
Κηφείδες 

Στο τέλος της ζωής τους οι αστέρες μεγάλης μάζας 
μπορούν να περάσουν από στάδιο αστάθειας 

Κατά το οποίο ταλαντώνονται («πάλλονται») σαν 
… 

 
Πότε; ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΚΛΑΔΟ 
 



Cepheid Variable Stars  
 
 

1784, John Goodricke of York ανακάλυψε ότι ο  
δ του Κηφέα είναι μεταβλητός :  P = 5 ημ, 8ω 
 



Η εξελικτική κατάσταση των 
Κηφείδων αστέρων  

«Ζώνη αστάθειας των Κηφείδων» 
[αστέρες μεγάλης μάζας στο τέλος της ζωής τους ]  



 
παρατηρούμενη καμπύλη φωτός 

Κηφείδη αστέρα  
[περιοδική μεταβολή λαμπρότητας] 

 



Γιατί μεταβάλλεται η 
λαμπρότητα; 

Δύο λόγοι: 
 
  μεταβάλλεται το μέγεθος τους R (μεταβάλλεται 

η επιφάνεια που ακτινοβολεί) 
 

  και  
 
 μεταβάλλεται η Τ καθώς πάλλονται 

 
 

 





Το φάσμα δείχνει 
μεταβολή της 
μετατόπισης  
Doppler  καθώς η 
επιφάνεια του 
αστέρα 
ανυψώνεται  προς 
εμάς και βυθίζεται 
μακριά μας 
Δεν πάλλεται 
ενιαία αλλά κατά 
στρώματα 
(υστέρηση 
φάσεως) 

Οι Κηφείδες όντως πάλλονται! 



 
Αλλάζουν περίπου διάμετρο κατά 10% 
 
Με περιόδους από μερικές ώρες (νάνοι Κηφείδες)-

ημέρες (1-100 ημέρες οι τύπου Ι –ΙΙ) 
 
Κάθε Κηφείδης έχει καθορισμένη P.   



Είναι σπάνιοι!  
 

Φωτογραφία  σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Πόσοι από τους 
θεατές φτερνίζονται εκείνη τη στιγμή ;  



Λίγοι! 

Το ίδιο και οι Κηφείδες!   
 
 Έτσι κι αλλιώς οι αστέρες μεγάλης μάζας είναι 

σπάνιοι 
 

  και  
 

 Γίνονται Κηφείδες μόνο για μικρό χρονικό 
διάστημα της ήδη βραχύχρονης ζωής τους 

 



Από την άλλη … 

Επειδή οι Κηφείδες πάλλονται σε ύστερη φάση της ζωής 
όταν είναι λαμπροί υπεργίγαντες-φαίνονται σε μεγάλες 
αποστάσεις 

 
Η μεταβολή τους τραβά το ενδιαφέρον 
 
Οι Κηφείδες κατανέμονται τυχαία στο Γαλαξία ακόμα και οι 

κοντινότεροι δεν μπορούν να μετρηθούν με παράλλαξη 
 



Στο Γαλαξία 

Περίπου  500 Κηφείδες καλά μελετημένοι. 
 
Ο Πολικός! 
 (1/10 m που ελαττώνεται 
 P=3.97 ημέρες) 
Μήπως φτάνει στο τέλος  
της περιόδου ως Kηφείδης; 
Συνήθως Δm=2 
 
 
 



Πρόβλημα 
Πώς να 

μελετήσουμε τους 
Κηφείδες και να 
βρούμε κοινά 
χαρακτηριστικά 
και συμπεριφορά ;  

Να μελετήσουμε 
σμήνος (κοινή 
απόσταση ώστε οι 
συγκρίσεις να 
έχουν νόημα) 

 

Σπάνιοι αφού σε σμήνος  
υπάρχουν 1-2 ….οπότε να 
μελετήσουμε γαλαξία  



Henrietta Leavitt 
Πήρε οδηγίες από τον   
Harlow Shapley 

(1912)  
Κηφείδες στο LMC 



Γείτονες 



Υπενθύμιση 

Όλοι οι αστέρες στο LMC  φαίνονται 
αμυδροί γιατί είναι σε απόσταση 150 000 
ε.φ! 

 
 Άρα όποιος φαίνεται λαμπρότερος από τον 

άλλον, είναι όντως!  
 



Το  LMC 



Υπάρχουν > 1000 
γνωστοί  

Κηφείδες στο LMC και 
στο  SMC! 

 
Βρήκε 25 από τους 1777 

στο 
 Τότε το SMC (θεωρείτο 

νέφος του Γαλαξία 
μας) 



Μέθοδος Henrietta’s 

Σύγκριση φωτογραφιών για αναγνώριση 
μεταβλητών αστέρων. 

 
Εύρεση περιόδου  και  μέσου m 



  Henrietta ανακάλυψε 
ότι οι λαμπρότεροι 
Κηφείδες στο LMC 
πάλλονται πιο αργά 
από τους 
αμυδρότερους  

        Νόμος (P-L) 

1917 Ο Harlow Shapley πρότεινε πως αυτή η σχέση 
Περιόδου-Λαμπρότητας  προκύπτει από το γεγονός 
ότι οι Κηφείδες είναι παλλόμενοι αστέρες (άραισχύει 
για όλους) 



παράδειγμα… 

Ένας Κηφείδης έχει L =30000 L και P=100 ημ 
(~ 3 μήνες). 

Ένας Κηφείδης L =1000 L θα μεταβάλλεται 
πιο γρήγορα (1 φορά στις 3 ημέρες). 

1) Ανακαλύπτουμε Κηφείδη σε μακρινό 
γαλαξία…εάν μεταβλαλλεται με μεγάλη 
περίοδο (P-L) και είναι αμυδρός, 
υπεργίγαντας μακρινός! 



Μέθοδος Henrietta’s 

Αστέρες F-G (K) λευκοί-κίτρινοι γίγαντες στάδιο 
μεταξύ ερυθρών γιγάντων και αστέρων ΚΑ. 
Αστέρες 5-20 Μ περνούν από ζώνη αστάθειας 
και έχουν Τ=5000-7000 Κ 

Payne-Gaposchkin (1979) όλοι οι αστέρες >3 Μ  
Turner (1998) further explains that Cepheids are post-main-sequence 

objects that begin their lives as hydrogen-burning, B-type stars. At this 
stage, they have evolved such that hydrogen burning ceases to take place 
in the core of the star, and so they are going through more advanced 
stages of nuclear fuel consumption. In addition, Turner states that "They 
become unstable to radial pulsation perhaps five times during such stages: 
once during shell hydrogen burning, twice more during core helium 
burning, and twice again during shell helium burning." 



Sir Arthur Eddington 

Ο Εddihgton υπέδειξε πως οι αστέρες μπορεί να 
εμφανίσουν αναπάλσεις με βάση την αρχή μιας 
θερμικής μηχανής όπου το ρόλο της «βαλβίδας» 
παίζει η αδιαφάνεια των εξωτερικών στρωμάτων. 

Πρόβλημα: η μέγιστη λαμπρότητα παρατηρείται 
όταν ο αστέρας έχει τη μεγαλύτερη διαστολή 

H θεωρία Eddigton ισχύει για το εσωτερικό ενώ τα 
εξωτερικά στρώματα δεν ακολουθούν αυτόματα 
τα εσωτερικά με τον ίδιο ρυθμό. 

Κηφείδης 



 Κανονικός αστέρας: μέγιστη συστολή=ελάχιστο R, 
βρίσκεται στη θερμότερη κατάστασή του. 

 Υψηλή Τ στα εξωτερικά στρώματα = μικρή αδιαφάνεια 
=εκροή φωτονίων=διαστολή 

 Μέγιστη διαστολή=μέγιστο R= βρίσκεται στη 
ψυχρότερη κατάστασή του. Μικρή Τ στα εξωτερικά 
στρώματα =μεγάλη αδιαφάνεια=παγίδευση 
φωτονίων=συστολή  με μικρότερη μείωση R από τον 
προηγούμενο κύκλο 

 Σε ένα κανονικό αστέρα ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ σταδιακά οι 
ταλαντώσεις 

 Εάν με αύξηση Τ= αύξηση αδιαφάνειας σε περιοχές 
όπου το υδρογόνο και το ήλιο μερικών ιονισμένα; 



Σαν μπάλα που αναπηδά, ένας μεταβλητός αστέρας θα έπρεπε να 
σταματήσει να πάλλεται κάποια στιγμή. Αλλά ένα στρώμα ιονισμένου ηλίου 
λειτουργεί ως βαλβίδα που  αποθηκεύει βαρυτική ενέργεια. Όταν ο αστέρας 
συστέλλεται το ήλιο ιονίζεται και αποθηκεύει βαρυτική ενέργεια 



Τρία είδη μεταβλητών 
 Κηφείδες Τύπου Ι (αστέρες του δίσκου με P=1-100 

ημ, οι κλασσικοί που χρησιμοποίησε η Henrietta 
Leavitt το 1912).  

 Κηφείδες Τύπου ΙΙ (αστέρες της άλω, παρόμοιες P, 
μικρότερες L για ίδια P με τους Ι αλλά  οι I έχουν 
βαρύτερα του ηλίου στοιχεία) 

 RR Lyrae (αστέρες της άλω, μικρότερες  P και  
μικρότερες L από τους ΙΙ). Επειδή είναι αμυδροί δεν 
είναι δείκτες απόστασης για άλλους γαλαξίες  αλλά για 
σφαιρωτά σμήνη.  

 Χρησιμοποιήθηκαν για την εύρεση απόστασης από το 
κέντρο του Γαλαξία   



   1913, ο Hertzsprung υπολόγισε απόσταση SMC  
33000 εφ 

 Το 1917 ο Harlow Shapley χρησιμοποιώντας τη 
βαθμονόμηση του Hertzsprung (P-L) βρήκε 
απόσταση σφαιρωτών σμηνών  (μερικά περιέχουν 
Κηφείδες). Η κατανομή τους  δεν ήταν με κέντρο 
τον Ήλιο αλλά περίπου σε απόσταση 15 kpc  στο 
γαλαξιακό επίπεδο στη διεύθυνση του Τοξότη 

 Αυτό είναι και το κέντρο του Γαλαξία! Αυτή είναι η 
2η εκτόπιση ΜΑΣ από το κέντρο του ΓΑΛΑΞΙΑ (δηλ. 
του Ήλιου) στη μετα –Κοπερνίκεια Επανάσταση! 

 Σημερινή απόσταση από το κέντρο 8-10 kpc 
 H εικόνα του Γαλαξία μας βασίζεται στην χρήση 

Κηφείδων και RR Lyrae ως δεικτών απόστασης. 
 



Μετρώντας την P, γνωρίζουμε το L (M) κι άρα την απόσταση! 



 Χρησιμοποιήστε  το παραπάνω διάγραμμα 
για να απαντήσετε στα προβλήματα 9.8 και 
9.9 Serway.  


	Κηφείδες
	Cepheid Variable Stars
	Η εξελικτική κατάσταση των Κηφείδων αστέρων �«Ζώνη αστάθειας των Κηφείδων»�[αστέρες μεγάλης μάζας στο τέλος της ζωής τους ] 
	�παρατηρούμενη καμπύλη φωτός Κηφείδη αστέρα �[περιοδική μεταβολή λαμπρότητας]�
	Γιατί μεταβάλλεται η λαμπρότητα;
	Slide Number 6
	Το φάσμα δείχνει μεταβολή της μετατόπισης  Doppler  καθώς η επιφάνεια του αστέρα ανυψώνεται  προς εμάς και βυθίζεται μακριά μας�Δεν πάλλεται ενιαία αλλά κατά στρώματα (υστέρηση φάσεως)
	Slide Number 8
	Είναι σπάνιοι! ��Φωτογραφία  σε ποδοσφαιρικό αγώνα. Πόσοι από τους θεατές φτερνίζονται εκείνη τη στιγμή ; 
	Λίγοι!
	Από την άλλη …
	Στο Γαλαξία
	Πρόβλημα
	Henrietta Leavitt
	Γείτονες
	Υπενθύμιση
	Το  LMC
	Slide Number 18
	Μέθοδος Henrietta’s
	Slide Number 20
	παράδειγμα…
	Μέθοδος Henrietta’s
	Sir Arthur Eddington
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Τρία είδη μεταβλητών
	Slide Number 27
	Slide Number 28
	Slide Number 29

