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A brief description of the content of this book... 
	
In this book we present only the classical theories that attempt to investigate the 
structure and the physical properties of the atmospherical layers, of hot emission 
stars (Oe and Be stars) where the observed phenomena are created. 
In a next volume (Vol. VI) of our book we will present all the new ideas which 
guide us to a new view on the mechanisms thatare responsible for creating the 
Discrete Absorption Components (DACs) and the Sattelite Absorption Components 
(SACs) in the atmospheres of hot emission stars (Oe and Be stars) and the similar 
effects (Broad Absorpiton Lines – BALs)in the environment of Quasars. 

	
An	important	characteristic	of	hot	stars	(i.e.	stars	with	effective	temperatures	
≥	10000	K)	is	that	they	lose	mass	via	a	stellar	wind.	One	of	the	most	sensitive	
diagnostics	 of	 these	 stellar	 winds	 comes	 from	 high	 resolution	 UV	
spectroscopy.	The	UV	spectra	of	hot	stars	reveal	extended,	velocity	displaced	
P-Cygni	type	profiles	in	various	objects,	including	the	following	(Prinja	1990):	
• WR	stars	(Willis	et	al.	1986;	Willis	and	Garmany	1987),		
• OB	 stars	 (e.g.	 Garmany	 et	 al.	 1981;	 Gathier	 et	 al.	 1981;	 Prinja	 and	
Howarth,	1986),		
• subdwarf	O	stars	(e.g.	Heap	et	al.	1979,	Simon	et	al.	1979),		
• the	central	stars	of	planetary	nebulae	(CSPN;	e.	g.	Heap	1986,	Pauldrach	
et	al.	1988),		
• Be	 stars	 (e.g.	 Snow	 1981;	 Grady	 et	 al.	 1987;	 Danezis,	 E.	 et	 al.	 2003a;	
Lyratzi,	et	al.	2007;	Danezis	et	al.	2009;	Antoniou	et	al.	2011a,	2011b),		
• Oe	 stars	 (Antoniou	 et	 al.	 2007a,	 2007b,	 2007c,	 2007d,	 2008,	 2014;	
Danezis	et	al.	2003a,	2003b,	2007;	Danezis	et	al.	2009)	and	
• Cataclysmic	 variables	 (CVs),	 young	 stellar	 objects	 (YSOs)	 and	 Active	
Galactic	Nuclei	(AGNs)	(Proga	et	al.	2002,	Proga	2005).	
CVs	 exhibit	 absorption	 troughs	 extending	 blueward	 over	 5000	 km/s.	 This	
phenomenon	 is	 attributed	 to	 high-velocity	 winds	 by	 analogy	 with	 OB	 stars	
(e.g.,	Krautter	et	 al.	 1981).	However,	observationally,	 the	P-Cygni	profiles	of	
CVs	differ	 from	the	profiles	of	early-type	stars	 in	 two	significant	ways:	First,	
while	 the	 deepest	 part	 of	 the	 blueshifted	 absorption	 component	 of	 the	 line	
profiles	 of	 early-type	 stars	 is	 near	 the	 terminal	 velocity,	 the	deepest	 part	of	
the	 line	 profiles	 of	 CVs	 is	 near	 zero	 velocity.	 Second,	 the	 absorption	
components	of	the	line	profiles	of	early-type	stars	are	often		black,	whereas	in	
CVs	they	are	at	most	roughly	half	the	depth	of	the	continuum.	As	judged	by	the	
velocity	 of	 the	 blue	 edge	 of	 the	 absorption	 component	 of	 the	 profiles,	 the	
terminal	 velocity	 of	 the	 wind	 is	 roughly	 5000	 km/s	 (Mauche	 &	 Raymond	
1997).	
Data	 reveal	 maximum	 wind	 velocities	 > 1000	𝑘𝑚/𝑠	 (far	 in	 excess	 of	 the	
photospheric	escape	velocities).	The	most	accepted	theory	behind	the	winds	
of	hot	stars	is	the	one	based	on	radiation	pressure	driving,	but	there	are	still	
big	 questions	 to	 be	 answered.	 For	 example	 the	 extent	 to	 which	 radiation	
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pressure	provides	 the	dominant	 force	 in	 the	winds	of	 various	 classes	of	hot	
stars	 is	undetermined,	 and	other	mechanisms	might	play	an	 important	 role,	
e.g.	 in	 cooler,	 less	 luminous	 objects	 such	 as	 late	 B	 and	 B	 (emission)	 stars	
(Prinja	1990).	
Among	thetypes	of	hot	stars	there	are	two	subsets	of	stars,	i.e.	Be	and	Oe,	with	
a	 special	 spectral	 characteristic.	 Bidelman	 and	 Svolopoulos	 (1960)	 detected	
hydrogen	 emission	 and	 shell	 lines	 on	 spectrograms	 taken	 in	 1959	 and	
classified	 the	 object	 as	 a	 Be	 star.	 Classical	 Be	 stars	 are	 a	 subset	 of	 rapidly	
rotating	 non-giant	 B-type	 stars[17%	 of	 B-type	 stars	 are	 Be	 stars	 (Zorec	 &	
Briot	 1997)].	 Unlike	 normal	 B-type	 stars,	 Be	 stars	 exhibit	 emission	 lines	
(hence	the	 ‘e’	 in	Be),	which	are	attributed	to	a	gaseous	circumstellar	disk	 in	
Keplerian	motion	(Labadie-Bartz	et	al.	2017).	A	normal	B	star	does	not	show	
emission	 lines,	 when	 it	 is	 in	 the	 main	 sequence.	 It	 does	 so	 when	 it	 is	 a	
supergiant	 (Vardya	 et	 al.	 1982).	 The	 central	 stars	 rotate	 close	 to	 break-up	
velocities,	and	an	uncertain	mechanism	–	the	so-called	Be	phenomenon	–	acts	
in	addition	to	rotation,	 leading	to	episodic	or	continuous	mass	ejection	 from	
the	 stellar	 equator.	 Subsequently,	 outflowing,	 ionised,	 purely	 gaseous	 disks,	
rotating	in	a	nearly	Keplerian	way	are	formed	(Klement	et	al.	2017).	A	recent	
review	is	provided	by	Rivinius	et	al.	2013.	The	circumstellar	disk	of	a	Be	star	
is	 best	 described	 by	 the	 viscous	 decretion	 disk	model	 (e.g.	 Lee	 et	 al.	 1991;	
Carciofi	2011),	where	the	disk	is	formed	and	subsequently	sustained	by	mass	
ejected	from	the	stellar	surface	in	discrete	events	called	‘outbursts’	(see	Kroll	
&	 Hanuschik	 (1997)	 or	 Kee	 et	 al.	 (2014)	 for	 a	 theoretical	 framework,	 or	
Rivinius	et	al.	(1998)	or	Grundstrom	et	al.	(2011)	for	observations).	
The	 optical	 emission	 lines	 are	 generally	 more	 or	 less	 symmetric,	 with	 the	
center	of	the	emission	placed	at	or	near	the	stellar	rest	wavelength,	showing	
that	 within	 the	 Balmer	 emission	 envelope	 the	 expansion	 velocity	 is	 ≲
1000	𝑘𝑚/𝑠	(Barker	&	Marlborough	1985).	On	the	other	hand	the	resonance	
doublets	of	transitions	such	as	N	V,	C	IV	and	Si	IV,	which	are	present	in	the	UV	
spectra	 of	 Be	 stars,	 exhibit	 extended	 shortward	 absorption	 and	 asymmetry.	
These	 characteristics	 indicate	 high	 velocity	 (≳ 1000	𝑘𝑚/𝑠)	 mass	 loss	 via	 a	
stellar	 wind	 (Barker	 &	 Marlborough	 1985).	 These	 ions	 are	 called	
“superionized”	 because	 even	 at	 the	 high	 effective	 temperatures	 of	 Be	 stars,	
they	are	not	expected	to	exist	in	sufficient	abundance	to	produce	observable	
features	under	radiative	equilibrium	conditions	(Lamers	&	Snow	1978).	
Ultraviolet	 observations	 of	 Be/Shell	 stars,	 taken	 with	 IUE,	 indicated	 the	
presence	of	highly	 ionized	 spectral	 lines,	 i.e.	C	 IV	and	Si	 IV	are	detected.	UV	
spectra	 of	 Be/Shell	 stars	 reveal	 shortward	 velocity	 shifts	 up	 to	 1300	 km/s,	
suggesting	 the	 expansion	 of	 the	 circumstellar	material	 away	 from	 the	 stars,	
(Slettebak	1988).	The	C	IV	doublet	is	of	great	importance	as	it	is	observed	in	
Be	stars	as	late	as	B9,	yet	among	normal	(no	Hα	emission)	B	stars,	C	IV	is	only	
observed	at	B2	or	earlier	(Barker	et	al.	1984).	
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The	type	of	Oe	stars	was	defined	by	Conti	&	Leep	(1974)	as	O	stars	displaying	
emission	lines	of	the	H	I	Balmer	series	as	well	as	of	lower	ionization	elements	
such	as	He	II	and	Fe	II,	but	that	do	not	show	typical	Of	emission	lines	such	as	
He	II	λ	4686	and	N	IIIλ	4634-40.	These	stars	were	commonly	considered	to	be	
massive	analogs	of	Be	stars	and	they	seemed	to	 form	an	extension	of	 the	Be	
phenomenon	towards	higher	stellar	temperatures.	However,	Negueruela	et	al.	
(2004)	 revised	 the	 spectral	 types	 of	 most	 Oe	 stars,	 arguing	 that	 previous	
classifications	were	 too	 early	 because	 of	 infilling	 of	 the	 He	 i	 lines.	Most	 Oe	
stars	 would	 thus	 have	 true	 spectral	 types	 in	 the	 range	 O9–B0	 (the	 earliest	
member	of	the	Oe	category	is	the	O7.5	IIIe	star	HD155806	(Negueruela	et	al.	
2004).	 Oe	 stars	 exhibit	 double-peaked	 or	 central	 emission	 in	 their	 Balmer	
lines.	 This	 emission-line	 morphology	 is	 distinct	 from	 signatures	 of	 stellar	
winds	 and	 is	 conventionally	 attributed	 to	 a	 circumstellar	 disk.	 Although	 Oe	
stars	 are	 usually	 considered	 to	 be	 a	 continuation	 of	 the	 Be	 phenomenon	
toward	hotter	spectral	types,	it	is	difficult	to	understand	how	stable	disks	can	
coexist	 with	 the	 increasingly	 strong	 stellar	 winds	 that	 aretypical	 of	 O-type	
stars.	 A	 plausible	 explanation	 is	 that	 the	 disk	 is	maintained	 by	 a	 large-scale	
(e.g.,	dipolar)	magnetic	field	that	channels	outflowing	wind	material	towards	
the	magnetic	equator,	in	which	case	the	disk	and	the	wind	are	really	a	single	
entity	(Fullerton	et	al.	2011).	
One	 of	 the	 most	 striking	 features	 in	 the	 spectra	 of	 hot	 star	 winds	 is	 the	
presence	of	Discrete	Absorption	Components	(DACs).		
	DACs	are	superimposed	on	the	absorption	troughs	of	unsaturated	resonance	
line	P-Cygni	profiles	 in	 the	UV	spectra	of	OB	stars,	and	move	from	the	 lower	
blue-shift	 to	higher	blue-shift	part	of	P-Cygni	profiles	(e.g.	Prinja	&	Howarth	
1988;	Massa	et	 al.	 1995;	Kaper	et	 al.	 1997;	Prinja	et	 al.	 2002).	These	 stellar	
wind	 features	 are	 evident	 as	 narrow	 (FWHM	 ~	 100-300	 km/s)	 opacity	
enhancements,	 which	 typically	 occur	 at	 ~05.-0.9	 of	 the	maximum	observed	
wind	 velocity	 (Prinja	 1990).	 They	 are	 usually	 attributed	 to	 the	 presence	 of	
large	 scale	 structures	 leading	 to	 optical	 depth	 enhancement.	 These	 spectral	
features	 often	 dominate	 the	 profiles	 and	 are	 interpreted	 as	 observational	
evidence	 for	 the	 inhomogeneous,	 non-spherical	 and	 non-laminar	 nature	 of	
these	winds.	
The	 resonance	 lines	 which	 are	 themost	 sensitive	 indicators	 of	 mass-loss	
include	 N	 V,	 Si	 IV,	 C	 IV	 and	Mg	 II.	 These	 features	 are	 identified	when	 they	
occur	at	the	same	velocity	in	both	members	of	a	resonance	doublet	(see	Figs.	
1,	2).	We	need	to	note	that	in	Fig.	2	there	are	cases	such	as	HD	32991	and	HD	
11158,	 where	 the	 entire	 stellar	 wind	may	 be	 observed	 only	 in	 the	 form	 of	
Discrete	Absorption	Components,	without	an	underlying	P-Cygni	profile.	www.diav
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Figure	1.	Comparison	of	the	Mg	II	resonance	lines	between	the	spectrum	of	a	normal	B	star	
and	the	spectra	of	two	active	Be	stars	that	present	complex	and	peculiar	spectral	lines.	As	we	
can	 observe	 the	 Be	 stars	 present	 some	 absorption	 components	 that	 do	 not	 appear	 in	 the	
spectrum	of	the	classical	B	star	(Danezis	et	al.	2010).	
	

	
Figure	2.	IUE	spectra	illustrating	DACs	in	WR,	O,	B,	Be,	SdO	and	CSPN	stars	(Prinja	1990).	

	
The	 mechanisms	 responsible	 for	 the	 creation	 of	 DACs	 are	 an	 important	
problem	 that	 has	 been	 studied	 by	 many	 researchers.	 Some	 have	 suggested	
mechanisms	 that	 allow	 the	 existence	 of	 structures	 which	 cover	 all	 or	 a	
significant	 part	 of	 the	 stellar	 disk,	 such	 as	 shells,	 blobs	 or	 puffs	 (Underhill	
1975,	Henrichs	1984,	Underhill	&	Fahey	1984,	Bates	&	Halliwell	1986,	Grady	
et	al.	1987,	Lamers	et	al.	1988,	Waldron	et	al.	1992,	1994,	Cranmer	&	Owocki	
1996,	 Rivinius	 et	 al.	 1997,	 Kaper	 et	 al.	 1996,	 1997,	 1999,	 Markova	 2000),	
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interaction	of	fast	and	slow	wind	components,	Co-rotating	Interaction	Regions	
(CIRs),	 structures	due	 to	magnetic	 fields	or	 spiral	 streams	as	a	 result	of	 the	
stellar	 rotation	 (Cranmer	 &	 Owocki	 1996,	 Kaper	 et	 al.	 1996,	 1997,	 1999,	
Mulan	1984a,	b,	1986,	Prinja	&	Howarth	1988,	Fullerton	et	al.	1997,	Cranmer	
et	 al.	 2000).	 According	 to	 these	 ideas,	 DACs	 result	 from	 independent	 high	
density	regions	in	the	stellar	environment,	which	have	different	rotational	and	
radial	velocities.	
However,	DACs	are	not	unknown	absorption	spectral	lines,	but	spectral	lines	
of	 the	 same	 ion	and	 the	 same	wavelength	as	 a	main	 spectral	 line,	 shifted	at	
different	Δλ,	as	they	are	created	in	different	density	regions	which	rotate	and	
move	 radially	 with	 different	 velocities	 (Danezis	 1983,	 1987,	 1991,	 2003,	
Lyratzi	&	Danezis	2004).	
Another	problem	which	is	usually	observed	in	the	spectra	of	hot	stars	is	that	
DACs	exhibit	very	complex	profiles	and	can’t	be	reproduced	theoreticallywith	
a	single	distribution,	such	as	Gauss,	Voigt,	or	Lorentz.	In	order	to	explain	these	
complex	line	profiles	Danezis	et	al.	(2003,	2007a)	and	Lyratzi	&	Danezis	2004,	
Lyratzi	et	al.	2007a	proposed	the	phenomenon	of	SACs	(Satellite	Absorption	
Components).		
According	to	this	phenomenon,	a	DAC	is	not	a	single	absorption	line,	but	the	
synthesis	of	a	group	of	classical	absorption	components	of	the	same	spectral	
line	 of	 an	 ion	 (Satellite	 Absorption	 Components-SACs).	 These	 spectral	
components	 are	 formed	 in	 independent	density	 regions	 (clumps)	 inside	 the	
turbulent	 stellar	 wind.	 If	 the	 independent	 density	 regions	 (clumps),	 that	
construct	 the	 Satellite	 Absorption	 Componentsof	 a	 DAC,	 rotate	 with	 large	
velocities	and	are	close	in	velocity	space,	then	they	overlap	forming	a	complex	
profile.	 More	 specifically,	 the	 absorption	 components	 are	 blended	 among	
themselves	 as	 well	 as	 with	 the	 main	 spectral	 line	 and	 thus	 they	 are	 not	
discrete	but	form	a	continuous	complex	profile	(Danezis	1983,	1987,	Lyratzi	&	
Danezis	2004,	Danezis	et	al.	2003,	2006,	2007a	Sahade	et	al.	1984,	Sahade	&	
Brandi	1985).So,	DACs	and	SACs	are	two	aspects	of	the	same	phenomenon.	In	
Fig.	3	it	is	clear	that	theDACs	of	Mg	II	resonance	lines	of	the	star	AX	Mon	(HD	
45910),	 	 and	 the	 SACs	 of	 Mg	 II	 resonance	 lines	 ofthe	 star	 HD	 41335	 are	
produced	 in	 the	 same	 way.	 The	 only	 difference	 between	 them	 is	 that	 the	
components	 of	 HD	 41335	 are	 much	 closer	 in	 velocity	 space	 and	 thus	 they	
overlap.	
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Figure	3.	DACs	of	the	Mg	II	resonance	lines	of	the	Be	star	AX	Mon	(HD	45910)	and	SACs	of	the	
Mg	 II	 resonancelines	 f	 the	Be	star	HD	41335	are	produced	in	 the	same	way.	The	black	 line	
denotes	 the	 observed	 profile	 and	 the	 red	 one	 the	 model's	 fit.	 All	 the	 components	 which	
contribute	to	the	observed	features	are	shown	below	the	fits	(Danezis	et	al.	2009).	
	
