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Εισαγωγή 
 
Οι βασικές παράµετροι που χρειαζόµαστε για 

την µελέτη της δοµής και εξέλιξης των άστρων 
είναι η λαµπρότητα L, η µάζα Μ, η ακτίνα R και 
η χηµική τους σύνθεση. Μία επιπλέον 
παράµετρος την οποία θα επιθυµούσαµε να 
γνωρίζουµε είναι η ηλικία ενός άστρου, αλλά 
αυτή βέβαια δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί 
άµεσα. Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως η 
ενεργός θερµοκρασία 𝛵"##  µπορεί να 
αντικαταστήσει την λαµπρότητα L ή την ακτίνα 
R µέσω της µαθηµατικής σχέσης 𝐿 =
4𝜋𝑅)𝜎𝛵"##+ . Συνεχίζοντας, η επιφανειακή 
βαρύτητα µπορεί να αντικαταστήσει είτε την 
ακτίνα R είτε την µάζα Μ, µιας και 𝑔 = 𝐺𝑀/𝑅). 
Πρέπει βέβαια να επισηµάνουµε πως η 
επιτάχυνση της βαρύτητας g, είναι περισσότερο 
ευαίσθητη ως προς την ακτίνα R έναντι της 
µάζας Μ. Πέραν τούτου, οι αστρικές ακτίνες 
καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο φάσµα τιµών σε 
σύγκριση µε το αντίστοιχο φάσµα µαζών. 
Κλείνοντας, κάποιοι δευτερογενείς παράγοντες 
που θα επιθυµούσαµε να γνωρίζουµε είναι οι 
ταχύτητες περιστροφής των άστρων και τα 
µαγνητικά πεδία που επικρατούν στο εσωτερικό 
τους. www.diavlosbooks.gr
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Όσον αφορά τον υπολογισµό µαζών πρέπει να 
σηµειωθεί πως αυτή είναι δυνατή µόνο στην 
περίπτωση συγκεκριµένων διπλών αστρικών 
συστηµάτων ενώ οι ακτίνες µπορούν να 
υπολογιστούν σε καταστάσεις έκλειψης 
ορισµένων διπλών αστέρων. Στην περίπτωση 
µεµονωµένων άστρων, ο υπολογισµός της 
ακτίνας τους είναι δυνατόν να πραγµατοποιηθεί 
µέσω εκλείψεων και συµβολοµετρικών 
µετρήσεων.  Είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε 
την λαµπρότητα εκείνων των άστρων των οποίων 
γνωρίζουµε την απόσταση από τον παρατηρητή ο 
οποίος και µετρά τη ροή ακτινοβολίας 𝐹 =
𝐿 4𝜋𝐷)⁄ . Ο υπολογισµός όµως της λαµπρότητας 
δεν είναι δυνατόν να γίνει απευθείας µέσω αυτής 
της σχέσεις µιας και πρώτα πρέπει να 
ολοκληρώσουµε τη ροή ακτινοβολίας πάνω σε 
όλες τις συχνότητες. Είναι αναπόφευκτο το 
γεγονός της ύπαρξης περιοχών συχνοτήτων στις 
οποίες δεν έχουµε παρατηρήσεις, µε αποτέλεσµα 
να χρειαζόµαστε µαθηµατικές προσεγγιστικές 
µεθόδους για τον υπολογισµό του συνολικού 
φάσµατος του αστέρα. Ο υπολογισµός της 
θερµοκρασίας µπορεί να επιτευχθεί παίρνοντας 
την αναλογία µεταξύ των ροών που αντιστοιχούν 
σε δύο διαφορετικά µήκη κύµατος αφού βέβαια 
θεωρήσουµε πως έχουµε το φάσµα µέλανος 
σώµατος. Αυτό που πρέπει να προσέξουµε στην www.diavlosbooks.gr
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συγκεκριµένη διαδικασία είναι τα µήκη κύµατος 
που θα επιλέξουµε να µην βρίσκονται στην 
περιοχή Reyleigh – Jeans στην οποία η µορφή 
του φάσµατος δεν εξαρτάται από την 
θερµοκρασία. Η θερµοκρασία λοιπόν που 
βρίσκουµε µε την ανωτέρω διαδικασία 
ονοµάζεται θερµοκρασία χρώµατος. Με ανάλογο 
τρόπο, συγκρίνοντας εντάσεις γραµµών, 
συγκεκριµένου ατόµου ή ιόντος, οι οποίες 
προέρχονται από επίπεδα διαφορετικού 
δυναµικού ιονισµού ή συγκρίνοντας εντάσεις 
γραµµών  από διαφορετικά ιόντα, είναι δυνατόν 
να εξάγουµε θερµοκρασίες διέγερσης ή ιονισµού 
µέσω των εξισώσεων Boltzmann και Saha. 
Αν το συνεχές αστρικό φάσµα  ήταν αυτό ενός 

µέλανος σώµατος, τότε η θερµοκρασία χρώµατος 
θα µας έδινε την ενεργό θερµοκρασία. Αν οι 
γραµµές που καθορίζουν την φασµατική τάξη 
προέρχονταν από το στρώµα που δίνει τη συνεχή 
εκποµπή και οι γραµµές αυτές είχαν 
δηµιουργηθεί σε τοπική θερµοδυναµική 
ισορροπία, τότε η θερµοκρασία ιονισµού θα ήταν 
ίδια µε την ενεργό θερµοκρασία. Εντούτοις, τα 
φάσµατα των αστέρων αποκλίνουν αισθητά από 
το πρότυπο φάσµα του µέλανος σώµατος, 
εξαιτίας της µεταβολής του συντελεστού της 
συνεχούς απορρόφησης σε συνάρτηση µε το 
µήκος κύµατος και εξαιτίας του φαινοµένου της www.diavlosbooks.gr
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συγκέντρωσης  πολλών φασµατικών γραµµών σε 
συγκεκριµένες φασµατικές περιοχές. Έτσι, η 
θερµοκρασία χρώµατος είναι πολύ διαφορετική 
σε σχέση µε την ενεργό θερµοκρασία. Οι 
γραµµές δηµιουργούνται σε διαφορετικά 
στρώµατα της αστρικής ατµόσφαιρας από ότι το 
συνεχές, ενώ η θεώρηση τοπικής 
θερµοδυναµικής ισορροπίας είναι σπανίως 
αληθής, µε αποτέλεσµα σε γενικές γραµµές οι 
θερµοκρασίες ιονισµού να είναι διαφορετικές 
από την ενεργό θερµοκρασία. Κρίνεται λοιπόν 
αναγκαία η χρήση πλειάδας µοντέλων, αστρικών 
ατµοσφαιρών, ή µιας σειράς από εµπειρικές 
θερµοκρασίες και ακτίνες οι οποίες ήταν δυνατόν 
να µετρηθούν, έτσι ώστε να µπορέσουµε να 
ρυθµίσουµε τις θερµοκρασίες χρώµατος και 
ιονισµού σε σχέση µε την ενεργό θερµοκρασία. 

Τα µοντέλα αστρικών ατµοσφαιρών, στην 
περίπτωση ψυχρών άστρων προτείνουν  ένα 
εύρος µηκών κύµατος, εντός του υπερύθρου, στο 
οποίο πρέπει να παρατηρούµε ένα στρώµα µε 
θερµοκρασία κοντά στην ενεργό θερµοκρασία. 
Αν ένα άστρο είναι σε απόσταση d, τότε η 
παρατηρούµενη ροή 𝐹3(𝜆), σε µήκος κύµατος λ, 
µπορεί να εξισωθεί µε την ροή στην επιφάνεια 
του άστρου επί έναν παράγοντα (𝑅 ⁄ 𝑑)), µε την 
ροή στην επιφάνεια να ισούται µε τη ροή 
µέλανος σώµατος στην ενεργό θερµοκρασία, www.diavlosbooks.gr
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𝜋𝛣9𝛵"##. Η παρατηρούµενη ροή αθροισµένη σε 
όλα τα µήκη κύµατος, 𝐹) , ισούται µε την 
συνολική ροή στην επιφάνεια του αστέρα επί τον 
παράγοντα (𝑅 ⁄ 𝑑)) και αυτή η επιφανειακή ροή 
πρέπει να ισούται µε 𝜎𝛵"##+ . Οι δύο αυτές 
συνθήκες επιτρέπουν τον υπολογισµό του λόγου 
𝑅	 𝑑⁄  και της ενεργού θερµοκρασίας 𝑇"## , µιας 
και ο λόγος 𝐹3 𝐹)⁄  είναι συνάρτηση µόνο της 
𝑇"##  έτσι αν το d είναι γνωστό µπορούµε να 
υπολογίσουµε το R. Μία ακόµη εφαρµόσιµη 
προσέγγιση στην περίπτωση των ψυχρών 
άστρων, στα οποία η αδιαφάνεια είναι µία µη 
µονότονη συνάρτηση, είναι η εύρεση δύο µηκών 
κύµατος στα οποία µπορούµε να δούµε στο ίδιο 
οπτικό βάθος, δηλαδή δύο µήκη κύµατος για τα 
οποία ο συντελεστής απορρόφησης, στην ίδια 
θερµοκρασία είναι ο ίδιος. Αν το συνεχές 
σχηµατίζεται σε τοπική θερµοδυναµική 
ισορροπία, ο λόγος των ροών στα δύο αυτά µήκη 
κύµατος θα πρέπει να είναι ο ίδιος µε το λόγο 
των ροών µέλανος σώµατος, στα ίδια µήκη 
κύµατος, για θερµοκρασία Τ, γεγονός το οποίο 
µας δίνει τη δυνατότητα υπολογισµού της 
θερµοκρασίας Τ. Η ροή σε ένα από αυτά τα µήκη 
κύµατος θα είναι (𝑅 𝑑⁄ ))𝜋𝐵=(𝑇), σχέση η οποία 
επιτρέπει τον υπολογισµό του λόγου 𝑅 𝑑⁄ . Η 
συνολική παρατηρούµενη ροή, 𝐹), η οποία είναι www.diavlosbooks.gr
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(𝑅 𝑑⁄ ))𝜎𝛵"##+ , µας δίνει την ενεργό θερµοκρασία 
𝛵"##. Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως τα µήκη 
κύµατος στα οποία το οπτικό βάθος είναι το ίδιο 
εξαρτώνται από την θερµοκρασία.  

Τα µοντέλα αστρικών ατµοσφαιρών είναι 
συναρτήσεις της ενεργού θερµοκρασίας 𝛵"##, της 
χηµικής σύστασης και της βαρύτητας g. Η τιµή 
του g επηρεάζει την πίεση των περιοχών που 
δηµιουργούν τις φασµατικές γραµµές και κατά 
επέκταση τα προφίλ και τα ισοδύναµα πλάτη των 
πεπλατυσµένων λόγω πίεσης ισχυρών 
φασµατικών γραµµών. Για παράδειγµα το προφίλ 
της Ηγ γραµµής, και ιδιαίτερα οι πεπλατυσµένες 
λόγο πίεσης πτέρυγες, χρησιµοποιούνται ως 
δείκτες πίεσης και κατ’ επέκταση επιφανειακής 
βαρύτητας, στην περίπτωση των θερµών 
αστέρων. Η πίεση είναι αυτή που ελέγχει το 
βαθµό ιονισµού για δεδοµένη θερµοκρασία και 
συνεπώς την αναλογία των γραµµών που 
προέρχονται από διαφορετικά στάδια ιονισµού. 
Το λεπτό σηµείο στο σηµείο αυτό είναι η εύρεση  
της αναλογίας γραµµών (κατά προτίµηση 
γραµµές των οποίων τα µήκη κύµατος είναι πολύ 
κοντά και οι εντάσεις τους είναι αρκετά ισχυρές 
ώστε οι γραµµές να είναι εύκολα ανιχνεύσιµες 
αλλά όχι τόσο ισχυρές ώστε να είναι κορεσµένες) 
η οποία εξαρτάται ισχυρά από την πίεση 
ηλεκτρονίων και συνεπώς από την επιφανειακή www.diavlosbooks.gr



 

11 
 

βαρύτητα ενώ εξαρτάται ασθενώς από την 
θερµοκρασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα 
το οποίο χρησιµοποιείται συχνά σε αστέρες 
φασµατικού τύπου F ως Κ είναι η αναλογία 
γραµµών Sr II 407,7 nm προς Fe I 404,6 nm. Η 
αναλογία αυτή αυξάνεται αυξανοµένης της 
πίεσης και της επιφανειακής βαρύτητας καθώς το 
στρόντιο ιονίζεται όλο και πιο πολύ και ο 
σίδηρος γίνεται λιγότερο ουδέτερος. Η πίεση 
επηρεάζει επίσης το συντελεστή συνεχούς 
απορρόφησης και το εύρος της ασυνέχειας 
Balmer. Όλες οι προηγούµενες εξαρτήσεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την εύρεση της 
βαρύτητας 𝑔 = 𝐺𝑀 𝑅)⁄ , παρόλο που πρέπει να 
αναγνωρίσουµε πως αυτές επηρεάζονται σε 
κάποιο βαθµό και από την θερµοκρασία. 

Στο σηµείο αυτό κρίνεται αναγκαία η 
αναφορά στον παράγοντα της χηµικής σύνθεσης. 
Η ποσότητα που συνήθως εξάγεται από τις 
παρατηρήσεις των αστρικών φασµάτων είναι ο 
αριθµός των ατόµων των διαφόρων στοιχείων ως 
προς τον αριθµό των ατόµων του υδρογόνου. Οι 
χηµικές αφθονίες των διαφόρων στοιχείων 
εκφράζονται σε σχέση µε το υδρογόνο επειδή 
στην πλειοψηφία των άστρων τα άτοµα του 
υδρογόνου αποτελούν το 90% του συνολικού 
αριθµού ατόµων. Επιπροσθέτως, οι φασµατικές 
γραµµές που παίρνουµε από τα άστρα www.diavlosbooks.gr
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µελετούνται βάση του συνεχούς  του οποίου η 
ένταση συνήθως συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε 
την αφθονία του υδρογόνου. Έχει επίσης 
παρατηρηθεί το γεγονός, πως στην συντριπτική 
πλειοψηφία των περιπτώσεων, η σχέση µεταξύ 
των χηµικών αφθονιών των στοιχείων που είναι 
βαρύτερα από το ήλιο είναι περίπου η ίδια από 
άστρο σε άστρο. Η σχετική αυτή κατανοµή 
αφθονιών καλείται κοσµική κατανοµή αφθονίας. 
Εντούτοις, η αναλογία της ολικής αφθονίας όλων 
των στοιχείων βαρύτερων του ηλίου, ως προς το 
υδρογόνο ποικίλει αισθητά από άστρο σε άστρο. 
Η ποσότητα αυτή καλείται µεταλλικότητα επειδή 
οι γραµµές του σιδήρου είναι οι πιο εύκολες στην 
αναγνώριση στα αµυδρά άστρα. Η 
µεταλλικότητα ή η χηµική αφθονία του σιδήρου 
υπολογίζεται συνήθως µε βάση την τιµή που 
αυτή έχει στον Ήλιο. Η ορολογία που 
χρησιµοποιείται είναι [𝐹𝑒 𝐻]⁄  η οποία και 
σηµαίνει log	(𝑁F" 𝑁G) − log	(𝑁F" 𝑁G)⁄ IJK⁄  και 
άστρα µε αρνητική τιµή αυτής της ποσότητας 
θεωρούνται φτωχά σε µέταλλα. 

Όλες αυτές οι παρατηρούµενες αφθονίες 
αναφέρονται στην επιφάνεια του αστέρα. Οι 
ερευνητές που ασχολούνται µε το εσωτερικό των 
άστρων ή την αστρική εξέλιξη, χρησιµοποιούν το 
κλάσµα µάζας ενός στοιχείου 𝛸M, το οποίο είναι 
ένα κλάσµα της ολικής µάζας από την οποία www.diavlosbooks.gr
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αποτελείται το στοιχείο. Η χηµική σύνθεση 
συµβολίζεται µε το γράµµα Χ, το κλάσµα µάζας 
του υδρογόνου µε Υ και το κλάσµα µάζας των 
µετάλλων µε Ζ, έτσι έχουµε 𝛸 + 𝑌 + 𝛧 = 1. Το 
Υ είναι περίπου 0,30 για τα περισσότερα άστρα 
και η ακριβής τιµή του είναι εξαιρετικής 
σηµασίας για την κοσµολογία, παρά το γεγονός 
ότι είναι δύσκολο να υπολογιστεί µέσω 
παρατηρήσεων. Η τιµή του Ζ είναι περίπου 0,02 
για άστρα που έχουν χηµική σύσταση σαν αυτή 
του Ήλιου. Το κλάσµα µάζας ενός στοιχείου j 
καθορίζεται µέσω της σχέσης:  

 

𝑋M =
W
𝑁M
𝑁G
X𝑚M

∑ [𝑁\𝑁G
]𝑚\\

					(1.1) 

 
Οφείλουµε στο σηµείο αυτό να τονίσουµε 

πως το παρατηρούµενο κλάσµα 𝛮M 𝛮`⁄  εκφράζει 
τις επιφανειακές αφθονίες του άστρου, οι οποίες 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι οι χηµικές 
αφθονίες του διαστρικού µέσου την στιγµή που 
δηµιουργήθηκε το αστέρι. Έτσι παίρνουµε ένα 
αρχικό 𝑋M το οποίο χρησιµοποιούµε σε µοντέλα 
αστρικής δηµιουργίας. Το εσωτερικό του 
άστρου, καθώς αυτό εξελίσσεται, γίνεται όλο και 
λιγότερο οµογενές αποκτώντας διαφορετικές www.diavlosbooks.gr
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χηµικές αφθονίες στο εσωτερικό του σε σχέση µε 
το περίβληµα. Έτσι, η µελέτη της επιφανειακής 
χηµικής αφθονίας των άστρων της κυρίας 
ακολουθίας είναι επί της ουσίας µελέτη της 
σύστασης του διαστρικού µέσου συναρτήσει του 
χρόνου, όπου ο χρόνος , σε συγκεκριµένες 
περιπτώσεις είναι ο χρόνος δηµιουργίας του 
άστρου. Για τα περισσότερα άστρα επιθυµούµε 
τον καθορισµό της µεταλλικότητάς τους, όµως 
πιο λεπτοµερείς αναλύσεις είναι αναγκαίες για 
τον καθορισµό της κοσµικής κατανοµής 
αφθονίας ορισµένων άστρων. Συνεχίζοντας, 
αναζητώντας µικρές αλλαγές στις αναλογίες 
𝛮(𝛰) 𝛮(𝐹𝑒)⁄  ή 𝑁(𝑁) 𝑁(𝐹𝑒)⁄  συναρτήσει του 
χρόνου οι οποίες αναµένονται µιας και το άζωτο, 
το οξυγόνο και σίδηρος πιθανότατα παράγονται 
σε διαφορετικά µέρη του άστρου κατά την 
εξέλιξή του. Εντούτοις, στην περίπτωση 
εξελιγµένων άστρων, όπως οι ερυθροί γίγαντες, 
παρατηρούµε πως οι επιφανειακές αφθονίες 
επηρεάζονται από υλικό το οποίο έχει προέλθει 
µέσω µεταφοράς από το εσωτερικό του άστρου 
και κατά συνέπεια έχουµε επίδραση της 
νουκλεοσύνθεσης στην επιφανειακή αφθονία του 
άστρου. Κάποια άστρα έχουν απολέσει το 
περίβληµά τους ολοκληρωτικά η µερικά, όπως οι 
Wolf – Rayet αστέρες, και σε αυτές τις 
περιπτώσεις παρατηρούµε εξολοκλήρου τη www.diavlosbooks.gr
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χηµική αφθονία του εσωτερικού του άστρου. Σε 
άλλες περιπτώσεις όπως αυτή των λευκών νάνων 
ή των Α(Αp) άστρων, η επιφανειακή αφθονία 
επηρεάζεται έντονα από φαινόµενα διάχυσης και 
προσαύξησης ύλης από το διαστρικό µέσο. 
 
Αστρικά συνεχή 

Οι διαδικασίες συνεχούς απορρόφησης 
είναι δυνατόν να ταξινοµηθούν σε τρεις 
κατηγορίες: σκέδαση ηλεκτρονίων, δέσµια – 
ελεύθερη απορρόφηση (φωτοϊονισµός) και 
ελεύθερες – ελεύθερες µεταβάσεις (διαδικασία 
αντίστροφη της ακτινοβολίας πέδης). 

Η σκέδαση ηλεκτρονίων είναι ανεξάρτητη 
του µήκος κύµατος και σε θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες των 10.000 Κ ο συντελεστής 
απορρόφησης της σκέδασης ηλεκτρονίων 
ποικίλλει ελάχιστα µιας και το 90% των ατόµων 
είναι υδρογόνο ενώ πάνω από τους 10.000 Κ το 
υδρογόνο ιονίζεται σχεδόν πλήρως δίνοντας ένα 
ελεύθερο ηλεκτρόνιο ανά άτοµο υδρογόνου. 
Έτσι έχουµε: 

𝑘"c = 𝜎d
𝛮"
𝜌 =

𝜎d
1,4𝑚G

					(1.2) 

όπου   
• 𝜎d = 6,65 ∙ 10i)j𝑚), η ενεργός διατοµή 

Thomson www.diavlosbooks.gr
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• 𝑁"  ο αριθµός ηλεκτρονίων ανά µονάδα 
όγκου  
 

Οφείλουµε να σηµειώσουµε πως στην τελευταία 
ισότητα θεωρήσαµε 90% πλήρως ιονισµένο 
υδρογόνο και 10% ουδέτερο ήλιο. Στις αστρικές 
ατµόσφαιρες µε θερµοκρασίες της τάξης των 
10.000 Κ, το υδρογόνο είναι ουδέτερο και 
παρόλο που τα βαρέα µέταλλα συνεισφέρουν 
δίνοντας µερικά ηλεκτρόνια, η ηλεκτρονιακή 
πυκνότητα είναι τόσο χαµηλή ώστε η σκέδαση 
ηλεκτρονίων θεωρείται αµελητέα. Η σκέδαση 
Rayleigh από άτοµα υδρογόνου µε ενεργό 
διατοµή της τάξης των 5,8 ∙ 10lm 𝜆+𝑚)⁄  ανά 
άτοµο υδρογόνου ή από µόρια υδρογόνου µε 
ενεργό διατοµή  8,4 ∙ 10ilm 𝜆+𝑚)⁄  ανά µόριο 
υδρογόνου µπορεί να είναι σηµαντική σε 
ορισµένες θερµοκρασίες και µήκη κύµατος. 

Ο συντελεστής δέσµιας – ελεύθερης 
απορρόφησης σε συχνότητα ν για τα 
υδρογονοειδή άτοµα δίνεται από τη σχέση 

 

𝑘n# =
2,815 ∙ 10)l𝑍+

𝑛l𝜈r 𝛮s,					𝜈 < 𝜈u =
𝛪s
ℎ 						(1.3) 

όπου  
• Ζ, ο ατοµικός αριθµός 
• n, ο κύριος κβαντικός αριθµός της 
δέσµιας στάθµης www.diavlosbooks.gr
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• 𝑁s, ο αριθµός των ατόµων ή ιόντων, ανά 
µονάδα µάζας, που είναι διεγερµένος στη 
στάθµη n 

Ο συντελεστής δέσµιας – ελεύθερης 
απορρόφησης αυξάνεται αυξανοµένου του 
µήκους κύµατος (µειούµενης της συχνότητας) 
αλλά µέχρι ένα συγκεκριµένο κατώφλι 
συχνοτήτων που αντιστοιχεί σε συχνότητα 𝜈u =
𝛪s ℎ⁄  όπου 𝛪s είναι η ενέργεια ιονισµού από τη 
στάθµη n και 𝛪s = 2,18 ∙ 10i3x 𝛧) 𝑛)⁄ . Σε 
οποιαδήποτε συχνότητα, η βασική συνεισφορά 
στον συντελεστή 𝑘n#  από συγκεκριµένο ιόν θα 
είναι αυτή από την χαµηλότερη επιτρεπόµενη 
τιµή του n. 

Έτσι, η γραφική απεικόνιση του 𝑘n# 
συναρτήσει της συχνότητας ή του µήκους 
κύµατος φέρει ένα χαρακτηριστικό πριονωτό 
σχήµα µε αποτέλεσµα ξεκινώντας από τις 
υψηλότερες συχνότητες το 𝑘n#  να κυριαρχείται 
από την n=1 και να αυξάνεται ανάλογα του 1 𝜈r⁄  
µέχρι να επιτευχθεί το κατώφλι για n=1. Σε 
χαµηλότερες συχνότητες, κάτω από το κατώφλι, 
ο 𝑘n#  κυριαρχείται από τη στάθµη n=2 µε 
αποτέλεσµα να έχουµε µια απότοµη πτώση στο 
κατώφλι, µε αύξηση ανάλογη του 1 𝜈r⁄  µέχρι να 
επιτευχθεί το κατώφλι για n=2, και ούτω καθεξής 
(Σχήµα 5.1 α). Η τιµή του 𝑘n# σε οποιοδήποτε από www.diavlosbooks.gr
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αυτά τα εύρη συχνοτήτων καθορίζεται κυρίως 
από τον αριθµό των ηλεκτρονίων 𝑁s , για την 
µικρότερη επιτρεπόµενη τιµή του n σε αυτή την 
συχνότητα. Θα θεωρήσουµε για λόγους 
απλότητας ότι ο αριθµός των ηλεκτρονίων 𝑁s 
δίνεται από την εξίσωση Boltzmann. 
Ας θεωρήσουµε τώρα την δέσµια – ελεύθερη 

αδιαφάνεια εξαιτίας του υδρογόνου. Για µήκη 
κύµατος µικρότερα από το όριο Lyman, 𝜆 =
ℎ𝑐 𝐼3⁄ = 91,2	𝑛𝑚, είναι δυνατοί οι φωτοϊονισµοί 
από την βασική στάθµη µε αποτέλεσµα ο 
συντελεστής 𝑘n# να κυριαρχείται από µεταβάσεις 
που γίνονται από τη στάθµη 𝑛 = 1. Εξαιτίας του 
γεγονότος ότι τα περισσότερα άτοµα υδρογόνου 
βρίσκονται στη βασική στάθµη, ο 𝑘n# είναι πολύ 
µεγάλος στην περιοχή του ορίου Lyman όπου 
επικρατούν τα βραχέα µήκη κύµατος. Στους 
περισσότερους αστέρες, οι δέσµιες - ελεύθερες 
απορροφήσεις από την βασική στάθµη του 
υδρογόνου, κυριαρχούν επί του συντελεστού 
απορρόφησης κάτω από τα 91,2 nm, ενώ οι 
δέσµιες – ελεύθερες απορροφήσεις του ηλίου 
συνεισφέρουν σηµαντικά κάτω από τα 50,4 nm 
(κατώφλι φωτοϊονισµού από τη βασική στάθµη 
του ουδέτερου ηλίου). Σε αστέρες φασµατικού 
τύπου Ο, το ήλιο είναι ιονισµένο και το He II 
εµφανίζει υδρογονοειδές φάσµα µε τις ενέργειες 
να πολλαπλασιάζονται επί τον παράγοντα 𝛧) =www.diavlosbooks.gr
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4 µε αποτέλεσµα το κατώφλι του He II από την 
βασική στάθµη στα 22,8 nm να προκαλεί µια 
απότοµη αύξηση στον συντελεστή απορρόφησης. 
Κάτω από αυτό το µήκος κύµατος η απορρόφηση 
του He II επικρατεί επειδή ο συντελεστής 
δέσµιας – ελεύθερης απορρόφησης  είναι 
ανάλογος του 𝛧) γεγονός το οποίο επισκιάζει την 
υψηλή αφθονία υδρογόνου ακόµη και χωρίς να 
λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι το υδρογόνο 
ιονίζεται σε µεγάλο βαθµό σε αυτές τις 
θερµοκρασίες. Οφείλουµε να υπενθυµίσουµε το 
γεγονός ότι οι  παρατηρήσεις στο επίπεδο του 
Γαλαξία κάτω από το όριο Lyman είναι 
εξαιρετικά δύσκολες εξαιτίας της ίδιας δέσµιας – 
ελεύθερης απορρόφησης από ουδέτερο υδρογόνο 
αλλά τώρα από διαστρικό αέριο. 

www.diavlosbooks.gr
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Εικόνα 1.1. Δέσµια – ελεύθερη ενεργός διατοµή του 
υδρογόνου: από τα κατώτερα επίπεδα 1, 2, 3 και 4 
 
Στο όριο Lyman εµφανίζεται µια απότοµη 

πτώση στον συντελεστή απορρόφησης 
πηγαίνοντας από τα βραχέα στα µακρά µήκη 
κύµατος και πάνω από αυτό το όριο η δέσµια – 
ελεύθερη απορρόφηση από την	𝑛 = 2 αυξάνεται 
αυξανοµένου του µήκους κύµατος µέχρι το όριο 
Balmer στα 𝜆 = ℎ𝑐 𝐼)⁄ = 365	𝑛𝑚  όπου 
εµφανίζεται πάλι µια απότοµη πτώση στον www.diavlosbooks.gr
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συντελεστή απορρόφησης καθώς η στάθµη 𝑛 =
3 παίρνει τον κύριο ρόλο στο ορατό φάσµα. 
Το σηµαντικό σηµείο στο σηµείο αυτό είναι 

ότι οι στάθµες 𝑛 = 2 και 𝑛 = 3 περιέχουν µόνο 
ένα µικρό κλάσµα των ατόµων υδρογόνου. Για 
το υδρογόνο και τα υδρογονοειδή ιόντα, το 
στατιστικό βάρος της νιοστής στάθµης είναι, 
𝑔s = 2𝑛) και η συνάρτηση επιµερισµούς είναι 
𝛯 = 2, έτσι έχουµε: 

 
𝑁s = 𝑛) exp(−𝐸s 𝑘𝑇⁄ )𝑁(𝐻u) 𝑁(𝐻)⁄ 𝑁(𝐻) 𝜌⁄ 						(1.4) 

 
όπου ο τελευταίος παράγοντας είναι ο αριθµός 
των ατόµων υδρογόνου ανά µονάδα µάζας και ο 
προτελευταίος παράγοντας είναι το κλάσµα των 
υδρογόνων που είναι ουδέτερα. Σε θερµοκρασία 
𝛵 = 10.000	𝛫, είναι: 
 

• 𝑁s 𝑁(𝐻u)⁄ = 2,9 ∙ 10il για 𝑛 = 2 
• 𝑁s 𝑁(𝐻u)⁄ = 7,2 ∙ 10i�  για 𝑛 = 3   

(Εικόνα 1.2) 
 

Σε θερµοκρασία 𝛵 = 5.000	𝛫 είναι: 
 

• 𝑁s 𝑁(𝐻u)⁄ = 2,0 ∙ 10i3u για 𝑛 = 2 
• 𝑁s 𝑁(𝐻u)⁄ = 5,7 ∙ 10i3) για 𝑛 = 3  

 www.diavlosbooks.gr
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Αυτό σηµαίνει ότι οι διαδικασίες απορρόφησης 
από την βασική στάθµη, για στοιχεία τα οποία 
εµφανίζουν την ίδια περίπου αφθονία µε το 
ουδέτερο υδρογόνο, είναι δυνατόν να 
συναγωνιστούν µε την δέσµια – ελεύθερη 
απορρόφηση του υδρογόνου σε συγκεκριµένα 
εύρη µηκών κύµατος και σε συγκεκριµένες 
θερµοκρασίες. 
Αν οι διαδικασίες δέσµιας – ελεύθερης 

απορρόφησης του υδρογόνου επικρατούν, τότε οι 
κορυφές ιονισµού αντικατοπτρίζονται σε 
αλλαγές της συνεχούς ροής. Στα µεγαλύτερα 
µήκη κύµατος της σειράς Balmer, σηµειώνεται 
πτώση στον συντελεστή απορρόφησης, η οποία 
προέρχεται από το γεγονός ότι οι δέσµιες - 
ελεύθερες µεταβάσεις από τη  στάθµη 𝑛 = 2 δεν 
είναι πλέον πιθανές. Το γεγονός αυτό σηµαίνει 
ότι η ατµόσφαιρα είναι περισσότερο διαφανής, 
µε αποτέλεσµα η ροή που παρατηρείται να 
προέρχεται από βαθύτερα και θερµότερα 
στρώµατα και συνεπώς να είναι µεγαλύτερη. Το 
προκύπτον απότοµο «ανέβασµα» στο συνεχές 
πηγαίνοντας στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος 
ονοµάζεται ασυνέχεια Balmer ή Balmer Jump. 
Υπάρχουν παρόµοιες ασυνέχειες στις σειρές 
Lyman και Paschen στα 91,2 nm και 820 nm 
αντίστοιχα, µε τη δεύτερη να είναι συνήθως πολύ 
µικρή. www.diavlosbooks.gr
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Η αναλογία του συντελεστού δέσµιας – 
ελεύθερης απορρόφησης  πάνω και κάτω από την 
ασυνέχεια είναι: 

 
𝑘n#(> 365	𝑛𝑚)
𝑘n#(< 365	𝑛𝑚) =

𝑘n#(𝑛 = 3) + ⋯
𝑘n#(𝑛 = 2) + 𝑘n#(𝑛 = 3) +⋯

≅
𝑘n#(𝑛 = 3)
𝑘n#(𝑛 = 2) 

 

⇔			
𝑘n#(> 365	𝑛𝑚)
𝑘n#(< 365	𝑛𝑚)

=
8
27 𝑒𝑥𝑝 [−(𝐸r − 𝐸)) 𝐾𝑇] =

�0,0037	𝜎𝜏𝜊𝜐𝜍	5.000	𝛫0,033	𝜎𝜏𝜊𝜐𝜍	10.000	𝛫� 					(1.5) 

 
Έτσι, περιµένουµε η ασυνέχεια Blamer να 
αυξάνεται σε µέγεθος καθώς πηγαίνουµε σε 
χαµηλότερες θερµοκρασίες, στην περίπτωση 
βέβαια που οι δέσµιες – ελεύθερες µεταβάσεις 
του υδρογόνου είναι η κύρια συνεισφορά στη 
συνεχή απορρόφηση. 

www.diavlosbooks.gr
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Εικόνα 1.2. Συντελεστής απορρόφησης του υδρογόνου για 
𝛵 = 10.000	𝛫, 𝑃 = 170𝑁𝑚i), 𝑁" = 3,9 ∙ 10)u	𝑚ir 
 
Παρόλα αυτά, σε ψυχρότερα άστρα η συνεχής 

απορρόφηση στο ορατό κυριαρχείται από 
δέσµιες – ελεύθερες µεταβάσεις του ιόντος 𝛨i. 
Το ιόν 𝛨i  (υδρογόνο µε δύο ηλεκτρόνια), 
υπάρχει σε πολύ µικρές ποσότητες στις αστρικές 
ατµόσφαιρες, και έχει δυναµικό ιονισµού 1,208 ∙
10i3j	𝐽.  Επειδή όµως το 𝛨iκατέχει µόνο µία 
κατάσταση, την βασική, οι φωτοϊονισµοί από τη www.diavlosbooks.gr
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βασική στάθµη είναι πιθανοί και συµβαίνουν στο 
ορατό µέχρι και το όριο των 1.645 nm. Όταν 
εφαρµοστεί η εξίσωση του Saha στο 𝛨i (όπου 
𝛨i είναι το άτοµο και 𝛨u το ιόν) έχουµε:  

 
𝛮(𝛨u)𝛮"
𝛮(𝛨i) = 4 ∙ 2,411 ∙ 10)3𝑇r )⁄ 𝑒ix.mlr �⁄ ,						𝑈(𝛨i)

= 1					(1.6) 
Για 

𝛵 = 5.700,			𝛮" = 3,8 ∙ 103j𝑚ir ⇒
𝛮(𝛨i)
𝛮(𝛨u) ≅ 4 ∙ 10ix 

 
Σε περιπτώσεις σαν αυτή του Ήλιου, η χαµηλή 
αφθονία ατόµων υδρογόνου που είναι διεγερµένα 
στην 𝑛 = 3  ξεπερνά κατά πολύ την επίσης 
χαµηλή αφθονία υδρογόνου στη µορφή 𝛨i 
ιόντων. 

Το ιόν 𝛨i  δεν συµπεριφέρεται σαν 
µονοηλεκτρονιακό άτοµο και η ενεργός διατοµή 
για τις δέσµιες – ελεύθερες απορροφήσεις δεν 
φέρει την «πριονωτή» µορφή την οποία έχει στην 
περίπτωση του 𝛨u  αλλά αντιθέτως αυξάνεται 
µέχρι ένα µέγιστο στα 4 ∙ 10i)3𝑚i)  σε µήκος 
κύµατος 1.650 nm. Σε ηλιακές θερµοκρασίες η 
δέσµια – ελεύθερη απορρόφηση του 𝛨i 
κυριαρχεί σε όλα τα µήκη κύµατος που είναι 
µεγαλύτερα από το όριο Balmer µέχρι το 
κατώφλι του 𝛨i  (Εικόνα 1.3). Το ουδέτερο www.diavlosbooks.gr



 

26 
 

υδρογόνο κυριαρχεί στο ορατό για θερµοκρασίες 
µεγαλύτερες των 7.500 Κ. 

 
 

Εικόνα 1.3. Δέσµια – ελεύθερη ενεργός διατοµή του 𝛨i, 
και η µορφή της ελεύθερης – ελεύθερης ενεργού διατοµής 

 
Μία συνέπεια αυτού του γεγονότος είναι η 

εξής: Αν όλη η απορρόφηση οφείλεται στο 
ουδέτερο υδρογόνο  τότε η ασυνέχεια Balmer 
είναι µικρότερη από την αναµενόµενη µε 
αποτέλεσµα αντί να αυξάνεται καθώς 
πηγαίνουµε σε χαµηλότερες θερµοκρασίες να www.diavlosbooks.gr
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µειώνεται καθώς η σχετική σηµασία του 𝛨i 
αυξάνεται. Έτσι, συνήθως η ασυνέχεια Balmer 
αγγίζει την µέγιστη τιµή της σε αστέρες µε 
ενεργές θερµοκρασίες της τάξης των 10.000 Κ, 
οι οποίες αντιστοιχούν σε αστέρες φασµατικού 
τύπου Α0. Ο συντελεστής απορρόφησης του 𝛨i 
είναι ανάλογος της πυκνότητας των ηλεκτρονίων 
µε αποτέλεσµα να είναι υψηλότερος στην 
περίπτωση των νάνων αστέρων από ότι στους 
υπεργίγαντες αστέρες. Η τελευταία παρατήρηση 
οφείλεται στο γεγονός ότι οι νάνοι αστέρες 
φέρουν υψηλές τιµές επιφανειακής βαρύτητας, 
και πίεσης αερίων στα στρώµατα τα οποία 
δηµιουργούν το συνεχές. 

Άλλα στοιχεία µε πολύ µικρότερες 
αφθονίες από το υδρογόνο είναι δυνατόν να 
εµφανίζουν δέσµιες – ελεύθερες απορροφήσεις 
οι οποίες συναγωνίζονται αυτές του υδρογόνου, 
σε συγκεκριµένα εύρη µηκών κύµατος. Αυτό 
είναι δυνατόν να συµβεί  στην περίπτωση που για 
τα στοιχεία αυτά, στα συγκεκριµένα µήκη 
κύµατος, είναι δυνατές οι δέσµιες – ελεύθερες 
µεταβάσεις από την βασική στάθµη καθώς για το 
υδρογόνο οι δέσµιες ελεύθερες µεταβάσεις 
προέρχονται από διεγερµένη στάθµη. Για το λόγο 
αυτό τα διάφορα χηµικά στοιχεία, πλην του 
υδρογόνου, µας απασχολούν µόνο στα µήκη 
κύµατος που είναι µεγαλύτερα από το όριο www.diavlosbooks.gr
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Lyman. Τα πιο άφθονα στοιχεία πέραν του 
υδρογόνου έχουν δυναµικά ιονισµού µεγαλύτερα 
από αυτό του υδρογόνου (ήλιο και νέο) ή 
παρόµοια µε αυτό του υδρογόνου (οξυγόνο, 
άνθρακας και άζωτο).  Η αφθονία των στοιχείων 
πυρίτιο, µαγνήσιο και σίδηρος είναι της τάξης 
των 2 − 4 ∙ 10il φορές αυτή του υδρογόνου και 
τα δυναµικά ιονισµού τους αντιστοιχούν σε 
κορυφές ιονισµού από τη βασική στάθµη σε 
µήκη κύµατος 152	𝑛𝑚, 162	𝑛𝑚	𝜅𝛼𝜄	157	𝑛𝑚 
αντίστοιχα. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να 
παίξουν σηµαντικό ρόλο σε ψυχρότερα αστέρια 
µεταξύ αυτών των µηκών κύµατος και του ορίου 
Lyman. Η διαδικασία περιπλέκεται από το 
γεγονός ότι µερικά από τα άτοµα έχουν πολύ 
χαµηλά κείµενα διεγερµένα επίπεδα τα οποία 
είναι αισθητώς πυκνοκατοικηµένα σε µέτριες 
θερµοκρασίες και εποµένως µπορούν να 
συνεισφέρουν στις δέσµιες – ελεύθερες 
απορροφήσεις στα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 
Ένα τέτοιο παράδειγµα συναντάµε στην 
περίπτωση των ψυχρών αστέρων, όπου το 𝑀𝑔	𝐼  
του οποίου το κατώφλι για απορρόφηση από την 
πρώτη διεγερµένη κατάσταση είναι στα 
251,7	𝑛𝑚	 δίνοντας έτσι µια αξιοσηµείωτη 
ασυνέχεια στον συνολικό συντελεστή 
απορρόφησης. www.diavlosbooks.gr
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Σε πολύ θερµά αστέρια οι δέσµιες - 
ελεύθερες απορροφήσεις των ιόντων ελαφρών 
χηµικών στοιχείων όπως 𝐶	𝐼𝐼𝐼	𝜅𝛼𝜄	𝐶	𝐼𝑉,  
𝛮	𝛪𝛪	𝜅𝛼𝜄	𝛮	𝛪𝑉, 𝛰	𝛪𝛪𝛪	𝜅𝛼𝜄	𝛰	𝑉 , 𝑁𝑒	𝐼𝑉	𝜅𝛼𝜄	𝑁𝑒	𝑉 
µε κορυφές µεταξύ 46 και 10 nm είναι 
σηµαντικές για συγκεκριµένες επιφανειακές 
βαρύτητες και εύρη θερµοκρασιών. Οι δέσµιες – 
ελεύθερες απορροφήσεις του 𝑂	𝐼𝑉  µε κορυφή 
στα 9  nm παίζουν σηµαντικό ρόλο στους Ο 
υπεργίγαντες. 

Προτού κλείσουµε µε τις δέσµιες – 
ελεύθερες απορροφήσεις οφείλουµε να  
εξετάσουµε µε µεγαλύτερη λεπτοµέρεια το 
πρόβληµα της πυκνότητας ηλεκτρονίων στους 
ψυχρούς αστέρες µιας και ο συντελεστής 
απορρόφησης είναι ανάλογος της πυκνότητας 
των 𝛨i ιόντων, ο οποίος µε τη σειρά του είναι 
ανάλογος της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. 
Προκύπτει στο σηµείο αυτό το ερώτηµα της 
προέλευσης των ηλεκτρονίων στην περίπτωση 
των ψυχρών άστρων. Σε µια πρώτη εκτίµηση, για 
δεδοµένη θερµοκρασία και πίεση, θεωρούµε τα 
διάφορα χηµικά στοιχεία τα οποία είναι οι 
βασικοί δότες ηλεκτρονίων και υπολογίζουµε την 
προκύπτουσα ηλεκτρονιακή πυκνότητα την 
οποία θεωρούµε ίση µε την πυκνότητα ιόντων 
του στοιχείου, δηλαδή 𝑁" = 𝑁��. Η µεγαλύτερη 
τιµή της πυκνότητας των ηλεκτρονίων www.diavlosbooks.gr
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καταδεικνύει και τον βασικό δότη ηλεκτρονίων 
και η τιµή αυτή µπορεί στη συνέχεια να 
χρησιµοποιηθεί σε µία επαναληπτική διαδικασία 
λαµβάνοντας υπόψη όλους τους δότες 
ηλεκτρονίων. 

Για το υδρογόνο, η ολική πίεση αερίων 
είναι 𝑃~𝑃(𝐻u) + 𝑃(𝐻�) + 𝑃"  αγνοώντας την 
10% συνεισφορά από το ήλιο, µε αποτέλεσµα να 
έχουµε: 

𝑁(𝐻u) =
𝑃
𝑘𝑇 − 2𝑁"					(1.7) 

Η εξίσωση του Saha δίνει: 
  

𝑁(𝐻�)𝑁"
𝑁(𝐻u) =

𝛮")
𝑃
𝑘𝑇 − 2𝑁"

= 𝑓G(𝑇)				(1.8) 

 
Στο σηµείο αυτό µας ενδιαφέρουν θερµοκρασίες 
στις οποίες ο βαθµός ιονισµού του υδρογόνου 
είναι πού χαµηλός. Αν βασικός δότης 
ηλεκτρονίων είναι ένα µέταλλο Χ µε αφθονία Α 
σε σχέση µε το υδρογόνο τότε σε µια πρώτη 
προσέγγιση είναι: 
 

𝑃 = 𝑁(𝐻)𝑘𝑇			𝜅𝛼𝜄				
𝛮(𝛸�)𝛮"
𝛮(𝛸u) = 𝑓¡(𝑇)					(1.9) 

όπου 
 www.diavlosbooks.gr
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𝑓¡  είναι η συνάρτηση Saha για το µέταλλο Χ και  
 

𝛢 =
[𝛮(𝛸�) + 𝛮(𝛸u)]

𝛮(𝛨) 					(1.10) 

Έτσι έχουµε: 
 

𝛢𝑃
𝑘𝑇 = 𝛮(𝛸�)[1 + 𝛮(𝛸u) 𝛮(𝛸�)⁄ ]

= 𝛮"[1 + 𝛮" 𝑓¡⁄ ]					(1.11) 
 
Λύνοντας έτσι την εξίσωση 
 
𝑁") + 𝑓¡𝑁" − (𝐴𝑃 𝑘𝑇⁄ )𝑓¡(𝑇) = 0					(1.12) 

 
βρίσκουµε  την πυκνότητα των ηλεκτρονίων 
Σε θερµοκρασία  𝛵 = 10+	𝐾  το υδρογόνο 

είναι ο βασικός δότης ηλεκτρονίων, ενώ στους 
6.000	𝐾  στοιχεία µε δυναµικά ιονισµού ~1,2 ∙
10i3x𝐽 , όπως ο σίδηρος, το πυρίτιο και το 
µαγνήσιο επικρατούν. Σε ακόµη πιο χαµηλές 
θερµοκρασίες, στοιχεία τα οποία ιονίζονται πολύ 
εύκολα, όπως το νάτριο και το κάλιο (δυναµικά 
ιονισµού της τάξης των 8 ∙ 10i3j	𝐽), παρέχουν το 
µεγαλύτερο µέρος του µικρού αριθµού 
ηλεκτρονίων. Τα στοιχεία νάτριο και κάλιο έχουν 
πολύ χαµηλότερες αφθονίες από ότι το σίδηρο το 
πυρίτιο και το µαγνήσιο µε αποτέλεσµα η 
συνεισφορά τους να µην είναι τόσο σηµαντική σε www.diavlosbooks.gr
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θερµοκρασίες όπου στοιχεία σαν τον σίδηρο 
ιονίζονται. Τα άλλα µεγάλης αφθονίας στοιχεία 
έχουν δυναµικά ιονισµού µεγαλύτερα ή 
παρόµοια µε αυτό το υδρογόνου µε αποτέλεσµα 
να ιονίζονται σε θερµοκρασίες στις οποίες το 
περισσότερο άφθονο υδρογόνο κυριαρχεί. Στα 
ψυχρά άστρα ο συντελεστής απορρόφησης 
εξαρτάται από την αφθονία του βασικού δοτή 
ηλεκτρονίων και κατά συνέπεια από την 
µεταλλικότητα. Ένα φτωχό σε µέταλλα άστρο θα 
έχει µικρό συντελεστή απορρόφησης γραµµής 
για τις µεταλλικές γραµµές αλλά επίσης θα έχει 
µικρό συντελεστή συνεχούς απορρόφησης µε 
αποτέλεσµα οι µεταλλικές γραµµές, οι οποίες 
υπολογίζονται σε σχέση µε το συνεχές, να µην 
εµφανίζονται ιδιαίτερα ασθενείς. 
Αν θεωρήσουµε σε µία πρώτη προσέγγιση ότι 

ο συντελεστής απορρόφησης ακολουθεί ένα 
νόµο δύναµης ως προς την πίεση, δηλαδή 𝑘 =
𝑘u𝑃¤ℎ(𝑇), όπου h(T) είναι µία συνάρτηση η 
οποία δίνει την εξάρτηση από τη θερµοκρασία 
και το 𝑘u περιέχει την εξάρτηση από την χηµική 
αφθονία του µετάλλου δότη, τότε η εξίσωση 
υδροστατικής ισορροπίας ολοκληρωµένη από 
𝜏 = 0	𝜇έ𝜒𝜌𝜄	𝜏 = 𝜏′ δίνει: 

 

𝑃(𝜏©) = ª
(𝛼 + 1)𝑔

𝑘u
1

ℎ(𝛵)
«
3 (¤�3)⁄

					(1.13) www.diavlosbooks.gr
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Έτσι, αν 𝜏′  είναι το στρώµα δηµιουργίας του 
συνεχούς και η θερµοκρασία είναι σταθερή τότε:  
 

𝑃 ∝ W
𝑔
𝑘u
X
3 (¤�3)⁄

						 (1.14) 

 
Συνεχίζοντας, για το 𝛨i  είναι: 𝑘 ∝ 𝑁(𝛨i) 𝜌⁄ , 
µιας και ο συντελεστής απορρόφησης είναι ανά 
µονάδα µάζας. Η ατµόσφαιρα αποτελείται 
κυρίως από υδρογόνο µε αποτέλεσµα να είναι 
𝜌~𝑁(𝐻u)𝑚G και συνεπώς από την εξίσωση του 
Saha για το 𝛨i έχουµε: 
 
𝑘 ∝ 𝑁(𝛨i) 𝑁(𝛨u)⁄ ∝ 𝑁"	(	𝛾𝜄𝛼	𝛿𝜀𝛿𝜊𝜇έ𝜈𝜂	𝛵) 

 
Αν λοιπόν τα ηλεκτρόνια προέρχονται από ένα 
µέταλλο µε αφθονία Α το οποίο είναι σχεδόν 
πλήρως ιονισµένο τότε: 
 
𝑁" = 𝐴𝑁(𝛨u)	𝜅𝛼𝜄	𝑘

∝ 𝐴𝑃	(𝛾𝜄𝛼	𝛿𝜊𝜎𝜇έ𝜈𝜂	𝛵)	𝜇𝜀	𝑘u
∝ 𝐴, 𝑎 = 1	𝜅𝛼𝜄	𝑃 ∝ (𝑔 𝐴⁄ )3 )⁄  

 
Έτσι, σε πρώτη προσέγγιση αν συγκρίνουµε 
ψυχρά άστρα ίδιας θερµοκρασίας, η οποία να 
είναι τέτοια ώστε ο κύριος δότης ηλεκτρονίων να 
έχει εξαιρετικά ιονισµένος, τότε ο συντελεστής www.diavlosbooks.gr



 

34 
 

συνεχούς απορρόφησης στο ορατό θα είναι 
ανάλογος του  𝛢3 )⁄ 𝑔3 )⁄ . 

Η τελευταία διαδικασία την οποία θα 
µελετήσουµε είναι αυτή της ελεύθερης – 
ελεύθερης απορρόφησης, στην οποία ο 
συντελεστής απορρόφησης είναι ανάλογος του 
κύβου του µήκους κύµατος λ, και επικρατεί στα 
µακρά µήκη κύµατος. Η επικράτηση αυτή 
οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα άνω 
κατώφλι µηκών κύµατος. Σε θερµοκρασίες 
αρκετά υψηλές ώστε το υδρογόνο να ιονίζεται, η 
ελεύθερη – ελεύθερη απορρόφηση του 𝛨u 
(δηλαδή η αλληλεπίδραση ενός ελεύθερου 
ηλεκτρονίου µε το ιόν 𝛨� ) θα είναι η πιο 
σηµαντική συνεισφορά η οποία οφείλεται στην 
υψηλή αφθονία του υδρογόνου. Ο συντελεστής 
ελεύθερης – ελεύθερης απορρόφησης για 
υδρογονοειδή ιόντα είναι ανάλογος του 𝛧) όπου 
Ζ είναι το φορτίο στον πυρήνα. Έτσι, στο 
εσωτερικό των αστέρων όπου τα περισσότερα 
άτοµα είναι πλήρως ιονισµένα ένα στοιχείο σαν 
το οξυγόνο µε 𝛧) = 256  θα είναι ικανό να 
συνεισφέρει σηµαντικά παρά το γεγονός ότι η 
αφθονία του είναι 1 1.000⁄  αυτής του 
υδρογόνου. Αξίζει να σηµειωθεί πως ακόµη και 
στις πολύ θερµές ατµόσφαιρες τα άτοµα είναι 
ελάχιστες φορές ιονισµένα, και µόνο το ήλιο 
είναι δυνατόν να συνεισφέρει ικανοποιητικά www.diavlosbooks.gr
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στην ελεύθερη – ελεύθερη απορρόφηση. Σε 
ψυχρά άστρα, η ελεύθερη – ελεύθερη 
απορρόφηση του 𝛨i                      
(αλληλεπίδραση µεταξύ ηλεκτρονίου και ενός 
ουδέτερου ατόµου υδρογόνου) επικρατεί, ενώ  
στα πολύ ψυχρά άστρα η ελεύθερη – ελεύθερη 
απορρόφηση του 𝛨)i θα είναι πιο σηµαντική (η 
ενεργός διατοµή της τελευταίας διαδικασίας είναι 
περίπου η µισή από αυτή του 𝛨i στο ίδιο µήκος 
κύµατος). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σ

  
 
 
 

Εικόνα 1.4. Συντελεστής απορρόφησης του 𝛨i (ανάλογος 
της πίεσης ηλεκτρονίων) για  𝛵 = 5.700	𝛫, 𝑃" = 3	𝑁𝑚i) 

 
Για αστέρες ψυχρότερους από 7.000	𝐾, η  www.diavlosbooks.gr



 

36 
 

δέσµια - ελεύθερη απορρόφηση του 𝛨i  είναι 
αυτή που κυριαρχεί επί της συνεχούς 
απορρόφησης για το µεγαλύτερο εύρος του 
ορατού φάσµατος αλλά κόβεται απότοµα 
στα 1.650	𝑛𝑚  και η ανερχόµενη ελεύθερη – 
ελεύθερη απορρόφηση του 𝛨i  παίρνει τον 
πρώτο ρόλο γύρω στα 1.500	𝑛𝑚  και στα 
µεγαλύτερα µήκη κύµατος. Το αποτέλεσµα είναι 
ότι στα περισσότερα ψυχρά άστρα η ελάχιστη 
τιµή του συντελεστή απορρόφησης, όπου και η 
ατµόσφαιρα είναι πιο διαφανής, συναντάται 
γύρω στα 1.600	𝑛𝑚 (εικόνα 1.4). 
 

Φασµατικές γραµµές 

Ο σκοπός αυτής της σύντοµης εισαγωγής, 
είναι να δοθεί  µια γενική εικόνα των 
επικρατέστερων φασµατικών γραµµών, προτού 
περάσουµε σε πιο λεπτοµερή ανάλυση. 
Ξεκινώντας, ανακαλούµε το γεγονός ότι η 

δοµή των ενεργειακών επιπέδων του υδρογόνου 
είναι τέτοια ώστε τα επίπεδα αυτά να είναι 
πλησιέστερα µεταξύ τους καθώς µεταβαίνουµε 
σε µεγαλύτερους κβαντικούς αριθµούς. (Εικόνα 
1.5). 
Οι µικρού µήκους µεταβάσεις, σειρές Lyman, 

γίνονται από τη βασική στάθµη µε αποτέλεσµα 
αυτές να µπορούν να πραγµατοποιηθούν από όλα www.diavlosbooks.gr
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τα άτοµα υδρογόνου. Οι πιθανότητες µετάβασης 
και τα βάρη ταλάντωσης µειώνονται καθώς 
κανείς πηγαίνει προς επίπεδα υψηλότερων 
κβαντικών αριθµών. Έτσι, η γραµµή Lyman α 
από 𝑛 = 1  σε 𝑛 = 2  είναι η πιο ισχυρή. Η 
µετάβαση µεταξύ της βασικής στάθµης και της 
πρώτης διεγερµένης κατάστασης για την οποία 
είναι επιτρεπτή η µετάπτωση προς την βασική 
στάθµη, εκπέµποντας ακτινοβολία, ονοµάζεται 
γραµµή συντονισµού. 
Οι δοµές των ενεργειακών επιπέδων άλλων 

ατόµων και ιόντων είναι πολύ πιο πολύπλοκές 
από αυτή του υδρογόνου, αλλά η ισχυρότερη 
γραµµή είναι συνήθως η γραµµή συντονισµού, 
και οι ισχυρότερες γραµµές έχουν την τάση να 
εµφανίζονται στα µικρότερα µήκη κύµατος. Τα 
δυναµικά ιονισµού και διέγερσης εξαρτώνται 
αµφότερα από το φορτίο του πυρήνα το οποίο 
µειώνεται από το φαινόµενο θωράκισης των 
ηλεκτρονίων έτσι καθώς προχωράµε προς 
υψηλότερα επίπεδα ιονισµού ενός 
συγκεκριµένου στοιχείου, το δυναµικό ιονισµού, 
το δυναµικό διέγερσης και ο διαχωρισµός των 
επιπέδων αυξάνονται, µε αποτέλεσµα οι ισχυρές 
γραµµές να εµφανίζονται στα µικρότερα µήκη 
κύµατος. www.diavlosbooks.gr
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Εικόνα 1.5. Γραµµές και ενεργειακά επίπεδα του 

υδρογόνου 
 www.diavlosbooks.gr
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  Άτοµα στα οποία το εξώτατο ηλεκτρόνιο 
βρίσκεται στην ίδια στοιβάδα µε άλλα 
ηλεκτρόνια θα έχουν ατελή θωράκιση του 
πυρήνα και συνεπώς θα έχουν υψηλό δυναµικό 
ιονισµού και ισχυρότερες γραµµές στα µικρά 
µήκη κύµατος, γεγονός το οποίο µπορεί να 
παρατηρηθεί στα αδρανή (ευγενή) αέρια ήλιο και 
νέο. Στην περιγραφή αυτών των φαινοµένων 
έχουµε αγνοήσει τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ των 
ηλεκτρονίων οι οποίες και δίνουν την λεπτοµερή 
δοµή των ενεργειακών επιπέδων. Στην 
περίπτωση των µετάλλων όπως σίδηρος, νικέλιο, 
κοβάλτιο, τιτάνιο, βανάδιο και µαγγάνιο, οι 
δοµές είναι τόσο περίπλοκες που µία απλή 
περιγραφή είναι απλά αδύνατη. Τα φάσµατα των 
στοιχείων αυτών εµφανίζουν πολλές γραµµές 
αξιοσηµείωτης έντασης οι οποίες εκτείνονται σε 
ένα µεγάλο φάσµα µηκών κύµατος. 

Οι γραµµές τις οποίες παρατηρούµε σε ένα 
αστρικό φάσµα εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από 
την θερµοκρασία, σε µικρότερο βαθµό από την 
πίεση, µέσω των εξισώσεων Boltzmann και Saha, 
και κατ’ ελάχιστο βαθµό από την αφθονία.  
Εντούτοις, τα στοιχεία που παρατηρούµε 
εξαρτώνται επίσης από την περιοχή µηκών 
κύµατος που χρησιµοποιούµε. 

Τα περισσότερο άφθονα στοιχεία 
(υδρογόνο, οξυγόνο, άνθρακας, νέο, άζωτο) www.diavlosbooks.gr
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έχουν όλα σχετικώς µεγάλα δυναµικά ιονισµού 
και εµφανίζουν γραµµές συντονισµού στο 
υπεριώδες ενώ το ίδιο φαινόµενο είναι ακόµη πιο 
ισχυρό στην περίπτωση των θερµών αστέρων. Σε 
ηλιακές θερµοκρασίες το ήλιο και το νέο είναι µη 
παρατηρήσιµα στο ορατό, ενώ υπάρχουν µόλις 
µερικές απαγορευµένες ή υψηλού ιονισµού 
γραµµές του άνθρακα, του οξυγόνου και το 
υδρογόνου. Το πρώτο διεγερµένο επίπεδο του 
υδρογόνου δηµιουργεί τις σειρές Balmer στο 
ορατό κατά σειρά µειούµενης έντασης 
πηγαίνοντας από την 𝛨𝛼  (𝑛 = 2	𝜎𝜀	𝑛 = 3) στα 
656,5	𝑛𝑚 , στην 𝛨𝛽  (𝑛 = 3	𝜎𝜀	𝑛 = 4)  στα 
486,1	𝑛𝑚 , καταλήγοντας στην 𝛨𝛾	(𝑛 =
2	𝜎𝜀	𝑛 = 5) στα 434,0	𝑛𝑚 και ούτω καθ εξής. Η 
µεγάλη αφθονία του υδρογόνου συνεπάγεται το 
γεγονός οι γραµµές του να είναι αρκετά ισχυρές 
ακόµη και στην περίπτωση των ψυχρών άστρων 
όπου συναντούµε µικρό βαθµό διέγερσης. Η 
ένταση των γραµµών Balmer αυξάνεται µε την 
αύξηση της θερµοκρασίας αγγίζοντας το µέγιστο 
σε θερµοκρασία 1.000 Κ, ενώ η έντασή τους 
αρχίζει να µειώνεται καθώς η θερµοκρασία 
ξεπερνά τους 1.000 Κ καθώς το υδρογόνο αρχίζει 
να ιονίζεται. Αξίζει να σηµειωθεί στο σηµείο 
αυτό πως οι γραµµές του υδρογόνου, στην 
περίπτωση των πολύ θερµών άστρων, δεν είναι 
τόσο ασθενείς, όπως κανείς αναµένει, εξαιτίας www.diavlosbooks.gr
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φαινοµένων µη τοπικής θερµοδυναµικής 
ισορροπίας (non – LTE effects). 

Το δεύτερο κατά σειρά µειούµενης 
αφθονίας στοιχείο, το ήλιο, φέρει µια πιο 
περίπλοκη δοµή ενεργειακών επιπέδων. Τα 
ενεργειακά επίπεδα του ηλίου χαρακτηρίζονται 
από διαχωρισµό σε singlet και triplet επιπέδων µε 
σπιν 𝑆 = 0	𝜅𝛼𝜄	𝑆 = 1 αντίστοιχα, ανάλογα µε το 
αν τα σπιν των ηλεκτρονίων είναι 
αντιπαράλληλα ή παράλληλα. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.diavlosbooks.gr
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2.  Ιονισµένο Υδρογόνο –
Περιοχές ΗΙΙ 
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Εισαγωγή 
 
Οι περιοχές ιονισµένου ατοµικού υδρογόνου, οι 
οποίες ευρέως καλούνται «ΗΙΙ περιοχές», 
αποτελούνται από αέριο το οποίο έχει ιονιστεί 
από φωτόνια µε ενέργειες πάνω από την ενέργεια 
ιονισµού του υδρογόνου, η οποία είναι 13,6	𝑒𝑉. 
Οι περιοχές αυτές µπορεί να είναι είτε κλασικές 
ΗΙΙ περιοχές, οι οποίες έχουν ιονιστεί από θερµά 
Ο και Β αστέρια (ή σµήνη τέτοιων άστρων), και 
σχετίζονται µε περιοχές πρόσφατης δηµιουργίας 
µαζικών άστρων, είτε πλανητικά νεφελώµατα, 
στα οποία τα εξωτερικά περιβλήµατα των AGB 
άστρων (Asymptotic Giant Branch) 
φωτοϊονίζονται από τον θερµό αστρικό πυρήνα. 
Παρά το γεγονός ότι η φυσική προέλευση αυτών 
των αέριων νεφελωµάτων παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλοµορφία, οι φυσικές αρχές που τα διέπουν 
είναι ουσιαστικά οι ίδιες. Έτσι λοιπόν, 
ανεξαρτήτου προελεύσεως, θα αναφερόµαστε σε 
όλες αυτές τις περιοχές καλώντας τες «ΗΙΙ 
περιοχές». 
Τρεις είναι οι διαδικασίες που διέπουν τη 

φυσική των ΗΙΙ περιοχών. 

1. Ισορροπία Φωτοϊονισµού: Το ισοζύγιο 
µεταξύ φωτοϊονισµού και επανασύνδεσης 
καθορίζει τη δοµή του νεφελώµατος καθώς www.diavlosbooks.gr
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και την χωρική κατανοµή των 
καταστάσεων ιονισµού των στοιχείων που 
βρίσκονται στη ζώνη ιονισµού. 
 

2. Θερµική Ισορροπία: Ισοζύγιο µεταξύ 
θέρµανσης και ψύξης. Η θέρµανση 
κυριαρχείται από φωτοηλεκτρόνια που 
αποβάλλονται από το υδρογόνο και το ήλιο 
και έχουν θερµικές ενέργειες της τάξης 
µερικών 𝑒𝑉 . Η ψύξη κυριαρχείται, στις 
περισσότερες ΗΙΙ περιοχές, από 
συγκρούσεις µεταξύ ηλεκτρονίων και 
ιόντων που έχει ως αποτέλεσµα τη 
διέγερση των ιόντων µεταλλικών 
στοιχείων. Η διέγερση αυτή ακολουθείται 
από την εκποµπή «απαγορευµένων» 
γραµµών από χαµηλοενεργειακά, λεπτής 
υφής, επίπεδα. Είναι λοιπόν αυτές οι 
γραµµές «ψύξης» που δίνουν στις ΗΙΙ 
περιοχές τα χαρακτηριστικά τους φάσµατα. 

 
3. Υδροδυναµική Ισορροπία: Περιλαµβάνει 
κρουστικά κύµατα, στρώµατα ιονισµού και 
φωτοδιάσπασης, εκροές και ανέµους 
πλάσµατος. 

 
Οι περιοχές ΗΙΙ, λοιπόν, δηµιουργούνται όταν 

η µακρινή υπεριώδης ακτινοβολία που www.diavlosbooks.gr
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προέρχεται από ένα άστρο, ιονίζει και θερµαίνει 
το περιβάλλοντα αέριο. Η επανασύνδεση θερµών 
ηλεκτρονίων µε πρωτόνια οδηγεί σε 
ουδετεροποίηση. Το ισοζύγιο µεταξύ 
φωτοϊονισµού και επανασύνδεσης (λόγω 
ακτινοβολίας) είναι αυτό που καθορίζει τον 
βαθµό ιονισµού. Η περίσσεια ενέργειας επί του 
δυναµικού ιονισµού µεταφέρεται από το 
φωτοηλεκτρόνιο υπό τη µορφή κινητικής 
ενέργειας. Οι συγκρούσεις µε άλλα ηλεκτρόνια 
έχουν σαν αποτέλεσµα αυτή η ενέργεια να 
µοιράζεται µε τη θάλασσα ηλεκτρονίων γεγονός 
που οδηγεί στο σχηµατισµό ενεργειακής 
κατανοµής Maxwell για τα ηλεκτρόνια. Τα 
θερµικά ηλεκτρόνια µπορούν να διεγείρουν τα 
χαµηλοενεργειακά επίπεδα των διαφόρων 
χηµικών στοιχείων ενώ οι αποδιεγέρσεις µε 
ταυτόχρονη εκποµπή ακτινοβολίας ψύχουν το 
νεφέλωµα. Η ενεργειακή αυτή ισορροπία 
καθορίζει την θερµοκρασία του νεφελώµατος. 
Στην παρούσα εργασία θα εξετάσουµε αυτές τις 
διαδικασίες καθώς επίσης την κατανοµή 
θερµοκρασίας και συµπεριφορά του ιονισµού 
στο νεφέλωµα. 
  
 

 www.diavlosbooks.gr
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Ισοζύγιο ιονισµού 

Ξεκινώντας, θεωρούµε τον ιονισµό ενός 
νεφελώµατος το οποίο αποτελείται µόνο από 
υδρογόνο. Το υδρογόνο µπορεί να ιονιστεί από 
φωτόνια τα οποία έχουν ενέργεια µεγαλύτερη ή 
ίση από 13,6	𝑒𝑉	(912	Å	ή	3,3 ∙ 103l	𝐻𝑧) . Τα 
13,6	𝑒𝑉 είναι το ενεργειακό κατώφλι ιονισµού 
του ατόµου του υδρογόνου. Το ισοζύγιο ιονισµού 
λοιπόν εκφράζεται µέσω της σχέσης:  

𝑛G µ 4𝜋𝛮(𝜈)𝛼`(𝜈)𝑑𝜈 = 𝑛"𝑛¶𝛽·(𝑇")
∞

9¸

					 (2.1) 

Όπου 
• Το ολοκλήρωµα είναι πάνω σε όλα τα 
φωτόνια µε ενέργεια ℎ𝜈 ≥ ℎ𝜈u , όπου 
ℎ𝜈u = 13,6	𝑒𝑉  είναι ενέργεια ιονισµού 
της 1𝑠 βασικής στάθµης του ατόµου του 
υδρογόνου 

• 𝜈d  είναι η συχνότητα κατωφλίου για 
ιονισµό 

• 𝛼`(𝜈) είναι η ενεργός διατοµή για τον 
ιονισµό 

• 𝛽·(𝑇") είναι ο συντελεστής του ρυθµού 
επανασύνδεσης για όλα τα επίπεδα του 
ατοµικού υδρογόνου σε θερµοκρασία 𝑇" 
 www.diavlosbooks.gr
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Η µέση ένταση του φωτονίου ορίζεται ως: 

𝛮(𝜈) =
𝐽(𝜈)
ℎ𝜈 					(2.2) 

 
Όπου 𝐽(𝜈) είναι η µέση ένταση των φωτονίων 
που προκαλούν τον ιονισµό.  

Οι πυκνότητες ουδέτερου υδρογόνου, 𝑛G , 
ηλεκτρονίων,𝑛", και πρωτονίων 𝑛¶, σχετίζονται 
µέσω της αρχής διατήρησης του φορτίου και της 
εξίσωσης αφθονίας του υδρογόνου, έτσι έχουµε: 

𝑛" = 𝑛¶					(2.3) 

και 

𝑛¶ + 𝑛G = 𝑛					(2.4) 
 
όπου 𝑛 είναι η συνολική πυκνότητα. 

Ορίζοντας,  𝜀 = »(𝜈 𝜈d) − 1⁄ ,  η ενεργός 
διατοµή ιονισµού του υδρογόνου δίνεται από τη 
σχέση: 

 

𝛼`(𝜈) = 𝛼u(
𝜈d
𝜈 )

+ exp	[4 (1 − 𝑡𝑎𝑛
i3𝜀) 𝜀⁄

1 − exp	[−2𝜋 𝜀]⁄ 					(2.5) 

όπου 𝛼u είναι η ενεργός διατοµή για το κατώφλι 
(= 6,3 ∙ 10i3x𝑐𝑚)).   
Η ενεργός διατοµή του ιονισµού εµφανίζει 

ένα απότοµο µέγιστο κοντά στο κατώφλι ενώ www.diavlosbooks.gr
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µετά µειώνεται ανάλογα του 𝜈ir (Εικόνα 2.1). Η 
επανασύνδεση είναι δυνατό να συµβεί σε όλες 
τις διεγερµένες καταστάσεις του ουδέτερου 
υδρογόνου µέσω αυθόρµητης εκποµπής 
φωτονίου. Περεταίρω εφησυχασµός του 
διεγερµένου ατόµου υδρογόνου 
πραγµατοποιείται µέσω της εκποµπής 
περισσότερων φωτονίων. Ο συνολικός 
συντελεστής του ρυθµού επανασύνδεσης είναι 
4,28 ∙ 10i3r𝑐𝑚r𝑠𝑒𝑐i3  σε θερµοκρασία 10+	𝛫 . 
Ο συντελεστής επανασύνδεσης  της βασικής 
στάθµης είναι 1,6 ∙ 10i3r𝑐𝑚r𝑠𝑒𝑐i3  σε 
θερµοκρασία ηλεκτρονίων 10+	𝛫 , που είναι 
περίπου το 40% του ολικού συντελεστού 
επανασύνδεσης. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 
δυνάµεις Coulomb προτιµούν τις αργές 
αλληλεπιδράσεις έπεται πως ο συντελεστής 
επανασύνδεσης θα είναι αντιστρόφως ανάλογος 
της θερµοκρασίας των ηλεκτρονίων (ανάλογος 
του  𝛵"

iu,x).   Η ακτινοβολιακή επανασύνδεση 
είναι συνεπώς µια αργή διαδικασία 
(~	100	𝜒𝜌ό𝜈𝜄𝛼	𝛾𝜄𝛼	𝜌 ≅ 10r𝑐𝑚ir) . Οι 
συγκρούσεις ηλεκτρονίου – ηλεκτρονίου 
συµβαίνουν σε χρονική κλίµακα των 30 sec. 
Έτσι, τα φωτοηλεκτρόνια αποκτούν µια 
ενεργειακή κατανοµή Maxwell πριν την 
επανασύνδεση. www.diavlosbooks.gr
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Πέραν των αστρικών φωτονίων, το πεδίο 
ακτινοβολίας δέχεται τη συνεισφορά από 
φωτόνια τα οποία προέρχονται από νεφελώµατα 
και τα οποία παράγονται µέσω επανασύνδεσης. 
Μερικά από αυτά τα φωτόνια είναι δυνατόν να 
ιονίσουν ξανά το ουδέτερο υδρογόνο. Έτσι, η 
επίλυση του ισοζυγίου ιονισµού απαιτεί την 
επίλυση της εξίσωσης διάδοσης ακτινοβολίας για 
τα φωτόνια του νεφελώµατος τα οποία 
προκαλούν τους ιονισµούς. Το γεγονός αυτό 
µεταφέρει το τοπικό πρόβληµα του ισοζυγίου 
ιονισµού σε ένα πολύ γενικότερο πρόβληµα. 
Δεδοµένων των ταχέων ρυθµών εφησυχασµού 
των επιπέδων του ΗΙΙ (10i+ − 10ix	sec	)  σε 
σύγκριση µε την χρονική κλίµακα ιονισµού 
(~10�	𝑠𝑒𝑐)  µπορούµε µε βεβαιότητα να 
υποθέσουµε ότι όλα τα άτοµα υδρογόνου 
βρίσκονται στη θεµελιώδη κατάσταση κάτω από 
τις συνθήκες που έχουµε υποθέσει µέχρι το 
σηµείο αυτό. Όταν το ουδέτερο υδρογόνο 
βρίσκεται αποκλειστικά στη θεµελιώδη 
κατάσταση τότε µόνο οι επανασυνδέσεις κατ’ 
ευθείαν προς την βασική στάθµη θα παράγουν 
φωτόνια τα οποία είναι ικανά να ιονίσουν ξανά 
το υδρογόνο. Υπό την υπόθεση ότι όλα τα 
φωτόνια, που προκαλούν ιονισµό παράγονται µε 
απ’ ευθείας επανασυνδέσεις µε την βασική 
στάθµη, απορροφώνται στο ίδιο σηµείο  στο www.diavlosbooks.gr
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οποίο παράγονται (on – the – spot 
approximation) το ισοζύγιο ιονισµού καθίσταται 
ένα τοπικό πρόβληµα., έτσι έχουµε:  

𝑛G µ 4𝜋𝛮⋆ exp[−𝜏(𝜈, 𝑟)] 𝛼`(𝜈)𝑑𝜈
∞

9¸
= 𝑛"𝑛¶𝛽Á(𝑇")					 (2.6) 

όπου 4𝜋𝛮⋆  είναι το τοπικό πεδίο φωτονίων 
εξαιτίας του αστέρα, 

4𝜋𝛮⋆ =
𝐿⋆(𝜈)
4𝜋𝑟)ℎ𝜈 					(2.7) 

και  𝐿⋆(𝜈)  είναι η αστρική λαµπρότητα σε 
συχνότητα 𝜈, 𝑟 είναι η απόσταση από τον αστέρα 
και  𝛽Á είναι ο συντελεστής επανασύνδεσης για 
όλα τα επίπεδα µε 𝑛 ≥ 2 . Το οπτικό βάθος 
𝜏(𝜈, 𝑟) δίνεται από την σχέση: 
 

𝜏(𝜈, 𝑟) = µ𝑛G(𝑟′)𝛼`(𝜈)𝑑𝑟′
Â

u

					 (2.8) 

 
Στο σηµείο αυτό, εισάγοντας τον βαθµό 
ιονισµού, 𝑥, 

𝑥 =
𝑛¶

𝑛¶ + 𝑛G
					 (2.9) www.diavlosbooks.gr



 

51 
 

το ισοζύγιο ιονισµού µπορεί να γραφτεί ως 

1 − 𝑥
𝑥) =

𝑛𝛽Á(𝑇")
4𝜋𝛼G𝛮

					(2.10) 

 
όπου ο µέσος συντελεστής ιονισµού, 𝛼G, δίδεται 
από τη σχέση 

𝛼G =
1
𝛮
µ𝛮⋆(𝜈, 𝑟)𝛼`(𝜈)𝑑𝜈
∞

9¸

					 (2.11) 

και  𝛮 είναι η συνολική ροή των φωτονίων που 
προκαλούν τον ιονισµό, 

𝛮 = µ𝛮(𝜈) exp[−𝜏(𝜈, 𝑟)] 𝑑𝜈
∞

9¸

					 (2.12) 

Ο συνολικός αριθµός των φωτονίων ιονισµού 
που εκπέµπονται από τον αστέρα, ℕÄÅÆ  δίδεται 
από τη σχέση: 

ℕÄÅÆ = µ
𝐿⋆(𝜈)
ℎ𝜈 𝑑𝜈

∞

9¸

.					(2.13) 

www.diavlosbooks.gr
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Τιµές των ανωτέρων ποσοτήτων δίνονται στον 
Πίνακα 2.1. Ο µέσος συντελεστής ιονισµού 𝛼G, 
ποικίλλει σε περιορισµένο βαθµό συναρτήσει του 
φασµατικού τύπου από 2,5 ∙ 10i)𝛼u  σε 4,5 ∙
10i)𝛼u  για µέλανα σώµατα µε ενεργές 
θερµοκρασίες µεταξύ 30.000 Κ και 50.000 Κ. 
 

Σε µία περιοχή ΗΙΙ, το υδρογόνο είναι σχεδόν 
ολοκληρωτικά ιονισµένο. Θεωρώντας πως τα 
αστρικά φωτόνια δεν εξασθενούν, βρίσκουµε για 
τα φωτόνια που προκαλούν τον ιονισµό, σε 
απόσταση 0,5 pc από έναν Ο4 αστέρα, 

www.diavlosbooks.gr
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4𝜋𝛮(𝑟) =
1

4𝜋𝑟)
µ
𝐿⋆(𝜈)
ℎ𝜈

∞

9Ç

𝑑𝜈

≅ 2 ∙ 103) W
0,5	𝑝𝑐
𝑟

X
)

	𝜑𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼	𝑐𝑚i)𝑠𝑒𝑐i3.					(2.14) 

Με την εισαγωγή αριθµητικών τιµών στις 
ατοµικές παραµέτρους,  𝛽Ê	𝜅𝛼𝜄	𝛼G	 έχουµε: 

�𝛽Ê = 2,6 ∙ 10i3r𝑐𝑚r𝑠𝑒𝑐i3

𝛼G = 3 ∙ 10i3j𝑐𝑚) 			⇒ 			1 − 𝑥 = 4 ∙ 10i+ 

για πυκνότητα 10r𝑐𝑚ir . Σηµειώνουµε στο 
σηµείο αυτό ότι το ουδέτερο κλάσµα αυξάνεται 
αυξανοµένης της πυκνότητας.  Εξαιτίας του τόσο 
υψηλού βαθµού ιονισµού το οπτικό βάθος 
µεταξύ του αστέρα και ενός σηµείου σε 
απόσταση 0,5	𝑝𝑐 είναι πολύ µικρό, 𝜏u ≅ 0,2. 
 
Το µέγεθος της ΗΙΙ περιοχής 

Για ένα οπτικά λεπτό νεφέλωµα, το µέγεθος της 
ΗΙΙ περιοχής είναι δυνατόν να βρεθεί µέσω της 
ισορροπίας ιονισµού, η οποία εξισώνει τον ολικό 
ρυθµό επανασύνδεσης, ολοκληρωµένο σε όλο το 
νεφέλωµα, µε την συνολική λαµπρότητα των 
φωτονίων, ℕÄÅÆ . Για ένα νεφέλωµα σταθερής 
πυκνότητας έχουµε: 

ℕÄÅÆ =
4𝜋
3 𝑅cr𝑛)𝛽Ê𝑥

)					(2.15) www.diavlosbooks.gr
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όπου 𝑥  είναι ο µέσος βαθµός ιονισµού του 
νεφελώµατος. Επειδή 𝑥 ≅ 1  για όλο το 
νεφέλωµα, η ακτίνα της ΗΙΙ περιοχής, 𝑅c, είναι 

𝑅c = W
3ℕÄÅÆ
4𝜋𝑛)𝛽Ê

X
3 r⁄

≅ 1,2Ë
10r𝑐𝑚ir

𝑛 Ì
) r⁄

W
ℕÄÅÆ

5 ∙ 10+j	𝜑𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼	𝑠𝑒𝑐i3
X
3 r⁄

	𝑝𝑐					(2.16) 

 Η ακτίνα 𝑅c , συνήθως καλείται ακτίνα  
Strömgren από τον Bengt Strömgren, πρωτοπόρο 
στο πεδίο αυτό. Ο Πίνακας 2.1 εµπεριέχει τις 
σχετικές ιδιότητες των Ο και Β αστέρων και τις 
αντίστοιχες ακτίνες Strömgren. Σε γενικές 
γραµµές, για πυκνότητα 10r𝑐𝑚ir το µέγεθος της 
περιοχής ΗΙΙ είναι της τάξης του ενός parsec. Η 
µάζα του ιονισµένου αερίου είναι τότε 

𝛭`ÎÎ =
4
3𝜋𝑛𝑅c

r𝑚G =
ℕÄÅÆ
𝑛𝛽Á

≅ 80 W
ℕÄÅÆ

5 ∙ 10+j	𝜑𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼	𝑠𝑒𝑐i3X Ë
10r𝑐𝑚ir

𝑛 Ì𝑀⊙					(2.17) 

και εξάγουµε από εδώ το παράδοξο συµπέρασµα 
ότι για ένα άστρο στο οποίο συµβαίνουν 
φαινόµενα ιονισµού, η µάζα του αερίου που 
ιονίζεται αυξάνεται καθώς η πυκνότητα 
µειώνεται. Αυτό που συµβαίνει είναι ότι 
πραγµατοποιούνται λιγότερες επανασυνδέσεις www.diavlosbooks.gr
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ανά µονάδα όγκου σε χαµηλές πυκνότητες  µε 
αποτέλεσµα το ουδέτερο κλάσµα να είναι 
µικρότερο. Ως αποτέλεσµα, ο ίδιος αριθµός 
φωτονίων που ιονίζουν, µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί για να κρατηθεί µεγαλύτερος 
αριθµός ατόµων ιονισµένων και η µάζα του 
ιονισµένου αερίου αυξάνεται. Ο ολικός ρυθµός 
επανασύνδεσης, ολοκληρωµένος σε όλο το 
νεφέλωµα, είναι ανεξάρτητος της πυκνότητας και 
καθορίζεται από την λαµπρότητα των φωτονίων 
που ιονίζουν το αέριο του άστρου. 
 

Βαθµός ιονισµού 

Αν κάνουµε την απλή, αλλά λαθεµένη, υπόθεση 
ότι το σχήµα του αστρικού πεδίου ιονισµού δεν 
αλλάζει µε την απόσταση µέσα στο νεφέλωµα 
καθώς επίσης και το αποδεδειγµένο γεγονός ότι 
το νεφέλωµα είναι πλήρως ιονισµένο, τότε το 
ισοζύγιο ιονισµού στην προσέγγιση σηµείου (on 
the spot approximation), µπορεί να λυθεί 
αναλυτικά. Εισάγουµε την αδιάστατη µεταβλητή 
𝑧 ≡ 𝑟 𝑅c⁄  και το οπτικό βάθος          𝜏 = 𝑛𝛼`𝑅c, 
όπου 𝛼` είναι η µέση ενεργός διατοµή του 
ιονισµού για όλο το πεδίο. Η συνολική ενεργός 
διατοµή για την περιοχή ΗΙΙ είναι τότε 
(1 − 𝑥)𝜏c, όπου (1 − 𝑥) είναι το µέσο ουδέτερο www.diavlosbooks.gr
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κλάσµα. Η εξίσωση που περιγράφει την 
ισορροπία ιονισµού θα είναι η ακόλουθη: 

1 − 𝑥
𝑥) =

3𝑧)exp	[𝜏]
𝜏c

.					(2.18) 

Το οπτικό βάθος στην περίπτωση αυτή θα δίνεται 
από την εξίσωση: 

𝑑𝜏
𝑑𝑧 =

(1 − 𝑥)𝜏c.					(2.19) 

Υποθέτοντας πως 𝑥 ≅ 1 , οι δύο ανωτέρω 
εξισώσεις µπορούν να συνδυαστούν, δίνοντας 
για το οπτικό βάθος 

𝜏 = − ln[1 − 𝑧r]				(2.20) 

Το κλάσµα του ουδέτερου υδρογόνου θα δίνεται 
από τη σχέση: 

(1 − 𝑥) =
3𝑧)

𝜏c(1 − 𝑧r)
					(2.21) 

Για την κλίµακα του οπτικού βάθους, έχουµε 

𝜏c

≅ 10r [
𝑛

10r𝑐𝑚ir]
3 r⁄

W
ℕÄÅÆ

5 ∙ 10+j	𝜑𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼	𝑠𝑒𝑐i3
X
3 r⁄

					(2.22) 

και  συνεπώς το ουδέτερο κλάσµα είναι όντως 
µικρό, ~10ir  για πυκνότητα της τάξης των www.diavlosbooks.gr
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10r𝑐𝑚ir. Το οπτικό βάθος για το µεγαλύτερο 
µέρος της ΗΙΙ περιοχής είναι επίσης µικρό. 
Κοντά στο σύνορο της ΗΙΙ περιοχής (στρώµα 
ιονισµού – ionization front) το ουδέτερο κλάσµα 
– και συνεπώς και το οπτικό βάθος – αυξάνονται 
ταχύτατα. 
Συνεχίζοντας, η απορρόφηση φωτονίων, 

ικανών να προκαλέσουν ιονισµό, θα επιφέρει 
δραστικές αλλαγές στο πεδίο ακτινοβολίας για 
𝜏(𝜈d) ≥ 1  εξαιτίας της µεγάλης (απότοµης)  
εξάρτησης του συντελεστή απορρόφησης από τη 
συχνότητα Εικόνα 2.1.  
Συνεπώς, οι προσεγγίσεις που 

χρησιµοποιήθηκαν για την εξαγωγή των 
εξισώσεων καταρρέουν. Η προσέγγιση σηµείου 
(on the spot approximation) λοιπόν δεν 
επιβεβαιώνεται πλήρως. Επιπροσθέτως, η 
παρουσία ατόµων ηλίου µπορούν να επηρεάσουν 
την ισορροπία ιονισµού. Για µια πιο λεπτοµερή 
ανάλυση λοιπόν οι εξισώσεις της ισορροπίας 
ιονισµού πρέπει να λυθούν αριθµητικά. 

 

www.diavlosbooks.gr
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Εικόνα 2.1  Ενεργός διατοµή ιονισµού του υδρογόνου και 
του ηλίου, εµφανίζει ένα µέγιστο στις παρυφές του 
ιονισµού ενώ µετά πέφτει ανάλογα του 𝜈ir.  Εµφανής είναι 
επίσης η ενεργός διατοµή του οξυγόνου, η οποία 
παρουσιάζει πιο περίπλοκη δοµή. 
 

 

 

 www.diavlosbooks.gr



 

59 
 

Το στρώµα ιονισµού 

Μία περιοχή ΗΙΙ τελειώνει στο στρώµα ιονισµού 
όπου ο βαθµός ιονισµού αλλάζει δραστικά από 
πολύ κοντά στη µονάδα και γίνεται εξαιρετικά 
µικρός. Το στρώµα ιονισµού είναι λοιπόν µια 
µεταβατική περιοχή η οποία διαχωρίζει το 
διαστρικό αέριο το οποίο περιέχει ιονισµένα 
στοιχεία (κυρίως υδρογόνο) από το διαστρικό 
αέριο το οποίο περιέχει ουδέτερα άτοµα του 
στοιχείου. Το πάχος ℓ, αυτής της µεταβατικής 
περιοχής είναι κατά προσέγγιση ίσο µε τη µέση 
ελεύθερη διαδροµή των φωτονίων ιονισµού, 
δηλαδή  

ℓ(𝑥) = (𝑛G𝛼G)i3 = Ò(1 − 𝑥)𝑛𝛼GÓ
i3
.					(2.23) 

Θεωρώντας τώρα ότι 𝑥 ≅ 0,5 για την µεταβατική 
περιοχή έχουµε: 

ℓ = 2 ∙ 10ir Ë
10rcmir

𝑛 Ì𝑝𝑐.					(2.24) 

Το πάχος της µετάβασης ΗΙΙ – ΗΙ, είναι, 
συνεπώς, πολύ µικρότερο από το µέγεθος της 
περιοχής ΗΙΙ (Πινάκας 2.1). 

Μπορούµε να συγκρίνουµε τη µέση 
ελεύθερη διαδροµή σε οποιοδήποτε σηµείο µε το 
µέγεθος της ΗΙΙ περιοχής, www.diavlosbooks.gr
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ℓ(𝑟)
𝑅c

= Ò(1 − 𝑥)𝑛𝛼G𝑅cÓ
i3
≅
1
3 W
𝑅c
𝑟 X

)

.					(2.25) 

Έτσι λοιπόν, για τα αστρικά φωτόνια, η µέση 
ελεύθερη διαδροµή είναι µεγάλη σε σχέση µε το 
µέγεθος της ΗΙΙ περιοχής. Για να γίνει αυτό πιο 
κατανοητό αρκεί να σηµειώσουµε πως η περιοχή 
ΗΙΙ είναι οπτικά λεπτή για τα φωτόνια που 
προκαλούν τον ιονισµό. Στην πραγµατικότητα, η 
µέση ελεύθερη διαδροµή δεν είναι δυνατόν να 
είναι µεγαλύτερη από περιοχή ΗΙΙ (το οπτικό 
βάθος γίνεται 𝜏 ≫ 1 στα όρια της ΗΙΙ περιοχής) 
και οι προσεγγίσεις που κάναµε για να 
οδηγηθούµε στις εξισώσεις, καταρρέουν. Αυτό 
όµως ερµηνεύει, για µία ακόµη φορά, το γεγονός 
ότι το µεγαλύτερο µέρος της αδιαφάνειας 
βρίσκεται σε αυτό το λεπτό µεταβατικό κέλυφος 
στο σύνορο µε το περιβάλλον ουδέτερο αέριο. 

Για τα διάχυτα φωτόνια που παράγονται 
από επανασύνδεση απ’ ευθείας µε την βασική 
στάθµη ισχύει 𝛼` ≅ 𝛼u  και, συνεπώς η µέση 
ελεύθερη διαδροµή για αυτά είναι :  

ℓ(𝑟)
𝑅c

≅ 10i) W
𝑅c
𝑟 X

)

.					(2.26) 

Συνεπώς, η προσέγγιση είναι εύλογη για το 
µεγαλύτερο µέρος της ΗΙΙ περιοχής (για 𝑟 >
0,1𝑅c). www.diavlosbooks.gr
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Δοµή ιονισµού 

Για τον υπολογισµό της δοµής µιας περιοχής ΗΙΙ, 
κρίνεται αναγκαία η επίλυση της εξίσωσης 
διάδοσης ακτινοβολίας: 

𝑑𝐼(𝜈, 𝑟)
𝑑𝑟 = −(1 − 𝑥)𝛼G(𝜈)𝛪(𝜈, 𝑟)

+ 𝑗(𝜈, 𝑟)				(2.27) 

όπου  𝛪(𝜈, 𝑟)  είναι η ένταση του πεδίου 
ακτινοβολίας σε συχνότητα ν και θέση r. 
Μπορούµε να χωρίσουµε το πεδίο ακτινοβολίας 
στο αστρικό µέρος 𝛪⋆ και στο κοµµάτι διάχυσης 
για το νεφέλωµα, 𝛪s"n, το οποίο παράγεται από 
επανασυνδέσεις µε την βασική στάθµη (που 
µπορεί δηλαδή να ιονίσει το ουδέτερο 
υδρογόνο). Η εξίσωση διάδοσης ακτινοβολίας 
για την αστρική ακτινοβολία µπορεί να λυθεί 
δίνοντας, 

4𝜋𝛪⋆(𝜈, 𝑟) =
𝐿⋆(𝜈)
4𝜋𝑟) exp

[−𝜏(𝜈, 𝑟)]					(2.28) 

όπου 𝜏(𝜈, 𝑟) είναι το οπτικό βάθος, 

𝜏(𝜈, 𝑟) = 𝑛𝛼`(𝜈)µ[1 − 𝑥(𝑟 ′)]𝑑𝑟 ′
Â

u

=
𝛼`(𝜈)
𝛼`(𝜈�)

𝜏(𝜈� , 𝑟)					(2.29) www.diavlosbooks.gr
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και 𝜏(𝜈�, 𝑟) είναι το οπτικό βάθος στο κατώφλι. 
Η εξίσωση διάδοσης για το κοµµάτι διάχυσης 
του πεδίου ακτινοβολίας µπορεί να γραφτεί ως 

𝑑𝐼s"n
𝑑𝑟 = −(1 − 𝑥)𝛼`(𝜈)𝐼s"n(𝜈, 𝑟)

+ 𝑗(𝜈, 𝑟).					(2.30) 

Για τις χαµηλές θερµοκρασίες του νεφελώµατος, 
ο συντελεστής εκποµπής εξαιτίας της 
ακτινοβολίας επανασύνδεσης, θα είναι  

𝑗(𝜈, 𝑟)

=
2ℎ𝜈r

𝑐) Ë
ℎ)

2𝜋𝑚𝑘𝑇Ì
r )⁄

exp	[−ℎ(𝜈 − 𝜈d) 𝑘𝑇"]𝑥)𝑛).⁄ 					(2.31) 

Επειδή το πεδίο ακτινοβολίας εξαρτάται από το 
βαθµό ιονισµού του νεφελώµατος, αυτό το σετ 
εξισώσεων πρέπει να λυθεί επαναληπτικά. Ο 
συνολικός αριθµός φωτονίων που παράγονται 
από επανασυνδέσεις δίνεται από τη σχέση, 
𝛽3𝑥)𝑛) , όπου 𝛽3  είναι ο συντελεστής 
επανασύνδεσης µε την βασική στάθµη, ο οποίος 
είναι µόλις το 40% του ολικού αριθµού ιονισµών 
(𝛽·𝑥)𝑛)). Έτσι η επαναληπτική µέθοδος µπορεί 
να ξεκινήσει, σε πρώτη προσέγγιση µε  𝛪s"n = 0. 

www.diavlosbooks.gr
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Η Εικόνα 2.2 απεικονίζει την 
υπολογισµένη ιονισµένη δοµή δύο κλασικών 
περιοχών ΗΙΙ. Όπως είναι αναµενόµενο, το 
θερµότερο άστρο παράγει πολύ µεγαλύτερη 
περιοχή ΗΙΙ. 
 

 

Εικόνα 2.2 Η δοµή ιονισµού ενός νεφελώµατος που 
αποτελείται αποκλειστικά από υδρογόνο και έχει ιονιστεί 
από ένα Ο4 (δεξιά) και ένα Ο8 (αριστερά) αστέρα. 
 

 
 
 www.diavlosbooks.gr
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Η παράµετρος ιονισµού 
 
Θεωρούµε την εξίσωση ισορροπίας ιονισµού 

1 − 𝑥
𝑥) =

𝑛𝛽Á(𝑇")
4𝜋𝛼G𝛮

.					(2.32) 

Ο βαθµός ιονισµού εξαρτάται από τον λόγο 𝛮 𝑛⁄  
και από κάποιες ατοµικές παραµέτρους. Για την 
περιγραφή των περιοχών ΗΙΙ κρίνεται αναγκαίος 
ο ορισµός της παραµέτρου ιονισµού. Ορίζουµε 
λοιπόν, ως παράµετρο ιονισµού το λόγο της 
µέσης έντασης στο πεδίο ιονίζουσας 
ακτινοβολίας, προς την πυκνότητα. Για µοντέλα 
παράλληλων επιπέδων, η παράµετρος ιονισµού 
ορίζεται ως 

𝑈 =
𝑁u
𝑐𝑛 					(2.33) 

όπου  𝑁u  είναι η προσπίπτουσα EUV ροή. Ο 
παράγοντας c µετατρέπει τη ροή σε πυκνότητα 
ενέργεια ακτινοβολίας. Στην περίπτωση ειδικών 
συστηµάτων χρησιµοποιείται µια λίγο 
διαφορετική έκφραση, για τον παράγοντα 
ιονισµού, 

𝑈 =
ℕÄÅÆ

4𝜋𝑅c)𝑛𝑐
					(2.34) www.diavlosbooks.gr
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όπου , ℕÄÅÆ  είναι η αστρική λαµπρότητα των 
φωτονίων που προκαλούν τον ιονισµό και 𝑅c 
είναι η ακτίνα  Strömgren. Στην περίπτωση αυτή, 
η παράµετρος ιονισµού είναι ουσιαστικά ο λόγος 
την πυκνότητας των φωτονίων ιονισµού στα όρια 
της ΗΙΙ περιοχής προς την πυκνότητα του 
υδρογόνου. Λαµβάνοντας υπόψη το φαινόµενο 
της εξασθένισης, ο αριθµός των διαθέσιµων 
φωτονίων ανά ηλεκτρόνιο, θα είναι πολύ 
µικρότερος στις παρυφές της ΗΙΙ περιοχής. Ο 
µέσος λόγος του αριθµού των φωτονίων ιονισµού 
προς την πυκνότητα ηλεκτρονίων, σε όλο τον 
όγκο δίνεται από < ℕÄÅÆ 𝑛" >= 3𝑈⁄ . Όποιος και 
να είναι ο ορισµός, το U είναι ένα µέτρο του 
ρυθµού ιονισµού επί του ρυθµού επανασύνδεσης 
και συνεπώς ελέγχει το ισοζύγιο ιονισµού του Η. 
Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, ο λόγος 
αφθονίας των διαδοχικών επιπέδων ιονισµού 
οπουδήποτε στοιχείου, καθορίζεται από τον 
παράγοντα ιονισµού. Συνεπώς, περιµένουµε ότι 
οι περιοχές µε παρόµοιους παραµέτρους 
ιονισµού, θα έχουν και παρόµοιες ιδιότητες, 
ανεξάρτητα από την γεωµετρία της εκάστοτε 
περιοχής. Η µόνη παράµετρος την οποία έχουµε 
αγνοήσει στο σηµείο αυτό, είναι η σκόνη. Για 
σταθερή περιεκτικότητα σκόνης ανά άτοµο 
υδρογόνου, το κλάσµα των EUV φωτονίων που 
απορροφάται από τη σκόνη, αυξάνεται µε την www.diavlosbooks.gr
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πυκνότητα. Έτσι, για περιοχές ΗΙΙ, υψηλής 
πυκνότητας σε σκόνη,  η παράµετρος U είναι 
µικρότερη από αυτή στην περίπτωση περιοχών 
χαµηλής πυκνότητας σε σκόνη. 

Ήλιον 

Η παρουσία του ηλίου στο διαστρικό αέριο 
µπορεί να επηρεάσει τη δοµή του ιονισµού των 
ΗΙΙ περιοχών. Το πρώτο δυναµικό ιονισµού του 
ηλίου είναι 24,6 eV. Το ήλιο µπορεί να ιονιστεί 
διπλά όταν φωτόνια µε ενέργεια ℎ𝜈 > 55,4	𝑒𝑉 
είναι παρόντα. Εντούτοις, ακόµη και οι πολύ 
θερµοί Ο αστέρες εκπέµπουν πολύ λίγη 
ακτινοβολία σε τόσο υψηλές ενέργειες µε 
αποτέλεσµα το 𝛨𝑒)�  να είναι πολύ µικρής 
σηµασίας. Έτσι, φωτόνια µε ενέργειες µεταξύ 
13,6 και 24,6 eV µπορούν να ιονίσουν µόνο το 
ουδέτερο υδρογόνο ενώ φωτόνια µε ενέργειες 
µεγαλύτερες από 24,6 eV µπορούν να ιονίσουν 
το ουδέτερο υδρογόνο αλλά και το ουδέτερο 
ήλιο. Η ενεργός διατοµή του ιονισµού του 
ουδετέρου ηλίου, 𝛼G"(𝜈), δίνεται από τη σχέση 

𝛼G"(𝜈) = 𝛼G",u exp[−(𝑦 − 1,807)]𝑦
≥ 1,807					(2.35) 

όπου 𝑦 = 𝜈 𝜈d⁄  και 𝜈Ø  είναι η συχνότητα 
κατωφλίου για τον ιονισµού του υδρογόνου. Η www.diavlosbooks.gr
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τιµή 𝑦 = 1,807  αντιστοιχεί στο κατώφλι 
ιονισµού του ηλίου. Η ενεργός διατοµή ιονισµού 
του ηλίου στο κατώφλι είναι  𝛼G",u = 7,35 ∙
10i3x𝑐𝑚). Η σύγκριση των ενεργών διατοµών 
υδρογόνου και ηλίου, για την διαδικασία του 
ιονισµού, φαίνεται στην Εικόνα 2.1 και πρέπει να 
σηµειωθεί ότι παρά την πολύ µικρή αφθονία του 
ηλίου, το ουδέτερο ήλιο συναγωνίζεται αρκετά 
καλά το ουδέτερο υδρογόνο, για φωτόνια µε 
ενέργειες πάνω από 24,6 eV. 

Ποιοτικά, η δοµή του ιονισµού σε ένα 
νεφέλωµα που περιέχει υδρογόνο και ήλιο, 
εξαρτάται από την αφθονία του ηλίου.  Δύο 
ακραίες καταστάσεις µπορούν να διακριθούν. 
Στην πρώτη, όταν υπάρχουν λίγα φωτόνια µε 
ενέργειες ℎ𝜈 > 24,6	𝑒𝑉 , το ουδέτερο κλάσµα 
του ηλίου θα είναι σχετικά µεγαλύτερο από αυτό 
του υδρογόνου. Ως αποτέλεσµα, το ουδέτερο 
ήλιο θα κερδίσει τη «µάχη» και όλα τα φωτόνια 
µε ενέργειες µεγαλύτερες από 24,6 eV θα 
ιονίσουν το ήλιο και όχι το υδρογόνο. Επίσης,  η  
ζώνη 𝐻𝑒�  (και 𝛨�)  θα είναι µικρή και θα 
περιβάλλεται από µία πολύ µεγαλύτερη ζώνη 
𝛨𝑒u, 𝐻�. Συνεχίζοντας, όταν η ροή φωτονίων, µε  
ℎ𝜈 > 24,6	𝑒𝑉, είναι µεγάλη τότε τα φωτόνια µε 
ενέργειες µεταξύ 13,6 και 24,6 eV, παίζουν πολύ 
µικρότερο ρόλο. Στην περίπτωση αυτή, φωτόνια www.diavlosbooks.gr
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µε  ℎ𝜈 > 24,6	𝑒𝑉 θα κρατούν και το ήλιο και το 
υδρογόνο ιονισµένα. 

Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως τα ισοζύγια 
ιονισµού του υδρογόνου και του ηλίου είναι 
συζευγµένα µε το πεδίο ιονίζουσας ακτινοβολίας, 
πάνω από τα 24,6	𝑒𝑉 . Η κατάσταση γίνεται 
ακόµη πιο περίπλοκη µέσω του πεδίου διάχυσης 
ακτινοβολίας. Πρωτίστως, οι απευθείας 
επανασυνδέσεις µε την βασική στάθµη του 
ηλίου, παράγουν φωτόνια τα οποία µπορούν να 
ιονίσουν το υδρογόνο και το ήλιο. 
Επιπροσθέτως, πολλές από τις επανασυνδέσεις 
του ηλίου µε υψηλότερες ενεργειακά 
καταστάσεις παράγουν φωτόνια που µπορούν να 
ιονίσουν το υδρογόνο. Το πόσα φωτόνια 
παράγονται ανά επανασύνδεση εξαρτάται από τις 
ασταθείς καταστάσεις 2r𝑆 και 23𝑆 του 𝛨𝑒u . Σε 
χαµηλές πυκνότητες, η συγκρουσιακή 
αποδιέγερση είναι ασήµαντη και κάθε 
επανασύνδεση έχει πιθανότητα 0,96 για να 
παράγει ένα φωτόνια ικανό να ιονίσει το 
υδρογόνο. Σε υψηλές πυκνότητες (> 10+𝑐𝑚ir), 
η πιθανότητα είναι µόλις 0,66. 
Ένα προσεγγιστικό µέγεθος της ζώνης 𝐻𝑒�, 

µπορεί να βρεθεί µέσω της συνολικής ισορροπίας 
ιονισµού, αγνοώντας την παρουσία του 
υδρογόνου, www.diavlosbooks.gr
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𝑅G" = Ë
3ℕÄÅÆ(𝐻𝑒)

4𝜋𝑦(1 + 𝑦)𝑛)𝛽Á(𝐻𝑒)
Ì
3 r⁄

					(2.36) 

όπου έχει θεωρηθεί ότι το ήλιο είναι πλήρως 
ιονισµένο µέσα σε αυτή τη ζώνη, y είναι η 
αφθονία του ηλίου σε σχέση µε το υδρογόνο 
( 𝑦 ≅ 0,1) , και ℕÄÅÆ(𝛨𝑒)  είναι ο συνολικός 
αριθµός φωτονίων ιονισµού που εκπέµπονται 
από το άστρο. Για έναν Ο9 αστέρα µε  
ℕÄÅÆ(𝐻𝑒) ≅ 1,8 ∙ 10+m𝜑𝜔𝜏ό𝜈𝜄𝛼	𝑠𝑒𝑐i3, η ακτίνα 
Stromgren του 𝛨𝑒� είναι 0,36 pc για πυκνότητα 
10r𝑐𝑚ir ή µόλις το 75% της ακτίνας Stromgren 
του 𝐻� .  Για ψυχρότερα άστρα, η ζώνη 𝛨𝑒� 
συρρικνώνεται ταχύτατα σε σύγκριση µε τη ζώνη 
𝐻�. Τα θερµότερα άστρα έχουν 𝐻𝑒� ζώνες που 
πρακτικά συµπίπτουν µε την  𝐻� ζώνη. 
Η δοµή ιονισµού ενός νεφελώµατος που περιέχει 
υδρογόνο και ήλιο φαίνεται στην Εικόνα 2.3. 
Συγκρίνοντας µε την περίπτωση του 
νεφελώµατος που αποτελείται αµιγώς από 
υδρογόνο (Εικόνα 2.2), παρατηρούµε ότι η ζώνη 
του ιονισµένου υδρογόνου είναι ελαφρώς 
µικρότερη, εξαιτίας της απορρόφησης των 
φωτονίων ιονισµού από το ήλιο. Το θερµό Ο4 
άστρο έχει µία ζώνη 𝐻𝑒��  γύρω του. Στην 
περίπτωση αυτή η 𝐻𝑒�  ζώνη είναι ελαφρώς 
µεγαλύτερη από την 𝐻� ζώνη. Επειδή η ενεργός 
διατοµή του ιονισµού κορυφώνεται ιδιαίτερα στο www.diavlosbooks.gr
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κατώφλι, το αστρικό πεδίο ακτινοβολίας είναι 
λιγότερο εξασθενηµένο στις µεγάλες συχνότητες. 
Επειδή η ενεργός διατοµή του υδρογόνου, για 
πολύ ενεργητικά σωµατίδια είναι µικρότερη από 
αυτή του ηλίου, το ήλιο µπορεί να παραµείνει 
ιονισµένο για περισσότερο χρόνο από ότι το 
υδρογόνο. Όπως αναµένεται λοιπόν, στα 
ψυχρότερα άστρα, η ζώνη 𝐻𝑒�  συρρικνώνεται 

σε σχέση µε την 𝐻� ζώνη.  
 
Εικόνα 2.3 Η δοµή ιονισµού ενός νεφελώµατος που 
περιέχει υδρογόνο και ήλιο. Για έναν  Ο8 αστέρα οι ζώνες 
𝛨� και 𝛨𝑒� ουσιαστικά συµπίπτουν.  
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Θερµική δοµή περιοχών ιονισµένου 
αερίου 

Το ισοζύγιο θερµικής ενέργειας σε ένα στατικό, 
ιονισµένο νεφέλωµα κυριαρχείται από την 
αλληλεπίδραση µεταξύ θέρµανσης, λόγω 
φωτοϊονισµού, και ψύξης λόγω επανασύνδεσης  
και ακτινοβολιακών απωλειών. Η θερµοκρασία 
του νεφελώµατος, είναι επί της ουσίας η κινητική 
θερµοκρασία των ελεύθερων ηλεκτρονίων, τα 
οποία αποκτούν µία κατανοµή ταχυτήτων 
Maxwell, εξαιτίας των µεταξύ τους 
συγκρούσεων. 

Θέρµανση λόγω φωτοϊονισµού 

Η κύρια πυγή θέρµανσης µιας ιονισµένης 
περιοχής είναι ο φωτοϊονισµός. Η ενέργεια που 
εγχέεται στο ηλεκτρονιακό πλάσµα λόγω 
ιονισµού είναι: 

1
2𝑚"𝑢") = ℎ(𝜈 − 𝜈u)					(2.37) 

Όπου  ℎ𝜈u  είναι το δυναµικό ιονισµού του 
ατόµου του υδρογόνου. Ο ρυθµός θέρµανσης 
λόγω φωτοϊονισµού για το υδρογόνο είναι: 

𝐺(𝛨u) = 𝑛G µ
4𝜋𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9Ç

ℎ(𝜈 − 𝜈u)𝑎9(𝛨u)𝑑𝜈					(2.38) www.diavlosbooks.gr
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όπου,  

• 𝑛G , είναι η αριθµητική πυκνότητα 
ατόµων υδρογόνου (#	𝛨	𝛼𝜏ό𝜇𝜔𝜈/ό𝛾𝜅𝜊) 

• (4𝜋𝐽9)/ℎ𝜈 , είναι ροή των φωτονίων 
ιονισµού  

• ℎ(𝜈 − 𝜈u) , ενέργεια που εγχέεται στο 
πλάσµα ανά φωτοϊονισµό 

• 𝑎9(𝛨) , είναι η ενεργός διατοµή του 
φωτοϊονισµού 

Η συνθήκη ισορροπίας φωτοϊονισµού για ένα 
υδρογονοειδές νεφέλωµα είναι: 

𝑛G µ
4𝜋𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9Ç

𝑎9(𝛨u)𝑑𝜈 = 𝑛"𝑛¶𝛼·(𝛨u, 𝛵)				(2.39) 

Ο συνολικός ρυθµός ψύξης τότε, θα είναι: 

𝐺(𝛨u)

= 𝑛"𝑛¶𝛼·(𝛨, 𝛵) µ
𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9Ç

ℎ(𝜈 − 𝜈u)𝑎9(𝛨)𝑑𝜈 µ
𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9Ç

𝑎9(𝛨)𝑑𝜈Ý 					(2.40) 

Ο λόγος των ολοκληρωµάτων είναι η µέση 
θερµική ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων, έτσι 

𝐺(𝛨u) =
3
2𝑘𝑇\s\Þ ∙ 𝑛"𝑛¶𝛼·

(𝛨u, 𝛵)				(2.41) 

www.diavlosbooks.gr
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𝑇\s\Þ είναι η αρχική ενέργεια των ηλεκτρονίων. 
Αν η κεντρική πυγή είναι ένα άστρο µε ενεργό 
θερµοκρασία 𝛵⋆ , τότε υποθέτοντας πως το 
αστρικό φάσµα είναι αυτό ενός µέλανος σώµατος 
έχουµε, 𝑇\s\Þ ≅ 𝛵⋆ . Η σχέση αυτή µας δίνει ένα 
λογικό όριο για την αρχική θερµοκρασία του 
νεφελώµατος. 

Ψύξη 

Υπάρχουν τρεις κύριες πυγές ψύξης σε µία ΗΙΙ 
περιοχή: Ψύξη λόγο επανασύνδεσης, ελεύθερη – 
ελεύθερη συνεχής εκποµπή (bremsstrahlung) και 
γραµµική εκποµπή από διεγερµένα, λόγω 
συγκρούσεων, ιόντα. 

 Ψύξη λόγω επανασύνδεσης 

Η ενέργεια που αφαιρείται από το θερµικό 
ηλεκτρονικό πλάσµα, όταν τα ηλεκτρόνια 
επανασυνδέονται µε πρωτόνια προς σχηµατισµό 
ουδέτερου υδρογόνου (𝛨u) είναι: 

𝐿ß(𝐻) = 𝑛"𝑛¶𝑘𝑇𝛽·(𝛨u, 𝛵)			(2.42) 

όπου 𝛽·(𝛨u, 𝛵)  είναι ο συντελεστής 
επανασύνδεσης (µέση τιµή του συντελεστού 
πάνω σε όλες τις ενέργειες): www.diavlosbooks.gr
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𝛽·(𝛨u, 𝛵) = àà𝛽sÄ(𝛨u, 𝛵)
si3

Äáu

Ú

sá3

					(2.43) 

και 

𝛽sÄ(𝛨u, 𝛵)

=
1
𝑘𝑇

µ 𝑢𝜎sÄ(𝛨u, 𝛵)
Ú

u

1
2𝑚"𝑢)𝑓(𝑢)𝑑𝑢					(2.44) 

Η ενεργός διατοµή της επανασύνδεσης 
𝜎sÄ(𝛨u, 𝛵) εξαρτάται από τις σχετικές ταχύτητες 
των ηλεκτρονίων και των πρωτονίων. 

𝜎sÄ(𝛨u, 𝛵) ∝ 𝑢i)					(2.45) 

Έτσι, η επανασύλληψη των αργών ηλεκτρονίων 
ευνοείται επί των ταχέως κινούµενων 
ηλεκτρονίων. Το γεγονός αυτό έχει πολύ 
ενδιαφέρουσες επιπτώσεις στη θερµοκρασία του 
νεφελώµατος. Αν η επανασύνδεση ήταν ο µόνος 
µηχανισµός ψύξης, η προκύπτουσα θερµοκρασία 
ηλεκτρονίων 𝛵" , θα ήταν ελαφρώς µεγαλύτερη 
από την 𝑇\s\Þ, έπειτα από την όλη διαδικασία της 
ψύξης λόγω επανασυνδέσεων. Αυτό, οφείλεται 
στο γεγονός ότι τα αργά ηλεκτρόνια, από όλο το 
ηλεκτρονιακό πλάσµα, λαµβάνουν µέρος στις 
επανασυνδέσεις µε αποτέλεσµα η κατανοµή 
ταχυτήτων των υπόλοιπων ελεύθερων www.diavlosbooks.gr
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ηλεκτρονίων να κυρτώνεται προς τις υψηλότερες 
ενέργειες και συνεπώς προς τις µεγαλύτερες 
θερµοκρασίες. Ως αποτέλεσµα, η θερµοκρασία 
θα είναι µεγαλύτερη από την ενεργό 
θερµοκρασία του αστέρα. 
Στην OTS προσέγγιση, η εκποµπή και 

απορρόφηση φωτονίων που προέρχονται από 
επανασυνδέσεις κατευθείαν µε την 1𝑠)  βασική 
στάθµη, αλληλοεξουδετερώνονται, έτσι: 

𝐺â�I = 𝑛"𝑛¶𝑎Á(𝐻u, 𝑇)
3
2 𝑘𝑇\s\Þ				(2.46) 

𝐿â�I = 𝑛"𝑛¶𝑘𝑇𝛽Á(𝐻u, 𝑇)					(2.47) 
 

𝛽Á(𝐻u, 𝑇) = à𝛽s(𝛨u, 𝛵)
Ú

sá)

					(2.48) 

Η προσθήκη ουδετέρου ηλίου (𝛨𝑒u)  στο 
νεφέλωµα µπορεί τώρα να γίνει άµεσα: 

𝐺(𝛨𝑒u)

= 𝑛"𝑛¶𝛼G"ã(𝐻𝑒u,𝑇)äµ
𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9å

ℎ(𝜈 − 𝜈))𝛼9(𝐻𝑒u)𝑑𝜈 µ
𝐽9
ℎ𝜈

Ú

9å

𝛼9(𝐻𝑒u)𝑑𝜈Ý æ				(2.49) 

και  

𝐿ß = 𝐿ß(𝐻) + 𝐿ß(𝐻𝑒)			(2.50) 

𝐿ß(𝐻𝑒) = 𝑛"𝛼G"ã𝑘𝑇𝛽·(𝐻𝑒u, 𝑇)					(2.51) www.diavlosbooks.gr
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Ελεύθερη – ελεύθερη ψύξη 

Τα θερµικά ηλεκτρόνια είναι δυνατόν να 
σκεδάσουν ιόντα του πλάσµατος µε αποτέλεσµα 
την εκποµπή ελεύθερης – ελεύθερης 
(bremsstrahlung) ακτινοβολίας, συνεισφέροντας 
έτσι στην ψύξη του νεφελώµατος. Ο ρυθµός 
ελεύθερης – ελεύθερης ψύξης για ένα ιόν µε 
ατοµικό αριθµό Ζ δίνεται από τη σχέση: 

𝐿##(𝑍) = 4𝜋𝑗##

=
32𝜋𝑒�𝑍)

3r )⁄ ℎ𝑚"𝑐r
W
2𝜋𝑘𝑇
𝑚"

X
3 )⁄

𝑛"𝑛�𝑔##					(2.52) 

Στη σχέση αυτή, 𝑛�  είναι η αριθµητική 
πυκνότητα των ιόντων µε ατοµικό αριθµό Ζ, στο 
αέριο. Για ένα νεφέλωµα µε 𝐻  και 𝐻𝑒 , και 
καθόλου 𝛨𝑒��, έχουµε: 

𝑛� = 𝑛¶ + 𝑛G"ã					(2.53) 

Έπειτα από τον υπολογισµό όλων των φυσικών 
σταθερών, ο ρυθµός ελεύθερης – ελεύθερης 
ψύξης γίνεται: 

𝐿##(𝑍) = 1,42 ∙ 10i)m𝛧)𝛵3 )⁄ 𝑔##𝑛"𝑛�					(2.54) 

όπου 𝑔## είναι ο παράγοντας Gaunt για ελεύθερη 
– ελεύθερη εκποµπή, ο οποίος είναι συνάρτηση 
της πυκνότητας και της θερµοκρασίας. Για µήκη www.diavlosbooks.gr
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κύµατος στο υπεριώδες (UV) και το κοντινό 
υπέρυθρο (NIR)  και συνήθεις συνθήκες 
νεφελώµατος, ο 𝑔##  παίρνει τιµές, 1,0 < 𝑔## <
1,5. 
Σε γενικές γραµµές, η ελεύθερη – ελεύθερη 

ψύξη είναι σχετικά αναποτελεσµατική, αλλά 
συνεισφέρει τόσο ώστε η θερµοκρασία του 
νεφελώµατος να γίνει µικρότερη από την 𝑇\s\Þ, 
κατά ένα µικρό ποσό, όταν η ελεύθερη – 
ελεύθερη εκποµπή και η επανασύνδεση είναι οι 
µόνες πυγές ψύξης. 

Συγκρουσιακά διεγερµένη γραµµική εκποµπή 

Μεταλλικά ιόντα όπως, 𝛰�, 𝛰��, 𝛮�  και άλλα, 
ενώ εµφανίζονται σε πολύ µικρότερη αφθονία 
από το Η και το He, αποδεικνύονται πως είναι οι 
πιο σηµαντικοί παράγοντες ψύξης ενός 
νεφελώµατος. Οι συγκρουσιακά διεγερµένες 
ενέργειες στα βασικά, λεπτής υφής, επίπεδα 
αυτών των ιόντων έχουν τυπικά δυναµικά 
ιονισµού, χ, µερικών eV. Οι θερµικές ενέργειες 
των ηλεκτρονίων, 𝑘𝑇" , είναι επίσης της τάξης 
των µερικών eV για συνήθεις θερµοκρασίες 
νεφελωµάτων της τάξης των 10+𝛫. Το γεγονός 
αυτό έχει ως αποτέλεσµα, οι διεγέρσεις λόγω 
συγκρούσεων µεταξύ ηλεκτρονίων και ιόντων να 
είναι πολύ αποτελεσµατικές. Σε αντίθεση, τα 
πρώτα διεγερµένα επίπεδα του Η και He είναι www.diavlosbooks.gr
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περίπου 10	𝑒𝑉 πάνω από τη βασική στάθµη, έτσι 
η συγκρουσιακή διέγερση αυτών των στοιχείων 
είναι εξαιρετικά αναποτελεσµατική στην 
περίπτωση νεφελωµάτων µε συνήθεις 
πυκνότητες και θερµοκρασίες. 
Οι διεγέρσεις λόγω συγκρούσεων µεταξύ 

πρωτονίων – ιόντων και ιόντων – ιόντων είναι 
αναποτελεσµατικές επειδή η άπωση Coulomb 
µεταξύ ιόντων είναι πολύ ισχυρή. Εντούτοις, 
όταν τα ιόντα γίνονται ουδέτερα, τότε λαµβάνουν 
χώρα κάποιες σηµαντικές συγκρούσεις µεταξύ 
ιόντων (ανταλλαγή φορτίου µεταξύ 𝛰u και 𝛨) οι 
οποίες συνεισφέρουν στην ψύξη του 
νεφελώµατος. 
Στην περίπτωση νεφελωµάτων µε 

µεταλλικότητες µεγαλύτερες από την ηλιακή, οι 
διεγέρσεις  λόγω συγκρούσεων ηλεκτρονίων – 
ιόντων, που ακολουθούνται από γραµµές 
εκποµπής, είναι ο κυρίαρχος µηχανισµός ψύξης 
του νεφελώµατος. Αυτός ο µηχανισµός ψύξης 
είναι τόσο αποτελεσµατικός που οδηγεί τη 
θερµοκρασία των ηλεκτρονίων πολλές τάξεις 
κάτω από την αστρική φωτοσφαιρική 
θερµοκρασία. Για παράδειγµα για ένα νεφέλωµα, 
γύρω από ένα άστρο, µε µεταλλική αφθονία της 
ηλιακής τάξης, και θερµοκρασία 𝛵⋆ = 32.000	𝛫 
θα έχει θερµοκρασία ηλεκτρονίων 𝛵" ≅ 7.000	𝐾. 
Ένα νεφέλωµα µε µικρότερη µεταλλικότητα, για www.diavlosbooks.gr
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το ίδιο όµως άστρο, θα έχει υψηλότερη 
ηλεκτρονική θερµοκρασία (λιγότερα µέταλλα 
σηµαίνει λιγότερες συγκρούσεις, συνεπώς 
µικρότερο ρυθµό ψύξης και ως αποτέλεσµα 
υψηλότερη θερµοκρασία 𝛵" ). Έτσι, η αφθονία 
µετάλλων ενός νεφελώµατος, σε σχέση µε το 
υδρογόνο, παίζει κρίσιµο ρόλο στον καθορισµό 
της θερµικής δοµής της ΗΙΙ περιοχής. 
 
Συγκρουσιακή διέγερση 

 
Η ενεργός διατοµή για τη συγκρουσιακή 
διέγερση ενός ιόντος από ένα χαµηλότερο 
επίπεδο προς ένα υψηλότερο είναι 𝜎çè(𝑢)  για 
ταχύτητα ηλεκτρονίου 𝑢. Κάτω από το κατώφλι 
διέγερσης ℎ𝜈çè, η ενεργός διατοµή της διέγερσης 
είναι εκ ταυτότητος µηδενική. Ακριβώς πάνω 
από το κατώφλι ισχύει,  

𝜎èç(𝑢) ∝ 𝑢i)					(2.55) 

Η ενεργός διατοµή της διέγερσης συνήθως 
εκφράζεται µέσω της αδιάστατης ισχύoς 
σύγκρουσης, 𝛺: 

𝜎èç(𝑢) =
𝜋ℏ)

𝑚)𝑢è)
𝛺(𝑙, 𝑢)
𝑔è

, 𝛾𝜄𝛼	
1
2𝑚𝑢è

) ≥ ℎ𝜈çè					(2.56) 

 www.diavlosbooks.gr
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Επειδή κοντά στο κατώφλι είναι 𝜎èç(𝑢) ∝ 𝑢i), 
έπεται πως το 𝛺  είναι σχεδόν σταθερό ή 
τουλάχιστον συνάρτηση της συχνότητας 𝜈 
µακριά από το κατώφλι. Στο σηµείο αυτό πρέπει 
να προσέξουµε πως καθώς φαινόµενα 
συντονισµού λαµβάνουν χώρα, το 𝛺 µπορεί να 
αλλάζει ριζικά καθώς αποµακρυνόµαστε από την 
ενέργεια κατωφλίου. 
Η ενεργός διατοµή της συγκρουσιακής 

αποδιέγερσης, 𝜎çè , σχετίζεται µε την 𝜎èç  µέσω 
της σχέσης του Milne: 

𝑔è𝑢è)𝜎èç(𝑢è) = 𝑔ç𝑢ç)𝜎çè(𝑢ç)						(2.57) 

Οι ενέργειες συνδέονται µέσω της διατήρησης 
της ενέργειας: 

1
2𝑚𝑢è

) =
1
2𝑚𝑢ç

) + ℎ𝜈çè						(2.58) 

Οι συγκρουσιακές διεγέρσεις εξισορροπούνται 
από τις συγκρουσιακές αποδιεγέρσεις που 
παράγουν ηλεκτρόνια µε το ίδιο εύρος 
ταχυτήτων, έτσι ώστε 

𝑛"𝑛è𝑢è𝜎èç(𝑢è)𝑓(𝑢è)𝑑𝑢è = 𝑛"𝑛ç𝑢ç𝜎çè(𝑢ç)𝑓(𝑢ç)𝑑𝑢ç						(2.59) 

Σε θερµική ισορροπία, οι σχετικοί πληθυσµοί 
των άνω και κάτω καταστάσεων θα είναι αυτοί 
που δίνονται από την εξίσωση του Boltzmann: www.diavlosbooks.gr
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𝑛ç⋆

𝑛è⋆
=
𝑔ç
𝑔è
𝑒𝑥𝑝 ì−

ℎ𝜈çè
𝑘𝑇 í					(2.60) 

Όπου 𝛵  είναι η κινητική θερµοκρασία των 
ηλεκτρονίων. Συνδυάζοντας όλα τα ανωτέρω, η 
ενεργός διατοµής της αποδιέγερσης λόγω 
συγκρούσεων γίνεται: 

𝜎çè(𝑢ç) =
𝜋ℏ)

𝑚)𝑢ç)
𝛺(𝑙, 𝑢)
𝑔ç

						(2.61) 

To 𝛺  είναι συµµετρικό,𝛺(𝑙, 𝑢) = 𝛺(𝑢, 𝑙) , έτσι 
χρησιµοποιούµε µόνο το 𝛺(𝑙, 𝑢). Ο συνολικός 
ογκοµετρικός ρυθµός αποδιέγερσης είναι λοιπόν: 

𝑛"𝑛ç𝑞çè = 𝑛"𝑛ç µ 𝑢𝜎çè(𝑢)𝑓(𝑢)𝑑𝑢
Ú

u

= 𝑛"𝑛ç W
2𝜋
𝑘𝑇X

3
) ℏ)

𝑚r )⁄
𝛾èç(𝑇)
𝑔ç

						(2.62) 

όπου 𝛾èç(𝑇) είναι η ενεργός ισχύς σύγκρουσης, 
δηλαδή η µέση τιµή της ισχύος σύγκρουσης 
𝛺(𝑙, 𝑢)  αθροισµένη πάνω σε µια κατανοµή 
Maxwell για ηλεκτρόνια θερµοκρασίας 𝛵. 

𝛾èç(𝑇) = µ 𝛺(𝑙, 𝑢; 𝛦)
Ú

u

𝑒iñ ò�⁄ 𝑑(𝐸 𝑘𝑇⁄ )						(2.63) www.diavlosbooks.gr
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όπου  

𝛦 =
1
2𝑚𝑢

) 

Έτσι έχουµε: 

𝑞çè =
8,629 ∙ 10i�

𝑇3 )⁄
𝛾èç(𝑇)
𝑔ç

					 (2.64) 

𝑞çè =
𝑔ç
𝑔è
𝑞)3 exp ì−

ℎ𝜈çè
𝑘𝑇 í						(2.65) 

Σε γενικές γραµµές η ενεργός ισχύς σύγκρουσης  
𝛾èç(𝑇)  είναι ασθενής συνάρτηση της 
θερµοκρασίας και το µεγαλύτερο µέρος της 
εξάρτησης του 𝑞çè  βρίσκεται στον όρο 𝛵i3 )⁄ . 
Βέβαια πρέπει να αναφερθεί πως το 𝛺(𝑙, 𝑢) δεν 
είναι οµαλή συνάρτηση της ενέργειας µιας και 
εκτενείς κβαντοµηχανικές µελέτες έχουν δείξει 
πως υπάρχει µια πολύ σηµαντική δοµή 
συντονισµού η οποία επηρεάζει την τιµή του 
𝛺(𝑙, 𝑢). 

Συγκρουσιακή ψύξη 

Αν ένα ηλεκτρόνιο συγκρουστεί µε ένα ιόν και 
το διεγείρει, και στη συνέχει ένα δεύτερο 
ηλεκτρόνιο ερχόµενο αποδιεγείρει το ιόν στην 
αρχική του  βασική του στάθµη, προτού το ιόν www.diavlosbooks.gr
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προλάβει να εκπέµψει ένα φωτόνιο, τότε δεν 
παρουσιάζεται αλλαγή στη συνολικό ενεργειακό 
περιεχόµενο του πλάσµατος ελεύθερων 
ηλεκτρονίων. Εντούτοις, αν το ηλεκτρόνιο 
προλάβει να αποδιεγερθεί (ακτινοβολώντας), 
προτού συµβεί η επόµενη σύγκρουση, τότε 
εκπέµπεται ένα φωτόνιο το οποίο διαφεύγει από 
το νεφέλωµα µε αποτέλεσµα να ελαττώνεται η 
συνολική ενέργεια του πλάσµατος ελεύθερων 
ηλεκτρονίων (η κινητική ενέργεια του 
ηλεκτρονίου µετατράπηκε σε φωτόνια τα οποία 
διαφεύγουν). 
Επειδή τα χαµηλοενεργειακά επίπεδα των 

περισσοτέρων µεταλλικών ιόντων, στα 
νεφελώµατα, προέρχονται από την ίδια 
ηλεκτρονιακή κατανοµή, µε αυτή της 
θεµελιώδους στάθµης, αυτές οι γραµµές είναι 
«απαγορευµένες» µέσω των κανόνων διπολικής 
επιλογής. Το γεγονός αυτό είναι πρωτίστως ορθό 
για τις οπτικές και υπέρυθρες γραµµές, αλλά στο 
υπεριώδες υπάρχουν επίπεδα τα οποία 
εκπέµπουν επιτρεπόµενες γραµµές. Επειδή το 
νεφέλωµα είναι οπτικά λεπτό σε αυτές τις 
γραµµές, τα φωτόνια διαφεύγουν του 
νεφελώµατος κουβαλώντας ενέργεια. Η ενέργεια 
που διαφεύγει είναι: 

4𝜋𝑗çè = 𝑛ç𝐴çèℎ𝜈çè						(2.66) www.diavlosbooks.gr
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Θεωρούµε ένα απλό άτοµο το οποίο αποτελείται 
από δύο ενεργειακά επίπεδα, µε τη βασική 
στάθµη 1  και τη διεγερµένη 2 . Η στατιστική 
ισορροπία στο άτοµο αυτό ορίζεται ως η 
ισορροπία µεταξύ του ρυθµού συγκρουσιακών 
διεγέρσεων από τη βασική στάθµη και του 
ρυθµού συγκρουσιακών αποδιεγέρσεων (µε 
ταυτόχρονη εκποµπή ακτινοβολίας) από τη 
διεγερµένη στάθµη: 

𝑛è𝑛"𝑞èç = 𝑛ç𝑛"𝑞çè + 𝑛ç𝐴çè						(2.67) 

Επειδή οι γραµµές εκποµπής προέρχονται κυρίως 
από απαγορευµένες µεταβάσεις, µπορούµε να 
αγνοήσουµε όποιες συνεισφορές οφείλονται σε 
διεγέρσεις λόγω απορρόφησης φωτονίων από το 
πεδίο ακτινοβολίας (δηλαδή δεν χρειάζεται να 
λάβουµε υπόψη της µεταφορά ενέργειας λόγω 
ακτινοβολίας). Το γεγονός αυτό βέβαια δεν 
ισχύει στην περίπτωση που βρισκόµαστε σε 
περιοχές υψηλής πυκνότητας µε επιτρεπόµενες 
µεταβάσεις έναντι συνθηκών χαµηλής 
πυκνότητας και απαγορευµένων µεταβάσεων. 
Στη δική µας περίπτωση λοιπόν έχουµε: 

𝑛ç
𝑛è
=
𝑛"𝑞èç
𝐴çè

W1 +
𝑛"𝑞çè
𝐴çè

X
i3

=
𝑞èç
𝑞çè

ì1 + W
𝐴çè
𝑛"𝑞çè

Xí
i3

						(2.68) www.diavlosbooks.gr
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Έχουµε λοιπόν δύο οριακές περιπτώσεις: 

i. Όριο χαµηλής πυκνότητας 

Στην περίπτωση αυτή, 𝑛" → 0, έτσι 

𝑛ç
𝑛è
→ 𝑛"

𝑞çè
𝐴çè

∝ 𝑛"						(2.69) 

Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν όλες οι 
συγκρούσεις ακολουθούνται από 
ακτινοβολιακή αποδιέγερση και η 
συγκρουσιακή αποδιέγερση είναι σχεδόν 
ασήµαντη. 

ii. Όριο υψηλής πυκνότητας 

Στην περίπτωση αυτή, 𝑛" → ∞, έτσι 

𝑛ç
𝑛è
→
𝑞èç
𝑞çè

=
𝑔ç
𝑔è
exp ì−

ℎ𝜈çè
𝑘𝑇 í						(2.70) 

Αυτή είναι απλά η τιµή της θερµικής 
ισορροπίας. Σε υψηλές πυκνότητες η 
συγκρουσιακή αποδιέγερση επικρατεί 
ολοκληρωτικά επί της ακτινοβολιακής 
αποδιέγερσης. 

Γενικεύοντας, η ψύξη εξαιτίας της 
συγκρουσιακά διεγερµένης γραµµικής εκποµπής 
από το δισταθµικό άτοµο είναι: www.diavlosbooks.gr
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4𝜋𝑗çè = 𝑛ç𝐴çèℎ𝜈çè
= 𝑛3

𝑔ç
𝑔è
eiõ9ö÷ ò�	⁄ ì1

+ W
𝐴çè
𝑛"𝑞çè

Xí
i3

𝐴çèℎ𝜈çè						(2.71) 

Στο όριο χαµηλής πυκνότητας, η ακτινοβολιακή 
αποδιέγερση επικρατεί, έτσι: 

4𝜋𝑗çè → 𝑛è𝑛"𝑞èçℎ𝜈çè ∝ 𝑛")						(2.72) 

Στο όριο υψηλής πυκνότητας, όπου οι 
συγκρούσεις επικρατούν, έχουµε: 

4𝜋𝑗çè → 𝑛ç𝐴çèℎ𝜈çè ∝ 𝑛"						(2.73) 

Και στις δύο περιπτώσεις έχουµε εκφράσει το 𝑛3 
συναρτήσει του (𝑛3 𝑛"⁄ )𝑛" , όπου ο λόγος 
(𝑛3 𝑛"⁄ ) είναι ανάλογος της αφθονίας ιόντων ως 
προς την αφθονία του υδρογόνου. Η 
διαχωριστική γραµµή µεταξύ των δύο αυτών 
οριακών περιπτώσεων είναι η Κρίσιµη 
Πυκνότητα: 

𝑛ÆÂ\Þ =
𝐴çè
𝑞çè

					(2.74) 

Καθώς η πυκνότητα αυξάνεται, η ένταση µιας 
συγκρουσιακή διεγερµένης γραµµής αυξάνεται 
ανάλογα του 𝑛) µέχρι να φτάσουµε στην κρίσιµη www.diavlosbooks.gr



 

87 
 

πυκνότητα, ενώ πέραν αυτής η ένταση αυξάνεται 
γραµµικά µε το 𝑛. Το συνολικό αποτέλεσµα είναι 
η συγκρουσιακή καταστολή της εκποµπής από τη 
γραµµή στις υψηλές πυκνότητες. Η µέγιστη ψύξη 
που παρέχεται από µία συγκρουσιακά διεγερµένη 
γραµµή γίνεται µέγιστη όταν η πυκνότητα αγγίζει 
ή είναι πολύ κοντά στη µέγιστη τιµή της, για 
αυτή τη γραµµή, ενώ πέφτει απότοµα για τιµές 
πυκνότητας πάνω από τη κρίσιµη. 

Θερµική ισορροπία 

Φέρνοντας µαζί όλες τις διαδικασίες ψύξης και 
θέρµανσης που συζητήσαµε, η προκύπτουσα 
θερµική ισορροπία σε ένα νεφέλωµα δίνεται από 
της σχέση: 

𝐺 = 𝐿ß + 𝐿## + 𝐿ø					(2.75) 

Η επίλυσης αυτής της εξίσωσης συνεπάγεται την 
επίλυση των εξισώσεων ιονισµού σε κάθε σηµείο 
του νεφελώµατος, µε σκοπό την εύρεση του 
είδος των ιόντων που είναι παρόντα. 
Χρησιµοποιώντας αυτό σε συνδυασµό µε 
µοντέλα είµαστε σε θέση να υπολογίσουµε τη 
θερµική ισορροπία σε διάφορες περιοχές του 
νεφελώµατος. Η συνθήκη θερµικής ισορροπίας 
γράφεται συνήθως στη µορφή: 

𝐺 − 𝐿ß = +𝐿## + 𝐿ø					(2.76) www.diavlosbooks.gr
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Όπου,  (𝐺 − 𝐿ß)  είναι ο «συνολικός, ενεργός 
ρυθµός θέρµανσης». 
Στο όριο χαµηλής πυκνότητας, επειδή ο κάθε 

όρος είναι ανάλογος των 𝑛"  και  𝑛�  η 
προκύπτουσα θερµοκρασία τείνει να γίνει 
ανεξάρτητη της πυκνότητας, αλλά ισχυρά 
εξαρτώµενη από τις σχετικές αφθονίες των 
στοιχείων. 
Καθώς η πυκνότητα αυξάνεται, η 

συγκρουσιακή αποδιέγερση γίνεται όλο και πιο 
σηµαντική και εξαρτάται από τις εκάστοτε 
κρίσιµες πυκνότητες της κάθε γραµµής ψύξης, 
από τα διάφορα ιόντα µε αποτέλεσµα να 
µειώνεται η αποτελεσµατικότητά της , 
αυξάνοντας έτσι της θερµοκρασία ισορροπίας. 

 Συνοψίζοντας, οι θεµελιώδεις παράγοντες 
που επηρεάζουν τη θερµοκρασία του 
νεφελώµατος είναι: 

1. Η πυκνότητα µέσω της κρίσιµης τιµής της 
η οποία καταστέλλει τις διάφορες γραµµές 
ψύξης. 

2. Το πεδίο ιονίζουσας ακτινοβολίας 
καθορίζει τις ενέργειες των 
φωτοηλεκτρονίων και τη µίξη των 
ιοντικών καταστάσεων. 

3. Οι στοιχειώδεις αφθονίες καθορίζουν τις 
ποσότητες των διαφόρων µετάλλων που www.diavlosbooks.gr
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συµβάλλον στην ψύξη. Γενικώς, µικρότερη 
µεταλλικότητα συνεπάγεται θερµότερο 
νεφέλωµα. 

 
Η σκόνη µπορεί να επηρεάσει το πεδίο 

ακτινοβολίας προκαλώντας φαινόµενα δεύτερης 
τάξης. Για παράδειγµα οι κόκκοι σκόνης τις 
αέριας κατάστασης αφθονίες σηµαντικών για την 
ψύξη ιόντων, µειώνοντας έτσι την 
αποτελεσµατικότητα της ψύξης. Επίσης, επειδή η 
ενεργός διατοµή για τη σκόνη αυξάνεται στις 
υψηλές ενέργειες, είναι δυνατόν να µειωθεί η 
µέση ενέργεια των φωτοηλεκτρονίων. Σε γενικές 
γραµµές, η σκόνη κάνει τα πράγµατα πολύπλοκα, 
και τα µοντέρνα µοντέλα φωτοϊονισµού 
νεφελωµάτων προσπαθούν να περιγράψουν την 
επίδραση της σκόνης στις συνθήκες του 
νεφελώµατος. 

 
Σκόνη και περιοχές ιονισµένου 
υδρογόνου 

Η παρουσία σκόνης στις περιοχές ιονισµένου 
υδρογόνου µπορεί να συναχθεί µέσω µετρήσεων 
της σκεδαζόµενης ακτινοβολίας καθώς επίσης 
από την υπέρυθρη συνεχή εκποµπή.  
Η σκόνη συναγωνίζεται µε το ουδέτερο 

υδρογόνο για την αλληλεπίδραση µε φωτόνια www.diavlosbooks.gr
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ιονισµού, και, ως αποτέλεσµα η παρουσία 
σκόνης οδηγεί  στη συρρίκνωση του µεγέθους 
της ΗΙΙ περιοχής. Αγνοώντας, προς το παρόν, 
την επίδραση της σκόνης, το οπτικό βάθος 
απορρόφησης της σκόνης για φωτόνια ιονισµού, 
𝜏ù, δίνεται από τη σχέση 

𝜏ù =
𝜏ù
𝛢9

𝐴9
𝑁G

𝑛𝑅c,					(2.77) 

όπου 𝐴9 𝑁G⁄  είναι η ενεργός διατοµή οπτικής 
απόσβεσης της σκόνης ανά άτοµο υδρογόνου.  
Αυτή η ενεργός διατοµή στα EUV µήκη κύµατος 
δεν µπορεί να υπολογιστεί απευθείας. Εντούτοις, 
λογικές παρεκτάσεις από την παρατηρούµενη 
καµπύλη της FUV απόσβεσης, είναι δυνατόν να 
πραγµατοποιηθούν. Θεωρώντας ότι ο λόγος 
απόσβεσης της EUV  προς την ορατή 
ακτινοβολία είναι 5, η λευκαύγεια 0,6 και η 
αναλογία σκόνης προς αέριο  

𝑁G 𝐴9⁄
= 1,9
∙ 10)3 𝛿ù	𝛨	𝑎𝑡𝑜𝑚	𝑐𝑚i)𝑚𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑𝑒i3	⁄ 					(2.78) 

έχουµε 

𝜏ù ≅ 3𝛿ù [
𝑛

10r𝑐𝑚ir] W
𝑅c
1	𝑝𝑐X				(2.79) www.diavlosbooks.gr
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όπου 𝛿ù = 1  αντιστοιχεί σε τυπική αναλογία 
σκόνη προς αέριο. Έτσι για  𝛿ù = 1 και συνήθεις 
συνθήκες, το οπτικό βάθος της σκόνης για τα 
ΕUV φωτόνια είναι της τάξης του 3, κατά µήκος 
της ακτίνας Stromgren. Έτσι, η απορρόφηση 
φωτονίων ιονισµού από σκόνη θα είναι 
σηµαντική. 
Η αναλυτική µέθοδος που περιγράψαµε στην 

περίπτωση του υδρογόνου µπορεί να εφαρµοστεί 
και στην προκειµένη περίπτωση 
συµπεριλαµβάνοντας την απορρόφηση από τη 
σκόνη στον ορισµό του οπτικού βάθους, 

𝑑𝜏
𝑑𝑧 =

(1 − 𝑥)𝜏c + 𝜏ù.					(2.80) 

Και στην περίπτωση αυτή κάνουµε τις ίδιες 
υποθέσεις (1 − 𝑥 ≪ 1)  και κάνοντας αλλαγή 
µεταβλητής 𝜏 = 𝑙𝑛𝑢 , καταλήγουµε στην 
γραµµική διαφορική εξίσωση 

𝑑𝑢
𝑑𝑧 = −3𝑧) − 𝜏ù𝑢,					(2.81) 

η οποία έχει λύση 

www.diavlosbooks.gr
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(1 − 𝑥) =
3𝑧)

𝜏c
ªexp[−𝜏ù𝑧]

+
6
𝜏ùr
Wexp[−𝜏ù𝑧] − 1 + 𝜏ù𝑧

−
1
2 𝜏ù

)𝑧)X«
i3

					(2.82) 

όπου έχουµε χρησιµοποιήσει ότι για 𝑧 = 0 είναι 
𝜏 = 0 . Για µικρό 𝜏ù𝑧 , το προηγούµενο 
αποτέλεσµα µπορεί να εφαρµοστεί και στην 
περίπτωση ενός αµιγώς υδρογονοειδούς 
νεφελώµατος. Ποιοτικά, οι λύσεις είναι ίδιες µε 
την περίπτωση µια ιονισµένης ΗΙΙ περιοχής η 
οποία φράσσεται από ένα στρώµα ιονισµού.  Ο 
αριθµός των EUV φωτονίων που απορροφώνται 
από το αέριο µεταξύ 𝑧 και 𝑧 + 𝑑𝑧 είναι 

(1 − 𝑥)𝑛𝛼`
ℕÄÅÆ
4𝜋𝑧) exp

[−𝜏]𝑑𝑧 = 3𝑧)ℕÄÅÆ𝑑𝑧					(2.83) 

ενώ  ο αριθµός των φωτονίων που απορροφώνται 
από τη σκόνη και το αέριο είναι 

ý(1 − 𝑥)𝑛𝛼` + 𝜏ù 𝑅c)⁄
ℕÄÅÆ
4𝜋𝑧) exp

[−𝜏]þ

= 3𝑧)ℕÄÅÆ exp[−𝜏] 𝑑𝜏.					(2.84) 

Το κλάσµα των φωτονίων Lyman που 
απορροφάται από την σκόνη είναι, www.diavlosbooks.gr
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𝑓(𝑧) = 1 −
𝑧r

1 − exp	[−𝜏].					(2.85) 

Το µέγεθος της ΗΙΙ περιοχής, 𝑧u, µπορεί τώρα να 
βρεθεί συνειδητοποιώντας ότι ο παράγοντας 
(1 − 𝑥)𝜏c  γίνεται πολύ µεγάλος στο σύνορο. 
Έτσι, η έκφραση µέσα στις αγκύλες στην 
Εξίσωση (2.82) πρέπει να πηγαίνει στο µηδέν. Η 
εναποµείνασα υπερβατική εξίσωση µπορεί να 
λυθεί µε χρήση της επαναληπτικής µεθόδου. Για 
συνηθισµένες αναλογίες σκόνης προς αέριο, η 
επίδραση της σκόνης στο µέγεθος της ΗΙΙ 
περιοχής µπορεί να ουσιαστικής σηµασίας 
(Εικόνα 2.5).  

Ένας ακόµη τρόπος για να αποτυπώσουµε 
αυτό το γεγονός είναι να θεωρήσουµε το κλάσµα 
των EUV φωτονίων, 𝑓ù , που απορροφάται από 
τη σκόνη, 

1 − 𝑓ù = 𝑧ur = W
𝑅ù
𝑅c
X
r

					(2.86) 

όπου  𝑅ù είναι το µέγεθος της ΗΙΙ περιοχής όταν 
η σκόνη είναι παρούσα. Αυτό, απεικονίζεται 
στην Εικόνα 2.6. Το κλάσµα που απορροφάται 
από τη σκόνη είναι εµφανές και στην Εικόνα 2.5 
συγκρίνοντας την καµπύλη σκόνης µε την 
καµπύλη υδρογόνου. Οι επιπτώσεις της σκόνης 
γίνονται περισσότερο σαφείς όταν η πυκνότητα www.diavlosbooks.gr
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αυξάνεται. Αυτό είναι φανερό από την Εξίσωση 
(2.41) όταν η σχέση µεταξύ ακτίνας Stromgren 
και πυκνότητας λαµβάνεται υπόψη (Εξίσωση 
(2.16)). Σηµειώνουµε πως όταν η πυκνότητα 
ξεπερνά την τιµή 10r𝑐𝑚ir , περισσότερα από 
90% των EUV φωτονίων θερµαίνουν κατευθείαν 
τη σκόνη αντί να ιονίζουν το αέριο, για συνήθεις 
αναλογίες σκόνης προς αέριο, βέβαια. 

 

Εικόνα 2.5 Η επίδραση της σκόνης στο µέγεθος µιας ΗΙΙ 
περιοχής, για σταθερή πυκνότητα, η οποία τροφοδοτείται 
από έναν Ο4 αστέρα της κυρίας ακολουθίας. Οι τρεις 
καµπύλες αντιστοιχούν σε διαφορετικούς λόγους 
σκόνης/αέριο, 𝛿ù . (Η τιµή 𝛿ù = 1 αντιστοιχεί σε τυπική 
τιµή αυτής της αναλογίας) www.diavlosbooks.gr
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Εικόνα 2.6. Το κλάσµα των ΕUV φωτονίων που 
απορροφώνται από την σκόνη συναρτήσει του οπτικού 
βάθους της σκόνης σε ΗΙΙ περιοχή, 𝜏u = 𝜏ù𝑧u. 

Σκόνη και Lyα ακτινοβολία 

Η σκόνη στο εσωτερικό των ΗΙΙ περιοχών παίζει 
επίσης σηµαντικό ρόλο για την απορρόφηση της 
παγιδευµένης Lyman alpha ακτινοβολίας. Οι ΗΙ 
Lyman γραµµές έχουν πολύ µεγάλο οπτικό 
βάθος στο εσωτερικό των ΗΙΙ περιοχών. Πιο 
συγκεκριµένα, η µέση ενεργός διατοµή για την 
Lyman alpha γραµµή είναι 𝜎ÿ ≅ 2 ∙ 10i3r𝑐𝑚i) 
δηλαδή η τιµή της είναι περίπου 10� φορές αυτή 
της µέσης ενεργού διατοµής των φωτονίων 
ιονισµού στο Lyman alpha συνεχές. Έχουµε ήδη 
δει ότι το µέσο οπτικό βάθος για τα φωτόνια 
ιονισµού είναι περίπου µονάδα. Έτσι, το οπτικό 
βάθος για τα Lyα φωτόνια είναι 10�  και ένα www.diavlosbooks.gr
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Lyman φωτόνιο θα σκεδάζεται πολλές φορές. Σε 
κάθε σκέδαση, υπάρχει µια πεπερασµένη 
πιθανότητα, η ακτινοβολιακή εξασθένιση να 
µετατρέψει ένα  𝑛 → 1 γραµµής  Lyman φωτόνιο 
σε 𝑛′ → 1 φωτόνιο µε  𝑛′ < 𝑛, συν ένα φωτόνιο 
χαµηλότερων σειρών (Balmer, Pfund, Bracket, 
…). Τελικά, κάθε φωτόνιο γραµµής Lyman θα 
οδηγήσει σε διέγερση του 2)𝑆 ή 2)𝑃 επιπέδου. Η 
πρώτη, είναι µία µετασταθής κατάσταση η οποία 
µπορεί να αποδιεγερθεί εκπέµποντας δύο 
φωτόνια (2)𝑆 → 1)𝑆	𝜇𝜀𝜏ά𝛽𝛼𝜎𝜂). 

Τα Lyman alpha φωτόνια δεν είναι δυνατόν 
να µεταπέσουν ξανά µε αυτόν το ν τρόπο. Η 
µέση ελεύθερη διαδροµή των Lyman alpha 
φωτονίων, ℓÿ , είναι υπερβολικά µικρή. Για 
πυκνότητα της τάξης των 10r𝑐𝑚ir  και µε 
ουδέτερο κλάσµα περίπου 10ir  (Εξίσωση 
(2.22)),  είναι ℓÿ ≅ 5 ∙ 103)	𝑐𝑚 . Η χωρικής 
διάχυση εξαιτίας των τυχαίων βηµατισµών θα 
αποτελείται από περίπου (𝑅c ℓÿ⁄ )) ≅ 103) 
βήµατα. Επιπροσθέτως, εξαιτίας του µεγάλου 
ουδέτερου κλάσµατος, το περιβάλλον ουδέτερο 
µέσο θα δρα ως «καθρέφτης» ανακλώντας τα 
φωτόνια πίσω στην ΗΙΙ περιοχή. Κατά τη 
διάρκεια αυτή της διαδικασίας τυχαίων 
βηµατισµών, τα Lyman alpha φωτόνια µπορούν 
να χαθούν είτε λόγο διάχυσης στο διαστρικό 
µέσο είτε λόγο απορρόφησής τους από τη σκόνη. www.diavlosbooks.gr
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Στη φασµατική διάχυση, υπάρχει µια 
πεπερασµένη πιθανότητα η διαδικασία της 
εκποµπής να συµβαίνει στην πτέρυγα της 
γραµµής και όχι στον Doppler πυρήνα αυτής (µη 
σύµφωνη  σκέδαση). Εξαιτίας της εξαιρετικά 
µειωµένης αδιαφάνειας, το φωτόνιο µπορεί 
τελικά να αποδράσει από την ΗΙΙ περιοχή. 

Ενώ τα παραπάνω µπορεί να είναι 
σηµαντικά για ένα νεφέλωµα που αποτελείται 
αποκλειστικά από υδρογόνο, για τις ΗΙΙ περιοχές 
µε σκόνη, η απορρόφηση από τη σκόνη µέσα στο 
ιονισµένο αέριο είναι πολύ πιο σηµαντική. Για 
πυκνότητα  10r𝑐𝑚ir, η αναλογία σκόνης προς 
την ΗΙ αδιαφάνεια για τα Lyman alpha φωτόνια 
είναι περίπου 5 ∙ 10i�𝛿ù. Έτσι, ένα Lyman alpha 
φωτόνιο θα ταξιδέψει µόλις  103l𝑐𝑚  και 
ουσιαστικά θα απορροφηθεί από τη σκόνη. Ο 
ρυθµός ακτινοβολιακής θέρµανσης ανά κόκκο 
σκόνης, 𝐺ù, είναι 

𝑛ù𝐺ù(𝐿𝑦𝛼) = 𝑛)𝛽Êℎ𝜈ÿ,					(2.87) 

όπου ℎ𝜈ÿ  είναι η Lyman alpha ενέργεια (10,2 
eV). Σηµειώνουµε πως όταν η αφθονία της 
σκόνης µειώνεται, ο ρυθµός θέρµανσης 
αυξάνεται. Μπορούµε να το συγκρίνουµε αυτό 
µε τον ρυθµό θέρµανσης ανά κόκκο από αστρικά 
φωτόνια ιονισµού, www.diavlosbooks.gr
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𝑛ù𝐺ù(𝛦𝑈𝑉) =
𝜋𝛼)𝑛ù𝑄𝑁⋆ℎ𝜈

4𝜋𝑟) 𝑒iØ,					(2.88) 

όπου α είναι το µέγεθος του κόκκου,  𝑄 η µέση 
αποδοτικότητα απορρόφησης φωτονίων ιονισµού 
από τη σκόνη, και ℎ𝜈  η µέση ενέργεια ενός 
φωτονίου ιονισµού. Η αναλογία θα είναι τότε 

𝐺ù(𝐿𝑦𝛼)
𝐺ù(𝛦𝑈𝑉)

≅ 3W
𝑟
𝑅c
X
)
W
ℎ𝜈ÿ
ℎ𝜈

X
1
𝜏ù
≅ W

𝑟
𝑅c
X
) 1
𝜏ù
,					(2.89) 

Όπου  𝜏ù είναι το χαρακτηριστικό οπτικό βάθος 
της σκόνης στην ΗΙΙ περιοχή (Εξίσωση (2.41)). 
Έτσι, παρά το γεγονός ότι τα Lyman alpha 
φωτόνια περιέχουν µόλις το 1 3⁄  της ενέργειας 
ενός φωτονίου ιονισµού, µπορούν, πάραυτα, να 
παίξουν σηµαντικό ρόλο στη θέρµανση της 
σκόνης και πιο συγκεκριµένα κοντά στο σύνορο 
της ΗΙΙ περιοχής, όταν η πυκνότητα της σκόνης 
είναι χαµηλή ή όταν η σκόνη είναι βαρέως 
απεµπλουτισµένη. 
 
Χαρακτηριστικά εκποµπής  

Στην Εικόνα 2.8 απεικονίζεται το φάσµα στην 
ορατή – κοντινή υπεριώδη περιοχή των ΗΙΙ 
περιοχών στο νεφέλωµα του Ωρίωνα. Οι γραµµές 
επανασύνδεσης του υδρογόνου είναι κάτι 
παραπάνω από εµφανείς. Επιπροσθέτως, www.diavlosbooks.gr
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απαγορευµένες µεταβάσεις κάποιων χηµικών 
στοιχείων είναι παρούσες. Στην Εικόνα 2.9 
βλέπουµε το φάσµα της συµπαγούς ΗΙΙ περιοχής 
Κ3 - 50, για µήκη κύµατος µεταξύ 2,5 −
200	𝜇𝑚, η οποία κυριαρχείται από τη συνεχή 
εκποµπή σκόνης. Χαρακτηριστικά εκποµπής από 
πολυκυκλικούς αρωµατικούς υδρογονάνθρακες 
(PAH -  polycyclic aromatic hydrocarbons) 
καθώς επίσης και χαρακτηριστικά απορρόφησης 
εξαιτίας πυριτικών αλάτων και πάγου µπορούν 
να αναγνωριστούν. Επίσης, στο φάσµα είναι  
 

Εικόνα 2.8. Το ορατό – UV φάσµα των ΗΙΙ περιοχών 
 
 
 
 
 www.diavlosbooks.gr
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παρούσες οι γραµµές επανασύνδεσης του ΗΙΙ και 
γραµµές ατοµικής λεπτής υφής.  Στην Εικόνα 
2.10 φαίνεται το σύνθετο φάσµα της ΗΙΙ  

Εικόνα 2.9. Το εξαιρετικά πλούσιο φάσµα της ΗΙΙ 
περιοχής, Κ3 – 50, όπως αυτό λήφθηκε από το Infrared 
Space Observatory. Η συνεχής εκποµπή οφείλεται στη 
θερµή σκόνη. Είναι φανερή η υπέρυθρη εκποµπή εξαιτίας 
των πούκυκλικών αρωµατικών υδρογαναθράκων (PAH). 
Παρατηρούναι επίσης οι µπάντες απορρόφησης εξαιτίας 
των οξειδίων του πυριτίου και του πάγου, ενώ επίσης ένα 
ψυχρό µοριακό νέφος είναι ορατό. Το γραµµικό φάσµα 
παρουσιάζει τις γραµµές επανασύνδεσης του υδρογόνου. 

περιοχής, W3, στο υπεριώδες και τα 
ραδιοκύµατα. Η µαύρη (µη διακεκοµµένη) 
γραµµή καταδεικνύει την ελεύθερη –ελεύθερη 
εκποµπή του ιονισµένου αερίου. Η διακεκοµµένη www.diavlosbooks.gr
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γραµµή είναι χαρακτηριστική της υπεριώδους 
συνεχούς εκποµπής της σκόνης. 
 

Γραµµές επανασύνδεσης υδρογόνου 

Η επανασύνδεση ενός ηλεκτρονίου, µε 
οποιαδήποτε διεγερµένη κατάσταση του 
υδρογόνου, έχει ως αποτέλεσµα τη µετάπτωση 
του ιόντος υδρογόνου στη βασική στάθµη, µε 
ταυτόχρονη εκποµπή ακτινοβολίας. Έτσι , για 
παράδειγµα, µια αρχική δέσµευση ηλεκτρονίου 
στη στάθµη 𝑛 = 6 µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα 
µετάπτωση στη στάθµη 𝑛 = 3  µε ταυτόχρονη 
εκποµπή ενός  𝑃𝛼𝛾 φωτονίου, ενώ στη συνέχεια 
αυτό το επίπεδο µπορεί να αποδιεγερθεί, µέσω 
𝐿𝑦𝛽  εκποµπής, µεταβαίνοντας στη βασική 
στάθµη 𝑛 = 1 ή εναλλακτικά µέσω Ηα εκποµπής 
στην 𝑛 = 2 και έπειτα µέσω Lyα στην 𝑛 = 1. Αν 
υποθέσουµε, ότι όλα τα φωτόνια διαφεύγουν, 
τότε όλα τα δυνατά µονοπάτια που ακολουθούν 
µπορούν να υπολογιστούν µέσω των 
συντελεστών Einstein. Η περίπτωση αυτή 
καλείται επανασύνδεση τύπου Α. 
Εντούτοις, σε γενικές γραµµές, τα φωτόνια, των 
σειρών Lyman, που παράγονται κατά τις 
αποδιεγέρσεις δεν διαφεύγουν από το νεφέλωµα.   
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Εικόνα 2.10. Το ράδιο – υπέρυθρο φάσµα της ΗΙΙ 
περιοχής, W3A. Το υπέρυθρο συνεχές, που εµφανίζει 
µέγιστο γύρω στα 100 µm (διακεκοµµένη γραµµή), 
οφείλεται στη σκόνη. Η ελεύθερη – ελεύθερη εκποµπή στα 
ραδιοκύµατα (µαύρη γραµµή) δείχνει την οπτικά λεπτή 
συµπεριφορά για µεγάλα µήκη κύµατος (ροή	~	𝜈) ) και 
την οπτικά πυκνή συµπεριφορά για µικρότερα µήκη 
κύµατος (ροή ~	𝜈iu,3). Οι παρατηρήσιµες τιµές πέφτουν 
κάτω από το συνεχές ελεύθερης – ελεύθερης εκποµπής για 
µικρότερα µήκη κύµατος, γεγονός που οφείλεται στην 
απορρόφηση από σκόνη. 
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Τα φωτόνια αυτά απορροφώνται άµεσα από 
τα ουδέτερα άτοµα υδρογόνου του νεφελώµατος, 
τα οποία βρίσκονται όλα στην βασική τους 
κατάσταση. Τα οπτικά βάθη που αντιστοιχούν σε 
αυτές τις φασµατικές γραµµές είναι αρκετές 
τάξεις µεγέθους µεγαλύτερα από τα οπτικά βάθη 
που αντιστοιχούν στο ιονισµένο συνεχές Lyman. 
Έπειτα από την επαναπορρόφηση, τα διεγερµένα 
άτοµα υδρογόνου µπορούν πάλι να 
αποδιεγερθούν. Εξαιτίας του µεγάλου αριθµού 
σκεδάσεων, που λαµβάνουν χώρα, θα έχουµε ως 
αποτέλεσµα κάθε Lyman φωτόνιο, πλην των 
Lyman alpha, να µετατρέπεται σε φωτόνιο 
χαµηλότερης σειράς συν την εκποµπή ενός 
Lyman α φωτονίου ή ενός φωτονίου που 
εκπέµπει στο συνεχές δύο φωτονίων (2)𝑆 →
1)𝑆). Το φάσµα της επανασύνδεσης, σε αυτό το 
όριο -  επανασύνδεση τύπου Β – µπορεί να 
υπολογιστεί µέσω των συντελεστών Einstein A 
απλά παραλείποντας την µετάβαση προς την 
1)𝑆. 
 

Σύγκριση µε τις παρατηρήσεις 

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι µε τους οποίους 
µπορούν να υπολογιστούν οι φυσικές συνθήκες 
που επικρατούν στις ΗΙΙ περιοχές. Κάθε µία από 
αυτές έχει τα πλεονεκτήµατά της αλλά και www.diavlosbooks.gr



 

104 
 

µειονεκτήµατά της. Για να γίνουµε πιο 
συγκριµένοι, η κάθε µέθοδος αντιµετωπίζει 
διαφορετικά την κατανοµή πυκνότητας και 
θερµοκρασίας ενός νεφελώµατος. 
 
Πυκνότητα ηλεκτρονίων 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για τον υπολογισµό της 
πυκνότητας του αερίου στις ΗΙΙ περιοχές. Ένας 
πρώτος τρόπος υπολογισµού της πυκνότητας 
είναι µέσω των γραµµών επανασύνδεσης στο 
οπτικό (𝛨𝛼	𝜎𝜏𝛼	6.562	Å) , στο υπεριώδες 
(𝐵𝑟𝛼	𝜎𝜏𝛼	4,05	𝜇𝑚)  ή στο ραδιοφωνικό 
παράθυρο (𝛨109𝛼	ή	𝛨137𝛽	𝜅𝜊𝜈𝜏ά	𝜎𝜏𝛼	6	𝑐𝑚) ή 
από το free – free συνεχές ξανά στα 
ραδιοκύµατα. Η ισχύς αυτών δίνει απευθείας το 
µέτρο εκποµπής (Emission Measure – EM) 

𝐸𝑀 = µ𝑛"𝑛¶𝑑ℓ
Ä

u

						(2.90) 

Για ένα οµογενές νεφέλωµα, το µέτρο εκποµπής 
µπορεί να µεταφραστεί σε πυκνότητα 
υιοθετώντας µία κλίµακα µεγέθους 

𝑛Â&c = ýW
𝛦𝛭

𝑐𝑚i�𝑝𝑐X[
𝑝𝑐
𝐿 ]

þ
3 )⁄
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Οι γραµµές του οπτικού και του υπεριώδους 
πρέπει πρώτα να διορθωθούν εξαιτίας της 
εξασθένισης λόγο σκόνης. Για µη οµογενή 
νεφελώµατα, το µέτρο εκποµπής σταθµίζεται 
προς περιοχές υψηλότερης πυκνότητας. 

Η πυκνότητα µπορεί επίσης να µετρηθεί 
αναζητώντας τα αποτελέσµατα της 
συγκρουσιακής αποδιέγερσης. Ας θεωρήσουµε 
λοιπόν δύο επίπεδα τα οποία έχουν σχεδόν την 
ίδια ενέργεια διέγερσης αλλά διαφορετικούς 
συντελεστές Einstein A ή διαφορετικούς 
ρυθµούς αποδιέγερσης. Η διέγερση αυτών των 
επιπέδων θα εξαρτάται διαφορετικά από την 
πυκνότητα αλλά όχι από την θερµοκρασία. Η 
αναλογία των εντάσεων των γραµµών που 
προέρχονται από αυτά τα επίπεδα αποτελούν ένα 
καλό µέτρο της πυκνότητας στο εύρος µεταξύ 
των δύο κρίσιµων τιµών πυκνότητας. Τα ζεύγη 
γραµµών που συνήθως χρησιµοποιούνται για το 
λόγο αυτό είναι οι [ΟΙΙ] 3.792/3.726 Å και [SII] 
6.716/3.726 Å γραµµές στο οπτικό, οι [ΟΙΙΙ] 
88/52 µm, [SIII] 33/19 µm, [NeIII] 36/15 µm και 
[ArIII] 22/9 µm γραµµές στο υπέρυθρο. Στην 
Εικόνα 2.13 φαίνονται τα ανωτέρω για τις 
γραµµές λεπτής υφής στο υπεριώδες. Για 
πυκνότητες πού µικρότερες από την κρίσιµη 
πυκνότητα της κάθε γραµµής, οι εντάσεις και 
των δύο γραµµών είναι ανάλογες του www.diavlosbooks.gr
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τετραγώνου της πυκνότητας και η µεταξύ τους 
αναλογία είναι σταθερή 
(𝛪3u 𝛪)3 = (𝛺u3 𝛺u) + 1)𝛦3u 𝛦)3)⁄⁄⁄ . Μεταξύ 
των κρίσιµών πυκνοτήτων, η αναλογία εντάσεων 
αποτελεί ένα καλό µέτρο υπολογισµού της 
πυκνότητας. Για µη οµογενή νεφελώµατα, η 
µέθοδος αυτή ευνοεί την περιοχή πυκνοτήτων 
µεταξύ των κρίσιµων τιµών µε αποτέλεσµα οι 
πιο πυκνές περιοχές να παραβλέπονται.  

Οι περιοχές ΗΙΙ παρουσιάζουν µια µεγάλη 
γκάµα φυσικών συνθηκών. Στον Πίνακα 2.2 
συγκεντρώνονται οι τιµές για τις πυκνότητες και 
τα µεγέθη διαφόρων κατηγοριών ΗΙΙ περιοχών, 
που έχουν ληφθεί από παρατηρήσεις. Επίσης 
παρουσιάζονται οι ιονισµένες µάζες και ένας 
προσεγγιστικός αριθµός αστέρων που 
περιλαµβάνει η κάθε περιοχή. Οι µεγάλη 
ποικιλοµορφία των συνθηκών αντικατοπτρίζει 
ευθέως την αλληλεπίδραση των µαζικών άστρων 
µε το περιβάλλον τους. Μεγάλης σηµασίας είναι 
οι περιοχές υψηλής πυκνότητας, οι οποίες 
συνδέονται µε το ιονισµένο αέριο – το οποίο 
οδηγεί σε διαστολή. Τέλος, τα µαζικά άστρα 
συνήθως δηµιουργούνται κατά οµάδες και η 
συσσωρευτική τους επίδραση είναι εξαιρετικά 
σηµαντική στη διαµόρφωση του διαστρικού 
µέσου στους γαλαξίες.  
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Εικόνα 2.13. Αναλογία εντάσεων γραµµών λεπτής 
υφής των [ΟΙΙΙ], [SIII], [NeIII] και [ArIII] στο υπέρυθρο, 
ως συναρτήσει της πυκνότητας. 
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Θερµοκρασία ηλεκτρονίων 

Η θερµοκρασία των ηλεκτρονίων µπορεί να 
καθοριστεί µέσω του οπτικά πυκνού µέρους του 
ράδιο – φάσµατος, το οποίο, σε θερµοκρασία 
λαµπρότητας, δίνει απευθείας την ηλεκτρονιακή 
θερµοκρασία. 

Οι εντάσεις των φασµατικών γραµµών, που 
οφείλονται σε διεγέρσεις λόγω συγκρούσεων, 
είναι πολύ ευαίσθητες ως προς την θερµοκρασία 
και την πυκνότητα. Εντούτοις, οι οπτικές 
φασµατικές γραµµές, µε υψηλές κρίσιµες 
πυκνότητες, αποτελούν ένα πολύ καλό µέτρο της 
θερµοκρασίας. Οι [ΟΙΙΙ] 4.363/(4.959+5.007) Å 
γραµµές χρησιµοποιούνται συνήθως για το λόγο 
αυτό. Στην Εικόνα 2.14 παρουσιάζονται αυτές οι 
γραµµές συναρτήσει της θερµοκρασίας. 

 

Εικόνα 2.14. Αναλογία εντάσεων των οπτικά 
απαγορευµένων περιοχών του [ΟΙΙΙ] συναρτήσει της 

θερµοκρασίας των ηλεκτρονίων. www.diavlosbooks.gr
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Αστρική ενεργός θερµοκρασία 

Η ενεργειακή εξάρτηση του πεδίου ιονισµού 
ακτινοβολίας µπορεί να υπολογιστεί µετρώντας 
την αναλογία των εντάσεων των γραµµών 
εκποµπής που προέρχονται από διαδοχικά στάδια 
ιονισµού ενός στοιχείου. 

Ο συνολικός αριθµός φωτονίων ιονισµού 
µπορεί να καθοριστεί µέσω της έντασης των 
γραµµών επανασύνδεσης ή µέσω του free – free 
συνεχούς. Μέσω του αριθµού των φωτονίων 
µπορούµε στη συνέχεια να υπολογίσουµε τη 
συνολική ροή ιονισµού. Συγκρίνοντας τα 
αποτελέσµατα αυτά µε τα αντίστοιχα που 
προκύπτουν από µοντέλα ατµοσφαιρών 
παίρνουµε τον αριθµό των φωτονίων ιονισµού 
συναρτήσει της ενεργού θερµοκρασίας. 
Παίρνοντας λοιπόν µετρήσεις της ροής από ένα 
άστρο, σε συγκεκριµένο µήκος κύµατος, 
µπορούµε να υπολογίσουµε την ενεργό 
θερµοκρασία. Η µέθοδος αυτή εφαρµόστηκε από 
τον Zanstra, ο οποίος θεώρησε πως το αστρικό 
πεδίο ακτινοβολίας είναι αυτό µέλανος σώµατος, 
και έτσι η ενεργός θερµοκρασία που 
υπολογίζεται µε τον τρόπο αυτό καλείται και 
θερµοκρασία Zanstra. 
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