66) 

L3B 
 
(%) 20.64(± 0.61) 22.45 (± 0.74) 

L3V (%)
 

15.10(± 0.51) 17.65 (± 0.64) 

L3R (%)
 

19.59(± 0.51) 21.64 (± 0.67) 

L3I (%)
 

20.27(±0.48) 22.60 (± 0.63) 

r1(pole) 0.497 0.501 

r1(side) 0.545 0.550 

r1(back) 0.572 0.579 

r2(pole) 0.250 0.254 

r2(side) 0.262 0.267 

r2(back) 0.310 0.322 

ζB (mag) 0.011 0.012 

ζV (mag) 0.016 0.015 
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ζR (mag) 0.010 0.010 

ζI (mag) 0.010 0.010 

Colatitude(deg) - 90.5 

Longitude (deg) - 134.6 

Radius (deg) - 9.2 

Tspot/Tlocal 

 

- 0.85 

 

ζεκεία.  Αλ θαη ην ζχζηεκα απφ ηε κνξθή ηεο θακπχιεο ηνπ ραξαθηεξίζηεθε σο 

ηχπνπ Α ε ζεξκνθξαζία ηνπ δεπηεξεχνληα αζηέξα πξνέθπςε 5926 K, δειαδή 36 K 

κεγαιχηεξε απφ ηνπ πξσηεχνληα. Παξφκνηα απνηειέζκαηα ραξαθηεξίδνπλ θαη άιια 

ζηελά ζπζηήκαηα ζε επαθή ηχπνπ Α φπσο CK Boo (ΓΤ=13Κ, Gazeas et al. 2006), 

V776 Cas (ΓΤ=25 Κ: Zola et al. 2005), CU Tau (ΓΤ=38 Κ: Qian et al. 2005b), V802 

Aql (ΓΤ=48 Κ: Yang et al, 2008), APLeo (ΓΤ=51Κ: Qian et al. 2007).   

 

 

 

 

ρήκα 5.7: Οη θσηνκεηξηθέο θακπύιεο ηνπ TZ Boo ζηα BVRI θίιηξα. Από ην κνληέιν 

δεκηνπξγήζεθαλ νη ζεσξεηηθέο θακπύιεο(ζπκπαγήο γξακκή) γηα ζύζηεκα κε θειίδα 

(δεμηά) ή ρσξίο θειίδα (αξηζηεξά) 

 

πσο θαίλεηαη ε ζεσξεηηθή θακπχιε ηνπ Σρήκαηνο 5.7α δελ πξνζαξκφδεηαη πνιχ 

θαιά ζηα πεηξακαηηθά ζεκεία, ηδηαίηεξα ζην δεπηεξεχνλ ειάρηζην φπνπ ππάξρεη ε 

εκθαλήο θιίζε πνπ πξναλαθέξζεθε. Γη απηφ ην ιφγν πξνζπαζήζακε λα ηελ 
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βειηηψζνπκε πξνζζέηνληαο θειίδεο ζην κνληέιν. Μεηά απφ πνιιέο πξνζπάζεηεο ην 

κνληέιν ζπλέθιηλε ζε κία απνδεθηή απφ άπνςε θπζηθήο ζεκαζίαο ιχζε κε κηα 

ζθνηεηλή θειίδα (ςπρξή) ζηνλ πξσηεχνληα αζηέξα. Οη παξάκεηξνη ηνπ κνληέινπ κε 

ηελ θειίδα θαίλνληαη ζηελ ηξίηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 5.3 θαη αλαθέξνληαη ζην κήθνο 

θαη πιάηνο ηεο θειίδαο, ην κέγεζφο ηεο θαη ηε ζεξκνθξαζία ηεο ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξσηεχνληα αζηέξα Tspot/Tlocal (Tspot είλαη ε ζεξκνθξαζία ηεο θειίδαο θαη Tlocal  ε 

ζεξκνθξαζία ηεο θσηφζθαηξαο πνπ ηελ πεξηβάιιεη). Ζ ζεσξεηηθή θακπχιε πνπ 

πξνθχπηεη απφ ηε ιχζε κε ηελ ζθνηεηλή θειίδα θαίλεηαη ζην Σρήκα 5.7β σο 

ζπκπαγήο γξακκή ελψ ε γεσκεηξηθή αλαπαξάζηαζε ησλ αζηέξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζηε θάζε 0.75 θαη ε ηξηζδηάζηαηε απεηθφληζε ησλ ηζνδπλακηθψλ επηθαλεηψλ ηνπ ζην 

5.8.  

 

 

ρήκα 5.8: Τξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ησλ επηθαλεηώλ ησλ αζηέξσλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο  TZ Boo ζηε θάζε 0.75 (πάλσ) θαη ησλ ηζνδπλακηθώλ επηθαλεηώλ ηνπ 

(κνληέιν Roche) (θάησ) . 
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5.6 πκπεξάζκαηα  

 

Τα θσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο αλάιπζεο δείρλνπλ φηη ην ζηελφ δηπιφ 

εθιεηπηηθφ ζχζηεκα TZ Boo είλαη ηχπνπ A W UMa κε βαζκφ επαθήο f =52.5%. Τν 

θσηνκεηξηθφ  κνληέιν πνπ πξνέθπςε έδεημε ηελ παξνπζία κηαο ζθνηεηλήο θειίδαο 

ζηνλ αζηέξα κε ηε κεγαιχηεξε κάδα, ππνδειψλνληαο ηζρπξή καγλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα.. 

Σπλδπάδνληαο ηα θσηνκεηξηθά απνηειέζκαηα κε ηε ζπλάξηεζε κάδαο (M1+M2) sin
3
i 

=1.188(± 0.018) απφ ηα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα (Pribulla et al. 2009) θαη ηελ 

ηξνρηαθή πεξίνδν P=0
d
.2971599  απφ ηε λέα εθεκεξίδα (3), ππνινγίζζεθαλ νη 

θπζηθέο παξάκεηξνη ηνπ ζπζηήκαηνο : ε ζπλνιηθή κάδα M1+M2=1.20 (± 0.03)M


  

θαη  ν κεγάινο εκηάμνλαο α = 1.99(±0.09) R


. Σπκθσλα κε ην ιφγν καδψλ q= 0.207 

(± 0.005) κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηηο θπζηθέο παξακέηξνπο ησλ δχν κειψλ::  

M1=0.99 (±0.03) M


 θαη and Μ2=0.21(±0.01) M


, R1=1.08(±0.05) R


, 

R2=0.56(±0.02) R


, L1=1.26 (±0.12) L


, L2=0.33 (±0.02) L


. Σε ζρέζε κε 

πξνεγνχκελεο ηηκέο ησλ Yakut & Eggleton (2005) νη νπνίνη ρξεζηκνπνίεζαλ ηνλ 

κηθξφηεξν ιφγν καδψλ q~ 0.132 απφ ηα παιηφηεξα θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα ησλ 

McLean & Hilditch (1983), ή ην δηνξζσκέλν q=0.15 ηνπ  Kaluzny (1985), κε ηελ 

παξνχζα ιχζε ν δεπηεξεχσλ αζηέξαο έρεη κεγαιχηεξε κάδα, κεγαιχηεξε αθηίλα 

θαηπνιχ κεγαιχηεξν βαζκφ επαθήο (MY,p=0.72 M


, MY,s=0.11 M


, RY,p=0.97 R


, 

RY,s= 0.43 R


, fY=0.13). Πνιιά φκσο ζηελά ζπζηήκαηα ζε επαθή έρνπλ κεγάιν 

βαζκφ επαθήο (f >50%) φπσο ηα παξαηεξεζέληα CU Tauri, and TV Muscae (Qian et 

al. 2005b), FG Hya (Qian et al. 2005a), IK Per (Zhu et al. 2005), γεγνλφο πνπ 

ηζρπξνπνηεί ην απνηέιεζκά ηεο παξνχζαο αλάιπζεο . Ζ ζπκβνιή ηνπ ηξίηνπ θσηφο 

ζην νιηθφ ππνινγίδεηαη ζε L3B =22.45 %, L3V=17.65%, L3R=21.64%, L3I=22.60%, θαη 

ππνδειψλεη φηη ην δηπιφ ζχζηεκα κπνξεί λα είλαη θαη ηξηπιφο αζηέξαο.  

 

 

5.6.1 Μαθξόρξνλεο κεηαβνιέο  

 

Ζ καθξφρξνλε κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηε ζπληεξεηηθή 

κεηαθνξά κάδαο (ρσξίο καγλεηηθφ απνηέιεζκα) απφ ηνλ κεγαιχηεξεο κάδαο 
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(πξσηεχνληα) ζηνλ δεπηεξεχνληα αζηέξα ζχκθσλα κε ηελ εμίζσζε  (Singh & 

Chaubet 1986) : 

1

1

3 1
d P

q d Md t

P q d t M
           (4) 

πνπ M1 θαη q=M2/M1 είλαη ε κάδα ηνπ πξσηεχνληνο θαη ν ιφγνο ησλ καδψλ 

αληίζηνηρα.. Αληηθαζηζηψληαο ην ιφγν ησλ καδψλ q =0.207 (± 0.005) (Pribulla et al. 

2009) and M1= 0.99 M


  ζηελ εμίζσζε  (4) ππνινγίζακε ην ξπζκφ  κεηαθνξάο κάδαο 

ζε dm/dt =dM1/dt= -0.61 x 10
-8 

M


 yr
-1

 πνπ απνηειεί έλα αλψηεξν φξην γηαηί ε 

πξαγκαηηθή κεηαθνξά κάδαο κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ιφγσ απψιεηαο ηξνρηαθήο 

ζηξνθνξκήο . Τν γεγνλφο φηη ην ζχζηεκα TZ Boo είλαη έλα ζηελφ ζχζηεκα κε αξθεηά 

άληζεο κάδεο κειψλ θαη κε κεγάιν βαζκφ επαθήο (q=0.207, f=52.5%), ε καθξφρξνλε 

ειάηησζε ηεο πεξηφδνπ πνπ παξαηεξνχκε ζπκθσλεί κε ην ζπκπέξαζκα ησλ Qian 

(2001a, 2001b, 2003a, 2005a, 2005b).  

 

 

5.6.2 Κπθιηθή κεηαβνιή -Σξίην ζώκα 

 

Ζ εκηηνλνεηδήο κεηαβνιή ηεο εμίζσζεο (2) παξαηεξείηαη ζπρλά ζηα ζηελά δηπιά 

ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζην θαηλφκελν LITE είηε ζηελ θπθιηθή 

καγλεηηθή δξαζηεξηφηεηα ελφο απφ ηνπο δχν αζηέξεο ηνπ (e.g Applegate 1992). 

Ζ παξνπζία ελφο πξφζζεηνπ ζψκαηνο κπνξεί λα έρεη παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

πξνέιεπζε θαη εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο, αθνχ αθαηξεί ζηξνθνξκή απφ ην ζχζηεκα 

θαη ειαηηψλεη ηελ αξρηθή πεξίνδφ ηνπ . Ζ ζπλάξηεζε κάδα ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο 

κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηε ζρέζε   

3
2

33 3

3 1 2 32 2

31 2 3

s in 4
( ) s in

M i
f M a i

G PM M M

       (5) 

 

φπνπ M1, M2 είλαη νη κάδεο ησλ αζηέξσλ  εθιεηπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη M3, i3, P3 είλαη 

ε κάδα, ε θιίζε θαη ε πεξίνδνο ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο αληίζηνηρα. Φξεζηκνπνηψληαο ηηο 

παξακέηξνπο ηνπ Πίλαθα 5.3 πξνέθπςε 0.200 (±0.001) M


 πνπ είλαη ζρεηηθά κεγάιε 

ηηκή αιιά κηθξφηεξε απφ ησλ Albayrak et al. (2006). Τν θαηψηεξν φξην ηεο κάδαο 

ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο (i=90
o
) ππνινγίδεηαη M3= 0.9859 ± 0.0005 M


 γηα M12= 

1.20±0.03, ην νπνίν είλαη ζπγθξίζηκν κε ηε κάδα ηνπ πξσηεχνληα αζηέξα ηνπ δεχγνπο 

ηνπ TZ Boo. Δάλ είλαη ζπλεπίπεδν κε ην δηπιφ ζχζηεκα (i=85.45
o
) ην ηξίην ζψκα ζα 
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έρεη κάδα 0.99 M


 θαη ηξνρηαθή αθηίλα 7.04 AU δειαδή εάλ ππάξρεη βξίζθεηαη πέξα 

απφ ηα ζεκεία Langrange ηνπ ζπζηήκαηνο ζε απφζηαζε 12.9 AU απφ ην ζχζηεκα 

Φξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα ηνπ Hipparcos π =6.63±1.54 mas (αλ θαη κε κεγάιε 

αβεβαηφηεηα) ε γσληαθή απφζηαζε ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο ππνινγίδεηαη ζε 0.05΄΄. 

Αλαιπηηθά νη ηηκέο ηεο κάδαο ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο θιίζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζην Σρήκα 5.9. 

Τν ήκηζπ ηνπ πιάηνπο ηεο αθηηληθήο ηαρχηεηαο ηνπ θέληξνπ κάδαο ηνπ δηπινχ 

ζπζηήκαηνο σο πξνο ην θέληξν κάδαο ηνπ ηξηπινχ δίλεηαη απφ ηνλ Mayer (1990) 

 

1 2 3

2

3

s in2

1
R V

a i
K

P e

            (6) 

φπνπ KRV, P3, a12 είλαη ζε kilometers/ second, years θαη and AU αληίζηνηρα.  Απφ 

ηελεμίζσζε (6) θαη ηνλ Πίλαθα 5.3 πξνθχπηεη φηη 7.15 km s
-1 

ην νπνίν ζπκθσλεί  κε 

ηελ ηαρχηεηα ηνπ θέληξνπ κάδαο ηεο ηξίηεο ζπληζηψζαο  (-54.64±0.12 km s
-1 

) ζε 

ζρέζε κε ην θέληξν κάδαο ηνπ TZ Boo (-46.47 ±0.12 km s
-1 

) κε βάζε ηα 

θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα , γεγνλφο πνπ ππνδεηθλχεη αξγή ηξνρηαθή θίλεζε. 

 

 

τήμα 5.9 : Ζ κάδα ηνπ ηξίηνπ ζώκαηνο γηα δηάθνξεο ηηκέο ηεο θιίζεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΤΕ Βνν 

 

.Απφ ηελ άιιε, εάλ ππεχζπλε γηα ηε κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ είλαη ε καγλεηηθή 

δξαζηεξηφηεηα ησλ κειψλ ζχκθσλα κε ηε ζεσξία  Applegate κπνξεί λα νδεγήζεη 

ζηελ εκηηνλνεηδή εκθάληζε ηεο θακπχιεο  θσηφο. Τν πιάηνο ηεο θπθιηθήο 

κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ ηελ εμίζσζε  
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3

2
e

P
P A

P
            (7) 

φπνπ here Pe  είλαη ε πεξίνδνο ηεο εθεκεξίδαο, A ην πιάηνο ηεο ηαιάλησζεο, θαη P3  

είλαη ε πεξίνδνο ηεο κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ ηνπ ζπζηήκαηνο. Με P3=31.18(±0.31) 

years θαη A=0
d
.033(±0.001) days, ην πιάηνο ηεο κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ 

ππνινγίδεηαη ζε ΓP=5.5 x 10
-6 

 days. Άξα ν ξπζκφο κεηαβνιήο ζε ΓP/P=1.84 x 10
-5 

. 

Με ηελ παξαθάησ εμίζσζε ησλ Lanza & Rodonò (2002) 

2
9

P Q

P M a
          (8) 

 

φπνπ M θαη α είλαη ε κάδα θαη ε απφζηαζε ησλ δχν κειψλ, ππνινγίδνπκε φηη νη 

κεηαβνιέο ηεο ηεηξακεξνχο ξνπήο αδξαλείαο ηνπ θάζε κέινπο ΓQ1 θαη ΓQ2  είλαη ηεο 

ηάμεο ησλ 10
50

 g cm
2
. Υπνζέηνληαο δηαηήξεζε ζηξνθνξκήο, ε ηηκή ΓQ γηα ηα ζηελά 

δηπιά ζπζηήκαηα είλαη ηεο ηάμεο ησλ 10
51

-10
52

 g cm
2
 θαη άξα νη παξαπάλσ ηηκέο ηνπ 

TZ Boo είλαη αξθεηά κηθξέο. Τν ζχζηεκα ΤΕ Βνν έρεη θαζκαηηθφ ηχπν G2V θη άξα 

πεξηέρεη έλαλ αζηέξα κεηαγελέζηεξνπ θαζκαηηθνχ ηχπνπ σο κέινο ηνπ. Σχκθσλα κε 

ηνλ. Lanza (2006) ν κεραληζκφο δελ επαξθεί γηα ηελ εξκελεία ηεο κεηαβνιήο ηεο 

ηξνρηαθήο πεξηφδνπ ζηελψλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ φηαλ πεξηέρνπλ έλα κέινο 

κεηαγελέζηεξνπ θαζκαηηθνχ ηχπνπ. Απηφ παξαηεξείηαη θαη ζηε δεχηεξε ζπληζηψζα 

ησλ ζπζηεκάησλ ηνπ . BV Dra (Yang et al. 2009), RZ Dra (Yang et al. 2010) θαη 

WW Dra (Liao and Qian 2010) κε θαζκαηηθνχο ηχπνπο F8V+F9V, A6V+K3 θαη 

G2+KO αληίζηνηρα. Άξα ε εκηηνλνεηδήο κεηαβνιή ηεο πεξηφδνπ ηνπ TZ Boo κπνξεί 

λα εμεγεζεί θαιχηεξα κε ηελ χπαξμε ελφο ηξίηνπ ζψκαηνο θαη ηνπ θαηλνκέλνπ LITE. 

Απηφ ην απνηέιεζκα ζπκθσλεί κε ην ζηαηηζηηθφ ζπκπέξαζκα ησλ Liao & Qian 

(2010) φηη 64.2 % ησλ δηπιψλ EW δείρλνπλ θπθιηθέο ηξνρηαθέο κεηαβνιέο θαη ε πην 

πηζαλή αηηία ηνπο είλαη ην θαηλφκελν LITE. 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγηζηεί ην απφιπην κέγεζνο, ην απφιπην κέγεζνο ησλ αζηέξσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη εκπεηξηθέο ζρέζεηο πεξηφδνπ-ρξψκαηνο-θσηεηλφηεηαο ησλ 

Rucinski & Duerbeck (1997) γηα ηνπο ηχπνπ W- UMa –αζηέξεο:  

 

MV= -4.44 log P+3.02 (B-V)o+0.12       (9) 

 

Φξεζηκνπνηψληαο ηε ζρέζε (9) θαη ηελ ηηκή B-V~ 0.6 γηα ηνλ πξσηεχνληα G0V-G1V 

(Cox 2000) ππνινγίδεηαη φηη MV =4.27±0.22 φπνπ ην ζθάικα είλαη ην κέζν ζθάικα 

ηεο εκπεηξηθήο ζρέζεο . Απφ ην θσηνκεηξηθφ κνληέιν πξνθχπηεη ην βνινκεηξηθφ 
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κέγεζνο ηνπ πξσηεχνληα φηη είλαη Mbol=4.37. Φξεζηκνπνηψληαο ηε βνινκεηξηθή 

δηφξζσζε  -0.18 γηα έλαλ αζηέξα G0V-G1V (Cox 2000) πξνθχπηεη MV=4.55 πνπ 

είλαη ζε θαιή ζπκθσλία κε ηνλ παξαπάλσ ππνινγηζκφ. 

Δπηπιένλ ππνζέηνληαο φηη φινη νη αζηέξεο ηνπ ζπζηήκαηνο αλήθνπλ ζηελ θχξηα 

αθνινπζία εάλ ην ηξίην ζψκα ζπλεηζθέξεη θαηά κηα εθηίκεζε ηνπ απφιπηνπ κεγέζνπο 

ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο είλαη 6.4. πνπ αληηζηνηρεί  (Cox 2000) ζε θαζκαηηθφ ηχπν θαη 

κάδα ~K2 θαη 0.74 M


 αληίζηνηρα. Απηή είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ειάρηζηε κάδα ηεο 

ηξίηνπ ζψκαηνο πνπ πξνέθπςε απφ ην δηάγξακκα O-C θαη δείρλεη φηη εάλ ππάξρεη έλα 

ηέηνην ζψκα ζα πξέπεη λα είλαη πνιχ ακπδξφ θαη ζπκπαγέο απφ φηη ζα πεξίκελε 

θαλείο γηα έλαλ αζηέξα ηεο θχξηαο αθνινπζίαο. Δάλ φκσο ην ηξίην ζψκα απνηειεί 

κέινο δηπινχ ζπζηήκαηνο ζα έρεη κηθξφηεξν ιφγν θσηφο πξνο κάδα θαηά έλα 

παξάγνληα 10 απφ φηη εάλ ήηαλ κεκνλσκέλνο αζηέξαο φπσο ζηε πεξίπησζε ηνπ  XY 

Leo (Yakut et al. 2003). Ζ αλίρλεπζε ελφο ηέηνηνπ κνλνχ θαζκαηνζθνπηθά 

ζπζηήκαηνο κε πεξίνδν 9.48 days ζην ζχζηεκα ηνπ TZ Boo απφ ηνπο Pribulla et al. 

(2009), εληζρχεη ηελ ππφζεζε φηη ν TZ Boo είλαη ηξηπιφ ζχζηεκα ή θαη ηεηξαπιφ. 

Δπίζεο ζχκθσλα κε ηελ θσηνκεηξηθή ιχζε ε ζπλεηζθνξά ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο ζην 

νιηθφ θσο είλαη πεξίπνπ 0.21, θαη ζπκθσλεί κε ην άλσ φξην πνπ ππνινγίζηεθε 

θαζκαηνζθνπηθά L3/L1+L2=0.28 ±0.05 απφ ηνπο Pribulla et al. (2009). 

πσο παξαηεξήζεθε απφ ηνπο Pribulla & Rucinski (2006), Rucinski et al. (2007) θαη 

Pribulla et al. (2009), Liao & Qian (2010) ηα πεξηζζφηεξα ζπζηήκαηα ζε επαθή ερνπλ 

ηε κεγαιχηεξε πηζαλφηεηα λα αλήθνπλ ζε πνιιαπιά ζπζηήκαηα, αλ θαη ε αλίρλεπζή 

ρξεηάδεηαη θαζκαηνζθνπία (ή/θαη θσηνκεηξία) κεγάιεο αλάιπζεο  

Δίλαη πηζαλφλ ε παξνπζία ηνπ ηξίηνπ ζψκαηνο λα έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

αθαίξεζε ζηξνθνξκήο απφ ην ζχζηεκα κέζσ απφ έλα ζπλδπαζκφ θχθινπ Kozai θαη 

παιηξξντθήο ηξηβήο (Kozai 1962, Fabrycyk & Tremaine 2007).  

Ζ ειάηησζε ηεο ηξνρηαθήο πεξηφδνπ ηνπ TZ Boo system ζα νδεγήζεη ζηελ 

ζπξξίθλσζε ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ ινβνχ Roche θαη άξα ζηελ αχμεζε ηνπ 

βαζκνχ επαθήο κέρξηο φηνπ ην ζχζηεκα λα ζπγρσλεπζεί ζε έλα ηαρέσο 

πεξηζηξεθφκελν αζηέξα.. Σχκθσλα κε ηνπο Rasio & Shapiro (1995), ην θξίζηκν φξην 

ηεο επζηάζεηαο ησλ ζπζηεκάησλ W UMa είλαη ζην βαζκφ επαθήο 70%. πσο 

πξφηεηλαλ νη Jiang et al. (2010) ε δπλακηθή ζηαζεξφηεηα ελφο ζπζηήκαηνο W UMa 

φπσο εθθξάδεηαη απφ ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ζεσξεηηθνχ ιφγνπ ησλ καδψλ ησλ κειψλ 

θαη ηε κάδαο ηνπ πξσηεχνληνο αζηέξα, εμαξηάηαη απφ ην ζηάδην εμέιημήο ηνπο. Τν 

γεγνλφο φηη ν TZ Boo ηνπνζεηήζεθε ζηελ θξίζηκε δψλε κεηαμχ ζηαζεξήο θαη 
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αζηαζνχο ιχζεο ζην Σρήκα 3 ηεο εξγαζίαο ηνπο  (Jiang et al. 2010) νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ρξήζε ηνπ παιαηφηεξνπ θαζκαηνζθνπηθνχ ιφγνπ (Hilditch et al 1988).  

Σχκθσλα κε ηνλ θψδηθα εμέιημεο ησλ δηπιψλ ζπζηεκάησλ (BSE) (Hurley, Tout & 

Plos 2002) θαηαζθεπάζακε ε αθνινπζία κεδεληθήο ειηθίαο (ZAMS) θαη ε αθνινπζία 

ηειηθήο ειηθίαο (TAMS) ζην δηάγξακκα κάδαο θσηεηλφηεηαο ηνπ ζρήκαηνο 5.10 πνπ 

πεξηέρεη ηα ζπζηήκαηα A θαη W- ηχπνπ W UMa ησλ Yakut & Eggleton (2005). πσο 

παξαηεξείηαη ε ζέζε ηνπ αζηέξα κεγαιχηεξεο κάδαο ηνπ TZ Boo βξίζθεηαη κεηαμχ 

ησλ γξακκψλ ZAMS –θαη TAMS ζε ζπκθσλία κε ηα πξσηεχνληα άιισλ άιισλ 

ζπζηεκάησλ ηχπνπ A αιιά θαη κε ην ζπκπέξαζκα ηνπ Wilson (1978) φηη ηα ηχπνπ  A 

ζπζηήκαηα είλαη πην εμειηγκέλα γηαηί νη πξσηεχνληεο αζηέξεο έρνπλ αθηίλεο 

κεγαιχηεξεο απηέο ηεο ZAMS . Ο κηθξφηεξεο κάδαο αζηέξαο βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ 

TAMS ζην Σρήκα 5.10. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε κεηαθνξά ελέξγεηαο απ΄ηνλ 

αζηέξα κεγαιχηεξεο κάδαο ζηνλ κηθξφηεξεο θαηά ηελ εμέιημε, κε απνηέιεζκα έλα 

ππεξθσηεηλφ δεπηεξεχνληα κέινο.. Αλ θαη κε ηε παξνχζα θσηνκεηξηθή αλάιπζε , ην 

αηληγκαηηθφ δηπιφ ζχζηεκα κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί σο ηχπνπ Α (Dryomova & 

Svechnikov 2006) απφ ην Σρήκα 5.10 δελ είλαη μεθάζαξν ζε πνην ηχπν αλήθεη. Γελ 

γλσξίδνπκε εάλ ε δηάθξηζε ζε ηχπνπ Α θαη W είλαη επηθαλεηαθή ή αληαλαθιά 

βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν ηχπσλ θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ εζσηεξηθή ηνπο 

εμέιημε. Σχκθσλα κε ηνπο Gazeas & Stȩpień (2008) ηα δηπιά ζπζηήκαηα κε κεγάιε 

 

 

ρήκα 5.10:  Ζ ζέζε ησλ κειώλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ TZ Boo ζην δηάγξακκα logL-

LogM. Τα ζπκπαγή ζεκεία παξηζηάλνπλ ηα πξσηεύνληα κέιε ελώ ηα ππόινηπα ηα 

δεπηεξεύνληα κέιε. Τα ζεκεία γηα ηα  A θαη W ηύπνπ ζπζηήκαηα πξνήιζαλ από ηνπο 

Yakut & Eggleton (2005). Οη θακπύιεο δεκηνπξγήζεθαλ από ηνλ θώδηθα BSE  (Hurley 
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et al. 2002) γηα αζηέξεο κε Ζιηαθή πεξηεθηηθόηεηα, θαη παξηζηάλνπλ ηελ ZAMS 

(ζπκπαγήο γξακκή) θαη ηελ TAMS (δηαθεθνκκέλε γξακκή). 

 

κάδα έρνπλ κπνξεί λα παξακείλνπλ ηχπνπ A ζε φιε ηελ εμειηθηηθή ηνπο πνξεία ζε 

ελψ απηά κε ηε κηθξφηεξε κάδα ζπξξηθλψλνληαη κέρξη θαη νη δχν ζπληζηψζεο λα 

ππεξρεηιίζνπλ ηελ εμσηεξηθή θξίζηκε επηθάλεηα θαη λα ζπγρσλεπηνχλ . Δπηπιένλ 

θαηά ηελ εμέιημή ηνπο κπνξεί λα εκθαλίδνληαη θειίδεο (ζεξκέο ή ςπρξέο) νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα εξκελεχζνπλ ηηο παξαηεξνχκελεο αιιαγέο ζην χςνο ή ηε κνξθή ηεο 

θακπχιεο θσηφο.   

Πξνθεηκέλνπ λα επαιεζεχζνπκε ηα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα ρξεηάδνληαη 

θαζκαηνζθνπηθά δεδνκέλα κεγαιχηεξεο αθξίβεηαο. Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ λα 

μαλαπαξαηεξήζνπκε απηφ ην ζχζηεκα ην 2011 γηα λα ειέγμνπκε εάλ ην ζρεηηθφ 

βάζνο ησλ ειαρίζησλ ηνπ έρεη παξακείλεη ην ίδην.  

 

 

Πίλαθαο 5.2 : Φξφλνη ειαρίζησλ ηνπ  TZ Boo (1926-2010) 

 

JD (Hel) Μεζνδνο Type 1 (Epoch) 1 (O-C)1 Type 2 (Epoch) 2 (O-C)2 (O-C) Αναφ. 

(1)
* 

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

24609.2410 vis I -93858.0 -0.0662  -93858.0 -0.0662 -0.0032 (1) 

32699.4900 vis I -66633.0 -0.0091  -66633.0 -0.0091 -0.0064 (2) 

32701.4280 vis II -66626.5 -0.0026  -66626.5 -0.0026 0.0001 (2) 

33062.6188 pe I -65411.0 -0.0103  -65411.0 -0.0103 -0.0066 (3) 

33362.3160 vis II -64402.5 0.0007  -64402.5 0.0007 0.0055 (4) 

… … … … …  … … … … 

55299.4375 ccd I 9420.0 -0.0014  9420.0 -0.0014 -0.0005 (106) 

55299.4380 ccd I 9420.0 -0.0010  9420.0 -0.0010 0.0000 (106) 

55301.6695* ccd I 9428.0 -0.1468 II 9427.5 0.0018 0.0028 (104) 

55311.4755* ccd I 9461.0 -0.1470 II 9460.5 0.0015 0.0026 (107) 

55313.4059* ccd II 9467.5 -0.1482 I 9467.0 0.0004 0.0014 (107) 

55314.4476* ccd I 9471.0 -0.1465 II 9470.5 0.0020 0.0031 (107) 

55314.5953* ccd II 9471.5 -0.1474 I 9471.0 0.0012 0.0022 (107) 

55315.4863* ccd II 9474.5 -0.1479 I 9474.0 0.0007 0.0017 (107) 

55316.3772* ccd II 9477.5 -0.1485 I 9477.0 0.0001 0.0011 (107) 

55316.5284* ccd I 9478.0 -0.1459 II 9477.5 0.0027 0.0038 (107) 

55317.7164* ccd I 9482.0 -0.1465 II 9481.5 0.0021 0.0031 (104) 

55322.6172 ccd I 9498.0 -0.0003  9498.0 -0.0003 0.0008 (104) 

55343.4176 ccd I 9568.0 -0.0011  9568.0 -0.0011 0.0001 (106) 
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55343.4178 ccd I 9568.0 -0.0009  9568.0 -0.0009 0.0003 (106) 

55343.4173 ccd I 9568.0 -0.0014  9568.0 -0.0014 -0.0002 (106) 

55352.4844* ccd I 9599.0 -0.1463 II 9598.5 0.0023 0.0036 (107) 

55355.4539 ccd II 9608.5 0.0002  9608.5 0.0002 0.0015 (106) 

55355.4531 ccd II 9608.5 -0.0006  9608.5 -0.0006 0.0007 (106) 

55355.4527 ccd II 9608.5 -0.0010  9608.5 -0.0010 0.0003 (106) 

55358.4261 ccd II 9618.5 0.0008  9618.5 0.0008 0.0021 (106) 

Ο πίλαθαο δίλεηαη ελδεηθηηθά ιφγσ ηνπ κεγέζνπο ηνπ, θαη δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή
 

*
2400000.0+ 

 

Αλαθνξέο. (1) Guthnick & Prager (1927); (2) Szafraniec (1953); (3) Blitzstein & Koch (1956); (4) 

Szafraniec (1957); (5) Masuch (1965); (6) Quester (1965); (7) Neubrand (1965); (8) Lehmann (1965); 

(9).Rudolph (1965); (10) Binnendijk (1969); (11) Locher (1967a); (12) Locher (1967b); (13) Peter 

(1968a); (14).Diethelm (1968); (15).Germann (1968a); (16) Locher (1968); (17) Germann (1968b); 

(18) Peter (1968b); (19).Diethelm (1969); (20) Lipari & Sistero (1987); (21).Carr (1971); (22) 

Kizilirmak & Pohl (1974) (23) Peter (1969); (24) Peter (1972); (25) Hoffmann (1978); (26) Peter 

(1974a); (27)  Peter (1974b); (28) Germann (1975); (29) Peter (1975); (30) Peter (1976); (31) Germann 

(1976); (32) Baldwin & Samolyk (1999); (33) Peter (1979); (34) Pohl & Gulmen (1981); (35) 

Hoffmann (1980); (36) Al-Naimiy (1982); (37) Hoffmann (1981); (38) Germann (1981); (39) Gröbel 

(1989); (40) Awadalla (1989); (41) Pohl et al. (1985); (42) Brelstaff; (43) Pohl et al. (1987); (44). 

Brelstaff; (45). Diethelm (1987); (46) Keskin & Pohl (1989);  (47) Wunder et al. (1992; (48) Schaub 

(1990) (49) Hipparchos; (50) Hubscher et al. (1992); (51) Hubscher et al. (1993); (52) Paschke (1993); 

(53) Hubscher et al. (1994); (54) Agerer & Hubscher (1995); (55) Agerer & Hubscher (1996); (56) 

Agerer & Hubscher (2000); (57) Diethelm (2000); (58)  Baldwin & Samolyk (2003); (59) Paschke 

(2000) ; (60) Agerer & Hubscher (2003); (61) Hübscher (2005); (62) Agerer & Hubscher (2002); (63) 

Nakajima (2003); (64) Demircan et al. (2003); (65) Blättler (2003); (66) Nakajima (2004); (67) Nelson 

(2004); (68) Maciejewski & Karska (2004); (69) Blättler (2004); (70) Nakajima (2005); (71) Hubscher 

et al. 2005; (72) Pribulla (2005); (73) B. Albayrak et al.  (2005); (74) Paschke (2005); (75); Kim et al. 

(2006); (76) Zejda (2006); (77). Senavci et al. (2007); (78) Brat et al. (2007); (79) Nelson (2007); (80). 

Biro et al. (2007); (81) Hubscher (2007); (82) Baldwin & Samolyk (2007); (83) Diethelm (2006); (84) 

Hubscher et al.  (2006); (85) Dogru et al. (2006); (86) S. Parimucha et al. (2009); (87) S. Parimucha et 

al. (2007); (88) A.Liakos & P.Niarchos (2009); (89) T. Kilicoglu et al. (2007); (90) Dogru et al. (2007); 

(91) Brat et al. (2008); (92) Hubscher et al. (2010); (93) Yilmaz et al.  (2009); (94) Samolyk (2008); 

(95) Hubscher et al. (2009); (96) Marino et al. (2010); (97) Hubscher et al.  (2010); (98) Samolyk 

(2009); (99) Nelson (2010); (100) Brat et al. 2009; (101); Samolyk (2010a); (102) Ogmen (2010); 

(103)G.Samolyk (2010b); (104) Samolyk (2011);(105) Nagai –unpublished 

(http://eclipsingbinary.web.fc2.com/vsnetmin.htm); (106) Παξνύζα εξγαζία; (107) Hubscher et al. 

(2011) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Τπνινγηζκόο Ρπζκνύ Μεηαβνιήο πεξηόδνπ  

Γηα έλα ζχζηεκα πνπ έρεη παξαηεξεζεί θαηά ην παξειζφλ βξίζθνπκε (εηδάιισο 

Οξίδνπκε)  κηα γξακκηθή αζηξνλνκηθή εθεκεξίδα φπνπ γηα γλσζηή θαη ζηαζεξή 

πεξίνδν P κπνξνχκε λα πξνβιέςνπκε ησλ εθιείςεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο C.  

C = To + Pe E      (1) 

To έλαο ρξφλνο ζην παξειζφλ φπνπ έρεη παξαηεξεζεί ειάρηζην θαη Δ αθέξαηνο 

αξηζκφο πεξηθνξψλ  

Δάλ ε πεξίνδνο P ηνπ ζπζηήκαηνο παξακέλεη ζηαζεξή θαη ίζε κε Pe ηφηε νη ρξφλνη 

ησλ ειαρίζησλ πνπ ζα παξαηεξνχκε Ο ζα δίλνληαη αθξηβψο απφ ηε εμίζσζε (1). Δάλ 

γηα θάπνην ιφγν ε πεξίνδνο έρεη αιιάμεη P (E) , ηφηε ζα παξαηεξείηαη κία ρξνληθή 

δηαθνξά αλάκεζα ζην ρξφλν C πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εμίζσζε (1) λα ζπκβεί ε 

έθιεηςε θαη ην ρξφλν πνπ πξαγκαηηθά παξαηεξείηαη Ο. Οη παξαηεξνχκελεο ρξνληθέο 

δηαθνξέο ησλ εθιείςεσλ  ζε θάζε θχθιν ζα είλαη  

ΓΣ(Δ) = Ο-C .    (2) 

Άξα ε ηηκή ηεο πεξηφδνπ ε νπνία κεηαβάιιεηαη ζε θάζε ηξνρηαθφ θχθιν ζα είλαη  

 

P(E) = O(E)-O(E-1)   απφ (2)  

        = C(E)+ΓΤ(Δ)- C(E-1)-ΓΤ(Δ-1)= απφ (1) 

        =  To + Pe E+ ΓΤ(Δ)-[ To + Pe (E-1)]- ΓΤ(Δ-1)  

        =  To + Pe E+ ΓΤ(Δ)- To - Pe (E-1)- ΓΤ(Δ-1) 

        =  Pe+ ΓΤ(Δ)- ΓΤ(Δ-1) δειαδή 

Ζ πξαγκαηηθή πεξίνδνο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε θχθιν δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε: 

P(E)= Pe+ ΓΣ(Δ)- ΓΣ(Δ-1)   (3) 

 

Δάλ εθθξάζνπκε κε κνξθή πνιπσλχκσλ ηε ρξνληθή δηαθνξά ΓΤ(Δ) δειαδή ηε 

κνξθή ηεο θαηαλνκήο Ο-C,  

0

( )

n
j

j

j

c E      (4)  

φπνπ ε θαιχηεξε πξνζέγγηζε ηάμεο n πξνθχπηεη απφ  ηε κνξθή ηεο θαηαλνκήο Ο-C . 

Αληηθαζηζηψληαο ηελ (4) ζηελ (3) πξνθχπηεη  
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P(E)= Pe+ 

0

n
j

j

j

c E -

0

1

n
j

j

j

c E  

Οπφηε ν ξπζκφο κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ ζε θάζε θχθιν Δ δίλεηαη απφ ηελ  

( )
( )

d P E
P E

d E
= 

1

0

n
j

j

j

jc E -
1

0

1

n
j

j

j

jc E   (5) 

 

Γηα λα έρνπλ θπζηθή ζεκαζία ηα θαηλφκελα πνπ επεξεάδνπλ ηελ κεηαβνιή ηεο 

ηξνρηαθήο πεξηφδνπ θη άξα παξάγνπλ ηηο κεηαβνιέο ζην δηάγξακκα O-C  (κεηαθνξά 

κάδαο ζε κεξηθέο δεθαεηίεο) δελ έρεη λφεκα λα θξαηήζνπκε φξνπο κεγαιχηεξνπο απφ 

ηε 2
ε
 ηάμε  ηνπ  Δ

2
 (γηαηί νπζηαζηηθά νη άιινη φξνη δελ ζα πξνζθέξνπλ ηίπνηα ζηελ 

αθξίβεηα ηεο πξφβιεςεο ησλ ειαρίζησλ)  δειαδή γηα j=2 

 

O-C=ΓΤ(Δ)=c2 Δ
2
+ c1E+co 

 

Τφηε P(E)= Pe+ c2 Δ
2
+ c1E+co- c2 (Δ-1)

2
- c1(E-1)-co = Pe+2 c2E- c2+ c1 

 

θαη 
( )

( )
d P E

P E
d E

=2 c2                 (6) 

ή αιιάδνληαο κεηαβιεηή 
( ) ( )dP E dP E dT

dE dT dE
               (7) 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνινγίζνπκε ην dT/dE παξαγσγίδνπκε ηελ (1) σο πξνο ην ρξφλν 

αθνχ πξψηα ηε γξάςνπκε 

ΤC = To + Pe E νπφηε 
e

dT
P

dE
θη αληηθαζηζηνχκε ζηε (7) θαη (6) νπφηε πξνθχπηεη  

2

( ) ( )
2

e

d P E d P E
c P

d E d T
δειαδή  

2

( )

2

e
P dP E

c
dT

 (8) 

Απφ ηα παξαπάλσ εμάγνπκε ηα εμήο ζπκπεξάζκαηα 

1. φηαλ ΓΤ(Δ)= c1E+co ηφηε απφ (5)  πξνθχπηεη 
( )

( )
d P E

P E
d E

=0 δειαδή 

φηαλ ην δηάγξακκα O-C κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί απφ κία επζεία (ή ζην ζχλνιφ 
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ηνπ ή θαηά ηκήκαηα) ηφηε ε πεξίνδνο ζε απηά ηα ηκήκαηα παξακέλεη ζηαζεξή 

θαη ε λέα πεξίνδνο ζα είλαη P(E) = Pe+ c1 

2. φηαλ ΓΤ(Δ)=c2 Δ
2
+ c1E+co ηφηε 

( )
( )

d P E
P E

d E
=2 c2  δειαδή φηαλ ην 

δηάγξακκα (Ο-C) πξνζεγγίδεηαη απφ παξαβνιή (ή παξνπζηάδεη παξαβνιηθά 

ηκήκαηα), ν ζπληειεζηήο ηνπ παξαβνιηθνχ φξνπ κπνξεί λα ππνινγηζηεί απφ 

ηε ζρέζε (8) θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εχξεζε ηνπ ζηαζεξνχ ξπζκνχ 

κεηαβνιήο ηεο πεξηφδνπ κέζα απφ ηε ζρέζε 
2

( )
2

dP E
c

dE
 ζε days/cycle ή 

2
( ) 2 3 6 5 .2 4

e

d P E c

d T P
ζε days/yr  ή  

 

      2
( ) 2 3 6 5 .2 4 8 6 4 0 0

e

d P E c

d T P
 ζε sec/yr 

       Τφηε ε λέα εθεκεξίδα ζα είλαη TC=To+P(E) E= To+E (Pe+2 c2E- c2+ c1) 

         TC = To+E Pe+2 c2 E
2
+(c1-c2) E. 

 

 

Πξόγξακκα Αλάιπζεο δηαγξακκάησλ O-C 

 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ δηαγξακκάησλ O-C  ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη θψδηθεο ηνπ 

P.Zasche ζην ινγηζκηθφ Matlab. Τν πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ κε ζηαηηζηηθφ βάξνο γηα λα ππνινγίζεη ηε ζεσξεηηθή 

θακπχιε πνπ ζα πξνζνκνηάδεη κε ηα πεηξακαηηθά ζεκεία.. Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ρξεηάδνληαη δπν αξρεία πνπ πξέπεη λα θηηάμνπκε:  

1. ην αξρείν Minima.txt πνπ πεξηέρεη ζηελ πξψηε ζηήιε ηελ HJD αιιά ρσξίο 

ην 2400000 θαη ζηε δεχηεξε ζηήιε ην ζηαηηζηηθφ βάξνο. Σπλήζσο ζηα 

δεδνκέλα πνπ πξνέξρνληαη απφ CCD ή ηα θσηνειεθηξηθά δίλεηαη ην 

κεγαιχηεξν βάξνο 10 επεηδή είλαη ηα πην αμηφπηζηα ελψ ζε απηά πνπ 

πξνέξρνληαη απφ θσηνγξαθηθέο ή νπηηθέο δίλεηαη βάξνο 5-1 αληίζηνηρα 

(ρσξίο λα απνηειεί θαλφλα). Ζ πξψηε γξακκή ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ 

δηαβάδεηαη νπφηε ρξεζηκνπνηείηαη σο γξακκή ζρνιίσλ (φλνκα αζηέξα 

θ.ι.π)  
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2.  ην αξρείν Parameters.txt πνπ πεξηέρεη ηηο αξρηθέο παξακέηξνπο ηνπ 

αζηέξα (ζηηο αληίζηνηρεο  κνλάδεο) πνπ πεξηιακβάλνληαη δίπια. Τν 

πξφγξακκα ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν ησλ επαλαιήςεσλ δειαδή νη 

παξάκεηξνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην πξφγξακκα ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

αξρηθέο ζηελ επφκελε επαλάιεςε πνπ ζα ην εθηειέζνπκε, ζα πξέπεη ην 

αξρείν απηφ λα ην θιείλνπκε γηαηί μαλαγξάθεηαη θη επίζεο λα θξαηήζνπκε 

έλα αληίγξαθν Copy of Parameters.txt κε ηηο αξρηθέο ηηκέο πξηλ λα ην 

ηξέμνπκε . Σε απηφ ην αξρείν ε πξψηε ζηήιε πεξηέρεη ηηο παξακέηξνπο 

ελψ ζηε δεχηεξε δειψλνπκε κε 1 εάλ ζέινπκε απηή ε παξάκεηξνο λα 

ππνινγηζηεί ή κε 0 εάλ δελ ζέινπκε (λα παξακείλεη ζηαζεξή). Σπλήζσο σο 

αξρηθέο ηηκέο ρξεζηκνπνηνχκε γηα παξακέηξνπο πνπ δελ γλσξίδνπκε 

θάπνηεο απφ ηε βηβιηνγξαθία ή ηηο αιιάδνπκε ψζηε λα πξνζεγγίζνπκε ηα 

πεηξακαηηθά ζεκεία.  

Γηα λα μεθηλήζνπκε ην πξφγξακκα θαινχκε έλα θάθειν πνπ νλνκάδεηαη compute.m 

δειαδή γξάθνπκε compute. Τφηε ην πξφγξακκα εκθαλίδεη ζε γξαθηθφ πεξηβάιινλ 

ηελ πξψηε πξνζνκνίσζε κε βάζε ηηο αξρηθέο παξακέηξνπο . Δάλ δελ καο ηθαλνπνηεί 

ηηο αιιάδνπκε πξηλ λα ην εθηειέζνπκε.  

Σηε ζπλέρεηα καο ξσηά πνηα πξνζέγγηζε ζα επηιέμνπκε γηα ην set ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

έρνπκε. Mπνξνχκε λα επηιέμνπκε LITE (κφλν πεξηνδηθφ φξν), κφλν παξαβνιηθφ φξν 

ή θαη ηα δχν καδί. Γηα παξάδεηγκα ζε έλα ζχζηεκα απνρσξηζκέλν κε αζηέξεο θχξηαο 

αθνινπζίαο κεηαγελέζηεξσλ θαζκαηηθψλ ηχπσλ, δελ πξνβιέπεηαη λα ππάξρεη 

κεηαθνξά κάδαο (θη άξα παξαβνιηθή ζπκπεξηθνξά ησλ O-C). 

Ο αξηζκφο ησλ επαλαιήςεσλ πνπ επηιέγνπκε εμαξηάηαη απφ ην θαηά πφζν ην 

άζξνηζκα ησλ ηεηξαγψλσλ ησλ ππνινίπσλ παξακέλεη ζηαζεξφ .Δπεηδή ην πξφγξακκα 

«εθηειεί» ηηο επαλαιήςεηο ζηελ νζφλε, κπνξνχκε λα δνχκε πφηε απηφ ην άζξνηζκα 

δελ ειαηηψλεηαη πεξαηηέξσ. 

Τν ηειηθφ απνηέιεζκα θαηαγξάθεηαη ζε έλα αξρείν output.txt ην νπνίν πεξηέρεη ηηο 

ηειηθέο παξακέηξνπο κε ηα ζθάικαηά ηνπο αιιά θαη κεξηθέο λέεο φπσο είλαη ε 

ζπλάξηεζε κάδαο θιπ. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη ηα ζρεδηαγξάκκαηα ησλ 

πξνζεγγίζεσλ πνπ επηιέμακε θαη ηα ζθάικαηά ηνπο.  
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