From	smooth	wind	models	to	«clumping»	structure	

O	and	B	stars	exhibit	resonance	lines	from	transitions	such	as	C	III,	C	IV,	Si	IV,	
N	 V	 with	 P-Cygni	 profiles.	 The	 deepest	 part	 of	 the	 absorption	 profile	
corresponds	to	a	velocity	away	from	the	star	of	~	1400	km/s	(Hearn,	1979).	
The	 absorption	 reaches	 a	 terminal	 velocity	 of	 ~	 1000-3000	 km/s	 (Hearn	
1981,	 Drechsel	 &	 Rahe	 1982).	 As	 these	 speeds	 are	 much	 larger	 than	 the	
escape	velocities	 from	 the	surface	of	 these	 stars,	 it	 is	 clear	 that	 the	material	
escapes	from	them	(Hearn,	1979),	in	the	form	of	a	wind.	
It	 is	 believed	 that	 the	 winds	 of	 hot	 stars	 are	 produced	 through	 radiation	
pressure	exerted	via	the	interaction	of	ultraviolet	(UV)	photons	with	electrons	
bound	to	atoms	in	the	stellar	atmosphere	(Lucy	&	Solomon	1970).	
Castor,	Abott	&	Klein	(1975,	hereafter	CAK)	created	a	theoretical	wind	model	
and	showed	that	the	wind	and	mass	loss	are	driven	by	radiation	forces	which	
are	related	to	resonance	lines	from	ions	such	as	C	III,	C	IV,	Si	IV.	CAK	theory	is	
a	modification	 of	 Parker's	model	 (Parker	 1958)	with	 an	 extra	 force	 due	 to	
radiation	forces.	Further	modifications	of	the	CAK	theory	included	even	more	
elaborate	line	lists	(Abbott	1982a)	and	the	inclusion	of	a	finite	disk	correction	
factor,	which	allowed	photons	to	stream	from	the	entire	stellar	disk	instead	of	
only	 radially	 (Friend	 &	 Abbott	 1986,	 Pauldrach	 et	 al.	 1986).	 Additionally,	
occupation	 number	 were	 calculated	 in	 non-LTE	 (Pauldrach	 et	 al.	 1994),	
further	refining	the	theory	(Vink	2009).	
The	 basic	 properties	 of	 these	 modern-era	 CAK-like	 wind	 models	 are	 the	
following:	 the	 wind	 is	 assumed	 to	 be	 spherically	 symmetric,	 and	
homogeneous,	 i.e.	 clumps	 are	 not	 taken	 into	 account.	 However,	 wind	
variability	 is	 a	 well-known	 phenomenon	 both	 observationally	 as	 well	 as	
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theoretically	 (see	 Wolf	 et	 al.	 1998	 for	 an	 overview).	 Furthermore,	 the	
emission	 of	 X-rays	 for	 single	 O	 stars	 (Harnden	 et	 al.	 1979)	 as	 well	 as	 the	
presence	of	black	troughs	in	UV	P-Cygni	line	profiles	indicate	that	the	winds	of	
O	stars	are	not	smooth.	According	to	Owocki	(1990),	there	are	strong	reasons,	
both	observational	 and	 theoretical,	 for	believing	 that	hot	 star	winds	are	not	
smooth,	 but	 rather	 are	 both	 spatially	 and	 temporally	 high	 variable.	
Observational	evidence	 include	superionization,	X-ray	emission	and	Discrete	
Absorption	Components	(DACs)	in	unsaturated	UV	lines.	The	winds	of	O	and	B	
stars,	which	are	manifested	through	UV	P-Cygni	profiles	present	variability	in	
timescales	 from	 several	 days	 to	 hours	 [e.g.	 Henrichs	 (1984)	 and	 Prinja	 &	
Howarth	 (1986)].	 Time-resolved	 series	 of	 high-resolution	 UV	 spectra,	
obtained	with	 the	 International	 Ultraviolet	 Explorer	 (IUE),	 showed	 that	 the	
variations	 in	 UV	 resonance	 lines	 are	 not	 chaotic,	 but	 occur	 in	 well-defined	
“patterns”	(e.g.	Henrichs	(1984);	Prinja	&	Howarth	(1986);	Prinja	et	al.	1987,	
Henrichs	 et	 al.	 1988),	 which	 are	 usually	 observed	 in	 Discrete	 Absorption	
Components	(DACs).	
It	 was	 mainly	 high-S/N,	 time-dependent	 spectroscopy	 of	 strong	 optical	
recombination	emission	lines	 in	WR,	and	also	a	 few	OB	and	other	stars	with	
strong	hot	winds	that	indicated	all	hot	stellar	winds	likely	to	be	pervaded	by	
thousands	 of	 multiscale	 (compressible	 supersonic	 turbulent)	 structures,	
whose	driver	is	probably	some	kind	of		radiative	instability	(Moffat	2008).	
The	theory	of	instabilities	of	radiatively	driven	stellar	wind	was	introduced	by	
Lucy	&	Solomon	(1970)	and	was	further	developed	by	Lucy	(1984),	Owocki	&	
Rybicki	(1985,	1986,	1991),	and	extended	to	three-dimensional	perturbations	
by	 Rybicki	 et	 al.	 (1990).	 Nelson	 &	 Hearn	 (1978),	 Martens	 (1979)	 and	 Mc	
Gregor	et	al.	(1979)	suggested	that	the	flow	is	unstable	against	the	radiatively	
driven	 instabilities.	These	 instabilities	will	break	up	 the	 flow	destroying	 the	
balance	between	the	forces	and	the	result	will	be	either	to	heat	a	corona	or	to	
set	 up	 the	 system	 of	 radiative	 driven	 blobs	 suggested	 by	 Lucy	 and	 White	
(1980)	or	both.	
Between	1978	and	1995	when	it	was	active,	IUE	satellite	led	to	great	strides	in	
the	 field	 of	 hot-star	 winds,	 leading	 to	 the	 discovery,	 mostly	 in	 strong	
resonance	 lines,	 of	 large	 scale	 wind	 structures.	 These	 were	 referred	 to	 as	
Discrete	 Absorption	 Components	 (DACs),	 seen	 mainly	 in	 the	 absorbing	
column	 between	 the	 observer	 and	 the	 projected	 disk	 of	 the	 star	 (Moffat	
2008).	 Their	 variation	 with	 time	 (more	 or	 less	 periodically)	 is	 commonly	
believed	to	be	due	to	large-scale	Corotating	Interactive	Regions	(CIR),	as	seen	
in	the	Solar	wind.	In	hot-star	winds,	CIRs	are	probably	produced	by	some	kind	
of	 rotating	 inhomogeneity	at	 the	 surface	of	 the	 star:	nonradial	pulsations	or	
local	magnetic	loops	come	to	mind,	which	then	perturb	the	rotating	wind	(e.g.	
Cranmer	&	Owocki	1996).	 It	 is	possible	 that	 all	hot-star	winds	 contain	CIRs	
(Moffat,	2008).		
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According	to	Runacres	&	Owocki	2002	since	the	acceleration	of	the	wind	is	a	
highly	 unstable	 process,	 it	 leads	 to	 strong	 irregularities	 in	 density	 and	
velocity.	These	 irregularities,	often	referred	to	as	clumps,	have	an	 impact	on	
the	observables	of	massive	star	winds,	in	particular	affecting	measured	mass-
loss	 rates.	The	 characteristics	of	 clumps	are	uncertain,	but	 it	 is	 thought	 that	
they	carry	most	of	the	wind	mass,	but	fill	only	a	small	fraction	(f	<	1)	of	the	
volume	 in	 the	 stellar	 surroundings,	 yielding	a	contrast	of	 f−1	 in	density	with	
respect	 to	 its	 average	 value	 (Bosch-Ramon	 2013).	 The	 clump	 sizes	 are	
expected	to	be	much	smaller	than	the	star	(Owocki	&	Cohen	2006),	although	
larger	 clumps	 may	 also	 be	 present	 in	 the	 wind	 like	 the	 clumps	 used,	 for	
instance,	 to	 explain	 the	 X-ray	 flares	 in	 supergiant	 fast	 X-ray	 transients	 (e.g.	
Walter	 &	 Zurita	 Heras	 2007),	 or	 the	 large	 scale	 structures	 behind	 the	
observed	Discrete	Absorption	Components	 in	the	UV	 in	early-type	stars	(e.g.	
Cranmer	&	Owocki	1996;	Lobel	&	Blomme	2008).	The	clumps	should	present	
a	 distribution	 of	 masses	 and	 sizes	 if	 they	 are	 the	 product	 of	 non-linear	
processes	at	the	wind	base	(Moffat	2008).	
But	 what	 now	 is	 normally	 referred	 to	 as	 clumping	 in	 hot-star	 winds	 is	
something	that	appears	to	be	much	more	widespread	and	pervasive	in	all	hot	
star	 winds	 than	 DACs	 and	 CIRs.	 While	 many	 different	 phenomena	 pointed	
towards	the	presence	of	some	kind	of	granulation	 in	the	winds,	 it	 took	high-
S/N,	moderately-high	time-resolved	spectroscopy	as	the	final	clue	to	say	that	
virtually	 all	 parts	of	 all	hot	 star	winds	 are	 stochastically	 inhomogeneous	on	
various	(mainly	small)	scales	(Moffat,	2008).	This	was	first	revealed	in	time-
resolved	optical	spectra	of	WR	stars,	where	their	strong,	broad	emission	lines	
probe	the	whole	wind	simultaneously,	not	 just	 the	column	along	the	 line-of-
sight	(Moffat,	2008).	
Possibly	the	most	convincing	evidence	for	clumpy	structures	in	hot-star	winds	
comes	 from	 time	 resolved	 spectroscopic	 monitoring	 of	 WR	 emission	 lines	
(Schumann	&	Seggewiss).	These	now	well-known	spectral	 series	 show	clear	
stochastic	subpeaks	of	various	sizes	moving	in	a	direction	from	line	centre	to	
line	edge,	 interpreted	 as	wind	clumps,	whose	projected	velocities	we	 see	 as	
they	 propagate	 with	 the	 outflow.	 Although	 the	 stars	 are	 not	 resolved,	 one	
reaches	effectively	a	poor-man’s	resolution	with	the	aid	of	Doppler	expansion	
of	thewind,	which	cannot	unambiguously	locate	the	structures	other	than	in	a	
ring	 of	 constant	 angle	 from	 the	 central	 star.	Nevertheless,	 this	was	 the	 first	
time	 that	 it	 became	 clear	 that	 small-scale	 wind	 structures	 are	 essentially	
universal	at	least	in	the	strong	winds	of	WR	stars.	
Besides	 the	 observations	 in	 the	 visible	 and	 UV	 region	 of	 the	 spectrum	 the	
strong	X-ray	flow,	observed	in	O	and	B	stars	cannot	be	obtained	by	a	smooth,	
steady	 and	 cold	 wind,	 so	 the	 model	 of	 normal	 winds	 [SSCW	 proposed	 by	
Friend	 &	 Abbott	 (1986)	 and	 Pauldrach	 et	 al.	 (1986)]	 is	 far	 from	 the	 true	
nature	of	the	hot	star	winds	(Vilkoviskij	et	al.	2003).	So	this	model	should	be	
replaced	by	a	more	adequate	model	of	unstable	and	changing	wind	structures.	
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Although	 the	 easiest,	most	 obvious	 results	 have	 emerged	 for	 “classical”	WR	
stars	 because	 of	 their	 intense,	 broad	 emission	 lines,	 it	 is	 now	 clear	 that	
virtually	all	hot-star	winds	likely	show	similar	effects.	
As	 previously	mentioned,	 Proga	 (2002)	 indicated	 that	 cataclysmic	 variables	
(CVs),	young	stellar	objects	(YSOs)	and	AGNs	share	the	similarity	of	exhibiting	
P-Cygni	type	profiles,	mainly	in	their	UV	spectra.	Proga	(2007)	points	out	that	
UV	driven	disk	winds	in	AGNs	are	motivated	by	analogy	with	winds	from	hot	
stars,	which	have	been	explored	 in	great	detail.	Other	researchers	who	have	
noticed	similarities	between	the	spectra	of	hot	stars	and	AGNs	are:	
• Woo	(2013),	who	states	that	one	of	the	prominent	features	for	quasars	is	
the	 BEL	 spectrum	 that	 is	 not	 seen	 except	 in	 the	 hottest	 stars.	 According	 to	
Woo	(2013),together	with	the	emission	 features	are	Broad	Absorption	Lines	
(BALs)	which	appear	 in	at	 least	10%	of	optically-selected	quasars.	They	are	
characterized	by	distinctive	absorption	troughs	arising	 from	resonance	 lines	
of	 various	 ions	 and	 they	 are	 blueshifted	 (outflowing)	 with	 respect	 to	 their	
associated	Broad	Emission	Lines	(BELs).	There	is	general	agreement	that	they	
are	 intrinsic	 to	 the	 quasar	 and	 caused	 by	 gas	within	 the	 quasar	 itself,	 with	
outflow	 velocities	 up	 to	 thirty	 and	 possibly	 sixty	 thousand	 kilometers	 per	
second	 relative	 to	 the	 emission	 line	 redshift.	 Some	 are	 often	 described	 as	 P	
Cygni	profiles,	by	analogy	to	similar	features	seen	in	stars	which	eject	material	
toward	 the	 observer.	 Our	 understanding	 of	 the	 ability	 of	 the	 line-driving	
mechanism	 to	 produce	 powerful	 high-velocity	winds	 is	 based	 on	 studies	 of	
winds	in	hot	stars	that	radiate	mostly	in	the	UV	continuum.	By	analogy	with	O-
stars,	the	presence	of	strong	blueshifted	absorption	together	with	an	intense	
UV	radiation	field	suggests	that	radiation	pressure	acting	on	resonance	lines	is	
the	 acceleration	mechanism	 (e.g.,	 Lamers	 &	 Cassinelli	 1999,	 and	 references	
therein).	 The	 presence	 of	 the	 BALs	 themselves	 strongly	 indicates	 that	
substantial	momentum	 is	 transferred	 from	 a	 powerful	 radiation	 field	 to	 the	
outflowing	wind.	With	 the	 inclusion	 of	 resonance	 lines,	 Castor	 et	 al.	 (1975)	
showed	 that	 the	effective	 line-driven	 radiation	 force	 can	 increase	by	 several	
orders	of	magnitude	above	that	due	to	electron	scattering	alone.	
• Feldmeier	&	Shlosman	(1999)	who	state	that	observational	signatures	of	
line	driven	winds	have	been	unambiguously	detected	in	cataclysmic	variables	
(CVs)	and	 in	active	galactic	nuclei.	Observational	 evidence	 in	 favor	of	LDWs	
from	hot	stars	and	disks	includes	but	is	not	limited	to	the	P	Cygni	line	profiles	
of	 C	 IV,	 N	 V	 and	 Si	 IV,	 ionization	 levels,	 high	 terminal	 velocities	 and	 their	
correlation	with	the	luminosity.	
• Danezis	 et	 al.	 (2006,	 2008,	 2010a,	 2010b)	 indicated	 the	 analogies	
between	the	spectra	of	hot	emission	stars	and	BAL	quasars.	They	applied	their	
model	and	studied	Si	IV,	C	IV,	and	Mg	II	absorption	profiles	in	the	spectra	of	a	
number	of	hot	emission	stars	and	BALQSOs.	They	showed	that	in	both	types	of	
astronomical	objects,	the	broad	and	complex	absorption	troughs	of	Si	IV,	C	IV	
and	 Mg	 II	 are	 the	 synthesis	 of	 individual	 absorbing	 components	 which	 are	
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formed	in	independent	absorbing	regions	(clouds,	clumps)	inside	the	outflow.	
They	also	showed	that	the	outflows	are	far	from	being	smooth	but	are	clumpy	
and	inhomogeneous	(for	some	examples	see	Fig.	4).		
	
	
	

 
Figure4.DAC/SACphenomenoninthespectraofHotEmissionStars,BALQuasars,CataclysmicVariable

s		and	Wolf	Rayet	stars.	
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Γενικά 
 
Αρχικά εκφράσθηκε η άποψη ότι οι αστέρες φασµατικών τύπων Ο, Β και 

Α, βρίσκονται στο αρχικό στάδιο της εξέλιξής τους. Και αυτό επειδή στην ορατή 
περιοχή του ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος παρουσιάζουν µόνο µερικές ισχυρές 
γραµµές ελαφρών στοιχείων.Αυτό ακριβώς απετέλεσε και την αιτία του 
χαρακτηρισµού τους ως προγενέστεροι αστέρες ή αστέρες προγενέστερων 
φασµατικών τύπων (earlytypestars, McLean, 1898). Επικρατούσε δηλαδή κάποτε 
η αντίληψη ότι ένας αστέρας άρχιζε τη ζωή του ως αστέρας φασµατικού τύπου Ο 
και κατέληγε ως αστέρας τύπου Κ ή Μ. Με άλλα λόγια οι αστέρες προγενέστερων 
ή µεταγενέστερων φασµατικών τύπων εθεωρείτο ότι βρίσκονταν στο αρχικό 
στάδιο της εξελικτικής τους ακολουθίας. Η ιδέα όµως αυτή έχει προ πολλού 
εγκαταλειφθεί. Όπως πλέον έχει αποδειχθεί, ο όρος «µεταγενέστεροι αστέρες ή οι 
αστέρες προγενέστερου φασµατικού τύπου» δεν έχει να κάνει µε την τοποθέτησή 
τους στον χρόνο. Σήµερα πλέον γνωρίζουµε ότι ο χαρακτηρισµός ενός αστέρα ως 
«αστέρας  προγενέστερου ή µεταγενέστερου φασµατικού τύπου» δηλώνει απλά 
και µόνο τη σχετική θέση των φασµάτων του στη φασµατική ταξινόµηση του 
Harvard και δεν έχει καµιά σχέση µε την ηλικία τους. 

Οι αστέρες προγενέστερων φασµατικών τύπων παρουσιάζουν µεγάλο 
ενδιαφέρον επειδή είναι αστέρες που εκπέµπουν µεγάλα ποσά ενεργείας στην 
υπεριώδη περιοχή (UV) του φάσµατός τους. Λόγω της µεγάλης τους µάζας, 
εξαντλούν γρήγορα το υδρογόνο του πυρήνα τους και εξελίσσονται ταχύτατα 
αποµακρυνόµενοιαπό την Κυρία Ακολουθία. Η µελέτη των αστέρων αυτών είναι 
σηµαντική γιατί παρέχει πολύτιµες πληροφορίες για την κατανόηση της αστρικής 
εξέλιξης, αλλά συγχρόνως εµπλουτίζει και διευρύνει τις γνώσεις µας γύρω από τη 
δοµή και εξέλιξη των αστρικών ατµοσφαιρών. Λόγω της µεγάλης τους µάζας (103-
104ηλιακές µάζες), είναι παρατηρήσιµοι σε µεγάλες αποστάσεις. Ως εκ τούτου, αν 
είναι γνωστά µε ακρίβεια τα απόλυτα µεγέθη τους, είναι δυνατόν να 
χρησιµοποιηθούν ως «µέτρο απόστασης» στη µελέτη της γαλαξιακής δοµής. 
Η παρατήρηση των αστέρων αυτών στο υπεριώδες έγινε κυρίως µε τον δορυφόρο 
IUE (InternationalUltravioletExplorer), ενώ η παρατήρηση επεκτάθηκε ακόµη 
περισσότερο στις ακτίνες Χ µε τους δορυφόρους SAS-3, HEAO-1, HEAO-2 και 
πολλούς άλλους.  
 
Κατάταξη των αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων και η κατανοµή 
τους στο χώρο 

 
Στους αστέρες προγενέστερων φασµατικών τύπων περιέχονται οι 

ακόλουθες κατηγορίες:  
α. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο. Σε αυτούς περιέχονται και οι αστέρες 
εκποµπής Of και Oe.  
β. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Β, οι οποίοι οµοίως περιέχουν και τους αστέρες 
τύπου Β µε κέλυφος, καθώς και τους αστέρες εκποµπής τύπου Be. 
γ. Οι αστέρες Wolf-Rayet. 
δ. Οι µη λαµπροί αστέρες µε γραµµές απορρόφησης ουδετέρου ΗΙ και ιονισµένου 
ηλίου HeII. 
ε. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Α. 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση παρέχει και πληροφορίες για την 
λαµπρότητά τους. Έτσι, οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο µπορεί να είναι 
υπεργίγαντες (Ο7, Ο8, Ο9), γίγαντες ή νάνοι (αστέρες που βρίσκονται στην Κυρία 
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Ακολουθία). Αυτό προκύπτει από το λόγο των εντάσεων των γραµµών του 
ουδετέρου ηλίου (HeI, λ 4.471Ǻ) προς το ιονισµένο ήλιο ( HeII λ 4.541Ǻ) 
(MorganandKeenan, 1973 και ContiandFrost, 1977). Επίσης, µετρώντας τις 
εντάσεις των γραµµών Balmer του υδρογόνου (Ηβ, Ηγ), µπορεί κανείς να 
υπολογίσει τις λαµπρότητες των αστέρων φασµατικών τύπων από Β0 µέχρι και 
Α2. Οι αστέρες αυτοί είναι, οµοίως, υπεργίγαντες, γίγαντες ή νάνοι. Αυτό 
προκύπτει από τις πτέρυγες των γραµµών Balmer του υδρογόνου. Οι αστέρες της 
Κυρίας Ακολουθίας (νάνοι αστέρες) εµφανίζουν εκτεταµένες πτέρυγες στις 
γραµµές Balmer του υδρογόνου, ενώ στους λαµπρότερους αστέρες οι γραµµές 
αυτές είναι στενότερες και δεν εµφανίζουν εκτεταµένες πτέρυγες. 

Η φαινόµενη κατανοµή των αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων 
στον χώρο δεν είναι οµοιόµορφη. Οι πρώτες µελέτες που αφορούσαν την 
κατανοµή του στον χώρο, µε βάση τους φασµατικούς τύπους, έδειξαν ότι γενικά οι 
αστέρες τύπου Ο και Β βρίσκονται κοντά στο γαλαξιακό επίπεδο. Και τούτο διότι 
στο γαλαξιακό επίπεδο συγκεντρώνονται τόσο η µεσοαστρική σκόνη όσο και τα 
µεσοαστρική ύλη. Η κατανοµή πυκνότηταςτουςµικραίνει όσο αποµακρυνόµαστε 
από το γαλαξιακό επίπεδο.  Ιδιαίτερα οι αστέρες φασµατικών τύπων Β2 και 
προγενέστεροι βρίσκονται κυρίως στα ανοικτά αστρικά σµήνη. Το ίδιο ισχύει και 
για τους  αστέρες τύπου Α, οι οποίοι παρουσιάζουν ισχυρή συγκέντρωση στο 
γαλαξιακό επίπεδο, και µάλιστα ιδιαίτερα εκείνοι των οποίων η λαµπρότητά τους 
είναι αµυδρότερη. 
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Οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(*Βασική πηγή του κεφαλαίου αυτού υπήρξε η διδακτορική διατριβή του Δρ Α. 
Αντωνίου στο Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών το 2007, µε τίτλο : «Φαινόµενα υπεριονισµού στις στεµµατικές και 
µεταστεµµατικές περιοχές αστέρων φασµατικόύ τύπου Oe) 
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Εισαγωγή 
 
Οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο είναι αστέρες, οι οποίοι αποτελούν για την 
Αστροφυσική αντικείµενα µελέτης µε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και αυτό διότι οι εν 
λόγω αστέρες παρουσιάζουν ορισµένα πολύ αξιοσηµείωτα φυσικά 
χαρακτηριστικά. Για παράδειγµα έχουν µεγάλη µάζα άρα και σχετικά µικρό χρόνο 
ζωής καθώς και υψηλή επιφανειακή θερµοκρασία άρα και µεγάλη λαµπρότητα. Η 
τυπική ηλικία τους ανέρχεται σε µερικά εκατοµµύρια έτη.Παρουσιάζουν επίσης 
µεγάλη διακύµανση µαζών. Η µάζα τους κυµαίνεται από 1 (για τους αµυδρότερους 
από αυτούς) µέχρι 50 ηλιακές µάζες (για τους λαµπρότερους ). Μια τυπική τιµή 
της λαµπρότητάς τους κυµαίνεται από έως ηλιακές λαµπρότητες, η δε 
επιφανειακή τους θερµοκρασία (effectivetemperature, Teff) κυµαίνεται από 
30.000Κ µέχρι 50.000Κ (Conti, 1973). Πρόκειται συνεπώς για τους θερµότερους 
αστέρες οι οποίοι,εντούτοις, παρουσιάζουν απώλεια µάζας  µέσω των αστρικών 
ανέµων. 

Αστέρες αυτού του τύπου είναι σχετικά σπάνιοι. Στον Γαλαξία µας έχουν, 
προς το παρόν, αναγνωριστεί περίπου 300.000. Ο λόγος της σπανιότητάς τους 
έγκειται στο ότι παραµένουν στην Κυρία Ακολουθία (άρα σε φάση σχετικής 
ηρεµίας) λιγότερο από ένα εκατοµµύριο έτη. Εν τούτοις κατά τον σχηµατισµό και 
µορφοποίηση ενός γαλαξία, παροµοίου µεγέθους, σχήµατος και δοµής µε τον 
Γαλαξία µας, θα µπορούσαν να αναπτυχθούν περισσότερες από 10.000 γενεές Ο- 
αστέρων.  

Οι περισσότεροι Ο- αστέρες (καθώς και οι σχεδόν παρόµοιοί τους Β) 
σχηµατίζουν πολλές φορές συστήµατα δύο µελών (διπλοί αστέρες). Αν ο ένας εκ 
των δύο αστέρων εκραγεί (supernova) το ωστικό κύµα που θα δηµιουργηθεί είναι 
ικανό να εξεσφενδονίσει τον συνοδό του σε αρκετά µεγάλη απόσταση. 

Η ακτινοβολία που προέρχεται από τους αστέρες αυτούς είναι το κυριότερο 
αίτιο που προκαλεί τη διέγερση των αεριωδών νεφελωµάτων κοντά στα αστρικά 
σµήνη. Έτσι, η γνώση της ακτινοβολίας αυτής συµβάλλει πολύ στη µελέτη της 
δοµής και της δυναµικής των νεφελωµάτων. 

Οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο παρουσιάζουν µόνο γραµµές 
απορρόφησης στο ορατό τµήµα του φάσµατός τους, που είναι κυρίως γραµµές της 
σειράς Balmer του υδρογόνου, ουδετέρου ηλίου HeI και ιονισµένου ηλίου HeII. Η 
ένταση των γραµµών του ιονισµένου ηλίου βαίνει αυξανόµενη από τους 
γηραιότερους προς στους νεότερους αστέρες.  

Από παρατηρήσεις δορυφόρων έχει βρεθεί ότι µερικοί υπεργίγαντες 
αστέρες, τύπου Ο, παρουσιάζουν γραµµές εκποµπής µόνο στο υπεριώδες τµήµα 
του φάσµατός τους, όπως επίσης και πολύ ισχυρές γραµµές απορρόφησης 
προερχόµενες από ιόντα υψηλού δυναµικού ιονισµού. Γενικότερα, σύµφωνα µε 
την άποψη που επικρατεί σήµερα, οι ατµοσφαιρικές περιοχές πέραν της 
φωτόσφαιρας, δηλαδή η χρωµόσφαιρα, το στέµµα και οι µεταστεµµατικές 
περιοχές, παρουσιάζουν ίδιες δοµές µε τις αντίστοιχες των αστέρων φασµατικού 
τύπου Β. 

Οι αστέρες φασµατικού τύπου Ο χωρίζονται σε φασµατικές υποτάξεις από 
Ο3 µέχρι Ο9. Οι αστέρες της υποτάξεως Ο3 έχουν φάσµατα µε γραµµές 
απορρόφησης του υψηλοτέρου επιπέδου διέγερσης και ιονισµού και έτσι κανένας 
αστέρας δεν έχει ακόµα βρεθεί για τον οποίο να έχουν προταθεί οι υποτάξεις Ο2, 
Ο1 ή Ο0 (βλ. και παρακάτω πίνακα 1). 

Οι Ο- αστέρες µε κέλυφος έχουν χαρακτηρισθεί σαν αστέρες Of. Ο δείκτης 
f, ο οποίος σηµειωτέον χρησιµοποιείται µόνο στους αστέρες τύπου Ο, 
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αντιπροσωπεύει εκείνους στους οποίους η εκποµπή εµφανίζεται στο ιονισµένο 
ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ) και στο διπλά ιονισµένο άζωτο ΝΙΙΙ (λ 4.634,41Ǻ). 

Βαθµιαία τα κριτήρια ταξινόµησης άλλαξαν. Οι Conti&Leep (1974) 
καθόρισαν σαν Of τους αστέρες εκείνους που παρουσιάζουν αφ' ενός µεν 
• Εκποµπή στο ιονισµένο ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ), αφ' ετέρου δε 
• Αν είναι τύπου Ο3-Ο5 παρουσιάζουν απορρόφηση στο NV (λ 4.604Ǻ, λ 
4.620Ǻ), ενώ  
• Αν είναι τύπου Ο6-Ο9,5 παρουσιάζουν εκποµπή στον διπλά ιονισµένο 
άνθρακα CIII (λ 5.696Ǻ). 
Επίσης οι παραπάνω ερευνητές πρότειναν δύο ακόµα υποδιαιρέσεις µε δείκτες (f) 
και ((f)).  
• Ο δείκτης (f) παραπέµπει σε αστέρες τύπου Ο µε εκποµπή στο διπλά 
ιονισµένο άζωτο ΝΙΙΙ (λ 4.634,41Ǻ), αλλά µε ασθενή απορρόφηση στο ιονισµένο 
ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ). 
• Ο δείκτης ((f)) αντιπροσωπεύει τους αστέρες τύπου Ο µε εκποµπή στο διπλά 
ιονισµένο άζωτο ΝΙΙΙ (λ 4.634,41Ǻ), αλλά µε έντονη απορρόφηση στο ιονισµένο 
ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ). 
Γενικά οι αστέρες τύπου Of είναι µεγαλύτερης λαµπρότητας, γεγονός που δείχνει 
ότι η εκποµπή στο ιονισµένο ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ) σχετίζεται µε τη λαµπρότητα. 
Οι αστέρες τύπου O(f) και O((f)) είναι λιγότερο λαµπροί. Έτσι, η ακολουθία f, (f) 
και ((f)) αντιστοιχεί µε τις τάξεις λαµπρότητας I, III και V (Walborn, 1978). 

Οι O(f) και O((f)) θεωρείται ότι, αφού δεν παρουσιάζουν εκποµπή στο 
ιονισµένο ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ), δεν έχουν εκτεταµένες ατµόσφαιρες, όπως οι Of 
και, ακόµα, ότι παρουσιάζουν µικρής κλίµακας απώλειας µάζας σε σχέση µε τους 
Of.  

Μερικοί αστέρες Of, όπως βρέθηκε από παρατηρήσεις στο υπέρυθρο 
(CohenandBarlow, 1973), περιβάλλονται από ένα νεφέλωµα κονιορτού. 

Ο Conti (1988) ανέπτυξε επίσης µια µέθοδο ταξινόµησης βασισµένη στα 
ισοδύναµα εύρη των γραµµών του ουδετέρου ηλίου HeI λ 4471 Ǻ και του 
ιονισµένου ηλίου HeII λ 4541 Ǻ. Οι µετρήσεις έγιναν σε φάσµατα διασποράς 16 
Ǻ/mm.  Η µετρούµενη µεταβλητή δίνεται από τη σχέση 

, 
όπου το ισοδύναµο εύρος των εν λόγω γραµµών. Τα χαρακτηριστικά της 
ταξινόµησης αυτής φαίνονται στον επόµενο πίνακα 1: 

Πίνακας 1 
Φασµατικός 
Τύπος  

Τιµές του  

Ο3 Απουσία της γραµµής HeI 
4471 

Ο4 < -0,60 
Ο5 -0,60 ως -0,46 
Ο5,5 -0,45 ως -0,31 
Ο6 -0,30 ως -0,21 
Ο6,5 -0,20 ως -0,11 
Ο7 -0,10 ως -0,01 
Ο7,5 +0,00 ως +0,09 
Ο8 +0,10 ως +0,19 
Ο8,5 +0,20 ως +0,29 
Ο9 +0,30 ως +0,44 
Ο9,5  

Κριτήρια ταξινόµησης των αστέρων φασµατικού τύπου Ο κατά τον Conti(1988) 

)4541(log)4471(log'log WWW -=
W

'logW
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Ο Contiεισήγαγε επιπλέον τον δείκτη «p», για αστέρες των οποίων το 

φάσµα δεν µπορεί να ερµηνευθεί µε την ύπαρξη κανονικών ή διαστελλοµένων 
κελυφών. Οι περισσότεροι αστέρες, προγενέστεροι του Ο6, είναι Of ή O(f) που 
είναι και αστέρες µε τις µεγαλύτερες µάζες ( .  

Ο δείκτης e, που γενικά σηµαίνει γραµµές εκποµπήςαρχικά δεν 
χρησιµοποιείτο για τους αστέρες τύπου Ο. Οι Conti & Leep (1974) εισήγαγαν τον 
φασµατικό τύπο Oe για εκείνους τους αστέρες τύπου Ο που παρουσιάζουν 
εκποµπή που οφείλεται στις γραµµές Balmer του υδρογόνου και δεν εµφανίζουν 
εκποµπή που να οφείλεται στο διπλά ιονισµένο άζωτο ΝΙΙΙ (λ 4.634,41Ǻ) και στο 
ιονισµένο ήλιο HeII (λ 4.686Ǻ). 

Μερικοί αστέρες τύπου Ο παρουσιάζουν εκποµπή µόνο στην Ηα χωρίς να 
παρουσιάζουν εκποµπή σε καµιά άλλη γραµµή Balmer του υδρογόνου, όπως π.χ. ο 
ζ Oph (HD 149757) και ο HD 46056. Αυτοί οι αστέρες ταξινοµήθηκαν ωςO(e). Με 
άλλα λόγια, ο χαρακτηρισµός O(e) αποδίδεται σε µη έντονα φαινόµενα. Οι Oe- και 
O(e)- αστέρες παρουσιάζουν γραµµές απορρόφησης οι οποίες είναι πλατιές και 
εποµένως παραπέµπουν σε µεγάλες περιστροφικές ταχύτητες. Συχνά υπάρχει ένα 
κεντρικό βύθισµα της γραµµής απορρόφησης πάνω στη γραµµή εκποµπής. 
Τέτοιου είδους φάσµατα παρουσιάζονται και στους Be- αστέρες. 

Ο χαρακτηρισµός Oef χρησιµοποιείται για εκείνους τους αστέρες που 
παρουσιάζουν εκποµπή HeII (λ 4.686Ǻ) που είναι όµοια µε εκείνη των γραµµών Η 
στους Oe- αστέρες. Οι αστέρες Oef και O(ef) είναι όλοι προγενέστερου 
φασµατικού τύπου, ενώ ο µεταγενέστερος τύπος της σειράς αυτής είναι ο Ο6,5 
(βλ. και παραπάνω πίνακα). Γενικά οι Oe-αστέρες είναι µεταγενέστεροι Ο-τύποι.  

Μεταξύ των αστέρων του ίδιου φασµατικού τύπου λαµπρότεροι είναι οι 
αστέρες µε γραµµές εκποµπής, που κατά κανόνα δείχνουν ύπαρξη εκτεταµένων 
ατµοσφαιρών. 
 
Η φασµατική ταξινόµηση BCD1 

 
Η φασµατική αυτή ταξινόµηση είναι  ποσοτική και αφορά τους Ο, Β, Α και F 
αστέρες. Διατυπώθηκε αρχικά από τους Chalonge και Barbier (1941) και 
εµπλουτίσθηκε από τους Chalonge και Divan (1952,1973) από τα αρχικά των 
ονοµάτων των οποίων προέρχεται και η ονοµασία BCD. Η κατάταξή τους γίνεται 
µε βάση το συνεχές φάσµα και χρησιµοποιεί τις ακόλουθες παραµέτρους: 
1. Το µέγεθος D της ασυνέχειας Balmer. Αυτό δίνεται από τη σχέση 

, όπου οι ροές ακτινοβολίας στα µεγάλα και στα µικρά 
µήκη κύµατος της ασυνέχειας Balmer αντίστοιχα. 
2. Το ενεργό µήκος κύµατος  της ασυνέχειας του Balmer, όπως παρατηρείται 
σε πρισµατικά φάσµατα χαµηλής διασποράς που χρησιµοποιήθηκαν από τους 
Chalogne και Divan (220 Ǻ/mm στην Ηγ) (βλ. επόµενο σχήµα 1). 

                                                
1Conti, P. &UnderhillA.: OstarsandWolf – Rayetstars, NASA, 1988 

)0MM >>

VR FFD loglog -= VR FF ,
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Σχήµα 1:Η θέση της ασυνέχειας Balmer όπως αυτή καθορίζεται από την παράµετρο . Οι 
διακεκοµµένες γραµµές AB και DE αφορούν τα συνεχή των καταστάσεων Paschen και Balmer 
αντίστοιχα ενώ η λεία καµπύλη DD΄ ενώνει τα σηµεία µεγάλης πυκνότητας µεταξύ των γραµµών  
Balmer. Η καµπύλη IJ προκύπτει από τα συνεχή τµήµατα των καταστάσεων Paschen και Balmer 
αφαιρώντας το D/2 από τις εντάσεις που αντιστοιχούν στην καµπύλη AB και προσθέτοντας D/2 σε 
εκείνες που αντιστοιχούν στην καµπύλη DE, όπου D είναι η τιµή της ασυνέχειας Balmer που  
προκύπτει µέσω φασµατογραφικών µετρήσεων. Η παράµετρος είναι το µήκος κύµατος που 
αντιστοιχεί στο σηµείο Κ στο οποίο τέµνονται οι καµπύλες DD’ και IJ. Στην περίπτωση των 
αστέρων φασµατικού τύπου Ο το κυµαίνεται από περίπου 3740 Ǻ για τους υπεργίγαντες ως 
περίπου τα 3770 Ǻ για τους αστέρες της κυρίας ακολουθίας. 
 

Η ακτινοβολία των περισσοτέρων αστέρων φασµατικού τύπου Ο 
απορροφάται σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό από τη µεσοαστρική ύλη, αλλά η 
µέτρηση του αναφερθέντος ενεργού µήκους κύµατος  και του εύρους της 
ασυνέχειας Balmer δεν διαταράσσεται από αυτή. Το γεγονός ότι οι προηγούµενες 
παράµετροι χαρακτηρίζουν τις φυσικές συνθήκες του Η στη φωτόσφαιρα, 
σηµαίνει ότι αυτές οι παράµετροι παραµένουν σχετικά ανεπηρέαστες από τις 
χηµικές ανοµοιοµορφίες ή την παρουσία χαµηλής πυκνότητας περιαστρικού 
υλικού. Αυτό έχει ως συνέπεια οι εν λόγω παράµετροι να σχετίζονται µόνο µε 
µεγέθη όπως η ενεργός θερµοκρασία και η βαρύτητα. Ιδιαίτερα, το ενεργό µήκος 
κύµατος  έχει πολύ ευαίσθητη εξάρτηση από τη βαρύτητα λόγω της επίδρασης 
του φαινοµένου Starkστη διαµόρφωση των πτερύγων γραµµών Balmer. Είναι 
εύκολο να παρατηρηθεί από το σχήµα 1 ότι το ενεργό µήκος κύµατος αυξάνει 
όταν οι πτέρυγες των γραµµών Balmer γίνονται πλατύτερες, κυµαίνεται δε από 
3740 Ǻ για τους γίγαντες µέχρι 3770 Ǻ για τους αστέρες της Κυρίας Ακολουθίας.  

Η αστρική περιστροφή και τα φαινόµενα της χρωµόσφαιρας επηρεάζουν 
κυρίως το κέντρο των γραµµών Balmer ενώ δεν έχουν σχεδόν καµιά επίδραση 
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στην τιµή του ενεργού µήκους κύµατος , το οποίο, κατά συνέπεια, είναι µια 
καθαρά φωτοσφαιρική παράµετρος. 

Το σύστηµα ταξινόµησης BCD καθώς και οι ταξινοµήσεις που βασίζονται 
στο γραµµικό φάσµα συσχετίζονται σε µεγάλο βαθµό και οι παράµετροι D και  
έχουν βαθµονοµηθεί σύµφωνα µε τους φασµατικούς τύπους και τις τάξεις 
λαµπρότητας του συστήµατος φασµατικής ταξινόµησης Morgan-Keenan (ΜΚ). 
Για τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο η τιµή του D χρησιµοποιείται για την 
ταξινόµηση σε φασµατικούς υπο-τύπους, αν και εξαρτάται και από την τάξη 
λαµπρότητας. Η τιµή του  είναι ένα καλό κριτήριο για τον προσδιορισµό της 
τάξης λαµπρότητας. Οι παράµετροι  και  έχουν επίσης διαβαθµιστεί κατά 
τέτοιο τρόπο ώστε να µπορούµε να προσδιορίσουµε απόλυτα µεγέθη (βλ. σχήµα 
2). 

 

 
 
Σχήµα 2: Η διάταξη της ταξινόµησης BCD, κατά τους  Chalogne και Divan, που αφορά τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Ο. Τα όρια των φασµατικών τύπων του ΜΚ συστήµατος και οι 
περιοχές των τάξεων λαµπρότητας καθορίζονται από τις διακεκοµµένες κα τις συνεχείς γραµµές. 
Οι καµπύλες ίσων απολύτων µεγεθών στο επίπεδο συντεταγµένων  για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Ο (Chalogne&Divan 1973) παριστάνονται µε τις γραµµές µε κουκκίδες. Η 
σηµασία των κύκλων και των τετραγώνων εξηγείται στο κείµενο.. 
 

Το γεγονός ότι για τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο το εύρος της 
ασυνέχειας Balmer είναι µικρό, καθώς και το ότι η αβεβαιότητα της τιµής του 
είναι-σε σχέση µε τους αστέρες τύπου Β και Α-µεγάλη, καθιστά την ταξινόµηση 
των Ο-αστέρων µε τη µέθοδο BCD σχετικά δύσκολη. Παρ’ όλα αυτά η χρήση 
νέων λεπτόκοκκων φωτογραφικών πλακών βελτιώνει σηµαντικά την ακρίβεια της 
τιµής του , σε σχέση µε την ακρίβεια που αρχικά ήταν δυνατόν να έχουµε, µε 
αποτέλεσµα η ταξινόµηση των αστέρων φασµατικού τύπου Ο στο σύστηµα BCD 
να είναι ασφαλής. Στο παραπάνω σχήµα 2, τα όρια των φασµατικών τύπων και 
των περιοχών της τάξης λαµπρότητας από το ΜΚ, καθώς και καµπύλες ίσου 
απολύτου µεγέθους στο επίπεδο συντεταγµένων  κατασκευάστηκαν από τους 
Chalogne & Divan (1973). Οι θέσεις των κύκλων και των τετραγώνων 
αντιστοιχούν σε νέες τιµές των  και  που βρέθηκαν για 16 αστέρες 
φασµατικού τύπου Ο, οι οποίοι είχαν ταξινοµηθεί (διαφορετικά) από τον Walborn 
(1973a) και από τους Conti & Leep (1974). Οι τάξεις λαµπρότητας που 
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καταγράφονται µέσα στους κύκλους ή στα τετράγωνα, είναι από τον Walborn στο 
επάνω διάγραµµα και από τους Conti&Leep στο κάτω διάγραµµα. Δώδεκα 
αστέρες (εκείνοι που παριστάνονται µε κύκλο) είναι κοινοί και στα δύο 
διαγράµµατα. Οι αστέρες που παριστάνονται µε τετράγωνα ήταν ταξινοµηµένοι 
µόνο από τον Walborn ή µόνο από τουςConti&Leep. Τα διαγράµµατα αυτά 
δείχνουν ότι οι  τάξεις λαµπρότητας συµφωνούν πολύ καλά µε τις τάξεις που 
αποδόθηκαν στους Ο- αστέρες από τα γραµµικά φάσµατά τους. Η συµφωνία είναι 
ιδιαιτέρως καλή µε τις τάξεις λαµπρότητας του Walborn.  

Η µέχρι τώρα παρουσιασθείσα ταξινόµηση αφορά τους λεγόµενους 
κανονικούς Ο– αστέρες. Στην επόµενη παράγραφο παραθέτουµε τη φασµατική 
ταξινόµηση των υπονάνων αστέρων φασµατικού τύπου Ο. 
 
Η ταξινόµηση των Ο- υπονάνων2 

 
Οι υπονάνοιαστέρες φασµατικού τύπου Ο και Β, αν και από έρευνες που 

αφορούσαν την ίδιά τους κίνηση ανακαλύφθηκαν στατιστικά ως µια οµάδα 
αστέρων χαµηλής λαµπρότητας, σήµερα πλέον καθορίζονται από 
φασµατοσκοπικά χαρακτηριστικά, τα οποία µας δίνουν τη δυνατότητα να τους 
χαρακτηρίσουµε ως Ο- ή Β- τύπου. 

Οι Ο και Βυπονάνοι αστέρες παρουσιάζουν µια ενδιαφέρουσα κατανοµή 
ενέργειας και γραµµές πιο πεπλατυσµένες από εκείνες που έχουν οι αντίστοιχοι 
αστέρες της Κυρίας Ακολουθίας, ενώ η σειρά Balmer είναι ορατή µόνο πάνω από 
τη στοιβάδα n=10 ή n=12. 

Ένας αστέρας καλείται υπονάνος αστέρας φασµατικού τύπου Ο αν η γραµµή 
HeII (λ 4.686Ǻ) είναι ορατή. Στην αντίθετη περίπτωση καλείται υπονάνος αστέρας 
φασµατικού τύπου Β.  

Πρέπει εντούτοις να τονισθεί ότι, προς το παρόν, δεν είναι διαθέσιµη 
κανενός είδους ταξινόµηση των Ο-υπονάνων. Οι κανονικοί Ο-αστέρες µπορούν, 
όπως είδαµε στις προηγούµενες παραγράφους, να ταξινοµηθούν µε τη βοήθεια της 
ενεργού θερµοκρασίας τους και της επιφανειακής τους βαρύτητας. 
Λεπτοµερειακές αναλύσεις των φασµάτων των Ο-υπονάνων και µε τη βοήθεια 
καταλλήλων ατµοσφαιρικών µοντέλων, δείχνουν ότι η χηµική σύσταση της 
ατµόσφαιράς τους καλύπτει ένα πολύ ευρύ πεδίο, το οποίο εκτείνεται από το 
ουδέτερο Η ως σχεδόν το ουδέτεροHe. Οποιοδήποτε, εποµένως, σύστηµα 
ταξινόµησής τους θα πρέπει να λάβει υπόψη του τρεις παραµέτρους. Η πρώτη 
αφορά την απορρόφηση κοντά στα 2078Ǻ που αποδίδεται κυρίως στον FeIII, η 
δεύτερη την απορρόφηση κοντά στα 2549Ǻ που αποδίδεται στον FeII και η τρίτη 
αφορά τις τέσσερις γραµµές του MgII γύρω στα 2800Ǻ (de Jager et al. 1975, 
Lamers et al. 1979). Σηµειώνεται ότι οι παράµετροι που σχετίζονται µε την ενεργό 
θερµοκρασία ή την επιφανειακή βαρύτητα, παράµετροι που χρησιµοποιούνται για 
την ταξινόµηση των κανονικών αστέρων φασµατικού τύπου Ο, είναι ευαίσθητες 
στη χηµική τους σύσταση και εποµένως δεν είναι σκόπιµο να συµπεριληφθούν 
στην περίπτωση της ταξινόµησης των υπονάνων αστέρων φασµατικού τύπου Ο. 
Έτσι, στην παρούσα φάση, οι ατµοσφαιρικές παράµετροι που θα χρησιµοποιηθούν 
για την ταξινόµηση αυτών µπορούν να ληφθούν µόνο από την πλήρη ανάλυση του 
φάσµατός τους. Ακόµη και η παραπάνω διατυπωθείσα διάκριση σε υπονάνους 
αστέρες φασµατικού τύπου Ο και Β δεν είναι σαφής, δεδοµένου ότι η παρουσία ή 

                                                
2Conti, P. &UnderhillA.: OstarsandWolf – Rayetstars, NASA, 1988 
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η απουσία της γραµµής HeII (λ 4.686Ǻ) εξαρτάται τόσο από τη χηµική σύσταση 
και τη βαρύτητα όσο και από την ενεργό θερµοκρασία (Kudritzki & Simon 1978). 
Ταξινόµηση στην υπεριώδη (UV) περιοχή 

 
Η µελέτη του υπεριώδους, ως γνωστόν, αφορά εκείνη την περιοχή του 

ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος που περιορίζεται σε µήκη κύµατος που εκτείνονται 
από τα όρια του ορατού µέχρι τις παρυφές των ακτίνων Χ. Στη µελέτη αυτή 
καθοριστικό ρόλο έπαιξαν τα φάσµατα που συλλέχθηκαν από αρκετούς 
δορυφόρους που εκτοξεύθηκαν στο διάστηµα, όπως ο 
SecondOrbitingAstronomicalSatellite (OAO-2, NASA, 1968), ο CopernicusSatellite 
(OAO-3, 1972), ο TD1 Satellite (EuropeanSpaceResearchOrganization,ESRO, 
1972), ο οποίος, σηµειωτέον, ήταν εφοδιασµένος µε δύο είδη φασµατογράφων τον 
S2/68 και τον S59 ανάλογα µε τις περιοχές µηκών κύµατος, ο SkylabS-019 
Experiment (1973) και ο AstronomicalNetherlandsSatellite (ANS, 1974). 

Στις 26 Ιανουαρίου 1978 εκτοξεύθηκε στο διάστηµα ο πολυτιµότερος, 
όπως αποδείχθηκε, δορυφόρος για τη µελέτη της υπεριώδους περιοχής του 
φάσµατος των ουρανίων σωµάτων. Το όνοµα που του δόθηκε ήταν, όπως 
αναφέρθηκε και σε προηγούµενη παράγραφο, Διεθνής Εξερευνητής 
Υπεριώδους(InternationalUltravioletExplorer, IUE). Αρχικός του στόχος ήταν η 
µελέτη πολύ θερµών άστρων (φαινόµενο µέγεθος, θερµοκρασία, χηµική σύσταση, 
δοµή αέριων περιβληµάτων κ.λ.π). Σύντοµα όµως οι αρχικοί στόχοι 
ξεπεράστηκαν. Ο IUE άρχισε να µελετά άστρα µακρινών σµηνών και γαλαξιών, 
καθώς επίσης και τη σύσταση των µεσοαστρικών νεφών και αερίων. 
ΣτοπρόγραµµατουIUEσυµµετείχανηNASA, ηSRC (U.K. ScienceResearchCouncil) 
καηESA (EuropeanSpaceAgency). Μελετήθηκαν φασµατικές περιοχές που 
εκτείνονταν από 1150 µέχρι 1950 Ǻ και από 1900 µέχρι 3200 Ǻ, αντίστοιχα. 
Χρησιµοποιήθηκαν δύο ειδών κάµερες. Μια κάµερα υψηλής ανάλυσης της τάξεως 
των 0.2 Ǻ και µια χαµηλής της τάξεως των 6.5 Ǻ (Boggess et al. 1978a, 1978b). 

Με τη βοήθεια του IUEείναι πλέον στη διάθεσή µας ένας µεγάλος αριθµός 
υπεριωδών φασµάτων, τα οποία είναι συγκεντρωµένα σε δύο µεγάλους 
καταλόγους. Τον IUEUltravioletSpectralAtlas(Wu et al. 1983), στον οποίο είναι 
καταγεγραµµένα φάσµατα χαµηλής ανάλυσης από 175 άστρα, µεταξύ των οποίων 
συµπεριλαµβάνονται και 18 αστέρες φασµατικού τύπου από Ο3 µέχρι Ο9.5 και 
τον IUELow- DispersionSpectraReferencesAtlas(Heck et al. 1984), στον οποίο 
είναι καταγεγραµµένα φάσµατα υψηλής και χαµηλής ανάλυσης από 229 αστέρες 
µεταξύ των οποίων συµπεριλαµβάνονται και 42 αστέρες φασµατικού τύπου Ο. 
Είναι πλέον στη διάθεσή µας ικανός αριθµός υπεριωδών φασµάτων γεγονός που 
µας επιτρέπει να εξετάσουµε τα κριτήρια ταξινόµησης στο υπεριώδες. Είµαστε 
επίσης σε θέση να προχωρήσουµε περαιτέρω και να ερευνήσουµε το πώς θα ήταν 
η φασµατική ταξινόµηση αν το υπεριώδες ήταν σε εµάς η µόνη γνωστή φασµατική 
περιοχή. Δεν αναµένεται πλήρης οµοιότητα µεταξύ των ταξινοµήσεων στις 
περιοχές του ορατού και του υπεριώδους, δεδοµένου ότι οι φασµατικές γραµµές 
που µπορούν να παρατηρηθούν στις δύο αυτές περιοχές διαφέρουν και ως προς τη 
φύση τους και ως προς την προέλευσή τους. Οι πιο έντονες γραµµές των 
περισσοτέρων στοιχείων βρίσκονται µέσα στη φασµατική περιοχή του υπεριώδους 
και εποµένως είναι πιθανόν να είναι περισσότερο ευαίσθητες στις ανωµαλίες της 
χηµικής σύστασης του αστέρα (Conti, P. & Underhill A.: O stars and Wolf – Rayet 
stars, NASA, 1988) 

Οι γραµµές που παρατηρούνται στην ορατή περιοχή σχηµατίζονται γενικά 
στη φωτόσφαιρα. Οι έντονες γραµµές στο υπεριώδες προέρχονται από τα 
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εξωτερικά στρώµατα του αστέρα πέρα από τη φωτόσφαιρα. Ως εκ τούτου οι 
φασµατικές ταξινοµήσεις στο υπεριώδες µπορούν να δίνουν πληροφορίες για µη 
φωτοσφαιρικά φαινόµενα, φαινόµενα που αγνοούνται κατά τις ταξινοµήσεις στο 
ορατό. Στα υπάρχοντα ωστόσο θεωρητικά µοντέλα, τα µη φωτοσφαιρικά 
φαινόµενα δε συνδέονται µε τις βασικές παραµέτρους της φωτόσφαιρας και έτσι 
τα σηµαντικότερα µεγέθη που χαρακτηρίζουν τον αστέρα, όπως η λαµπρότητα, η 
µάζα και το γεωµετρικό του µέγεθος απεικονίζονται καλύτερα στην ορατή περιοχή 
του φάσµατος, από τις γραµµές δηλαδή που έχουν σαν προέλευσή τους τη 
φωτόσφαιρα. 

Πρέπει επίσης να παρατηρήσουµε ότι τα φάσµατα στο υπεριώδες είναι 
γενικά γεµάτα από µίξεις (blends) αστρικών και µεσοαστρικών γραµµών σε τέτοιο 
βαθµό, ώστε να καθίσταται αναγκαίο η ανάλυση των φασµάτων ταξινόµησης να 
είναι εφάµιλλη (ή και καλύτερη) µε εκείνη του συστήµατος MK (Morgan-
Keenan), η οποία, σηµειωτέον ανέρχεται στην τιµή .  

Μια άλλη δυσκολία που συναντά κανείς στην υπεριώδη φασµατική 
ταξινόµηση, είναι η, προς το παρόν, έλλειψη των διαθέσιµων ατοµικών 
δεδοµένων, µε αποτέλεσµα το ποσοστό άγνωστης ταυτότητας γραµµών να 
ανέρχεται περίπου στο 50%. Εντούτοις έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες για 
ταξινόµηση µε κριτήριο το υπεριώδες. Θα δώσουµε εν συντοµία µερικές από 
αυτές που αφορούν και τους θερµούς αστέρες (Conti, P. & UnderhillA.: Ostarsand 
Wolf – Rayet stars, NASA, 1988) 

Σε χαµηλή ανάλυση, η φασµατική περιοχή που ξεκινάει από τα 1900Ǻ και 
κατευθύνεται προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος, λίγο ή πολύ, δεν παρουσιάζει 
τίποτε το ιδιαίτερο για τους Ο- αστέρες. Τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται 
στις γραµµές έχουν κυρίως µεσοαστρική προέλευση. Αντίθετα, για µήκη κύµατος 
µεταξύ 1150 και 1900 Ǻ παρατηρούνται κάποια γνωρίσµατα, τα οποία είναι εν 
γένει µίξεις (blends) διαφόρων γραµµών. 

Για τους σκοπούς ταξινόµησης χρησιµοποιήθηκαν φάσµατα από τον 
φασµατογράφο S59 του TD1 Satellite, τα οποία καλύπτουν τις περιοχές µηκών 
κύµατος από 2060 ως 2160Ǻ, και από 2590 ως 2870Ǻ µε µέση φασµατική 
ανάλυση 1,8Ǻ. Από τα φάσµατα αυτά προέκυψε το µέσο υπεριώδες φάσµα των 
αστέρων προγενέστερου τύπου που έχει εξετασθεί. Όπως αναφέρθηκε και 
παραπάνω, έχουν επιλεγεί τρία χαρακτηριστικά: Tο πρώτο αφορά την 
απορρόφηση κοντά στα 2078Ǻ που αποδίδεται κυρίως στον FeIII, το δεύτερο 
αφορά την απορρόφηση κοντά στα 2549Ǻ που αποδίδεται στον FeII και το τρίτο 
αφορά τις τέσσερις γραµµές του MgII γύρω στα 2800Ǻ (de Jager et al., 1975, 
Lamers et al., 1979)Αντί να υπολογίζουµε τα ισοδύναµα εύρη,  καθορίζουµε τις 
µέσες τιµές της ροής ακτινοβολίας η οποία µετράται σε µια στενή περιοχή περί το 
µήκος κύµατος της γραµµής απορρόφησης των ιόντων FeII, FeIII και MgII. Οι 
µέσες αυτές τιµές  της ροής ακτινοβολίας συµβολίζονται µε <FeII>, <FeIII> και 
<MgII> αντίστοιχα. Τα αποτελέσµατα για 138 αστέρες προγενέστερου 
φασµατικού τύπου, που παρατηρήθηκαν µε έναν ευνοϊκό λόγο σήµατος προς 
θόρυβο, µας οδηγούν στο συµπέρασµα ότι οι προαναφερθείσες µέσες τιµές δεν 
είναι αποτελεσµατικές για τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο. Η <FeII> 
παρουσιάζει ιδιαίτερη ευαισθησία σε σχέση µε τη λαµπρότητα για αστέρες 
µεταγενέστερους του φασµατικού τύπου Β2, η <FeIII> είναι επίσης µια ευαίσθητη 
παράµετρος σε σχέση µε τη λαµπρότητα για αστέρες φασµατικού τύπου από Β2 
ως Β5, ενώ ο λόγος <FeIII>/<FeII> είναι ένας άµεσα εξαρτηµένος δείκτης από τη 
θερµοκρασία για αστέρες µεταγενέστερου φασµατικού τύπου από τον Β2 (Lamers 
et al., 1979). Επιπλέον η <MgII> βρίσκεται σε µεγάλη συσχέτιση µε την ενεργό 
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θερµοκρασία  των αστέρων φασµατικού τύπου Β3, ενώ επηρεάζεται σε µεγάλο 
βαθµό από µεσοαστρικές συνιστώσες απορρόφησης, οι οποίες δεν µπορούν να 
αγνοηθούν για αστέρες θερµότερους από τους Β5 (Lamers & Snijders 1975). 

Από τις πληροφορίες που περιέχονται στις παρατηρήσεις του TD1-S2/68 
(1350 – 2250Ǻ), οι Cucchiaro et al. (1976, 1977, 1978a, 1978b) ερεύνησαν το 
ενδεχόµενο προσδιορισµού φασµατικών τύπων στο ΜΚ σύστηµα. Η µελέτη τους 
εκτείνεται από αστέρες προγενέστερου φασµατικού τύπου Β µέχρι τους αστέρες 
µεταγενέστερου τύπου. Η ταξινόµηση αυτή αφορά κυρίως τους Β-αστέρες, αλλά 
θα µπορούσε να εφαρµοστεί και στους Ο- αστέρες. 

Οι Panek & Savage (1976), από τα µικρού µήκους κύµατος φάσµατα του 
δορυφόρου ΟΑΟ-2,προσδιόρισαν τις φυσικές παραµέτρους που συνεισέφεραν 
περισσότερο στην ένταση των σχηµατισµών που παρουσιάζονται στα φάσµατα 
των αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β. Τα χαρακτηριστικά της ταξινόµησης 
αυτής φαίνονται στον παρακάτω πίνακα 2:  

 
Πίνακας 2 

λ(Α
) 

Κύρια συνεισφορά Σχόλια 

117
5 

CIII (1175-1176, 
UV4) 

Μέγιστη ένταση γύρω στους αστέρες Β1. Δεν 
εξαρτάται από τη λαµπρότητα. 

121
5 

HI (1216, Lα) 
SiIII (1217, UV2) 
NV (1239-1243, 
UV 
 

Για αστέρες θερµότερους των Β2, το 
χαρακτηριστικό αυτό δηµιουργείται λόγω της 
µεσοαστρικής απορρόφησης. Για ψυχρότερους 
αστέρες η αστρική γραµµή κυριαρχεί. 

130
0 

SiIII (1295- 1303, 
UV4) 
SiII (1304- 1309, 
UV3) 

Η γραµµή SiIII κυριαρχεί στους Β-αστέρες 
προγενέστερου τύπου. Η γραµµή SiII 
κυριαρχεί στους Β-αστέρες µεταγενέστερου 
τύπου. Το χαρακτηριστικό αυτό αυξάνει σε 
ένταση καθώς προχωράµε σε ψυχρότερους 
φασµατικούς τύπους και αυξάνει ελαφρώς σε 
ένταση σε σχέση µε την αύξηση της 
λαµπρότητας. 

140
0 

SiIV (1394-1403 
UV1) 

Μέγιστη ένταση γύρω από τους αστέρες Β1. 
Μεγάλη ευαισθησία σε σχέση µε τη 
λαµπρότητα. Παρατηρούνται περιγράµµατα 
PCygni για τους πολύ λαµπρούς Ο- αστέρες. 

155
0 

CIV (1548- 1551, 
UV1) 

Η µέγιστη ένταση παρατηρείται σε αστέρες 
φασµατικού τύπου προγενέστερου του Ο9. 
Μεγάλη εξάρτηση από τη λαµπρότητα, 
περίγραµµα PCygni για τους πολύ λαµπρούς 
Ο- αστέρες. 

160
0-
164
0  

FeIII (1601-1611, 
UV 118) 
Al (1600-1612) 
NII (1627-1630) 
HeII (1640, UV 12) 
και αγνώστου 
ταυτότητας γραµµές 
στα 1621, 1632 

Η ένταση αυτής της πλατιάς µείξης (blend) 
γραµµών παραµένει σχετικά ανεπηρέαστη από 
το φασµατικό τύπο, αλλά παρουσιάζει 
ευαίσθητη εξάρτηση από τη λαµπρότητα. 

172
0 

NIV (1719, UV 7) 
CII (1720-1722, UV 
14.02) 
AlII (1719-1725 UV 
6) 

Η ένταση αυτού του σχηµατισµού είναι 
σχετικά ανεξάρτητη από το φασµατικό τύπο, 
αλλά παρουσιάζει ευαίσθητη εξάρτηση από τη 
λαµπρότητα (Underhilletal. 1972). 
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Ταξινόµηση αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β σύµφωνα µε τα δεδοµένα του δορυφόρου ΟΑΟ-2 
στο µακρινό υπεριώδες (PanekandSavage1976) 

 
Οι Panek & Savage (1976) πραγµατοποίησαν, επίσης, µια εκτεταµένη 

ανάλυση των γραµµών συντονισµού του CIV στα 1548 και 1550Ǻ και του SiIV 
στα µήκη 1393, 1402Ǻ, οι οποίες είναι γενικά πολύ έντονες στους θερµούς 
φωτεινούς αστέρες. Στους νάνους η απόλυτη ένταση των µείξεων (blends) του 
CIV και του SiIV σχετίζεται σε µεγάλο βαθµό µε τον φασµατικό τύπο. Η 
απορρόφηση του CIV αυξάνεται απότοµα από τον φασµατικό τύπο Β2 προς τον 
Ο9. Για νάνους προγενέστερους του Ο9 το παρατηρούµενο υλικό είναι πάρα πολύ 
περιορισµένο για να έχουµε ασφαλή συµπεράσµατα της συµπεριφοράς του CIV. 
Το χαρακτηριστικό του SiIV αυξάνεται οµαλά σε ένταση, από το µη µετρήσιµο 
περί το Β3 µέχρι σε κάποιο µέγιστο κοντά στο Β1 για να µειωθεί στη συνέχεια για 
τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο. Το ισοδύναµο πλάτος των γραµµών 
συντονισµού του CIV και SiIV αυξάνεται κατά έναν συντελεστή 2 ή 3, καθώς 
προχωράµε από τους νάνους στους υπεργίγαντες για κάποιο δεδοµένο φασµατικό 
τύπο.  

Οι γενικές αυτές µεταβολές στις εντάσεις των γραµµών συντονισµού των 
CIV και SiIV έχουν επίσης αναγνωρισθεί και από τους Henize et al. (1975), οι 
οποίοι βασίσθηκαν σε δεδοµένα από τον δορυφόρο SkylabS-019 Experiment. Οι 
Henize et al. (1981) παρουσίασαν επίσης ένα σύστηµα ταξινόµησης. βασιζόµενο 
στα φάσµατα 133 αστέρων που κάλυπταν ολόκληρη τη φασµατική περιοχή, ήτοι 
από τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο µέχρι τους αστέρες φασµατικού τύπου Β2. 
Διαπίστωσαν, επίσης, την ίδια ποιοτική συµπεριφορά των τιµών των εντάσεων 
στις γραµµές των SiIV και CIV σε σχέση µε τη θερµοκρασία, όπως εκείνη των 
Panek και Savage (1976) που αναφέρθηκε παραπάνω. Οι Henize et al. (1981) 
παρατήρησαν, επίσης, περιγράµµατα P-Cygni στους πιο θερµούς και πιο λαµπρούς 
αστέρες. Τα περιγράµµατα αυτά έδειξαν ότι η εκποµπή του CIVεµφανίζεται στους 
νάνους όταν ο φασµατικός τύπος είναι προγενέστερος από Ο7-Ο8, για τους 
γίγαντες όταν ο φασµατικός τύπος είναι προγενέστερος από Ο9-Ο9.5 και για τους 
υπεργίγαντες όταν ο φασµατικός τύπος είναι επίσης προγενέστερος από Β1-Β2. Η 
εκποµπή του SiIV περιορίζεται σε υπεργίγαντες φασµατικού τύπου Ο4-Β0. Τελικά 
η χρήση του διαγράµµατος της έντασης στην περιοχή του CIV συναρτήσει του 
λόγου των εντάσεων log(SiIV/CIV) θεωρείται πρωταρχικό εργαλείο για την 
ταξινόµηση. Για τη βελτίωση αυτής της ταξινόµησης µπορούν, σύµφωνα πάντα µε 
τους Henizeetal., να χρησιµοποιηθούν επιπλέον κριτήρια, όπως η παρουσία 
εκποµπής CIV ή SiIV. Ο σκοπός όλων των προσπαθειών ταξινόµησης που 
περιγράφηκαν παραπάνω, είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη αναπαραγωγή 
ταξινόµησης ΜΚ. 

Όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, µια άλλη δυνατότητα είναι να 
προσπαθήσει να αναπτύξει κανείς ένα σύστηµα ταξινόµησης στο υπεριώδες 
αγνοώντας πλήρως τη φασµατική περιοχή του ορατού. Μια πρώτη προσπάθεια 
στην κατεύθυνση αυτή έγινε από τον Cucciaro (1982), ο οποίος χρησιµοποίησε 
υλικό προµηθευµένο από το φαµατογράφοS2/68 του δορυφόρου SkylabS-019 
Experiment. Το υπόβαθρο της ΜΚ ταξινόµησης είναι ακόµη πιο έντονο σε αυτή 
την εργασία και ο αριθµός των φασµάτων (περίπου 1900) είναι πολύ µικρός για να 
µιλήσει κανείς για την εισαγωγή ενός πραγµατικά νέου συστήµατος ταξινόµησης 
στο υπεριώδες. Εξήχθησαν όµως µερικά γενικά συµπεράσµατα που 
πραγµατεύονται κυρίως στην εργασία του Jaschek (1982). Το πρώτο αφορά το 
γεγονός ότι τα υπεριώδη φάσµατα µπορούν να χωρισθούν σε δύο οµάδες, στα 
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κανονικά και στα ανώµαλα (όπως και στην ορατή περιοχή). Η οµάδα µε τα 
κανονικά υπεριώδη φάσµατα καθώς και εκείνη µε τα κανονικά οπτικά έχουν τους 
περισσότερους από τους αστέρες τους κοινούς, αλλά όχι όλους. Το δεύτερο 
συµπέρασµα δείχνει ότι υπάρχει ένα µεγαλύτερο ποσοστό ανώµαλων φασµάτων 
στο υπεριώδες απ' ότι στην ορατή φασµατική περιοχή, αν και η υπεριώδης 
διακριτική ικανότητα είναι πολύ µικρότερη από την αντίστοιχη ορατή. Με µια 
καλύτερη ανάλυση στο υπεριώδες, µπορεί µόνο να αυξηθεί το ποσοστό των 
ανώµαλων αστέρων. 

Μια πραγµατικά ανεξάρτητη υπεριώδης φασµατική ταξινόµηση µπορεί να 
βασιστεί µόνο στην εξέταση πολλών χιλιάδων φασµάτων, που να έχουν ανάλυση 
συγκρίσιµη µε εκείνη των φασµάτων του συστήµατος ταξινόµησης ΜΚ. Οι 
παρατηρήσεις του IUE έχουν καταγράψει τις χιλιάδες αυτές των φασµάτων. 
Ύστερα από το εργαστήριο στην αστρική ταξινόµηση UV, που κρατήθηκε τον 
Οκτώβριο 1981 στον VILSPA (σταθµό παρακολούθησης του IUE από την ESA) 
δηµιουργήθηκε µια οµάδα εργασίας, κύριος σκοπός της οποίας είναι η προµήθεια, 
στο εγγύς µέλλον, µιας σειράς από βαθµολογηµένα φάσµατα, µικρής διασποράς, 
καλύπτοντας όλους τους φασµατικούς τύπους. Οι Hecketal. (1984) παραθέτουν 
µια αστρική φασµατική ταξινόµηση που βασίζεται σε αυτά τα δεδοµένα. Η 
διακριτική ικανότητα των φασµάτων µικρής διασποράς του IUEσυµβάλλει στο να 
υπάρξει σηµαντική βελτίωση στα δεδοµένα του φασµατογράφου S2/68 του 
SkylabS-019 Experiment, αλλά παραµένει ακόµη µικρότερη από τη διακριτική 
ικανότητα των φασµάτων της ταξινόµησης ΜΚ. Ο Baschek (1982) πρότεινε να 
χρησιµοποιηθούν τα φάσµατα υψηλής ανάλυσης του IUE για αστρική φασµατική 
ταξινόµηση στο υπεριώδες. 

Πρέπει, πάντως, να τονισθεί ότι η υφιστάµενη φασµατική ταξινόµηση των 
αστέρων αφορά κυρίως την ορατή περιοχή του φάσµατος. Μελετώντας όµως την 
υπεριώδη περιοχή του φάσµατος, όπου και εκπέµπεται το µέγιστο της 
ακτινοβολίας των αστέρων φασµατικού τύπου Ο, έχει διατυπωθεί η άποψη ότι, 
λόγω των φαινοµένων που παρουσιάζεται στα φάσµατά τους -όπως οι φυσικοί 
µηχανισµοί δηµιουργίας µεγάλων και µικρών ακτινικών ταχυτήτων και ταχυτήτων 
περιστροφής-η φασµατική ταξινόµηση των θερµών αστέρων εκποµπής 
(hotemissionsstars) δεν είναι απόλυτα ακριβής. Για παράδειγµα, ο Walborn 1971, 
οι Walborn&Panek 1984 και οι Walborn&Nichols-Bohlin 1987, αναφέρουν ότι 
υπάρχει εξάρτηση των περιγραµµάτων των γραµµών από το φασµατικό τύπο και 
την τάξη λαµπρότητας. Αυτό υποδηλώνει, έµµεσα, ότι είναι δυνατόν στο φάσµα 
ενός αστέρα κάποιου φασµατικού τύπου να παρατηρήσουµε περιγράµµατα που 
αντιστοιχούν σε αστέρα άλλου φασµατικού τύπου. Έτσι, πολλοί αστέρες 
φασµατικού τύπου Βe παρουσιάζουν χαρακτηριστικά αστέρων µεταγενέστερων 
Οe αστέρων και αντιστρόφως. Αυτό σηµαίνει ότι µια νέα φασµατική ταξινόµηση 
µε βάση τα φασµατικά χαρακτηριστικά στην υπεριώδη περιοχή του 
ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος φαίνεται να είναι αναγκαία. 

Στην επόµενη παράγραφο θα εντοπίσουµε κάποιες παρατηρήσεις που 
αφορούν το γραµµικό φάσµα των Οe-, αλλά και των Βe- αστέρων, στην υπεριώδη 
(UV) φασµατική περιοχή. 

 
Το γραµµικό φάσµα των αστέρων Oe στην υπεριώδη (UV) φασµατική 
περιοχή3 

 

                                                
3ΔανέζηςΕµ., Θεοδοσίου Ευστρ.: Το Σύµπαν που αγάπησα, Τόµος Α, Εκδόσεις «Δίαυλος», Αθήνα 1999’ 
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Η µελέτη της υπεριώδους περιοχής (UV) του φάσµατος των αστέρων 
φασµατικών τύπων O και Oe, αλλά και Β και Be, έφερε στο φως τέσσερα νέα 
δεδοµένα που δεν προβλέπονται από την κλασική θεωρία των αστρικών 
ατµοσφαιρών. 

Όπως αποδείχτηκε, στη φασµατική αυτή περιοχή στα φάσµατα των 
αστέρων τύπου Ο και Oe παρατηρούνται πολύ ισχυρές γραµµές απορρόφησης, οι 
οποίες δηµιουργούνται από ιόντα υψηλού δυναµικού ιονισµού, όπως OIV, NV, 
SiIV, CIV, NIV. Οι βαθµοί ιονισµού αυτών των ιόντων είναι πολύ υψηλότεροι 
από αυτούς που µπορούν να προβλεφθούν µε βάση τις ενεργές θερµοκρασίες 
αυτών των αστέρων κάτω από συνθήκες ακτινοβολιακής ισορροπίας. Για να 
εξηγηθεί η παρουσία αυτών των γραµµών είναι αναγκαία η παραδοχή της ύπαρξης 
µιας µη ακτινοβολιακής ροής ενέργειας. Η µη ακτινοβολιακή όµως ροή ενέργειας 
συνεπάγεται την ύπαρξη περιοχών στην ατµόσφαιρα των αστέρων φασµατικών 
τύπων Ο και Οe που να αντιστοιχούν σε περιοχές αντίστοιχες της ηλιακής 
χρωµόσφαιρας και του στέµµατος. 

Οι µεγάλες µετατοπίσεις των γραµµών απορρόφησης των πολλαπλώς 
ιονισµένων στοιχείων, αντιστοιχούν σε ταχύτητες που φθάνουν ακόµα και τα 3000 
Km/sec, οι οποίες είναι µεγαλύτερες από την ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια 
των αστέρων. Η ύπαρξη τόσο µεγάλων ταχυτήτων στα ατµοσφαιρικά στρώµατα 
των αστέρων φασµατικών τύπων Ο και Οe αποδεικνύει την ύπαρξη ροής µάζας. 

Οι εντάσεις, τα προφίλ (περιγράµµατα) και οι µετατοπίσεις των γραµµών 
αυτών µπορούν να είναι διαφορετικές για δύο κανονικούς ή ιδιόµορφους αστέρες 
του ίδιου φασµατικού τύπου και τάξεως λαµπρότητας. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κατανοµές ταχυτήτων και πυκνότητας στις υπεριονισµένες περιοχές µπορούν να 
είναι διαφορετικές για δύο αστέρες που χαρακτηρίζονται από τις ίδιες τιµές Teff 
και gκαι συνεπώς οι δύο αυτές παράµετροι δεν είναι επαρκείς για να περιγράψουν 
τα εξώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας ενός αστέρα φασµατικού τύπου Ο ή Οe. 

Η µεταβολή των µετατοπίσεων, των εντάσεων και των περιγραµµάτων των 
γραµµών των υπεριονισµένων στοιχείων είναι ένα φαινόµενο που παρατηρείται 
τόσο στους κανονικούς αστέρες φασµατικών τύπων Ο, όσο και στους ιδιόµορφους 
αστέρες φασµατικού τύπου Οe.  

Η ύπαρξη µη ακτινοβολιακής ροής ενέργειας στους αστέρες Ο και Οe είναι 
ισχυρή ένδειξη ότι η ατµόσφαιρές τους έχουν όµοιες ακτινικές κατανοµές 
θερµοκρασίας. Αυτό σηµαίνει ότι και για τους δύο τύπους αστέρων οι περιοχές 
πάνω από τη φωτόσφαιρα είναι κατά σειρά, η χρωµόσφαιρα, το στέµµα και η 
µεταστεµµατική περιοχή. 

Η εικόνα των αερίων κελυφών τα οποία περιβάλλουν τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Oe, αλλά και τους αστέρες φασµατικού τύπου Be, 
παρουσιάζεται ακόµη σύνθετη µετά τα αποτελέσµατα που παρουσίασαν οι 
Danezis et al. (1988-1995) µέσω µιας σειράς εργασιών (βλ. επόµενη παράγραφο). 
Οι παρατηρήσεις τους έδειξαν ότι µια σειρά φασµατικών γραµµών απορρόφησης 
διαφόρων δυναµικών ιονισµού, συνοδεύονταν από µια, δύο αλλά και τρεις 
διακριτές συνιστώσες απορρόφησης (DiscreteAbsorptionComponents, DACs), 
εντελώς διαφορετικών ακτινικών µετατοπίσεων. Αυτό σηµαίνει ότι µέσα στα 
αέρια κελύφη των αστέρων των παραπάνω αναφερθέντων φασµατικών τύπων, 
δηµιουργούνται τοπικά περιοχές αυξηµένης πυκνότητας, οι οποίες φαίνονται να 
αποµακρύνονται από τους αστέρες µε διαφορετικές ταχύτητες. 

Λεπτοµέρειες για το θέµα των διακριτών συνιστωσών απορρόφησης και 
για το µοντέλο που τις περιγράφει θα δούµε στις επόµενες παραγράφους. 
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Οι φασµατικές γραµµές  συντονισµού των ιόντων CIV, NIV, NV και SiIV στο 
υπεριώδες φάσµα των αστέρων φασµατικού τύπου Οe. 

 
Οι γραµµές συντονισµού των ιόντων CIV (λλ 1548.155, 1550.774 Ǻ), NIV 

(λ 1718.80 Ǻ), NV (λλ 1238.821, 1242.804 Ǻ) και του SiIV (λλ 1393.755, 
1402.730 Å) στο υπεριώδες δηµιουργούνται από τις µεταπτώσεις 

 για τον CIV, για το NIV, 
για το NV και 3s2S-3p2P0 για το SiIV. Οι γραµµές αυτές 

φαίνονται συνήθως ως έντονοι σχηµατισµοί στα φάσµατα των αστέρων 
προγενέστερων φασµατικών τύπων και µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν ένα 
χρήσιµο εργαλείο για τη µελέτη της δοµής των αντίστοιχων ατµοσφαιρικών 
περιοχών. Αυτός είναι ο σηµαντικότερος λόγος που οι εν λόγω γραµµές έγιναν 
αντικείµενο µελέτης πολλών ερευνητών. 

Οι Snow & Morton (1976), σε µία εκτεταµένη έρευνα που περιελάµβανε 
δείγµα 47 αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β, θέλοντας να µελετήσουν 
φαινόµενα απώλειας µάζας που παρατηρούνται στην υπεριώδη περιοχή του 
φάσµατος των αστέρων των εν λόγω φασµατικών τύπων, παρατήρησαν ότι η 
ύπαρξη γραµµών συντονισµού του SiIV παραπέµπουν σε µεγάλη απώλεια µάζας 
στην υπό µελέτη φασµατική περιοχή. Σηµειώνουν, επίσης, ότι οι υπεργίγαντες 
φασµατικού τύπου Ο αλλά και Β (συγκεκριµένα από O4I µέχρι B0.5I) 
παρουσιάζουν ισχυρά περιγράµµατα PCygni.  

Οι Panek & Savage (1976), σε µια µελέτη τους που αφορούσε φάσµατα 
118 αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β, από το δορυφόρο OAO-2, παρατήρησαν 
ότι η ένταση των γραµµών του CIV και του SiIV στο υπεριώδες εξαρτάται από το 
φασµατικό τύπο και την τάξη λαµπρότητας. Στην περίπτωση των νάνων αστέρων, 
η ένταση των γραµµών τόσο του CIV όσο και του SiIV αυξάνει από τους αστέρες 
Ο προς τους Β, παρουσιάζει µια µέγιστη τιµή στους B0-B1, ενώ οι γραµµές αυτές 
εξαφανίζονται σε αστέρες µεταγενέστερους των B3. Παρατήρησαν, επίσης, ότι η 
ένταση των γραµµών αυτών βαίνει αυξανόµενη κατά µια σχέση 2:3 από τους 
νάνους αστέρες προς τους υπεργίγαντες. 
Ο Snow (1977) παρατήρησε στενές συνιστώσες των γραµµών απορρόφησης των 
ιόντων SiIV, CIII και NV στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος 15 αστέρων 
φασµατικών τύπων Ο και Β. Οι συνιστώσες αυτές βρίσκονταν σε υπέρθεση µε τις 
ευρείες συνιστώσες απορρόφησης µε περιγράµµατα PCygni. Οι περισσότερες 
εµφάνιζαν σταθερές ταχύτητες, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, µεταβλητή ένταση. 
Πρότεινε ότι, αφού η ταχύτητα είναι σταθερή, θα πρέπει αυτές οι γραµµές να 
δηµιουργούνται εξ αιτίας µιας σταθερής δοµής µέσα στον αστρικό άνεµο. 
Αναφέρει, επίσης, ότι η αρχική υπόθεση ήταν ότι «οι ευρείες συνιστώσες 
απορρόφησης» προέρχονται από πυκνώµατα ύλης µέσα στους αστρικούς ανέµους, 
όπως είναι τα κρουστικά µέτωπα (shockfronts) ή οι φυσαλίδες αερίου, που 
αποµακρύνονται ακτινικά από τους αστέρες. Αυτοί οι σχηµατισµοί κατά πάσα 
πιθανότητα, συνεχίζει ο Snow (1977),αναπαριστούν είτε θερµοβαθµίδες είτε 
επίπεδα στα πεδία ταχυτήτων. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν είναι απαραίτητη η 
ύπαρξη πυκνωµάτων ύλης για τον σχηµατισµό των παρατηρούµενων φασµατικών 
σχηµατισµών. Όµως, επειδή οι «στενές συνιστώσες απορρόφησης» διαφορετικών 
ιόντων σε έναν αστέρα, συνήθως, δεν εµφανίζονται µε την ίδια ταχύτητα, 
απαιτείται η ύπαρξη πολλών επιπέδων ταχυτήτων, µε διαφορετικές θερµοκρασίες 
ιονισµού. Στην περίπτωση της θερµοβαθµίδας µια τέτοια δυσκολία 
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παρακάµπτεται, αλλά τότε τα χαµηλότερα επίπεδα ιονισµού θα πρέπει να 
δηµιουργούν στενές συνιστώσες σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ κάτι τέτοιο δεν 
παρατηρήθηκε.4 

Οι Lamers & Snow (1978)αναφέρουν ότι οι γραµµές συντονισµού του NV 
(καθώς και του OIV) στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος κατεγράφησαν σε 
περιοχές αριστερά της διαιρεµένης γραµµής σε περιοχές που αντιστοιχούν σε τιµές 
θερµοκρασίας και βολοµετρικού µεγέθους που κυµαίνονται από (logTeff, 
Mbol)=(4.5, -6.0) µέχρι (logTeff, Mbol)=(4.2, -9.0), ενώ οι γραµµές συντονισµού του 
SiIV παρατηρούνται στα φάσµατα όλων σχεδόν των αστέρων που παρουσιάζουν 
φαινόµενα απώλειας µάζας. Αναφέρουν, επίσης, ότι τα άστρα στα οποία 
εµφανίζονται γραµµές του NV (αλλά και του OIV) πρέπει να έχουν θερµοκρασία 
κελύφους , γεγονός που µπορεί να δικαιολογήσει την 
ισορροπία στα φαινόµενα ιονισµού που παρατηρούνται στα κελύφη των εν λόγω 
αστέρων. Τα άστρα εκείνα στα οποία εµφανίζονται γραµµές SiIV αλλά όχι 
γραµµές OIV ή NV πρέπει να παρουσιάζουν θερµοκρασία κελύφους 

. Προκειµένου να ξεχωρίσουν τις φωτοσφαιρικές από τις 
περιαστρικές γραµµές του SiIV στηρίχτηκαν στην παρουσία ή απουσία των 
εκτεταµένων µπλε πτερύγων ή στη µετατόπιση του κέντρου της γραµµής προς 
µικρότερα µήκη κύµατος. Θεώρησαν ότι ο ιονισµός λόγω ακτινοβολίας δεν αρκεί 
να ερµηνεύσει την παρουσία ιόντων SiIV. Έτσι, πρότειναν ότι η απαιτούµενη 
υψηλή θερµοκρασία της τάξης των 1-2×105K εµφανίζεται στα υψηλότερα 
στρώµατα του κελύφους που περιβάλλει τον αστέρα, όπου τα ιόντα του SiIV 
δηµιουργούνται από ιονισµό λόγω συγκρούσεων. 

Οι Bruhweiler, Kondo & McCluskey (1980)σε µια έρευνά τους που 
αφορούσε τη µελέτη 18 διπλών κλειστών συστηµάτων αστέρων προγενέστερου 
φασµατικού τύπου (early – typeclosebinaries) στη φασµατική περιοχή του 
υπεριώδους, αναφέρουν ότι ο λόγος των µεσοαστρικών πυκνοτήτων στήλης των 
ιόντων CIV/SiIV προσεγγίζει, µε πολύ µικρή απόκλιση, την τιµή 0.8/4.5. Για την 
συσχέτιση αυτή εκφράζουν την άποψη ότι θα πρέπει να υπάρχει µια περιοχή µε 
θερµοκρασία της τάξεως των 50.000 Κ.  
Οι Black et al. (1980) παρατηρώντας, µε τη βοήθεια του δορυφόρου 
InternationalUltravioletExplorer (IUE), 25 άστρα φασµατικού τύπου Ο, 
καταγράφουν τις µεσοαστρικές απορροφήσεις των γραµµών SiV, CIV και ΝV. 
Σηµειώνουν ότι ισχυρές γραµµές απορρόφησης εµφανίζονται στα ιόντα SiVκαι 
CIV στους 11 από τους 27 αστέρες οι δε εντάσεις (strength) των γραµµών αυτών 
είναι σε ασυµφωνία µε τη δοµή τους (formation) στο ίδια περιοχή όπου υπάρχει 
θερµό αέριο το οποίο είναι υπεύθυνο για το σχηµατισµό της γραµµής του OIV. 

Οι Henize et al. (1981), πρότειναν ότι οι γραµµές του SiIV και του CIV στο 
υπεριώδες αποτελούν ένα χρήσιµο κριτήριο για τη φασµατική ταξινόµηση των 
αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων, καθώς αυτές οι γραµµές είναι οι 
ισχυρότερες και εκείνες µε τη µεγαλύτερη µεταβλητότητα στην περιοχή του 
µακρινού υπεριώδους. Στην απεικόνιση της λαµπρότητας συναρτήσει του 
φασµατικού τύπου κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι στην περίπτωση των αστέρων 
µε τάξεις λαµπρότητας IV και V οι γραµµές απορρόφησης του SiIV δεν 
εµφανίζονται στα φάσµατα των αστέρων που είναι προγενέστεροι του Ο9, 
εµφανίζουν ένα µέγιστο στους Β1 και ασθενούν µέχρι να εξαφανιστούν µετά τους 
Β3 αστέρες. Όµως, στην περίπτωση των αστέρων τάξης λαµπρότητας από Ι µέχρι 

                                                
4Η κατάσταση αυτή εντούτοις καταγράφεται στον ΑΧ- Mon από τον Danezis (1984, 1984, 1991) (πρβλ. 
κατωτέρω). 
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ΙΙΙ, οι γραµµές του SiIV είναι πολύ έντονες και εµφανίζουν εκποµπή στους 
υπεργίγαντες µεταξύ O4-B0, ενώ εξασθενούν και η εκποµπή εξαφανίζεται µετά 
τους υπεργίγαντες Β3. Επίσης, στην απεικόνιση του λόγου των λαµπροτήτων 

συναρτήσει του φασµατικού τύπου για αστέρες µε τάξεις 
λαµπρότητας III, IV και V και χωρίς εκποµπή στην περιοχή του CIV, 
παρατήρησαν µια γραµµικά αύξουσα συµπεριφορά του παραπάνω λόγου για τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Ο8 µέχρι τους αστέρες φασµατικού τύπουΒ2, πράγµα 
το οποίο δε συµβαίνει στους αστέρες µε εκποµπή στην περιοχή του CIV. 

Οι Gathier et al. (1981)µελέτησαν 25 αστέρες φασµατικού τύπου µεταξύ 
O4 και B1 και πρότειναν µια θεωρητική µέθοδο αναπαραγωγής των 
περιγραµµάτων των γραµµών (profilefitting) χρησιµοποιώντας τη µέθοδο Sobolev. 
Παρατήρησαν επιπρόσθετες, µη φωτοσφαιρικές ή µεσοαστρικές απορροφήσεις 
που υπερτίθενται στα περιγράµµατα PCygni. Αυτοί οι σχηµατισµοί 
παρατηρήθηκαν στις γραµµές διαφορετικών ιόντων του ίδιου αστέρα και 
παρουσίαζαν ίδια µετατόπιση Doppler(Lamers et al. 1982). Στην περίπτωση 
γραµµών συντονισµού, εµφανίζονται και στις δύο γραµµές, µε την ίδια µετατόπιση 
Doppler. Ταύτισαν αυτούς τους σχηµατισµούς µε τις «στενές συνιστώσες 
απορρόφησης» που µελέτησε ο Snow (1977). Οι Gathieretal. (1981), επίσης 
συσχέτισαν την πυκνότητα στήλης των διαφόρων ιόντων (OIV, NV, PV, SiIV, SiII 
και CIII) για να εξαγάγουν συµπεράσµατα για το βαθµό ιονισµού του αστρικού 
ανέµου. Διαπίστωσαν ότι ο λόγος πυκνοτήτων στήλης OVI/NV εξαρτάται από τη 
µέση πυκνότητα του αστρικού ανέµου και όχι από τη θερµοκρασία , ενώ ο 
αντίστοιχος λόγος SiIV/NV εξαρτάται από τη θερµοκρασία.  

Οι Lamers, Gathier&Snow (1982)µελέτησαν φάσµατα 26 αστέρων 
προγενέστερου φασµατικού τύπου (Ο και Β), για να διερευνήσουν την παρουσία 
στενών µετατοπισµένων σχηµατισµών απορρόφησης, υπερκείµενων των ευρέων 
περιγραµµάτων PCygni γραµµών συντονισµού ιόντων στη φασµατική περιοχή του 
υπεριώδους. Στενές απορροφήσεις (narrowabsorptions) εµφανίσθηκαν σε 17 από 
τα 26 αυτά άστρα. Η κεντρική ταχύτητα (centralvelocity) για τους 
σχηµατισµούς αυτούς παρουσιάσθηκε σχεδόν η ίδια για τα διαφορετικά ιόντα του 
ίδιου αστέρα, χωρίς να υπάρχει καµία ένδειξη συσχετισµού µεταξύ αυτής και του 
δυναµικού ιονισµού. Οι ταχύτητες των στενών απορροφήσεων για τα διάφορα 
άστρα βρέθηκαν να συσχετίζονται µε την οριακή ταχύτητα του αστρικού 
ανέµου εµφανίζοντας µια τυπική τιµή που ανέρχεται στα . Το FWHMτων 
στενών απορροφήσεων ανέρχεται στα . Αντίθετα δεν παρατηρήθηκε 
κανενός είδους συσχέτιση µεταξύ της πυκνότητας στήλης των στενών συνιστωσών 
ούτε µε την ενεργό θερµοκρασία  ούτε µε τα ποσοστά απώλειας µάζας, εκτός 
από µερικούς αστέρες της κυρίας ακολουθίας που παρουσιάζουν πολύ µικρή 
απώλεια µάζας και καθόλου στενές συνιστώσες. Ο βαθµός ιονισµού που 
εµφανίζεται στις περιοχές σχηµατισµού των στενών συνιστωσών 
(narrowcomponents) είναι υψηλότερος από το µέσο βαθµό ιονισµού του αστρικού 
ανέµου. Οι (1982) Lamers, Gathier & Snow προτείνουν σαν πιθανή ερµηνεία των 
παραπάνω φαινοµένων, την ύπαρξη εντός του αστρικού ανέµου δύο «στρωµάτων-
πυκνωµάτων». Ενός «κανονικού» το οποίο επιταχύνεται από  µέχρι και 
το οποίο παράγει τα περιγράµµατα PCygni και ενός λιγότερο πυκνού το οποίο 
βρίσκεται σε απόσταση  και κινείται µε προς τα έξω ταχύτητα µικρότερη 
από το «κανονικό» πύκνωµα. Η διαφορά ταχυτήτων που εµφανίζεται στα δύο 
πυκνώµατα – συνιστώσες του αστρικού ανέµου στους Ο και Β αστέρες είναι 
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πιθανόν να δηµιουργεί διαταραχές, στις οποίες οφείλονται τόσο η παρατηρούµενη 
ροή ακτίνων Χ όσο και ο υπεριονισµός του αστρικού ανέµου. Η ερµηνεία αυτή, 
σηµειώνουν, είναι παρόµοια µε το µοντέλο του ασταθούς ανέµου (unstablewind) 
που προτάθηκε από τους Lucy & White για την ερµηνεία της παρατηρούµενης 
ροής ακτίνων Χ από τους υπεργίγαντες αστέρες, φασµατικού τύπου ΟΒ.  

Οι Walborn & Panek (1984)σε µια εκτεταµένη τους επισκόπηση, που 
αφορούσε τη φασµατική περιοχή του υπεριώδους, αστέρων φασµατικού τύπου Ο, 
από δεδοµένα που ελήφθησαν από τον IUE, διαπιστώνουν µια ισχυρή συσχέτιση 
µεταξύ σχηµατισµών που αφορούν τη φωτόσφαιρα και τον αστρικό άνεµο µε τους 
οπτικά φασµατικούς τύπους Αναφέρουν ότι το φαινόµενο που παρουσιάζεται στις 
γραµµές συντονισµού του SiIV που σχηµατίζεται στον αστρικό άνεµο βρίσκεται 
σε άµεση εξάρτησή µε τη λαµπρότητα του άστρου. Συγκεκριµένα, ενώ στους 
αστέρες της κυρίας ακολουθίας δεν εµφανίζεται καθόλου περίγραµµα PCygni στις 
γραµµές συντονισµού του SiIV, αυτό εξελίσσεται βαθµιαία στους αστέρες µέσης 
λαµπρότητας για να αναπτυχθεί πλήρως στους υπεργίγαντες. Η συµπεριφορά αυτή 
των γραµµών συντονισµού του SiIV βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση µε εκείνη των 
γραµµών των CIV και NV, οι οποίες παρουσιάζουν περίγραµµα PCygni σε όλους 
τους Ο – αστέρες συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων της κυρίας ακολουθίας. Το 
φαινόµενο αυτό, συνεχίζουν, εξασφαλίζει ένα ευαίσθητο κριτήριο ταξινόµησης 
στο υπεριώδες και θα µπορούσε να αποτελέσει αντικείµενο περαιτέρω µελέτης. Οι 
Walborn & Panek (1984), τέλος, δεν αναφέρουν πιθανές γενικευµένες ερµηνείες 
του φαινοµένου παρά µόνο για µεµονωµένα άστρα, όπως για παράδειγµα στην 
περίπτωση του ξ Per, όπου θεωρούν σαν αιτία της αφθονίας του SiIV τη σχετικά 
µεγάλη ταχύτητα περιστροφής του. 

Οι Costero & Stalio (1984 p. 115) και οι Stalio et al. (1989) σε µια µελέτη 
τους που αφορούσε δείγµα 40 αστέρων φασµατικού τύπου Ο και που 
συµπεριελάµβανε υπονάνους, αστέρες µεγάλης λαµπρότητας πληθυσµού ΙΙ, 
αστέρες πεδίου και αστέρες µέλη αστρικών σµηνών, παραθέτουν διάγραµµα της 
µετρούµενης ταχύτητας πτέρυγας συναρτήσει του φασµατικού υποτύπου από Ο4 
µέχρι Ο9. Στα αντίστοιχα διαγράµµατα παρατηρείται µια αρκετά µεγάλη 
συγκέντρωση αστέρων µε τάξη λαµπρότητας ΙΙΙ /IV και φασµατικού τύπου από 
Ο7 µέχρι Ο9 στις τιµές από -2000 µέχρι -3000 km/s καθώς και µια αξιοσηµείωτη 
συγκέντρωση αστέρων µε τάξη λαµπρότητας V και φασµατικού τύπου Ο9 σε µια 
ζώνη ταχυτήτων πτέρυγας µε τιµές από -500 µέχρι -1700 km/s.  
Οι de Kool & de Jong (1984), παρουσιάζοντας µια έρευνα που αφορούσε την 
πυκνότητα στήλης των ιόντων CIV και SiIV 49 αστέρωνφασµατικού τύπου Ο, µε 
δεδοµένα που συνέλεξαν από τον IUE, αναφέρουν ότι οι ευρεθείσες τιµές 
πυκνοτήτων στήλης των παραπάνω ιόντων παραπέµπουν σε φαινόµενα 
φωτοϊονισµού. Παρατηρούν, επίσης, ότι υπάρχει µια γραµµική εξάρτηση της 
µετρούµενης πυκνότητας στήλης τόσο των ιόντων του CIV, όσο και των ιόντων 
του SiIV µε την ενεργό θερµοκρασία του αστέρα, γραµµική εξάρτηση που 
παραµένει και στο λογάριθµο του λόγου των εν λόγω πυκνοτήτων στήλης.  

ΟιDanezis (1984, 1986) και Danezis et al. (1991) µελέτησαν το υπεριώδες 
φάσµα του αερίου κελύφους του αστέρα AXMon, που ελήφθη από τον δορυφόρο 
IUE (στη φάση 0.568) και παρατήρησαν ότι οι γραµµές απορρόφησης πολλών 
ιόντων διαφορετικών δυναµικών ιονισµού (συµπεριλαµβανοµένου και του SiIV) 
και όχι µόνο αυτών που παρουσιάζουν περίγραµµα PCygni, συνοδεύονται από δύο 
ισχυρές συνιστώσες απορρόφησης του ίδιου ιόντος και του αυτού µήκους 
κύµατος, µετατοπισµένες κατά διαφορετικά Δλ, στην ιώδη πλευρά κάθε κύριας 
φασµατικής γραµµής. Αυτό σηµαίνει ότι οι περιοχές δηµιουργίας αυτών των 
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φασµατικών γραµµών δεν είναι συνεχείς, αλλά αποτελούνται από ένα πλήθος 
ανεξάρτητων πυκνωµάτων ύλης, τα οποία µπορούν να περιστρέφονται και να 
κινούνται µε διαφορετικές φαινόµενες ταχύτητες, της τάξης των 10 km/s, -75 km/s 
και -260 km/s. 
Οι Prinja & Howarth (1986) παρουσίασαν µια ενδιαφέρουσα µελέτη η οποία είχε 
ως αντικείµενο τις στενές συνιστώσες απορρόφησης και τα εµφανιζόµενα 
περιγράµµατα PCygni στις περιοχές σχηµατισµού των ιόντων NV, SiIV και CIV 
και τις παραµέτρους που σχετίζονται µε αυτές όπως ταχύτητες και πυκνότητες 
στήλης. Η µελέτη αφορούσε ένα σύνολο 21 αστέρων φασµατικού τύπου από Β1 
µέχρι Ο4, το οποίο αποτελείτο τόσο από αστέρες της κυρίας ακολουθίας όσο και 
από γίγαντες και υπεργίγαντες. Τα δεδοµένα ελήφθησαν από τον δορυφόρο IUE. 
Η προσοµοίωση των φασµατικών γραµµών βασίσθηκε στο µοντέλο του Lucy 
(1971), στο οποίο παρουσιάζεται µια µέθοδος επίλυσης της εξίσωσης διάδοσης της 
ακτινοβολίας σε συνδυασµό µε το λογισµικό που περιγράφει ο Howarth (1984b). 
Αναφέρουν, µεταξύ άλλων, ότι οι στενές συνιστώσες απορρόφησης είναι 
σχηµατισµοί που παρατηρούνται γενικά στα φάσµατα της υπεριώδους φασµατικής 
περιοχής των λαµπρών αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β µε κύριο 
χαρακτηριστικό τους να τίθενται η µια επί της άλλης επί των κοιλωµάτων των 
γραµµών απορρόφησης των περιγραµµάτων PCygni. 

Σε όλα τα φάσµατα, συνεχίζουν οι Prinja & Howarth (1986), εµφανίζεται 
περίγραµµα PCygni των ιόντων NV, CIV και SiIV που συνοδεύονται από στενές 
συνιστώσες απορρόφησης. Αναφέρουν, επίσης, ότι στο διάγραµµα H–R το CIV 
λ1550 είναι ο πλέον ευαίσθητος δείκτης απώλειας µάζας, ενώ η γραµµή του NV 
λ1240 Ǻ είναι η πλέον χρήσιµη για τη µοντελοποίηση της περιοχής. Απώλεια 
µάζας παρατηρείται στους περισσότερους από τους αστέρες του δείγµατος. Αν και 
οι στενές συνιστώσες απορρόφησης παρουσιάζουν συνήθως στατικότητα σε σχέση 
µε την ταχύτητα, οι πυκνότητες στήλης δείχνουν µια χαρακτηριστική 
µεταβλητότητα σε επίπεδο περίπου 30%. 

Οι Walborn & Nichols-Bohlin (1987)µελέτησαν τη µορφολογία του 
υπεριώδους φάσµατος στους υπεργίγαντες ΟΒ. Σηµειώνουν ότι οι αστέρες 
φασµατικού τύπου O4If παρουσιάζουν ένα παρόµοια µέτριο περίγραµµα γραµµών 
του SiIV (που προέρχεται από τον αστρικό άνεµο “windprofiles”), ενώ στους 
αστέρες φασµατικού τύπου O5If οι γραµµές των SiIV και CIV εµφανίζουν 
συγκρίσιµες εντάσεις. Στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Ο3 µέχρι 
O5If εµφανίζονται πολύ ισχυρές γραµµές NIV στο µήκος κύµατος λ 1718 Ǻ. Όπως 
στους αστέρες φασµατικού τύπου Ο5, έτσι και στους Ο6-υπεργίγαντες ο λόγος 
λαµπροτήτων των SiIV/CIV είναι σε σχετική συµφωνία, αλλά το περίγραµµα του 
SiIV βρίσκεται στο µέγιστο και ισχυρότερο από εκείνο του CIV. Όθεν, συνεχίζουν 
οι Walborn & Nichols-Bohlin (1987), ο λόγος λαµπροτήτων των SiIV/CIV βαίνει 
κατά αντίθετο τρόπο συναρτήσει της φασµατικής σειράς Ο4–Ο6.5. Το περίγραµµα 
της γραµµής του NIV εξασθενεί ουσιαστικά µετά το φασµατικό τύπο Ο6 για να 
εξαφανισθεί στους αστέρες φασµατικού τύπου Ο9.  

Ο Prinja (1988), χρησιµοποιώντας τα φάσµατα τεσσάρων αστέρων 
φασµατικού τύπου Ο, µελέτησε τη φύση της µεταβλητότητας που παρατηρείται 
στα περιγράµµατα PCygni των γραµµών συντονισµού στη φασµατική γραµµή του 
υπεριώδους. Αναφέρει ότι η µεταβλητότητα αυτή εξελίσσεται από τις συνιστώσες 
απορρόφησης που αντιστοιχούν σε χαµηλές ταχύτητες σε στενές συνιστώσες 
απορρόφησης που αντιστοιχούν σε υψηλές ταχύτητες. Η κλίµακα χρόνου που 
παρουσιάζεται στην ανάπτυξη των γραµµών απορρόφησης και η περίοδος της 
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εξέλιξής τους φαίνεται να συσχετίζεται µε την φαινόµενη ταχύτητα περιστροφής 
των αστέρων.  

Οι Howarth & Prinja (1989) σε µια εκτεταµένη έρευνά τους σε δείγµα 203 
αστέρων φασµατικού τύπου Ο που αφορούσε τη συµπεριφορά των γραµµών 
συντονισµού των ιόντων CIV, NV και SiIV στο υπεριώδες, χρησιµοποιώντας 
δεδοµένα από το δορυφόρο IUE, παρατηρούν ότι οι διακριτές συνιστώσες 
απορρόφησης (DACs) είναι ένα σχεδόν καθολικό χαρακτηριστικό των 
περιγραµµάτων PCygni των αστρικών ατµοσφαιρών των Ο–αστέρων 
εµφανιζόµενο στο 80% του παραπάνω δείγµατος. Όταν οι σχηµατισµοί των 
παραπάνω ιόντων αναπτύσσονται σε σηµείο που είναι αναγνωρίσιµοι σε 
µεµονωµένα φάσµατα, παρουσιάζουν ταχύτητες περί τα , όπου  η µέγιστη 
ταχύτητα που κατεγράφη σε κάθε γραµµή απορρόφησης (στο εν λόγω δείγµα η 
µεγαλύτερη τιµή της είναι 3950 km/s και παρατηρήθηκε στον HD 93129A). Η 
τυπική τιµή των πυκνοτήτων στήλης ανέρχεται περίπου στα 14.5 x 1010 (ή 
10% της ολικής πυκνότητας στήλης όλων των ιόντων). Οι πυκνότητες στήλης για 
τις στενές συνιστώσες απορρόφησης συσχετίζονται µε την ολική πυκνότητα 
στήλης αναµιγµένη σταδιακά πάνω από το περίγραµµα, πράγµα το οποίο 
βρίσκεται σε συµφωνία µε το ότι αυτές (οι στενές συνιστώσες απορρόφησης) είναι 
αποτέλεσµα των διαταραχών του αστρικού ανέµου.  

Ο Prinja (1990),µελετώντας τις φωτοσφαιρικές γραµµές απορρόφησης στο 
υπεριώδες φάσµα των αστέρων φασµατικού τύπου Ο και Β, πρότεινε ότι οι 
γραµµές συντονισµού του SiIV αποτελούν ένα χρήσιµο κριτήριο για τη φασµατική 
ταξινόµηση στο υπεριώδες, ειδικά των αστέρων φασµατικού τύπου Β της κύριας 
ακολουθίας. Ακόµη, τα χαρακτηριστικά του αστρικού ανέµου που υποδεικνύουν 
αυτές οι γραµµές εµφανίζουν ισχυρή εξάρτηση από τη τάξη λαµπρότητας 
(Walborn 1971, Walborn&Panek 1984, Walborn&Nichols-Bohlin 1987). Βρήκε, 
επίσης, ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV γίνονται βαθµιαία πιο ισχυρές καθώς 
η ενεργός θερµοκρασία αυξάνει. 

Οι Sembach, Savage & Jenkins (1993, 1994) αναφέρουν ότι στα 
περιγράµµατα του SiIV στον ζ Oph (βλ. παρακάτω και στοιχεία για τον αστέρα 
HD 149757) εµφανίζεται µια ισχυρή στενή συνιστώσα το κέντρο της οποίας 
βρίσκεται µετατοπισµένο περίπου -15 km/s και µια φαρδιά ρηχή συνιστώσα µε 
µετατοπισµένο κέντρο περίπου -25 km/s, ενώ το περίγραµµα του CIV παρουσιάζει 
µόνο τη φαρδιά ρηχή συνιστώσα µε µετατοπισµένο κέντρο περίπου σε ταχύτητες 
της τάξεως των -26 km/s. 

Ο Israelian (1995) σε µια µελέτη του που αφορά τις εκτεταµένες πτέρυγες 
(extendedwings) που εµφανίζονται στα περιγράµµατα των SiIV και CIV στη 
φασµατική περιοχή του υπεριώδους αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι επιβεβαιώνεται η 
τιµή της οριακής ταχύτητας των 200 km/s στα περιγράµµατα PCygni (Langeretal. 
1994) σε αντίθεση µε την τιµή των 460 km/s που αντιστοιχούν στις πτέρυγες των 
περιγραµµάτων των γραµµών συντονισµού του SiIV (Hutching 1979) και των 400 
km/s που αναφέρεται στις ίδιες γραµµές από την Underhill (1979). Ο Israelian 
(1995) ισχυρίζεται ότι οι παραπάνω τιµές ταχυτήτων υπερεκτιµήθηκαν λόγω των 
επικαλύψεων (blends) που εµφανίζονται στις ιώδεις πτέρυγες των περιγραµµάτων 
των SiIV και CIV. 

Οι Pennyetal. (1996) χρησιµοποιώντας δεδοµένα από τον IUE, µελέτησαν 
την υπεριώδη περιοχή του φάσµατος 67 αστέρων φασµατικού τύπου από Ο3 µέχρι 
Β0 καταγράφοντας το ισοδύναµο εύρος των γραµµών απορρόφησης πολλών 
ιόντων µεταξύ των οποίων και των NIV, Si ΙV. Συσχετίζοντας το ισοδύναµο εύρος 
των γραµµών απορρόφησης µε το φασµατικό τύπο, παρατηρούν για τη γραµµή του 
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NIV µια ελαφρά φθίνουσα συµπεριφορά του ισοδύναµου εύρους από τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Ο3 προς τους Ο9, συµπεριφορά που συναντάται τόσο στους 
νάνους όσο και στους γίγαντες και υπεργίγαντες αστέρες του εν λόγω δείγµατος. 

Οι Kaperetal. (1996, 1999) σε µια εµπεριστατωµένη έρευνά τους σε ένα 
δείγµα 10 λαµπρών αστέρων φασµατικού τύπου Ο, µελέτησαν την ποσοτική 
συµπεριφορά των διακριτών συνιστωσών απορρόφησης ( DACs) στη φασµατική 
περιοχή του υπεριώδους, χρησιµοποιώντας φάσµατα από τον δορυφόρο IUE. 
Όπως αναφέρουν, ένα ενδιαφέρον φαινόµενο που παρατηρείται µόνο στον ξ Per 
(βλ. παρακάτω και περίληψη ΗD 24912), είναι η «διασταύρωση» (crossing) των 
διακριτών συνιστωσών απορρόφησης (DACs). Από δεδοµένα φασµάτων που 
ελήφθησαν τον Οκτώβριο του 1988, τον Οκτώβριο του 1989 και τον Οκτώβριο 
1991 µια διακριτή συνιστώσα απορρόφησης στις γραµµές συντονισµού του SiIV 
φαίνεται να αντιστοιχεί σε ταχύτητα διαστολής -1900 km/s και ενώνεται σε µια 
νέα αναπτυσσόµενη συνιστώσα. Η νέα συνιστώσα περισσότερο µετατοπισµένη 
προς τα µικρότερα µήκη κύµατος από την προηγούµενη και επιταχύνεται 
περισσότερο πλησιάζοντας µια τελική ταχύτητα περίπου στα -2200 km/h. Η 
επανάληψη του φαινοµένου και σε περαιτέρω έρευνες παραπέµπει στο γεγονός ότι 
οι διαδοχικές διακριτές συνιστώσες απορρόφησης που εµφανίζονται στις 
στεµµατικές περιοχές του ξ Per διαστέλλονται µε τις παραπάνω ταχύτητες. Το 
γεγονός αυτό µπορεί να έχει συνέπειες για την παρατηρούµενη µεταβλητότητα 
πτέρυγας (edgevariability): στις παρατηρήσεις που αφορούν τον Οκτώβριο 1989 οι 
γραµµές Ν V και CIV παρουσιάζουν πραγµατικά µεγαλύτερες ταχύτητες ενώ η 
διακριτή συνιστώσα απορρόφησης (DAC) µε τελική ταχύτητα -2200 km/s 
αναπτύσσεται µέσα στο προφίλ της γραµµής του SiIV.  
Συνεχίζοντας την ποσοτική ανάλυση της συµπεριφοράς των διακριτών 
συνιστωσών απορρόφησης (DiscreteAbsorptionComponents, DACs), οι Kaperetal. 
(1999) αναφέρουν για τον ξ Per δύο τύπους DACs που παρατηρήθηκαν στις 
γραµµές συντονισµού του SiIV. Ο πρώτος αφορά ισχυρές συνιστώσες 
απορρόφησης που παραµένουν ορατές για περισσότερες από δύο ηµέρες και ο 
δεύτερος περισσότερες αλλά λιγότερο επιζώσες, µερικές φορές ξαφνικά 
εξαφανιζόµενες συνιστώσες οι οποίες προηγούνται ή έπονται της ισχυρής 
συνιστώσας κατά µισή ηµέρα. Εντούτοις, σηµειώνουν, σε υψηλότερες ταχύτητες 
(> 1800 km/s) η µέγιστη τιµή παρατηρήθηκε σε µεγαλύτερη περίοδο. Στη γραµµή 
του SiIV παρατηρήθηκε σε 5.0 ± 1.5 ηµέρες, χρονικό διάστηµα το οποίο ξεπερνά 
την περίοδο παρατήρησης και ως εκ τούτου µη αξιολογίσιµο. Στις άλλες γραµµές 
(NV και CIV) εντοπίσθηκε επίσης περιοδική συµπεριφορά στο προφίλ της µπλε 
πτέρυγας (blueedge) (µεταξύ 2950 και 2350 km/s), η οποία καταγράφεται σε 
3.8±1.0 και 3.6±0.9 ηµέρες αντίστοιχα. 
Οι Kaperetal. (1996), επίσης, αναφέρουν ότι όλες οι DACs που παρατηρήθηκαν σε 
όλους τους αστέρες του δείγµατος κινούνται από χαµηλές σε υψηλές τιµές 
ταχύτητας µε µια χρονική κλίµακα που µπορεί να συγκριθεί µε τη χρονική 
κλίµακα της µεταβλητότητας, πράγµα που σηµαίνει ότι ο αστρικός άνεµος των 
άστρων µε µεγαλύτερη ταχύτητα περιστροφής επιταχύνεται ταχύτερα προς την 
τιµή της οριακής ταχύτητας. 

Οι Howarthetal. (1997)σε µια ενδιαφέρουσα µελέτη τους για τη συσχέτιση 
των ταχυτήτων περιστροφής µε την διαπλάτυνση των φασµατικών γραµµών, 
εξέτασαν ένα σύνολο 373 ΟΒ – αστέρων προγενέστερου φασµατικού τύπου, στο 
οποίο συµπεριλαµβάνονταν και 25 διπλά και τριπλά συστήµατα. Χρησιµοποίησαν 
τη µέθοδο σύγκρισης των φασµάτων (cross – correlation) µε το φάσµα αστέρα 
παρόµοιου φασµατικού τύπου (στην προκειµένη περίπτωση του τ Sco) και 
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παρατηρούν ότι κανένας από τους Ο – υπεργίγαντες του δείγµατος δεν 
παρουσίασε ταχύτητα περιστροφής κάτω από 65 km/s (για τους Β – υπεργίγαντες 
η παραπάνω τιµή κατέρχεται στα 50 km/s) επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι πρέπει, 
εκτός από την περιστροφή, να υπάρχει ένας επιπλέον µηχανισµός που συνεισφέρει 
στη διαπλάτυνση των φασµατικών γραµµών. 
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Αστέρες φασµατικού τύπου Be* 

 
 
 
 
 
 

 
 

(*Βασική πηγή του παρόντος κεφαλαίου υπήρξε η διδακτορική διατριβή της Δρ Ε. 
Λυρατζη στο Τµήµα Φυσικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών το 2005, µε τίτλο : «Μελέτη της δοµής των περιοχών δηµιουργίας των 
γραµµών Ηα, MgII και SiIV σε αστέρες εκποµπής».  
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Εισαγωγή 

 
Ως αστέρες Be, ορίζουµε τους αστέρες φασµατικού τύπου Β που 

εµφανίζουν γραµµές εκποµπής της σειράς Balmer, καθώς και γραµµές απλώς 
ιονισµένων µετάλλων, στην ορατή περιοχή του φάσµατός τους. Επειδή η κλασική 
θεωρία των αστρικών ατµοσφαιρών προβλέπει µόνο την εµφάνιση γραµµών 
απορρόφησης και όχι γραµµών εκποµπής στα αστρικά φάσµατα, το φαινόµενο 
εκποµπής (e φαινόµενο), δηλαδή η παρουσία γραµµών εκποµπής στα φάσµατα 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be, θεωρείται ως µια ανωµαλία στα πλαίσια της 
κλασικής θεωρίας, ενώ δηµιουργεί προβλήµατα στη φασµατική ταξινόµηση αυτών 
των φασµάτων στο ορατό. Από τους αστέρες φασµατικού τύπου Β µε τάξεις 
λαµπρότητας Ι και ΙΙ υπάρχουν κάποιοι που παρουσιάζουν µεν γραµµές εκποµπής 
στο ορατό, αλλά, δεν συµπεριλαµβάνονται στους αστέρες φασµατικού τύπου Be. 
Η διάκριση αυτή στηρίζεται κυρίως στη διαφορά των απόλυτων µεγεθών, που 
υπάρχει µεταξύ των αστέρων των δύο αυτών οµάδων. Ένας δεύτερος λόγος αυτής 
της διάκρισης είναι το γεγονός ότι η ένταση των γραµµών εκποµπής είναι πολύ 
µεγαλύτερη στους αστέρες φασµατικού τύπου Be από ό,τι σ’ εκείνους τους 
υπεργίγαντες, στους οποίους παρατηρείται εκποµπή µόνο στη γραµµή Ηα, ενώ 
στους αστέρες φασµατικού τύπου Be παρατηρείται εκποµπή και σε υψηλότερα 
µέλη της σειράς Balmer. Βεβαίως, η εκποµπή στην Ηα είναι συνηθισµένο 
χαρακτηριστικό των υπεργιγάντων µε τάξη λαµπρότητας Ιa, ενώ εµφανίζεται 
σπανίως στους υπεργίγαντες µε τάξη λαµπρότητας Ιb. 

 
Συχνότητα εµφάνισης του φαινοµένου Be 

 
Η µελέτη των αστέρων φασµατικού τύπου Be ξεκίνησε το 1866 από τον 

AngeloSecchi µε την ανακάλυψη των λαµπρών γραµµών Ηα στα φάσµατα των 
αστέρων γ Cas και β Lyr. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Βe και Ae που ήταν 
γνωστοί το 1950 έχουν καταχωρηθεί σε τέσσερις καταλόγους του MountWilson. 
Από τότε, περισσότεροι έχουν ανακαλυφθεί από τις GracielaGonzalez και 
GuillierminaGonzalez, και στο νότιο ηµισφαίριο από τον KarlG. Henize (βλέπε 
Merrill 1958, σελ. 10). 

Ο πρώτος αστέρας φασµατικού τύπου Be ανακαλύφθηκε το 1866, όταν ο 
AngeloSecchi παρατήρησε ότι στο φάσµα του αστέρα γ Cas η γραµµή Ηβ ήταν µια 
γραµµή εκποµπής (Doazan 1982). Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα είχαν 
ανακαλυφθεί µόνο πέντε αστέρες φασµατικού τύπου Be. Στους καταλόγους των 
Merrill & Burwell (1933, 1943, 1949, 1950) περιέχονται 1.088 αστέρες 
φασµατικού τύπου Be, ενώ στον κατάλογο του Wackerling (1970) περιέχονται 
περίπου 3.000 τέτοιοι αστέρες. Βεβαίως, συνεχώς ανακαλύπτονται όλο και 
περισσότεροι αστέρες φασµατικού τύπου Be που έχουν καταγραφεί ως απλοί Β. 
Αυτό συµβαίνει διότι ένας αστέρας φασµατικού τύπου B µπορεί να αποκτήσει 
χαρακτηριστικά εκποµπής και να µετατραπεί σε Be καθώς επίσης και ένας 
αστέρας φασµατικού τύπου Be µπορεί να χάσει τα χαρακτηριστικά εκποµπής και 
να µετατραπεί σε απλό Β. Οι αστέρες Be αποτελούν περίπου το 20% των αστέρων 
φασµατικού τύπου Β από τους οποίους οι περισσότεροι είναι τύπου Β2 και Β3. 
Στους αστέρες µε φασµατικούς τύπους πριν από τον Β1 και µετά από τον Β5 το 
πλήθος των γραµµών εκποµπής µειώνεται. Σε µια στατιστική µελέτη της Hubert - 
Deplace (1981) φαίνεται ότι το 36% των αστέρων Β µε υποτύπους από Β0 ως Β5 
παρουσιάζουν για πρώτη φορά το φαινόµενο εκποµπής, ενώ το ποσοστό αυτό για 
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αστέρες τύπου από Β6 ως Α0 είναι 89%. Ακόµη, το 63% των αστέρων Β µε 
υποτύπους από Β0 ως Β5 έχουν παρουσιάσει περισσότερες από µία φορές το 
φαινόµενο Be. Αντιθέτως το ποσοστό αυτό για αστέρες τύπου από Β6 ως Α0 είναι 
µόνο 11%. Ο Δανέζης (1984) βασίστηκε σ’ αυτά τα αποτελέσµατα και κατέληξε 
στο συµπέρασµα ότι η ικανότητα ενός αστέρα φασµατικού τύπου Β να 
παρουσιάσει γραµµές εκποµπής εξαρτάται σηµαντικά από τον φασµατικό 
υποτύπο. Βεβαίως, γραµµές εκποµπής µπορούν να παρουσιάσουν αστέρες 
οποιουδήποτε φασµατικού τύπου, αλλά πολύ πιο σπάνια από τους Β και για 
µικρότερο χρονικό διάστηµα. 

 
Μεταβλητότητα των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
 
Η ορατή περιοχή του φάσµατος 
Γενικά όλοι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be εµφανίζουν µεταβλητό φάσµα. Κάθε 
ερµηνεία του Be φαινοµένου θα πρέπει να εξηγεί αυτή τη µεταβλητότητα, που 
παρουσιάζει µια ποικιλία µορφών. Η ποικιλία αυτή συνίσταται στα εξής: 
1. Μετατροπή ενός κανονικού φάσµατος Β σε ένα ιδιάζον φάσµα Be και 
αντίστροφα. 
2. Μεταβολές που δεν σχετίζονται µε αλλαγή του είδους του φάσµατος. Σε µια 
φάση Be οι εντάσεις, τα περιγράµµατα και οι µετατοπίσεις των µηκών κύµατος 
των γραµµών είναι, λίγο ή πολύ, µεταβλητά, µε διαφορετικό τρόπο για κάθε 
αστέρα. 
Υπάρχει ένα µεγάλο σύνολο παρατηρήσεων των αστέρων φασµατικού τύπου Be, 
αφού µελετώνται για έναν αιώνα περίπου. Παρ’ όλα αυτά, δεν µπορούµε ακόµα να 
διατυπώσουµε µια ολοκληρωµένη άποψη για τη συµπεριφορά τους. Ουσιαστικά 
δεν µπορούµε να προβλέψουµε τη µακροπρόθεσµη συµπεριφορά οποιουδήποτε 
αστέρα φασµατικού τύπου Be. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ακανόνιστη φύση των 
µεταβολών και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε αστέρα, καθώς και στην 
ατελή γνώση της µορφής και των ιδιοτήτων της ατµόσφαιράς τους σε όλη της την 
έκταση. Λόγω της ακανόνιστης φύσης των παρουσιαζόµενων µεταβολών, η 
µελέτη για τη µακροχρόνια συµπεριφορά των αστέρων φασµατικού τύπου Be µας 
επιτρέπει να προσδιορίσουµε µόνο χρονικές κλίµακες και όχι περιόδους 
µεταβολών.  
Οι µεταβολές των αστέρων φασµατικού τύπου Be στο ορατό είναι οι εξής: 
 
1. Μεταβολές φάσης 
Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της µεταβλητότητας των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be είναι η δυνατότητα µετατροπής των φασµάτων τους σε 
κανονικά φάσµατα τύπου Β. 

Η ολική χρονική διάρκεια κάθε µιας από τις φάσεις είναι διαφορετική για 
κάθε αστέρα. Αυτές οι µεταβολές φάσης µπορούν να επαναληφθούν αρκετές 
φορές για τον ίδιο αστέρα. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί µεταξύ δύο 
φάσεων (Be ή κανονικής Β) µπορεί να διαφέρει πολύ για τον ίδιο αστέρα, καθώς 
επίσης και από αστέρα σε αστέρα. Το µοντέλο περιστροφής του Struve (1931a, b, 
1942), στο οποίο θα αναφερθούµε στη συνέχεια (σελ. 48), δεν µπορεί να 
ερµηνεύσει τις αλλαγές φάσης. 

 
2. Μεταβολές του λόγου E/C 

Ο λόγος E/C αντιστοιχεί στο λόγο της έντασης µιας γραµµής εκποµπής προς 
την ένταση του συνεχούς που βρίσκεται δίπλα στη γραµµή. Η µεταβλητότητα 
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αυτού του λόγου έχει διαπιστωθεί από πολλούς ερευνητές εδώ και µισό αιώνα 
περίπου και εκφράζει τη µεταβλητότητα της ισχύος του φαινοµένου Be. Το 
χρονικό διάστηµα µεταξύ δύο διαδοχικών µεγίστων µιας γραµµής εκποµπής δεν 
είναι ίδιο για κάθε αστέρα. