
Κεφάλαιο 1

Βασικές έννοιες, πεδίο
ακτινοβολίας, αστρικά μεγέθη και
αποστάσεις

1.1 Εισαγωγή

Μολονότι η πρόοδος της διαστημικής επιστήμης έχει δόσει τη δυνατότητα επιτόπιων μετρή-
σεων στο μεσοπλανητικό χώρο, σε πλανήτες, ακόμα και σε κομήτες, η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία εξακολουθεί να είναι η βασική πηγή πληροφορίας για τις φυσικές συνθήκες που
επικρατούν στα αστρονομικά αντικείμενα. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι ένα μεγάλο μέρος
της Αστροφυσικής έχει να κάνει με τη μέτρηση και ερμηνεία της ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας. Η μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι αντικείμενο της παρατηρησι-
ακής αστροφυσικής και δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Θα περιοριστούμε στην ερμηνεία της
ακτινοβολίας, που στην ουσία είναι μια διαγνωστική μέθοδος για τις φυσικές συνθήκες που
επικρατούν σε μακρινά αντικείμενα με βάση την ακτινοβολία που φτάνει σε μας.

Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με τις φυσικές ποσότητες που χρησιμοποιούμε
για να εκφράσουμε την ακτινοβολία και θα διατυπώσουμε τη βασική εξίσωση που συνδέει
την ακτινοβολία με τις ιδιότητες του υλικού που εκπέμπει ή την απορροφά. Ενδιάμεσα θα
μιλήσουμε για την μέτρηση της λαμπρότητας των αστεριών με την κλίμακα των αστρικών
μεγεθών, καθώς και για τη μέτρηση της απόστασης τους με τη μέθοδο της παράλλαξης.
Θα βρούμε, επίσης, την ευκαιρία να συζητήσουμε την έννοια της τοπικής θερμοδυναμικής
ισορροπίας και τη φασματική κατανομή της ακτινοβολίας σύμφωνα με τη συνάρτηση του
Plank.

1.2 Χαρακτηριστικά μεγέθη πεδίου ακτινοβολίας

Το πεδίο της ακτινοβολίας δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο χώρος όπου υπάρχει ηλεκτρομα-
γνητική ακτινοβολία: ο χώρος όπου εκπέμπεται, απορροφάται ή απλά διαδίδεται. Τέτοιος
χώρος μπορεί να είναι αστέρι, μεσοαστρικό υλικό, η ατμόσφαιρα της γης ή ακόμα και ο χώρος
ανάμεσα στο αντικειμενικό κάτοπτρο ενός τηλεσκόπιου και τον ανιχνευτή της ακτινοβολίας.
Για την ποσοτική περιγραφή του πεδίου ακτινοβολίας χρησιμοποιούνται οι φυσικές ποσότητες
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που θα περιγράψουμε στη συνέχεια.
Στην περίπτωση των αστεριών χρησιμοποιούμε τον όρο αστρική ατμόσφαιρα για να

αναφερθούμε στα εξωτερικά τους στρώματα από όπου προέρχεται η ηλεκτρομαγνητική ακτι-
νοβολία. Από αυτόν τον ορισμό είναι φανερό ότι η αστρική ατμόσφαιρα δεν έχει σαφή όρια,
σε αντίθεση με την ατμόσφαιρα της γης όπου το κάτω όριό της είναι ο στερεός φλοιός.
Είναι επίσης φανερό ότι για το εσωτερικό των αστεριών η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
δεν μας δίνει καμιά πληροφορία, όμως, όπως θα δούμε στο τέταρτο κεφάλαιο, έχουμε πλέον
πληροφορίες από άλλες πηγές.

1.2.1 Η ειδική ένταση της ακτινοβολίας

Ας υποθέσουμε ότι ένας παρατηρητής δέχεται ακτινοβολία που περνά από μία στοιχειώδη
επιφάνεια ds και περιέχεται σε κώνο στερεάς γωνίας dΩ. Η κάθετος στην επιφάνεια σχη-
ματίζει γωνία θ με τη διεύθυνση παρατήρησης, r (Σχήμα 1.1). Η ενέργεια που δέχεται ο
παρατηρητής στο χρονικό διάστημα dt, σε μία περιοχή συχνοτήτων ανάμεσα σε ν και ν + dν
θα είναι:

dEν = Iν ds cos θ dΩ dν dt (1.1)

Η παραπάνω εξίσωση ορίζει την ειδική ένταση της ακτινοβολίας, Iν , που είναι η ενέργεια
που δέχεται ο παρατηρητής ανά μονάδα χρόνου, επιφάνειας, στερεάς γωνίας και συχνότητας.
Αν μετράμε την ενέργεια σε erg, η ειδική ένταση θα εκφράζεται σε erg/sec/cm2/sterad/Hz.

Σχήμα 1.1: Ορισμός της ειδικής έντασης της ακτινοβολίας

Η ειδική ένταση είναι η βασική παράμετρος που περιγράφει το πεδίο ακτινοβολίας. Στη
γενική περίπτωση εξαρτάται από τη θέση, x, τη διεύθυνση παρατήρησης, r, τον χρόνο t και
τη συχνότητα ν, δηλαδή,

Iν = Iν(x, r, t)

Αν το πεδίο της ακτινοβολίας είναι χρονικά σταθερό, δεν υπάρχει η χρονική εξάρτηση.
Αν πρόκειται για κάποιο αστέρι, όπου οι φυσικές συνθήκες μεταβάλλονται μόνο ή κύρια στην
ακτινική διεύθυνση και αν η κλίμακα ύψους της μεταβολής είναι πολύ μικρή σε σχέση με την
ακτίνα του αστεριού, τότε η ένταση της ακτινοβολίας μπορεί να θεωρηθεί ως συνάρτηση μόνο
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του ύψους μέσα στην ατμόσφαιρα του αστεριού, z, και της γωνίας ανάμεσα στη διεύθυνση
παρατήρησης και την κάθετο, θ. Στην περίπτωση αυτή:

Iν = Iν(z, θ) (1.2)

Η προσέγγιση αυτή είναι γνωστή με το όνομα προσέγγιση παραλλήλων επιπέδων.
Σημειώνουμε ότι η γωνία θ είναι μηδέν όταν παρατηρούμε το κέντρο του ενός αστεριού
(ή του ηλιακού δίσκου), ενώ είναι 90◦ όταν παρατηρούμε το χείλος.

Ολοκληρώνοντας την ειδική ένταση σε όλες τις συχνότητες παίρνουμε την ολοκληρωμέ-
νη ειδική ένταση, I:

I =
∫

∞

0
Iν dν (1.3)

• Παράδειγμα 1: Σε εκτεταμένη πηγή ο παρατηρητής μετρά την ειδική ένταση της
ακτινοβολίας.

Ως εκτεταμένες πηγές χαρακτηρίζονται τα αστρονομικά αντικείμενα που έχουν φαινόμε-
νη (γωνιακή) διάμετρο μεγαλύτερη από τη διακριτική ικανότητα του οργάνου που χρησι-
μοποιούμε για την παρατήρησή τους, έτσι ώστε μπορούμε να διακρίνουμε λεπτομέρειες
στην επιφάνειά τους. Τέτοια αντικείμενα είναι ο ήλιος, οι πλανήτες και τα νεφελώματα.
Ας υποθέσουμε ότι ο παρατηρητής χρησιμοποιεί κάποιο τηλεσκόπιο για να σχηματίσει
εικόνα μιας τέτοιας εκτεταμένης πηγής (Σχήμα 1.2).

Σχήμα 1.2: Παρατήρηση εκτεταμένης πηγής

Η ενέργεια που δέχεται το άνοιγμα του τηλεσκοπίου από μια στοιχειώδη επιφάνεια, ds,
πάνω στην εκτεταμένη πηγή είναι, σύμφωνα με την εξίσωση (1.1):

dEν = Iν dsΩ dν dt

όπου Ω είναι η στερεά γωνία υπό την οποία φαίνεται το άνοιγμα του τηλεσκοπίου από
την πηγή και όπου για απλούστευση θέσαμε θ = 0. Η στοιχειώδης επιφάνεια ds θα
απεικονιστεί στη στοιχειώδη επιφάνεια ds′ στο εστιακό επίπεδο του τηλεσκοπίου, από
όπου το άνοιγμα θα φαίνεται με στερεά γωνία Ω′. ΄Ετσι η ενέργεια που περνάει από το
άνοιγμα μπορεί να γραφτεί:

dEν = I ′ν ds
′ Ω′ dν dt
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όπου I ′ν είναι η ειδική ένταση στο εστιακό επίπεδο. Από τις παραπάνω σχέσεις έχουμε,
προφανώς:

Iν dsΩ = I ′ν ds
′Ω′ (1.4)

Αν η επιφάνεια του ανοίγματος είναι A, η απόσταση του αντικειμένου D και η εστιακή
απόσταση του τηλεσκοπίου f , οι στερεές γωνίες Ω και Ω′ δίνονται από τις σχέσεις:

Ω =
A

D2

Ω′ =
A

f 2

Η μεγέθυνση του τηλεσκοπίου είναι f/D, συνεπώς ο λόγος των επιφανειών ds και ds′

είναι
ds

ds′
=

D2

f 2

Από τις παραπάνω σχέσεις και την (1.4) προκύπτει ότι

I ′ν = Iν (1.5)

δηλαδή η ειδική ένταση της ακτινοβολίας είναι η ίδια. Συνεπώς, για εκτεταμένες
πηγές μπορούμε να μετρήσουμε την ειδική ένταση της ακτινοβολίας. Η ενέργεια
που θα καταγράψουμε ανά μονάδα επιφάνειας, συχνότητας και χρόνου θα είναι (σε
erg/sec/cm2/Hz):

Eν = Iν Ω
′ = Iν

A

f 2
(1.6)

1.2.2 Μέση ένταση, ροή και πίεση της ακτινοβολίας

Η μέση ένταση της ακτινοβολίας, Jν , είναι η μέση τιμή της ειδικής έντασης πάνω σε όλες
τις διευθύνσεις:

Jν =
1

4π

∫

4π
Iν dΩ (1.7)

Χρησιμοποιούμε σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων με την πολικό άξονα προς τη διεύθυνση
του παρατηρητή και εκφράζουμε τη στερεά γωνία ως:

dΩ = sin θ dθ dϕ

όπου θ η πολική γωνία και ϕ η αζιμουθιακή. ΄Ετσι από την (1.7) παίρνουμε:

Jν =
1

4π

∫ 2π

0
dϕ

∫ π

0
Iν(z, θ) sin θ dθ = −

1

2

∫ π

0
Iν d cos θ

και τελικά,

Jν(z) =
1

2

∫ 1

−1
Iν(z, µ) dµ (1.8)
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όπου πραγματοποιήσαμε αλλαγή μεταβλητής:

µ = cos θ (1.9)

΄Οταν το πεδίο της ακτινοβολίας είναι ισότροπο (όταν δηλαδή η ένταση είναι ίδια προς
όλες τις διευθύνσεις, θ) έχουμε προφανώς, από την (1.8), Jν = Iν .

Η ολοκλήρωση πάνω στη συχνότητα δίνει την ολοκληρωμένη μέση ένταση:

J =
∫

∞

0
Jν dν (1.10)

Η ροή της ακτινοβολίας, Fν , είναι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου, επιφάνειας και
συχνότητας (σε μονάδες erg sec−1 cm−2 Hz−1) που περνάει από όλες τις διευθύνσεις από τη
στοιχειώδη επιφάνεια ds:

Fν =
∫

4π
Iν cos θ dΩ

και μετά το μετασχηματισμό (1.9):

Fν(z) = 2π
∫ 1

−1
Iν(z, µ)µ dµ (1.11)

Αν το πεδίο της ακτινοβολίας είναι ισότροπο, τότε η σχέση (1.11) δίνει Fν = 0. Αυτό
σημαίνει ότι, στην ισότροπη περίπτωση, δεν έχουμε μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία, αφού
η ροή της ακτινοβολίας που έρχεται προς τη στοιχειώδη επιφάνεια είναι ίση με την ροή που
φεύγει. ΄Ετσι, για να έχουμε μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία, το πεδίο της ακτινοβολίας
πρέπει να έχει μια έστω πολύ μικρή ανισοτροπία. Σημειώνουμε ότι στα εξωτερικά στρώματα
των αστρικών ατμοσφαιρών το πεδίο είναι εξαιρετικά ανισότροπο, αφού το φως διαδίδεται
προς τα έξω και υπάρχουν ελάχιστα φωτόνια που να κινούνται προς τα μέσα. Στα χαμηλά
στρώματα της ατμόσφαιρας και στο εσωτερικό των αστεριών το πεδίο γίνεται περισσότερο
ισότροπο, αφού υπάρχουν φωτόνια από τα υπερκείμενα στρώματα που κινούνται προς τα
μέσα. Πάντα όμως υπάρχει μια, έστω μικρή, ανισοτροπία που διασφαλίζει τη μεταφορά της
ενέργειας που παράγεται στον πυρήνα του αστεριού.

Συνήθως η ροή της ακτινοβολίας ορίζεται, κατ΄ αναλογία προς τον ορισμό της μέσης έντασης (1.8),
ως

Fν(z) =
1

2

∫

1

−1

Iν(z, µ)µ dµ (1.12)

οπότε η ποσότητα Fν ονομάζεται αστροφυσική ροή. Προφανώς, οι δύο ποσότητες σχετίζονται:

Fν = 4πFν(z) (1.13)

Τόσο η μέση ένταση όσο και η ροή είναι ροπές της ειδικής έντασης της ακτινοβολίας ως προς την
ποσότητα µ: η μέση ένταση είναι ροπή μηδενικής τάξης και η ροή είναι ροπή πρώτης τάξης. Μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε και ροπές ανώτερης τάξης, π.χ.

Kν(z) =
1

2

∫

1

−1

Iν(z, µ)µ
2 dµ (1.14)

που, όπως θα δούμε παρακάτω (εξίσωση 1.21), εκφράζει την πίεση της ακτινοβολίας.

Η ολοκληρωμένη ροή, F , προκύπτει με ολοκλήρωση σε όλες τις συχνότητες:

F =
∫

∞

0
Fν dν (1.15)
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• Παράδειγμα 2. Από σημειακή πηγή ο παρατηρητής μετρά την ροή της ακτινοβολίας.

΄Ενα αστρονομικό αντικείμενο χαρακτηρίζεται ως σημειακή πηγή όταν η φαινόμενη
διάμετρός του είναι πολύ μικρή σε σχέση με τη διακριτική ικανότητα του οργάνου με
το οποίο παρατηρείται. Κλασική περίπτωση σημειακών πηγών είναι τα αστέρια (εκτός
από τον ήλιο).

Σχήμα 1.3: Παρατήρηση σημειακής πηγής

Η ενέργεια, Lν , που εκπέμπει προς όλες τις διευθύνσεις ένα αστέρι με ακτίνα R, ανά
μονάδα χρόνου και σε μία περιοχή συχνοτήτων μεταξύ ν και ν + dν, είναι ίση με το
γινόμενο της ροής της ακτινοβολίας, Fν , επί το εμβαδόν της επιφάνειάς του, 4πR2:

Lν = 4πR2
Fν (1.16)

Ας ονομάσουμε την ποσότητα Lν απόλυτη λαμπρότητα, αφού αντιστοιχεί στο σύνολο
της ενέργειας που εκπέμπει το αστέρι ανά μονάδα χρόνου και εύρους συχνοτήτων. Από
αυτή την ενέργεια, που σκορπίζεται σε όλες τις διευθύνσεις δηλαδή σε στερεά γωνία
4π, ένα τηλεσκόπιο συλλέγει όση περιέχεται στη στερεά γωνία Ω, (Σχήμα 1.3) που
ορίζει το άνοιγμά του, A, και η απόστασή του αστεριού από τη γη, D, (Ω = A/D2).
Συνεπώς το τηλεσκόπιο θα συλλέξει ενέργεια

Eν =
Lν

4π

A

D2
= A

R2

D2
Fν

ή,
Eν = A ℓν (1.17)

Η ποσότητα

ℓν =
R2

D2
Fν (1.18)

ονομάζεται φαινόμενη λαμπρότητα και είναι η ενέργεια του αστεριού που φτάνει στη Γη
ανά μονάδα επιφάνειας, μονάδα χρόνου και ανά μονάδα εύρους συχνοτήτων. Η σχέση
της με τη φαινόμενη λαμπρότητα είναι, σύμφωνα με τα παραπάνω:

Lν = 4πD2ℓν (1.19)
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Από την ειδική ένταση της ακτινοβολίας μπορούμε να υπολογίσουμε την ορμή που
μεταφέρει το πεδίο της ακτινοβολίας. Η ορμή ενός φωτονίου είναι hν/c, οπότε η ορμή μιας
δέσμης ακτινοβολίας είναι dEν/c. Παίρνοντας τη συνιστώσα που είναι κάθετη στην επιφάνεια
ds, έχουμε για την ορμή ανά μονάδα επιφάνειας και ανά μονάδα χρόνου:

dpR(ν) =
1

ds
cos θ

dEν

c
=

1

c
Iν cos

2 θ dΩ (1.20)

όπου χρησιμοποιήθηκε η σχέση (1.1). Με ολοκλήρωση σε όλες τις διευθύνσεις και χρήση
της σχέσης (1.9) έχουμε, τελικά:

pR(ν) =
1

c

∫

4π
Iν cos2 θ dΩ =

2π

c

∫ 1

−1
Iν µ2 dµ (1.21)

Η ποσότητα pR, που έχει διαστάσεις δύναμης ανά μονάδα επιφανείας, αντιπροσωπεύει
την πίεση της ακτινοβολίας . Στην περίπτωση ισότροπου πεδίου ακτινοβολίας η (1.21) δίνει:

pR(ν) =
4π

3

Iν
c

(1.22)

1.3 Αστρικά μεγέθη και αποστάσεις

Στο σημείο αυτό είμαστε σε θέση να συζητήσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στις μετρήσιμες
ποσότητες (φαινόμενη λαμπρότητα και απόλυτη λαμπρότητα) που ορίσαμε παραπάνω με βάση
τη ροή της ακτινοβολίας και τις αντίστοιχες ποσότητες που χρησιμοποιούνται στην αστρο-
νομία.

1.3.1 Το φαινόμενο μέγεθος και η κλίμακα των μεγεθών

Για ιστορικούς λόγους η φαινόμενη λαμπρότητα των αστεριών δεν μετριέται με τις συνηθι-
σμένες μονάδες της Φυσικής, αλλά με την κλίμακα των αστρικών μεγεθών. ΄Ηδη από τον
δεύτερο π.Χ. αιώνα ο ΄Ιππαρχος είχε συντάξει τον πρώτο γνωστό κατάλογο με 1000 περίπου
αστέρια τα οποία κατέταξε, ανάλογα με τη λαμπρότητά τους, σε έξι μεγέθη: τα πιο λαμπρά
χαρακτηρίστηκαν ως πρώτου μεγέθους και τα πιο αμυδρά έκτου.

Η κλίμακα αυτή έχει δύο ακόμα χαρακτηριστικά: κατά πρώτον είναι λογαριθμική, επειδή
η απόκριση του ανθρώπινου ματιού στην ακτινοβολία είναι λογαριθμική. ΄Ετσι μπορούμε
να γράψουμε την παρακάτω σχέση ανάμεσα στο φαινόμενο μέγεθος, m, και τη φαινόμενη
λαμπρότητα, ℓ:

m = mo − a log ℓ

όπου mo είναι μια σταθερά που προσδιορίζει την αρχή της κλίμακας (αρχικά καθορίστηκε
ώστε το μέγεθος του Βέγα να είναι 0).

Η ποσότητα a είναι μια άλλη σταθερά που προσδιορίζεται από το δεύτερο χαρακτηρι-
στικό της κλίμακας, ότι τα αστέρια πρώτου μεγέθους είναι 100 φορές πιο λαμπρά από τα
αστέρια έκτου μεγέθους. Αυτό οδηγεί στη σχέση:

m− 5 = mo − a log(100ℓ)
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Από τις δύο παραπάνω σχέσεις προκύπτει ότι a = 2.5 και τελικά:

m = mo − 2.5 log ℓ (1.23)

Το αρνητικό πρόσημο δείχνει απλά ότι όταν αυξάνει η λαμπρότητα μειώνεται το μέγε-
θος. Από τη σχέση (1.23) μπορεί κανείς εύκολα να υπολογίσει ότι διαφορά ενός μεγέθους
αντιστοιχεί σε λόγο λαμπρότητας 2.512, διαφορά 0.1 μεγέθους αντιστοιχεί σε λόγο λαμ-
πρότητας 1.0965 και διαφορά μεγέθους 0.001 αντιστοιχεί σε λόγο λαμπρότητας 1.0009.

Η μέτρηση των αστρικών μεγεθών γίνεται με σύγκριση με αστέρια γνωστού μεγέθους.
Το πιο λαμπρό αντικείμενο στον ουρανό είναι φυσικά ο ήλιος, με φαινόμενο μέγεθος −26.7.
Ακολουθεί η πανσέληνος με −12.6 (500 000 φορές αμυδρότερη). Από τους πλανήτες πιο
λαμπρή είναι η Αφροδίτη, με μέγεθος που φτάνει το −4.6. Ο Δίας και ο Άρης φτάνουν μέχρι
το −2.9, ο Ερμής −1.9, ο Κρόνος −0.4. Από τα αστέρια το πιο λαμπρό είναι ο Σείριος (α
Canis Majoris, CMa) με m = −1.5 και ακολουθεί ο Κάνωπος (α Carinae, Car) με −0.7.
Ο Βέγας (α Lyrae, Lyr), με μέγεθος 0.0, είναι το πέμπτο πιο λαμπρό αστέρι. Το μέγεθος
των πιο αμυδρών αστεριών που μπορούν να ανιχνευτούν από το έδαφος με τα σύγχρονα
τηλεσκόπια διαμέτρου 8 μέτρων φτάνει το 27, ενώ το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μπορεί
να ανιχνεύσει αντικείμενα μεγέθους μέχρι 31.5.

1.3.2 Φωτομετρικά συστήματα και δείκτες χρώματος

Τα περισσότερα αστρονομικά αντικείμενα είναι αρκετά αμυδρά και δεν είναι δυνατόν να
μετρηθεί η φαινόμενη λαμπρότητά τους σε μια στενή φασματική περιοχή. ΄Ετσι η λαμπρότη-
τα μετριέται σε φασματικές περιοχές εύρους αρκετών εκατοντάδων Α̊, που προσδιορίζονται
από τη φασματική απόκριση ειδικών φίλτρων και ανιχνευτών. Αν η φασματική απόκριση του
συστήματος φίλτρου - ανιχνευτή είναι T (ν), αυτό που μετράται είναι:

ℓs =
∫

∞

0
ℓν T (ν) dν (1.24)

Το πιο διαδεδομένο φωτομετρικό σύστημα, γνωστό ως UBV, χρησιμοποιεί τρεις φα-
σματικές περιοχές: την υπεριώδη, (U), την μπλε, (B) και την οπτική, (V). Η τελευταία
προσεγγίζει την απόκριση του ανθρώπινου ματιού. Τα αντίστοιχα φαινόμενα μεγέθη συμ-
βολίζονται με mu, ή u, mb ή b και mv ή v. Στον Πίνακα 1.1 δίνονται τα βασικά χαρακτηρισ-
τικά τους και στο Σχήμα 1.4 παρουσιάζεται η φασματική απόκριση για τις τρεις παραπάνω
περιοχές.

Πίνακας 1.1: Χαρακτηριστικά φίλτρων του συστήματος UBV

Φίλτρο Περιοχή λo

(Α̊) (Α̊)
U 3000 - 4000 3600
B 3500 - 5500 4400
V 4800 - 6500 5500
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Σχήμα 1.4: Φασματική απόκριση του συστήματος UBV

Με την ανάπτυξη ανιχνευτών στο ερυθρό και το υπέρυθρο, έχουν προστεθεί και άλλες
φασματικές περιοχές: η περιοχή R (λo = 7000 Α̊), η περιοχή I (λo = 9000 Α̊), η περιοχή J
(λo = 12500 Α̊) και άλλες, ανάλογα με το όργανο και τον ανιχνευτή που χρησιμοποιείται.

Πολύ χρήσιμες είναι και οι διαφορές των μεγεθών του ίδιου αστεριού σε διάφορες
φασματικές περιοχές, u − b και b − v, που είναι ανεξάρτητες της απόστασης του αστεριού.
Από τη σχέσεις (1.23) και (1.18) έχουμε:

u− b = 2.5 log
ℓb
ℓu

= 2.5 log
Fb

Fu

(1.25)

b− v = 2.5 log
ℓv
ℓb

= 2.5 log
Fv

Fb

(1.26)

Οι παραπάνω ποσότητες ονομάζονται δείκτες χρώματος ή, απλά, χρώματα και εκφρά-
ζουν το λόγο της ροής σε διάφορες φασματικές περιοχές, δίνοντας έτσι πληροφορίες για τη
μορφή του αστρικού φάσματος.

Τέλος, αν ολοκληρώσουμε την φαινόμενη λαμπρότητα σε όλο το φάσμα, θα πάρουμε
την ολική φαινόμενη λαμπρότητα:

ℓ =
∫

∞

0
ℓν dν (1.27)

και το αντίστοιχο βολομετρικό μέγεθος:

mb = mo − 2.5 log ℓ (1.28)

που εκφράζει την ποσότητα που φτάνει στη Γη από της συνολική ενέργεια που εκπέμπει
το αστέρι ανά μονάδα χρόνου. Η μέτρηση του βολομετρικού μεγέθους από τη Γη είναι
δύσκολη, λόγω της απορρόφησης από τη γήινη ατμόσφαιρα στο υπεριώδες και το υπέρυθρο,
προπαντός για τα πολύ θερμά και τα πολύ ψυχρά αστέρια που εκπέμπουν μεγάλο μέρος της
ακτινοβολίας τους σ΄ αυτές τις φασματικές περιοχές. Τέτοιο πρόβλημα φυσικά δεν υπάρχει
για παρατηρήσεις από το διάστημα.
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1.3.3 Παραλλάξεις και αποστάσεις

Από τα προηγούμενα είναι φανερό ότι για να προσδιορίσουμε την ποσότητα της ενέργειας που
παράγουν τα αστέρια είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε την απόστασή τους. Ο προσδιορισμός
της απόστασης των αστρονομικών αντικειμένων είναι θεμελιακό αντικείμενο της αστρονομίας.
Λόγω της τεράστιας διαφοράς απόστασης από τα πιο κοντινά αντικείμενα (Σελήνη) μέχρι
τα πιο απομακρυσμένα (μακρινοί γαλαξίες) είναι αδύνατον να εφαρμοστεί μια και μοναδική
μέθοδος. Αυτό που γίνεται στην πράξη, όπως θα διαπιστώσουμε στην πορεία αυτού του
μαθήματος, είναι ότι μια μέθοδος μέτρησης για κοντινά αντικείμενα χρησιμοποιείται για να
βαθμολογηθεί κάποια άλλη μέθοδος που μπορεί να εφαρμοστεί για πιο μακρινά.

Σχήμα 1.5: Μέτρηση της απόστασης με την τριγωνομετρική παράλλαξη

Η μέθοδος της παράλλαξης στηρίζεται σε απλή τριγωνομετρία. ΄Ενα κοντινό αντικεί-
μενο προβάλλεται σε διαφορετική θέση πάνω σε υπόβαθρο μακρινών αντικειμένων, όταν
παρατηρηθεί από δύο διαφορετικές θέσεις, που ορίζουν τα άκρα μιας γραμμής βάσης, 2b,
(Σχήμα 1.5). Θυμίζουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο εντοπίζουμε τα κοντινά μας
αντικείμενα χρησιμοποιώντας τα μάτια μας (για το λόγο αυτό έχουμε δύο, ενώ θα αρκούσε
ένα για την όραση).

Η παράλλαξη, ̟, ορίζεται ως η γωνία υπό την οποία βλέπει το κοντινό αντικείμενο το
μισό της γραμμής βάσης:

tan̟ =
b

D
(1.29)

Δεδομένου ότι παραλλακτική γωνία είναι πολύ μικρή, η απόσταση δίνεται από τη σχέση

D =
b

̟
(1.30)

΄Οσο πιο μεγάλη είναι η γραμμή βάσης, τόσο μεγαλύτερη η παράλλαξη και τόσο μεγαλύ-
τερη η ακρίβεια της μέτρησης. Για τη μέτρηση της απόστασης της Σελήνης αρκεί η διάμετρος
της γης. Για τα αστέρια χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τη διάμετρο της τροχιάς της Γης
γύρω από τον ήλιο, να παρατηρήσουμε δηλαδή το αστέρι σε δύο ακραίες θέσεις της Γης στην
τροχιά της, σε χρονική απόσταση έξη μηνών.

Η μονάδα μέτρησης των αστρικών αποστάσεων είναι το parsec, (pc), που αντιστοιχεί
στην απόσταση από όπου η μέση απόσταση γης - ήλιου φαίνεται με γωνία ενός δευτερόλεπτου
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της μοίρας (1′′= π
180

1
3600

rad) ΄Ετσι από τη σχέση (1.30) παίρνουμε

D = 1pc =
1AU

1 ′′
=

1AU
π
180

1
3600

rad
= 206 265AU

Δεδομένου ότι,

1AU = 1.496 1013 cm

έχουμε τελικά:

1 pc = 3.086 1018 cm (1.31)

Δηλαδή 1 pc αντιστοιχεί σε 31 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου.
Πολύ συχνά στην αστρονομική εκλαΐκευση χρησιμοποιείται ως μονάδα μέτρησης από-

στασης το έτος φωτός, (ly), δηλαδή η απόσταση που διανύει το φως σε ένα έτος. Προφανώς,

1 ly = (365.25× 24× 60× 60) sec × 299 792 km/sec = 0.946 1018 cm

Δηλαδή,

1 pc = 3.26 ly (1.32)

Μετρώντας την παράλλαξη σε δευτερόλεπτα τόξου, η απόσταση σε pc είναι:

D =
1

̟
(1.33)

Οι αστρικές παραλλάξεις είναι πολύ μικρές και, κατά συνέπεια, μετρούνται δύσκολα.
Για πρώτη φορά αυτό έγινε δυνατόν στα μέσα του 19ου αιώνα, πράγμα που αποτέλεσε την
οριστική επιβεβαίωση του Κοπερνίκειου συστήματος. Το πιο κοντινό αστέρι είναι ο α του
αστερισμού του Κενταύρου (α Cen), που βρίσκεται σε απόσταση 1.31 pc (̟ = 0.76′′). Αξίζει
τον κόπο να σημειώσουμε ότι μόνο περίπου 50 αστέρια βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη
από 5 pc από τον ήλιο.

Για να δόσουμε μια εικόνα αποστάσεων αναφέρουμε ότι ο ήλιος απέχει 10 kpc από το
κέντρο του Γαλαξία, ενώ η ακτίνα του Γαλαξία είναι 15 kpc. Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας είναι
σε απόσταση 0.7Mpc και το πιο κοντινό σμήνος γαλαξιών (στο αστερισμό της Παρθένου)
17Mpc.

Η ακρίβεια της μέτρησης της παράλλαξης περιορίζει τη χρήση της μεθόδου σε αστέρια
με αποστάσεις που δεν ξεπερνούν τα 100 pc. Τη μεγαλύτερη ακρίβεια έχουν οι μετρήσεις
από το δορυφόρο Hipparcos, που λειτούργησε από το 1989 μέχρι το 1993 και μέτρησε τις
παραλλάξεις για πάνω από ένα εκατομμύριο αστέρια μεγέθους μέχρι∼ 10, με ακρίβεια περίπου
0.001′′.

Παραλλαγές της μεθόδου της παράλλαξης μπορούν να εφαρμοστούν για πιο μακρινά αντικείμενα.

Τέτοιες είναι η στατιστική παράλλαξη που χρησιμοποιεί την κίνηση των αστεριών ως προς τον ήλιο, η αιώνια

παράλλαξη, που χρησιμοποιεί την κίνηση του ήλιου ως προς την τοπική ομάδα αστεριών και η μέθοδος των

κινουμένων σμηνών, που στηρίζεται στη μέτρηση της κίνησης αστεριών που ανήκουν σε κοντινά ανοιχτά

σμήνη.
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1.3.4 Απόλυτο μέγεθος και απόλυτη λαμπρότητα

Η μονοχρωματική απόλυτη λαμπρότητα, Lν , εκφράζει το ποσό της ενέργειας που εκπέμπει
ένα αστέρι ανά μονάδα χρόνου σε περιοχή συχνοτήτων μεταξύ ν και ν + dν. Γνωρίζοντας
την απόσταση του αστεριού μπορούμε να υπολογίσουμε την απόλυτη λαμπρότητα από τη
φαινόμενη, ℓν , με τη βοήθεια της σχέσης (1.19):

Lν = 4πD2ℓν

Ολοκληρώνοντας ως προς τη συχνότητα παίρνουμε τη ολική απόλυτη λαμπρότητα του
αστεριού (erg sec−1),

L = 4πR2F

΄Οπως η φαινόμενη λαμπρότητα, έτσι και η απόλυτη λαμπρότητα εκφράζεται σε μεγέθη.
Το απόλυτο μέγεθος, M , ενός αστεριού ορίζεται ως το μέγεθος που θα είχε το αστέρι αν
βρισκόταν σε απόσταση 10 pc. Αν ℓ είναι η φαινόμενη λαμπρότητα του αστεριού και ℓ′ η
λαμπρότητα που θα είχε αν ήταν σε απόσταση 10 pc, έχουμε, προφανώς:

m−M = −2.5 log
ℓ

ℓ′
και,

ℓ

ℓ′
=

102

D2

όπου η απόσταση, D, μετριέται σε pc. Από τα παραπάνω προκύπτει η σχέση:

m−M = 5 logD − 5 (1.34)

η ποσότητα m−M ονομάζεται μέτρο απόστασης, για προφανείς λόγους. Χρησιμοποιώντας
την παράλλαξη αντί για την απόσταση παίρνουμε:

m−M = −5 log̟ − 5 (1.35)

Σημειώνουμε το μηδέν της κλίμακας των απολύτων βολομετρικών μεγεθών αντιστοιχεί
σε ροή ενέργειας 2.52 10−8W/m2. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι το απόλυτο μέγεθος του
ήλιου είναι μόλις 4.8, του Σείριου 1.4, του α Cen 4.4, του Κάνωπου −4.4 και του Βέγα 0.5.
Τα πιο λαμπρά αστέρια έχουν απόλυτο μέγεθος κοντά στο −10, ενώ τα πιο αμυδρά φτάνουν
σε μέγεθος 22.

1.4 Μεταφορά της ακτινοβολίας

Επανερχόμαστε τώρα στο πεδίο της ακτινοβολίας για να εξετάσουμε τη σύζευξη της ακτι-
νοβολίας με το υλικό, τη μεταφορά της, την έννοια της Τοπικής Θερμοδυναμικής Ισορροπίας
και τις συνέπειές της.

1.4.1 Συντελεστές εκπομπής και απορρόφησης

Το πεδίο της ακτινοβολίας και το υλικό συνδέονται μέσα από τους συντελεστές εκπομπής και
απορρόφησης. Για το ορισμό τους ας θεωρήσουμε υλικό πάχους dl το οποίο δέχεται ηλεκ-
τρομαγνητική ακτινοβολία έντασης Iν από τη μία πλευρά του και δίνει ακτινοβολία έντασης
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Iν + dIν από την άλλη (Σχήμα 1.6). Αν το υλικό εκπέμπει αλλά δεν απορροφά ακτινοβολία,
τότε η μεταβολή της ειδικής έντασης μπορεί να γραφεί:

dIν = jνρdl (1.36)

όπου ρ είναι η πυκνότητα του υλικού. Ο συντελεστής αναλογίας, jν , ορίζεται ως συντελεστής
εκπομπής.

Σχήμα 1.6: Για τον ορισμό του συντελεστή εκπομπής και απορρόφησης

Αντίστοιχα, αν θεωρήσουμε ότι το υλικό απορροφά μόνο ακτινοβολία χωρίς να εκπέμ-
πει, ορίζουμε τον συντελεστή απορρόφησης, kν , από τη σχέση:

dIν = −kνρIνdl (1.37)

Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις απορρόφησης: την καθαρή απορρόφηση, όπου το φωτό-
νιο καταστρέφεται και η ενέργειά του μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια του πλάσματος (π.χ.
όταν ένα φωτόνιο απορροφάται από άτομο το οποίο στη συνέχεια αποδιεγείρεται με συγ-
κρούσεις) και τη σκέδαση, όπου το φωτόνιο δεν καταστρέφεται, αλλά μετά την απορρόφησή
του εκπέμπεται ξανά με αλλαγή διεύθυνσης ή/και συχνότητας. Οι δύο αυτές διαδικασίες
εκφράζονται από τους συντελεστές κν και σν αντίστοιχα, έτσι που kν = κν + σν .

Μερικές φορές εκφράζουμε την απορρόφηση με την ενεργό διατομή, αν , έτσι ώστε:

ανn = kνρ (1.38)

όπου n η αριθμητική πυκνότητα του υλικού. Πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στα ραδιοκύ-
ματα ορίζουμε ως συντελεστή απορρόφησης το γινόμενο kνρ και ως συντελεστή εκπομπής
το γινόμενο jνρ.

Αν η περιοχή που απορροφά έχει πεπερασμένο πάχος, L, ολοκληρώνοντας την (1.37)
παίρνουμε (Σχήμα 1.7):

Iν = Iνoe
−

∫

L

0
kνρ dl (1.39)

Στην Αστροφυσική, αντί για το γεωμετρικό μήκος l, χρησιμοποιούμε το οπτικό βάθος,
τν , που ορίζουμε ως:

dτν = −kνρdl (1.40)

οπότε η (1.39) γράφεται:
Iν = Iνoe

−τν (1.41)
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Σχήμα 1.7: Απορρόφηση από στρώμα πεπερασμένου πάχους

όπου

τν =
∫ L

0
kνρ dl (1.42)

Σημειώνουμε ότι το οπτικό βάθος μετριέται σε διεύθυνση αντίθετη από το γεωμετρικό
βάθος, εξ ού και το αρνητικό πρόσημο στην (1.40). Στη θέση του παρατηρητή το οπτικό
βάθος είναι μηδέν και αυξάνει προς την διεύθυνση της πηγής της ακτινοβολίας. ΄Ετσι το
οπτικό βάθος σε κάποιο σημείο της αστρικής ατμόσφαιρας είναι ένα μέτρο της απορρόφησης
του υλικού που παρεμβάλλεται ανάμεσα σ΄ αυτό το σημείο και τον παρατηρητή.

1.4.2 Εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας

Αφού ορίσαμε τις παραμέτρους του πεδίου ακτινοβολίας και τους συντελεστές εκπομπής και
απορρόφησης είμαστε σε θέση να γράψουμε την εξίσωση που περιγράφει την αλληλεπίδραση
του υλικού με την ακτινοβολία. Θεωρούμε κυλινδρική περιοχή με άξονα παράλληλο στη
διεύθυνση διάδοσης, εμβαδόν βάσης ds και ύψος dl (Σχήμα 1.8). Η ενέργεια που δέχεται
ο παρατηρητής μέσα σε στερεά γωνία dΩ θα αλλάξει λόγω εκπομπής και απορρόφησης της
ακτινοβολίας από το υλικό που περιέχεται στον κύλινδρο.

Σχήμα 1.8: Μεταφορά της ακτινοβολίας

Η μεταβολή της ενέργειας θα είναι ίση με την ενέργεια που εκπέμπει το υλικό μείον
την ενέργεια που απορροφά:

dIν ds dΩ dν dt = jν ρ dl ds dΩ dν dt− kν ρ Iν dl ds dΩ dν dt
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από όπου προκύπτει η διαφορική εξίσωση:

dIν
dl

= jνρ− kνρIν

Αν η διεύθυνση διάδοσης σχηματίζει γωνία θ με την κατακόρυφο διεύθυνση z, τότε
dl = dz/ cos θ = dz/µ και παίρνουμε:

µ

ρ

dIν
dz

= jν − kνIν (1.43)

χρησιμοποιώντας ως μεταβλητή το οπτικό βάθος, dτν = −kνρdz, έχουμε τελικά:

µ
dIν
dτν

= Iν − Sν (1.44)

όπου
Sν = jν/kν (1.45)

είναι η συνάρτηση πηγής της ακτινοβολίας που εκφράζει την εκπεμπτικότητα του υλικού. Σε
συνθήκες θερμοδυναμικής ισορροπίας (ΘΙ), η συνάρτηση πηγής είναι ίση με τη συνάρτηση
του Plank:

Sν = Bν(T ) =
2hν3

c2
1

ehν/kT − 1
(1.46)

όπου h η σταθερά του Plank και k η σταθερά του Boltzmann. ΄Οταν δεν υπάρχει ΘΙ,
η συνάρτηση πηγής είναι μία πολύπλοκη συνάρτηση της θερμοδυναμικής κατάστασης του
υλικού και του πεδίου ακτινοβολίας.

Η εξίσωση (1.44) είναι γνωστή ως εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας και περι-
γράφει την αλληλεπίδραση του πεδίου της ακτινοβολίας με το υλικό. Πρόκειται για γραμμική
διαφορική εξίσωση πρώτης τάξης που λύνεται με τη μέθοδο του ολοκληρωτικού παράγοντα
που, στην προκείμενη περίπτωση είναι η ποσότητα e−τν/µ. Η ‘τυπική λύση’ της εξίσωσης
μεταφοράς για την ειδική ένταση στη θέση του παρατηρητή (τν = 0) είναι:

Iν(τν = 0, µ) =
∫

∞

0
Sνe

−tν/µ dtν/µ (1.47)

όπου tν είναι το οπτικό βάθος ως μεταβλητή ολοκλήρωσης. Για μία τυχαία θέση μέσα στην
ατμόσφαιρα, τν , η λύση της (1.44) είναι:

Iν(τν , µ)=
∫

∞

τν
Sνe

−(tν−τν)/µ dtν/µ, για ακτινοβολία από κάτω (0 ≤ µ ≤ 1)

Iν(τν , µ)=−

∫ τν

0
Sνe

−(τν−tν)/µ dtν/µ, για ακτινοβολία από επάνω (−1 ≤ µ ≤ 0)(1.48)

Η έκφραση (1.47) έχει θεμελιακή σημασία για την κατανόηση της σχέσης ανάμεσα στην
ακτινοβολία που φτάνει στον παρατηρητή και το υλικό που την παράγει. Η λύση της εξίσωσης
μεταφοράς εκφράζει το ότι στην ένταση που δέχεται ο παρατηρητής συμβάλλουν όλα τα
στρώματα της αστρικής ατμόσφαιρας, το καθένα ανάλογα με την εκπεμπτικότητά του, Sν ,
μειωμένη κατά την απορρόφηση των υπερκειμένων στρωμάτων, e−tν/µ.
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1.4.3 Παραδείγματα και εφαρμογές

• Παράδειγμα 3: Ποιο οπτικό βάθος έχει μεγαλύτερη συμβολή στην ακτινοβολία που
δέχεται ο παρατηρητής·

Αν αναπτύξουμε τη συνάρτηση πηγής σε σειρά Taylor γύρω από το οπτικό βάθος
t = µ, παίρνουμε:

Sν(t) = Sν,t=µ + a(t− µ)

+ . . . όροι ανώτερης τάξης

αγνοώντας τους όρους ανώτερης τάξης και ολοκληρώνοντας την εξίσωση μεταφοράς
(1.47) έχουμε:

Iν(0, µ) ≈ St=µ

∫

∞

0
e−t/µ dt/µ

+ a
∫

∞

0
te−t/µ dt/µ

− aµ
∫

∞

0
e−t/µ dt/µ

οι τιμές των ολοκληρωμάτων είναι:

∫

∞

0
e−t/µ dt/µ = 1

και ∫

∞

0
te−t/µ dt/µ = µ

οπότε τελικά,
Iν(0, µ) ≈ St=µ (1.49)

Δηλαδή η ένταση της ακτινοβολίας που δεχόμαστε είναι περίπου ίση με την τιμή της
συνάρτησης πηγής σε οπτικό βάθος ίσο με µ. Η σχέση αυτή είναι γνωστή ως σχέση
των Eddington-Barbier.

Από φυσικής πλευράς η σχέση (1.49) μας λέει ότι στο κέντρο του αστρικού δίσκου
(µ = 1) βλέπουμε σε οπτικό βάθος τ ≈ 1, ενώ πηγαίνοντας προς το χείλος (µ = 0)
βλέπουμε τα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ταυτόχρονα, η σχέση Eddington-
Barbier μας λέει ότι σε μήκη κύματος όπου η απορρόφηση είναι μικρή βλέπουμε πιο
βαθιά μέσα στην αστρική ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με άλλα μήκη κύματος όπου η
απορρόφηση είναι μεγαλύτερη.

Το παραπάνω συμπέρασμα έχει εφαρμογή στη διαγνωστική των φυσικών συνθηκών
στις αστρικές ατμόσφαιρες. Στην περίπτωση του ήλιου, που είναι πρακτικά το μόνο
αστέρι στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε το κέντρο του δίσκου του και το χείλος,
έχουμε την δυνατότητα να διαγνώσουμε μία περιοχή της ατμόσφαιρας με παρατηρήσεις
στο ίδιο μήκος κύματος, μετρώντας τη μεταβολή της έντασης από το κέντρο προς το
χείλος. Επί πλέον, τόσο για τον ήλιο όσο και για τα άλλα αστέρια που εμφανίζονται
ως σημειακές πηγές, μπορούμε να διαγνώσουμε την ατμόσφαιρα μετρώντας την ειδική
ένταση ή τη ροή σε διάφορα μήκη κύματος.
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• Παράδειγμα 4: Πώς μεταβάλλεται η ειδική ένταση από το κέντρο του δίσκου προς
το χείλος;

Θα χρειαστεί και πάλη ολοκλήρωση της εξίσωσης μεταφοράς. Ως μία προσέγγιση
πρώτης τάξης, ας υποθέσουμε γραμμική μεταβολή της συνάρτησης πηγής με το οπτικό
βάθος:

Sν(t) ≈ a + bt

οπότε, από τη λύση της εξίσωσης μεταφοράς (1.47) παίρνουμε:

Iν(0, µ) = a
∫

∞

0
e−t/µ dt/µ

+ b
∫

∞

0
te−t/µ dt/µ

= a+ bµ

Στο κέντρο του αστρικού δίσκου (µ = 1) η ένταση θα είναι

Iν(0, 1) = a+ b

οπότε ο λόγος της έντασης στη θέση µ ως προς την τιμή της έντασης στο κέντρο του
δίσκου γράφεται:

Iν(0, µ)

Iν(0, 1)
=

a+ bµ

a + b
(1.50)

Από τη σχέση αυτή βλέπουμε ότι αν b < 0 το χείλος (µ = 0) είναι πιο λαμπρό από το
κέντρο του δίσκου, ενώ αν b > 0 το χείλος είναι πιο σκοτεινό (Σχήμα 1.9).

Σχήμα 1.9: Μεταβολή της έντασης από το κέντρο του δίσκου στο χείλος

Σημειώνουμε ότι η σταθερά b σχετίζεται με τη μεταβολή της θερμοκρασίας της αστρικής
ατμόσφαιρας με το ύψος. Αν η θερμοκρασία ελαττώνεται από τα κατώτερα στα ανώτερα
ατμοσφαιρικά στρώματα, δηλαδή dT/dz < 0, τότε και η συνάρτηση του Plank και, εν
γένει, η συνάρτηση πηγής θα έχει παρόμοια συμπεριφορά: dB/dz < 0 και dS/dz < 0·
στην περίπτωση αυτή, επειδή το οπτικό βάθος αυξάνει σε αντίθετη διεύθυνση με το
ύψος, θα έχουμε dS/dτ > 0 και b > 0. Το αντίθετο (b < 0) συμβαίνει όταν η
θερμοκρασία μέσα στην αστρική ατμόσφαιρα αυξάνει με το ύψος. Το συμπέρασμα
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αυτό είναι συμβατό με τη σχέση Eddington-Barbier (1.49) αφού, σύμφωνα με αυτή,
στο κέντρο του δίσκου βλέπουμε πιο βαθιά στην ατμόσφαιρα παρά στο χείλος.

Από την παραπάνω συζήτηση συμπεραίνουμε ότι όταν έχουμε σκοτεινό χείλος η θερμο-
κρασία της ατμόσφαιρας ελαττώνεται με το ύψος, ενώ λαμπρό χείλος σημαίνει αύξηση
της θερμοκρασίας με το ύψος. ΄Ετσι η μεταβολή κέντρου-χείλους είναι ένα ισχυρό
διαγνωστικό για τη βαθμίδας της θερμοκρασίας, με εφαρμογή κυρίως στην ηλιακή
ατμόσφαιρα, όπως θα συζητήσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο (Σχήμα 5.2).

• Παράδειγμα 5: Να υπολογιστεί η ακτινοβολία από πεπερασμένο στρώμα με σταθερή
συνάρτησης πηγής.

Στην περίπτωση πεπερασμένου στρώματος το ολοκλήρωμα στην λύση της εξίσωσης
μεταφοράς (1.47) δεν επεκτείνεται μέχρι το άπειρο, αλλά φτάνει μέχρι το οπτικό βάθος
του στρώματος, τν · επί πλέον, όταν βλέπουμε κάθετα το στρώμα, µ = 1 και αντί για
την (1.47) έχουμε:

Iν(τν = 0) =
∫ τν

0
Sνe

−tν dtν (1.51)

΄Οταν η συνάρτηση πηγής δεν μεταβάλλεται με το οπτικό βάθος ο υπολογισμός του
ολοκληρώματος (1.51) δίνει:

Iν = Sν(1− e−τν ) (1.52)

όπου τν είναι το οπτικό βάθος του στρώματος. Παρατηρούμε ότι:

– ΄Οταν τν ≪ 1 (διαφανές στρώμα), e−τν ∼ 1− τν και

Iν ≈ τνSν (1.53)

– ΄Οταν τν ≫ 1 (αδιαφανές στρώμα), e−τν ∼ 0 και

Iν ≈ Sν (1.54)

Δηλαδή στην περίπτωση αδιαφανούς στρώματος σε συνθήκες ΤΘΙ, η ειδική ένταση
της ακτινοβολίας, αλλά και η μέση ένταση και η ροή της ακτινοβολίας είναι ίσες με τη
συνάρτηση του Plank.

Αν πίσω από το στρώμα υπάρχει πηγή ακτινοβολίας, έντασης Iν0, αντί για την (1.52)
παίρνουμε:

Iν = Iν0e
−τν + Sν(1− e−τν ) (1.55)

και αντίστοιχες σχέσεις για την οπτικά πυκνή και οπτικά αραιή περίπτωση. Η περίπτωση
αυτή είναι γνωστή ως μοντέλο σύννεφου (cloud model).

1.4.4 Τοπική Θερμοδυναμική Ισορροπία και η συνάρτηση
του Plank. Ενεργός θερμοκρασία, θερμοκρασία χρώ-
ματος και θερμοκρασία λαμπρότητας

Στις αστρικές ατμόσφαιρες, αλλά και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η θερμοκρασία και οι
άλλες φυσικές παράμετροι μεταβάλλονται στο χώρο και κάποτε στο χρόνο, είναι αδύνατον
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να έχουμε αυστηρά συνθήκες θερμοδυναμικής ισορροπίας. Εν τούτοις, όσο πιο μικρές είναι
οι μεταβολές (σε σχέση με τη μέση ελεύθερη διαδρομή των φωτονίων και των ελεύθερων
ηλεκτρονίων) και όσο πιο ισότροπο είναι το πεδίο της ακτινοβολίας, τόσο πιο κοντά είμαστε
σε συνθήκες ΘΙ και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις αντίστοιχες σχέσεις. Η κατάσταση
αυτή ονομάζεται τοπική θερμοδυναμική ισορροπία (ΤΘΙ ή LTE = Local Thermodynamic
Equilibrium). Η ΤΘΙ είναι καλή προσέγγιση στο εσωτερικό των αστεριών και στα βαθύτερα
στρώματα των αστρικών ατμοσφαιρών, ενώ είναι λιγότερο ακριβής στα εξωτερικά στρώματα,
όπου το πεδίο της ακτινοβολίας είναι πολύ ανισότροπο.

Σχήμα 1.10: Η συνάρτηση του Plank, Bλ, για τρεις τιμές της θερμοκρασίας

Θα εξετάσουμε στη συνέχεια τις ιδιότητες της συνάρτησης του Plank (1.46),

Bν(T ) =
2hν3

c2
1

ehν/kT − 1

με την οποία εξισούται η συνάρτηση πηγής κάτω από συνθήκες ΤΘΙ, όπως και ΘΙ. Η παρα-
πάνω έκφραση δίνει την τιμή της ανά μονάδα εύρους συχνοτήτων. Μπορούμε εύκολα να
πάρουμε τη μορφή της συνάρτησης του Plank ανά μονάδα εύρους μήκους κύματος, Bλ, από
τις σχέσεις

Bλ dλ = Bν dν και
dν

dλ
= −

c

λ2

οπότε,

Bλ =
2hc2

λ5

1

e
hc

λkT − 1
(1.56)

Στο Σχήμα 1.10 παρουσιάζεται η μορφή της Bλ για τρεις τιμές της θερμοκρασίας. Από
το σχήμα γίνεται φανερό ότι όταν μεγαλώνει η θερμοκρασία αυξάνει η τιμή της συνάρτησης
του Plank σε όλο το φάσμα, ενώ το μέγιστο μετατίθεται σε μικρότερα μήκη κύματος. Αυτό
πρακτικά σημαίνει ότι τα πιο ψυχρά αντικείμενα εκπέμπουν στο υπέρυθρο, ενώ αντικείμενα
προοδευτικά μεγαλύτερης θερμοκρασίας εκπέμπουν στο κόκκινο, το πράσινο, το μπλε, το
υπεριώδες κλπ. Το χρώμα δηλαδή ενός αντικειμένου είναι διαγνωστικό της θερμοκρασίας
του, εξ ού και η σπουδαιότητα των δεικτών χρώματος που συζητήσαμε στην παράγραφο
1.3.2.
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Από την (1.56) μπορεί κανείς να υπολογίσει τη θέση του μεγίστου, λmax,

λmax =
0.2898

T
cm (1.57)

Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως νόμος του Wien. Δίνουμε κάποιες ενδεικτικές τιμές
του μεγίστου συναρτήσει της θερμοκρασίας στον Πίνακα 1.2

Πίνακας 1.2: Φασματικό μέγιστο σύμφωνα με τον νόμο του Wien

T (Κ) λmax Παρατηρήσεις
2.725 1.06 mm Ακτινοβολία υποβάθρου
290 99 μ Γη
2000 14490 Å Πολύ ψυχρό αστέρι
4000 7245 Å
6000 4830 Å ΄Ηλιος
10000 2898 Å
30000 966 Å Πολύ θερμό αστέρι

2 × 106 14.5 Å Ηλιακό στέμμα

Επίσης από το Σχήμα 1.10 είναι φανερό ότι, όταν αυξάνει η θερμοκρασία, αυξάνει και
η συνολική ενέργεια της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας. Αν υποθέσουμε ότι έχουμε ένα αστέρι
που εκπέμπει ως μέλαν σώμα θερμοκρασίας T , η σχέση (1.47) αλλά και η (1.54) μας δίνει:

Iν = Sν = Bν (1.58)

Η ροή ακτινοβολίας στα όρια του αστεριού, από τη σχέση (1.11), θα είναι

Fν = 2π
∫ 1

−1
Iν µ dµ = 2π

(
∫ 0

−1
Iν µ dµ+

∫ 1

0
Iν µ dµ

)

Το πρώτο από τα δύο ολοκληρώματα μηδενίζεται γιατί δεν υπάρχουν φωτόνια που κατευ-
θύνονται προς τα κάτω (Iν = 0 για µ < 0, δηλαδή θ > 90◦) και

Fν = 2π
∫ 1

0
Iν µ dµ = 2πIν

∫ 1

0
µ dµ = πIν

οπότε, με βάση και την (1.58) έχουμε

Fν = πBν (1.59)

Αν ολοκληρώσουμε ως προς τη συχνότητα παίρνουμε:

F = π
∫

∞

0
Bν dν = σ T 4 (1.60)

όπου σ = 5.67 10−5 erg cm−2 sec−1K−4. Η παραπάνω σχέση είναι γνωστή ως νόμος των
Stefan-Boltzmann, των οποίων το όνομα φέρει και η σταθερά σ.
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Σημειώνουμε ότι κανένα αστέρι δεν έχει φάσμα μέλανος σώματος, ούτε έχει σταθερή
θερμοκρασία στην ατμόσφαιρά του. ΄Ομως, με βάση την παραπάνω σχέση, μπορούμε να
έχουμε μια χοντρική εκτίμηση της θερμοκρασίας, αν μετρήσουμε την ροή. Η θερμοκρασία
που υπολογίζεται με αυτόν τον τρόπο ονομάζεται ενεργός θερμοκρασία, Teff :

F ≡ σ T 4
eff (1.61)

Θυμίζουμε ότι για να μετρήσουμε τη ροή, πέρα από τη φαινόμενη λαμπρότητα, πρέπει να
γνωρίζουμε την απόσταση και την ακτίνα του αστεριού. ΄Ετσι, με βάση τις (1.18) και (1.61),
η ενεργός θερμοκρασία υπολογίζεται από τη σχέση:

ℓ =
R2

D2
σ T 4

eff (1.62)

• Παράδειγμα 6: Πόση είναι η ενεργός θερμοκρασία του ήλιου;

Για τον ήλιο γνωρίζουμε με ακρίβεια και τη μέση του απόσταση (1 AU, βλ. κε-
φάλαιο 5.2) και την ακτίνα του (R

⊙
= 6.955 1010 cm). Η μέτρηση της φαινόμενης

(βολομετρικής) λαμπρότητας από το έδαφος έχει δυσκολίες, λόγω της απορρόφησης
της γήινης ατμόσφαιρας. ΄Ομως από το διάστημα μπορεί να μετρηθεί με μεγάλη ακρίβεια.
Για ιστορικούς λόγους η φαινόμενη λαμπρότητα του ήλιου ονομάζεται ηλιακή σταθερά
και έχει την τιμή

ℓ
⊙
= 1.96 cal cm−2 min−1 (1.63)

ή, σε συνηθισμένες μονάδες,

ℓ
⊙
= 1.366 106 erg cm−2 sec−1 (1.64)

που αντιστοιχεί σε απόλυτη λαμπρότητα, 4πR
⊙
ℓ
⊙
:

L
⊙
= 3.86 1033 erg sec−1 (1.65)

Αντικαθιστώντας τις τιμές της λαμπρότητας της απόστασης και της διαμέτρου στην
(1.62), βρίσκουμε ότι

Teff,⊙ = 5778 K (1.66)

Ακριβείς μετρήσεις και υπολογισμοί μας δίνουν ότι τα βαθύτερα στρώματα της ηλιακής
ατμόσφαιρας (της φωτόσφαιρας) έχουν θερμοκρασία ∼10000 Κ, και τα ανώτερα ∼4500
Κ. ΄Ετσι η ενεργός θερμοκρασία βρίσκεται κάπου στη μέση της περιοχής αυτής

Με βάση τη συνάρτηση του Plank, μπορούμε να πάρουμε και άλλες εκτιμήσεις της
θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία χρώματος, Tc, π.χ. προσδιορίζεται από το λόγο της λαμ-
πρότητας σε δύο φασματικές περιοχές λ1 και λ2. Υπολογίζεται από την μάλλον πολύπλοκη
σχέση:

Fλ1

Fλ2

≡
Bλ1

(Tc)

Bλ2
(Tc)

(1.67)

Το πιο σημαντικό με τη θερμοκρασία χρώματος είναι ότι για τον προσδιορισμό της δεν
χρειάζεται να γνωρίζουμε ούτε την απόσταση ούτε την ακτίνα του αστεριού, αφού ο λόγος
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της ροής είναι ίσος με το λόγο της φαινόμενης λαμπρότητας (Fλ1
/Fλ2

= ℓλ1
/ℓλ2
). Αυτή η

διαπίστωση κάνει ιδιαίτερα σημαντικό το δείκτη χρώματος (σχέσεις 1.25 και 1.26).
Πολύ χρήσιμη είναι και η θερμοκρασία λαμπρότητας, Tb, που ορίζεται ως η θερμοκρασία

μέλανος σώματος που εκπέμπει την ίδια ένταση με το αστέρι σε μια φασματική περιοχή:

Iν ≡ Bν(Tb) (1.68)

Στα ραδιοκύματα (όπου hν ≪ kT και, κατά συνέπεια, e−hν/kT ≡ 1 − hν/kT ) η συνάρτηση
του Plank παίρνει την πολύ απλή μορφή του νόμου Rayleigh-Jeans :

Bν =
2kT

λ2
(1.69)

και, με βάση την (1.68), η θερμοκρασία λαμπρότητας δίνεται από τη σχέση

Iν ≡
2kTb

λ2
(1.70)

Χρησιμοποιώντας το νόμο Rayleigh-Jeans (1.69) και τη θερμοκρασία λαμπρότητας αντί για
την ένταση, η λύση της εξίσωσης μεταφοράς (1.47) γράφεται:

Tb =
∫

∞

0
Te−tν/µ dtν/µ (1.71)

όπου T η θερμοκρασία του πλάσματος. Αντίστοιχα η σχέση (1.52) για την εκπομπή από
πεπερασμένη πηγή (π.χ. ένα νεφέλωμα) γράφεται:

Tb ≈ T (1− e−τν ) (1.72)

Σημειώνουμε ότι στα ραδιοκύματα ο συντελεστής θερμικής απορρόφησης είναι ανάλο-
γος με το τετράγωνο του μήκους κύματος. ΄Ετσι, στα μικρά μήκη κύματος το οπτικό βάθος
είναι μικρό (τν ≪ 1) και

Tb ≈ τνT (1.73)

ενώ στα μεγάλα μήκη κύματος τν ≫ 1 και

Tb ≈ T (1.74)

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε, μετρώντας τη θερμοκρασία λαμπρότητας σε διάφορες περιο-
χές του ραδιοφωνικού φάσματος, να εντοπίσουμε την οπτικά πυκνή περίπτωση και να έχουμε
μια άμεση μέτρηση της θερμοκρασίας.

1.4.5 Ακτινοβολιακή και υδροστατική ισορροπία

Καθώς η ακτινοβολία μεταφέρεται από τα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας στα ανώτερα
αλλάζει η φασματική της κατανομή ώστε να αντιστοιχεί στην τοπική τιμή της θερμοκρασίας.
Αυτό που δεν μπορεί να αλλάξει είναι η συνολική ενέργεια που μεταφέρει η ακτινοβολία, με
την προϋπόθεση βέβαια ότι όλη η ενέργεια μεταφέρεται από την ακτινοβολία1. Κατά συνέπεια
η ολοκληρωμένη ροή της ακτινοβολίας (1.15) παραμένει σταθερή:

dF

dz
= 0 (1.75)

1Για τη μεταφορά ενέργειας με ρεύματα βλ. κεφάλαιο 4.2.4
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Ολοκληρώνοντας προς όλες τις διευθύνσεις την εξίσωση μεταφοράς στη μορφή (1.43) παίρνουμε,

1

ρ

d

dz

∫ 1

−1
Iνµ dµ = jν

∫ 1

−1
dµ− kν

∫ 1

−1
Iν dµ,

1

4πρ

dFν

dz
= jν − kνJν

= kνSν − kνJν

όπου χρησιμοποιήσαμε και τους ορισμούς της ροής (1.11), της μέσης έντασης (1.8) και της
συνάρτησης πηγής (1.45). Άν ολοκληρώσουμε και ως προς τη συχνότητα, το πρώτο μέλος
της εξίσωσης μηδενίζεται, λόγω της (1.75), και καταλήγουμε στη σχέση:

∫

∞

0
kνSν dν =

∫

∞

0
kνJν dν (1.76)

που περιγράφει τη συνθήκη ακτινοβολιακής ισορροπίας, μια πολύ χρήσιμη σχέση για τον
υπολογισμό μοντέλων των αστρικών ατμοσφαιρών.

Μια άλλη χρήσιμη σχέση είναι αυτή που περιγράφει την υδροστατική ισορροπία, υπό
την προϋπόθεση βέβαια ότι η αστρική ατμόσφαιρα είναι στατική. Στην περίπτωση αυτή η
βαθμίδα της πίεσης, p, εξισορροπείται από τη βαρύτητα, έτσι ώστε:

dp

dz
= −ρg (1.77)

όπου ρ η πυκνότητα του υλικού και g η βαρύτητα. Εισάγοντας το οπτικό βάθος (1.40) στη
θέση του γεωμετρικού παίρνουμε μια άλλη μορφή της εξίσωσης υδροστατικής ισορροπίας:

dp

dτ
=

g

kν
(1.78)

που είναι καταλληλότερη για τους υπολογισμούς αστρικών μοντέλων
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Κεφάλαιο 2

Μηχανισμοί εκπομπής -
απορρόφησης. Σχηματισμός
φασμάτων

2.1 Εισαγωγή

Η εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας δεν έχει καμία χρησιμότητα αν δεν συνδέσουμε το
πεδίο της ακτινοβολίας με το υλικό που ακτινοβολεί. Αυτό απαιτεί να εκφράσουμε τους
συντελεστές της εκπομπής και της απορρόφησης συναρτήσει των φυσικών συνθήκών του
υλικού, πράγμα που θα επιχειρήσουμε στο κεφάλαιο αυτό. Επί πλέον, θα συζητήσουμε τις
κατανομές του πληθυσμού των ενεργειακών σταθμών και των σταθμών ιονισμού, καθώς και
την κατανομή ταχυτήτων, τις οποίες είναι απαραίτητο να γνωριζουμε για να υπολογίσουμε
τον συντελεστή απορρόφησης.

Σημειώνουμε ότι για κάθε διαδικασία εκπομπής ακτινοβολίας υπάρχει η αντίστοιχή
της διαδικασία απορρόφησης. ΄Ετσι, αντί να χρησιμοποιούμε ξεχωριστά τους συντελεστές
εκπομπής και απορρόφησης, χρησιμοποιούμε το συντελεστή απορρόφησης και τη συνάρτηση
πηγής. Υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία, στην περίπτωση ΤΘΙ, είναι ίση με τη συνάρτηση του
Plank και συνεπώς προσδιορίζεται πλήρως από τη θερμοκρασία του μέσου.

2.2 Διαδικασίες εκπομπής - απορρόφησης

Με βάση το φασματικό τους εύρος, ∆ν, οι διαδικασίες εκπομπής - απορρόφησης διακρίνονται
σε διαδικασίες με συνεχές φάσμα (∆ν ≈ ν) και σε διαδικασίες με γραμμικό φάσμα (∆ν ≪ ν).
Οι περισσότερες συνδέονται με μεταπτώσεις ανάμεσα σε ενεργειακές καταστάσεις σε ιόντα
ή μόρια, ενώ άλλες συνδέονται με την αλληλεπίδραση σωματιδίων με το μαγνητικό πεδίο ή
το πλάσμα. Θα αξετάσουμε πρώτα αυτές που συνδέονται με μεταπτώσεις.

Συνεχές φάσμα δίνουν οι διαδικασίες που αντιστοιχούν σε μεταπτώσεις ανάμεσα σε
δύο ενεργειακές καταστάσεις από τις οποίες η μία τουλάχιστον είναι ελεύθερη. Τέτοιες
είναι η μετάπτωση ηλεκτρόνιου από δέσμια στάθμη στο συνεχές και αντίστροφα (ιονισμός
- επανασύνδεση) και η μετάπτωση ανάμεσα σε δύο ελεύθερες καταστάσεις (Σχήμα 2.1).
Συνεχές φάσμα μπορεί επίσης να προκύψει από φασματική διεύρυνση εκπομπής με γραμμικό
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φάσμα (βλ. κεφάλαια 2.2.5 και 2.2.6). Ακτινοβολία με στενό φασματικό εύρος προέρχεται
από ατομικές μεταπτώσεις ανάμεσα σε δέσμιες καταστάσεις (Σχήμα 2.1), καθώς και από μη
θερμικές εκπομπές σε χαρακτηριστικές συχνότητες του πλάσματος και τις αρμονικές τους.

Σχήμα 2.1: Ενεργειακό διάγραμμα όπου σημειώνονται οι δέσμιες - δέσμιες (b-b), δέσμιες -
ελεύθερες (b-f) και ελεύθερες - ελεύθερες (f-f) μεταπτώσεις

2.2.1 Οι κατανομές Boltzmann, Saha και Maxwell-Boltzmann

Για να υπολογίσουμε τους συντελεστές απορρόφησης από ατομικές μεταπτώσεις είναι απα-
ραίτητο να γνωρίζουμε την κατανομή των ηλεκτρονίων στις ενεργειακές στάθμες των ατόμων,
την κατανομή των ιόντων διαφόρων βαθμών ιονισμού και την κατανομή ταχυτήτων των η-
λεκτρονίων.

2.2.1.1 Κατανομή των ηλεκτρονίων στις ενεργειακές στάθμες

Στη θερμοκρασία του απολύτου μηδενός όλα τα άτομα είναι ουδέτερα και βρίσκονται στην
κατώτατη ενεργειακή στάθμη, όμως για μεγαλύτερες θερμοκρασίες κάποια άτομα διεγείρονται
και τα ηλεκτρόνιά τους ανεβαίνουν σε ανώτερες ενεργειακές στάθμες. Σε κατάσταση ΘΙ ο
σχετικός πληθυσμός δύο ενεργειακών σταθμών, i και j δίνεται από την εξίσωση Boltzmann:

Nj

Ni
=

gj
gi
e−(χj−χi)/kT (2.1)

όπου χi, χj , είναι οι ενέργειες των σταθμών και gi, gj τα στατιστικά βάρη, που αντιπροσω-
πεύουν την πολλαπλότητα της στάθμης, δηλαδή τον αριθμό των υποσταθμών που συγκροτούν
κάθε στάθμη. Αν i είναι η κατώτερη στάθμη και j η ανώτερη, προφανώς χi < χj καιNi > Nj,
δηλαδή οι κατώτερες στάθμες έχουν πάντα μεγαλύτερο πληθυσμό από τις ανώτερες. ΄Οσο
όμως μεγαλώνει η θερμοκρασία, τόσο περισσότερα ηλεκτρόνια βρίσκονται στις ανώτερες
στάθμες.

Αθροίζοντας σε όλες τις στάθμες παίρνουμε:

N =
∞
∑

j=1

Nj =
∞
∑

j=1

Ni
gj
gi
e−(χj−χi)/kT =

Ni

gi
eχi/kT

∞
∑

j=1

gj e
−χj/kT
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και τελικά
Ni

N
=

gi
U
e−χi/kT (2.2)

όπου N η ολική πυκνότητα του ιόντος που ακτινοβολεί και

U =
∞
∑

j=1

gie
−χi/kT (2.3)

είναι η συνάρτηση διαμερισμού. Σημειώνουμε ότι το άθροισμα στην (2.3) απειρίζεται, αλλά
στην πράξη δεν φτάνει μέχρι j = ∞ επειδή οι ανώτερες στάθμες συγχωνεύονται με το
συνεχές.

Είναι φανερό ότι, στην περίπτωση που μπορέσουμε να προσδιορίσουμε το σχετικό πλη-
θυσμό δύο σταθμών ή το ποσοστό των ατόμων που βρίσκονται σε κάποια στάθμη, μπορούμε
να πάρουμε από τις σχέσεις (2.1) ή (2.2) μια ακόμα εκτίμηση της θερμοκρασίας. Η θερμοκρα-
σία που προσδιορίζεται με αυτόν τον τρόπο λέγεται θερμοκρασία διέγερσης.

2.2.1.2 Το άτομο του υδρογόνου

Ας συζητήσουμε στο σημείο αυτό τη δομή και το φάσμα του ατόμου του υδρογόνου. Παρό-
μοια δομή έχουν και όλα τα ιόντα που έχουν μόνον ένα δέσμιο ηλεκτρόνιο, π.χ. H i, He ii,
Li iii 1 κλπ, που ονομάζονται υδρογονοειδή ιόντα. Η ενέργεια της στάθμης i ως προς την
κατώτατη, δίνεται από τη σχέση:

χi = hcRz2
(

1−
1

i2

)

(2.4)

όπου z είναι ο ατομικός αριθμός του πυρήνα (1 για το H i, 2 για το He ii, 3 για το Li iii

Σχήμα 2.2: Ενεργειακό διάγραμμα για το ατόμο του υδρογόνου. Σημειώνονται οι φασματικές
σειρές Lyman, Balmer, Paschen, Bracket, Pfund και Humphreys

1Οι στάθμες ιονισμού συμβολίζονται με τη λατινική αρίθμηση: i για το ουδέτερο άτομο, ii για το το απλά
ιονισμένο κ.ο.κ.
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κλπ) και R η σταθερά Rydberg με τιμή

R = 1.0973 109 cm−1 (2.5)

Η ποσότητα hcR έχει τιμή ίση με 13.6 eV, που αντιστοιχεί στην ενέργεια ιονισμού της
κατώτατης στάθμης του ατόμου του υδρογόνου. Η ενέργεια ιονισμού (ή δυναμικό ιονισμού)
της στάθμης i είναι

χi,ion = hcRz2
1

i2
(2.6)

ενώ το στατιστικό βάρος δίνεται από τη σχέση:

gi = 2i2 (2.7)

Στο Σχήμα 2.2 παρουσιάζεται το ενεργειακό διάγραμμα του υδρογόνου, ενώ στον Πί-
νακα 2.1 δίνονται, για τις 5 πρώτες στάθμες του H i και του He ii, η ενέργεια, η ενέργεια
ιονισμού, το αντίστοιχο μήκος κύματος και η ονομασία του συνεχούς. Αξιοσημείωτο είναι ότι
η ενέργεια της δεύτερης στάθμης (της πρώτης διεγερμένης) είναι πολύ κοντά στο συνεχές.

Πίνακας 2.1: Ενέργεια και μήκος κύματος για τις 5 πρώτες στάθμες των H i και He ii

H i He ii
i Ονομασία χi χi,ion λcont χi χi,ion λcont

συνεχούς (eV) (eV) (Α̊) (eV) (eV) (Α̊)
1 Lyman 0.00 13.60 911.5 0.00 54.41 227.9
2 Balmer 10.20 3.40 3646.0 40.81 13.60 911.2
3 Paschen 12.09 1.51 8203.5 48.36 6.05 2050.9
4 Bracket 12.75 0.85 14584.0 51.00 3.40 3646.0
5 Pfund 13.06 0.54 22787.5 52.23 2.28 5696.9

Με βάση τις τιμές της ενέργειας των σταθμών και την εξίσωση Boltzmann μπορεί
να υπολογιστεί η εξάρτηση από τη θερμοκρασία του πληθυσμού των ενεργειακών επιπέδων
του υδρογόνου (Σχήμα 2.3). Παρατηρούμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων βρίσκε-
ται στην πρώτη στάθμη, ακόμα και για θερμοκρασίες πάνω από τους 10000Κ, λόγω του
μεγάλης τιμής της ενέργειας που απαιτείται για διέγερση στις ανώτερες στάθμες (βλ. Σχήμα
2.2 και Πίνακα 2.1). Σημειώνουμε επίσης ότι για μεγάλες θερμοκρασίες η τρίτη στάθμη
έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τη δεύτερη. Αυτό συμβαίνει επειδή η τρίτη στάθμη έχει
μεγαλύτερη πολλαπλότητα (g3 = 18 ενώ g2 = 8). Για τον υπολογισμό έχει αγνοηθεί ο
ιονισμός.

Η διαφορά ενέργειας ανάμεσα σε δύο στάθμες, i και j δίνεται από μια σχέση ανάλογη
με την (2.4):

∆Ei,j = hcRz2
(

1

i2
−

1

j2

)

(2.8)

που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος:

1

λi,j
= Rz2

(

1

i2
−

1

j2

)

(2.9)
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Σχήμα 2.3: Ο πληθυσμός των τριών κατώτερων ενεργειακών σταθμών του ατόμου του
υδρογόνου συναρτήσει της θερμοκρασίας

΄Ολες οι γραμμές που έχουν κοινή κατώτερη στάθμη συγκροτούν μια φασματική σειρά.
Η σειρά των γραμμών με κοινή κατώτερη στάθμη την πρώτη ονομάζεται σειρά του Lyman,
ενώ οι γραμμές που έχουν κοινή τη δεύτερη αποτελούν τη σειρά του Balmer. Στην τρίτη,
τέταρτη και πέμπτη στάθμη αντιστοιχούν οι σειρές των Paschen, Bracket και Pfund. Στην
ίδια σειρά, η πρώτη γραμμή (αυτή με το μεγαλύτερο μήκος κύματος) χαρακτηρίζεται με το
ελληνικό γράμμα α, η δεύτερη με το β, η τρίτη με το γ κλπ.

Πίνακας 2.2: Οι 6 πρώτες γραμμές των σειρών Lyman, Balmer και Paschen του H i

Lyman Balmer Paschen
΄Ονομα λ ΄Ονομα λ ΄Ονομα λ

(Α̊) (Α̊) (Α̊)
Lyα 1215.3 Hα 6562.8 Paα 18750.9
Lyβ 1025.4 Hβ 4861.3 Paβ 12818.0
Lyγ 972.3 Hγ 4340.4 Paγ 10938.0
Lyδ 949.5 Hδ 4101.7 Paδ 10049.3
Lyǫ 937.5 Hǫ 3970.1 Paǫ 9545.9
Lyζ 930.5 Hζ 3889.1 Paζ 9228.9

Τα μήκη κύματος των 6 πρώτων γραμμών των σειρών Lyman, Balmer και Paschen
δίνονται στον Πίνακα 4. Σημειώνουμε ότι η μόνη σειρά που βρίσκεται στο ορατό μέρος
του φάσματος είναι η σειρά του Balmer. Η σειρά του Lyman βρίσκεται στο υπεριώδες,
ενώ η σειρά του Paschen και όλες οι υπόλοιπες βρίσκονται στο υπέρυθρο. Δεδομένου ότι
το υδρογόνο είναι το πιο άφθονο στοιχείο στο σύμπαν, περιμένουμε να έχουμε έντονη την
παρουσία των γραμμών Balmer στα αστρικά φάσματα. Σημειώνουμε ότι τα μήκη κύματος
των γραμμών του He ii είναι το 1/4 των αντίστοιχων γραμμών του H i, π.χ. η αντίστοιχη με
την Lyα γραμμή του He ii έχει μήκος κύματος 304 Α̊.
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2.2.1.3 Ισορροπία ιονισμού

Σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες κάποια άτομα ιονίζονται. Η πυκνότητα της κατάστασης
χαμηλότερου ιονισμού, Ni και της κατάσταση υψηλότερου ιονισμού, Nj, συνδέονται με την
εξίσωση του Saha, που είναι επέκταση της εξίσωσης Boltzmann:

Nj =
Ni

Ne

(2πmekT )
3/2

h3
2
Uj

Ui

e−χi/kT (2.10)

όπου Ne η πυκνότητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων, U0 και Ui οι συναρτήσεις διαμερισμού και
χ0 η ενέργεια ιονισμού της λιγότερο ιονισμένης κατάστασης (χ0 = hcRz2 για υδρογονοειδή

Σχήμα 2.4: Διέγερση και ιονισμός του ατόμου του υδρογόνου

άτομα). Αν υπάρχουν μόνο δύο καταστάσεις ιονισμού, όπως π.χ. στην περίπτωση του
υδρογόνου, μπορούμε να γράψουμε

Ni +Nj = N

οπότε η εξίσωση του Saha παίρνει τη μορφή

y

1− y
=

1

Ne

(2πmekT )
3/2

h3
2
Uj

Ui
e−χi/kT (2.11)
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όπου y είναι ο βαθμός ιονισμού (y = Ni/N). Αν, ακόμα, όλα τα ελεύθερα ηλεκτρόνια
προέρχονται από τον ιονισμό του Η (Ne = Nj), παίρνουμε

y2

1− y
=

1

N

(2πmekT )
3/2

h3
2
Uj

Ui
e−χi/kT (2.12)

Στη γενική όμως περίπτωση θα υπάρχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια και από άλλα στοιχεία που
ιονίζονται πιο εύκολα από το υδρογόνο. Τα στοιχεία αυτά είναι η κύρια πηγή ελευθέρων
ηλεκτρονίων για αστέρια σαν τον ήλιο. Σημειώνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πυκνότητα
των ελευθέρων ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια η πίεση, τόσο μεγαλύτερες θερμοκρασίες
απαιτούνται για να επιτευχθεί κάποια τιμή του βαθμού ιονισμού.

Τέλος, όπως στην περίπτωση της διέγερσης, έτσι και στην περίπτωση του ιονισμού,
μπορούμε να πάρουμε μια εκτίμηση της θερμοκρασίας από την εξίσωση του Saha, αν γνωρί-
ζουμε το βαθμό ιονισμού. Η θερμοκρασία αυτή ονομάζεται θερμοκρασία ιονισμού.

Στο επάνω διάγραμμα του Σχήματος 2.4 δίνεται, με βάση την εξίσωση του Saha, ο βα-
θμός ιονισμού του υδρογόνου συναρτήσει της θερμοκρασίας για δύο τιμές της ηλεκτρονικής
πυκνότητας. ΄Οπως περιμέναμε, όταν αυξάνει η πυκνότητα των ελεύθερων ηλεκτρονίων ο
ιονισμός δυσκολεύει. Το κάτω διάγραμμα του Σχήματος 2.4 δίνει την επίδραση του ιονισμού
στους πληθυσμούς των χαμηλών σταθμών του ουδέτερου υδρογόνου, για Ne = 1014 cm−3.
Συγκρίνοντας με το Σχήμα 2.3, βλέπουμε ότι πολύ γρήγορα ο ιονισμός μειώνει τον πληθυσμό
όλων των σταθμών.

2.2.1.4 Κατανομή ταχυτήτων

Για τον υπολογισμό της ελεύθερης - ελεύθερης (f-f) απορρόφησης, είναι απαραίτητο να γνω-
ρίζουμε την κατανομή ταχυτήτων των ηλεκτρονίων. Η κατανομή ταχυτήτων για σωμάτια
μάζας m, κάτω από συνθήκες ΘΙ, δίνεται από τη σχέση Maxwell-Boltzmann που, σε μία
διεύθυνση, έχει τη μορφή καμπύλης του Gauss:

f(vx)dvx =
(

m

2πkT

)1/2

e−mv2x/2kT dvx (2.13)

Σε τρείς διστάσεις και μετά από ολοκλήρωση σε όλες τις διευθύνσεις, η κατανομή του μέτρου
των ταχυτήτων είναι:

f(v)dv = 4π
(

m

2πkT

)3/2

v2e−mv2/2kT dv (2.14)

Στις παραπάνω εκφράσεις η συνάρτηση κατανομής είναι κανονικοποιημένη ώστε το
ολοκλήρωμά της να είμαι η μονάδα. Το εύρος της κατανομής (2.13) στο μισό της μέγιστης
τιμής της εξαρτάται από την μάζα των σωματίων και τη θερμοκρασία:

∆v =

(

ln 16
2kT

m

)1/2

(2.15)

Είναι δηλαδή πολύ μεγαλύτερο για τα ηλεκτρόνια παρά για τα ιόντα. Η μέση τιμή του μέτρου
της ταχύτητας είναι, από την (2.14):

v̄ =

(

8kT

πm

)1/2

(2.16)
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Σχήμα 2.5: Η κατανομή ταχυτήτων Maxwell-Boltzmann για ηλεκτρόνια και δύο τιμές της
θερμοκρασίας σε μία διάσταση (αριστερά) και η κατανομή του μέτρου των ταχυτήτων (δεξιά)

Η μορφή της κατανομήςMaxwell-Boltzmann για τα ηλεκτρόνια δίνεται στο Σχήμα 2.5,
για δύο τιμές της θερμοκρασίας. Η αντίστοιχες κατανομές για το υδρογόνο είναι πολύ πιό
στενές, σύμφωνα με τις σχέσεις (2.15) και (2.16). Ενδεικτικά δίνουμε κάποιες τιμές της
μέσης τιμής του μέτρου της ταχύτητας στον πίνακα 2.3, για τα ηλεκτρόνια, το υδρογόνο και
το σίδηρο και για χαρακτητιστικές θερμοκρσίες που είχαμε χρησιμοποιήσει στον Πίνακα 1.2

Πίνακας 2.3: Μέση τιμή του μέτρου της ταχύτητας (cm/sec) για διάφορα είδη

T (K) v̄, Ηλεκτρόνια v̄, Υδρογόνο v̄, Σίδηρος
2.725 1.02×106 2.40×104 3.21×103

290 1.06×107 2.48×105 3.32×104

2 000 2.78×107 6.51×105 8.71×104

6 000 4.81×107 1.12×106 1.51×105

30 000 1.08×108 2.52×106 3.37×105

2×106 8.78×108 2.06×107 2.75×106

Η θερμοκρασία που περιγράφει την κατανομή ταχυτήτων μέσω της εξίσωσης Maxwell-
Boltzmann ονομάζεται κινητική θερμοκρασία. Στην περίπτωση ΤΘΙ, όλα τα είδη (ουδέτερα
άτομα, ιόντα, ηλεκτρόνια) θα έχουν την ίδια κινητική θερμοκρασία, που θα συμπίπτει με τη
θερμοδυναμική θερμοκρασία. Στην αντίθετη περίπτωση, κάθε είδος μπορεί να έχει τη δική
του θερμοκρασία. Επειδή τα ελεύθερα ηλεκτρόνια είναι, σχεδόν πάντοτε, σε ΤΘΙ, η κινητική
τους θερμοκρασία, Te, χρησιμοποιείται ως θερμοκρασία αναφοράς.

2.2.2 Δέσμιες - ελεύθερες ατομικές μεταπτώσεις (bound-
free)

Χαρακτηριστικό της διαδικασίας αυτής είναι ότι σε κάθε δέσμια στάθμη αντιστοιχεί ένα
ενεργειακό κατώφλι, που είναι η ενέργεια ιονισμού (Σχήμα 2.1).
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Ο συνολικός συντελεστής απορρόφησης ενός ιόντος (από όλες τις στάθμες) είναι:

kνρ =

∞
∑

imin

Niαi(ν) (2.17)

όπου αi(ν) είναι η ενεργός διατομή της μετάπτωσης από τη στάθμη i στο συνεχές, Ni η (αριθμητική)
πυκνότητα των ιόντων που έχουν ηλεκτρόνια στη στάθμη i και imin η κατώτερη στάθμη που μπορεί να
ιονιστεί από φωτόνια ενέργειας hν.

Για υδρογονοειδή ιόντα (ιόντα με ένα δέσμιο ηλεκτρόνιο) η ενεργός διατομή για τη στάθμη i είναι:

αi(ν) =
32π2

3
√
3

e6R

h3c

z4

ν3i5
gΙΙ(i, ν) (2.18)

όπου R η γνωστή μας από το κεφ. 2.2.1.2 σταθερά Rydberg, z ο ατομικός αριθμός του πυρήνα και gΙΙ(i, ν)
ο παράγοντας Gaunt (≈ 1).

Για τον υπολογισμό του συντελεστή απορρόφησης είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τον πληθυσμό
κάθε στάθμης, Ni, που προκύπτει από την κατανομή Boltzmann (2.2). Για υδρογονοειδή άτομα, ισχύουν
οι σχέσεις (2.7) και (2.4) για τα στατιστικά βάρη και την ενέργεια της στάθμης οπότε, σε συνδυασμό με τα
παραπάνω παίρνουμε:

kνρ =
64π2

3
√
3

e6Rz4

h3cν3
N0

U0

e−hcRz4/kT
∞
∑

imin

gΙΙ
i3

e−hRz4/i2kT (2.19)

Σχήμα 2.6: Συντελεστής απορρόφησης (κάτω) και φάσμα (επάνω) από δέσμιες - ελεύθερες
μεταπτώσεις του υδρογόνου

Η εξάρτηση του συντελεστή απορρόφησης από τη συχνότητα δίνεται, για δύο τιμές της
θερμοκρασίας, στο Σχήμα 2.6. Οι ασυνέχειες που αντιστοιχούν στα κατώφλια ιονισμού των
σταθμών είναι μικρότερες για τη μεγαλύτερη θερμοκρασία επειδή μεγαλώνει ο πληθυσμός
των ηλεκτρονίων στις ανώτερες στάθμες. ΄Ετσι το μέγεθος της ασυνέχειας είναι ένα καλό
διαγνωστικό της θερμοκρασίας. Το ίδιο σχήμα δείχνει το αποτέλεσμα της απορρόφησης στο
φάσμα. Η ένταση της ακτινοβολίας είναι μεγαλύτερη εκεί που ο συντελεστής απορρόφησης
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είναι μικρότερος, γιατί η ακτινοβολία προέρχεται από βαθύτερα στρώματα της φωτόσφαιρας
που είναι θερμότερα.

Οι απότομες μεταβολές της έντασης που οφείλονται στα κατώφλια ιονισμού του υ-
δρογόνου και άλλων στοιχείων διακρίνονται στο φάσμα του ήλιου και των αστεριών. ΄Ενα
μέρος του ηλιακού φάσματος στο υπεριώδες, που περιλαμβάνει το όριο Lyman στα 912 Α̊
παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.7. Σε αντίθεση με το Σχήμα 2.6, ένταση είναι μεγαλύτεη πρίν
από το όριο γιατί η ακτινοβολία σχηματίζεται σε περιοχη που η θερμοκρασία αυξάνει με το
ύψος. Γιά τον ίδιο λόγο οι φασματικές γραμμές είναι γραμμές εκπομπής.

Σχήμα 2.7: ΄Ενα μέρος του ηλιακού φάσματος στο υπεριώδες. Διακρίνεται το όριο Lyman σε
μήκος κύματος 912 Α̊ καθώς και διάφορες γραμμές εκπομπής, οι πιο έντονες από τις οποίες
είναι της σειράς του Lyman

2.2.3 Ελεύθερες - ελεύθερες ατομικές μεταπτώσεις (free-
free)

Από τη σκοπιά της ηλεκτρομαγνητικής θεωρίας οι μεταπτώσεις αυτές μπορούν να θεωρηθούν
ως αλληλεπιδράσεις ιόντων-ελευθέρων ηλεκτρονίων. Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια ακτινοβολούν
(ή απορροφούν ακτινοβολία), καθώς επιβραδύνονται (ή επιταχύνονται) από το ηλεκτρικό
πεδίο των ιόντων. Για το λόγο αυτό οι ελεύθερες - ελεύθερες μεταπτώσεις έχουν και την
ονομασία bremsstrahlung (ακτινοβολία πέδης).

Ο συντελεστής απορρόφησης δίνεται από την έκφραση:

kνρ =

∫

∞

0

NiNef(v)αff (ν, v) dv (2.20)

όπου Ni είναι η πυκνότητα των ιόντων, Ne η πυκνότητα των ηλεκτρονίων και f(v) η συνάρτηση κατανομής
των ταχυτήτων των ηλεκτρονίων. Η ενεργός διατομή είναι:

αff (ν, v) =
2

3
√
3

Rz2h2e2

m3πcv

gΙΙΙ
ν3

(2.21)

όπου gΙΙΙ είναι πάλι ένας παράγοντας Gaunt.
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Χρησιμοποιώντας την κατανομή Maxwell-Boltzmann (2.14) και εκφράζοντας το γινόμενο NiNe από
την εξίσωση του Saha (2.10), παίρνουμε από τις παραπάνω εξισώσεις:

kνρ =
16

3
√
3

Rz2e2

hc

1

ν3
Ui

U0

kT

m
N0e

−χ0/kT gΙΙΙ (2.22)

όπου N0 είναι η πυκνότητα των ουδετέρων ατόμων.

Στα οπτικά μήκη κύματος η διδικασία f-f είναι σημαντική μόνο για μεγάλες θερμοκρασίες
(> 104 Κ). ΄Ομως στα ραδιοφωνικά είναι ένας από τους κύριους μηχανισμούς εκπομπής. Η
έκφραση του συντελεστή απορρόφησης εκεί είναι πιο απλή:

kν ≈ ξ
N2

e

ν2T 3/2
(2.23)

όπου ξ ≈ 0.11 για T ∼ 104 και ξ ≈ 0.16 για T ∼ 106.

2.2.3.1 Απορρόφηση από Η−

Από νωρίς έγινε φανερό ότι η συνεχής απορρόφηση από το υδρογόνο, τα ελεύθερα ηλεκτρόνια
και τα μέταλλα δεν είναι αρκετή για να ερμηνεύσει την αδιαφάνεια της ηλιακής φωτόσφαιρας.
Η λύση δόθηκε από τον Chandrasekhar, που πρότεινε ως πηγή αδιαφάνειας το αρνητικό ιόν
υδρογόνου (Η−) που είναι ένα πρωτόνιο με δύο δέσμια ηλεκτρόνια. ΄Εχει μόνο μία σταθερή
ενεργειακή κατάσταση με ενέργεια ιονισμού 0.745 eV (που αντιστοιχεί σε κατώφλι στο μήκος
κύματος ∼16500 Α̊). Το διάγραμμα του συντελεστή απορρόφησης δίνεται στο Σχήμα 2.8.

Σχήμα 2.8: Συντελεστής απορρόφησης από το αρνητικό ιόν του υδρογόνου

2.2.4 Ατμοσφαιρικά μοντέλα του συνεχούς

discuss continuum models, e.g. p 88-89, B+D

2.2.5 Δέσμιες - δέσμιες μεταπτώσεις (bound-bound)

2.2.5.1 Πιθανότητες μετάπτωσης

Ας θεωρήσουμε 2 δέσμιες καταστάσεις, i και j (Σχήμα 18). Υπάρχουν τρείς διαδικασίες μετάπτωσης από
τη μία στάθμη στην άλλη που συνδέονται με ακτινοβολία2: η απορρόφηση, η αυθόρμητη εκπομπή και η
εξαναγκασμένη εκπομπή.

2Μεταπτώσεις μπορούμε να έχουμε και με συγκρούσεις
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Σχήμα 2.9: Δέσμιες - δέσμιες μεταπτώσεις

Ο ρυθμός των μεταπτώσεων απορρόφησης από τη στάθμη i στη στάθμη j μπορεί να εκφραστεί σαν

NiBijIν

όπουNi είναι η πυκνότητα της στάθμης i, Bij η πιθανότητα της μετάπτωσης και Iν η ένταση της ακτινοβολίας.
Ο ρυθμός μεταπτώσεων αυθόρμητης εκπομπής από τη στάθμη j στη στάθμη i είναι:

NjAji

όπου Nj είναι η πυκνότητα της στάθμης j και Aji η πιθανότητα της μετάπτωσης. Οι μεταπτώσεις εξ-
αναγκασμένης εκπομπής είναι αποτέλεσμα της επίδρασης του πεδίου της ακτινοβολίας και ο ρυθμός τους θα
είναι:

NjBjiIν

όπου Bji είναι και πάλι η πιθανότητα της μετάπτωσης. Οι ποσότητες Aji, Bij , και Bji είναι γνωστές και ως
συντελεστές Einstein. Το αντίστροφό τους αντιστοιχεί στο χρόνο ζωής της στάθμης.

Η συνθήκη σταθερότητας του πληθυσμού των σταθμών απαιτεί:

NiBijIν = Nj(Aji +BjiIν) (2.24)

εκφράζοντας τον λόγο Ni/Nj από τον νόμο του Boltzmann (63) και βάζοντας Iν = Bν (συνάρτηση του
Plank, σχέση (37) ), παίρνουμε από την (86) τις εξής σχέσεις μεταξύ των συντελεστών Einstein:

Aji =
2hν3

c2
Bji (2.25)

Bji =
gi
gj

Bij (2.26)

2.2.5.2 Συντελεστής απορρόφησης

Η κλασσική θεώρηση αντιμετωπίζει το ηλεκτρόνιο σαν σωμάτιο που κινείται στο ηλεκτρικό
πεδίο του πυρήνα, ενώ το ηλεκτρομαγνητικό κύμα δρα ως εξωτερική δύναμη. Η απορρόφηση
εμφανίζεται ως αποτέλεσμα συντονισμού που συμβαίνει όταν η συχνότητα του κύματος συμπέ-
σει με τη συχνότητα περιστροφής του ηλεκτρονίου και ο συντελεστής απορρόφησης έχει τη
μορφή καμπύλης Lorentz (Σχήμα 19):

kνρ =
2πe2

mc
Ni

γ

(ω − ω0)2 + γ2
(2.27)

όπου ω είναι η συχνότητα του κύματος, ω0 η συχνότητα συντονισμού και γ ο συντελεστής
απόσβεσης:

γ =
2

3

e2ω2

mc2
(2.28)
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Το ημιεύρος της γραμμής, που είναι ίσο με τον συντελεστή απόσβεσης, είναι το ίδιο
για όλες τις γραμμές και ισούται με:

∆λ ≈ 10−4Α̊ (2.29)

Σχήμα 2.10: Συντελεστής απορρόφησης φασματικής γραμμής

Η κβαντομηχανική θεώρηση, αντί της (80), δίνει:

kνρ =
2πe2

mc
Nifij

Γij

(ω − ωij)2 + Γ2
ij

(2.30)

διαφέρει δηλαδή από την κλασσική μόνο κατά τον διορθωτικό παράγοντα fij και τον παράγον-
τα απόσβεσης, Γij , που δίνεται τώρα από τη σχέση:

Γij = Γi + Γj (2.31)

όπου Γi είναι ο ρυθμός αποπληθυσμού της στάθμης i (το αντίστροφό του, Γ−1
i , είναι ο

χρόνος ζωής της στάθμης) και είναι το άθροισμα των ρυθμών όλων των διαδικασιών που
απομακρύνουν ηλεκτρόνια από τη στάθμη:

Γi =
i−1
∑

k=1

Aik +
∞
∑

j=i+1

BijJν +
i−1
∑

j=1

BijJν + όροι συγκρούσεων (2.32)

Το πρώτο άθροισμα στην (94) αντιστοιχεί στις αυθόρμητες εκπομπές, το δεύτερο στις
απορροφήσεις και το τρίτο στις εξαναγκασμένες εκπομπές από τη στάθμη i. Η τυπική τιμή
του Γ είναι ∼ 108 sec−1, που αντιστοιχεί σε ημιεύρος

∆λ ≈ 10−2Α̊ (2.33)

2.2.5.3 Παράγοντες διεύρυνσης γραμμών

Πέρα από το φυσικό εύρος που έχει κάθε γραμμή, μια σειρά παράγοντες την διευρύνουν
παραπέρα, όπως θα δούμε στη συνέχεια.
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2.2.5.3.1 Διεύρυνση Doppler (θερμική) Λόγω των θερμικών κινήσεων το μήκος
κύματος της γραμμής που εκπέμπει κάθε ιόν παρουσιάζει μετάθεση Doppler. Επειδή άλλα
ιόντα κινούνται προς τον παρατηρητή και άλλα απομακρύνονται, έχουμε συνολικά διεύρυνση
της γραμμής. Υπενθυμίζουμε ότι η μετάθεση Doppler είναι:

∆ν

ν0
=

∆λ

λ0

=
vℓ
c

(2.34)

όπου vℓ είναι η συνιστώσα της ταχύτητας στη διεύθυνση παρατήρησης.
Η ενεργός διατομή για ένα ιόν που παρουσιάζει μετάθεση Doppler, ∆ν, είναι, σύμφωνα με την (92):

αν =
κνρ

N
=

e2

mc
f

Γ/2π

(ν − ν0 −∆ν)2 + (Γ/2π)2

Για να υπολογίσουμε την ενεργό διατομή για ένα σύνολο ιόντων πρέπει να πολλαπλασιάσουμε επί
την παραπάνω ποσότητα με την κατανομή ταχυτήτων, f(vℓ) και να ολοκληρώσουμε ως προς την ταχύτητα.
Η κατάλληλη κατανομή ταχυτήτων είναι η Maxwell-Boltzmann (76), οπότε, εκφράζοντας και τη μετάθεση
Doppler από την (96) παίρνουμε:

αν =
e2

mc
f
Γ

2π

(

M

2πkT

)1/2 ∫ ∞

−∞

e−Mv2

ℓ
/2kT

(ν − ν0 − ν0vℓ/c)2 + (Γ/2π)2
dvℓ (2.35)

Τελικά η ενεργός διατομή δίνεται από τη σχέση:

αν =
πe2

mc
f

1

∆νD
√
π

a

π

∫

∞

−∞

e−y2

a2 + (u− y)2
dy (2.36)

όπου y, u και a είναι αδιάστατες ποσότητες και συνδέονται με τη ταχύτητα, τη συχνότητα
και τον παράγοντα απόσβεσης με τις σχέσεις:

y =
vℓ
vth

= vℓ

(

M

2kT

)1/2

(2.37)

u =
ν − ν0
∆νD

(2.38)

a =
Γ

2π

1

∆νD
(παράγοντας απόσβεσης) (2.39)

ενώ, vth =

(

2kT

M

)1/2

(μέση θερμική ταχύτητα ιόντων) (2.40)

και ∆νD = ν0
vth
c

=
ν0
c

(

2kT

M

)1/2

(εύρος Doppler) (2.41)

Η (98) συνήθως γράφεται στη μορφή:

αν = α0H(a, u) (2.42)

όπου

α0 =
πe2

mc
f

1

∆νD
√
π

(2.43)
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και

H(a, u) =
a

π

∫

∞

−∞

e−y2

a2 + (u− y)2
dy (2.44)

Η συνάρτηση H(a, u) λέγεται συνάρτηση Voigt, δεν μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά
και η μορφή της δίνεται στο Σχήμα 16. Για μικρές τιμές του u, δηλαδή κοντά στο κέντρο της
γραμμής, έχει μορφή καμπύλης Gauss (όπως η κατανομή Maxwell-Boltzmann), ενώ στις
πτέρυγες της γραμμής έχει μορφή καμπύλης Lorentz (όπως ο συντελεστής απορρόφησης,
σχέση 89). Σχηματικά:

H(a, u) ∼ e−u2

+
a

√
πu2

(2.45)

Η μορφή του κεντρικού τμήματος της γραμμής εξαρτάται μόνο από τη μάζα του ιόντος και
τη θερμοκρασία. Το ημιεύρος είναι:

∆λ

λ0
=

∆ν

ν0
=

√
ln 16

vth
c

(2.46)

Σχήμα 2.11: Η μορφή της συνάρτησης Voigt για τρείς τιμές του συντελεστή απόσβεσης

Ας δούμε ένα παράδειγμα με μια γραμμή υδρογόνου και μία σιδήρου στη ηλιακή φωτόσ-
φαιρα (T ≈ 6000Κ). Για το υδρογόνο:

vth = 9.9× 105 cm/sec =⇒ ∆λ/λ = 4.6× 10−5

και για λ = 6563 Α̊ (γραμμή Ηα),
∆λ ≈ 0.3 Α̊

Για τον σίδηρο:

vth = vth,H/
√
A

όπου A το ατομικό βάρος (=55.85 για τον Fe) και για το ίδιο μήκος κύματος παίρνουμε

∆λ ≈ 0.04 Α̊

Για το λόγο αυτό ο πυρήνας των μεταλλικών γραμμών έχει μικρότερο εύρος από τον
πυρήνα των γραμμών του υδρογόνου. Σημειώνουμε επίσης ότι το θερμικό εύρος του συντε-
λεστή απορρόφησης είναι αρκετά μεγαλύτερο από το φυσικό εύρος (σχέση 91)
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2.2.5.3.2 Διεύρυνση από συγκρούσεις Αν στη διάρκεια αλληλεπίδρασης ηλεκ-
τρομαγνητικού κύματος - ιόντος υπάρξει σύγκρουση με άλλο ιόν, το αποτέλεσμα θα είναι η
αλλαγή του εύρους ή/και της φάσης του εκπεμπόμενου κύματος (Σχήμα 21). Η παραμόρ-
φωση του ημιτονοειδούς κύματος είναι ισοδύναμη με διεύρυνση της γραμμής.

Σχήμα 2.12: Αποτέλεσμα συγκρούσεων στην εκπομπή ηλεκτρομαγνητικού κύματος

2.2.5.3.3 Διεύρυνση Zeeman Υπενθυμίζουμε ότι το φαινόμενο Zeeman συνίσταται
στο διαχωρισμό των ενεργειακών επιπέδων κάτω από την επίδραση μαγνητικού πεδίου:

∆λ = 4.67 10−13gλ2B (2.47)

όπου το μαγνητικό πεδίο B μετριέται σε Gauss, το μήκος κύματος σε Α̊ και g είναι ο
παράγοντας Lande που προσδιορίζεται από τους κβαντικούς αριθμούς των σταθμών που
εμπλέκονται στη μετάπτωση και έχει τιμές μεταξύ 0 και 3.

΄Οταν το μαγνητικό πεδίο είναι μικρό, ο διαχωρισμός των συνιστωσών Zeeman είναι
μικρός. ΄Ετσι όταν παρατηρείται η ολική ένταση της ακτινοβολίας (και όχι η κυκλική πόλωση),
το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως διεύρυνση της γραμμής.

2.2.5.3.4 Διεύρυνση Stark Το φαινόμενο Stark είναι αντίστοιχο του φαινόμενου
Zeeman, με το ηλεκτρικό πεδίο στο ρόλο του μαγνητικού. Κάτω από συνηθισμένες καταστά-
σεις δεν υπάρχουν μεγάλης κλίμακας ηλεκτρικά πεδία στις αστρικές ατμόσφαιρες, λόγω της
μεγάλης αγωγιμότητας του πλάσματος. Κάθε ιόν όμως δέχεται ένα διακυμαινόμενο ηλεκτρικό
πεδίο, που προέρχεται από άλλα ιόντα και ηλεκτρόνια. Το πεδίο αυτό προκαλεί διεύρυνση των
ενεργειακών σταθμών (και των αντιστοίχων γραμμών) καθώς και ανάμειξη των ανωτέρων
σταθμών με το συνεχές.

Αποτέλεσμα της διεύρυνσης Stark είναι ότι δεν παρατηρούνται, π.χ., οι ανώτερες γραμ-
μές της σειράς του Balmer αλλά από την 20η περίπου συγχωνεύονται με το αντίστοιχο
συνεχές. Άλλο αποτέλεσμα είναι η ανυπαρξία γραμμών στην ακτινοβολία των αστεριών στα
ραδιοκύματα, επειδή η διαφορά ενέργειας για τέτοιες μεταπτώσεις είναι πολύ μικρότερη από
αυτή που αντιστοιχεί στη διεύρυνση Stark.

2.2.6 Γυρομαγνητική ακτινοβολία

Τα φορτισμένα σωμάτια, μέσα σε μαγνητικό πεδίο έντασης B, κινούνται σε ελικοειδείς τρο-
χιές γύρω από τις δυναμικές γραμμές (Σχήμα 22), με συχνότητα:

ωH =
eB

mc
(2.48)
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Καθώς η διεύθυνση της ταχύτητάς τους αλλάζει, επιταχύνονται και εκπέμπουν ακτι-
νοβολία στις αρμονικές της γυροσυχνότητας:

ωs =
sωH/γ

1− β cos θ cosϕ
(2.49)

όπου s ο αριθμός τη αρμονικής, β = v/c, γ = (1 − β2)−1/2, θ η γωνία ανάμεσα στον
παρατηρητή και τη διεύθυνση του πεδίου και ϕ η γωνία ανάμεσα στην ταχύτητα και τη
διεύθυνση του πεδίου. Ο παρονομαστής στην (111) οφείλεται στη μετάθεση Doppler.

Σχήμα 2.13: Κίνηση ηλεκτρονίου σε μαγνητικό πεδίο

΄Ενα μεμονωμένο ηλεκτρόνιο θα εκπέμψει ακτινοβολία σε διακριτές συχνότητες, ω1,
ω2, ω3, . . . Αν η κατανομή ταχυτήτων των ηλεκτρονίων είναι ισότροπη, η γωνία ϕ μπορεί να
πάρει τιμές από 0 έως π (−1 < cosϕ < 1) πράγμα που προκαλεί διεύρυνση της περιοχής
συχνοτήτων εκπομπής ανάμεσα στις συχνότητες

ωs1 =
sωH/γ

1− β cos θ
, για cosϕ = 1 και,

ωs1 =
sωH/γ

1 + β cos θ
, για cosϕ = −1

΄Ετσι το φασματικό εύρος της εκπομπής γίνεται:

∆ω

ω
= 2β cos θ (2.50)

Παραπέρα διεύρυνση έχουμε επειδή όλα τα ηλεκτρόνια δεν έχουν την ίδια ενέργεια. Για
ενέργειες που αντιστοιχούν στα θερμικά ηλεκτρόνια του ηλιακού στέμματος (T ∼ 106Κ), οι
αρμονικές είναι ακόμα διακριτές και έχουμε σημαντική συμβολή μόνο από τις χαμηλότερες
(μέχρι s ∼ 4). Η εκπομπή αυτή ονομάζεται γυρομαγνητική. Σε μεγαλύτερες ενέργειες (πάνω
από ∼100 keV) συμβάλλουν στην εκπομπή και οι ανώτερες αρμονικές, ενώ το φάσμα γίνεται
σχεδόν συνεχές γιατί οι ανώτερες αρμονικές διευρύνονται τόσο που αλληλεπικαλύπτονται
(ακτινοβολία γυροσύγχροτρον). Τέλος σε πολύ μεγάλες ενέργειες (γ ≫ 1) το φάσμα είναι
συνεχές (ακτινοβολία σύγχροτρον).

2.2.7 Ακτινοβολία από κύματα πλάσματος

Τα κύματα πλάσματος είναι ηλεκτροστατικές ταλαντώσεις που σχετίζονται με διαχωρισμό
θετικών-αρνητικών φορτίων. Η συχνότητα τους είναι:

ωp =

√

4πNee2

me

(2.51)
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Αν και τα κύματα πλάσματος δεν είναι ηλεκτρομαγνητικά, η αλληλεπίδρασή τους με
άλλα κύματα (π.χ. ιοντοακουστικά κύματα) μπορεί να δόσει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
στη συχνότητα πλάσματος και την πρώτη αρμονική της. Στον μηχανισμό αυτό οφείλονται
ισχυρές εκπομπές του ήλιου στα μετρικά ραδιοκύματα, οι οποίες συνδέονται είτε με δέσμες
ηλεκτρονίων ή με κύματα κρούσης που δημιουργούνται χαμηλά στο ηλιακό στέμμα και κι-
νούνται προς τα επάνω.

2.3 Φασματικές γραμμές

Τα αστρικά φάσματα είναι γεμάτα από φασματικές γραμμές, που περιέχουν ένα πλήθος από
πληροφορίες για τις φυσικές συνθήκες της αστρικής ατμόσφαιρας. Για το λόγο αυτό θα
αφιερώσουμε αυτό το κεφάλαιο στη μελέτη του σχηματισμού τους.

2.3.1 Παρατηρήσιμες ποσότητες

Ονομάζουμε προφίλ της γραμμής (Σχήμα 23) το διάγραμμα της ειδικής έντασης (ή της
ροής) συναρτήσει της συχνότητας (ή του μήκους κύματος). Η περιοχή του προφίλ κοντά
στο ελάχιστο της έντασης ονομάζεται κέντρο της γραμμής ή πυρήνας, ενώ οι περιοχές
κοντά στο συνεχές ονομάζονται πτέρυγες. Ορίζουμε την ένταση της γραμμής, rν , (residual
intensity) ως:

rν =
Iν
Ic

(2.52)

όπου Ic η ένταση του γειτονικού συνεχούς.

Σχήμα 2.14: Προφίλ φασματικής γραμμής

Το βάθος της γραμμής ορίζεται σαν:

αν = 1− rν =
Ic − Iν

Ic
(2.53)

και το ισοδύναμο εύρος:

Wν =
∫

∞

0
αν dν (2.54)

Το ισοδύναμο εύρος παριστάνει το εύρος γραμμής με βάθος ίσο με τη μονάδα και τετραγωνικό
προφίλ που αποκόπτει τόση ακτινοβολία όσο και η συγκεκριμένη γραμμή.
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2.3.2 Εξίσωση μεταφοράς

Η μεταβολή της ειδικής έντασης της γραμμής οφείλεται στις παρακάτω διαδικασίες:

i. Απορρόφηση στο συνεχές:

−kνρIν = −(κν + σν)ρIν

όπου κν η καθαρή απορρόφηση και σν η σκέδαση.

ii. Απορρόφηση στη γραμμή:

lνρIν

όπου lν ο συντελεστής απορρόφησης στη γραμμή.

iii. Καθαρή εκπομπή στο συνεχές:

kνρBν

όπου υποθέσαμε ΤΘΙ.

iv. Καθαρή εκπομπή στη γραμμή:

εlνρBν

όπου ε το ποσοστό της καθαρής απορρόφησης στη γραμμή

v. Σκέδαση στο συνεχές:

σνρJν

vi. Σκέδαση στη γραμμή:

(1 − ε)lνρJν

Συνδυάζοντας τους παραπάνω όρους παίρνουμε:

µ
dIν
dz

= −(κ+ σ + lν)ρIν + κρBν + εlνρBν

+ σρJν + (1− ε)lνρJν (2.55)

όπου δεν γράψαμε τους δείκτες της συχνότητας στην απορρόφηση του συνεχούς επειδή είναι πρακτικά
σταθερή στη στενή φασματική περιοχή της γραμμής. Ορίζοντας το οπτικό βάθος στη γραμμή σαν:

dτν = −(κ+ σ + lν)ρdz (2.56)

παίρνουμε:

µ
dIν
dτν

= Iν − λνBν − (1− λν)Jν (2.57)

όπου

λν =
κ+ εlν

κ+ σ + lν
(2.58)

Η παραπάνω μορφή της εξίσωσης μεταφοράς είναι γνωστή σαν εξίσωση των Milne–Eddington. Η
λύση της προϋποθέτει γνώση των φυσικών συνθηκών της ατμόσφαιρας (ουσιαστικά της μεταβολής της
θερμοκρασίας και της πυκνότητας με το ύψος). Τις πληροφορίες αυτές τις παίρνουμε από μοντέλα που έχουν
υπολογιστεί με βάση το συνεχές φάσμα. Βέβαια, συγκρίνοντας τους υπολογισμούς του προφίλ της γραμμής
με τις παρατηρήσεις μπορούμε να διορθώσουμε το αρχικό μοντέλο.

Το μοντέλο των Milne–Eddington κάνει τη ρεαλιστική παραδοχή ότι η γραμμή σχη-
ματίζεται στη ίδια περιοχή με το συνεχές. Θα αναφέρουμε για ιστορικούς λόγους και το
μη ρεαλιστικό μοντέλο των Schuster-Schwarchild που υποθέτει ότι η γραμμή απορρόφησης
σχηματίζεται σε ψυχρό στρώμα της ατμόσφαιρας (ανατρεπτική στοιβάδα) που βρίσκεται πάνω
από θερμότερο στρώμα που εκπέμπει το συνεχές.
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2.3.3 Υπολογισμός προφίλ γραμμής στην καθαρά θερμική
περίπτωση

Η απλούστερη περίπτωση είναι όταν έχουμε καθαρά θερμική γραμμή, δηλαδή όταν αγνοή-
σουμε τη σκέδαση και στο συνεχές και στη γραμμή. Για ε = 1 και σ = 0 έχουμε λν = 1 και
η (119) παίρνει τη γνωστή μας μορφή:

µ
dIν
dτν

= Iν −Bν (2.59)

με λύση:

Iν(τν = 0, µ) =
∫

∞

0
Bνe

−tν/µ dtν/µ (2.60)

Υποθέτουμε ότι η συνάρτηση του Plank μεταβάλλεται γραμμικά με το οπτικό βάθος στο
συνεχές, τ :

Bν(τ) = a+ bτ (2.61)

΄Εχουμε ότι

dτ =
κ

κ + lν
dτν =

dτν
1 + ην

(2.62)

όπου
ην = lν/κ (2.63)

Υποθέτουμε παραπέρα ότι η ποσότητα ην είναι ανεξάρτητη από το οπτικό βάθος (υ-
πόθεση Milne-Eddington). Η υπόθεση αυτή δεν είναι κακή, γιατί μολονότι οι συντελεστές
απορρόφησης στη γραμμή και το συνεχές μεταβάλλονται κατά τάξεις μεγέθους στην περιοχή
σχηματισμού της γραμμής, ο λόγος τους μεταβάλλεται πολύ λιγότερο. Με αυτή την υπόθεση
η (124) δίνει:

τ =
τν

1 + ην
(2.64)

και συνεπώς:

Bν(τν) = a+
bτν

1 + ην
(2.65)

Από την (122) και την (127) παίρνουμε:

Iν(0, µ) = a +
bµ

1 + ην
(2.66)

στο συνεχές ην = 0, οπότε,
Ic(0, µ) = a+ bµ (2.67)

από τις (128) και (129), η ένταση της γραμμής θα είναι:

rν(0, µ) =
Iν
Ic

=
a+ bµ/(1 + ην)

a + bµ
(2.68)

και το βάθος:

αν(0, µ) = 1− rν =
bµ

a+ bµ

ην
1 + ην

(2.69)
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Είναι φανερό από την (131) ότι αν b > 0 έχουμε γραμμή απορρόφησης και αν b < 0
γραμμή εκπομπής. Από φυσική πλευρά αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά αποτέλεσμα του
ότι στο κέντρο της γραμμής βλέπουμε πιο ψηλά από το συνεχές (λόγω της αύξησης της
αδιαφάνειας). Αν η θερμοκρασία ελαττώνεται με το ύψος (b > 0), τα ψηλότερα στρώματα
ακτινοβολούν λιγότερο με αποτέλεσμα να βλέπουμε γραμμή απορρόφησης. Σημειωτέον ότι
μια καθαρά θερμική γραμμή εξαφανίζεται στο χείλος (αν(0, 0) = 0).

΄Οταν ην ≪ 1 (αδύνατες γραμμές) έχουμε

αν ∝ ην (2.70)

δηλαδή το προφίλ της γραμμής έχει την ίδια μορφή με το προφίλ του συντελεστή απορ-
ρόφησης. Αντίθετα, αν ην ≫ 1, που συμβαίνει στους πυρήνες ισχυρών γραμμών, το βάθος
της γραμμής τείνει στην οριακή τιμή

αν =
bµ

a+ bµ
=

µ

a/b+ µ
(2.71)

Η τιμή αυτή είναι η ίδια για όλες τις γραμμές και εξαρτάται μόνον από τη θέση στον δίσκο
(µ) και τη μορφή της συνάρτησης πηγής (a/b).

2.3.4 Καμπύλη αύξησης
Η μεταβολή της παραμέτρου ην με το μήκος κύματος ακολουθεί το προφίλ του συντελεστή απορρόφησης,
δηλαδή

ην ∝ H(a, u) (2.72)

όπου H η συνάρτηση Voigt (σχέση 106). Η μέγιστη τιμή της ην είναι προφανώς στη συχνότητα που
αντιστοιχεί στη μετάπτωση (εκτός αν έχουμε μετάθεση Doppler ή διαχωρισμό Zeeman) και η τιμή της
εξαρτάται από την τιμή της παραμέτρου α0 (σχέση 105) και την πυκνότητα του ιόντος που απορροφά.

Σχήμα 2.15: Μεταβολή του προφίλ της γραμμής όταν αυξάνει η απορρόφηση

Η μεταβολή του προφίλ της γραμμής καθώς αυξάνει η κεντρική τιμή της απορρόφησης δίνεται στο
Σχήμα 24. Η αύξηση της απορρόφησης προκαλεί συνεχή αύξηση του ισοδύναμου εύρους της γραμμής.
Για χαμηλή απορρόφηση, όπως είπαμε και παραπάνω, το προφίλ της γραμμής αναπαράγει το προφίλ του
συντελεστή απορρόφησης. Εμφανίζεται κύρια ο πυρήνας Doppler και το εύρος της γραμμής είναι ανάλογο
του εύρους Doppler. Καθώς αυξάνει η απορρόφηση, αναπτύσσονται οι πτέρυγες Lorentz και για πολύ
μεγάλη απορρόφηση το κέντρο της γραμμής παθαίνει κόρο, ο πυρήνας Doppler εξαφανίζεται και κυριαρχούν
οι πτέρυγες. ΄Ετσι προφίλ της γραμμής δεν μοιάζει πια καθόλου με το προφίλ του συντελεστή απορρόφησης.
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Η αύξηση του ισοδύναμου εύρους με την απορρόφηση μπορεί να υπολογιστεί από την (116) και δίνεται
στο Σχήμα 25 (καμπύλη αύξησης). Πειραματικές καμπύλες αύξησης (Σχήμα 26) μπορούν να κατασκευαστούν
χρησιμοποιώντας ισοδύναμα εύρη πολλών γραμμών του ίδιου ιόντος, ή ακόμα και διαφορετικών ιόντων (κάθε
γραμμή δίνει ένα σημείο στην καμπύλη αύξησης). Η σύγκριση της πειραματικής καμπύλης αύξησης με
θεωρητικές δίνει:

Σχήμα 2.16: Θεωρητική καμπύλη αύξησης

α. Τη θερμοκρασία διέγερσης, Texc, του ιόντος (δηλαδή αυτή που εμφανίζεται στην εξίσωση Boltzmann,
σχέση 63).

β. Το εύρος Doppler της γραμμής και από εκεί την μέση ταχύτητα τυχαίας κίνησης των ιόντων, ξ =
c∆λD/λ0 Η τιμή της ξ βρίσκεται μεγαλύτερη από τη θερμική ταχύτητα που υπολογίζεται με βάση τη
θερμοκρασία διέγερσης. Το φαινόμενο αυτό αποδίδεται σε ύπαρξη κινήσεων μικρής κλίμακας (που μ-
πορεί να οφείλονται στην κοκκίαση ή σε κύματα) και ονομάζεται μικροστροβιλισμός (microturbulence).
Το μέγεθος του μικροστροβιλισμού περιγράφεται από την παράμετρο ξt, που ορίζεται ώστε:

ξ2 = t2th + ξ2t =
2kTεξς
M

+ ξ2t (2.73)

Για τη φωτόσφαιρα του ήλιου βρίσκουμε ξ ≈ 1.6 km/sec, vth ≈ 1.2 km/sec και ξt ≈ 1 km/sec.

Σχήμα 2.17: Πειραματική καμπύλη αύξησης

γ. Την αφθονία του στοιχείου.

δ. Την τιμή του παράγοντα απόσβεσης, a.
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2.3.5 Επίδραση της σκέδασης
Για την περιοχή θερμοκρασιών της ηλιακής φωτόσφαιρας η σκέδαση στο συνεχές δεν είναι σημαντική. Σε
ορισμένες γραμμές όμως, κύρια σε αυτές που η κατώτερη στάθμη τους είναι η χαμηλότερη ενεργειακή στάθμη
του ιόντος, η σκέδαση στη γραμμή παίζει ρόλο στη διαμόρφωση του φασματικού προφίλ και έχει τα εξής
αποτελέσματα:

α. Οι γραμμές γίνονται πιο βαθιές από τις καθαρά θερμικές, επειδή περισσότερα φωτόνια σκεδάζονται
από τη γραμμή στο συνεχές παρά από το συνεχές στη γραμμή.

β. Οι γραμμές δεν εξαφανίζονται στο χείλος.

2.3.6 Παραδείγματα προφίλ φασματικών γραμμών

Στο Σχήμα 27 δίνουμε παρατηρήσεις προφίλ γραμμών του ηλιακού φάσματος στα οπτικά
μήκη κύματος, με γραμμές απορρόφησης. Στα παραδείγματα φαίνεται καθαρά ότι οι αμυδρές
γραμμές απορρόφησης δεν έχουν ανεπτυγμένες πτέρυγες, αντίθετα με τις ισχυρές γραμμές
(Mgι b, Naι D1 και D2) που εμφανίζουν έντονα τα χαρακτηριστικά των πτερύγων του προφίλ
Lorentz. Φαίνεται επίσης ότι η γραμμή Ηα του υδρογόνου (η πρώτη της σειράς του Balmer,
6563 Α̊) έχει πολύ μεγαλύτερο εύρος του πυρήνα Doppler από τις γραμμές των βαρύτερων
στοιχείων, σύμφωνα και με όσα συζητήσαμε στο κεφάλαιο 4.4.3.1 για τη θερμική διεύρυνση.

Σχήμα 2.18: Προφίλ των γραμμών Mgι b, Ηα, και Nai D του ηλιακού φάσματος

Σε αντίθεση με το οπτικό μέρος του ηλιακού φάσματος, όπου έχουμε γραμμές απορ-
ρόφησης, στο υπεριώδες εμφανίζονται γραμμές εκπομπής (Σχήμα 16). Αυτό εξηγείται με
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βάση τη συζήτηση που κάναμε στο κεφάλαιο 5.4: Οι οπτικές γραμμές σχηματίζονται στη
φωτόσφαιρα όπου η θερμοκρασία ελαττώνεται με το ύψος, ενώ οι γραμμές του υπεριώδους
σχηματίζονται σε περιοχή όπου η θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος (μεταβατική περιοχή χρω-
μόσφαιρας – στέμματος).
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Κεφάλαιο 3

Αστρικά φάσματα και το διάγραμμα
Hertzsprung-Russel

3.1 Εισαγωγή

Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναπτύξαμε ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για την ανάλυση της
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν τα αστρονομικά αντικείμενα. Εξετάσαμε
τους μηχανισμούς εκπομπής και απορρόφησης που συνδέονται τόσο με το συνεχές φάσμα όσο
και με τις φασματικές γραμμές και αναπτύξαμε τη θεωρία της μεταφοράς της ακτινοβολίας που
συνδέει αυτό που ακτινοβολείται με αυτό που παρατηρείται. Με βάση αυτά που συζητήσαμε,
περιμένουμε τα αστρικά φάσματα να εμφανίζουν γραμμές απορρόφησης, αφού η θερμοκρασία
στην ατμόσφαιρά τους μειώνεται με το ύψος.

Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα αξιοποιήσουμε το εργαλείο αυτό για να κατανοήσουμε τη
μορφή των αστρικών φασμάτων και να πάρουμε από αυτά πληροφορίες για τις φυσικές συν-
θήκες που επικρατούν στις αστρικές ατμόσφαιρες. Σημειώνουμε ότι η εμφάνιση της αστρικής
φασματοσκοπίας σηματοδοτεί την απαρχή της Αστροφυσικής, ως ιδιαίτερου κλάδου της Ασ-
τρονομίας που έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της φυσικής κατάστασης και των φυσικών
διαδικασιών έξω και πέρα από το περιβάλλον της γης.

3.2 Ιστορική αναδρομή

Μολονότι το ότι το λευκό φώς αναλύεται σε χρώματα που συγκροτούν το φάσμα ήταν γνωστό
από την εποχή του Newton τουλάχιστον, η συστηματική μελέτη του φάσματος του ήλιου και
των αστεριών δεν ξεκίνησε παρά τον 19o αιώνα, με την ανακάλυψη των φασματικών γραμμών.

Πρώτος φέρεται να διαπίστωσε την ύπαρξη σκοτεινών γραμμών (γραμμών απορρόφη-
σης) στο ηλιακό φάσμα οWallaston το 1802, αυτός όμως που τις μελέτησε συστηματικά από
το 1814 και μετά ήταν ο Fraunhofer. Ο Fraunhofer κατέγραψε αρκετές εκατοντάδες από
τις γραμμές αυτές και ονόμασε τις πιο ισχυρές με γράμματα του λατινικού αλφαβήτου (A,
B, C, ..., a, b, c κλπ, βλ. Σχήμα 3.1). Η ορολογία αυτή χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα, ενώ
το ηλιακό φάσμα ονομάζεται προς τιμήν του φάσμα Fraunhofer. Παράλληλα αναπτύσσονταν
και η εργαστηριακή φασματοσκοπία και έτσι οι Kirchoff και Bunsen ανακάλυψαν ότι σε
κάθε χημικό στοιχείο αντιστοιχούν συγκεκριμένες φασματικές γραμμές. ΄Ετσι απόδοσαν
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Σχήμα 3.1: Το ηλιακό φάσμα (επάνω) και τμήμα από το σκίτσο του Fraunhofer (κάτω), με σημει-
ωμένες τις γραμμές D (Na), E (Fe), b (Mg) και F (Ηβ της σειράς του Balmer)

την ύπαρξη των περισσότερων γραμμών του ηλιακού φάσματος σε απορρόφηση από αυτά τα
στοιχεία στον ήλιο. Σημειώνουμε ότι κάποιες γραμμές στο φάσμα Fraunhofer οφείλονται
στην ατμόσφαιρα της γης, όπως η Α και η Β που προέρχονται από το Ο2. Τέτοιες γραμμές
ονομάζονται τελλουρικές.

Από τα πρώτα χρόνια έγινε φανερό ότι τα αστρικά φάσματα παρουσιάζουν μια μεγάλη
μορφολογική ποικιλία, ως προς το ποιές γραμμές εμφανίζονται στο καθένα και με τι ένταση.
Η πρώτη απόπειρα ταξινόμησης έγινε από τον Secchi τη δεκαετία του 1860, που κατέταξε
τα φάσματα σε τέσσαρες κατηγορίες, σύμφωνα με το χρώμα των αστεριών και τις γραμμές
απορρόφησης. Η πρώτη κατηγορία περιλάμβανε τα λευκά αστέρια με λίγες φασματικές γραμ-
μές, η δεύτερη τα κίτρινα με περισσότερες, η τρίτη τα κόκκινα με ακόμα περισσότερες και η
τέταρτη κατηγορία τα βαθειά κόκκινα με πάρα πολλές γραμμές.

Ο Secchi βασίστηκε σε οπτικές παρατηρήσεις και, όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη,
σχεδίαζε τα φάσματα. Η ανακάλυψη της φωτογραφίας και η εφαρμογή της στην αστρική
φασματοσκοπία έδωσε μεγάλη ώθηση στη μελέτη των αστρικών φασμάτων. Η πρώτη φω-
τογραφική καταγραφή αστρικού φάσματος έγινε από τον Henry Draper που φωτογράφησε
το φάσμα του Βέγα το 18721. Ο ίδιος πήρε πάνω από 100 φωτογραφίες φασμάτων μέχρι το
θάνατό του, δέκα χρόνια αργότερα.

Η φωτογράφιση του φάσματος κάθε αστεριού με τη χρήση φασματογράφου προσαρ-
μοσμένου στο εστιακό επίπεδο του τηλεσκοπίου προσφέρει τη μεγαλύτερη δυνατή φασματική
διακριτική ικανότητα, περιορίζει όμως τον αριθμό των αστεριών που μπορούν να μελετηθούν
σε μια νύχτα και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αμυδρά αστέρια. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος
για τη μαζική φωτογράφηση αστρικών φασμάτων είναι η χρήση αντικειμενικού πρίσματος,

1Ο Henry Draper ήταν γιατρός και χημικός, πρωτοπόρος στη φωτοχημεία και στην αστρονομική χρήση
της φωτογραφίας. Πέρα από τα αστρικά φάσματα, ήταν ο πρώτος που φωτογράφησε τη Σελήνη και το
νεφέλωμα του Ωρίωνα
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τοποθετημένου μπροστά από το άνοιγμα του τηλεσκοπίου. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να
καταγραφούν τα φάσματα πολλών αστεριών ταυτόχρονα, με μικρή μεν διακριτική ικανότητα,
αρκετή όμως για να εντοπιστούν τα βασικά τους χαρακτηριστικά.

Στα φάσματα που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.2, φαίνονται καθαρά κάποιες φασματικές
γραμμές, όχι οι ίδιες και ούτε με την ίδια ένταση σε κάθε αστέρι. Σε αρκετά φάσματα, όπως
αυτά που στην φωτογραφία σημειώνονται ως A1IV και A9IV, διακρίνεται μια σειρά από
έντονες γραμμές που δεν είναι άλλη από τη σειρά του Balmer του υδρογόνου (βλ. κεφάλαιο
1.4.1.2). Να σημειώσουμε ότι παλαιότερα τα φωτογραφικά γαλακτώματα δεν ήταν ευαίσθητα
στο κόκκινο μέρος του φάσματος, έτσι που οι γραμμή Ηα δεν μπορούσε να καταγραφεί.

Σχήμα 3.2: Αστρικά φάσματα καταγεγραμμένα με αντικειμενικό πρίσμα. Σε ωρισμένα σημειώνεται
ο φασματικός τους τύπος

3.3 Η φασματική ταξινόμηση του Harvard

Στα τέλη του 19ου αιώνα ξεκίνησε στο αστεροσκοπείο του Πανεπιστημίου του Harvard, υπό
τη διεύθυνση του Edward Pickering και με χρηματοδότηση της χήρας του Henry Drap-
er, συστηματική φωτογράφηση και μελέτη αστρικών φασμάτων. Τα πρώτα αποτελέσματα
για 10 351 αστέρια δημοσιεύθηκαν το 1890 (Σχήμα 3.3) και ήταν η αρχή του περίφημου
καταλόγου Henry Draper, γνωστού και με τα αρχικά HD, που ολοκληρώθηκε μαζί με δύο
επεκτάσεις του το 1949 και συμπεριέλαβε σχεδόν 360 000 αστέρια. Πέρα από τον ίδιο τον
Pickering, δούλεψαν πολλοί για την υλοποίηση του καταλόγου. Ανάμεσά τους ξεχώρισαν η
Antonia Maury, η Annie Cannon, η Williamina Fleming και ο Charles Edward.

΄Ηδη από τα πρώτα βήματα χρησιμοποιήθηκε ένα σχήμα ταξινόμησης διαφορετικό από
του Secchi, με βασικό κριτήριο την ένταση των γραμμών του υδρογόνου. Τα φάσματα με
τις πιο έντονες γραμμές χαρακτηρίστηκαν ως φασματικού τύπου Α, αυτά με τις λιγότερο
έντονες ως Β, C κλπ μέχρι τον τύπο Ρ. Στην πραγματικότητα κάποιοι φασματικοί τύποι
περιείχαν πολύ μικρό αριθμό αστεριών και εγκαταλείφθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι χρειάστηκε
να χωριστούν σε 10 υποδιαιρέσεις ο καθένας, π.χ. Β0, Β1, ..., Β9. Τελικά η φασματική
σειρά πήρε τη μορφή που έχει μέχρι σήμερα, μορφή που αρχικά προτάθηκε από την Annie
Cannon με βάση το χρώμα των αστεριών:

O — B — A — F — G — K — M
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Σχήμα 3.3: Το εξώφυλλο (αριστερά) και τα πρώτα 23 αστέρια (δεξιά) στον κατάλογο αστρικών
φασμάτων Henry Draper

Σημειώνουμε ότι δεν υπάρχουν αστέρια πριν από τον τύπο Ο5 και μετά τον Μ7. Το
ότι η φασματική ακολουθία δεν ακολουθεί πλέον την αλφαβητική σειρά2, δεν είναι αποτέ-
λεσμα της τύχης αλλά της φυσικής. Πράγματι, μολονότι η ταξινόμηση είναι στη βάση της
μορφολογική, έχει φυσική σημασία επειδή η εμφάνιση των γραμμών Balmer εξαρτάται από
τις φυσικές συνθήκες: σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες δεν εμφανίζονται γιατί το υδρογόνο
έχει ιονιστεί, ενώ σε αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες πολύ λίγα άτομα έχουν διεγερθεί στη
δεύτερη στάθμη (βλ. κεφάλαιο 1.4.1) από την οποία οι γραμμές του Balmer ξεκινούν3. ΄Ετσι
η ταξινόμηση του Harvard είναι ταξινόμηση με βάση τη θερμοκρασία, μόνο που οι φασματικοί
τύποι Ο και Β έπρεπε να μπουν πριν από τον τύπο Α, ώστε να έχουμε μια κλίμακα που ξεκινά
από μεγάλες θερμοκρασίες και καταλήγει σε μικρές. Οι φασματικοί τύποι μέχρι τον Α ονομά-
ζονται προγενέστεροι και αυτοί μετά τον Κ μεταγενέστεροι, ορολογία που διατηρήθηκε από
την εποχή που πίστευαν ότι τα αστέρια εξελίσσονται κατά μήκος της φασματικής ακολουθίας.

Αυτό που περιγράψαμε για το υδρογόνο, ισχύει προφανώς για όλα τα στοιχεία: η
ένταση των φασματικών γραμμών τους εξαρτάται από τη θερμοκρασία που επικρατεί στην
αστρική ατμόσφαιρα και τον αντίστοιχο φασματικό τύπο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.4.

2Οι φοιτητές (αλλά και οι φοιτήτριες) που έχουν κάποια ευχέρεια στην αγγλική γλώσσα διευκολύνονται
στην απομνημόνευση της φασματικής ακολουθίας από το ότι αποτελεί ακροστιχίδα της φράσης: “Oh! Be A
Fine Girl; Kiss Me”
3Για την κατανόηση της επίδρασης της διέγερσης και του ιονισμού στα αστρικά φάσματα οφείλουμε

πολλά στην Cecilia Payne, που ήταν η πρώτη γυναίκα που πήρε διδακτορικό δίπλωμα στην αστρονομία από
το Harvard, το 1925. Η Payne, χρησιμοποιώντας τις εξισώσεις Boltzmann και Saha, κατέληξε στο ότι τα
διαφορετικά φάσματα οφείλονται σε διαφορές διέγερσης και ιονισμού, και ότι τα αστέρια αποτελούνται κυρίως
από υδρογόνο
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Σχήμα 3.4: Η εξάρτηση της έντασης των γραμμών διαφόρων ιόντων από τη θερμοκρασία και το
φασματικό τύπο

΄Ετσι, για πολύ υψηλές θερμοκρασίες (T > 30 000Κ, αστέρια τύπου Ο) περιμένουμε αδύνατες
γραμμές Hi και Hei ενώ εμφανίζονται γραμμές του Heii. Οι γραμμές του ουδέτερου He έχουν
μέγιστη ένταση στο φασματικό τύπο Β (T ∼ 25 000Κ), ενώ οι γραμμές του υδρογόνου στο
φασματικό τύπο Α (T ∼ 10 000Κ). Σε χαμηλότερες θερμοκρασίες οι γραμμές του Balmer
εξασθενούν, ενώ εμφανίζονται γραμμές διαφόρων μετάλλων, ουδετέρων και ιονισμένων επειδή
αυτά χρειάζονται λιγότερη ενέργεια για να διεγερθούν και να ιονιστούν. Τέλος σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες έχουμε μοριακές γραμμές και ταινίες απορρόφησης από CH, CN, CO,
TiO και άλλα.

Σχήμα 3.5: Παραδείγματα από την κύρια φασματική σειρά της ταξινόμησης του Harvard

Με βάση την προηγούμενη συζήτηση μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη μορ-
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Σχήμα 3.6: Η ροή της ακτινοβολίας συναρτήσει του μήκους κύματος για αστέρια διαφόρων φασμα-
τικών τύπων. Σημειώνεται κάποιες φασματικές γραμμές (βλ. συζήτηση στο κείμενο)

φή που έχουν τα αστρικά φάσματα, μια σειρά από τα οποία εμφανίζεται σε φωτογραφική
απεικόνιση στο Σχήμα 3.4 και στη μορφή διαγράμματος στο Σχήμα 3.5.

Οι γραμμές της σειράς του Balmer φαίνονται πιο έντονα στα φάσματα τύπου Α, και
εξασθενούν τόσο στα προγενέστερα, όσο και στα μεταγενέστερα. Στο φάσμα ΟV (Σχήμα
3.6) σημειώνονται γραμμές του ιονισμένου ηλίου, και στο φάσμα Β0 οι γραμμές του ουδέτερου
ηλίου. Οι πρώτες έντονες μεταλλικές γραμμές που εμφανίζονται είναι του Caii, η Η και Κ

στα 3968.47 Α̊ και 3933.68 Α̊, με την Η να έχει το ίδιο περίπου μήκος κύματος με την Ηǫ.
΄Εντονη είναι και η διπλή γραμμή (doublet) D1 και D2 του Na στα 5895.92 και 5889.95 Α̊ που
δεν ξεχωρίζουν στο Σχήμα 3.6. Σε ακόμα χαμηλότερες θερμοκρασίες εμφανίζεται πλήθος
μεταλλικών γραμμών (πολλές από αυτές ανήκουν στο Fe που έχει πλουσιότατο φάσμα), αλλά
και μοριακή απορρόφηση όπως η ζώνη G του CH και μετάλλων. Να σημειωθεί, τέλος, ότι
οι τελλουρικές γραμμές του Ο2 εμφανίζονται με την ίδια ένταση σε όλα τα φάσματα (Σχήμα

54



3.5), π.χ. στα 3933.68 Α̊ (Σχήμα 3.6).
Τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα διαγράμματα φαίνεται καθαρά η μετάθεση του

μέγιστου της ακτινοβολίας, από το υπεριώδες για τα αστέρια προγενέστερου φασματικού
τύπου στο υπέρυθρο για τα αστέρια μεταγενέστερου τύπου, σύμφωνα με το νόμο του Wien
(σχέση 1.57). Η σχέση ανάμεσα στη θερμοκρασία και το φασματικό τύπο παρουσιάζεται στο
Σχήμα 3.7

Σχήμα 3.7: Η σχέση μεταξύ ενεργού θερμοκρασίας και φασματικού τύπου

Σχήμα 3.8: Το διάγραμμα Hertzsprung-Russel για τα λαμπρά αστέρια. Στον οριζόντιο άξονα

σημειώνεται, πέρα από το φασματικό τύπο, η ενεργός θερμοκρασία και ο δείκτης χρώματος
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3.4 Το διάγραμμα Hertzsprung-Russel

Σύμφωνα με αυτά που αναπτύξαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η σχέση ανάμεσα στην από-
λυτη ολική (βολομετρική) λαμπρότητα, L, και την ενεργό θερμοκρασία, Teff , είναι,

L = 4πR2
σT

4 (3.1)

όπου R η ακτίνα του αστεριού και σ η σταθερά Stefan Boltzmann. Κατά συνέπεια, θα
περίμενε κανείς ότι ένα διάγραμμα του απολύτου μεγέθους (ως μέτρου της απόλυτης λαμ-
πρότητας) συναρτήσει του φασματικού τύπου (ως μέτρου της θερμοκρασίας) δεν θα έδειχνε
παρά διάσπαρτα σημεία.

Σχήμα 3.9: Η εξάρτηση της διαμέτρου (αριστερά) και της πυκνότητας (δεξιά) των αστεριών από το
φασματικό τύπο για αστέρια της κύριας ακολουθίας (V), γίγαντες (ΙΙΙ) και υπεργίγαντες (Ι)

Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική, όπως έδειξαν στις αρχές της δεκαετίας του
1910 ο Δανός αστρονόμος Ejnar Hertzsprung και ο Henry Norris Russel από τις ΗΠΑ,
ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο. ΄Οπως φαίνεται στο Σχήμα 3.8, η κατανομή των αστερ-
ιών δεν είναι καθόλου τυχαία, αλλά καταλαμβάνουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές. Τα
περισσότερα αστέρια βρίσκονται σε μια λωρίδα που διασχίζει διαγώνια το διάγραμμα και
ονομάζεται κύρια ακολουθία (main sequence). Πάνω από την κύρια ακολουθία βρίσκεται μια
ομάδα αστεριών τα οποία, προφανώς, έχουν μεγαλύτερη ακτίνα από τα αστέρια του ίδιου
φασματικού τύπου της κύριας ακολουθίας, και ως εκ τούτου ονομάζονται γίγαντες (giants)
(Σχήμα 3.9). Ακόμα πιο πάνω βρίσκεται η ομάδα των υπεργιγάντων (supergiants). Τέλος
στην κάτω αριστερή μεριά του διαγράμματος βρίσκονται αστέρια μικρότερης διαμέτρου και
μεγάλης θερμοκρασίας, που ονομάζονται λευκοί νάνοι (white dwarfs), λόγω του χρώματός
τους. Να σημειώσουμε ότι ο σχετικός πληθυσμός γιγάντων και υπεργιγάντων είναι πολύ
μικρότερος από όσο φαίνεται στο Σχήμα 3.8, στο οποίο απεικονίζεται ένα δείγμα από λαμπρά
αστέρια.

Πέρα από το ότι το διάγραμμα Hertzsprung-Russel δείχνει η ακτίνα των αστεριών δεν
μπορεί να έχει οποιαδήποτε τιμή, η ύπαρξη συγκεκριμένων περιοχών που καταλαμβάνουν τα
αστέρια σημαίνει ότι αυτές αντιστοιχούν σε σχετικά ευσταθείς καταστάσεις. ΄Ετσι, όπως θα
δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, η κύρια ακολουθία έχει αστέρια που παράγουν ενέργεια με τη
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σύντηξη υδρογόνου σε ήλιο, ενώ οι άλλες περιοχές αντιστοιχούν σε μεταγενέστερες φάσεις
της αστρικής εξέλιξης. Τελικά, το διάγραμμα Hertzsprung-Russel είναι ένα πολύ χρήσιμο
εργαλείο για τη μελέτη της αστρικής εξέλιξης.

3.4.1 Διδιάστατη ταξινόμηση - τάξεις λαμπρότητας

Οι γίγαντες και υπεργίγαντες δεν διαφέρουν από τα αστέρια της κύριας ακολουθίας μόνον
ως προς τη λαμπρότητά τους, αλλά παρουσιάζουν διαφορές και στο φάσμα τους. ΄Ετσι οι
φασματικές γραμμές των γιγάντων και υπεργιγάντων έχουν μικρότερο εύρος από τις αντί-
στοιχες των αστεριών της κύριας ακολουθίας. Αυτό οφείλεται στο ότι, λόγω του μεγάλου
όγκου τους, γίγαντες και υπεργίγαντες έχουν πολύ αραιές ατμόσφαιρες (Σχήμα 3.9, δεξιά)
και συνεπώς οι φασματικές γραμμές υφίστανται λιγότερη διεύρυνση λόγω συγκρούσεων και
φαινομένου Stark. Επί πλέον, λόγω της μικρότερης πυκνότητας ηλεκτρονίων, χρειάζεται
μικρότερη θερμοκρασία για τον ιονισμό, συνεπώς ο ίδιος φασματικός τύπος αντιστοιχεί σε
λίγο μικρότερη ενεργό θερμοκρασία.

Σχήμα 3.10: Διάγραμμα Hertzsprung-Russel με τις τάξεις λαμπρότητας του συστήματος ΜΚ του
Yerkes

Για τους παραπάνω λόγους η μονοδιάστατη ταξινόμηση του Harvard δεν επαρκεί για
να περιγράψει πλήρως τα αστρικά φάσματα. ΄Ετσι αναπτύχθηκε η διδιάστατη ταξινόμηση του
αστεροσκοπείου Yerkes (ταξινόμηση ΜΚ)4 η οποία, πέρα από το φασματικό τύπο, έχει ως
παράμετρο και την τάξη λαμπρότητας που δηλώνεται με λατινικούς αριθμούς. Οι υπεργίγαντες

4Προτάθηκε το 1943 από τους William Wilson Morgan, Phillip C. Keenan και Edith Kellman
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έχουν τάξη λαμπρότητας Ia ή Ib, οι γίγαντες IΙΙ και η κύρια ακολουθία V (Σχήμα 3.10).
Υπάρχουν ακόμα οι λαμπροί γίγαντες (τάξη II), οι υπογίγαντες (τάξη IV) και οι υπονάνοι
(τάξη VI).

Στο σύστημα ΜΚ ο ήλιος κατατάσσεται ως αστέρι τύπου GV, είναι δηλαδή ένα κοινό-
τατο αστέρι κάπου στη μέση της κύριας ακολουθίας, ούτε πολύ θερμό, ούτε πολύ ψυχρό,
ούτε πολύ μεγάλο, ούτε πολύ μικρό.

3.4.2 Το διάγραμμα μεγέθους - χρώματος

΄Οπως ο φασματικός τύπος, έτσι και ο δείκτης χρώματος, B−V, είναι μέτρο της θερμοκρασίας
(Σχήμα 3.11, αριστερά). Συνεπώς μπορούμε να φτιάξουμε διαγράμματα H-R χρησιμοποιών-
τας το δείκτη χρώματος, ο οποίος μπορεί πολύ πιο εύκολα να μετρηθεί από το φασματικό
τύπο. Τα διαγράμματα αυτά ονομάζονται μεγέθους - χρώματος και ένα τέτοιο πρότυπο
διάγραμμα δίνεται στο Σχήμα 3.11 (δεξιά).

Σχήμα 3.11: Η σχέση μεταξύ δείκτη χρώματος και φασματικού τύπου (αριστερά) και το διάγραμμα
μεγέθους - χρώματος (δεξιά)

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα διαγράμματα μεγέθους - χρώματος για αστέρια που
ανήκουν στο ίδιο αστρικό σμήνος5 και είναι όλα στην ίδια απόσταση από εμάς, κατά συνέπεια
έχουν ίδιο μέτρο απόστασης (διαφορά απόλυτου και φαινόμενου μεγέθους, βλ. κεφάλαιο
1.3.4). Στην περίπτωση αυτή μπορούμε να φτιάξουμε διάγραμμα μεγέθους - χρώματος
χρησιμοποιώντας το φαινόμενο μέγεθος αντί για το απόλυτο, χωρίς δηλαδή να χρειάζεται
να ξέρουμε την απόσταση του σμήνους. ΄Ενα τέτοιο διάγραμμα διαφέρει από το κανονικό
μόνο στη μετάθεση του άξονα των μεγεθών κατά το μέτρο απόστασης. Στο Σχήμα 3.12
δίνουμε διαγράμματα για δύο πολύ γνωστά σμήνη, τις Πλειάδες και τις Υάδες.

3.4.3 Φασματοσκοπικές παραλλάξεις

Από τα προηγούμενα γίνεται φανερό ότι αν μας είναι γνωστός ο φασματικός τύπος και
η τάξη λαμπρότητας ενός αστεριού, μπορούμε να εκτιμήσουμε το απόλυτο μέγεθός του,

5Τα αστρικά σμήνη είναι ομάδες αστεριών που βρίσκονται κοντά το ένα στο άλλο και σχηματίστηκαν την
ίδια χρονική περίοδο
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Σχήμα 3.12: Διαγράμματα φαινομένου μεγέθους - χρώματος για τις Πλειάδες (αριστερά) και τις
Υάδες (δεξιά)

M . ΄Εχοντας μετρήσει και το φαινόμενο μέγεθος, m, μπορούμε να υπολογίσουμε το μέτρο
απόστασης m−M και από αυτό την απόσταση, σύμφωνα με τη σχέση (1.34):

logD = 1 +
m−M

5
(3.2)

Αυτός ο τρόπος υπολογισμού της απόστασης ονομάζεται φασματοσκοπική παράλλαξη.
Ας υποθέσουμε, π.χ., ότι ένα αστέρι φασματικού τύπου G Ι έχει φαινόμενο μέγεθος

−1. Το απόλυτο μέγεθος των αστεριών αυτού του φασματικού τύπου είναι −6. Από αυτά
τα στοιχεία και τη σχέση (3.2) βρίσκουμε ότι η απόστασή του είναι 100 pc.

Η ακρίβεια της παραπάνω μεθόδου περιορίζεται από το εύρος της κύριας ακολουθίας.
Πολύ καλύτερη ακρίβεια δίνουν οι στατιστικές παραλλάξεις που εφαρμόζονται σε διαγράμ-
ματα φαινομένου μεγέθους - χρώματος. Η σύγκριση τέτοιων διαγραμμάτων με πρότυπα
διαγράμματα απολύτου μεγέθους - χρώματος δίνει το μέτρο απόστασης από την μετάθεση
της κλίμακας των μεγεθών. ΄Ενα παράδειγμα δίνεται στο Σχήμα 3.13, πάλι με τις Πλειάδες
και τις Υάδες. Για το πρώτο σμήνος βρίσκουμε από το σχήμα μέτρο απόστασης 5.75 και
απόσταση 141.4 pc, ενώ για το δεύτερο το μέτρο απόστασης βρίσκεται 3.31 και η απόσταση
45.9 pc, πολύ κοντά στις τιμές που δίνονται στη βιβλιογραφία (135 pc και 46 pc αντίστοιχα).

Η εφαρμογή των φασματοσκοπικών παραλλάξεων για μακρυνά σμήνη δυσκολεύει από
την παρουσία διάχυτου μεσαστρικού υλικού, που επηρεάζει τη μέτρηση τόσο του φαινομέ-
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Σχήμα 3.13: Μέτρηση της απόστασης του σμήνους των Πλειάδων (αριστερά) και των Υάδων (δεξιά)
με τη μέθοδο της φασματοσκοπικής παράλλαξης

νου μεγέθους, όσο και του χρώματος. Το μεσοαστρικό υλικό απορροφά περισσότερο σ-
το μπλέ μέρος του φάσματος παρά στο κόκκινο, με τη διαδικασία που είναι γνωστή ως
σκέδαση Rayleigh. Πρόκειται για σκέδαση φωτονίων από σωμάτια που έχουν μέγεθος πολύ
μεγαλύτερο μέγεθος από το μήκος κύματος και αυξάνει ανάλογα με λ−4. Ο ίδιος μηχανισμός
είναι που κάνει γαλάζια την ατμόσφαιρα της γης και τον ήλιο κόκκινο στην ανατολή και το
ηλιοβασίλεμα.

Τελικά η παρουσία του μεσοαστρικού υλικού μετακινεί ένα αστέρι δεξιά και κάτω στο
διάγραμμα H-R και επηρεάζει λιγότερο τα κόκκινα αστέρια. ΄Ετσι, για τον προσδιορισμό της
απόστασης με φασματοσκοπική παράλλαξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί το κάτω δεξιά μέρος
του διαγράμματος H-R.

3.5 Επίδραση της περιεκτικότητας. Φάσματα με

γραμμές εκπομπής. Ιδιότυπα φάσματα

Στην προηγούμενη συζήτηση υποθέσαμε ότι η αφθονία των στοιχείων στα αστέρια είναι
ίδια με του ήλιου. Αυτό δεν είναι σωστό για όλα τα αστέρια του γαλαξία μας, όπου υπάρ-
χουν κάποια με λιγότερη περιεκτικότητα σε μέταλλα. ΄Οπως θα δούμε σε επόμενο κεφάλαιο
πρόκειται για παλαιότερα αστέρια που σχηματίστηκαν σε εποχή που το μεσοαστρικό υλικό
ήταν φτωχό σε στοιχεία πέρα από το υδρογόνο και το ήλιο.

΄Ενα χαρακτηριστικό φάσμα τέτοιου αστεριού, τύπου F4V δίνεται στο πάνω διάγραμμα
του Σχήματος 3.13, μαζί με το φάσμα ενός κανονικού αστεριού που δίνεται στο κάτω διά-
γραμμα του ίδιου σχήματος. Διακρίνονται οι γραμμές α, β και γ της σειράς του Balmer, ενώ
οι ενδιάμεσες μεταλλικές γραμμές είναι πολύ λιγότερο έντονες στο αστέρι που είναι φτωχό
σε μέταλλα (metal poor).

Στα φάσματα κάποιων αστεριών εμφανίζονται, μαζί με τις γραμμές απορρόφησης και
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Σχήμα 3.14: Παράδειγμα φάσματος με μικρή περιεκτικότητα σε μέταλλα

γραμμές εκπομπής. Δύο παραδείγματα δίνονται στο σχήμα 3.14, ένα για γίγαντα προγενέ-
στερου φασματικού τύπου (O5e I)6 και ένα για αστέρι της κύριας ακολουθίας, μεταγενέστε-
ρου φασματικού τύπου (M4eV). Στο ίδιο σχήμα δίνονται για σύγκριση φάσματα κανονικών
αστεριών αντίστοιχου τύπου. Το πρώτο αστέρι παρουσιάζει εκπομπή στην Hα στη γραμμή
του He ii στα 4685 Α̊ και στη γραμμή των 4641 Α̊ του N iii, ενώ το δεύτερο αστέρι έχει
εκπομπή στις γραμμές α, β και γ της σειράς του Balmer. Να σημειώσουμε ότι οι γραμμές
εκπομπής αντιστοιχούν σε μεταπτώσεις με μεγάλο συντελεστή απορρόφησης.

Σχήμα 3.15: Παραδείγματα φασμάτων με γραμμές εκπομπής

Η παρουσία γραμμών εκπομπής που συνυπάρχουν με γραμμές απορρόφησης μπορεί να
ερμηνευθεί με δύο τρόπους. Η εκπομπή από το αστέρι μεταγενέστερου φασματικού τύπου
κατά πάσα πιθανότητα υποδηλώνει την ύπαρξη εκτεταμένης χρωμόσφαιρας, δηλαδή μιας εξω-
τερικής περιοχής της ατμόσφαιράς όπου η θερμοκρασία αυξάνει με το ύψος, περιοχής που
βρίσκεται πάνω από τη φωτόσφαιρά, όπου η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος. ΄Οπως
είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι ισχυρές γραμμές που σχηματίζονται ψη-
λότερα, στη χρωμόσφαιρα, θα είναι γραμμές εκπομπής ενώ οι λιγότερο ισχυρές γραμμές που
σχηματίζονται χαμηλότερα, στη φωτόσφαιρα, θα είναι γραμμές απορρόφησης.

6Το γράμμα e υποδηλώνει την ύπαρξη γραμμών εκπομπής (emission)
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Μία άλλη ερμηνεία που μπορεί να ισχύει για το αστέρι προγενέστερου φασματικού
τύπου είναι ότι αυτό περιβάλλεται από ένα εκτεταμένο κέλυφος από αραιό αέριο. Το μέρος
του κελύφους που βρίσκεται ακριβώς μπροστά από το αστέρι συμβάλλει στην απορρόφηση,
ενώ αυτό που βρίσκεται γύρω του δεν έχει μεν αρκετό οπτικό βάθος για να εκπέμψει συνεχές
φάσμα, είναι όμως οπτικά πυκνό σε ισχυρές φασματικές γραμμές (βλ παράδειγμα 4 στο
κεφάλαιο 1.3.2). Αν η ακτινοβολία που εκπέμπεται σ΄ αυτές τις γραμμές είναι περισσότερη
από αυτή που χάνεται στη γραμμή απορρόφησης, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μια γραμμή
εκπομπής.

Οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι οι μόνες αποκλίσεις από τα συνήθη φάσματα. Στα-
χυολογούμε μερικές ακόμα περιπτώσεις:

• ΑστέριαWolf-Rayet (από το όνομα αυτών που τα ανακάλυψαν), ή τύπουW. Πρόκειται
για πολύ θερμά και λαμπρά αστέρια (αντίστοιχα του φασματικού τύπου Ο) με πολύ

φαρδιές (δεκάδες Α̊) γραμμές εκπομπής από ιόντα υψηλού ιονισμού (Heii, Civ, Niii-
Nv, Ovi).

• Ιδιότυπα αστέρια τύπου Α, (Ap)7, με γραμμές ιονισμένου Si, Cr, Sr, Eu και σπανίων
γαιών, ακόμα και Tc που είναι ασταθές. Συνήθως συνοδεύονται με ισχυρό μαγνητικό
πεδίο, 103 - 104 Gauss.

• Αστέρια άνθρακα (αστέρια C). Πρόκειται για γίγαντες με φασματικούς τύπους G,
K και M, με μεγάλη περιεκτικότητα σε C σε σύγκριση με το O. Εμφανίζουν ζώνες
απορρόφησης C2, CN, CH.

• Αστέρια S , με χαρακτηριστικά παρόμοια των αστεριών τύπου M, αλλά με οξείδια
βαρειών μετάλλων, ZrO, LaO, YO και έντονες ζώνες απορρόφηση από CN.

Φάσματα σαν τα παραπάνω δεν οφείλονται αναγκαστικά σε ανωμαλίες στην περιεκ-
τικότητας. Κάποια συνδέονται με ιδιαίτερες φάσεις της αστρικής εξέλιξης και μεταφορά
υλικού από το εσωτερικό τους, άλλα στην παρουσία κελύφους γύρω από το αστέρι. Πολλά
από αυτά έχουν μεταβλητή λαμπρότητα ή μεταβλητά φάσματα.

7Το γράμμα p προέρχεται από το αρχικό της λέξης peculiar
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Κεφάλαιο 4

Εσωτερική δομή και εξέλιξη των
αστεριών

4.1 Εισαγωγή

Από το ορισμό του, το εσωτερικό των αστεριών είναι η περιοχή από την οποία δεν φτάνουν
φωτόνια σε μας. ΄Ετσι, παραδοσιακά, η γνώση μας για την αστρική δομή βασίζεται σε θεω-
ρητικούς υπολογισμούς με βάση φυσικές αρχές και σε ωρισμένα εξωτερικά χαρακτηριστικά
όπως η λαμπρότητα, η μάζα και η ακτίνα των αστεριών. Η πιο βασική φυσική αρχή είναι
ότι ένα αστέρι βρίσκεται σε ισορροπία όταν η πίεση του αερίου εξισορροπεί τη δύναμη της
βαρύτητας. Από εκεί και έπειτα χρειάζεται να αναζητήσουμε πηγές ενέργειας που θα διατηρή-
σουν την πίεση, να μελετήσουμε πώς μεταφέρεται η ενέργεια προς τα έξω, να σχετίσουμε την
πίεση με την πυκνότητα και να ταιριάξουμε το αποτέλεσμα με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά.

Αυτή ήταν οι κατάσταση μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες, οπότε αναπτύχθηκαν δύο
παρατηρησιακές μέθοδοι που μπορούν να μας δόσουν πληροφορίες για το εσωτερικό των α-
στεριών. Πρόκειται για τη ανίχνευση νετρίνων τα οποία προέρχονται από τις πυρηνικές αντι-
δράσεις που συμβαίνουν στους πυρήνες των αστεριών και για την αξιοποίηση παρατηρήσεων
αστρικών ταλαντώσεων. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι το ότι οι παρατηρήσεις αυτές, όχι μόνον
δεν ανέτρεψαν τίποτα από τα θεωρητικά συμπεράσματα, αλλά τα επιβεβαίωσαν. Επί πλέον,
έδοσαν νέες πληροφορίες που δεν μπορούσε να δόσει η θεωρία.

4.2 Οι βασικές εξισώσεις

Από τη θεωρητική πλευρά μπορούμε να περιγράψουμε την εσωτερική δομή των αστεριών με
πέντε βασικές εξισώσεις: την εξίσωση της υδροστατικής ισορροπίας, την εξίσωση διατήρησης
της μάζας, την εξίσωση παραγωγής ενέργειας, την εξίσωση μεταφοράς της ενέργειας και την
καταστατική εξίσωση. Αυτές οι εξισώσεις συγκροτούν ένα σύστημα διαφορικών εξισώσεων
με πέντε άγνωστες φυσικές παραμέτρους που εκφράζοναι συναρτήσει της απόστασης από
το κέντρο του αστεριού, r: τη θερμοκρασία, T (r), την πίεση, P (r), την μάζα, M(r), την
πυκνότητα, ρ(r) και τη λαμπρότητα, L(r). Θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια.
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4.2.1 Υδροστατική ισορροπία

Τα αστέρια εξελίσσονται με πολύ αργούς ρυθμούς, τόσο αργούς που μπορούμε να θεωρή-
σουμε ότι σε κάθε φάση βρίσκονται σε υδροστατική ισορροπία. Η προσέγγιση αυτή δεν ισχύει
για τα μεταβλητά αστέρια και για κάποιες πολύ γρήγορες φάσεις της αστρικής εξέλιξης. Στην
περίπτωση της υδροστατικής ισορροπίας η πίεση από ένα στρώμα πάχους dz και πυκνότητας
ρ είναι:

dP = −gρ dz

όπου g η επιτάχυνση (ένταση) της βαρύτητας. Από την παραπάνω σχέση προκύπτει η εξίσωση
της υδροστατικής ισορροπίας:

dP

dz
= −gρ (4.1)

Σε σφαιρικές συντεταγμένες, που είναι το πιό κατάλληλο σύστημα για τη περιγραφή του
εσωτερικού των αστεριών όπου η σφαιρική συμμετρία είναι πολύ καλή προσέγγιση, η εξίσωση
παίρνει τη μορφή:

dP

dr
= −gρ (4.2)

Αντικαθιστώντας την ένταση της βαρύτητας με την τιμή της, παίρνουμε

dP (r)

dr
= −

GM(r)

r2
ρ(r) (4.3)

όπου G η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας, και Μ(ρ) η μάζα που περιέχεται από το κέν-
τρο του αστεριού (r = 0) μέχρι τη θέση r και όπου έχουμε εκφράσει την εξάρτηση των
παραμέτρων από τη θέση.

Με βάση την εξίσωση υδροστατικής ισορροπίας μπορούμε να επιχειρήσουμε ένα τάξης
μεγέθους υπολογισμό της θερμοκρασίας στο κέντρο του ήλιου. Η πίεση και η πυκνότητα
γράφονται, συναρτήσει της αριθμητικής πυκνότητας των ηλεκτρονίων, ne και των ιόντων, ni:

P = (ne + ni)kT =
nikT

µ
(4.4)

ρ = nimH (4.5)

όπου T η θερμοκρασία, mH η μάζα του υδρογόνου (αγνοούμε τα άλλα στοιχεία) και µ =
ni/(ni +ne) είναι το μέσο μοριακό βάρος (∼ 0.5 για πλήρη ιονισμό). Η (4.4) είναι η γνωστή
εξίσωση των τελείων αερίων. Από τις σχέσεις (4.4) και (4.5) παίρνουμε:

T =
µmH

k

P

ρ
(4.6)

Από την εξίσωση της υδροστατικής ισορροπίας (4.2) μπορούμε να πάρουμε μια τάξης μεγέ-
θους εκτίμηση του λόγου της πίεσης προς την πυκνότητα:

P

R⊙

≈ gρ, και
P

ρ
≈ gR⊙ (4.7)

όπου R⊙ η ακτίνα του ήλιου. Αντικαθιστώντας στην (4.6) παίρνουμε:

T ≈
µmH

k
gR⊙ ≈ 1.15 107 Κ (4.8)

Η τιμή αυτή είναι αρκετά κοντά στην πραγματική (1.6 107)Κ.
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4.2.2 Διατήρηση της μάζας

Η μάζα που περιέχεται σε σφαιρικό φλοιό πάχους dr είναι:

dM(r) = 4πr2ρ(r) dr

από όπου προκύπτει η σχέση που συνδέει τη μεταβολή της μάζας με την πυκνότητα:

dM(r)

dr
= 4πr2ρ (4.9)

4.2.3 Παραγωγή ενέργειας

Η εξίσωση που περιγράφει την παραγωγή ενέργειας (η οποία εκφράζεται ως λαμπρότητα, L)
είναι, κατ΄ αναλογία με την εξίσωση της μάζας:

dL(r)

dr
= 4πr2ρ ǫ(r) (4.10)

όπου ε(r) είναι ο ρυθμός παραγωγής ενέργειας ανά μονάδα μάζας
Ο μηχανισμός παραγωγής ενέργειας στο εσωτερικό των αστεριών ήταν άγνωστος μέχρι

τα μέσα της δεκαετίας του 30, οπότε προτάθηκε από τον Bethe η πυρηνική σύντηξη. Μέχρι
τότε είχαν εξεταστεί ως μηχανισμοί η βαρυτική συστολή και η μεταστοιχείωση, ήταν όμως
καθαρό ότι κανείς από αυτούς δεν μπορούσε να δόσει την απαιτούμενη ενέργεια.

Η πυρηνική σύντηξη είναι δυνατή λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας που επικρατεί στο
εσωτερικό των αστεριών, η οποία είναι απαραίτητη ώστε να ξεπεραστεί το απωστικό η-
λεκτρικό δυναμικό ανάμεσα π.χ. σε δύο πρωτόνια, ώστε να λειτουργήσει η ισχυρή αλλη-
λεπίδραση. Ο ρυθμός παραγωγής έχει έντονη εξάρτηση από τη θερμοκρασία, που εκφράζεται
στη μορφή:

ǫ = ǫoT
n (4.11)

Το τι είδους πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης συμβαίνουν εξαρτάται από την εξελικτική
φάση στην οποία βρίσκεται το κάθε αστέρι. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση, που συμβαίνει
στον πυρήνα όλων των αστεριών της κύριας ακολουθίας, είναι η σύντηξη που μετατρέπει
υδρογόνο σε ήλιο. Αυτή μπορεί να γίνει με δύο κύκλους αντιδράσεων, τον κύκλο πρωτονίου-
πρωτονίου και τον κύκλο του άνθρακα. Και στις δύο περιπτώσεις το τελικό αποτέλεσμα είναι
ότι 4 πρωτόνια δίνουν ένα πυρήνα ηλίου, δύο ποζιτρόνια, δύο νετρίνα και ενέργεια:

4 1Η −→
4He + 2e+ + 2ν + 26.33 MeV (4.12)

Σε κάθε κύκλο, το τελικό αποτέλεσμα πετυχαίνεται με διαφορετική ακολουθία πυρηνικών
αντιδράσεων.

Ο κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου ξεκινάει με δημιουργία δευτέριου από δύο πρωτόνια:

1H+1H −→
2H+ e+ + ν (4.13)

ή, εναλλακτικά, σε ποσοστό 0.25%:
1H+1H+ e− −→

2H+ ν (4.14)
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Και οι δύο αυτές αντιδράσεις είναι εξαιρετικά αργές, με χαρακτηριστικό χρόνο 1010 και 1012 έτη
αντίστοιχα, και καθορίζουν το ρυθμό ολόκληρου του κύκλου. Το ποζιτρόνιο από την (4.13) εξουδετερώνεται
από ηλεκτρόνιο με παραγωγή ακτίνων γ. Η επόμενη αντίδραση είναι η πρόσληψη ενός πρωτονίου από το
δευτέριο με δημιουργία 3He:

2H+1H −→
3He + γ (4.15)

Στη συνέχεια έχουμε τρείς δυνατότητες. Η πιο πιθανή πορεία του κύκλου (85%) είναι η παραγωγή
4He από δύο πυρήνες 3He:

3He +3He −→4He + 2 1H (4.16)

Η επόμενη εναλλακτική αντίδραση είναι πολύ σπάνια:

3He +1H −→
4He + e+ + ν (4.17)

Η τρίτη εναλλακτική δυνατότητα έχει ενδιαφέρον γιατί δίνει νετρίνα με αρκετά υψηλή ενέργεια, που
μπορούσαν να ανιχνευτούν με τα πρώτα πειράματα. Ξεκινάει με την αντίδραση:

3He +4He −→7Be + γ (4.18)

η οποία ακολουθείται είτε από τις

7Be + e− −→
7Li + ν (4.19)

7Li +1H −→ 2 4He (4.20)

είτε από τις

7Be +1H −→
8Β+ γ (4.21)

8Β −→
8Be + e+ + ν (4.22)

8Be −→ 2 4He (4.23)

με τελικό βέβαια αποτέλεσμα όμοιο με της αντίδρασης (4.16) αλλά με τη συμμετοχή λίθιου, βηρύλλιου και
βόριου.

Οι πυρηνικές αντιδράσεις που αποτελούν τον κύριο κλάδο του κύκλου του άνθρακα ή, καλύτερα, του
κύκλου άνθρακα-αζώτου-οξυγόνου (κύκλος CNO) είναι:

12C +1 H −→
13Ν+ γ (4.24)

13N −→
13C + e+ + ν (4.25)

13C +1 H −→
14Ν+ γ (4.26)

14N+1 H −→
15Ο+ γ (4.27)

15O −→
15Ν+ e+ + ν (4.28)

15N+1 H −→
12C +4 He + γ (4.29)

Το τελικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο με τον κύκλο πρωτονίου, όμως εδώ συμμετέχουν ο άνθρακας, το άζωτο
και το οξυγόνο ως καταλύτες.

Ο κύκλος πρωτονίου-πρωτονίου παρέχει μικρότερο ρυθμό παραγωγής ενέργειας (n ≈

4.5 στη σχέση 4.11) σε σχέση με τον κύκλο του άνθρακα (n ≈ 18), λειτουργεί όμως σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες (Σχήμα 4.1). ΄Ετσι το 99% της ενέργειας που παράγεται στον
ήλιο προέρχεται από τον κύκλο πρωτονίου-πρωτονίου. Ο κύκλος του άνθρακα ευνοείται σε
αστέρια με πολύ μεγαλύτερη εσωτερική θερμοκρασία από τον ήλιο, αστέρια που βρίσκονται
στο πάνω αριστερά μέρος της κύριας ακολουθίας. Αποτέλεσμα του πιο γρήγορου ρυθμού του
κύκλου του άνθρακα είναι ότι τα αστέρια όπου λειτουργεί εξαντλούν σύντομα το υδρογόνο
τους.
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Σχήμα 4.1: Η εξάρτηση του ρυθμού παραγωγής ενέργειας από τη θερμοκρασία για τον κύκλο του
πρωτονίου, τον κύκλο του άνθρακα και την τριπλή-α αντίδραση

΄Οταν εξαντληθεί το υδρογόνο και σε πολύ υψηλότερες θερμοκρασίες έχουμε την καύση
του ήλιου σε άνθρακα με την λεγόμενη ‘τριπλή άλφα’ αντίδραση:

34He −→12 C + γ (4.30)

με ρυθμό παραγωγής ενέργειας:
ǫ = ǫoρ

2T 30 (4.31)

Ακολουθούν, σε ακόμα μεγαλύτερες θερμοκρασίες, η καύση του άνθρακα, του οξυγόνου
και βαρύτερων στοιχείων, μέχρι το σχηματισμό σιδήρου. Από εκεί και πέρα η σύντηξη δεν
παράγει ενέργεια, αντίθετα χρειάζεται ενέργεια για να πραγματοποιηθεί.

4.2.4 Μεταφορά ενέργειας

Οι κλασικοί τρόποι μεταφορά ενέργειας είναι τρείς: αγωγιμότητα, ρεύματα μεταφοράς και
ακτινοβολία. Στο εσωτερικό των αστεριών η μεταφορά με αγωγιμότητα είναι πολύ μικρή σε
σχέση με τη μεταφορά με ακτινοβολία, εκτός από κάποιες περιπτώσεις σε ωρισμένες φάσης
εξέλιξης όπου το αστρικό υλικό έχει πολύ μεγάλη πυκνότητα. ΄Ετσι η ενέργεια μεταφέρεται με
ακτινοβολία, εκτός αν οι συνθήκες είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη ρευμάτων μεταφοράς.
Να σημειώσουμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είναι σημαντική η ενέργεια που μεταφέρεται από
τα νετρίνα και πρέπει να συνυπολογιστεί.

4.2.4.1 Μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία

Με βάση την εξίσωση μεταφοράς της ακτινοβολίας (1.36), μετά από ολοκλήρωση σε όλο το
φάσμα και κάτω από συνθήκες ΤΘΙ (πολύ καλή προσέγγιση για το εσωτερικό των αστεριών),
η βαθμίδα της θερμοκρασίας (ακτινοβολιακή θερμοβαθμίδα) δίνεται από τη σχέση:

(

dT (r)

dr

)

rad

= −
3

16σ

k̄

T (r)3
L(r)

4πr2
(4.32)
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όπου σ η σταθερά Stefan-Boltzmann και k̄ είναι μια μέση τιμή της αδιαφάνειας, πού εκφράζε-
ται στη μορφή (αδιαφάνεια Kramer):

k̄ = k̄oρ T
−3.5 (4.33)

Σημειώνουμε ότι στην περίπτωση του εσωτερικού των αστεριών μας αρκεί μια μέση τιμή
της αδιαφάνειας και δεν χρειάζεται να γνωρίζουμε την αδιαφάνεια συναρτήσει του μήκους
κύματος. ΄Εχει επίσης σημασία να σημειώσουμε ότι η τιμή της αδιαφάνειας εξαρτάται από
την περιεκτικότητα σε μέταλλα, αφού στις θερμοκρασίες που επικρατούν το υδρογόνο και το
ήλιο είναι πλήρως ιονισμένα.

4.2.4.2 Ρεύματα μεταφοράς

Θα ξεκινήσουμε υπολογίζοντας τη συνθήκη, κάτω από την οποία δημιουργούνται ρεύματα
μεταφοράς. Ας θεωρήσουμε μια μικρή περιοχή μέσα στην οποία το ρευστό βρίσκεται σε
ισορροπία με το περιβάλλον του, έχει δηλαδή την ίδια θερμοκρασία, T , την ίδια πίεση, P και
την ίδια πυκνότητα, ρ (Σχήμα 4.2). Ας υποθέσουμε ότι αυτή η μικρή περιοχή του ρευστού
μετακινείται προς τα επάνω, με την πίεση να είναι σε ισορροπία με το περιβάλλον. Προφανώς,
αν η πυκνότητα του ρευστού είναι μικρότερη από αυτή του περιβάλλοντος, αν δηλαδή

dρ′ < dρ (4.34)

όπου η τονούμενη ποσότητα αναφέρονται στο υλικό που μετακινείται, αυτό θα εξακολουθήσει
να ανεβαίνει προκαλώντας ρεύματα μεταφοράς. Στην αντίθετη περίπτωση η βαρύτητα θα
λειτουργήσει ως δύναμη επαναφοράς και το ρευστό θα οδηγηθεί σε ταλαντώσεις (βαρυτικά
κύματα).

Σχήμα 4.2: Μετακίνηση μικρής ποσότητας ρευστού

Θα επιχειρήσουμε να πάρουμε από την παραπάνω σχέση μια συνθήκη για τη θερμοβα-
θμίδα. Από την εξίσωση (4.6) παίρνουμε τη σχέση:

dP

P
=

dρ

ρ
+

dT

T
(4.35)

που συνδέει τις μεταβολές της πίεσης, της πυκνότητας και της θερμοκρασίας. Εφαρμόζοντας
την (4.35) μέσα στην περιοχή που μετακινείται, μπορούμε να γράψουμε:

dP ′

P
=

dρ′

ρ
+

dT ′

T
=

dP

P
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όπου πήραμε υπόψη ότι η πίεση μέσα και έξω από το κινούμενο ρευστό είναι ίδια. Από τις
δύο προηγούμενες σχέσεις παίρνουμε:

dρ′

ρ
+

dT ′

T
=

dρ

ρ
+

dT

T

και, λόγω της (4.34),
dT ′

T
>

dT

T

δηλαδή,
dT ′ > dT

ή, ακόμα:

−
dT ′

dr
< −

dT

dr
(4.36)

όπου προσθέσαμε τα αρνητικά πρόσημα επειδή οι θερμοβαθμίδες είναι αρνητικές.
Η τιμή της θερμοβαθμίδας έξω από το κινούμενο ρευστό προσδιορίζεται από την ακ-

τινοβολιακή θερμοβαθμίδα (4.32). Η θερμοβαθμίδα μέσα στο κινούμενο ρευστό μπορεί να
προσδιοριστεί με βάση την υπόθεση ότι οι μεταβολές που αυτό υφίσταται είναι αδιαβατικές,
δεν υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή ενέργειας με το περιβάλλον. Στην περίπτωση αυτή η συνθήκη
αστάθειας (4.36) γράφεται:

(

−
dT

dr

)

ad

<

(

−
dT

dr

)

rad

(4.37)

και είναι γνωστή ως κριτήριο Schwarzschild .
Ας υπολογίσουμε τώρα την αδιαβατική θερμοβαθμίδα. Για αδιαβατικές μεταβολές,

P ∝ ργ (4.38)

όπου γ = cp/cv ο λόγος των ειδικών θερμοτήτων υπό σταθερή πίεση και σταθερό όγκο.
Από την παραπάνω σχέση, με χρήση και της (4.35),

(

dT

T

)

ad

=
γ − 1

γ

dP

P
(4.39)

έτσι η αδιαβατική θερμοβαθμίδα είναι:

(

dT

dr

)

ad

=
γ − 1

γ

T

P

dP

dr
(4.40)

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ότι τα ρεύματα μεταφοράς ευνοούνται σε περιοχές
με μεγάλη ακτινοβολιακή θερμοβαθμίδα και μικρή αδιαβατική θερμοβαθμίδα ή, πιο απλά, όταν
η θερμοκρασία μεταβάλλεται πολύ γρήγορα.

Σημειώνουμε ότι η τιμή της αδιαβατικής θερμοβαθμίδας μικραίνει όταν μικραίνει η τιμή
του γ που, με τη σειρά του, συνδέεται με τον αριθμό των βαθμών ελευθερίας, N :

γ =
N + 2

N
(4.41)
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΄Ετσι για μονοατομικά αέρια, όπου N = 3, γ = 5/3 και (γ − 1)/γ = 0.4. Η ποσότητα
γ είναι μικρότερη στις περιοχές που αλλάζει η κατάσταση ιονισμού του πλάσματος, γιατί
εκεί ο αριθμός των βαθμών ελευθερίας μεγαλώνει. Στις ίδιες περιοχές η επανασύνδεση
ηλεκτρονίων-ιόντων προκαλεί αύξηση της αδιαφάνειας και, κατά συνέπεια, αύξηση της ακτι-
νοβολιακής θερμοβαθμίδας. ΄Ετσι πολύ συχνά τα ρεύματα μεταφοράς συνδέονται με περιοχές
ιονισμού, κυρίως του H και του He.

Στην περίπτωση που έχουμε ρεύματα μεταφοράς η θερμοβαθμίδα είναι πρακτικά ίση με
την αδιαβατική, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τη σχέση (4.40) αντί της (4.32).

4.2.5 Καταστατική εξίσωση

Μέχρι τώρα έχουμε εκφράσει τη συμπεριφορά του υλικού στο εσωτερικό των αστεριών
με τέσσερες διαφορικές εξισώσεις: (4.3), (4.9), (4.10) και (4.32) ή (4.40). Είναι φαν-
ερό ότι αυτές δεν επαρκούν για να προσδιορίσουμε τις πέντε ποσότητες που εμπλέκονται:
L(r),M(r), P (r), ρ(r) και T (r). Για να κλείσουμε το σύστημα χρειαζόμαστε ακόμα μια
εξίσωση και αυτή είναι η καταστατική εξίσωση, που συνδέει την πίεση με την πυκνότητα και
τη θερμοκρασία:

P = P (ρ, µ, T ) (4.42)

Στις περισσότερες περιπτώσεις μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την καταστατική εξίσω-
ση των τελείων αερίων, στη μορφή της (4.6):

P = Pg =
ρ

µmH
kT (4.43)

Σχήμα 4.3: Παραμόρφωση της συνάρτησης κατανομής ταχυτήτων των ηλεκτρονίων λόγω της α-
παγορευτικής αρχής του Pauli. Για πολύ μεγάλες πυκνότητες η συνάρτηση κατανομής παίρνει τη

μορφή Fermi-Dirac (καμπύλη e, με όριο την εστιγμένη γραμμή)

΄Οταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε και
την πίεση της ακτινοβολίας. ΄Ετσι

P = Pg + Prad, όπου Prad =
1

3
aT 4 (4.44)
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με a = 4σc (σταθερά ακτινοβολίας).
Η πιο συχνή απόκλιση από την κατάσταση των τελείων αερίων συμβαίνει για τα ηλεκ-

τρόνια, όταν η πυκνότητα γίνει πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή, η απαγορευτική αρχή
του Pauli παραμορφώνει τη συνάρτηση κατανομής των ταχυτήτων (Σχήμα 4.3), αφού οι δια-
θέσιμες χαμηλές ενεργειακές στάθμες είναι περιωρισμένες. ΄Ετσι τα ηλεκτρόνια αναγκαστικά
καταλαμβάνουν υψηλότερες στάθμες, με αποτέλεσμα η κορυφή της αρχικής κατανομής Max-
well-Botltzmann να πλατύνει (καμπύλες b, c, d), μέχρι να καταλήξει σε κατανομή Fermi-
Dirac (καμπύλη e). Στην περίπτωση αυτή η πίεση παύει να εξαρτάται από τη θερμοκρασία
και η καταστατική εξίσωση έχει τη μορφή:

P = K1 ρ
5/3 (4.45)

ή, για ακόμα πιο πυκνές καταστάσεις, όπου έχουμε σχετικιστικές ταχύτητες

P = K2 ρ
4/3 (4.46)

όπου K1 και K2 είναι σταθερές.
Σε τέτοιες περιπτώσεις αναφερόμαστε σε εκφυλισμένο αέριο ηλεκτρονίων. ΄Οπως θα

δούμε παρακάτω, εκφυλισμένο ηλεκτρονικό αέριο υπάρχει στο εσωτερικό των λευκών νάνων
και σε κάποιες περιπτώσεις κόκκινων γιγάντων. Παρόμοιας μορφής καταστατική εξίσωση
έχουμε και στα αστέρια νετρονίων.

4.3 Υπολογισμοί και αποτελέσματα

Πριν πρχωρήσουμε, ας υπενθυμίσουμε τις εξισώσεις που περιγράφουν τη δομή του εσωτερικού
των αστεριών, προσδιορίζουν δηλαδή την μεταβολή των φυσικών παραμέτρων:

Υδροστατική ισορροπία, (4.3):
dP (r)

dr
= −

GM(r)

r2
ρ(r)

Διατήρηση της μάζας, (4.9):
dM(r)

dr
= 4πr2ρ(r)

Παραγωγή ενέργειας, (4.10):
dL(r)

dr
= 4πr2ρ(r) ǫ(r)

Μεταφορά ενέργειας με ακτινοβολία, (4.32):

(

dT (r)

dr

)

rad

= −
3

16σ

k̄

T (r)3
L(r)

4πr2

ή, με ρεύματα μεταφοράς, (4.40):

(

dT (r)

dr

)

ad

=
γ − 1

γ

T

P

dP

dr

Καταστατική εξίσωση, (4.42): P = P (ρ, µ, T )

Οι παραπάνω εξισώσεις συμπληρώνονται από τις σχέσεις που προσδιορίζουν το μέσο
μοριακό βάρος, µ, το ρυθμό παραγωγής ενέργειας, ǫ, και την αδιαφάνεια, k̄, συναρτήσει των
τοπικών συνθηκών και της περιεκτικότητας σε υδρογόνο, X, σε ήλιο, Y και σε μέταλλα, Z1.

1Οι περιεκτικότητες εκφράζονται ως ποσοστό μάζας του κάθε είδους, έτσι που X + Y + Z = 1
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Για την ολοκλήρωση των εξισώσεων χρειάζεται να προσδιορίσουμε οριακές συνθήκες. Στο
κέντρο του αστεριού (r = 0) έχουμε, προφανώς:

M = 0 (4.47)

L = 0 (4.48)

ενώ για την επιφάνεια (r = R) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχέσεις:

T = 0 (4.49)

P = 0 (4.50)

ρ = 0 (4.51)

χωρίς να έχουμε σημαντικές συνέπειες στο αποτέλεσμα της εσωτερικής δομής. Βεβαίως οι
παραπάνω σχέσεις δεν περιγράφουν σωστά τα επιφανειακά στρώματα.

Οι εξισώσεις είναι πολύ πολύπλοκες για να λυθούν αναλυτικά. Ημιαναλυτικές λύσεις
μπορούμε να πάρουμε στην περίπτωση των πολυτροπικών μοντέλων, όπου υποθέτουμε ότι η
πίεση εκφράζεται ως κάποια δύναμη της πυκνότητας:

P = Kρ
n+1

n (4.52)

όπου n είναι ο πολυτροπικός δείκτης. Στην περίπτωση αυτή (όπως και στην περίπτωση που
η καταστατική εξίσωση έχει τη μορφή των σχέσεων 4.45 ή 4.46), έχουμε να λύσουμε μόνο
τις εξισώσεις της μάζας και της υδροστατικής ισορροπίας.

Στη γενική περίπτωση η ολοκλήρωσή των εξισώσεων πρέπει να γίνει αριθμητικά και,
συνήθως, ως ανεξάρτητη μεταβλητή χρησιμοποιείται η μάζα αντί της απόστασης από το
κέντρο, επειδή αυτό διευκολύνει τους αριθμητικούς υπολογισμούς. Σημειώνουμε ότι η δομή
ενός αστεριού προσδιορίζεται πλήρως από τη μάζα του, τις περιεκτικότητες X, Y , Z και την
ηλικία του. ΄Ετσι θα χρειαστεί να πάρουμε υπόψη και τις αλλαγές που προκαλεί στο εσωτερικό
του αστεριού η καύση του υδρογόνου, δηλαδή να υπολογίσουμε τη χρονική μεταβολή της
δομής από τη στιγμή που ξεκίνησε η καύση μέχρι τη σημερινή ηλικία του αστεριού. Επειδή
οι αλλαγές είναι πολύ αργές, αυτό μπορούμε να το πετύχουμε υπολογίζοντας μια σειρά από
σχεδόν στατικά μοντέλα (quasi-static), χωρίς να είναι απαραίτητο να συμπεριλάβουμε τη
χρονική εξάρτηση στις εξισώσεις.

Ως παράδειγμα, δίνουμε στο Σχήμα 4.4 ένα μοντέλο του εσωτερικού του ήλιου, στη
σημερινή του κατάσταση, 4.5 δισεκατομμύρια χρόνια μετά την έναρξη της καύσης του υ-
δρογόνου2. Στο Σχήμα παρουσιάζονται, συναρτήσει της απόστασης από το κέντρο που
μετριέται σε ηλιακές ακτίνες R⊙ (= 6.96 1010 cm), η λαμπρότητα, L, σε μονάδες της συνο-
λικής λαμπρότητας, L

⊙
(= 3.86 1033 erg sec−1), η θερμοκρασία, T , μετρημένη σε μονάδες

της θερμοκρασίας στο κέντρο, To (= 15.6 106K), η πυκνότητα ρ σε μονάδες της κεντρικής
πυκνότητας ρo (= 148 g cm−3) και η περιεκτικότητα σε υδρογόνο, X.

Πέρα από τις αξιοσημείωτα υψηλές τιμές της κεντρικής θερμοκρασίας και πυκνότητας
και τη γρήγορη ελάττωση της πυκνότητας με την απόσταση από το κέντρο, να σημειώσουμε
ότι το σύνολο σχεδόν της ενέργειας παράγεται στον πυρήνα του ήλιου, μια περιοχή ακτίνας
∼ 0.25R

⊙
, όπου η θερμοκρασία και η πυκνότητα είναι αρκετά υψηλές ώστε να συντηρήσουν

2Η ηλικία του ήλιου συνάγεται από την ηλικία της γης, που προσδιορίζεται με βάση γεωλογικά δεδομένα
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Σχήμα 4.4: Μοντέλο του εσωτερικού του ήλιου. Δίνονται, συναρτήσει της απόστασης από το
κέντρο, η λαμπρότητα, η θερμοκρασία, η πυκνότητα και η περιεκτικότητα σε υδρογόνο, X

τις θερμοπυρηνικές αντιδράσεις του κύκλου του πρωτονίου. Στην ίδια περιοχή έχει μειωθεί η
περιεκτικότητα σε υδρογόνο, λόγω της καύσης του, έτσι που στο κέντρο έχουμε X = 0.36
από την αρχική τιμή 0.71. Η αρχική τιμή της X διατηρείται στα εξωτερικά στρώματα επειδή
δεν έχουμε μείξη του υλικού τους με το φτωχότερο σε υδρογόνο υλικό του πυρήνα, κάτι
που οφείλεται στο ότι στο κέντρο του ήλιου δεν αναπτύσσονται ρεύματα μεταφοράς και η
ενέργεια μεταφέρεται με ακτινοβολία.

Σχήμα 4.5: Σχηματικό διάγραμμα του εσωτερικού του ήλιου, με τον πυρήνα και τη ζώνη μεταφοράς

Αντίθετα, ρεύματα μεταφοράς έχουμε σε μια εκτεταμένη ζώνη που ξεκινά από r =
0.68R

⊙
και φτάνει λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια (Σχήμα 4.5). Η αστάθεια της περιοχής

αυτής σε ρεύματα μεταφοράς οφείλεται στις ζώνες ιονισμού του ηλίου και του υδρογόνου (βλ
συζήτηση στο 4.2.4.2) που εμφανίζονται εκεί καθώς πέφτει η θερμοκρασία. ΄Οπως θα δούμε
στο κεφάλαιο για τον ήλιο, στη ζώνη μεταφοράς οφείλεται η ηλιακή δραστηριότητα.

Τελειώνουμε τη συζήτηση για το εσωτερικό του ήλιου με τα διαγράμματα του Σχήματος
4.6, όπου έχει χρησιμοποιηθεί η μάζα ως ανεξάρτητη μεταβλητή. ΄Οπως βλέπουμε στο σχήμα,
η μισή μάζα του ήλιου βρίσκεται σε σφαίρα ακτίνας 0.25R

⊙
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Σχήμα 4.6: Μοντέλο του εσωτερικού του ήλιου, με τη μάζα ως ανεξάρτητη μεταβλητή

4.4 Τι μάθαμε από τα νετρίνα

Στο σημείο αυτό θα συζητήσουμε το τι έχουμε μάθει για το εσωτερικό του ήλιου από
παρατηρήσεις πού, όπως αναφέραμε στην αρχή του κεφαλαίου, έγιναν εφικτές τις τελευταίες
λίγες δεκαετίες. Θα ξεκινήσουμε με τα νετρίνα που παράγονται από τις πυρηνικές αντιδράσεις,
θυμίζοντας ότι η σύντηξη τεσσάρων πρωτονίων σε ένα πυρήνα ηλίου απελευθερώνει δύο
νετρίνα που προέρχονται από τη μετατροπή σε νετρόνια των δύο από τα πρωτόνια (βλ. κεφ.
4.2.3).

Μολονότι η ροή των νετρίνων που φτάνουν στη υπολογίζεται ότι είναι αρκετά μεγάλη,
της τάξης των 1010 cm−2 sec−1, η ενεργός διατομή τους είναι τόσο μικρή που κάνει τη μέτρησή
τους εξαιρετικά δύσκολη. Η ανίχνευσιμότητά τους εξαρτάται πολύ από τί ενέργεια θα έχουν,
που εξαρτάται από τις αντιδράσεις που τα παράγουν (4.13, 4.14, 4.17, 4.19, 4.22 για τον
κύκλο pp). Το ενεργειακό φάσμα που προκύπτει δίνεται στο Σχήμα 4.7.

Σχήμα 4.7: Ενεργειακό φάσμα των νετρίνων που παράγονται στο εσωτερικό του ήλιου

Οι προσπάθειες για ανίχνευση νετρίνων από τις πυρηνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό
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του ήλιου ξεκίνησαν το 1965 με το πείραμα του Davis και των συνεργατών του. Το πείραμα
στηριζόταν στην πρόσληψη νετρίνων από το χλώριο, που δίνει ραδιενεργό αργό σύμφωνα με
την αντίδραση

37Cl + ν −→
37 Ar + e− (4.53)

Η αντίδραση αυτή έχει αρκετά υψηλό ενεργειακό κατώφλι, 814 keV, πράγμα που
σημαίνει ότι μπορεί να ανιχνεύσει μόνο νετρίνα που παράγονται από την αντίδραση αποσύν-
θεσης του βόριου (4.22), μια αντίδραση ενός υπο-κλάδου του υπο-κλάδου του κύκλου του
πρωτονίου. Η κύρια αντίδραση (4.13) παράγει νετρίνα χαμηλότερης ενέργειας, μέχρι 400
περίπου keV (Σχήμα 4.7).

Στο πείραμα τουDavis χρησιμοποιήθηκαν 610 τόνοι υπερχλωρεθαίνιου (C2Cl4, κοινό υ-
γρό καθαρισμού) που περιέχουν 2.2 1030 άτομα χλωρίου. Το υπερχλωρεθαίνιο τοποθετήθηκε
σε δεξαμενή 400 κυβικών μέτρων, μέσα σε ένα εγκαταλειμμένο χρυσορυχείο στο Homes-
take της Νότιας Ντακότας στις ΗΠΑ, σε βάθος 1480 μέτρων κάτω από το έδαφος. ΄Ετσι
πετυχαίνεται προστασία από κοσμικές ακτίνες, που θα προκαλούσαν ανεπιθύμητες πυρηνικές
αντιδράσεις. Στο τέλος μιας περιόδου 100 περίπου ημερών, διοχετευόταν στη δεξαμενή ήλιο,
το οποίο συμπαρέσυρε το αργό. Στη συνέχεια μετριόταν επί 8 μήνες η αποσύνθεση του
αργού, που συνοδεύεται από εκπομπή ηλεκτρονίου ενέργειας 2.8 keV.

Η όλη διαδικασία είναι τόσο αποτελεσματική, ώστε μπορεί να ανιχνεύσει 0.03 αντιδρά-
σεις νετρίνων την ημέρα. Τα αποτελέσματα δίνονται σε ‘μονάδες ηλιακών νετρίνων’ (solar
nutrino units, SNU). Μια τέτοια μονάδα αντιστοιχεί σε μία αντίδραση ανά 1036 άτομα χλ-
ωρίου ανά δευτερόλεπτο. Οι μετρήσεις (1967 - 1998) έδοσαν μέση ροή νετρίνων 2.0 ± 0.3
SNU, τιμή κάπου τρείς φορές μικρότερη από την αναμενόμενη, που είναι 7.9 ± 0.3 SNU.

Σχήμα 4.8: Η δεξαμενή υπερχλωρεθαίνιου του ανιχνευτή Homestake (αριστερά) και η δεξαμενή

νερού μαζί με ανιχνευτές φωτονίων στο Super Kamiokande (δεξιά)

Το πειραματικό αυτό αποτέλεσμα έβαλε σε πολλές σκέψεις όσους ασχολούνται με τη
θεωρία της εσωτερικής δομής των αστεριών. Πειραματικό λάθος αποκλείστηκε, μια και
μετρήσεις ενός άλλου πειράματος στο ορυχείο Kamiokande της Ιαπωνίας (1986 - 1995),
που βασιζόταν στην ακτινοβολία Čerenkov από νετρίνα που διασχίζουν νερό (ενεργειακό
κατώφλι 7.5 MeV), έδοσε παρόμοια αποτελέσματα. Παρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα του
πειράματος ‘Gallex’ που πραγματοποιήθηκε (1991 - 1997) σε σήραγγα κάτω από την κορυφή
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Gran Sasso στα Απέννινα όρη της Ιταλίας και του πειράματος SAGE στον Καύκασο (1996
- 2006) Τα πειράματα αυτά χρησιμοποίησαν γάλλιο για την ανίχνευση των νετρίνων:

71Ga + ν −→
71 Ge + e− (4.54)

Το ενδιαφέρον σ΄ αυτή την αντίδραση έγκειται στο ότι έχει ενεργειακό κατώφλι 233 keV,
κατά συνέπεια μπορεί να ανιχνεύσει νετρίνα από την κύρια αντίδραση (4.13) του κύκλου του
πρωτονίου (Σχήμα 4.7).

Απέμεναν συνεπώς δύο κατευθύνσεις για την επίλυση του προβλήματος. Η μια είναι
ότι χρειάζεται αναθεώρηση του ‘τυπικού μοντέλου’ (standard model) που παρουσιάσαμε
παραπάνω και η άλλη είναι ότι δεν γνωρίζουμε αρκετά καλά τη συμπεριφορά των νετρίνων.

΄Οσες προσπάθειες έγιναν στην κατεύθυνση ερμηνείας της έλλειψης των νετρίνων με
αναθεώρηση του τυπικού μοντέλου δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα από αυτά που
επεχείρησαν να λύσουν και, τελικά θεωρείται βέβαιο ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις γνώσεις
μας για τα νετρίνα παρά στο τυπικό μοντέλο. Πράγματι, αν το νετρίνο έχει μάζα, μπορεί να
μεταπηδήσει ανάμεσα σε τρείς καταστάσεις: ηλεκτρονικό νετρίνο (σαν αυτά που παράγει οι
αντιδράσεις στο εσωτερικό του ήλιου), νετρίνο τ και νετρίνο µ. Το φαινόμενο αυτό είναι
γνωστό ως ταλαντώσεις των νετρίνων. Τέτοιες ταλαντώσεις μπορούν να γίνουν πιο εύκολα
παρουσία άλλου υλικού, π.χ. στη διάρκεια της διαδρομής των νετρίνων μέσα στον ήλιο. Ως
αποτέλεσμα, στη Γή φτάνει τελικά το ένα τρίτο των ηλεκτρονικών νετρίνων που παράγονται
στον ήλιο και τα υπόλοιπα έχουν μετατραπεί σε νετρίνα τ και µ.

Τελικά από τα πειράματα ανίχνευσης νετρίνων μάθαμε περισσότερα για τη φυσική των
νετρίνα παρά για το εσωτερικό των αστεριών, πέρα βέβαια από την πειραματική επιβεβαίωση
της παραγωγής ενέργειας από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις.

4.5 Αστροσεισμολογία

Η ανίχνευση ταλαντώσεων στον ήλιο έγινε τη δεκαετία του 60, από ακριβείς μετρήσεις της
ταχύτητας του φωτοσφαιρικού3 υλικού με βάση το φαινόμενο Doppler. Οι παρατηρήσεις
έδειξαν (Σχήμα 4.9) ότι οι τιμές της ταχύτητας παρουσιάζουν ταλαντώσεις εύρους λίγων
εκατοντάδων m/sec, με περίοδο περίπου 5 λεπτά (300 sec).

Αρχικά θεωρήθηκε ότι οι ταλαντώσεις είναι ένα τοπικό φαινόμενο, που αφορά το πολύ
τα ανώτερα στρώματα της του ήλιου, όμως στη συνέχεια (τη δεκαετία του 70) έγινε αντιλη-
πτό ότι πρόκειται για κύματα που διαδίδονται σε όλο τον ήλιο, από τον πυρήνα του μέχρι την
ατμόσφαιρά του. Η προέλευσή τους θα πρέπει να αναζητηθεί σε διαταραχές (μικρές διακυμάν-
σεις των φυσικών παραμέτρων) που προκαλούνται από την κίνηση των ρευμάτων μεταφοράς.
Οι διαταραχές αυτές έχουν ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος και συχνοτήτων, όμως ο ήλιος
δρα ως αντηχείο και επιτρέπει τη διάδοση μόνον όσων έχουν το κατάλληλο μήκος κύματος,
δημιουργώντας στάσιμα κύματα. Πρόκειται δηλαδή για συνολικές ταλαντώσεις (global os-
cillations), με χαρακτηριστικές συχνότητες και μήκη κύματος που προσδιορίζονται από τις
φυσικές συνθήκες στο εσωτερικό του ήλιου. Αυτή η διαπίστωση, μαζί με την αντίστοιχη
θεωρητική ανάλυση, έδοσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως διαγνωστική μέθοδος για
το εσωτερικό του ήλιου.

3Η φωτόσφαιρα είναι το χαμηλότερο στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας
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Σχήμα 4.9: Μεταβολή της ταχύτητας συναρτήσει του χρόνου για διάφορες θέσεις στον ήλιο

Οι ταλαντώσεις της ταχύτητας συνοδεύονται από ταλαντώσεις της έντασης που είναι
ιδιαίτερα έντονες σε κάποιες φασματικές περιοχές (Σχήμα 4.10), όπου εμφανίζονται ως μικρά
λαμπρά σημεία με γρήγορη χρονική μεταβολή. Αν πάρει κανείς μια τομή σε μια χρονική σειρά
τέτοιων εικόνων και παραστήσει την ένταση (ή την ταχύτητα) συναρτήσει της θέσης και του
χρόνου, παίρνει μια εικόνα σαν αυτή του Σχήματος 4.11 (αριστερά), όπου φαίνεται καθαρά ο
κυματικός χαρακτήρας των μεταβολών. Η διδιάστατη φασματική ανάλυση τέτοιων εικόνων
(Σχήμα 4.10, δεξιά) μας δίνει τις συχνότητες και τους κυματαριθμούς που συγκροτούν τη
μεταβολή της έντασης (ή της ταχύτητας).

Σχήμα 4.10: Ηλιακές ταλαντώσεις, όπως φαίνονται σε εικόνα που έχει παρθεί στο υπεριώδες από
το διαστημικό τηλεσκόπιο TRACE (Transition Region And Coronal Explorer). Δεξιά ο μέσος

όρος της έντασης της ίδιας περιοχής στη διάρκεια παρατήρησης τεσσάρων ωρών. Το μέγεθος της

περιοχής είναι 72 000 km (100′′)

Ο χαρακτήρας κάθε κύματος προσδιορίζεται από τη δύναμη που λειτουργεί ως δύναμη
επαναφοράς. Στα αστέρια το ρόλο της δύναμης επαναφοράς μπορούν να παίξουν η πίεση
και η βαρύτητα (με τη μορφή της άνωσης). Στην πρώτη περίπτωση έχουμε κοινά ακουστικά
κύματα (pressure, ή p-modes) και στη δεύτερη κύματα βαρύτητας (gravity, ή g-modes).
Βεβαίως είναι δυνατόν να έχουμε και τις δύο δυνάμεις να λειτουργούν ταυτόχρονα ως δυνάμεις
επαναφοράς.
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Σχήμα 4.11: Αριστερά: Μεταβολές της έντασης συναρτήσει του χρόνου (κάθετος άξονας, διάρκεια
240 min) κατά μήκος μιας οριζόντιας τομής της προηγούμενης εικόνας (οριζόντιος άξονας, μήκος

72 000 km). Δεξιά: Διδιάστατη φασματική ανάλυση σε χωρικές και χρονικές συχνότητες

Στη γενική περίπτωση, για κάθε είδους κύματος υπάρχει μια χαρακτηριστική σχέση
ανάμεσα στην κυκλική συχνότητα, ω (= 2πν), και τον κυματαριθμό, k (= 2π/λ), η σχέση
διασποράς, που έχει τη μορφή:

ω = ω(k) (4.55)

Στην περίπτωση του ήλιου και των αστεριών, λόγω της σφαιρικής συμμετρίας, για την

Σχήμα 4.12: Παραδείγματα σφαιρικών αρμονικών διαφόρων βαθμών l και τάξεων m

περιγραφή των ιδιοταλαντώσεων (τρόπων ταλάντωσης, modes) χρησιμοποιούνται, αντί του
κυματαριθμού k, τρείς ακέραιοι αριθμοί που αντιστοιχούν στην ακτινική τάξη n, που εκφράζει
τον αριθμό των κυματικών δεσμών (nodes) από το κέντρο στην επιφάνεια, τον βαθμό, l που

εκφράζει πόσα μήκη κύματος χωράν στην περιφέρεια (
√

l(l + 1) ≃ 2πR/λ) και την αζιμου-
θιακή τάξη m (Σχήμα 4.12, βλ και Σχήμα 4.14, δεξιά). Αν δεν υπάρχει κάποια επικρατούσα
διεύθυνση (π.χ. άξονας περιστροφής) η αζιμουθιακή τάξη m είναι εκφυλισμένη και οι τρόποι
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ταλάντωσης εκφράζονται από τους αριθμούς n και l. Σημειώνουμε ότι οι δύο γωνιακοί αρι-
θμοί l και m αντιστοιχούν σε σφαιρικές αρμονικές καθώς και ότι η ιδιοταλάντωση με n = 0,
l = 0 και m = 0 περιγράφει ακτινική ταλάντωση.

Ακριβείς σχέσεις διασποράς υπολογίζονται με βάση τα μοντέλα του εσωτερικού του
ήλιου. ΄Ενας τέτοιος υπολογισμός δίνεται στο Σχήμα 4.13, σύμφωνα με τον Christensen-
Dalsgaard, όπου παρουσιάζεται η εξάρτηση της συχνότητας από την τάξη l για διάφορες
τιμές της ακτινικής τάξης n. ΄Οπως φαίνεται από τα διαγράμματα, τα βαρυτικά κύματα έχουν
σχετικά χαμηλές συχνότητες (κάτω από 500 µHz, που αντιστοιχούν σε περιόδους πάνω από
30 min) και τα ακουστικά σχετικά υψηλές.

Σχήμα 4.13: Σχέσεις διασποράς για ακουστικά (p-modes) και βαρυτικά (g-modes) κύματα. Οι

τιμές της ακτινικής τάξης, n, σημειώνεται στο πάνω δεξιά μέρος του διαγράμματος

Για τους λόγους που συζητήσαμε στο κεφάλαιο 4.2.4.2, κύματα βαρύτητας δεν μ-
πορούν να αναπτυχθούν στη ζώνη μεταφοράς, αφού εκεί οι τυχόν διαταραχές της πυκνότητας
οδηγούν σε αστάθεια που εμφανίζεται ως ρεύματα μεταφοράς. ΄Ετσι τα κύματα βαρύτητας
περιορίζονται στο κεντρικό τμήμα του ήλιου. ΄Εξω από αυτό εξασθενούν εκθετικά, έτσι που
στην επιφάνεια έχουν πολύ μικρή ένταση. Πέρα από την εξασθένηση, η μεγάλη τους περίο-
δος κάνει δύσκολη την ανίχνευσή τους και έτσι στερούμαστε, μέχρι στιγμής, ενός ισχυρού
διαγνωστικού εργαλείου για το κέντρο του ήλιου. Πάνω από τη ζώνη μεταφοράς μπορούν
να υπάρξουν επιφανειακά βαρυτικά κύματα (f-modes, βλ. Σχήμα 4.13).

Τα ακουστικά κύματα διαδίδονται πρακτικά σε όλο το εσωτερικό του ήλιου, αλλά
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Σχήμα 4.14: Η διαδρομή των κυμάτων με l = 75, 25, 20 και 2 (αριστερά) και μια ακόμα παράσταση
στάσιμου κύματος, όπου φαίνεται και μια τομή του εσωτερικού του ήλιου (δεξιά)

υφίστανται διάθλαση καθώς η ταχύτητα του ήχου, vs, που εξαρτάται από τη θερμοκρασία,

vs =

√

γp

ρ
=

√

γkT

µmH
(4.56)

αυξάνει από την επιφάνεια στο εσωτερικό, καθώς μεγαλώνει η θερμοκρασία. ΄Ετσι τα ακου-
στικά κύματα διαθλώνται, όπως δείχνει το σχήμα 4.14 (αριστερά), με αποτέλεσμα η διαδρομή
τους να καμπυλώνει και, σε κάποια απόσταση από το κέντρο, να υφίστανται ολική ανά-
κλαση. Το βάθος της ανάκλασης εξαρτάται από την τάξη l: όσο μικρότερη τόσο πιο βαθειά
φτάνει το κύμα, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα να διερευνήσουμε διάφορες περιοχές
του εσωτερικού επιλέγοντας την τιμή της αζιμουθιακής τάξης

Οι σύγχρονες παρατηρήσεις δίνουν πολύ πιο λεπτομερειακά αποτελέσματα από τις
παλαιότερες. Μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: παρατηρήσεις με διδιάστατες
εικόνες της ταχύτητας (ή της έντασης) συναρτήσει του χρόνου, όπως αυτές που δείξαμε
στα Σχήματα 4.10 και 4.11, και μονοδιάστατες παρατηρήσεις όλου του ήλιου συναρτήσει
του χρόνου. Στη δεύτερη περίπτωση, είναι φανερό, δεν επιζούν παρά μόνον οι χαμηλότερες
τάξεις.

Σημειώνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η χρονική διάρκεια της παρατήρησης, τόσο
καλύτερη η διακριτική ικανότητα στη συχνότητα. Για το λόγο αυτό οι παρατηρήσεις γίνονται
με δίκτυο τηλεσκοπίων διάσπαρτων σε διάφορα γεωγραφικά μήκη, ή από την αρκτική και την
ανταρκτική ή, ακόμα καλύτερα από το διάστημα όπου αποφεύγεται όχι μόνον η αναγκαστική
νυχτερινή διακοπή αλλά και τα σύννεφα και οι διαταραχές της γήινης ατμόσφαιρας.

Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα φάσμα που, στην περίπτωση των διδιάστατων παρατηρή-
σεων δίνει την φασματική ισχύ κάθε τρόπου ταλάντωσης συναρτήσει της τάξης l (υπεν-
θυμίζουμε ότι αντιστοιχεί στον κυματαριθμό) και της συχνότητας, με διακριτούς κλάδους
που αντιστοιχούν σε διαφορετικές τιμές της ακτινικής τάξης n, ενώ στην περίπτωση των
μονοδιάστατων παρατηρήσεων το φάσμα δίνει τη φασματική ισχύ συναρτήσει της συχνότη-
τας. ΄Ενα παράδειγμα από την πρώτη περίπτωση δίνεται στο Σχήμα 4.15 (βλ. και Σχήμα
4.11, δεξιά εικόνα και Σχήμα 4.13). Το συνεχές στο κάτω μέρος της αριστερής εικόνας
οφείλεται σε μη περιοδικές χρονικές μεταβολές, ενώ το μέγιστο της έντασης βρίσκεται στη
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Σχήμα 4.15: Δύο φάσματα ηλιακών ταλαντώσεων, σε μορφή φωτογραφικής απεικόνισης (αριστερά)
και διαγράμματος (δεξιά) από παρατηρήσεις με το όργανοMDI (Michelson Doppler Interferometer)

που βρίσκεται στο δορυφόρο SOHO (SOlar and Heliospheric Observatory). Τα δύο φάσματα έχουν

διαφορετικές κλίμακες

συχνότητα των 4.3mHz, αντιστοιχεί δηλαδή στις κλασικές ταλαντώσεις των 5 λεπτών. Σ-
το δεξιό διάγραμμα, για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιήθηκαν παρατηρήσεις 144
ημερών, ξεχωρίζουν ιδιοταλαντώσεις για κάθε τιμή του l.

Σχήμα 4.16: Μονοδιάστατο φάσμα ηλιακών ταλαντώσεων, από παρατηρήσεις που πάρθηκαν από
δίκτυο τηλεσκοπίων και καλύπτουν περίοδο περίπου 6 μηνών

Στο Σχήμα 4.16 παρουσιάζεται ένα μονοδιάστατο φάσμα ηλιακών ταλαντώσεων από
παρατηρήσεις όλου του ηλιακού δίσκου στην περιοχή συχνοτήτων γύρω στα 3.3mHz. Εδώ
φαίνεται καθαρά ό πλούτος από γραμμές, κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί σε ένα τρόπο
ταλάντωσης. Στην πραγματικότητα το φάσμα των ταλαντώσεων περιέχει πάνω από ένα
εκατομμύριο γραμμές, κάθε μια από τις οποίες μπορεί να μας δόσει πληροφορίες για το
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εσωτερικό του ήλιου.
Η ανάλυση των πληροφοριών είναι αρκετά πολύπλοκη για να την περιγράψουμε εδώ. Το

βασικό αποτέλεσμα είναι η πολύ καλή συμφωνία των μετρήσεων με τις θεωρητικές προβλέψεις,
με μικρή απόκλιση. Στο αριστερό διάγραμμα του Σχήματος 4.17 βλέπουμε ότι η απόκλιση
του τετράγωνου της ταχύτητας του ήχου από τη θεωρητική τιμή είναι ελάχιστη, της τάξης
του 0.2%, είναι όμως στατιστικά σημαντική. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ακόμα να μάθουμε
πράγματα για το εσωτερικό του ήλιου, ιδιαίτερα για τη ζώνη μεταφοράς, στη βάση της οποίας
οι αποκλείσεις είναι μεγαλύτερες.

Σχήμα 4.17: Αριστερά: Αποκλείσεις της ταχύτητας του ήχου από το τυπικό μοντέλο. Δεξιά: Ο
ρυθμός περιστροφής συναρτήσει του βάθους για διάφορα ηλιογραφικά πλάτη

Πέρα από τις πληροφορίες για τις φυσικές συνθήκες, οι ηλιοσεισμολογικές μέθοδοι
μπορούν να μετρήσουν την ταχύτητα του υλικού στο εσωτερικό, π.χ. την ταχύτητα περι-
στροφής. Αυτό είναι δυνατόν γιατί η κίνηση του υλικού προκαλεί διαχωρισμό Doppler: ένα
κύμα που διαδίδεται στη διεύθυνση της κίνησης θα έχει λίγο διαφορετική συχνότητα από
κάποιο που κινείται στην αντίθετη διεύθυνση. ΄Ετσι η περιστροφή αίρει τον εκφυλισμό της
αζιμουθιακής τάξης, m. Τα αποτελέσματα δίνονται στο δεξιό διάγραμμα του Σχήματος 4.17.
Το πιο σημαντικό είναι ότι η διαφορική περιστροφή που παρατηρείται στη φωτόσφαιρα, όπου
οι περιοχές του ηλιακού ισημερινού περιστρέφονται πιο γρήγορα από αυτές σε μεγαλύτερα
ηλιογραφικά πλάτη, μειώνεται στο εσωτερικό και πρακτικά εξαφανίζεται στη βάση της ζώνης
μεταφοράς (εστιγμένη κάθετη γραμμή στο διάγραμμα).

Οι εφαρμογές της ηλιοσεισμολογίας δεν περιορίζονται στα παραπάνω. ΄Ετσι, έχουν
αναπτυχθεί μέθοδοι που μπορούν να εντοπίσουν δομές που βρίσκονται κάτω από τη φωτόσ-
φαιρα, ή στο πίσω ημισφαίριο του ήλιου.

Ταλαντώσεις παρόμοιες με του ήλιου έχουν παρατηρηθεί και σε περίπου 20 αστέρια
(Σχήμα 4.18). Οι παρατηρούμενες συχνότητες είναι οι αναμενόμενες από τα αστρικά μον-
τέλα και την προέκταση της ηλιοσεισμολογίας. Τα κύρια αποτελέσματα είναι εκτιμήσεις των
αστρικών μαζών, της ηλικίας και της περιεκτικότητας σε μέταλλα.
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Σχήμα 4.18: Φάσματα αστρικών ταλαντώσεων, μαζί και του ήλιου

4.6 Σχηματισμός των αστεριών και εξέλιξή τους

μέχρι την κύρια ακολουθία

Στο σημείο αυτό θα επανέλθουμε στη θεωρία και θα συζητήσουμε την εξέλιξη των αστεριών.
Η όλη διαδικασία της εξέλιξης ρυθμίζεται από τη βασική αντίθεση ανάμεσα στη βαρύτητα και
την πίεση. Η βαρύτητα λειτουργεί πάντοτε, ενώ για να λειτουργήσει η πίεση αποτελεσματικά
χρειάζεται παραγωγή ενέργειας από θερμοπυρηνικές αντιδράσεις (βλ. κεφάλαιο 4.2.3). ΄Οταν
λειτουργεί κάποιος τέτοιος μηχανισμός το αστέρι σταθεροποιείται προσωρινά, διαφορετικά η
δομή του αλλάζει με γρήγορο ρυθμό.

Τα αστέρια σχηματίζονται από συμπυκνώσεις μεσοαστρικού υλικού, αερίων και σκόνης.
Ως αποτέλεσμα της συμπύκνωσης αυξάνει η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους και, όταν
αυτή γίνει αρκετά μεγάλη ώστε να ξεκινήσουν οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις καύσης του
υδρογόνου, αρχίζει μια σχετικά μεγάλη περίοδος σταθερότητας. Το αστέρι βρίσκεται πλέον
στην κύρια ακολουθία και θα παραμείνει εκεί μέχρι την εξάντληση του υδρογόνου. ΄Οταν
συμβεί αυτό, η εσωτερική του δομή αναδιατάσσεται: ο πυρήνας του συμπυκνώνεται και
το περίβλημά του διαστέλλεται, έτσι ώστε το αστέρι μετατρέπεται σε κόκκινο γίγαντα. Η
συστολή του πυρήνα μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία σε βαθμό που να ξεκινήσει η καύση
του ήλιου σε άνθρακα και το αστέρι περνά μια δεύτερη φάση σταθερότητας, μικρότερης όμως
διάρκειας από τη φάση της κύριας ακολουθίας. ΄Οταν εξαντληθεί και το ήλιο, επαναλαμβάνεται
το προηγούμενο σενάριο συστολής του πυρήνα και διαστολής του περιβλήματος, μέχρι να
εξαντληθούν οι πηγές καυσίμων. ΄Οταν συμβεί αυτό το αστέρι καταλήγει σε ένα αδρανές,
από την άποψη της αστρικής εξέλιξης, αντικείμενο: σε ένα λευκό νάνο, ένα αστέρι νετρονίων
ή μια μαύρη τρύπα.

Συμπυκνώσεις μεσοαστρικού υλικού προκαλούνται ως αποτέλεσμα διαταραχών της
πυκνότητας. Προϋπόθεση για να προχωρήσει μια συμπύκνωση είναι η βαρυτική ενέργεια,
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Eg, να υπερνικήσει την (εσωτερική) κινητική ενέργεια λόγω της θερμοκρασίας, Eth. Αν
η συμπύκνωση έχει μάζα M , το δυναμικό της βαρύτητας ανά μονάδα μάζας είναι περίπου
GM/L, όπου G η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας και L το χαρακτηριστικό μέγεθος της
συμπύκνωσης. Η βαρυτική ενέργεια που συνδέεται με ένα μέσο μόριο μάζας µmH είναι:

Eg =
GM

L
µmH

και η θερμική ενέργεια, για θερμοκρασία T :

Eth = kT

οπότε η απαίτηση Eg > Eth δίνει
GM

L
µmH > kT

Παραπέρα, αν εκφράσουμε τη μάζα με την πυκνότητα, ρ, και τον όγκο, 4π/3L3, της
συμπύκνωσης παίρνουμε από την προηγούμενη σχέση:

G
4π

3
L2ρµmH > kT

και για το μήκος:

L2 >
3

4π

1

GµmH

kT

ρ
(4.57)

Η συνθήκη (4.57) ορίζει το μήκος Jeans. Συμπερασματικά, η συμπύκνωση ευνοείται
όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλή, η πυκνότητα μεγάλη και το χαρακτηριστικό μέγεθος της
συμπύκνωσης επίσης μεγάλο, όπως στις σκοτεινές περιοχές που φαίνονται στο Σχήμα 4.19.
Στον παραπάνω υπολογισμό έχει αγνοηθεί η περιστροφή και το μαγνητικό πεδίο, των οποίων
η ύπαρξη δυσχεραίνει τη συμπύκνωση.

Σχήμα 4.19: Μικρές σκοτεινές περιοχές (globules) στο νεφέλωμα IC2944

Η μεσοαστρική σκόνη και αέρια που αποτελούν τη συμπύκνωση σχηματίζουν, λόγω της
περιστροφής, ένα πεπλατυσμένο δίσκο ή, σε μεταγενέστερη φάση, δακτύλιο (Σχήμα 4.20).
Από το υλικό αυτό πιστεύουμε ότι σχηματίζονται οι πλανήτες, από όπου και η ονομασία πρω-
τοπλανητικός δίσκος. Συχνά η φάση της συμπύκνωσης συνοδεύεται από εκτόξευση υλικού
(αντικείμενα Herbig-Haro) ή ακανόνιστη μεταβλητότητα (τύπου T Tauri).

Αρχικά η συμπύκνωση προχωρά πολύ γρήγορα, αφού η επιτάχυνση της βαρύτητας
αυξάνει αντίστροφα με το τετράγωνο της ακτίνας της, σχεδόν με τη μορφή της ελεύθερης
πτώσης. Σε σύντομο χρονικό διάστημα η κίνηση από την ελεύθερη πτώση των σωματιδίων
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Σχήμα 4.20: Πρωτοπλανητικοί δίσκοι (proplyds) στο νεφέλωμα του Ωρίωνα (αριστερά), υλικό
γύρω από το αστέρι AB Aurigae (κέντρο) και δακτύλιος γύρω από το αστέρι Φόμαλωτ (δεξιά)

μετατρέπεται σε άτακτη θερμική κίνηση. Με τη διαδικασία αυτή μειώνεται η βαρυτική ενέργεια
και ένα μέρος της μετατρέπεται σε θερμική ενέργεια ενώ ένα άλλο μέρος σε ακτινοβολία ή
και σε περιστροφή.

Η πίεση που αναπτύσσεται λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας σταματά την ελεύ-
θερη πτώση και το σύστημα έρχεται σε θερμοδυναμική ισορροπία. Με την αύξηση της
θερμοκρασίας διαδοχικά εξαερώνεται η σκόνη, αποσυντίθενται τα μόρια και ιονίζονται τα
άτομα, με χρησιμοποίηση πρακτικά όλης της διαθέσιμης ενέργειας. Με την ολοκλήρωση του
ιονισμού του υδρογόνου και του ηλίου αποκαθίσταται και η υδροστατική ισορροπία. Στη φάση
αυτή το αστέρι ή, καλύτερα, το πρωτο-αστέρι (ptorostar), είναι πολύ μεγάλο (ένα αστέρι σαν
τον ήλιο θα έχει 60 φορές μεγαλύτερη διάμετρο από αυτή που έχει ο ήλιος σήμερα) και έχει
αρκετή επιφανειακή θερμοκρασία ώστε να εμφανιστεί στο πάνω δεξιό μέρος του διαγράμματος
Hertzsprung-Russel (Σχήμα 4.21).

΄Οπως έδειξε ο Ιάπωνας αστρονόμος Hayashi, στη φάση αυτή η θερμοκρασία είναι
ακόμα αρκετά χαμηλή και ο ιονισμός είναι η κύρια πηγή αδιαφάνειας, της οποίας η τιμή είναι
αρκετά μεγάλη, κατά συνέπεια είναι μεγάλη και η τιμή της ακτινοβολιακής θερμοβαθμίδας
(εξίσωση 4.32) που υπερβαίνει την αδιαβατική (εξίσωση 4.40). ΄Ετσι σε όλο το εσωτερικό του
αστεριού κυριαρχεί η μεταφορά ενέργειας με ρεύματα μεταφοράς. Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι
το αστέρι περνά από μια φάση έντονης συστολής, με μικρή αύξηση της ενεργού θερμοκρασίας,
κινείται δηλαδή προς τα κάτω και λίγο αριστερά στο διάγραμμα Hertzsprung-Russel. Η
διαδρομή αυτή (σημεία 1 και 2 στο Σχήμα 4.21) ονομάζεται διαδρομή Hayashi (Hayashi
track). Για ένα αστέρι με τη μάζα του ήλιου η διαδικασία αυτή διαρκεί περίπου 107 χρόνια,
ενώ για αστέρια μεγάλης μάζας διαρκεί λιγότερο, π.χ. για μάζα ίση με 15Μ⊙ η διάρκεια είναι
104 χρόνια. Στη διάρκεια της διαδρομής Hayashi η θερμοκρασία στο εσωτερικό ανεβαίνει
αρκετά ώστε να επιτρέψει την καύση του δευτέριου σε 3He με την αντίδραση

1H+2D −→
3He + γ (4.58)

υπάρχει όμως τόσο λίγο δευτέριο που εξαντλείται γρήγορα και δεν μπορεί να επηρεάσει
σημαντικά τη συστολή.

Η διαδρομή Hayashi τελειώνει όταν η θερμοκρασία αυξάνει πολύ πάνω από τη θερμοκρα-
σία ιονισμού του He, οπότε μειώνεται σημαντικά η αδιαφάνεια και η ζώνη μεταφοράς συρ-
ρικνώνεται στο μέγεθος που έχει στην κύρια ακολουθία. Το αστέρι τότε διατηρεί σχεδόν
σταθερή λαμπρότητα ενώ αυξάνει η ενεργός θερμοκρασία στην επιφάνειά του, πράγμα που το
μετακινεί σχεδόν οριζόντια και προς τα αριστερά στο διάγραμμα Hertzsprung-Russel (σημεία
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Σχήμα 4.21: Αποτελέσματα υπολογισμών της εξέλιξης προς την κύρια ακολουθία αστεριών με
διάφορες μάζες, στο θεωρητικό διάγραμμα Hertzsprung-Russel

2 - 5 στο Σχήμα 4.21).
Στη διάρκεια όλης της παραπάνω διαδικασίας αυξάνει συνεχώς η θερμοκρασία στον

πυρήνα του αστεριού και όταν φτάσει περίπου στους 107Κ ξεκινά η καύση του υδρογόνου.
Με την έναρξη της καύσης του υδρογόνου η λαμπρότητα και η ενεργός θερμοκρασία στα-
θεροποιούνται και το αστέρι βρίσκεται στην κύρια ακολουθία (καταληκτικά σημεία στις καμ-
πύλες του Σχήματος 4.21). Σ΄ αυτή την κατάσταση θα παραμείνει όσο διαρκούν τα αποθέματα
του υδρογόνου. Ο γεωμετρικός τόπος των σημείων, πάνω στο διάγραμμα Hertzsprung-
Russel, όπου βρίσκονται τα αστέρια όταν ξεκινά η καύση του υδρογόνου ονομάζεται κύρια
ακολουθία μηδενικής ηλικίας (zero age main sequence, ZAMS).

Η θέση ενός αστεριού πάνω στην κύρια ακολουθία εξαρτάται από τη μάζα του. Αστέ-
ρια μεγάλης μάζας, λόγω της μεγαλύτερης αρχικής βαρυτικής ενέργειας, έχουν μεγάλη
θερμοκρασία στο κέντρο τους, κατά συνέπεια παράγουν ενέργεια με μεγαλύτερο ρυθμό και
είναι πιο λαμπρά. ΄Εχουν επίσης μεγαλύτερη ενεργό θερμοκρασία. ΄Ετσι βρίσκονται στο πάνω
αριστερά μέρος της κύριας ακολουθίας, ενώ τα αστέρια μικρής μάζας βρίσκονται κάτω δεξιά
(Σχήμα 4.21). Υπάρχει συνεπώς μια σχέση της λαμπρότητας με τη μάζα, όπως φαίνεται και
στο διάγραμμα του Σχήματος 4.22. Η σχέση (σε λογαριθμική κλίμακα) είναι σχεδόν γραμ-
μική, με τη διαφορά της κλίσης να οφείλεται στους διαφορετικούς μηχανισμούς καύσης του
υδρογόνου (βλ. πιο κάτω).

Η εξέλιξη προς την κύρια ακολουθία (αλλά και συνολικά η αστρική εξέλιξη όπως θα
δούμε στη συνέχεια) είναι πιο γρήγορη για τα αστέρια μεγάλης μάζας, λόγω του ότι υπάρχει
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Σχήμα 4.22: Η σχέση μάζας - λαμπρότητας για αστέρια της κύριας ακολουθίας

περισσότερη βαρυτική ενέργεια που είναι διαθέσιμη. ΄Ετσι ένα αστέρι σαν τον ήλιο φτάνει
στην κύρια ακολουθία μετά από 1.4 108 χρόνια, ένα αστέρι με μάζα 15Μ⊙ χρειάζεται μόλις
2 105 χρόνια, ενώ ένα αστέρι με μάζα 0.5Μ⊙ φτάνει στην κύρια ακολουθία σε 2 108 χρόνια.
Κατά συνέπεια σε ένα αστρικό σμήνος, όπου όλα τα αστέρια αρχίζουν να σχηματίζονται
περίπου ταυτόχρονα, τα αστέρια μεγαλύτερης μάζας θα φτάσουν πρώτα στην κύρια ακολουθία
και μάλιστα στο πάνω αριστερά μέρος της, όπως πολύ χαρακτηριστικά φαίνεται στο Σχήμα
4.23.

Σχήμα 4.23: Διάγραμμα μεγέθους - χρώματος για το νεαρό σμήνος NGC 2264. Τα αστέρια

μικρότερης μάζας δεν έχουν φτάσει ακόμα στην κύρια ακολουθία

Οι υπολογισμοί δείχνουν ότι συμπυκνώσεις με μάζα κάτω από 0.05 ηλιακές μάζες δεν
αποκτούν ποτέ στον πυρήνα τους αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ώστε να ξεκινήσει η καύση του
υδρογόνου. Τέτοια αντικείμενα θα είναι αρκετά ψυχρά, όπως περίπου οι μεγάλοι πλανήτες
του ηλιακού μας συστήματος, ως εκ τούτου δεν θα ακτινοβολούν και τα ονομάζουμε καφέ
νάνους (brown dwarfs). Υπάρχει επίσης ανώτατο όριο μάζας: αστέρια πάνω από περίπου 60
ηλιακές μάζες δεν μπορούν να διατηρηθούν και επειδή, λόγω της πολύ μεγάλης θερμοκρασίας
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η πίεση της ακτινοβολίας αποβάλλει υλικό και επειδή το περίβλημά τους είναι ασταθές σε
ταλαντώσεις που οδηγούν πάλι σε απώλεια μάζας.

4.7 Η κύρια ακολουθία

Στο κεφάλαιο 4.3 δόσαμε ήδη μερικά χαρακτηριστικά της εσωτερικής δομής του ήλιου, ενός
αστεριού που βρίσκεται κάπου στη μέση της κύριας ακολουθίας. Υπενθυμίζουμε ότι ο ή-
λιος, με θερμοκρασία 1.56 107Κ στο κέντρο του, καίει υδρογόνο κυρίως με τον κύκλο του
πρωτονίου, όπως και όλα τα αστέρια που έχουν μάζα μέχρι περίπου 2Μ⊙ και βρίσκονται στο
κάτω μέρος της κύριας ακολουθίας. Σε αστέρια μεγαλύτερης μάζας, που βρίσκονται στο
επάνω μέρος της κύριας ακολουθίας, η θερμοκρασία στον πυρήνα τους είναι αρκετά μεγάλη
(> 2 107Κ), ώστε να επικρατεί ο κύκλος του άνθρακα (βλ. και Σχήμα 4.1).

Το ποιος κύκλος καύσης του υδρογόνου επικρατεί έχει σημαντικές συνέπειες στην
εσωτερική δομή των αστεριών. Λόγω του πολύ μεγάλου ρυθμού παραγωγής ενέργειας από
τον κύκλο του άνθρακα η ακτινοβολιακή θερμοβαθμίδα έχει μεγάλη τιμή, μεγαλύτερη από
την αδιαβατική. ΄Ετσι ο πυρήνας των αστεριών της άνω κύριας ακολουθίας είναι ασταθής σε
ρεύματα μεταφοράς. Αντίθετα, στους πυρήνες των αστεριών της κάτω κύριας ακολουθίας
η ενέργεια μεταδίδεται με ακτινοβολία. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ανάμειξη του υλικού
στην κεντρική ζώνη μεταφοράς, έτσι η περιεκτικότητα σε υδρογόνο που καταναλώνεται και
σε ήλιο που παράγεται είναι η ίδια για όλο τον πυρήνα, ενώ στη δεύτερη όχι.

Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι στα αστέρια της πάνω κύριας ακολουθίας δεν
υπάρχουν οι εξωτερικές ζώνες μεταφοράς που υπάρχουν στον ήλιο και στα αστέρια μετα-
γενέστερου4 φασματικού τύπου (περίπου από F5 και μετά) και συνδέονται με τις ζώνες ιονισ-
μού του υδρογόνου και του ηλίου. Τέτοιες ζώνες ιονισμού δεν μπορούν να αναπτυχθούν στα
αστέρια προγενέστερου φασματικού τύπου, λόγω της μεγάλης επιφανειακής τους θερμοκρα-
σίας. Υπενθυμίζουμε ότι στον ήλιο η ζώνη μεταφοράς ξεκινά από 0.68R⊙ (βλ. κεφάλαιο
4.3). Σε αστέρια μεταγενέστερου φασματικού τύπου από τον ήλιο, η ζώνη μεταφοράς ξεκινά
πιο χαμηλά και μπορεί να φτάσει κοντά στο κέντρο, ενώ σε προγενέστερα έχει μικρότερη
έκταση.

΄Οσο το αστέρι βρίσκεται στην κύρια ακολουθία, η δομή του υφίσταται αργές μεταβολές.
Με την πάροδο του χρόνου αλλάζει η χημική σύσταση, ως αποτέλεσμα των θερμοπυρηνικών
αντιδράσεων και αυτό μπορεί να περιγραφεί από μια αλληλουχία στατικών μοντέλων. Η
καύση του υδρογόνου σε ήλιο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου μοριακού βάρους
στον πυρήνα. Αυτό προκαλεί μείωση της πίεσης (εξίσωση 4.43) και μικρή συστολή του
πυρήνα. Η ισορροπία αποκαθίσταται με μικρή αύξηση της θερμοκρασίας που με τη σειρά της
προκαλεί μικρή αύξηση του ρυθμού παραγωγής ενέργειας, της λαμπρότητας και της ακτίνας
του αστεριού. ΄Ετσι, όταν εμφανίστηκε ο ήλιος στην κύρια ακολουθία είχε λίγο μικρότερη
ακτίνα, λαμπρότητα, κεντρική θερμοκρασία και πυκνότητα από σήμερα (Πίνακας 4.1) και όταν
φύγει από αυτή τα παραπάνω μεγέθη θα έχουν μεγαλύτερες τιμές.

Στο Σχήμα 4.24 μπορούμε να συγκρίνουμε την σημερινή δομή του εσωτερικού του ήλιου
(αριστερά διαγράμματα, βλ. κεφάλαιο 4.3) με αυτή που θα έχει σε διπλάσια περίπου ηλικία

4Ο όρος ‘μεταγενέστερου φασματικού τύπου’ αναφέρεται σε αστέρια του κάτω μέρους της κύριας ακολου-
θίας, ενώ ο όρος ‘προγενέστερα’ χρησιμοποιείται για αστέρια που βρίσκονται στο επάνω αριστερά μέρος της
κύριας ακολουθίας, βλ και εδάφιο 4.11
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Πίνακας 4.1: Εξέλιξη του ήλιου πάνω στην κύρια ακολουθία

Ηλικία R L Tc ρc Παρατηρήσεις
(109 y) (R⊙) (L⊙) (106Κ) (g cm−3)
0.0 0.95 0.71 13.7 90 Αρχή Κ.Α.
4.5 1.00 1.00 15.7 158 Τώρα
9.3 1.27 2.13 19.1 1026 Τέλος Κ.Α.
10.3 2.22 2.82 23.9 15200 Μετά την Κ.Α.

Σχήμα 4.24: Μοντέλα εσωτερικής δομής αστεριού μιας ηλιακής μάζας στη κύρια ακολουθία. Αρι-
στερά: σε ηλικία 4.5 109 χρόνων (τωρινή φάση του ήλιου). Δεξιά: σε ηλικία 9.3 109 χρόνων (πριν την

έξοδο από την κύρια ακολουθία). Παρουσιάζονται η θερμοκρασία, T , η λαμπρότητα, L, η πίεση, P ,

η πυκνότητα, ρ, η περιεκτικότητα σε υδρογόνο, X και η ακτίνα, r, συναρτήσει της μάζας m(r)/M .

από τη σημερινή. Πέρα από τις διαφορές στις φυσικές παραμέτρους που αποτυπώνονται
στον πίνακα 4.1, βλέπουμε ότι το υδρογόνο στον πυρήνα μέχρι r ≃ 0.03R έχει πρακτικά
εξαντληθεί, με τις αναμενόμενες συνέπειες για την παραγωγή ενέργειας, που περιορίζεται
σε ένα παχύ φλοιό στην περιοχή 0.03 ≤ r/R ≤ 0.3, όπως φαίνεται και στην καμπύλη της
λαμπρότητας L. Ταυτόχρονα το εσωτερικό μέρος του πυρήνα, όπου δεν παράγεται ενέργεια
γίνεται ισόθερμο (εξισώσεις 4.10 και 4.32). Η καύση του υδρογόνου σε παχύ φλοιό και
ο ισόθερμος πυρήνας δεν υπάρχουν στα αστέρια της άνω κύριας ακολουθίας, λόγω της
ανάμειξης του υλικού στη ζώνη μεταφοράς του πυρήνα.

4.8 Εξέλιξη μετά την κύρια ακολουθία

Η εξάντληση του υδρογόνου στον πυρήνα προκαλεί γρήγορες μεταβολές στη δομή των αστερ-
ιών. Για τα αστέρια της κάτω κύριας ακολουθίας, οι υπολογισμοί δείχνουν ότι ο ισόθερμος
πυρήνας μπορεί να συντηρηθεί όσο η μάζα του δεν υπερβαίνει το 0.12 της συνολικής μάζας
του αστεριού (όριο Schönberg-Chandrasekhar). Στην αντίθετη περίπτωση ο πυρήνας δεν
είναι δυνατόν να προσαρμοστεί με αργές μεταβολές των φυσικών παραμέτρων. Στα αστέρια
της άνω κύριας ακολουθίας, η καύση του υδρογόνου σταματά όταν η περιεκτικότητα στον
πυρήνα πέσει πολύ χαμηλά.
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Σχήμα 4.25: Μοντέλα εσωτερικής δομής αστεριού μιας ηλιακής μάζας μετά την κύρια ακολουθία.
Αριστερά: σε ηλικία 10.31 109 χρόνων (αμέσως μετά την έξοδο από την κύρια ακολουθία). Δεξιά:

σε ηλικία 10.87 109 χρόνων (στην πορεία προς τον κλάδο των γιγάντων). Στα δεξιά διαγράμματα το

μοντέλο απεικονίζεται μέχρι m(r)/M = 0.38

Και στις δύο περιπτώσεις ο πυρήνας συστέλλεται με γρήγορο ρυθμό, η θερμοκρασία
αυξάνει και η καύση του υδρογόνου μεταφέρεται σε ένα λεπτό φλοιό γύρω από τον πυρή-
να (απότομη αύξηση της λαμπρότητας στα διαγράμματα του Σχήματος 2.25). Η μετάθεση
της πηγής ενέργειας προκαλεί διαστολή του περιβλήματος, που συνοδεύεται από πτώση της
ενεργού θερμοκρασίας. ΄Ετσι το αστέρι ξεκινά την πορεία του προς τον κλάδο των γιγάντων.

Η εξάντληση των αποθεμάτων υδρογόνου του πυρήνα γίνεται πιο γρήγορα για αστέρια
μεγάλης μάζας τα οποία, μολονότι έχουν μεγαλύτερα αποθέματα, τα καταναλώνουν με γρή-
γορο ρυθμό λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του πυρήνα. ΄Ενα αστέρι, π.χ., με μάζα 5M⊙,
έχει λαμπρότητα 600 φορές μεγαλύτερη από τον ήλιο, παράγει δηλαδή 120 φορές περισσότερη
ενέργεια ανά μονάδα μάζας. ΄Ετσι θα παραμείνει στην κύρια ακολουθία 6.7 107 χρόνια, ενώ
ο ήλιος θα παραμείνει για 10.2 109 χρόνια. Ακόμα λιγότερο θα μείνει ένα αστέρι με 15M⊙

(107 χρόνια) και πολύ λιγότερο, μόλις 4.8 106 χρόνια, ένα αστέρι με 15M⊙.
Η διαδρομή αστερίων διαφόρων μαζών στο διάγραμμα HR, στη διάρκεια της εξέλιξής

τους μέσα στην κύρια ακολουθία και μετά, δίνεται στο Σχήμα 4.25. Η συζήτηση που κάναμε
παραπάνω μας έχει φτάσει στο σημείο 5′ του διαγράμματος για τον ήλιο. Το επόμενο στάδιο
είναι η καύση του He σε C με την τριπλή-άλφα αντίδραση (4.30) όταν η θερμοκρασία του
πυρήνα, που αυξάνει λόγω της συστολής, πλησιάσει τους 108Κ (Σχήμα 4.1). Το αστέρι είναι
πλέον ένας κόκκινος γίγαντας

Σε αστέρια μάζας μικρότερης από περίπου 3M⊙, η αύξηση της πίεσης στον πυρήνα
προκαλεί φαινόμενα εκφυλισμού (βλ. κεφάλαιο 4.2.5) πριν από την έναρξη της καύσης του
He. ΄Οταν ξεκινήσει η καύση του He η θερμοκρασία αυξάνει, λόγω όμως του εκφυλισμού δεν
μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της πίεσης με αποτέλεσμα να έχουμε παραπέρα αύξηση της
θερμοκρασίας και του ρυθμού παραγωγής ενέργειας σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ίσως
λίγα μόνο λεπτά. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται λάμψη He (helium flash). Ο εκφυλισμός
αίρεται σύντομα και η καύση του He συνεχίζεται ομαλά.

Με την καύση του He το αστέρι μπαίνει σε μια νέα περίοδο σταθερότητας, που όμως
διαρκεί λιγότερο από τη φάση της κύριας ακολουθίας και επειδή η ποσότητα του He είναι
μικρότερη και επειδή καίγεται πιο γρήγορα από το υδρογόνο. ΄Οταν το το ήλιο εξαντληθεί
θα έχουμε επανάληψη της πορείας που είχαμε μετά την κύρια ακολουθία, μέχρι να αυξηθεί
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Σχήμα 4.26: Θεωρητικοί υπολογισμοί της διαδρομής αστεριών διαφόρων μαζών στο διάγραμ-
μα Herptzprung-Russel, από την κύρια ακολουθία και μετά. Η περιοχή της κύριας ακολουθίας

σημειώνεται με τις δύο διακεκομμένες γραμμές

η θερμοκρασία αρκετά για να ξεκινήσει η καύση του C κ.ο.κ. Σημειώνουμε ότι, σε κάθε
στάδιο, τα υπολείμματα της καύσης αποτελούν τα καύσιμα για το επόμενο. ΄Ετσι το H
χρησιμοποιείται για παραγωγή He, το He γίνεται καύσιμο για την παραγωγή C με την καύση
του οποίου παράγονται βαρύτερα στοιχεία κλπ.

΄Οσο υπάρχουν άλλες δυνατότητες παραγωγής ενέργειας, το αστέρι θα εξελίσσεται και
θα βρίσκεται στην περιοχή των γιγάντων του διαγράμματος HR. Το κατά πόσον θα υπάρξουν
τέτοιες δυνατότητες εξαρτάται από το αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του αστεριού φτάσει
ποτέ στην απαραίτητη τιμή που απαιτεί η συγκεκριμένη διαδικασία καύσης. Αυτό, με τη σειρά
του, εξαρτάται από τη μάζα του αστεριού. Αστέρια με πολύ μικρή μάζα, < 0.25M⊙, δεν πάνε
πέρα από την καύση του υδρογόνου, ενώ αστέρια σαν τον ήλιο και λίγο μεγαλύτερα (μέχρι
∼ 1.4M⊙) δεν μπορούν να κάψουν, μετά την κύρια ακολουθία, παρά μόνο He. Αστέρια με
μάζα μεγαλύτερη από 8Μ⊙ μπορούν να κάψουν C, ενώ αστέρια με μάζα πάνω από 10Μ⊙

συνθέτουν μέχρι και σίδηρο, 56Fe. Σε κάθε περίπτωση όμως η καύση σταματά στο 56Fe,
επειδή από εκεί και πέρα οι θερμοπυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης είναι ενδόθερμες, απαιτούν
δηλαδή ενέργεια αντί να αποδίδουν.

91



4.9 Απώλειες μάζας και εκρήξεις αστεριών

Στη διάρκεια της εξέλιξής τους τα αστέρια χάνουν μάζα με διάφορους μηχανισμούς. Αστέρια
σαν τον ήλιο χάνουν μάζα λόγω του ηλιακού ανέμου (βλ. κεφάλαιο 4) που οφείλεται στη
μεγάλη θερμοκρασία του ηλιακού στέμματος. Ο ρυθμός απώλειας για τον ήλιο είναι αρκετά
χαμηλός, ∼ 10−13Μ⊙ y−1, δηλαδή στη διάρκεια της ζωής του στην κύρια ακολουθία ο ήλιος
θα χάσει μόλις το ένα χιλιοστό της μάζας του. Αστέρια φασματικού τύπου Ο και Β έχουν
αστρικούς ανέμους που προκαλούνται από την πίεση της ακτινοβολίας, με πολύ μεγαλύτερο
ρυθμό από τον ήλιο, ∼ 10−6Μ⊙ y−1. Μετά την κύρια ακολουθία ο ρυθμός απώλειας μάζας
μέσω αστρικών ανέμων μπορεί να φτάσει τις ∼ 10−3Μ⊙ y−1.

Στα διπλά αστέρια έχουμε ακόμα ένα μηχανισμό απώλειας μάζας: αν η μεταξύ τους
απόσταση είναι αρκετά μικρή, θα έχουμε μεταφορά μάζας από το αστέρι που έχει μεγαλύτε-
ρη μάζα και έχει εξελιχθεί στη φάση των γιγάντων προς το αστέρι μικρότερης μάζας που
βρίσκεται ακόμα στην κύρια ακολουθία (βλ. κεφάλαιο 6).

Πέρα από τη συνεχή απώλεια μάζας με τους αστρικούς ανέμους και τη ανταλλαγή
μάζας στην περίπτωση των κοντινών διπλών συστημάτων, αστέρια σαν τον ήλιο που δεν
φτάνουν πέρα από την καύση του He χάνουν μάζα και με αποβολή υλικού. Η γρήγορη
συστολή του πυρήνα σε συνδυασμό με τη διαστολή του περιβλήματος μετά την ολοκλήρωση
της καύσης του He, μπορεί να αποκόψει ένα μέρος του περιβλήματος και να σχηματίσει ένα
σφαιρικό κέλυφος γύρω από το αστέρι. Με αυτόν τον τρόπο πιστεύουμε ότι σχηματίζονται
τα πλανητικά νεφελώματα, σαν αυτά του Σχήματος 4.27. Η διαδικασία αυτή μπορεί να
επαναληφθεί, οπότε έχουμε πολλαπλά καλύφη τα οποία διαστέλλονται και τελικά διαχέονται
στο μεσοαστρικό υλικό.

Σχήμα 4.27: Εικόνες πλανητικών νεφελωμάτων: Το δαχτυλίδι (ring nebula, NGC 6720, αριστερά),

ο έλικας (helix nebula, NGC 7293, κέντρο) και το νεφέλωμα NGC2392, (δεξιά)

Η αποβολή υλικού είναι πολύ πιο βίαιη για αστέρια που έχουν αρκετή μάζα ώστε να
ολοκληρώσουν όλες τις δυνατές διαδικασίες σύντηξης, μέχρι την παραγωγή σιδήρου. ΄Οταν
σταματήσουν οι πυρηνικές αντιδράσεις η πίεση του αερίου δεν μπορεί να αντισταθμίσει τη
βαρύτητα5, με αποτέλεσμα τη σχεδόν ακαριαία κατάρρευση του πυρήνα, πράγμα που έχει
καταστροφικές επιπτώσεις στο αστέρι. Λόγω της μεγάλης ταχύτητας της κατάρρευσης,
δημιουργούνται κύματα κρούσης που κατευθύνονται και προς τα έξω (Σχήμα 4.28, αριστε-

5΄Οταν η μάζα του πυρήνα υπερβεί το όριο Chandrasekhar (βλ. πιο κάτω)
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ρά), με αποτέλεσμα την εκτόξευση του μεγαλύτερου μέρους της μάζας του αστεριού στο
μεσοαστρικό χώρο (Σχήμα 4.28, δεξιά).

Σχήμα 4.28: Σχηματική παράσταση της κατάρρευσης του πυρήνα αστεριού (αριστερά). Υπολείμματα
από έκρηξη supernova (Cass A, δεξιά)

Η ενέργεια που εκλύεται είναι τεράστια, πράγμα που κάνει την λαμπρότητα του αστεριού
να πλησιάζει τη λαμπρότητα ενός γαλαξία. Παρατηρησιακά έχουμε την εμφάνιση ενός υπερ-
καινοφανούς αστεριού (supernova), με απόλυτο μέγεθος ∼ −17. Οι πυρηνικές αντιδράσεις
που συνοδεύουν την κατάρρευση παράγουν πλήθος από νετρίνα6, ενώ ηλεκτρόνια και άλλα
σωμάτια επιταχύνονται σε υψηλές ενέργειες. Κάποια από αυτά παγιδεύονται στο μαγνητικό
πεδίο, άλλα διαχέονται σε όλο το γαλαξία και αποτελούν την κύρια συνιστώσα των κοσμικών
ακτίνων. Τέλος, οι μεγάλες ενέργειες που αναπτύσσονται επιτρέπουν τη σύνθεση βαρειών
στοιχείων πέρα από το 56Fe.

Πέρα από τις συνέπειες που έχουν στην τελική μάζα των αστεριών, οι παραπάνω δια-
δικασίες έχουν ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του μεσοαστρικού υλικού με βαριά στοι-
χεία. Ειδικότερα τα στοιχεία βαρύτερα από το σίδηρο που δεν μπορούν να σχηματιστούν
στο εσωτερικό των αστεριών, σχηματίζονται σε εκρήξεις supernova. ΄Ετσι τα αστέρια που
θα σχηματιστούν από το εμπλουτισμένο σε βαριά στοιχεία μεσοαστρικό υλικό θα έχουν
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε μέταλλα από εκείνα που είχαν σχηματιστεί νωρίτερα.

4.10 Καταληκτικές φάσεις

΄Οπως αναφέραμε προηγούμενα (εδάφιο 4.6), όταν το αστέρι εξαντλήσει τα ενεργειακά του
αποθέματα η πίεση που προέρχεται από τη θερμική κίνηση του αερίου δεν μπορεί να αντι-
σταθμίσει τη βαρύτητα. Ως αποτέλεσμα, το αστέρι θα συστέλλεται με μεγάλη αύξηση της
πυκνότητάς του. Η καταληκτική φάση εξαρτάται από τη μάζα που θα έχει απομείνει στο
αστέρι, αφού έχουν λειτουργήσει οι μηχανισμοί απώλειας υλικού που παρουσιάσαμε στο
προηγούμενο εδάφιο. Σε αστέρια στα οποία η μάζα που έχει απομείνει είναι σχετικά μικρή, η

6Τα μόνα μη ηλιακά νετρίνα που έχουμε ανιχνεύσει είχαν την προέλευσή τους στο supernova SN1987a,
που παρατηρήθηκε το 1987 στον κοντινό μας γαλαξία Μεγάλο Νέφος του Μαγγελάνου
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πίεση του εκφυλισμένου αερίου ηλεκτρονίων ή νετρονίων μπορεί να σταματήσει την βαρύτη-
τα, και έτσι τα αστέρια αυτά καταλήγουν σε λευκούς νάνους ή αστέρια νετρονίων αντίστοιχα.
Πάνω από ένα όριο μάζας δεν υπάρχει κανείς μηχανισμός ικανός να σταματήσει τη βαρυτική
κατάρρευση.

4.10.1 Λευκοί νάνοι

Η συστολή μπορεί να σταματήσει όταν η πυκνότητα γίνει αρκετά μεγάλη ώστε τα ηλεκτρόνια
να περάσουν σε κατάσταση εκφυλισμού (βλ. 4.2.5), οπότε η πίεση τους είναι αρκετή για να
εξισορροπήσει τη βαρύτητα. ΄Οταν γίνει αυτό, ένα αστέρι με μάζα 1Μ⊙ θα έχει ακτίνα μόλις
5000 km, συγκρίσιμη με την ακτίνα της γης (6370 km) και μέση πυκνότητα ∼ 4 106 g cm−3.
Λόγω της πολύ μικρής του ακτίνας και παρά τη σχετικά υψηλή θερμοκρασία των ∼ 104Κ
που θα το κάνει να φαίνεται λευκό, το αστέρι θα έχει μικρή λαμπρότητα. Θα είναι ένας λευκός
νάνος και θα βρεθεί στην κάτω αριστερά περιοχή του διαγράμματος HR (βλ. κεφάλαιο 2.4).
Ως παράδειγμα λευκού νάνου αναφέρουμε το συνοδό του Σείριου.

Μην έχοντας εσωτερικές πηγές ενέργειας, το αστέρι θα ψύχεται αργά και θα καταλήξει
σε μαύρο νάνο, ένα ψυχρό και σκοτεινό αντικείμενο. Οι εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε
δείχνουν ότι χρειάζονται ∼ 1010 y για να πέσει η θερμοκρασία στους 3000Κ, χρόνος συγ-
κρίσιμος με την ηλικία του Γαλαξία μας (∼ 1.5 1010 y). ΄Ετσι δεν περιμένουμε στο Γαλαξία
μας να υπάρχουν μαύροι νάνοι.

΄Οσο μεγαλύτερη η μάζα, τόσο περισσότερο πρέπει να συμπιεστεί το αστέρι ώστε η
πίεση των εκφυλισμένων ηλεκτρονίων να αντισταθμίσει τη βαρύτητα (Σχήμα 4.29). ΄Ετσι
για κάποια τιμή την μάζας η ακτίνα του θα πρέπει να μηδενιστεί. Υπολογίζεται ότι αυτό
συμβαίνει όταν M = 1.44M⊙ και αυτή η τιμή θέτει ένα ανώτατο όριο (όριο Chandrasekhar)
στη μάζα που μπορεί να έχει ένας λευκός νάνος.

Σχήμα 4.29: Διάγραμμα της ακτίνας λευκού νάνου συναρτήσει της μάζας του. Η επάνω καμπύλη
αναφέρεται σε μη σχετικιστική καταστατική εξίσωση, η κάτω σε σχετικιστική

Λόγω της απώλειας μάζας, η αρχική μάζα των αστεριών που καταλήγουν σε λευκούς
νάνους είναι μεγαλύτερη από το όριο Chandrasekhar και εκτιμάται σε ≤ 8M⊙. Να σημειώ-
σουμε ότι ένα αστέρι σαν τον ήλιο στην καταληκτική του φάση θα έχει μάζα ∼ 0.6M⊙.
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4.10.2 Αστέρια νετρονίων

Αν η μάζα που έχει απομείνει στο αστέρι είναι μεγαλύτερη από το όριο Chandrasekhar, η
πίεση του εκφυλισμένου ηλεκτρονικού αερίου δεν είναι δυνατόν να εξισορροπήσει τη βαρύτητα
και η συμπίεση συνεχίζεται. Σε πυκνότητα πάνω από ∼ 1010 g cm−3 τα πρωτόνια και τα
ηλεκτρόνια σχηματίζουν νετρόνια, η πίεση των οποίων μπορεί να σταματήσει τη βαρυτική
κατάρρευση. ΄Ενα αστέρι νετρονίων (neutron star) έχει πολύ μικρότερη διάμετρο από ένα
λευκό νάνο, η οποία δίνεται από τη σχέση

R ≃ 12
(

M⊙

M

)1/3

(4.59)

που σημαίνει ότι αν το αστέρι έχει μάζα ίση με αυτή του ορίου Chandrasekhar, η διάμετρός
του θα είναι μόλις 11 km και η μέση πυκνότητα θα φτάνει τα ∼ 5 1014 g cm−3

Η ύπαρξη αστεριών νετρονίων είχε προβλεφθεί θεωρητικά από τον Landau το 1932, ενώ
το 1934 οι Baade και Zwicky έκαναν την υπόθεση ότι αστέρια νετρονίων σχηματίζονται σε
εκρήξεις supernova. Πειραματική επιβεβαίωση ήρθε μόλις το 1967, όταν οι Hewish και Bell
παρατήρησαν στα ραδιοκύματα ένα αντικείμενο που παρουσίαζε εκπομπή με μορφή περιοδικά
επαναλαμβανομένων παλμών με περίοδο 1.337 sec (Σχήμα 4.30, αριστερά). Το αντικείμενο
ονομάστηκε pulsar και ταυτίστηκε με αστέρι νετρονίων που περιστρέφεται με περίοδο ίση με
την περίοδο των παλμών. Από τότε έχουν εντοπιστεί εκατοντάδες pulsar, μερικά περίοδο
της τάξης των msec (Σχήμα 4.30, δεξιά).

Σχήμα 4.30: Καταγραφή (ένταση συναρτήσει του χρόνου) ραδιοφωνικής εκπομπής στις συχνότητες
των 80.5 και 81.5 MHz από το πρώτο pulsar που ανακαλύφθηκε (αριστερά). Εκπομπή από pulsar

με περίοδο 1.558 msec (δεξιά)

Η πολύ μικρή περίοδος των παλμών δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα ταλάντω-
σης και θα πρέπει να αποδοθεί σε περιστροφή. Μόνο πολύ συμπαγή αντικείμενα, σαν τα
αστέρια νετρονίων, θα μπορούσαν να έχουν τόσο μικρή περίοδο περιστροφής, διαφορετικά
η βαρύτητα δεν θα μπορούσε να υπερνικήσει τη φυγόκεντρο δύναμη. Η συνθήκη αυτή
καταλήγει στην παρακάτω σχέση για την ακτίνα αστεριού μάζας M που περιστρέφεται με
περίοδο T :

R <

(

GM
T 2

4π2

)1/3

(4.60)

που, για αστέρι μάζας 1.44M⊙ και περίοδο 1 sec, δίνει R < 1700 km, δηλαδή ακτίνα μικρότερη
από την τυπική ακτίνα λευκού νάνου. Η διατήρηση της στροφορμής στη διάρκεια της συστο-
λής του αστεριού είναι αυτή που αυξάνει την γωνιακή του ταχύτητα και μικραίνει την περίοδο
περιστροφής στις παρατηρούμενες τιμές.

Η παλμική μορφή της ακτινοβολίας ερμηνεύεται με την ύπαρξη μαγνητικού πεδίου διπο-
λικής μορφής, του οποίου ο άξονας σχηματίζει γωνία με τον άξονα περιστροφής (Σχήμα
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4.31). Το πεδίο αυτό προέρχεται από την συμπίεση του μαγνητικού πεδίου του αρχικού
αστεριού λόγω της συστολής και έτσι η έντασή του μπορεί να φτάσει μέχρι και στα 1015G.
Το μαγνητικό πεδίο περιστρέφεται μαζί με το αστέρι μέχρι την απόσταση, r, όπου η ταχύτητα
περιστροφής γίνεται ίση με την ταχύτητα του φωτός:

r =
T

2π
c (4.61)

Η απόσταση αυτή ορίζει τον κύλινδρο φωτός (light cylinder) και για περίοδο 1 sec είναι
47.8 103 km. Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου που δεν διασχίζουν τον κύλιν-
δρο φωτός είναι κλειστές, ενώ αυτές που τον διασχίζουν είναι ανοιχτές. Το σύστημα του
μαγνητικού πεδίου και του πλάσματος γύρω από το pulsar ονομάζεται μαγνητόσφαιρα, κατ΄
αναλογία με τη μαγνητόσφαιρα της γης.

Σχήμα 4.31: Σκίτσο της μαγνητόσφαιρας ενός pulsar

Κοντά στους μαγνητικούς πόλους και πάνω στις ανοιχτές δυναμικές γραμμές η αλλη-
λεπίδραση των ελεύθερων ηλεκτρονίων του πλάσματος με το μαγνητικό πεδίο παράγει η-
λεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Δημιουργείται έτσι μια δέσμη ακτινοβολίας στη διεύθυνση
του άξονα του διπόλου η οποία, καθώς το αστέρι νετρονίων περιστρέφεται, διαγράφει ένα
κώνο γύρω από τον άξονα περιστροφής. Αν η διεύθυνση του παρατηρητή είναι κοντά στην
επιφάνεια του κώνου, ο παρατηρητής θα δει περιοδικούς παλμούς ακτινοβολίας. Αυτό έχει ως
συνέπεια να μπορούμε να δούμε ένα μικρό ποσοστό των pulsar που υπάρχουν στο Γαλαξία
μας. Σε κάποιες περιπτώσεις ο μηχανισμός αυτός παράγει ακτινοβολία που δεν περιορίζεται
στα ραδιοκύματα, αλλά επεκτείνεται στο ορατό μέρος του φάσματος, ακόμα και στις ακτίνες
Χ και γ.

Η περιστροφή των αστεριών νετρονίων επιβραδύνεται επειδή χάνουν ενέργεια και λόγω
της έντονης ακτινοβολίας τους και λόγω της μαγνητικής τους σύζευξης με το μεσοαστρικό
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υλικό. Η επιβράδυνση είναι πολύ μικρή αλλά μετρήσιμη, ενώ ο χαρακτηριστικός χρόνος ζωής
των pulsar υπολογίζεται σε ∼ 107 y.

΄Οπως στην περίπτωση των λευκών νάνων έτσι και για τα αστέρια νετρονίων υπάρχει
ένα ανώτατο όριο μάζας πέρα από το οποίο η πίεση του εκφυλισμένου αερίου νετρονίων
δεν μπορεί να συγκρατήσει τη βαρύτητα. Το όριο αυτό υπολογίζεται σε ∼ 2.5Μ⊙. ΄Ολες
οι ενδείξεις που έχουμε επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση των Baade και Zwicky ότι τα
αστέρια νετρονίων σχηματίζονται σε εκρήξεις supernova.

4.10.3 Μαύρες τρύπες

Αν η μάζα που έχει απομείνει στο αστέρι είναι μεγαλύτερη από∼ 2.5Μ⊙, και αυτό πιστεύουμε
ότι μπορεί να συμβεί αν η αρχική μάζα είναι πάνω από 10 - 15Μ⊙, τίποτα δεν μπορεί να
σταματήσει τη βαρυτική κατάρρευση. Η μάζα του αστεριού θα καταλήξει να είναι τόσο
συγκεντρωμένη, ώστε η ταχύτητα διαφυγής,

vesc =

√

2
GM

r
(4.62)

θα γίνει ίση με την ταχύτητα του φωτός. Αυτή η σχέση ορίζει την ακτίνα Schwarzschild, Rs

Rs =
2GM

c2
= 2.95

M

M⊙

km (4.63)

΄Οταν η ακτίνα του αστεριού περάσει κάτω από αυτό το όριο, το αστέρι γίνεται μαύρη
τρύπα (black hole) και η ακτίνα Schwarzschild προσδιορίζει τον ορίζοντα των γεγονότων.
Στην περιοχή της μαύρης τρύπας η γεωμετρία του χώρου προσδιορίζεται από την κατανομή
της ύλης, σύμφωνα με τη γενική θεωρία της σχετικότητας. Να σημειώσουμε ότι στη δι-
αδικασία σχηματισμού της μια μαύρη τρύπα εκπέμπει βαρυτική ακτινοβολία, που μέχρι τώρα
δεν έχουμε δυνατότητα να ανιχνεύσουμε.

Τίποτα δεν μπορεί να βγει έξω από τον ορίζοντα γεγονότων, ούτε και το φώς. ΄Ετσι μια
μαύρη τρύπα δεν εκπέμπει ακτινοβολία και, αν είναι απομονωμένη, μόνο από τα αποτελέσματα
της βαρύτητας σε γειτονικά σώματα θα μπορούσε να ανιχνευθεί. Αν όμως μια μαύρη τρύπα
βρίσκεται σε περιοχή με μεσοαστρικό υλικό ή κοντά σε κάποιο άλλο αστέρι, π.χ. αν είναι
μέλος ενός κοντινού διπλού συστήματος, μπορεί να προσλάβει υλικό, το οποίο επιταχύνεται
από τη βαρύτητα σε πολύ υψηλές ενέργειες και εκπέμπει ακτινοβολία στις ακτίνες Χ και
γ. Λόγω της περιστροφής το υλικό παίρνει τη μορφή δίσκου (δίσκος πρόσληψης, accretion
disk, Σχήμα 4.32), με ταυτόχρονη εκροή υλικού με μορφή πίδακα jet κάθετα προς τον δίσκο
πρόσληψης (jet).

Μαύρες τρύπες μπορούν να σχηματιστούν και με άλλες διαδικασίες πέρα από την α-
στρική κατάρρευση. Η συσσώρευση υλικού σε μια μαύρη τρύπα μέσω της πρόσληψης ή η
συγχώνευση αστεριών σε περιοχές μεγάλης αστρικής πυκνότητας όπως τα σφαιρωτά σμήνη
(βλ. κεφάλαιο 6) ή το κέντρο ενός γαλαξία, μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό μαύρων
τρυπών πολύ μεγάλης μάζας. Σε κάθε περίπτωση η ανίχνευσή τους είναι έμμεση, μέσω της
ισχυρής ακτινοβολίας που εκπέμπεται από το περιβάλλον τους. Αν μια ισχυρή πηγή ακτίνων
Χ ή γ έχει μάζα πολύ μεγαλύτερη από το όριο μάζας των αστεριών νετρονίων, είναι πολύ
πιθανόν να σχετίζεται με μαύρη τρύπα. Η μάζα της πηγής μπορεί να προσδιοριστεί στην
περίπτωση που αυτή είναι μέλος διπλού συστήματος.
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Σχήμα 4.32: Σχηματική παράσταση πρόσληψης υλικού από μαύρη τρύπα (αριστερά) και δίσκου
πρόσληψης με πίδακα εκροής υλικού (jet, δεξιά)

Κλασικό παράδειγμα είναι η πηγή Cyg-X1 (η πρώτη πηγή ακτίνων Χ που ανακαλύφθηκε
στον αστερισμό του Κύκνου), που φαίνεται ότι τροφοδοτείται με μάζα από το κοντινό αστέρι
HDE226868, ένα μπλε υπεργίγαντα με το οποίο αποτελεί διπλό σύστημα. Από την σχετική
κίνηση των συνιστωσών του συστήματος υπολογίζεται ότι η μάζα του Cyg-X1 είναι ∼ 8Μ⊙,
αρκετά πάνω από το όριο για αστέρια νετρονίων. Μαύρες τρύπες μεγάλης μάζας πιστεύουμε
ότι υπάρχουν στο κέντρο ενεργών γαλαξιών, οι οποίοι παρουσιάζουν έντονη εκπομπή στα
ραδιοκύματα και τις ακτίνες Χ και γ, ενώ εμφανίζουν και εκροές υλικού (βλ. κεφάλαιο 9).

4.11 Επίδραση της εξέλιξης στο διάγραμμα HR των

αστρικών σμηνών

Ας επιστρέψουμε στην εξέλιξη, για να θέσουμε το ερώτημα πως θα επηρεαστεί το διάγραμ-
μα Hertzsprung-Russel (ή, ισοδύναμα, το διάγραμμα μεγέθους - χρώματος) ενός αστρικού
σμήνους από την εξέλιξη των μελών του. Υπενθυμίζουμε ότι τα αστέρια ενός σμήνους σχη-
ματίζονται την ίδια εποχή από το ίδιο σύννεφο μεσοαστρικού υλικού, κατά συνέπεια έχουν
όλα πρακτικά την ίδια ηλικία.

Δόσαμε ήδη ένα παράδειγμα διαγράμματος HR ενός νεαρού σμήνους (Σχήμα 4.23),
στο οποίο μόνο τα αστέρια μεγάλης μάζας έχουν φτάσει στην κύρια ακολουθία. ΄Οταν όλα
τα αστέρια φτάσουν στην κύρια ακολουθία, το διάγραμμα HR θα μοιάζει με αυτό της κύριας
ακολουθίας μηδενικής ηλικίας (Σχ. 3.10, 3.11 δεξιά, 4.21, 4.26). Μετά όμως από μερικά
εκατομμύρια χρόνια τα αστέρια μεγάλης μάζας θα έχουν ήδη αρχίσει τη μετακίνησή τους προς
τον κλάδο των ερυθρών γιγάντων και, όσο περνά ο χρόνος, τόσο και μεγαλύτερο τμήμα τού
πάνω αριστερά μέρους της κύριας ακολουθίας θα μετακινηθεί προς τα δεξιά στο διάγραμμα
HR του σμήνους (Σχήμα 4.33).

Το αποτέλεσμα αυτό φαίνεται πολύ παραστατικά όταν συγκρίνουμε διαγράμματα σμηνών
διαφορετικής ηλικίας (Σχήμα 4.34) ή, ακόμα καλύτερα αν σχεδιάσουμε στο ίδιο διάγραμμα
απολύτου μεγέθους - χρώματος τα αντίστοιχα διαγράμματα διαφόρων σμηνών (Σχήμα 4.35).
Το σημείο στροφής (turnoff point), η θέση δηλαδή στην κύρια ακολουθία όπου βρίσκονται τα
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Σχήμα 4.33: Η επίδραση της εξέλιξης στη μορφή του θεωρητικού διαγράμματος λαμπρότητας -
ενεργού θερμοκρασίας

αστέρια που μόλις ολοκλήρωσαν τη φάση καύσης του υδρογόνου στον πυρήνα τους, μετακινεί-
ται προς τα κάτω δεξιά συναρτήσει του χρόνου και, προφανώς, από τη θέση του μπορούμε
να προσδιορίσουμε την ηλικία του σμήνους, χρησιμοποιώντας φυσικά τα αποτελέσματα των
θεωρητικών υπολογισμών της αστρικής εξέλιξης. Σημειώνουμε, με την ευκαιρία ότι, όπως
φαίνεται στα διαγράμματα του Σχήματος 4.35, τα σφαιρωτά σμήνη έχουν μεγαλύτερη ηλικία
από τα ανοιχτά, καθώς και λίγο διαφορετική θέση της κύριας ακολουθίας, που οφείλεται στη
χαμηλή τους περιεκτικότητα σε μέταλλα.

Σχήμα 4.34: Διαγράμματα μεγέθους - χρώματος ενός σμήνους μικρής ηλικίας (Πλειάδες, αριστερά)
και ενός μεγάλης ηλικίας (Μ3, δεξιά)

Η παραπάνω μέθοδος είναι η πιο ακριβής που διαθέτουμε για τον προσδιορισμό της η-
λικίας των αστεριών, πέρα από την ηλικία του ήλιου που την προσδιορίζεται από την ηλικία της
γης η οποία, με τη σειρά της, υπολογίζεται από γεωλογικά δεδομένα. Σε κάποιες περιπτώσεις
μπορούμε να εκτιμήσουμε την ηλικία μεμονωμένων αστεριών από το φασματικό τους τύπο.
Για παράδειγμα, ένα αστέρι φασματικού τύπου O.5V, δεν μπορεί να έχει ηλικία μεγαλύτερη
από το χρόνο που παραμένει στην κύρια ακολουθία, δηλαδή λίγα εκατομμύρια χρόνια (βλ.
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Σχήμα 4.35: Σύνθεση διαγραμμάτων απολύτου μεγέθους - χρώματος για διάφορα ανοιχτά (αρι-
στερά) και σφαιρωτά σμήνη (δεξιά). Η κλίμακα της ηλικίας προκύπτει από τη θέση του σημείου

στροφής. Η καμπύλη ZAMS στο δεξιό διάγραμμα είναι η κύρια ακολουθία μηδενικής ηλικίας

εδάφιο 4.8), εξ ού και η ονομασία ¨αστέρια προγενέστερου φασματικού τύπου¨. ΄Ομως ένα
αστέρι τύπου G ή μεταγενέστερου μπορεί να έχει ηλικία από μηδέν μέχρι αρκετά δισεκατομ-
μύρια χρόνια και μια τέτοια διαπίστωση δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Σε κάθε περίπτωση, τα
πιο παλαιά σμήνη στο Γαλαξία μας έχουν ηλικία ∼ 1.4 1010 y και αυτή θεωρούμε ως ηλικία
του Γαλαξία.

100



Κεφάλαιο 5

Η φυσική του ήλιου

5.1 Εισαγωγή

Από την πλευρά της αστροφυσικής το ενδιαφέρον για τη μελέτη του ήλιου πηγάζει από το ότι
ο ήλιος είναι το πιο κοντινό μας αστέρι και το μόνο στο οποίο μπορούμε να διακρίνουμε λεπτο-
μέρειες της ατμοσφαιρικής του δομής. Μελετώντας τον ήλιο μαθαίνουμε πως λειτουργούν
και άλλα παρόμοια αστέρια. Επί πλέον ο ήλιος είναι ένα τεράστιο εργαστήριο φυσικής, όπου
το υλικό βρίσκεται σε συνθήκες που δεν μπορούν να αναπαραχτούν στα γήινα εργαστήρια.

΄Οντας κάτοικοι της γης δεν πρέπει να μας διαφεύγει η σπουδαιότητα του ήλιου στην
εξέλιξη του πλανήτη μας και την ανάπτυξη της ζωής. Πέρα από το ότι ο ήλιος είναι η κύρια
πηγή ενέργειας (άμεσα ή σε απολιθωμένη μορφή), επιδρά στην Γή και με άλλους τρόπους:
η υπεριώδης ακτινοβολία και τα σωμάτια που εκπέμπονται στη διάρκεια ηλιακών εκλάμψεων
επιδρούν στην ιονόσφαιρα και το μαγνητικό πεδίο της γης αντίστοιχα. Τα τελευταία μπορούν
να βάλουν σε κίνδυνο τη ζωή αστροναυτών που εργάζονται έξω από τα διαστημόπλοιά τους.
Μας ενδιαφέρει επίσης μια ακόμα πιο λεπτή επίδραση, αυτή των μεταβολών της ηλιακής
ακτινοβολίας στις κλιματολογικές συνθήκες της γης. Στη διάρκεια του 11ετούς κύκλου της
ηλιακής δραστηριότητας η ολική ακτινοβολία του ήλιου μεταβάλλεται κατά ένα κλάσμα μόνο
της εκατοστιαίας μονάδας. Είναι όμως ενδεχόμενο να υπάρχουν πιο έντονες διακυμάνσεις
μεγαλύτερης χρονικής κλίμακας, με σημαντικές επιδράσεις στο κλίμα της γης.

Στα προηγούμενα κεφάλαια μιλήσαμε αρκετές φορές για τον ήλιο. Αναφέραμε ότι
είναι ένα τυπικό αστέρι που βρίσκεται στη μέση περίπου της κύριας ακολουθίας, με ενεργό
θερμοκρασία 5800Κ και φασματικό τύπο G2V. Δόσαμε τιμές για τη μάζα του, την ακτίνα
του κλπ, τις οποίες πού, μαζί με άλλα χαρακτηριστικά μεγέθη, συνοψίζουμε στον Πίνακα
4.1. Συζητήσαμε για τη δομή του εσωτερικού του και τις πληροφορίες που μας δίνουν η
αστρονομία των νετρίνων και η ηλιοσεισμολογία. Περιγράψαμε, τέλος, το σχηματισμό του
και την εξέλιξη του. Στο κεφάλαιο αυτό θα επικεντρωθούμε σε φαινόμενα που συμβαίνουν
στην ατμόσφαιρά του.

5.2 Τα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας

Μολονότι η ηλιακή ατμόσφαιρα έχει αρκετά πολύπλοκη οριζόντια δομή, σε πρώτη προσέγγιση
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι οι φυσικές συνθήκες εξαρτώνται μόνον από το ύψος. Υπενθυμί-
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Πίνακας 5.1: Χαρακτηριστικά μεγέθη του ήλιου

Φαινόμενη διάμετρος 32 ′

Ακτίνα (R⊙) 696 133 km
1′′ αντιστοιχεί σε 725 km
Απόσταση από τη γη (1 AU) 149.6 106 km

215 R⊙

Μέση συνοδική περίοδος 28 ημέρες
Μέση αστρική περίοδος 26 ημέρες
Στροφορμή 1.47 1048 gr cm2 sec−1

Μάζα (M⊙) 1.99 1033 gr
Μέση πυκνότητα 1.41 gr cm−3

Βαρύτητα (g⊙) 2.74 104 cm sec−2

Ταχύτητα διαφυγής 618 km sec−1

Ηλιακή σταθερά 1.96 cal cm−2 sec−1

Λαμπρότητα (L⊙) 3.86 1033 erg sec−1

Ενεργός θερμοκρασία (Teff ) 5785 Κ
Φαινόμενο μέγεθος −26.73
Απόλυτο μέγεθος 4.84
Φασματικός τύπος G2V

Ηλικία 4.5 109 χρόνια

ζουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αδιαφάνεια του υλικού, τόσο πιο ψηλά στην ατμόσφαιρα
βλέπουμε (εδάφιο 1.4.3) και ότι η αδιαφάνεια εξαρτάται από το μήκος κύματος της ακτι-
νοβολίας και τους μηχανισμούς απορρόφησης που λειτουργούν. Υπενθυμίζουμε ακόμα ότι η
εκπεμπτικότητα κάθε στρώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία του μέσω της συνάρτησης
του Plank (εδάφιο 1.4.4). ΄Ετσι, παρατηρώντας τον ήλιο σε διάφορες φασματικές περιοχές
έχουμε τη δυνατότητα να δούμε την ηλιακή ατμόσφαιρα σε διάφορα βάθη. ΄Οπως φαίνεται
στο Σχήμα 5.1, το μέσο ύψος σχηματισμού του συνεχούς στη φασματική περιοχή από 1250 Α̊
μέχρι 500 μ μεταβάλλεται κατά ∼ 600 km.

5.2.1 Η φωτόσφαιρα

Ας ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από το ορατό μέρος του φάσματος, όπου η συνάρτη-
ση του Plank παρουσιάζει μέγιστο για θερμοκρασία ίση με την ενεργό θερμοκρασία του
ήλιου (πίνακας 5.1) και από όπου προέρχεται το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας που εκπέμπει ο ήλιος. Υπενθυμίζουμε ότι στην φασματική αυτή περιοχή ο
κύριος παράγοντας αδιαφάνειας στο συνεχές είναι το αρνητικό ιόν του υδρογόνου (εδάφιο
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Σχήμα 5.1: Το μέσο ύψος σχηματισμού του συνεχούς στην ηλιακή ατμόσφαιρα και η θερμοκρασία
λαμπρότητας συναρτήσει του μήκους κύματος

2.2.3.1). Το ατμοσφαιρικό στρώμα που παράγει το συνεχές ονομάζεται φωτόσφαιρα και είναι
αυτό που βλέπουμε όταν παρατηρούμε τον ήλιο χωρίς ειδικά φίλτρα.

Μια εικόνα της φωτόσφαιρας δίνεται στο Σχήμα 5.2(α), από την οποία ας κρατήσουμε
δύο χαρακτηριστικά: (α) ο ηλιακός δίσκος παρουσιάζει σαφή όρια και (β) η ένταση μειώνεται
από το κέντρο του δίσκου προς το χείλος.

Σχήμα 5.2: Εικόνες του ήλιου στις 7 Οκτώβρη 2009: (α) Στο οπτικό συνεχές (φωτόσφαιρα),
(β) στη γραμμή K του Ca ii (λ = 3933 Α̊, χρωμόσφαιρα) και (γ) στα ραδιοκύματα, λ = 5.2 cm

(χρωμόσφαιρα, μεταβατική περιοχή χρωμόσφιρας - στέμαμτος)

Το πρώτο χαρακτηριστικό συνδέεται με το ρυθμό μεταβολής της πυκνότητας με το
ύψος. Ας επιχειρήσουμε να τον υπολογίσουμε, χρησιμοποιώντας την εξίσωση της υδρο-
στατικής ισορροπίας (1.77) που, σε καρτεσιανές συντεταγμένες, γράφεται:

dP

dz
= −g⊙ρ (5.1)

Εκφράζοντας την πυκνότητα, ρ, συναρτήσει της πίεσης, P , παίρνουμε τη σχέση:

dP

dz
= −g⊙µmH

P

kT
(5.2)
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η οποία, αν υποθέσουμε σταθερή θερμοκρασία, ολοκληρώνεται εύκολα και δίνει εκθετική
μείωση της πίεσης με το ύψος:

P = Poe
−z/H (5.3)

όπου

H =
kT

g⊙µmH
(5.4)

είναι η κλίμακα ύψους, που εκφράζει το πόσο γρήγορα μειώνεται η πίεση με το ύψος. Αντί-
στοιχη σχέση προκύπτει και για την πυκνότητα.

Για να υπολογίσουμε την κλίμακα ύψους στη φωτόσφαιρα ας χρησιμοποιήσουμε ως
τιμή της θερμοκρασίας την ενεργό θερμοκρασία του ήλιου (Πίνακας 4.1). Ας αγνοήσουμε
για διευκόλυνση τα άλλα συστατικά της ατμόσφαιρας πέρα από το υδρογόνο, το οποίο για
την παραπάνω θερμοκρασία είναι ουδέτερο, οπότε το μέσο μοριακό βάρος µ ≈ 1. ΄Ετσι η
(4.4) δίνει

Hph = 175 km = .00025 R⊙ (5.5)

Από τον απλό αυτό υπολογισμό διαπιστώνουμε ότι τη φωτόσφαιρα έχει πολύ μικρό γεωμετρι-
κό πάχος, πολύ μικρότερο από την ακτίνα του ήλιου και αρκετά μικρότερο από τη διακριτική
ικανότητα των περισσοτέρων τηλεσκοπίων. Δεν είναι λοιπόν περίεργο το ότι ο ηλιακός
δίσκος παρουσιάζει σαφή όρια.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό που συγκρατήσαμε, δηλαδή η μεταβολή της έντασης από
το κέντρο του δίσκου στο χείλος (αμαύρωση του χείλους), συνδέεται με το πρόσημο της
βαθμίδας της θερμοκρασίας. ΄Οπως συζητήσαμε στο εδάφιο 1.4.2, το ότι το κέντρο είναι πιο
λαμπρό από το χείλος σημαίνει ότι η θερμοκρασία μειώνεται με το ύψος (βλ. και Σχήμα
1.9). Η μείωση της θερμοκρασίας με το ύψος έχει ως αποτέλεσμα και τη μεταβολή της
θερμοκρασίας λαμπρότητας με το μήκος κύματος (Σχήμα 5.1), η οποία είναι μεγαλύτερη σε
φασματικές περιοχές που σχηματίζονται σε μεγαλύτερο βάθος.

Γενικότερα, εφ΄ όσον γνωρίζουμε τους μηχανισμούς αδιαφάνειας μπορούμε, από την
αμαύρωση του χείλους, αλλά και από την μεταβολή της έντασης στο κέντρο του δίσκου
συναρτήσει του μήκους κύματος, να υπολογίσουμε εμπειρικά μοντέλα που περιγράφουν τη
μεταβολή της θερμοκρασίας και των άλλων φυσικών παραμέτρων με το οπτικό βάθος1 και
το γεωμετρικό ύψος. ΄Ενα τέτοιο μοντέλο παρουσιάζεται στο Σχήμα 5.3. ΄Οπως φαίνε-
ται στο σχήμα, τα βαθύτερα στρώματα όπου έχουμε πρόσβαση με τις παρατηρήσεις έχουν
θερμοκρασία ∼ 9600K και βρίσκονται 80 km κάτω από τη θέση όπου τ5000 = 1, όπου ορίζε-
ται το μηδέν της κλίμακας του ύψους. Η θερμοκρασία λαμπρότητας έχει μέγιστο σε μήκος
κύματος 1.6 μ (Σχήμα 5.1), όπου ο συντελεστής απορρόφησης του H− έχει ελάχιστο (βλ.
εδάφιο 2.2.3.1). Σημειώνουμε επίσης ότι η ενεργός θερμοκρασία του ήλιου βρίσκεται στη
μέση περίπου της περιοχή τιμών της φωτοσφαιρικής θερμοκρασίας και ότι το πάχος της
φωτόσφαιρας δεν είναι πολύ διαφορετικό από την κλίμακα ύψους που υπολογίσαμε πιο πάνω.

5.2.2 Η χρωμόσφαιρα

Η ηλιακή ατμόσφαιρα δεν τελειώνει στη φωτόσφαιρα. Πάνω από αυτή υπάρχει ένα στρώμα
πάχους ∼ 10000 km, με μικρότερη πυκνότητα και μεγαλύτερη θερμοκρασία (∼ 10000K), που

1Ως οπτικό βάθος αναφοράς χρησιμοποιείται αυτό στα 5000Α̊, τ5000
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Σχήμα 5.3: Η μεταβολή της θερμοκρασίας με το οπτικό βάθος και το ύψος στη χαμηλή ηλιακή
ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το μοντέλο Harvard Smithsonian Reference Atmosphere (HSRA)

ονομάζεται χρωμόσφαιρα. Ανάμεσα στη φωτόσφαιρα και τη χρωμόσφαιρα η θερμοκρασία
φτάνει στην ελάχιστη τιμή της, ∼ 4200K (βλ. Σχήμα 5.3).

Η χρωμόσφαιρα οφείλει το όνομά της στο ότι στις ηλιακές εκλείψεις, όταν η σελήνη
καλύψει όλο το φωτοσφαιρικό δίσκο και πριν φανεί το στέμμα, η χρωμόσφαιρα εμφανίζεται
ως ένας λεπτός κόκκινος δακτύλιος. Η πυκνότητα της χρωμόσφαιρας και το γεωμετρικό της
πάχος έχουν αρκετά μικρές τιμές για να την κάνουν οπτικά αραιή (διαφανή) στο συνεχές
και αρκετά μεγάλες τιμές ώστε να είναι οπτικά πυκνή (αδιαφανής) στις ισχυρές φασματικές
γραμμές. ΄Ετσι το φάσμα της, πέρα από τα όρια της φωτόσφαιρας, είναι γραμμικό φάσμα
εκπομπής στο οποίο κυριαρχεί η γραμμή Ηα της σειράς του Balmer, στην οποία οφείλεται
και το κόκκινο χρώμα.

Για να παρατηρήσουμε τη χρωμόσφαιρα πάνω στον ηλιακό δίσκο στην οπτική περιοχή
του φάσματος χρειάζεται να απομονώσουμε μια στενή φασματική περιοχή (∆λ < 1 Α̊) γύρω
από μια ισχυρή γραμμή, όπως την Ηα ή την K του Ca ii (Σχήμα 5.1β). Πέρα από την
οπτική περιοχή, η χρωμόσφαιρα φαίνεται σε γραμμές του υπεριώδους και στα εκατοστομετρικά
ραδιοκύματα (Σχήμα 5.2γ). Υπενθυμίζουμε ότι στα ραδιοκύματα πηγή αδιαφάνειας είναι οι
ελεύθερες - ελεύθερες μεταπτώσεις f-f από τα ηλεκτρόνια (βλ. εδάφιο 2.2.3).

5.2.3 Το στέμμα

Το στέμμα είναι το εξωτερικό στρώμα της ηλιακής ατμόσφαιρας. Στο οπτικό μέρος του
φάσματος το υπόβαθρο του ουρανού, το οποίο προέρχεται από τη σκέδαση του ηλιακού
φωτός στη γήινη ατμόσφαιρα, είναι πολύ πιο λαμπρό από το στέμμα. Για το λόγο αυτό
δεν μπορούμε να δούμε το στέμμα παρά μόνο στις ολικές ηλιακές εκλείψεις (Σχήμα 5.4),
ή με ειδικά όργανα. ΄Οπως φαίνεται στην εικόνα, το στέμμα παρουσιάζεται ως ένα διάχυτο
περίβλημα του ηλιακού δίσκου. ΄Εξω από τις εκλείψεις, το στέμμα μπορεί να παρατηρηθεί αν
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Σχήμα 5.4: Το ηλιακό στέμμα στην έκλειψη της 11ης Αυγούστου 1999

καλύψουμε το φώς της φωτόσφαιρας, σε ειδικά όργανα που ονομάζονται στεμματογράφοι.
Αυτό μπορεί να γίνει πολύ πιο αποτελεσματικά από το διάστημα παρά από τη γη (Σχήμα 5.5).

Σχήμα 5.5: Εικόνες του στέμματος στις 25 Νοέμβρη 2009 από επίγειο στεμματογράφο (αριστερά)
και από τους στεμματογράφους C2 (κέντρο) και C3 (δεξιά) του οργάνου LASCO στο διαστημικό

παρατηρητήριο SOHO. Ο λευκός κύκλος στις δύο τελευταίες εικόνες αντιστοιχεί στο φωτοσφαιρικό

δίσκο

Η ακτινοβολία του στέμματος στο οπτικό συνεχές δεν προέρχεται από το ίδιο, αλ-
λά από σκέδαση του φωτός της φωτόσφαιρας, κυρίως στα ελεύθερα ηλεκτρόνια (σκέδαση
Thomson2). Από τις εικόνες που έχουμε παρουσιάσει φαίνεται καθαρά ότι το στέμμα δεν
παρουσιάζει σαφή όρια, σε αντίθεση με τη φωτόσφαιρα και τη χρωμόσφαιρα. Αυτό σημαίνει
ότι η κλίμακα ύψους είναι πολύ μεγαλύτερη στο στέμμα. Οι μετρήσεις δίνουν:

Hc ≈ 105 km = 0.14 R⊙ (5.6)

2Σκέδαση από σωμάτια μεγέθους πολύ μικρότερου από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας
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Η μόνη εξήγηση που μπορούμε να δόσουμε είναι ότι η θερμοκρασία του στέμματος είναι πολύ
μεγάλη. Πράγματι, από την (4.4) παίρνουμε,

Tc =
g⊙µmH

k
Hc = 1.7 106K (5.7)

όπου θέσαμε µ = 0.5 αφού, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας το υδρογόνο θα είναι 100%
ιονισμένο.

Λόγω της μεγάλης θερμοκρασίας του στέμματος, οι φασματικές γραμμές του φωτο-
σφαιρικού φάσματος που σκεδάζεται στα ελεύθερα ηλεκτρόνια υφίστανται πολύ μεγάλη διεύ-
ρυνση Doppler, τόση που εξαφανίζονται. Αυτή η συνιστώσα της ακτινοβολίας ονομάζεται
συνιστώσα Κ, από το Γερμανικό Kontinuerlich (συνεχές). Το φωτοσφαιρικό φως όμως
σκεδάζεται και από σωματίδια σκόνης που δεν αποτελούν μέρος του στέμματος, αλλά βρίσκον-
ται ανάμεσα στον ήλιο και τη γη, με τη διαδικασία της σκέδασης Rayleigh3. Στο φάσμα
αυτής της συνιστώσας διατηρούνται οι φασματικές γραμμές και ονομάζεται συνιστώσα F

(Fraunhofer). Ο διαχωρισμός των δύο συνιστωσών γίνεται με βάση το ότι η συνιστώσα Κ
είναι γραμμικά πολωμένη ενώ η συνιστώσα F δεν είναι.

Η μεγάλη τιμή της θερμοκρασίας του στέμματος επιβεβαιώνεται από την ακτινοβολία
του στις ακτίνες Χ (Σχήμα 5.6) και από μετρήσεις της θερμοκρασίας λαμπρότητας στα μετρικά
ραδιοκύματα. Στις ακτίνες Χ το στέμμα είναι οπτικά αραιό, αλλά φαίνεται πάνω στον ηλιακό
δίσκο επειδή η φωτόσφαιρα πρακτικά δεν ακτινοβολεί σ΄ αυτή τη φασματική περιοχή, λόγω
της χαμηλής της θερμοκρασίας. Στα μετρικά ραδιοκύματα η αδιαφάνεια από τις ελεύθερες
- ελεύθερες μεταπτώσεις, η οποία αυξάνει ανάλογα με το τετράγωνο του μήκους κύματος
(Σχέση 2.23), είναι αρκετή για να κάνει το στέμμα οπτικά πυκνό.

Σχήμα 5.6: Εικόνες του ηλιακού στέμματος στις 7 Οκτώβρη 2009: (δ) στις ακτίνες Χ (από το
όργανο XRT στο δορυφόρο Hinode), (ε) στα μετρικά ραδιοκύματα, λ = 0.92m και (στ) στα μετρικά

ραδιοκύματα λ = 1.32m. Ο λευκός κύκλος αντιστοιχεί στο φωτοσφαιρικό δίσκο

Η υψηλή θερμοκρασία του στέμματος επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη φασματικών
γραμμών εκπομπής από ιόντα υψηλού ιονισμού. Τέτοιες γραμμές ανακαλύφθηκαν στο οπτικό
φάσμα του στέμματος στις αρχές του 20ου αιώνα αλλά η προέλευσή τους ήταν αδιευκρίνιστη
επειδή δεν αντιστοιχούσαν σε γνωστές ατομικές μεταπτώσεις. Το πρόβλημα λύθηκε μετά
από κάποιες δεκαετίες (∼1940), όταν οι Edlén και Grotian τις ταύτισαν με απαγορευμένες

3Σκέδαση από σωμάτια μεγέθους πολύ μεγαλύτερου από το μήκος κύματος της ακτινοβολίας
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μεταπτώσεις4 ιόντων με υψηλό βαθμό ιονισμού, οι οποίες εμφανίζονται μόνο κάτω από συν-
θήκες πολύ χαμηλής πυκνότητες. Από τις οπτικές γραμμές εκπομπής οι πιο σημαντικές είναι
η πράσινη (Fexiv, 5303Α̊), η κόκκινη (Fex, 6374Α̊) και η κίτρινη (Caxv, 5694 Α̊). Στο
υπεριώδες και στις ακτίνες Χ υπάρχει πλήθος από γραμμές εκπομπής, ανάμεσα σ΄ αυτές και
οι γραμμές του Fe ix/Fex στα 171Α̊, του Fexii στα 195Α̊ και του Fexv στα 284Α̊, στις
οποίες γίνονται καθημερινές παρατηρήσεις από διαστημικά όργανα.

5.2.4 Η μεταβατική περιοχή χρωμόσφαιρας - στέμματος

Μεταξύ της χρωμόσφαιρας και του στέμματος υπάρχει μια λεπτή περιοχή, η μεταβατική
περιοχή χρωμόσφαιρας - στέμματος (ΜΠ), όπου η θερμοκρασία ανεβαίνει απότομα. Η βάση
της ΜΠ βρίσκεται ∼ 2000 km πάνω από τη φωτόσφαιρα και η θερμοκρασία ανεβαίνει από
105 σε 106Κ σε διάστημα μικρότερο από 3000 km.

Η μεταβατική περιοχή παρατηρείται στο υπεριώδες, σε φασματικές γραμμές ιόντων που
σχηματίζονται στην περιοχή θερμοκρασιών ανάμεσα σε 104 και 106Κ, όπως των O iv, Ov,
Nevi και Mg ix. Λόγω του μικρού γεωμετρικού πάχους της ΜΠ, οι γραμμές αυτές είναι
οπτικά λεπτές. Η μεταβατική περιοχή εκπέμπει και στα εκατοστομετρικά ραδιοκύματα με
τη διαδικασία f-f, όμως η ακτινοβολία της δεν είναι εύκολο να διαχωριστεί από αυτή της
χρωμόσφαιρας και του στέμματος, πάλι λόγω του μικρού γεωμετρικού της πάχους.

5.2.5 Σύνοψη

Ολοκληρώνοντας την περιγραφή των στρωμάτων που συγκροτούν την ηλιακή ατμόσφαιρα,
παρουσιάζουμε στο Σχήμα 5.7 τη συνολική μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος στην
ηλιακή ατμόσφαιρα. Πριν φύγουμε από αυτή τη συζήτηση, ας μας απασχολήσει η άνοδος

Σχήμα 5.7: Μεταβολή της θερμοκρασίας με το ύψος στην ηλιακή ατμόσφαιρα.

της θερμοκρασίας στη χρωμόσφαιρα και το στέμμα. Να σημειώσουμε ότι η θέρμανση της
ανώτερης ηλιακής ατμόσφαιρας δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα μεταφοράς ενέργειας με ακ-
τινοβολία, αφού ένα πιο ψυχρό σώμα (η φωτόσφαιρα) δεν μπορεί να θερμάνει ένα πιο θερμό

4Πρόκειται για μεταπτώσεις από στάθμες με πολύ μεγάλο χρόνο ζωής, που συνήθως αποδιεγείρονται με
συγκρούσεις
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(τη χρωμόσφαιρα και το στέμμα). Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναζητήσουμε άλλους μηχανι-
σμούς απόθεσης ενέργειας, πράγμα που θα μας απασχολήσει πιο κάτω.

5.3 Ο ηλιακός άνεμος και η ηλιόσφαιρα

Από τις εικόνες του στέμματος φαίνεται ότι αυτό δεν έχει σαφή όρια, κατά συνέπεια τίθεται
το ερώτημα της συμπεριφοράς του πολύ μακρυά από τον ήλιο. Αν υποθέσουμε υδροστατική
ισορροπία και πάρουμε υπόψη τη μεταβολή της βαρύτητας με την απόσταση, καταλήγουμε
στο παράδοξο συμπέρασμα ότι η πυκνότητα σε άπειρη απόσταση έχει πεπερασμένη τιμή και
μάλιστα πολύ μεγαλύτερη από αυτή του μεσοστρικού υλικού. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι
το στέμμα δεν μπορεί να βρίσκεται σε υδροστατική ισορροπία. Παράλληλα, μια σειρά ενδείξεις
από τις οποίες η πιο σημαντική είναι ο προσανατολισμός των ιοντικών ουρών των κομητών,
μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι στο μεσοπλανητικό χώρο υπάρχει ιονισμένο υλικό που
απομακρύνεται από τον ήλιο με μεγάλη ταχύτητα.

Η πρώτη ολοκληρωμένη απάντηση στο ερώτημα της έκτασης του ηλιακού στέμματος
δόθηκε το 1958 από τον Parker ο οποίος έδειξε θεωρητικά ότι το ηλιακό στέμμα διαστέλλεται.
Η ταχύτητα διαστολής ξεκινά από χαμηλές τιμές και αυξάνει γρήγορα, περνώντας πάνω από

Σχήμα 5.8: Ο λόγος, M , της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου ως προς την ταχύτητα του ήχου
συναρτήσει της απόστασης.

την ταχύτητα του ήχου σε απόσταση xc ≃ 3.6 ηλιακών ακτίνων. Η υπερηχητική διαστολή του
ηλιακού στέμματος ονομάστηκε ηλιακός άνεμος (solar wind). Σημειώνουμε ότι η ταχύτητα
του ήχου στο στέμμα είναι περίπου 130 km/sec.

Η πρόβλεψη του Parker επιβεβαιώθηκε σύντομα από μετρήσεις που έγιναν από τα πρώτα
διαστημόπλοια (τα Σοβιετικά Lunik III και Venera I και τα Αμερικανικά Explorer 10 και
Mariner 2), που έδειξαν ότι στο μεσοπλανητικό χώρο υπάρχει ροή πλάσματος. Η πυκνότητα
του πλάσματος κυμαίνεται από 3 μέχρι 20 σωμάτια ανά cm−3, με μέση τιμή περίπου 10 cm−3,
ενώ η ταχύτητα κυμαίνεται ανάμεσα σε 300 και 700 km/sec, με μέση τιμή περίπου 470 km/sec.
Η μέση ταχύτητα μεταβάλλεται πολύ λίγο ανάμεσα σε 1 και 20AU, ενώ η διεύθυνση της ροής
είναι σε πολύ καλή προσέγγιση ακτινική.

Περισσότερα για τον ηλιακό άνεμο και την επίδρασή του στα σώματα του ηλιακού
συστήματος θα πούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν επισημαίνουμε ότι συγκροτεί ένα ενιαίο
σύστημα, μαζί με την ηλιακή ατμόσφαιρα, το οποίο ονομάζουμε ηλιόσφαιρα (heliosphere) και
επεκτείνεται σε όλο το ηλιακό σύστημα.
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5.4 Οριζόντια δομή της ηλιακής ατμόσφαιρας

Σε πολλές από τις εικόνες που παρουσιάσαμε μέχρι τώρα φαίνεται ότι τα διάφορα στρώμα-
τα της ηλιακής ατμόσφαιρας κάθε άλλο παρά ομοιογενή είναι, μολονότι οι μεταβολές των
φυσικών παραμέτρων στην οριζόντια διεύθυνση είναι πολύ μικρότερες από αυτές στην ακτι-
νική διεύθυνση. Η οριζόντια δομή, ή λεπτή υφή, παρουσιάζεται σε διάφορες χαρατηριστικές
κλίμακες, κάποιες από τις οποίες είναι πιό μικρές και από την καλύτερη διακριτική ικανότητα
που μπορούμε να έχουμε με τα σύγχρονα τηλεσκόπια. Στη συνέχεια θα περιγράψουμε τις
δομές της ηλιακής ατμόσφαιρας και θα αναζητήσουμε τα αίτια που τις προκαλούν.

5.4.1 Το ηλιακό μαγνητικό πεδίο. ΄Ηρεμος ήλιος και κέντρα
δράσης

Η ύπαρξη μαγνητικού πεδίου στον ήλιο είναι γνωστή από το 1912, όταν ο Hale μέτρησε
εντάσεις 2000Gauss σε ηλιακές κηλίδες. Στις μέρες μας μπορούμε να μετρήσουμε πολύ
ασθενέστερα μαγνητικά πεδία, της τάξης λίγων G.

Μολονότι υπάρχουν αρκετές διαδικασίες εκπομπής ακτινοβολίας που επηρεάζονται από
το μαγνητικό πεδίο, βασικός τρόπος παρατήρησης παραμένει ο διαχωρισμός Zeeman (βλ.
εδάφιο 2.2.5.3.3). Με τα όργανα που έχουμε αναπτύξει μπορούμε να χαρτογραφήσουμε
την κατανομή του μαγνητικού πεδίου στον ηλιακό δίσκο και να την παρουσιάσουμε με μορ-
φή εικόνας (μαγνητογράφημα, Σχήμα 5.9), όπου το πεδίο βόρειας πολικότητας εμφανίζεται
φωτεινό και το πεδίο νότιας πολικότητας σκοτεινό ως προς το μη μαγνητισμένο υπόβαθρο.

Σχήμα 5.9: Μαγνητογραφήματα του ηλιακού δίσκου στις 7 Οκτώβρη και 16 Δεκέμβρη 2009

Σημειώνουμε ότι στα συνηθισμένα μαγνητογραφήματα απεικονίζεται μόνον η συνιστώσα του
μαγνητικού πεδίου που είναι παράλληλη στη διεύθυνση παρατήρησης (διαμήκης συνιστώσα,
longitudinal component). Επειδή το πεδίο σχηματίζει συνήθως μικρή γωνία με την κάθετη
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διεύθυνση, η διαμήκης συνιστώσα δίνει ικανοποιητική εικόνα της κατανομής του κοντά στο
κέντρο του δίσκου, όχι όμως και κοντά στο χείλος.

΄Οπως φαίνεται στην αριστερή εικόνα του Σχήματος 5.9, η κατανομή του ηλιακού μαγνη-
τικού πεδίου είναι αρκετά πολύπλοκη, με διάσπαρτες, μικρού μεγέθους, μαγνητικές περιοχές.
Στη δεξιά εικόνα η μορφή είναι διαφορετική: εμφανίζονται διπολικές μαγνητικές περιοχές,
μεγέθους ∼105 km. Δύο από αυτές, ανατολικά και βόρεια του κέντρου του δίσκου, είναι
αρκετά συμπαγείς και έχουν μεγάλη μαγνητική ροή. Τέτοιες περιοχές ονομάζονται κέντρα
δράσης και είναι ο τόπος που συμβαίνουν μια σειρά από πολύ ενδιαφέροντα φαινόμενα που θα
εξετάσουμε πιο κάτω. Οι περιοχές έξω από τα κέντρα δράσης συγκροτούν τον ήρεμο ήλιο.
Να σημειώσουμε ότι διπολική συνιστώσα μεγάλης κλίμακας (ίσης με το μέγεθος του ήλιου)
δεν εμφανίζεται παρά μόνον κοντά στο ελάχιστο της ηλιακής δραστηριότητας (βλ. πιο κάτω)
και έχει πολύ μικρή ένταση. ΄Ιχνη της εμφανίζονται στην αριστερή εικόνα του Σχήματος 5.9,
όπου κοντά στο βόρειο πόλο επικρατεί αρνητική πολικότητα.

5.4.2 Αλληλεπίδρασή του μαγνητικού πεδίου με το ηλιακό
πλάσμα

Το ενδιαφέρον για τα ηλιακά μαγνητικά πεδία έγκειται στο ότι εμπλέκονται σε όλα τα ηλιακά
φαινόμενα. Ο λόγος είναι ότι το υλικό της ηλιακής ατμόσφαιρας είναι αρκετά ιονισμένο ώστε
να βρίσκεται σε κατάσταση πλάσματος. Αυτό ισχύει ακόμα και για τη φωτόσφαιρα, όπου
το υδρογόνο είναι σε μεγάλο βαθμό ουδέτερο, έχουμε όμως άφθονα ηλεκτρόνια και ιόντα
από τον ιονισμό των μετάλλων. ΄Ετσι η αλληλεπίδραση του ηλιακού πλάσματος και του
μαγνητικού πεδίου είναι αυτή που προκαλεί τα περισσότερα ηλιακά φαινόμενα, ακόμα και το
ίδιο το μαγνητικό πεδίο.

Στο πλαίσιο αυτού του μαθήματος είναι αδύνατον να δόσουμε μια ολοκληρωμένη περι-
γραφή των ιδιοτήτων του πλάσματος και θα περιοριστούμε στα απολύτως απαραίτητα. Βασικό
στην αλληλεπίδραση του πλάσματος με το μαγνητικό πεδίο είναι ότι η κίνηση των φορτισμέ-
νων σωματίων που συγκροτούν το πλάσμα περιορίζεται από το μαγνητικό πεδίο. Η ταχύτητα
(θερμική ή όχι) κάθε φορτισμένου σωματίου μπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες, μια
παράλληλη στο πεδίο και μια κάθετη. Η παράλληλη κίνηση δεν επηρεάζεται από το πεδίο,
όμως η κάθετη κίνηση προκαλεί δύναμη Lorentz που οδηγεί το σωμάτιο σε κυκλική κίνηση
με συχνότητα ίση προς τη γυροσυχνότητα (βλ. εδάφιο 2.2.6):

ωH =
qB

mc
(5.8)

όπου q είναι το φορτίο, m η μάζα του σωματίου και B η ένταση του πεδίου. ΄Ετσι το σωμάτιο
ακολουθεί ελικοειδή τροχιά γύρω από τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου (βλ.
Σχήμα 2.13) και δεν μπορεί να απομακρυνθεί από αυτές περισσότερο από όσο του επιτρέπει
η κάθετη συνιστώσα της ταχύτητας, v⊥, που διαμορφώνει την ακτίνα της κυκλικής τροχιάς:

αH =
mcv⊥

qB
(5.9)

Στη διάρκεια της ελικοειδούς κίνησης του σωματίου, το άνυσμα της ταχύτητάς του διαγράφει
ένα κώνο γύρω από τη διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου, δηλαδή η γωνία ανάμεσα στην
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ταχύτητα και το μαγνητικό πεδίο (pitch angle) είναι σταθερή και προσδιορίζεται από το λόγο
ανάμεσα στην παράλληλη προς το πεδίο και την κάθετη συνιστώσα της ταχύτητας.

Εάν το μαγνητικό πεδίο είναι ομογενές, δεν υπάρχει κανείς περιορισμός στην κίνηση
των σωματίων παράλληλα στις δυναμικές γραμμές. Αν όμως το μαγνητικό πεδίο αυξάνει στη
διεύθυνση της κίνησης, η θεωρία δείχνει ότι η παράλληλη συνιστώσα της ταχύτητας μειώνεται
και αυξάνει η κάθετη. Τελικό αποτέλεσμα είναι ότι σε περιοχές ισχυρού μαγνητικού πεδίου
η παράλληλη συνιστώσα του της ταχύτητας μηδενίζεται και η κίνηση αναστρέφεται, δηλαδή
το σωμάτιο ανακλάται. Το πόσο ισχυρό πρέπει να είναι το μαγνητικό πεδίο ώστε να έχουμε
ανάκλαση εξαρτάται από τη γωνία ανάμεσα στην ταχύτητα του σωματιδίου και το μαγνητικό
πεδίο, αφού σωμάτια που κινούνται παράλληλα στο πεδίο δεν επηρεάζονται από αυτό. ΄Ετσι

Σχήμα 5.10: Οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου στη γεωμετρία της μαγνητική φιάλης
(αριστερά) και του μαγνητικού βρόχου (δεξιά)

μια γεωμετρία μαγνητικής φιάλης, σαν αυτή του Σχήματος 5.10α, θα λειτουργήσει ως μαγν-
ητική παγίδα για σωμάτια των οποίων η ταχύτητα σχηματίζει με το μαγνητικό πεδίο γωνία
μεγαλύτερη από την οριακή γωνία

θmax = sin−1

√

Bmin

Bmax

(5.10)

όπου Bmin είναι η ελάχιστη ένταση του πεδίου (στο μέσο της φιάλης) και Bmax η μέγιστη
ένταση του πεδίου (στο άκρο της φιάλης). Μια παραλλαγή της μαγνητικής φιάλης είναι ο
μαγνητικός βρόχος (Σχήμα 5.10β), που είναι η πιο κοινή μορφολογία του μαγνητικού πεδίου
στον ήλιο αφού συνοδεύει κάθε διπολική μαγνητική περιοχή. Θα την συναντήσουμε πολλές
φορές στη συνέχεια.

Ας περάσουμε τώρα από την κίνηση των μεμονωμένων σωματίων στην κίνηση του
πλάσματος. Κατ΄ αναλογία με τα παραπάνω και με την προϋπόθεση ότι η ηλεκτρική αγω-
γιμότητα του πλάσματος είναι πολύ μεγάλη, η κίνηση του πλάσματος αλληλεπιδρά με το
μαγνητικό πεδίο. Αν θεωρήσουμε μια κλειστή γραμμή της οποίας κάθε σημείο κινείται με
την τοπική ταχύτητα του πλάσματος, η μαγνητική ροή που περνάει από την κλειστή γραμμή
είναι σταθερή, δηλαδή η κλειστή γραμμή, καθώς κινείται, περικλείει πάντα τις ίδιες δυναμικές
γραμμές. Αυτή η κατάσταση περιγράφεται με τον όρο παγωμένο (frozen-in) μαγνητικό πεδίο
ή παγωμένες δυναμικές γραμμές. Διακρίνονται δύο περιπτώσεις:

α ΄Οταν η πυκνότητα ενέργειας του πλάσματος (εσωτερική θερμική ενέργεια και κινητική
ενέργεια) είναι πολύ μικρότερη από την πυκνότητα ενέργειας του μαγνητικού πεδίου, το
μαγνητικό πεδίο παραμένει σταθερό και το πλάσμα κινείται παράλληλα στις δυναμικές
γραμμές.

112



β ΄Οταν η πυκνότητα ενέργειας του πλάσματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την πυκνότητα
ενέργειας του μαγνητικού πεδίου, η κίνηση του πλάσματος παρασύρει και παραμορφώνει
τις δυναμικές γραμμές. Το μαγνητικό πεδίο διαμορφώνεται από την κίνηση του πλάσ-
ματος, πράγμα που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυσή του (π.χ. αν η κίνηση
του πλάσματος προκαλέσει συμπύκνωση των δυναμικών γραμμών).

Στον ήλιο η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι τέτοια που το μαγνητικό πεδίο είναι παγωμένο στο
πλάσμα σε όλα τα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας και στο εσωτερικό του. Η σχέση
όμως ενέργειας πλάσματος - ενέργειας μαγνητικού πεδίου αλλάζει από το ένα στρώμα της
ατμόσφαιρας στο άλλο και αυτό δίνει σε κάθε στρώμα ιδιάζουσα οριζόντια δομή.

Θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για την αλληλεπίδραση πλάσματος - μαγνητικού
πεδίου με μια σύντομη αναφορά στο τί συμβαίνει όταν η ηλεκτρική αγωγιμότητα είναι μικρή.
Στην περίπτωση αυτή η χρονική εξέλιξη του μαγνητικού πεδίου ακολουθεί μια διαδικασί-
α διάχυσης : Οι χωρικές μεταβολές του μαγνητικού πεδίου προκαλούν ηλεκτρικό ρεύμα
(σύμφωνα με τον νόμο του Ampère), το οποίο παράγει θερμότητα καθώς ρέει στο πλάσμα,
όπως ακριβώς συμβαίνει και σε έναν αγωγό (φαινόμενο Joule). Τελικά δηλαδή έχουμε ένα
μηχανισμό που μετατρέπει την ενέργεια του μαγνητικού πεδίου σε θερμότητα, παρόμοιο με
τα ρεύματα Foucault στους μετασχηματιστές.

5.4.3 Δομή της Φωτόσφαιρας

Θα ξεκινήσουμε με τη φωτόσφαιρα και θα περιοριστούμε στον ήρεμο ήλιο, ενώ τα κέντρα
δράσης θα τα συζητήσουμε ξεχωριστά. Στη φωτόσφαιρα η πυκνότητα του υλικού είναι αρκετή
ώστε να κάνει την πυκνότητα ενέργειας του πλάσματος πολύ μεγαλύτερη από την πυκνότητα
ενέργειας του μαγνητικού πεδίου, εκτός από τις κηλίδες. Περιμένουμε κατά συνέπεια η
μορφολογία στην ήρεμη φωτόσφαιρα να διαμορφώνεται από τις κινήσεις του υλικού.

Σχήμα 5.11: Αριστερά: Φωτογραφία της ηλιακής κοκκίασης από το τηλεσκόπιο DOT στα Κανάρια

νησιά. Το οριζόντιο μέγεθος της περιοχής είναι ∼ 50 000 km. Δεξιά: κίνηση του πλάσματος σε

κυψελίδα ρευμάτων μεταφοράς

Φωτογραφίες καλής διακριτικής ικανότητας (Σχήμα 5.11, αριστερά) δείχνουν μια δομή
από μικρούς σχηματισμούς, με διάμετρο περίπου 1000 km και χρόνο ζωής περίπου 15 λεπτά,
που ονομάζονται κόκκοι. Φασματοσκοπικές μετρήσεις της ταχύτητας του πλάσματος κατά
μήκος της διεύθυνσης παρατήρησης (από τη μετάθεση Doppler), δείχνουν ότι οι κόκκοι δεν
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είναι τίποτε άλλο παρά θερμό (λαμπρό) υλικό που ανέρχεται και ψυχρό (σκοτεινό) υλικό που
κατέρχεται φτιάχνοντας ένα σύστημα από κυψελίδες ρευμάτων μεταφοράς (Σχήμα 5.11 δεξιά,
βλ. και εδάφιο 4.2.4.2). ΄Ετσι η φωτοσφαιρική κοκκίαση αποτελεί παρατηρησιακή επιβεβαί-
ωση της ύπαρξης ζώνης μεταφοράς. Στην πραγματικότητα η φωτόσφαιρα είναι ευσταθής
σε ρεύματα μεταφοράς, κατά συνέπεια οι κόκκοι θα πρέπει να θεωρηθούν αποτέλεσμα της
διείσδυσης ρευμάτων μεταφοράς από τα κατώτερα στρώματα στη φωτόσφαιρα.

Η κοκκίαση δεν είναι το μοναδικό σύστημα ρευμάτων μεταφοράς στον ήλιο. ΄Ενα
μεγαλύτερο σύστημα ρευμάτων μεταφοράς που ονομάζεται υπερκοκκίαση, με κλίμακα μεγέ-
θους ∼ 30 000 km και χρόνο ζωής ∼ 24 ώρες, συνυπάρχει με την συνηθισμένη κοκκίαση.
Η υπερκοκκίαση δεν συνδέεται με έντονες διαφορές λαμπρότητας όπως η κοκκίαση, ενώ

Σχήμα 5.12: Η υπερκοκκίαση όπως φαίνεται σε φωτογραφική απεικόνιση (χάρτη) της ταχύτητας.
Η εικόνα είναι από παρατηρήσεις του διαστημικού οργάνου MDI

οι οριζόντιες ταχύτητες της κίνησης στις κυψελίδες μεταφοράς είναι μεγαλύτερες από τις
κάθετες ΄Ετσι εμφανίζεται πιό έντονα σε χάρτες της ταχύτητας (Σχήμα 5.12) και μάλιστα
κοντά στο χείλος, όπου η ταχύτητα σχηματίζει μικρή γωνία με τη διεύθυνση παρατήρησης.
΄Εχει διαπιστωθεί κοκκίαση σε ενδιάμεση κλίμακα, η μεσοκοκκίαση , ενώ υπάρχουν σοβαρές
ενδείξεις για την ύπαρξη μιας ακόμα κλίμακας, που αντιστοιχεί σε γιγαντιαίες κυψελίδες
(τάξης μεγέθους της ηλιακής ακτίνας) με χρονική κλίμακα αυτή του κύκλου της ηλιακής
δραστηριότητας. Η κοκκίαση, η μεσοκοκκίαση και η υπερκοκκίαση φαίνεται ότι σχετίζο-
νται με τις ζώνες ιονισμού του H, του He i και He ii αντίστοιχα (βλ. εδάφιο 4.2.4.2) και το
χαρακτηριστικό τους μέγεθος σχετίζεται με το βάθος της κάθε ζώνης.

Οι κινήσεις των ρευμάτων μεταφοράς παρασύρουν τις δυναμικές γραμμές του μαγνη-
τικού πεδίου με τελικό αποτέλεσμα να τις συμπυκνώνουν στα όρια των υπερκόκκων. Σε
φωτογραφίες της κοκκίασης με πολύ μεγάλη διακριτική ικανότητα, όπως αυτή του Σχήματος
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5.11, οι μαγνητικές αυτές περιοχές εμφανίζονται ως μικροσκοπικά λαμπρά σημεία ανάμεσα
στους κόκκους, ενώ η ένταση του μαγνητικού πεδίου εκτιμάται σε ∼ 1000G.

5.4.4 Η χρωμόσφαιρα στον ήρεμο ήλιο

Πάνω από τη φωτόσφαιρα, ελαττώνονται τόσο η πυκνότητα του πλάσματος όσο και η ένταση
του μαγνητικού πεδίου, με την πυκνότητα να μειώνεται με πιο γρήγορο ρυθμό. ΄Ετσι στη
χρωμόσφαιρα το μαγνητικό πεδίο είναι αυτό που έχει μεγαλύτερη πυκνότητα ενέργειας και
διαμορφώνει την κίνηση του πλάσματος και την οριζόντια δομή. Ως αποτέλεσμα, η δομή
της χρωμόσφαιρας είναι πολύ διαφορετική από αυτή της φωτόσφαιρας. Η κοκκίαση δίνει τη
θέση της σε ένα σύνολο από λίγο-πολύ επιμήκεις σχηματισμούς, που διακρίνονται καλύτερα
στις πτέρυγες της γραμμής Ηα (Σχήμα 5.13, επάνω αριστερά), ως σκοτεινοί σχηματισμοί

Σχήμα 5.13: Περιοχή της ήρεμης χρωμόσφαιρας (επάνω) στην μπλε πτέρυγα (αριστερά) και στο
κέντρο (δεξιά) της γραμμής Ηα. Κάτω: Πίδακες στο χείλος. (Αστεροσκοπείο Pic du Midi)

(σκοτεινές ψηφίδες, dark mottles). Στο χείλος οι σχηματισμοί αυτοί εμφανίζονται ως πίδακες
(spicules), που προεξέχουν πάνω από το χρωμοσφαιρικό υπόβαθρο σε ύψος μεγαλύτερο
από 10 000 km (Σχήμα 5.13, κάτω). Στο κέντρο της γραμμής Ηα και κοντά στη βάση
των σκοτεινών σχηματισμών (Σχήμα 5.13, επάνω δεξιά) εμφανίζονται λαμπροί σχηματισμοί
(λαμπρές ψηφίδες, bright mottles). Ο χρόνος ζωής και των δύο σχηματισμών είναι ∼14
λεπτά, ενώ χαρακτηρίζονται από έντονες κινήσεις, αρχικά ανοδικές και συνέχεια καθοδικές.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η επιμήκης μορφή των σχηματισμών είναι σαφής ένδειξη
ότι υπερισχύει το μαγνητικό πεδίο απέναντι στο πλάσμα και ότι οι δομές ιχνογραφούν τις
δυναμικές γραμμές του. Σημειώνουμε επίσης ότι οι δομές δεν είναι διάσπαρτες, αλλά εμφα-
νίζονται στα όρια των υπερκόκκων, συγκροτώντας το χρωμοσφαιρικό δίκτυο (chromospheric
network). Η παρουσία τους στα όρια των υπερκόκκων, όπου συγκεντρώνεται το μαγνητικό
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πεδίο από τις κινήσεις των ρευμάτων μεταφοράς, ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της αλλη-
λεπίδρασης μαγνητικών πεδίων αντίθετης πολικότητας τα οποία εξουδετερώνονται, με αποτέ-
λεσμα την έκλυση ενέργειας (λαμπροί σχηματισμοί) και την επιτάχυνση του πλάσματος
(σκοτεινοί σχηματισμοί).

5.4.5 Το στέμμα και ο ηλιακός άνεμος

Στο χαμηλό στέμμα το μαγνητικό πεδίο εξακολουθεί να υπερισχύει σε σχέση με το πλάσμα
και να διαμορφώνει τη δομή του. Ας συζητήσουμε το αποτέλεσμα με βάση μια χαρακτηρι-
στική εικόνα του στέμματος στις ακτίνες Χ και το αντίστοιχο φωτοσφαιρικό μαγνητογράφημα
(Σχήμα 5.14). Σε πρώτη προσέγγιση διακρίνονται δύο μορφολογίες περιοχών: αυτές με

Σχήμα 5.14: Το στέμμα στις ακτίνες Χ και το αντίστοιχο φωτοσφαιρικό μαγνητογράφημα

έντονη εκπομπή και αυτές με πολύ μικρή εκπομπή, όπως κοντά στο νότιο πόλο και κυρίως
στο βόρειο πόλο. Οι σκοτεινές περιοχές ονομάζονται τρύπες του στέμματος (coronal holes).

Στις λαμπρές περιοχές διακρίνονται βρόχοι που συνδέουν περιοχές αντίθετης πολικότη-
τας, ιχνογραφώντας τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου. Είναι φανερό ότι στις
περιοχές αυτές το μαγνητικό πεδίο παγιδεύει το πλάσμα, πράγμα που προφανώς δεν συμβαίνει
στις τρύπες του στέμματος. Η αιτία θα πρέπει να αναζητηθεί στη μορφολογία του μαγνητικού
πεδίου. Πράγματι, οι τρύπες του στέμματος αντιστοιχούν σε αρκετά εκτεταμένες περιοχές
όπου επικρατεί η ίδια μαγνητική πολικότητα (θετική στο βόρειο πόλο, αρνητική στο νότιο
στο Σχήμα 5.14). Κατά συνέπεια, και αυτό επιβεβαιώνεται από θεωρητικούς υπολογισμούς,
οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου διαγράφουν μια πολύ μεγάλη διαδρομή, ίσως και
πέρα από το ηλιακό σύστημα πριν κλείσουν, με αποτέλεσμα να μη συγκρατούν το πλάσμα το
οποίο διαφεύγει στο μεσοπλανητικό χώρο με τον διαδικασία του ηλιακού ανέμου. ΄Ετσι στις
τρύπες του στέμματος η μορφολογία του μαγνητικού πεδίου είναι ανοιχτή, ενώ στις λαμπρές
περιοχές είναι κλειστή.

Στο μέσο και ανώτερο στέμμα η ροή του ηλιακού ανέμου αυξάνει την πυκνότητα
ενέργειας του πλάσματος και την κάνει μεγαλύτερη από του μαγνητικού πεδίου. Ο ηλι-

116



ακός άνεμος παρασύρει και επιμηκύνει τις δυναμικές γραμμές στο επάνω μέρος μιας κλειστής
περιοχής και έτσι το μαγνητικό πεδίο παίρνει τη μορφή του Σχήματος 5.15 (αριστερά). Σε
μια πολύ μικρή περιοχή έχουμε αλλαγή της διεύθυνσης του μαγνητικού πεδίου, πράγμα που
μπορεί να γίνει μόνον αν στην ενδιάμεση περιοχή υπάρχει ένα κάθετο στο πεδίο ηλεκτρικό
ρεύμα που περιορίζεται σε ένα πολύ λεπτό στρώμα και γι΄ αυτό ονομάζεται φύλλο ρεύματος.
Παρατηρησιακά αυτή η μορφολογία του μαγνητικού πεδίου εκδηλώνεται με μια επιμήκη δομή
που ονομάζεται streamer (Σχήμα 5.15, δεξιά). Τέτοιες δομές είναι πολύ συχνές σε εικόνες
του στέμματος από εκλείψεις ή στεμματογράφους (βλ. Σχήματα 5.4 και 5.5).

Σχήμα 5.15: Αριστερά: Μορφολογία φύλλου ρεύματος. Δεξιά: streamer στις ακτίνες Χ

Σε μεγάλη κλίμακα τα φύλλα ρεύματος των streamers συγκροτούν ένα ενιαίο σχημα-
τισμό που έχει τη μορφή μιας ζώνης που διατρέχει περιφερειακά όλο τον ήλιο. ΄Οταν στον
ήλιο δεν υπάρχουν κέντρα δράσης και επικρατεί η διπολική συνιστώσα μεγάλης κλίμακας
στη συνολική δομή του μαγνητικού πεδίου (ελάχιστο του κύκλου της ηλιακής δράσης), οι
streamers εμφανίζονται σε χαμηλά ηλιογραφικά πλάτη (Σχήμα 5.5) και η ζώνη των streamers
ακολουθεί αρκετά καλά τον ηλιακό ισημερινό. Αντίθετα, όταν η παρουσία κέντρων δράσης
κάνει τη συνολική δομή του πεδίου πολύπλοκη (στο μέγιστο του κύκλου), εμφανίζονται
streamers σε μεγάλα ηλιογραφικά πλάτη (Σχήμα 5.16) και η θέση της ζώνης τους αποκλίνει

Σχήμα 5.16: Το στέμμα σε ηλιακή έκλειψη κοντά στο μέγιστο του ηλιακού κύκλου (16 Φεβρουαρίου
1980)

117



σημαντικά πάνω και κάτω από τον ισημερινό. Ταυτόχρονα οι τρύπες του στέμματος, που στο
ελάχιστο περιορίζονται στις πολικές περιοχές, φτάνουν σε χαμηλά ηλιογραφικά πλάτη. Στο
Σχήμα 5.17 παρουσιάζονται εικόνες μιας τρύπας που εκτείνεται από το βόρειο πόλο σχεδόν
μέχρι τον νότιο.

Σχήμα 5.17: Εξέλιξη τρύπας του στέμματος σε διάστημα τριών ηλιακών περιστροφών

Τέτοιας κλίμακας δομές περιμένουμε ότι θα επιδράσουν και στον μεσοπλανητικό χώρο.
Πριν μπούμε σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να αναφέρουμε ότι ο συνδυασμός της κίνησης
του ηλιακού ανέμου με την ηλιακή περιστροφή δίνει στις δυναμικές γραμμές του πεδίου στο
μεσοπλανητικό χώρο τη μορφή σπείρας του Αρχιμήδη (Σχήμα 5.18). Στην περιοχή της γης
η γωνία ψ είναι περίπου 45◦, ενώ η ένταση του μεσοπλανητικού πεδίου είναι της τάξης των
2 έως 10 γ (1 γ=10−5G).

Σχήμα 5.18: Η μορφή των δυναμικών γραμμών του μαγνητικού πεδίου στο μεσοπλανητικό χώρο

Το φύλλο ρεύματος που συνοδεύει τους streamers επεκτείνεται στο διάστημα ως μεσο-
πλανητικό φύλλο ρεύματος (heliosheet, Σχήμα 5.19) και διαχωρίζει το χώρο σε δύο περιοχές
όπου το μαγνητικό πεδίο έχει αντίθετη διεύθυνση. ΄Οταν κανείς διασχίσει αυτό το φύλλο
παρατηρεί αναστροφή της πολικότητας του μεσοπλανητικού μαγνητικού πεδίου, το οποίο έτσι
χωρίζεται σε μαγνητικούς τομείς (sectors) αντίθετης πολικότητας.

Στις ανοιχτές μαγνητικές περιοχές ο ηλιακός άνεμος δεν εμποδίζεται από το μαγνη-
τικό πεδίο, σε αντίθεση με τις κλειστές μαγνητικές περιοχές. ΄Ετσι η ταχύτητα ροής του
ηλιακού ανέμου που προέρχεται από τις τρύπες του στέμματος είναι σημαντικά μεγαλύτερη
(∼ 700 km sec−1) από αυτόν που προέρχεται από κλειστές περιοχές (∼ 300 km sec−1). Αυτό
φαίνεται πολύ παραστατικά στις μετρήσεις από τη διαστημική αποστολή Ulysses, τη μόνη
μέχρι τώρα που πέρασε πάνω από του πόλους του ήλιου. Στο αριστερό διάγραμμα, που
αντιστοιχεί στο ελάχιστο του ηλιακού κύκλου, φαίνεται καθαρά η αύξηση της ταχύτητας του
ηλιακού ανέμου πάνω από τις εκτεταμένες πολικές τρύπες.
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Σχήμα 5.19: Σκαρίφημα του μεσοπλανητικού φύλλου ρεύματος

Σχήμα 5.20: Μετρήσεις της ταχύτητας του ηλιακού ανέμου (πολικά διαγράμματα) από τη διαστημική
αποστολή Ulysses στη διάρκεια δύο ηλιακών κύκλων

Θα ολοκληρώσουμε αυτό το εδάφιο με μια συζήτηση για το πόσο μακριά φτάνει ο
ηλιακός άνεμος. Ο ηλιακός άνεμος θα διατηρεί τα χαρακτηριστικά του όσο η πυκνότητα
της ενέργειάς του, που ελαττώνεται καθώς μεγαλώνει η απόστασή από τον ήλιο, παραμένει
μεγαλύτερη από αυτή του γειτονικού μεσοαστρικού υλικού. Η επιφάνεια όπου οι δύο ενέργειες
εξισώνονται ορίζει την ηλιόπαυση (heliopause, Σχήμα 5.21). Στη διεύθυνση κίνησης του ή-
λιου5, η απόσταση της ηλιόπαυσης εκτιμάται σε ∼140AU, είναι δηλαδή πολύ πιο πέρα από
την τροχιά του Πλούτωνα (39AU). Στην αντίθετη διεύθυνση η ηλιόπαυση είναι πιο μακριά.

Η ηλιόπαυση είναι το όριο της ηλιόσφαιρας. Το μεσοαστρικό υλικό δρα ως εμπό-
διο στη ροή του ηλιακού ανέμου, κατά συνέπεια πριν από την ηλιόπαυση θα δημιουργηθεί
ένα κρουστικό κύμα όπου η ταχύτητα θα πέσει απότομα σε υποηχητικές τιμές. Το κύμα
αυτό τοποθετείται σε απόσταση ∼100AU. Μέχρι το κρουστικό κύμα, το μαγνητικό πεδίο
αναμένεται να έχει τη σπειροειδή του μορφή, ενώ στην ηλιοθήκη (heliosheah), που είναι
η περιοχή ανάμεσα στο κρουστικό κύμα και την ηλιόπαυση, η μορφολογία του μαγνητικού

5Ο ήλιος κινείται με ταχύτητα 20 km/sec προς τον άπηκα
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Σχήμα 5.21: Αλληλεπίδραση του ηλιακού ανέμου με το μεσοαστρικό υλικό

πεδίου είναι πολύπλοκη και αποκτά χαοτικά χαρακτηριστικά, λόγω της αλληλεπίδρασής του
με το μαγνητικό πεδίο του γαλαξία και της επανασύνδεσης των δυναμικών γραμμών των δύο
πεδίων.

Επιτόπιες μετρήσεις για τα όρια του ηλιακού ανέμου μπορούμε να έχουμε από διαστη-
μικές αποστολές οι οποίες έχουν τροχιά που τις οδηγεί έξω από το ηλιακό σύστημα. Οι
αποστολές Pioneer 10 και 11 έπαψαν να μεταδίδουν δεδομένα πριν φτάσουν στο κρουστικό
κύμα, ενώ οι Voyager 1 και 2 διέσχισαν το κρουστικό κύμα σε απόσταση ∼ 90AU.

Σχήμα 5.22: Χρονική σειρά μαγνητογραφημάτων που δείχνουν την ανάδυση μαγνητικής ροής στη
φωτόσφαιρα και το σχηματισμό κέντρου δράσης
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5.5 Τα ηλιακά κέντρα δράσης

5.5.1 Ανάπτυξη και μορφολογία

Η εμφάνιση των κέντρων δράσης είναι αποτέλεσμα της ανάδυσης μαγνητικής ροής, σε διπο-
λική μορφή, από τα υποφωτοσφαιρικά στρώματα. ΄Οταν υπάρχει μεγάλο απόθεμα μαγνητικής
ροής η ανάδυση διαρκεί αρκετές ημέρες και η διπολική περιοχή εξελίσσεται σε κέντρο δράσης,
με κύρια συστατικά του τις κηλίδες, τους πόρους, τους φωτοσφαιρικούς και χρωμοσφαιρικούς
πυρσούς, τα χρωμοσφαιρικά νημάτια και νήματα και τους στεμματικούς βρόχους. Η διαδικασί-
α αυτή αποτυπώνεται στα μαγνητογραφήματα του Σχήματος 5.22 και στις αντίστοιχες εικόνες
του Σχήματος 5.23, που δείχνουν την εμφάνιση και εξέλιξη των κηλίδων στη φωτόσφαιρα.

Σχήμα 5.23: Εμφάνιση και ανάπτυξη κέντρου δράσης στη φωτόσφαιρα για την περιοχή της εικόνας
5.22

΄Οταν σταματήσει η ανάδυση, το κέντρο δράσης παραμένει σχεδόν σταθερό για μεγάλο
διάστημα που μπορεί να φτάσει τους τρείς μήνες. Η αποσύνθεσή του γίνεται βαθμιαία,
ως αποτέλεσμα από τη μια μεριά των μεγάλης κλίμακας κινήσεων της φωτόσφαιρας που
απομακρύνουν τη μαγνητική ροή και από την άλλη της εξάντληση της μαγνητικής ενέργειας
με τη μετατροπή της σε άλλες μορφές (βλ. συζήτηση για τις εκλάμψεις παρακάτω).

Η εμφάνιση ενός κέντρου δράσης εκδηλώνεται με διαταραχή της κοκκίασης, καθώς
αναδύονται οι σωλήνες μαγνητικής ροής. Στο επίπεδο της χρωμόσφαιρας, η περιοχή που
βρίσκεται στα πόδια των μαγνητικών βρόχων λαμπραίνει και αρχίζει ο σχηματισμός των
χρωμοσφαιρικών πυρσών (plage). Στο Σχήμα 5.24 φαίνεται ένα νεαρό κέντρο δράσης στη
γραμμή Ηα, λίγες ημέρες μετά την ανάδυσή του. Η μορφολογία του είναι εντελώς διαφορετική
από εκείνη των ήρεμων περιοχών της χρωμόσφαιρας, με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη
μιας πληθώρας από επιμήκεις νηματοειδείς σχηματισμούς. Το μεγάλο μήκος τους συνδέεται
με το ότι το μαγνητικό πεδίου έχει χωρική κλίμακα μεγαλύτερη από αυτή στις ήρεμες περιοχές
και είναι περισσότερο οργανωμένο.
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Σχήμα 5.24: Ηλιακό κέντρο δράσης στη χρωμοσφαιρική γραμμή Ηα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αψιδωτά νήματα, που εμφανίζονται στην αρι-
στερή μεριά του Σχήματος 5.24. Είναι σκοτεινά, έχουν σχεδόν παράλληλη διάταξη, με τα
πόδια τους σε περιοχές αντίθετης μαγνητικής πολικότητας. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ανο-
δικές κινήσεις υλικού στην κορυφή τους και καθοδικές στα πόδια τους. Αυτό υποδηλώνει ότι
αντιπροσωπεύουν σωλήνες της αναδυόμενης μαγνητικής ροής που ανέρχονται, ενώ ταυτό-
χρονα το πλάσμα που περιέχουν διαφεύγει από τα άκρα τους.

Καθώς συνεχίζεται η ανάδυση της μαγνητικής ροής εμφανίζονται στη φωτόσφαιρα οι
πόροι, που είναι μικρές σκοτεινές περιοχές με έντονο μαγνητικό πεδίο (∼1000G) και μέγεθος
∼ 2500 km, λίγες φορές μεγαλύτερο από το μέγεθος των κόκκων. Από την ανάπτυξη ή και
συνένωση πόρων δημιουργούνται οι κηλίδες (sunspots), που είναι εκτεταμένες σκοτεινές
περιοχές με μαγνητικό πεδίο που μπορεί να φτάσει στις 4000G.

Σχήμα 5.25: Αναπτυγμένο κέντρο δράσης στη φωτόσφαιρα (αριστερά) και τη χρωμόσφαιρα (γραμμή
Ηα, δεξιά)
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Στο μέγιστο της ανάπτυξής του τα κέντρα δράσης εκδηλώνονται στη φωτόσφαιρα ως
μια ομάδα κηλίδων που περιλαμβάνει, πέρα από κηλίδες, και πόρους (Σχήμα 5.25). Το μήκος
τους μπορεί να φτάσει τα 150 000 km, ενώ ο προσανατολισμός τους είναι στη διεύθυνση ανα-
τολής - δύσης, με μια μικρή κλίση ως προς τον ισημερινό. Με βάση τη μαγνητική πολικότητα
τα κέντρα δράσης χωρίζονται σε δύο περιοχές, την ηγούμενη (σε σχέση με την ηλιακή περι-
στροφή) και την επόμενη, με αντίθετες πολικότητες. Οι δύο αυτές περιοχές χωρίζονται από
μια γραμμή όπου το μαγνητικό πεδίο είναι οριζόντιο, η οποία ονομάζεται ουδέτερη γραμ-
μή του μαγνητικού πεδίου. Στα φωτοσφαιρικά μαγνητογραφήματα και για κέντρα δράσης
που βρίσκονται κοντά στο κέντρο του ηλιακού δίσκου, η ουδέτερη γραμμή εμφανίζεται με
μηδενικό μαγνητικό πεδίο, αφού η εκεί κάθετη συνιστώσα του πεδίου είναι μηδενική.

Σχήμα 5.26: Ηλιακό κέντρο δράσης από τη φωτόσφαιρα μέχρι το στέμμα: Φωτόσφαιρα, μαγνη-
τογράφημα, εικόνα στην Ηα και στις μαλακές ακτίνες Χ

Στο στέμμα, ειδικότερα στις ακτίνες Χ, το μαγνητικό πεδίο των κέντρων δράσης χαρ-
τογραφείται από πολύ χαρακτηριστικούς βρόχους (Σχήμα 5.26). Οι βρόχοι αυτοί είναι πιο
θερμοί από το περιβάλλον πλάσμα, εκτείνονται σε ύψος αρκετών δεκάδων χιλιάδων χιλιομέ-
τρων. Θυμίζουν έντονα τις δυναμικές γραμμές μαγνητικού διπόλου, αφού συνδέουν περιοχές
αντίθετης πολικότητας, μερικές φορές ακόμα και από ένα κέντρο δράσης σε άλλο.

5.5.2 Χαρακτηριστικά των κηλίδων

Μορφολογικά οι κηλίδες αποτελούνται από δύο περιοχές (Σχήμα 5.27). Η κεντρική περιοχή
είναι πιο σκοτεινή και ονομάζεται σκιά. Η σκιά περιβάλλεται από μια λιγότερο σκοτεινή
περιοχή, την παρασκιά. Πλήρη παρασκιά έχουν μόνο οι αναπτυγμένες κηλίδες, ενώ σε άλλες
η παρασκιά περιβάλλει ένα μόνο μέρος της σκιάς ή δεν υπάρχει καθόλου. Το μέγεθος της
σκιάς μπορεί να φτάσει τα 20 000 km και της παρασκιάς τα 50 000 km. Η ένταση της σκιάς
είναι περίπου το 25% της φωτοσφαιρικής έντασης. Το γεγονός ότι οι κηλίδες είναι σκοτεινές
σημαίνει ότι η θερμοκρασία τους είναι χαμηλότερη από αυτή της ήρεμης φωτόσφαιρας. ΄Ετσι
στο επίπεδο της φωτόσφαιρας η ενεργός θερμοκρασία της σκιάς είναι ∼3700Κ. Η χαμηλή
θερμοκρασία επιτρέπει, ανάμεσα σε άλλα, τον σχηματισμό απλών μορίων που εμφανίζονται
στο φάσμα των κηλίδων με γραμμές και ζώνες απορρόφησης.

Είναι αξιοσημείωτη η διαφορετική επίδραση που έχει το πεδίο στις κηλίδες και τους πυρ-
σούς: οι κηλίδες, περιοχές με πολύ έντονο μαγνητικό πεδίο, είναι σκοτεινές ενώ οι πυρσοί,
περιοχές με λιγότερο έντονο μαγνητικό πεδίο, είναι λαμπροί σε σχέση με το φωτοσφαιρικό
υπόβαθρο. Η πιο πιθανή ερμηνεία είναι ότι το πολύ έντονο και συγκεντρωμένο μαγνητικό
πεδίο των κηλίδων παρεμποδίζει τα ρεύματα μεταφοράς, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να
είναι χαμηλότερη από τη γειτονική φωτόσφαιρα. Αντίθετα, το λιγότερο συγκεντρωμένο
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Σχήμα 5.27: Ηλιακή κηλίδα στη φωτόσφαιρα. Διακρίνονται η σκιά και η παρασκιά

μαγνητικό πεδίο των πυρσών διευκολύνει την έκλυση μαγνητικής ενέργειας, είτε από μαγν-
ητοϋδροδυναμικά κύματα, είτε από απ΄ ευθείας μετατροπή μαγνητικής ενέργειας σε θερμότητα.

Σχήμα 5.28: Μορφολογία του μαγνητικού πεδίου σε κηλίδα. Η χοντρή γραμμή παριστάνει το
επίπεδο τ = 1, που βρίσκεται χαμηλότερα πάνω από τη σκιά

Μέσα στη σκιά των κηλίδων έχουν παρατηρηθεί κόκκοι, παρόμοιοι με τους κόκκους της
φωτόσφαιρας αλλά μεγαλύτερης διάρκειας ζωής. Η προέλευση των κόκκων της σκιάς δεν εί-
ναι σίγουρη: είναι ενδεχόμενο να αποτελούν ένδειξη ρευμάτων μεταφοράς, μπορεί όμως και να
αντιστοιχούν σε στοιχειώδεις σωλήνες μαγνητικής ροής. Η παρασκιά είναι και αυτή ανομοιο-
γενής. Αποτελείται από επιμήκεις και ακτινικά διατεταγμένους φωτεινούς και σκοτεινούς
σχηματισμούς, που ονομάζονται νήματα της παρασκιάς. Σε παρατηρήσεις με πολύ μεγάλη
διακριτική ικανότητα φαίνεται ότι τα φωτεινά νήματα αναλύονται σε μικροσκοπικούς κόκκους
που κινούνται προς το εσωτερικό της παρασκιάς.

Στο επίπεδο της χρωμόσφαιρας οι μεγάλες κηλίδες συνοδεύονται από μια εντυπωσι-
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ακή δομή από ακτινικά σκοτεινά και φωτεινά νημάτια. Η δομή μοιάζει με τη φωτοσφαιρική
παρασκιά αλλά εκτείνεται πολύ περισσότερο και ονομάζεται χρωμοσφαιρική υπερπαρασκιά
(Σχήματα 5.24, 5.25)

Το μαγνητικό πεδίο είναι μέγιστο στο κέντρο της κηλίδας όπου η διεύθυνσή του είναι
σχεδόν κατακόρυφη. Προς τα έξω η ένταση του μαγνητικού πεδίου ελαττώνεται και ταυτό-
χρονα μεγαλώνει η κλίση του, έτσι που πάνω από την παρασκιά η διεύθυνση του πεδίου
είναι σχεδόν οριζόντια (Σχήμα 5.28). Η αλλαγή της έντασης αλλά κύρια της διεύθυνσης του
πεδίου παίζει πρωταρχικό ρόλο στη δημιουργία της παρασκιάς. Πάνω από τη φωτόσφαιρα
οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου αποκλίνουν, έτσι που συνολικά το μαγνητικό
πεδίο ελαττώνεται με το ύψος. Ο ρυθμός της ελάττωσης είναι μικρότερος όσο η κηλίδα είναι
μεγαλύτερη.

5.6 Ηλιακές εκλάμψεις

Οι ηλιακές εκλάμψεις είναι φαινόμενα κατά τα οποία απελευθερώνεται μεγάλη ποσότητα
ενέργειας σε μικρό χρονικό διάστημα. Η ενέργεια αυτή εμφανίζεται με διάφορες μορφές:
αύξηση της θερμοκρασίας του πλάσματος, εκτόξευση υλικού, επιτάχυνση ηλεκτρονίων και

Σχήμα 5.29: Εκπομπή Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από ηλιακή έκλαμψη σε διάφορες περιο-
χές του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος. Το επάνω διάγραμμα δείχνει σχηματικά τη διάρκεια και το

μέγιστο της έκλαμψης από παρατηρήσεις στη γραμμή Ηα, ενώ τα άλλα δείχνουν τη ροή συναρτήσει

του χρόνου στα εκατοστομετρικά ραδιοκύματα και τις ακτίνες Χ

ιόντων, κύματα κρούσης. ΄Ενα μέρος της ενέργειας που εκλύεται προκαλεί απότομη αύξηση

125



της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία αυτή εκτείνεται σε όλο σχεδόν το η-
λεκτρομαγνητικό φάσμα, από τα ραδιοκύματα μέχρι τις ακτίνες γ (Σχήμα 5.29).

Η ενέργεια που απελευθερώνεται από μια έκλαμψη είναι της τάξης των 1029–1032 erg.
Η διάρκεια της έκλαμψης είναι από λίγα λεπτά μέχρι πάνω από μία ώρα και ο ρυθμός έκλυσης
ενέργειας περίπου 1029 erg/sec. Μολονότι ο ρυθμός αυτός είναι ένα μικρό κλάσμα της συνο-
λικής ενέργειας που εκπέμπει ο ήλιος (3.9 1029 erg/sec), το γεγονός ότι ένα μέρος της είναι
στο υπεριώδες και στις ακτίνες Χ και ένα άλλο μέρος επιταχύνει σωμάτια, έχει σημαντικές
επιπτώσεις στο μεσοπλανητικό χώρο καθώς και στην ανώτερη ατμόσφαιρα και το μαγνητικό
πεδίο της γης. ΄Ετσι το ενδιαφέρον για τη μελέτη των ηλιακών εκλάμψεων υπερβαίνει τα όρια
της ηλιακής φυσικής και εισχωρεί στην πρόγνωση του ‘καιρού’ του διαστημικού χώρου.

5.6.1 Παρατηρησιακές εκδηλώσεις

Οι εκλάμψεις εμφανίζονται συνήθως, αλλά όχι αποκλειστικά, μέσα σε κέντρα δράσης. Οι
κύριες εκδηλώσεις τους παρουσιάζονται στη χρωμόσφαιρα και τα ψηλότερα στρώματα της ηλι-
ακής ατμόσφαιρας. Πολύ σπάνια παρατηρούνται εκλάμψεις στο συνεχές φάσμα που εκπέμπει
η φωτόσφαιρα.

Η κλασική μορφή της έκλαμψης στη χρωμόσφαιρα είναι εκείνη των δύο λαμπρών
ταινιών (two ribbon flare), όπως φαίνεται στην εικόνα 4.28, αριστερά. Οι δύο λαμπρές
ταινίες βρίσκονται πάντοτε σε περιοχές που έχουν αντίθετη μαγνητική πολικότητα, βρίσκον-
ται δηλαδή εκατέρωθεν μιας ‘ουδέτερης γραμμής ’ του μαγνητικού πεδίου. ΄Ετσι οι δυναμικές
γραμμές του πεδίου ξεκινούν από μια ταινία και καταλήγουν στην άλλη (Σχήμα 5.30, δεξιά).

Σχήμα 5.30: Αριστερά: ΄Εκλαμψη με δύο φωτεινές ταινίες. Φωτογραφία στη χρωμοσφαιρική γραμμή
Ηα. Δεξιά: Σχηματική παράσταση έκλαμψης με την ουδέτερη γραμμή και τις δυναμικές γραμμές

του μαγνητικού πεδίου

Στο ύψος του στέμματος, οι παρατηρήσεις στις μαλακές ακτίνες Χ δείχνουν την ύ-
παρξη βρόχων μεγάλης θερμοκρασίας που απολήγουν στις δυο ταινίες της χρωμοσφαιρικής
έκλαμψης και προσανατολίζονται παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές του μαγνητικού
πεδίου. Η εκπομπή στις χρωμοσφαιρικές φασματικές γραμμές και στις μαλακές ακτίνες Χ
(λ < 1 Α̊) είναι αποτέλεσμα της θέρμανσης του πλάσματος σε θερμοκρασίες που ξεπερνούν
τους 107Κ.

Πέρα από τα θερμικά φαινόμενα έχουμε και μη θερμικά: Η αστάθειες του πλάσματος
που προκαλούν της εκλάμψεις επιταχύνουν ηλεκτρόνια σε ενέργειες μεγαλύτερες από 100
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keV (ταχύτητες περίπου 0.3 της ταχύτητας του φωτός). ΄Ενα μέρος από αυτά τα ηλεκτρόνια
παγιδεύεται μέσα στο βρόχο (αυτά που η ταχύτητά τους σχηματίζει μεγάλη γωνία ως προς
το μαγνητικό πεδίο του βρόχου και, αλληλοεπιδρώντας με το πεδίο, παράγει ακτινοβολία
γυροσύγχροτρον στην περιοχή των εκατοστομετρικών ραδιοκυμάτων.

Τα ηλεκτρόνια που κινούνται σχεδόν παράλληλα προς τις δυναμικές γραμμές, ξεφεύ-
γουν από την παγίδα του βρόχου και κατευθύνονται προς τα κατώτερα στρώματα της ηλιακής
ατμόσφαιρας. Εκεί επιβραδύνονται με συγκρούσεις στο πυκνότερο πλάσμα, παράγοντας ακτι-
νοβολία πέδης (bremsstrahlung), στην φασματική περιοχή των σκληρών ακτίνων Χ (λ < 1Α̊,
E > 10 keV). ΄Ετσι, τόσο οι εκατοστομετρικές εκπομπές όσο και οι σκληρές ακτίνες Χ,
προέρχονται από τον ίδιο πληθυσμό ηλεκτρονίων και για το λόγο αυτό οι καμπύλες της ροής
τους συναρτήσει του χρόνου μοιάζουν πάρα πολύ (Σχήμα 5.29). Εάν η έκλαμη απελευ-
θερώσει μεγάλη ποσότητα ενέργειας, τα ηλεκτρόνια που κατευθύνονται προς τα κάτω είναι
δυνατόν να θερμάνουν τοπικά τη φωτόσφαιρα, με αποτέλεσμα την εκπομπή ακτινοβολίας και
στο οπτικό συνεχές (λευκό φώς). Στις πολύ ισχυρές εκλάμψεις επιταχύνονται και ιόντα,
σε ταχύτητες 0.8 – 0.9 της ταχύτητας του φωτός (ενέργειες πάνω από 1 MeV), τα οποία
διεισδύουν μέχρι τη φωτόσφαιρα και παράγουν ακτίνες γάμμα.

Οι πολύ ισχυρές εκλάμψεις προκαλούν διαταραχή του μαγνητικού πεδίου σε μεγάλες
αποστάσεις στο στέμμα, με αποτέλεσμα υλικό από το στέμμα να εκτοξεύεται στο μεσοπλαν-
ητικό χώρο (Σχήμα 5.31).

Σχήμα 5.31: Εκτόξευση στεμματικής μάζας, σε εικόνες από στεμματογράφο. Η αριστερή εικόνα
παρουσιάζει το στέμμα πριν από την εκτόξευση, η μεσαία στη διάρκεια της εκτόξευσης και η δεξιά

εικόνα είναι η διαφορά των δύο άλλων. Σημειώστε ότι η εκτόξευση διαταράσσει και τον γειτονικό

streamer

5.6.2 Η δημιουργία των εκλάμψεων

Από ενεργειακή άποψη οι εκλάμψεις εκδηλώνονται σε τρία διαδοχικά στάδια:

α Το στάδιο πριν από την απότομη ελευθέρωση της ενέργειας, όπου στην περιοχή που
τελικά θα ενεργοποιηθεί συσσωρεύεται ενέργεια.

β Το στάδιο της απότομης απελευθέρωσης της συσσωρευμένης ενέργειας (εκρηκτική
φάση), που ακολουθεί χρονικά το προηγούμενο, διαρκεί κάπου 1 λεπτό και ενεργοποιεί
σχεδόν όλα τα στρώματα της ηλιακής ατμόσφαιρας. Το στάδιο αυτό εμφανίζεται σε
όλες τις φασματικές περιοχές.
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γ Τελευταίο έρχεται το στάδιο της αποκατάστασης της ηλιακής ατμόσφαιρας σε μια νέα
κατάσταση ισορροπίας. Το στάδιο αυτό διαρκεί 20-30 λεπτά και καταγράφεται σε
πολλές φασματικές περιοχές.

Χωρίς να μπούμε σε λεπτομέρειες, αναφέρουμε ότι η ενέργεια του μαγνητικού πεδίου είναι
αυτή που συσσωρεύεται και εκλύεται. Η συσσώρευση είναι αποτέλεσμα των κινήσεων του
πλάσματος που παρασύρουν και παραμορφώνουν τις δυναμικές γραμμές του πεδίου, αυξάνον-
τας της ενέργειά του σε βάρος της κινητικής ενέργειας της ροής του πλάσματος. Η παραμόρ-
φωση των δυναμικών γραμμών δεν μπορεί να γίνει απεριόριστα γιατί οδηγεί το πλάσμα σε
ασταθή κατάσταση. Εκδήλωση της αστάθειας είναι η απότομη έκλυση ενέργειας και, στη
συνέχεια, το σύστημα πλάσματος - μαγνητικού πεδίου οδηγείται σε νέα ευσταθή κατάσταση
με χαμηλότερη ενέργεια.

5.7 Ο κύκλος της ηλιακής δραστηριότητας

΄Ηδη από τον προηγούμενο αιώνα είχε παρατηρηθεί ότι το πλήθος των ηλιακών κηλίδων δεν
είναι το ίδιο σε κάθε χρονική περίοδο. Σήμερα ξέρουμε ότι όχι μόνο οι κηλίδες αλλά και όλα
τα φαινόμενα της ηλιακής δραστηριότητας παρουσιάζουν μια περιοδικότητα. Στο κεφάλαιο
αυτό θα δούμε τα βασικά χαρακτηριστικά της και θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε την
προέλευσή της.

5.7.1 Δείκτες της ηλιακής δραστηριότητας

Οι πρώτες συστηματικές παρατηρήσεις κηλίδων έγιναν από τον Schwabe στην περίοδο 1826-
1843. Από τις παρατηρήσεις αυτές διαπιστώθηκε η περιοδικότητα στην εμφάνισή τους. Στη
συνέχεια ο Wolf όρισε το 1849 τον δείκτη τον κηλίδων που φέρει το όνομά του (αριθμός
Wolf ):

R = k(10g + f) (5.11)

όπου g είναι ο αριθμός των ομάδων που υπάρχουν στον ηλιακό δίσκο, f ο αριθμός των
κηλίδων και k ένας διορθωτικός παράγοντας που σκοπό έχει να κάνει συμβατές μετρήσεις
από διάφορους παρατηρητές και διάφορα τηλεσκόπια. Συνήθως χρησιμοποιείται ο μηνιαίος
ή ο ετήσιος μέσος όρος του αριθμού Wolf, έτσι που να εξομαλύνεται ενδεχόμενη μη τυχαία
κατανομή των κηλίδων στην ηλιακή ατμόσφαιρα.

Πριν από το 1820 οι παρατηρήσεις των κηλίδων ήταν σποραδικές, έτσι που εκ των
υστέρων υπολογισμοί του αριθμού Wolf γι΄ αυτή την περίοδο να έχουν μια αβεβαιότητα
κατά ένα παράγοντα 2. Η αβεβαιότητα είναι ακόμα μεγαλύτερη πριν το 1750, εν τούτοις
η συγκέντρωση στοιχείων από το 1612 που ο Γαλιλαίος παρατήρησε για πρώτη φορά τις
κηλίδες με τηλεσκόπιο και μετά, μας έχει δόσει τη δυνατότητα να έχουμε κάποια εικόνα της
ηλιακής δραστηριότητας που φτάνει μέχρι τις αρχές του 17ου αιώνα (Σχήμα 5.32)

΄Οπως φαίνεται στο σχήμα η τιμή το μεγίστου διαφέρει από κύκλο σε κύκλο, όπως
διαφέρει και η διάρκεια των κύκλων. Η τελευταία κυμαίνεται από 9 έως 13 χρόνια, με μέση
τιμή περίπου 11.1 χρόνια. Σε όλους τους κύκλους ο χρόνος ανόδου από το ελάχιστο στο
μέγιστο είναι μικρότερος από το χρόνο καθόδου από το μέγιστο στο ελάχιστο. Κατά μέσο
όρο ο χρόνος ανόδου είναι 4 έτη και ο χρόνος καθόδου 7 έτη. Πέρα από τη βασική περίοδο
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Σχήμα 5.32: Ο αριθμός Wolf συναρτήσει του χρόνου, από το 1610 μέχρι τις μέρες μας

των 11.1 ετών, είναι ενδεχόμενο να υπάρχουν και μεγαλύτερες, της τάξης των 80-100 ετών.
Κάποιες τέτοιες ενδείξεις δίνονται από το Σχήμα 5.32, όμως η διάρκεια της χρονοσειράς των
μετρήσεων είναι πολύ μικρή για να πιστοποιηθούν με βεβαιότητα.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στην περίοδο από το 1640 έως το 1700 η ηλιακή δραστηριότητα
ήταν πολύ χαμηλή. Αυτή η περίοδος με σχεδόν πλήρη απουσία κηλίδων είναι γνωστή σαν
ελάχιστο του Maunder , από το όνομα του αστρονόμου που την διερεύνησε στα τέλη του
19ου αιώνα. Είναι επίσης ενδιαφέρον ότι το ελάχιστο του Maunder συμπίπτει χρονικά με
μια αρκετά ψυχρή περίοδο στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρειο Αμερική, γνωστή σαν ‘μικρή
εποχή των πάγων’, πράγμα που οδηγεί σε σκέψεις για ενδεχόμενη σχέση του κλίματος της
γης με το επίπεδο της ηλιακής δραστηριότητας.

Στη διάρκεια του τελευταίου ηλιακού κύκλου έγιναν πολύ ακριβείς μετρήσεις της λαμ-
πρότητας του ήλιου, η οποία βρέθηκε κατά 0.2% μεγαλύτερη στο μέγιστο από ότι στο ελάχισ-
το. ΄Ομως η ατμόσφαιρα της γης είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα και κατά συνέπεια
είναι πολύ δύσκολο να διαχωρίσουμε επιδράσεις από διάφορους παράγοντες. Επί πλέον πρέπει
να είμαστε προσεκτικοί στο ενδεχόμενο επηρεασμό του κλίματος από φαινόμενα μη ηλιακής
προέλευσης, όπως π.χ. μεγάλες εκρήξεις ηφαιστείων αλλά και από φαινόμενα που σχετί-
ζονται με μικρές μεταβολές της τροχιάς της γης. Οι δυσκολίες όμως δεν κάνουν το θέμα
λιγότερο ενδιαφέρον.

129



5.7.2 ΄Αλλα χαρακτηριστικά του ηλιακού κύκλου

Πέρα από την αυξομείωση του αριθμού των κηλίδων, ο κύκλος της ηλιακής δραστηριότητας
παρουσιάζει και κάποια άλλα χαρακτηριστικά που είναι ουσιώδη και που κάθε προσπάθεια
ερμηνείας πρέπει να πάρει υπόψη της. Αφορούν το ηλιογραφικό πλάτος των κέντρων δράσης
και τα χαρακτηριστικά του μαγνητικού πεδίου.

5.7.2.1 Μεταβολή του πλάτους των κηλίδων

Σε μια οποιαδήποτε εικόνα του ηλιακού δίσκου φαίνεται ότι τα κέντρα δράσης δεν κατανέ-
μονται τυχαία, αλλά σε δύο ζώνες παράλληλες στον ισημερινό, μια στο βόρειο και μια στο
νότιο ημισφαίριο. Συστηματικές παρατηρήσεις στη διάρκεια πολλών ηλιακών κύκλων έχουν
δείξει ότι το μέσο ηλιογραφικό πλάτος των κηλίδων δεν είναι σταθερό, όπως φαίνεται στο
διάγραμμα του Σχήματος 5.33, που για προφανείς λόγους ονομάζεται διάγραμμα πεταλούδας.

Σχήμα 5.33: Το ηλιογραφικό πλάτος των κηλίδων συναρτήσει του χρόνου (διάγραμμα πεταλούδας,
επάνω) και το εμβαδόν των κηλίδων (κάτω)

Οι πρώτες κηλίδες του κύκλου εμφανίζονται σε ηλιογραφικό πλάτος περίπου ±50◦. Αν
και η ζώνη πού καταλαμβάνουν έχει αρκετό εύρος, περίπου 15-20◦, το διάγραμμα δείχνει κα-
θαρά τη μετανάστευσή τους προς χαμηλά ηλιογραφικά πλάτη, έτσι που οι τελευταίες κηλίδες
του κύκλου βρίσκονται πολύ κοντά στον ισημερινό. Η συμπεριφορά αυτή είναι γνωστή σαν
νόμος του Spörer , ενώ το διάγραμμα πεταλούδας ονομάζεται και διάγραμμα του Maunder .

Είναι αξιοσημείωτο ότι, κοντά στο ελάχιστο, συνυπάρχουν κέντρα δράσης του νέου
κύκλου σε υψηλά πλάτη με κέντρα δράσης του νέου κύκλου σε χαμηλά πλάτη. ΄Ετσι οι
διαδοχικοί κύκλοι δεν είναι τελείως ξεχωριστοί, αλλά διεισδύει ο ένας μέσα στον άλλο.

5.7.2.2 Η πολικότητα των κηλίδων

Από την εποχή ήδη των πρώτων μετρήσεων του μαγνητικού πεδίου των κηλίδων, είχε δι-
απιστωθεί ότι ο προσανατολισμός του διπολικού μαγνητικού πεδίου είναι ό ίδιος για όλα τα
κέντρα δράσης του ίδιου ημισφαίριου. Ο προσανατολισμός αναστρέφεται στο άλλο ημισφαίριο
αλλά και στον επόμενο κύκλο. ΄Ετσι στη διάρκεια κάποιου κύκλου όλες οι ηγούμενες κηλίδες
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του βόρειου ημισφαίριου θα έχουν θετική πολικότητα και όλες οι επόμενες θα έχουν αρνητική
πολικότητα. Στον ίδιο κύκλο η πολικότητα των ηγουμένων κηλίδων του νότιου ημισφαίρι-
ου θα είναι αρνητική και των επομένων θετική, ενώ στον επόμενο κύκλο η πολικότητες θα
αναστραφούν (Σχήμα 5.34).

Σχήμα 5.34: Η πολικότητα των κηλίδων και των πολικών περιοχών του ήλιου στην αρχή του κύκλου
(αριστερά), κοντά στο μέγιστο (κέντρο) και στην αρχή του επόμενου κύκλου (δεξιά)

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό σαν νόμος της πολικότητας του Hale. Παίρνοντας
υπόψη την αναστροφή των πολικοτήτων, η πραγματική διάρκεια του ηλιακού κύκλου είναι 22
χρόνια, περιλαμβάνει δηλαδή δύο ενδεκαετείς κύκλους.

5.7.2.3 Η πολικότητα του γενικού μαγνητικού πεδίου

Οταν υπάρχουν πολλά κέντρα δράσης στον ήλιο, η κατανομή του μαγνητικού πεδίου είναι
πολύ πολύπλοκη για να φανεί η διπολική συνιστώσα του γενικού πεδίου του ήλιου. ΄Ομως σε
περιόδους χαμηλής δραστηριότητας φαίνεται ότι στον ένα πόλο συγκεντρώνονται μαγνητικές
περιοχές βόρειας πολικότητας και στον άλλο πόλο νότιας. Αυτό το γενικό μαγνητικό πεδίο
αναστρέφεται από τον ένα κύκλο στον άλλο (Σχήμα 5.34). Η αναστροφή συμβαίνει κοντά
στο μέγιστο του κύκλου και όχι αναγκαστικά ταυτόχρονα στους δύο πόλους.

5.7.3 Το μοντέλο Babcock

Η πρώτη ολοκληρωμένη ερμηνεία, από ποιοτική τουλάχιστον άποψη, για τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του κύκλου της ηλιακής δραστηριότητας παρουσιάστηκε από τον H. Babcock το
1961 και συμπληρώθηκε αργότερα από τον Leighton και άλλους ερευνητές.

Το μοντέλο του Babcock διακρίνει πέντε στάδια στη διάρκεια του κύκλου. Στο πρώτο
στάδιο, περίπου τρία χρόνια πριν από την έναρξη του κύκλου, το μαγνητικό πεδίο του ήλιου
θεωρείται ότι έχει μια απλή, σχεδόν διπολική μορφή (Σχήμα 5.35). Οι δυναμικές γραμμές
βγαίνουν σε μεγάλα ηλιογραφικά πλάτη, ενώ στο εσωτερικό του ήλιου θεωρείται ότι περιο-
ρίζονται σε μια περιοχή 0.1R⊙ αμέσως κάτω από τη φωτόσφαιρα.

Στο δεύτερο στάδιο, οι παγωμένες δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου παραμορ-
φώνονται από τη διαφορική περιστροφή, αφού οι ισημερινές περιοχές περιστρέφονται πιο γρή-
γορα από τις πολικές. Μετά από αρκετές περιστροφές, μια δυναμική γραμμή θα τυλιχθεί
αρκετές φορές γύρω από τον ήλιο. Αυτό έχει δύο συνέπειες: Το μαγνητικό πεδίο αποκτά
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Σχήμα 5.35: Τα αρχικά στάδια του ηλιακού μαγνητικού πεδίου σύμφωνα με το μοντέλο Babcock
- Leighton

μια συνιστώσα παράλληλη προς τον ισημερινό, με αντίθετη διεύθυνση στα δύο ημισφαίρια.
Ταυτόχρονα η έντασή του πεδίου αυξάνει, αφού μεγαλώνει η πυκνότητα των δυναμικών γραμ-
μών. Στην ουσία ενέργεια από τη διαφορική περιστροφή μετατρέπεται σε μαγνητική ενέργεια
και το πεδίο ενισχύεται από την αρχική τιμή του ∼ 1G σε μερικές εκατοντάδες G μέσα σε
τρία περίπου χρόνια.

Παραπέρα ενίσχυση του μαγνητικού πεδίου προκαλείται από τα ρεύματα στην υπο-
φωτοσφαιρική ζώνη μεταφοράς. Τα ρεύματα στρίβουν τις δυναμικές γραμμές του πεδίου,
περιπλέκοντάς τες έτσι που να παίρνουν τη μορφή σχοινιού. Αυτό συμβαίνει σε τυχαίες
περιοχές κατά μήκος της αρχικής μας δυναμικής γραμμές. Εκεί που το μαγνητικό πεδίο έχει
ενισχυθεί σε πολύ υψηλές τιμές, έχουμε έντονα την δράση ενός φαινομένου που λέγεται
μαγνητική άνωση, που έχει ως αποτέλεσμα το μαγνητικό πεδίο να ανέβει στην επιφάνεια.

Σχήμα 5.36: Αριστερά: Η εμφάνιση κέντρων δράσης στο βόρειο και το νότιο ημισφαίριο του ηλίου.
Δεξιά: Διάλυση των κέντρων δράσης και αναστροφή της πολικότητας του μαγνητικού πεδίου
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Η ανάδυση των υποφωτοσφαιρικών σωλήνων μαγνητικής ροής προκαλεί την εμφάνιση
των κέντρων δράσης, στο τρίτο στάδιο του μοντέλου Babcock (Σχήμα 5.36, αριστερά). Ο
νόμος της πολικότητας του Hale ερμηνεύεται φυσιολογικά αφού, όπως είπαμε παραπάνω,
η διεύθυνση της παράλληλης προς τον ισημερινό συνιστώσας του μαγνητικού πεδίου είναι
αντίθετη στα δύο ημισφαίρια.

Η εξάρτηση που έχει η διαφορική περιστροφή από το ηλιογραφικό πλάτος, έχει ως
αποτέλεσμα η ενίσχυση του μαγνητικού πεδίου να είναι μεγαλύτερη για μεγάλα ηλιογραφικά
πλάτη (γύρω στις ±30◦), κατά συνέπεια εκεί θα εμφανιστούν τα πρώτα κέντρα δράσης.
Καθώς ο ηλιακός κύκλος προχωράει, το μαγνητικό πεδίο αποκτά μεγάλες τιμές και σε χαμη-
λότερα ηλιογραφικά πλάτη με αποτέλεσμα τη μετανάστευση των κέντρων δράσης προς τον
ισημερινό. ΄Ετσι, πέρα από το νόμο του Hale, ερμηνεύεται και ο νόμος του Spörer.

Το τέταρτο στάδιο περιγράφει τη διάλυση των κέντρων δράσης και την αναστροφή του
μαγνητικού πεδίου στους πόλους. Οι παρατηρήσει δείχνουν ότι στο στάδιο της διάλυσης
των κέντρων δράσης οι δύο πολικότητες (ηγούμενη και επόμενη) απομακρύνονται η μια από
την άλλη. Η επόμενη πολικότητα κινείται αργά προς τους πόλους, ενώ η ηγούμενη προς
τον ισημερινό. Οι περιοχές που κινούνται προς τους πόλους συναντούν τα πολικά μαγνητικά
πεδία που έχουν αντίθετη πολικότητα, με αποτέλεσμα την εξουδετέρωση του πεδίου μέσα από
επανασύνδεση των δυναμικών γραμμών (Σχήμα 5.36, δεξιά). Με την ίδια διαδικασία εξουδε-
τερώνονται τα μαγνητικά πεδία των ηγουμένων περιοχών που κινούνται προς τον ισημερινό.
Επειδή το μαγνητικό πεδίο των κέντρων δράσης έχει συνολικά μεγαλύτερη ροή από το μαγν-
ητικό πεδίο των πολικών περιοχών, η διαδικασία αυτή οδηγεί σταδιακά στην αναστροφή της
πολικότητας του γενικού μαγνητικού πεδίου του ήλιου στο τελευταίο στάδιο του μοντέλου
Babcock.
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Κεφάλαιο 12

Κοσμολογία

12.1 Εισαγωγή

Αντικείμενο της κοσμολογίας είναι η περιγραφή της ύλης ως ενιαίο σύνολο, δηλαδή σε πολύ
μεγάλες κλίμακες στο χώρο και το χρόνο. Θεωρώντας ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι εφικτό,
η κοσμολογία στηρίζεται (α) Στους νόμους της Φυσικής, (β) Στην παρατήρηση και (γ) Σε
συμπληρωματικές υποθέσεις.

Στα πλαίσια της κοσμολογίας είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάζουμε τη συμπεριφορά
της ύλης κάτω από πολύ διαφορετικές συνθήκες από αυτές του εργαστηρίου ή και αυτές που
επικρατούν στα κοντινά μας αστρονομικά αντικείμενα. Κατά συνέπεια συναντούμε καταστά-
σεις πού, συχνά, η θεωρία που διαθέτουμε μας δεν επαρκεί για να περιγράψει. ΄Ετσι η κοσ-
μολογία αποτελεί σοβαρό έναυσμα για τη βελτίωση της προσέγγισής μας στους φυσικούς
νόμους και τη βελτίωση/επέκταση της θεωρίας.

Οι παρατηρήσεις που έχουν κοσμολογική σημασία είναι αστρονομικές παρατηρήσει
που, συνήθως, αφορούν μακρινά αντικείμενα. Κατά συνέπεια απαιτούν τις πιο εξελιγμένες
μεθόδους παρατήρησης ενώ, ταυτόχρονα, αποτελούν κίνητρο για βελτίωση οργάνων και
μεθόδων. Σημειώνουμε ότι, λόγω του ότι η ταχύτητα του φωτός είναι πεπερασμένη, όσο πιο
μακριά είναι ένα αντικείμενο, τόσο πιο παλιά είναι η ακτινοβολία που δεχόμαστε.

Η πιο απλή κοσμολογική παρατήρηση είναι το λεγόμενο παράδοξο του Olbers. Το
παράδοξο έγκειται στο ότι ο ουρανός τη νύχτα είναι σκοτεινός ενώ, αν υποθέσει κανείς ότι
το σύμπαν είναι Ευκλείδειο και γεμάτο γαλαξίες με σταθερό (στο χώρο και το χρόνο) αριθμό
ανά μονάδα όγκου, ένας απλός υπολογισμός δείχνει ότι το υπόβαθρο του ουρανού θα έπρεπε
να έχει άπειρη λαμπρότητα. Ο συλλογισμός αυτός δείχνει απλά ότι κάποιες από τις παραπάνω
υποθέσεις δεν είναι σωστές.

Βασική παρατήρηση κοσμολογικής σημασίας είναι ο νόμος της απομάκρυνσης των
γαλαξιών του Hubble, ή νόμος της διαστολής, σύμφωνα με τον οποίο η ακτινική ταχύτη-
τα, v, ενός μακρινού γαλαξία είναι ανάλογη της απόστασής του, d:

v = Hd (12.1)

όπου H είναι η σταθερά του Hubble (∼ 50 km s−1 Mpc−1). Αυτονόητο είναι ότι τόσο η
διατύπωση του νόμου όσο και η μέτρηση της σταθεράς H προϋποθέτει ακριβή μέτρηση
των αποστάσεων πολύ μακρινών αντικειμένων, πράγμα που αποτελεί θεμελιακό ζήτημα της
αστρονομικής παρατήρησης.
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Συνήθως αντί της ταχύτητας χρησιμοποιούμε τη μετάθεση (λόγω φαινομένου Doppler)
του φάσματος προς το κόκκινο, z = ∆λ/λ, που μετριέται άμεσα στα γαλαξιακά φάσματα και
συνδέεται με την ταχύτητα:

z =

√

√

√

√

1 + v/c

1− v/c
− 1 (12.2)

ενώ ως μέτρο της απόστασης χρησιμοποιείται συνήθως η λαμπρότητα (βλ. παρακάτω).
Πέρα από το νόμο του Hubble, βασικές κοσμολογικές παρατηρήσεις που κανένα μοντέ-

λο δεν μπορεί να αγνοήσει είναι η περιεκτικότητα της ύλης σε He και η ακτινοβολία υποβάθρου
των 3◦ Κ που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.

Οι συμπληρωματικές υποθέσεις είναι απαραίτητες για την συνολική περιγραφή της ύλης
που επιχειρεί η κοσμολογία. Δεν μπορούν να αποδειχτούν, αλλά η ισχύς τους ελέγχεται από
την παρατήρηση. Εχουν διατυπωθεί οι εξής δύο:

α Η κοσμολογική αρχή, σύμφωνα με την οποία το σύμπαν είναι, σε μεγάλη κλίμακα,
ισότροπο και ομογενές, και

β Η τέλεια κοσμολογική αρχή, η οποία επεκτείνει την ισοτροπία και την ομοιογένεια και
στο χρόνο

Να τονίσουμε ότι η κοσμολογική αρχή δεν ταυτίζεται με την αρχή της ισοδυναμίας των
αδρανειακών συστημάτων της γενικής σχετικότητας και να σημειώσουμε ότι από τις δύο αυτές
αρχές απορρέουν δύο οικογένειες μοντέλων με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά: Από
την κοσμολογική αρχή απορρέουν τα εξελικτικά μοντέλα, ενώ από την τέλεια κοσμολογική
αρχή τα μοντέλα σταθερής κατάστασης.

Αν ισχύει η κοσμολογική αρχή, αποδεικνύεται εύκολα ότι ο νόμος του Hubble έχει παγκόσμια ισχύ.
Ας θεωρήσουμε ένα παρατηρητή στη γη, O, που βλέπει ένα μακρινό γαλαξία, P , και έναν άλλο απομακρυσμένο

Σχήμα 12.1: Παγκόσμια ισχύς του νόμου του Hubble

παρατηρητή, O′ που βλέπει τον ίδιο γαλαξία (Σχήμα 11.1). Για τον παρατηρητή O ισχύει ο νόμος του Hubble
για τον P :

v =
dr

dt
= Hr (12.3)

αλλά και για τον O′:

vo =
dr0

dt
= Hro (12.4)

Αφού r′ = r − ro, η ταχύτητα απομάκρυνσης του P από το O′ θα είναι:

v
′ =

dr

dt

′

=
dr

dt
− dro

dt
= Hr

′ −Hro = Hr
′ (12.5)

δηλαδή ο νόμος του Hubble ισχύει και για τον παρατηρητή O′.
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12.2 Απλά κοσμολογικά μοντέλα

Πώς θα εξελιχθεί, μέσα σε ένα ομογενές σύμπαν, ένα σφαιρικό τμήμα του που έχει μάζα
M , πυκνότητα ρ και ακτίνα R· Το ότι το τμήμα που εξετάζουμε περιβάλλεται από το υπ-
όλοιπο σύμπαν μας επιτρέπει να χρησιμοποιήσουμε το νευτώνειο νόμο της βαρύτητας. ΄Ετσι
η ταχύτητα διαστολής, v, υπακούει στη σχέση:

dv

dt
=

d2R

dt2
= −GM

R2
(12.6)

πολλαπλασιάζοντας επί την ταχύτητα, dR/dt, παίρνουμε:

dR

dt

d2R

dt2
= −GM

R2

dR

dt
(12.7)

ή:

d

dt

1

2

(

dR

dt

)2

= GM
d

dt

1

R
(12.8)

και, ολοκληρώνοντας:

1

2

(

dr

dt

)2

− GM

R
= const = E (12.9)

ή, ακόμα:

dR

dt
=

√

2GM

R
+ E (12.10)

Η σταθερή ποσότητα E έχει διαστάσεις ενέργειας ανά μονάδα μάζας.
Η διερεύνηση της (10) δίνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Είναι φανερό

ότι αν E > 0, η ποσότητα κάτω από το ριζικό θα είναι πάντα θετική, άρα το τμήμα του
σύμπαντος που εξετάζουμε και, κατ΄ επέκταση, όλο το σύμπαν θα διαστέλλεται συνέχεια
(ανοιχτό σύμπαν). Αν όμως E < 0, αφού λόγω της διαστολής ό όρος 2GM/R συνεχώς
ελαττώνεται, σε κάποια χρονική στιγμή η ταχύτητα διαστολής dR/d θα μηδενιστεί και θα
ακολουθήσει συστολή (κλειστό σύμπαν). Στην οριακή περίπτωση E = 0 έχουμε το επίπεδο
σύμπαν. Οι τρείς κατηγορίες λύσεων παρουσιάζονται στο Σχήμα 11.2.

Σχήμα 12.2: Χρονική μεταβολή του παράγοντα κλίμακας για ανοιχτό, επίπεδο και κλειστό σύμπαν
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΄Εχει ενδιαφέρον να εξετάσουμε τι σημαίνει E = 0. Από τη σχέση (9) παίρνουμε:

1

2
v2 =

GM

R
(12.11)

Εισάγοντας την τωρινή τιμή της σταθεράς του Hubble,

H =
v

r
=

1

R

dR

dt
(12.12)

και εκφράζοντας τη μάζα της σφαιρικής περιοχής συναρτήσει της πυκνότητας και της ακτίνας
της:

M =
4π

3
R3ρ (12.13)

παίρνουμε από την (11) την τιμή της πυκνότητας, ρc, που αντιστοιχεί σε E = 0 (κρίσιμη
πυκνότητα):

ρc =
3

8π

H2

G
(12.14)

= 5× 10−30

(

H

50 km s−1 Mpc−1

)2

g cm−3

Κατά συνέπεια η πυκνότητα του σύμπαντος είναι ισχυρό διαγνωστικό του κατά πόσον αυτό
είναι ανοιχτό, κλειστό ή επίπεδο. Χρησιμοποιούμε συχνά την παράμετρο

ΩM =
ρM
ρc

(12.15)

για να εκφράσουμε πόσο απέχει η πραγματική πυκνότητα μάζας/ενέργειας από την κρίσιμη.
Οι μετρήσεις μας δείχνουν ότι ΩM ∼ 10−2, πράγμα που υποδεικνύει ότι το σύμπαν είναι
ανοιχτό. ΄Ομως τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά επειδή, όπως θα δούμε παρακάτω, έχουμε
πολύ σοβαρές ενδείξεις ότι το σύμπαν είναι πολύ κοντά στο επίπεδο.

Μπορούμε εύκολα να ολοκληρώσουμε την εξίσωση (10) για επίπεδο σύμπαν. Η (10)
γράφεται:

R
1

2

dR

dt
=

√
2GM (12.16)

που δίνει:
∫

R

0

R
1

2 dR =
∫

t

0

√
2GM dt

δηλαδή,
2

3
R

3

2 =
√
2GMt

και τελικά:

R =
(

9

2
GM

)

1

3

t
2

3 (12.17)

Αξίζει να σημειώσουμε ότι, ανεξάρτητα από το πρόσημο του E, οι λύσεις της (6) έχουν
την ιδιότητα ότι, σε πεπερασμένο χρόνο στο παρελθόν, οι αποστάσεις μηδενίζονται. Κατά
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συνέπεια απειρίζεται η πυκνότητα και, όπως θα δούμε παρακάτω, η θερμοκρασία. Οδηγού-
μαστε δηλαδή σε μια κατάσταση ‘ανώμαλου σημείου’ (singular point) που η φυσική δεν
μπορεί να περιγράψει.

Η πρόβλεψη του ανώμαλου σημείου είναι το βασικό πρόβλημα των μοντέλων που στηρ΄-
ιζονται στην κοσμολογική αρχή. Σε αυτό οφείλεται και το κοινό όνομα ‘θεωρία της μεγάλης
έκρηξησ’ (big bang), που χρησιμοποιήθηκε αρχικά με σκωπτική διάθεση από τους υποστηρικ-
τές της αντίπαλης θεωρίας, της σταθερής κατάστασης. Από φυσικής πλευράς βέβαια δεν
μπορούμε να μιλάμε ούτε για έκρηξη ούτε, πολύ περισσότερο για δημιουργία του σύμπαν-
τος. ΄Ετσι είναι προτιμότερο να χρησιμοποιούμε τον όρο ‘standard model’, αφού είναι το
επικρατέστερο κοσμολογικό μοντέλο και να αναζητούμε καλύτερους τρόπους περιγραφής της
εξέλιξης της ύλης από αυτούς που διαθέτουμε σήμερα.

Από τις σχέσεις (12), (16) και (17) μπορούμε να υπολογίσουμε τον χρόνο μηδενισμού
των αποστάσεων για την περίπτωση του επίπεδου σύμπαντος. Παίρνουμε:

H =

√

2GM

R3
=

2

3
t

t =
2

3
H (12.18)

t = 1.4× 1010
H

50
y (12.19)

Η τιμή αυτή δείχνει ότι το ανώμαλο σημείο είναι πιο απομακρυσμένο χρονικά από την ηλικία
που έχουν τα πιο παλιά αστέρια (∼ 1010 y).

΄Εχει ενδιαφέρον να δόσουμε τη λύση της εξίσωσης (10) και στην περίπτωση του κλει-
στού σύμπαντος. Θέτοντας

dτ =

√

GM

−E

dt

R

παίρνουμε τη λύση σε παραμετρική μορφή:

R =
GM

2|E|(1− cos τ)

(12.20)
√

2|E|(t− to) =
GM

2|E|(τ − sin τ)

που αντιπροσωπεύει μια κυκλοειδή καμπύλη με διαδοχική διαστολή και συστολή και που
χαρακτηρίζεται ως (παλλόμενο σύμπαν).

Συνήθως, αντί για την απόσταση μεταξύ δύο σημείων, R, χρησιμοποιούμε το αδιάστατο
μέγεθος:

a(t) = a(t′)
R(t)

R(t′)
(12.21)

το οποίο ονομάζουμε παράμετρο διαστολής (expansion parameter). ΄Ολες οι σχέσεις που
διατυπώσαμε παραπάνω ισχύουν και για την παράμετρο διαστολής. Επί πλέον, είναι χρήσιμο
να ορίσουμε και την επίσης αδιάστατη παράμετρο επιβράδυνσης (deceleration parameter), q:

q = R
d2R

dt2

(

dR

dt

)

−2

= a
d2a

dt2

(

da

dt

)

−2

(12.22)
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η οποία, προφανώς, μηδενίζεται για σταθερή ταχύτητα διαστολής (μοντέλο σταθερής κατάσ-
τασης).

Από τις σχέσεις (6) και (9) προκύπτει ότι

q =
1

2

GM/R

GM/R + E
(12.23)

με τις εξής χαρακτηριστικές τιμές:
E > 0 q > 1/2 κλειστό σύμπαν
E = 0 q = 1/2 επίπεδο σύμπαν
E > 0 q < 1/2 ανοιχτό σύμπαν

q = 0 σταθερή κατάσταση
Είναι φανερό ότι αν η παράμετρος επιβράδυνσης μπορούσε να προσδιοριστεί από την

παρατήρηση με ακρίβεια, τότε θα ήταν ισχυρό διαγνωστικό για το ποιό κοσμολογικό μοντέλο
είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Η δυσκολία έγκειται στο ότι, για να γίνουν φανερά τα
αποτελέσματα της επιβράδυνσης, πρέπει να παρατηρήσουμε πολύ μακρινά αντικείμενα.

12.3 Το γραμμικό στοιχείο Robertson-Walker

Στην ειδική σχετικότητα το γραμμικό στοιχείο δίνεται από τη γνωστή σχέση:

ds2 = c2dt2 − dx2 − dy2 − dz2 (12.24)

και είναι αναλλοίωτο. Στη γενικότερη περίπτωση το γραμμικό στοιχείο περιγράφεται από ένα μετρικό
τανυστή, gαβ, έτσι που

ds2 = gαβdx
αdxβ (12.25)

όπου τα διπλά σύμβολα α, β υποδηλώνουν άθροιση και dxα, dxβ μπορεί να είναι τα dt, dx, dy, dz. Για
επίπεδο χώρο ο μετρικός τανυστής έχει τη μορφή:

gαβ =









1 0 0 0
0 −1 0 0
0 0 −1 0
0 0 0 −1









(12.26)

που δίνει στην (25) ακριβώς την ίδια μορφή με την (24), πέρα από το ότι εδώ έχουμε θέσει c = 1.
Στην περίπτωση της κοσμολογίας είναι φυσιολογικό να επιλέξουμε ένα σφαιρικό σύστημα συντεταγ-

μένων, στο οποίο υποθέτουμε ότι υπάρχει ίδιος χρόνος (proper time). Ο παρατηρητής βρίσκεται στο κέντρο
του συστήματος, συμμετέχει στη διαστολή (συγκινούμενος παρατηρητής, co-moving observer) και υποθέ-
τουμε, επί πλέον, ότι μπορεί να μετρήσει τον ίδιο χρόνο του συστήματος. Αν γράψουμε τη στοιχειώδη στερεά
γωνία ως (dϑ2 + sinϑ2dϕ2)1/2, το γραμμικό στοιχείο στη γενική του μορφή γράφεται:

ds2 = dt2 −A(r, t)dr2 −B(r, t)(dϑ2 + sin θ2dϕ2) (12.27)

όπου, λόγω της ισοτροπίας, δεν υπάρχουν μη διαγώνιοι όροι και οι συντελεστές A και B είναι συναρτήσεις
μόνο των (r, t)

Παραπέρα χρήση της ισοτροπίας και της ομοιογένειας (κοσμολογική αρχή), που δεν θα εκτεθεί εδώ,
δίνει την παρακάτω μορφή για το γραμμικό στοιχείο:

ds2 = dt2 − a2(t)dr2

1− r2

R2

− a2(t)r2(dϑ2 + sin θ2dϕ2) (12.28)

όπου a(t) είναι η γνωστή μας παράμετρος διαστολής και aR η ακτίνα καμπυλότητας του χώρου. Ο χώρος
είναι επίπεδος όταν R−2 = 0, ανοικτός όταν R−2 < 0 και κλειστός όταν R−2 > 0. Η έκφραση (28), γνωστή
ως γραμμικό στοιχείο Robertson-Walker, είναι θεμελιώδους σημασίας για την κοσμολογία, όπως θα δούμε
αμέσως παρακάτω.
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12.4 Υπολογισμός βασικών μεγεθών

Με βάση το γραμμικό στοιχείο Robertson-Walker μπορούμε να υπολογίσουμε την εξάρτηση διαφόρων
φυσικών μεγεθών από την παράμετρο διαστολής a. Ας ξεκινήσουμε με τον υπολογισμό της μεταβολής
της συχνότητας των φωτονίων. Η τροχιά ενός φωτονίου περιγράφεται από τη σχέση ds = 0. Αν το φωτόνιο
διαδίδεται στην ακτινική διεύθυνση, τότε dϑ = dϕ = 0 και η εξίσωση (28) δίνει:

dt =
a(t)dr
√

1− r2

R2

(12.29)

και, για επίπεδο χώρο:

r =

∫ to

te

dt

a(t)
(12.30)

όπου te είναι ο ίδιος χρόνος στο σύστημα όπου εκπέμπεται το φωτόνιο και to ο ίδιος χρόνος στο σύστημα
που ανιχνεύεται. Ας υποθέσουμε τώρα ότι εκπέμπεται παλμός διάρκειας dte, που αρχίζει σε χρόνο te και
τελειώνει σε χρόνο te + dte και ότι ο παλμός παρατηρείται από to έως to + dto. Η διαδρομή θα είναι η ίδια
στην αρχή και το τέλος του παλμού, συνεπώς:

∫ to+dto

te+dte

dt

a(t)
= r =

∫ to

te

dt

a(t)
(12.31)

όμως:
∫ to+dto

te+dte

dt

a
=

∫ te

te+dte

dt

a
+

∫ to

te

dt

a
+

∫ to+dto

to

dt

a

και, λόγω της (31):
∫ te+dte

te

dt

a(t)
=

∫ to+dto

to

dt

a(t)

δηλαδή:
dte

a(t)
=

dto

a(t)
(12.32)

Αν ο παλμός εκπέμπεται σε συχνότητα νe και παρατηρείται σε συχνότητα νo, προφανώς

νedte = νodto

ή,

1 + z =
νo

νe
=

dte

dto

και, λόγω της (32):

1 + z =
a(to)

a(te)
(12.33)

Η παραπάνω σχέση συνδέει την τιμή της παραμέτρου διαστολής με τη μετάθεση του φάσματος προς το
κόκκινο. Αν, π.χ., παρατηρούμε ένα αντικείμενο με z = 3, την εποχή που εκπέμφθηκε το φώς από αυτό η
παράμετρος διαστολής ήταν 4 φορές μικρότερη από ότι είναι σήμερα. Προφανώς a = 0 για z = ∞.

Με παρόμοιο τρόπο μπορούμε να υπολογίσουμε τη σχέση ανάμεσα στην παράμετρο διαστολής και
άλλες φυσικές ποσότητες. Δίνουμε, χωρίς απόδειξη, τη σχέση για τη θερμοκρασία ακτινοβολίας μέλανος
σώματος:

To = Te
a(te)

a(to)
= Te

1

1 + z
(12.34)

Το παραπάνω αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί μας αποκαλύπτει ότι η πυκνή φάση στην εξέλιξη
του σύμπαντος ήταν ταυτόχρονα και θερμή.

Ας πάρουμε ως παράδειγμα την μικροκυματικής ακτινοβολία υποβάθρου (βλ. παρακάτω) της οποίας η
παρατηρούμενη θερμοκρασία είναι To = 2.7Κ. Πιστεύουμε ότι αυτή η ακτινοβολία προέρχεται από την εποχή
που η θερμοκρασία ήταν Te = 104Κ, που, σύμφωνα με την (34) αντιστοιχεί σε z ∼ 350.
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Πολύ σημαντική είναι και η σχέση που συνδέει την παρατηρούμενη λαμπρότητα με τη μετάθεση προς
το κόκκινο αλλά και με την παράμετρο επιβράδυνσης. Την δίνουμε και αυτή χωρίς απόδειξη:

m−M = 25 + 5 log

(

cz

Ho

)

+ 1.086(1− qo)z (12.35)

όπου m είναι το φαινόμενο μέγεθος ενός αντικειμένου, M το απόλυτο, Ho η τωρινή τιμή της σταθεράς του
Hubble και qo η τωρινή τιμή της παραμέτρου επιβράδυνσης.

Η αξία της σχέσης (35) και άλλων παρόμοιων που δίνουν πιο ακριβή προσέγγιση είναι τεράστια, αν

μπορέσουμε να εντοπίσουμε αντικείμενα που έχουν το ίδιο απόλυτο μέγεθος. Από ένα απλό διάγραμμα του

φαινομένου μεγέθους, m, συναρτήσει της μετάθεσης προς το κόκκινο, z, (διάγραμμα Hubble) μπορούμε να

εκτιμήσουμε όχι μόνο την τιμή της σταθεράς του Hubble, αλλά και της παραμέτρου επιβράδυνσης.

12.5 Σύγκριση με τις παρατηρήσεις

12.5.1 Ενδείξεις για θερμό και πυκνό σύμπαν

Βασική πρόβλεψη του standard model είναι ότι στο παρελθόν το σύμπαν πέρασε από πυκνή
και θερμή φάση. Υπάρχουν σοβαρές παρατηρησιακές ενδείξεις ότι αυτό πράγματι συνέβη.

Η πρώτη είναι η περιεκτικότητα των αστεριών σε δευτέριο και ήλιο, που ακόμα και στα
πιο παλιά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που θα μπορούσε να προκύψει από τη σύνθεση τους
από υδρογόνο με πυρηνικές αντιδράσεις στο εσωτερικό των αστεριών (κεφάλαιο 3). Κατά
συνέπεια το δευτέριο και το ήλιο πρέπει να υπήρχαν ήδη πριν την εποχή που σχηματίστηκαν
τα πρώτα αστέρια. Αυτό συνηγορεί για πυκνή και θερμή (T > 107Κ) φάση στην εξέλιξη
της ύλης.

Η δεύτερη ένδειξη είναι η ύπαρξη στη μικροκυματική περιοχή του φάσματος (cm-λ,
mm-λ) διάχυτης ακτινοβολίας από όλες της διευθύνσεις του ουρανού, με φάσμα μέλανος
σώματος θερμοκρασίας 2.728Κ (Σχήμα 11.3). Η επικρατούσα εξήγηση της ακτινοβολίας
υποβάθρου είναι ότι προέρχεται από την εποχή που, λόγω ελάττωσης της θερμοκρασίας,

Σχήμα 12.3: Φάσμα της ακτινοβολίας υποβάθρου

σχηματίστηκε ουδέτερο υδρογόνο από τα μέχρι τότε ελεύθερα πρωτόνια και ηλεκτρόνια.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το σύμπαν να γίνει διαφανές στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία,
από αδιαφανές που ήταν πριν, έτσι ώστε τα φωτόνια κυκλοφορούν πλέον ανεμπόδιστα.
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12.5.2 Ανομοιογένειες στην ακτινοβολία υποβάθρου και την
κατανομή των γαλαξιών στο χώρο

Λεπτομερείς παρατηρήσεις έδειξαν ότι, αντίθετα από ό,τι θα περίμενε κανείς με βάση την κο-
σμολογική αρχή, η ακτινοβολία του υποβάθρου παρουσιάζει ανομοιογένειες (Σχήμα 11.4). Η

Σχήμα 12.4: Ανομοιογένειες της μικροκυματικής ακτινοβολίας υποβάθρου από παρατηρήσεις των
δορυφόρων COBE καιWMAP. Επάνω: η διπολική συνιστώσα και μικρής κλίμακας ανομοιογένειες.

Κάτω: μικρής κλίμακας ανομοιογένειες μετά την αφαίρεση της ακτινοβολίας του γαλαξία

διπολική συνιστώσα της ανομοιογένειας ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα της κίνησης του γαλαξία
μας σε σχέση με το συγκινούμενο σύστημα αναφοράς.

Για την ερμηνεία των ανομοιογενειών μικρότερης κλίμακας έχει προταθεί ότι αποτελούν
‘απολίθωμα’ κβαντικών διακυμάνσεων της πυκνότητας από εποχή προγενέστερη της επανασύν-
δεσης πρωτονίων - ηλεκτρονίων. Ο μόνος τρόπος να διατηρηθούν τέτοιες διακυμάνσεις είναι
μια τρομερά γρήγορη διαστολή (κατά ένα παράγοντα 1050 μέσα σε 10−36 δευτερόλεπτα), ένα
‘φούσκωμα’ (inflation) του σύμπαντος, για το οποίο όμως μέχρι στιγμής δεν έχει προταθεί
κανείς φυσικός μηχανισμός.

Πολύ σημαντικά αποτελέσματα έδοσε η ανάλυση της κατανομής των μεγεθών των
ανομοιογενειών, η οποία βρέθηκε συνεπής με αυτό που θα περίμενε κανείς για επίπεδο σύμπαν
(Σχήμα 11.5). Πέρα από αυτό, η ανάλυση έδειξε ότι, πέρα από τη βαρύτητα, χρειάζεται
να υποθέσει κανείς την ύπαρξη και άλλης δύναμης, απωστικής. Τέτοια απωστική δύναμη
είχε εισαγάγει ο Einstein στην κοσμολογική θεωρία του, ως το μόνο τρόπο για να μην
καταρρεύσει βαρυτικά το σύμπαν, αφού τότε δεν ήταν γνωστή η απομάκρυνση των γαλαξιών.
Η δύναμη αυτή, που ονομάστηκε κοσμολογική σταθερά, Λ, εγκαταλείφθηκε αργότερα, όμως
τώρα επανέρχεται ως αναγκαία για την ερμηνεία των παρατηρήσεων.

Παίρνοντας υπ΄ όψει και την κοσμολογική σταθερά, η παράμετρος της καμπυλότητας
γράφεται:

κ = 1− ΩM − ΩΛ (12.36)
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Σχήμα 12.5: Κατανομή του μεγέθους των ανομοιογενειών της μικροκυματικής ακτινοβολίας υπο-
βάθρου

όπου η παράμετρος ΩM είναι αυτή που ορίστηκε στη σχέση (15), ενώ

ΩΛ =
Λc2

3H2
o

(12.37)

Η ανάλυση των παρατηρήσεων των ανομοιογενειών της μικροκυματικής ακτινοβολίας
υποβάθρου δίνουν

ΩM = 0.3 (12.38)

ΩΛ = 0.7 (12.39)

έτσι που ΩM + ΩΛ ∼ 1
Σημειώνουμε ότι η ύπαρξη ανομοιογενειών βοηθάει το σχηματισμό των γαλαξιών από

συμπύκνωση υλικού κάτω από την επίδραση της βαρύτητας. Διαφορετικά ο σχηματισμός των
γαλαξιών δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί σε συνθήκες διαστολής. Με το σχηματισμό
των γαλαξιών οι ανομοιογένειες μεγαλώνουν και διατηρούνται στην κατανομή των γαλαξιών
στο χώρο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 11.6 που δίνει την κατανομή των γαλαξιών σε ένα
επίπεδο μέχρι z ∼ 0.2.

12.5.3 Παραπέρα ενδείξεις για επίπεδο σύμπαν

Τα σύγχρονα επίγεια και διαστημικά τηλεσκόπια έδοσαν τη δυνατότητα να παρατηρήσουμε
πολύ μακρινούς γαλαξίες και να μετρήσουμε όχι μόνο τη φαινόμενη λαμπρότητά τους αλλά
και την απομάκρυνση προς το κόκκινο. Ταυτόχρονα διαπιστώθηκε ότι οι εκρήξεις super-
nova τύπου Ia έχουν σχεδόν σταθερή απόλυτη λαμπρότητα (Σχήμα 11.7), κατά συνέπεια
οι γαλαξίες στους οποίους συμβαίνουν μπορούν να αξιοποιηθούν σε διαγράμματα Hubble
(βλ σχέση 11.35). Οι εκρήξεις αυτές συμβαίνουν όταν αστέρια που βρίσκονται στην εξελικ-
τική φάση του λευκού νάνου προσλάβουν υλικό από γειτονικό τους αστέρι και η μάζα τους
ξεπεράσει το όριο μάζας που μπορεί να συγκρατήσει ένας λευκός νάνος.

Στο Σχήμα 11.8 παρουσιάζεται ένα διάγραμμα του μέτρου απόστασης συναρτήσει της
μετάθεσης προς το κόκκινο, μέχρι z ∼ 1.7. Η καμπύλη προσαρμογής αντιστοιχεί σε επίπεδο
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Σχήμα 12.6: Κατανομή γαλαξιών σε ένα επίπεδο μέχρι z ∼ 0.2

Σχήμα 12.7: Καμπύλη φωτός supernova τύπου Ia πριν (αριστερά) και μετά (δεξιά) την κανο-

νικοποίηση

σύμπαν, με ΩM = 0.3 και ΩΛ = 0.7, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα από τις ανομοιογένειες
της ακτινοβολίας υποβάθρου.

12.6 Σκοτεινή ύλη και σκοτεινή ενέργεια

Αν επιβεβαιωθούν τα πρόσφατα αποτελέσματα για επίπεδο σύμπαν, έχουμε να αντιμετω-
πίσουμε, πέρα από τον άγνωστο μηχανισμό που προκάλεσε το ‘φούσκωμα’ (inflation), δύο
ακόμα ερωτήματα.

Το πρώτο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η μέση πυκνότητα της μάζας που ακτινοβολεί,
της μάζας που αντιστοιχεί στα φωτόνια, αλλά και της μάζας που μπορούμε να ανιχνεύσουμε
βαρυτικά μέσω των κινήσεων, π.χ. των γαλαξιών στα σμήνη, είναι πολύ μικρότερη (10 με 20
φορές) από αυτή που απαιτείται ώστε ΩM = 0.3. ΄Ετσι επικράτησε ο όρος ‘σκοτεινή ύλη’
(dark matter) για αυτή τη συνιστώσα της ύλης.

Μια δυνατότητα είναι το υλικό να βρίσκεται σε διάχυτη μορφή ανάμεσα στα γαλαξιακά
σμήνη. Τέτοιες ενδείξεις έχουμε από την παρατήρηση γραμμών απορρόφησης στο φάσμα
μακρινών αντικειμένων, που μπορεί να προέρχονται από νέφη υλικού που δεν ακτινοβολεί.
Μια άλλη ένδειξη είναι το φαινόμενο των ‘βαρυτικών φακών’ (gravitational lensing), όπου
μακρινοί γαλαξίες παρουσιάζονται διπλοί, πολλαπλοί ή παραμορφωμένοι, λόγω της βαρυτικής
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Σχήμα 12.8: Διάγραμμα του μέτρου απόστασης µ = m − M συναρτήσει της μετάθεσης προς το

κόκκινο, z, για μακρινούς γαλαξίες

κάμψης των τροχιών των φωτονίων εξ αιτίας της βαρύτητας από σκοτεινές συγκεντρώσεις
ύλης. Μάλιστα μια πρόσφατη συστηματική μελέτη βαρυτικών φακών έδειξε ότι η ποσότητα
της σκοτεινής ύλης που τους προκαλεί είναι αρκετή για να δόσει ΩM = 0.3. Βέβαια υπάρχουν
και απόψεις για όλων των ειδών τα εξωτικά σωμάτια.

Ακόμα πιο ασαφής είναι η προέλευση της απωστικής δύναμης που έχει ονομαστεί
‘σκοτεινή ενέργεια’ (dark energy).
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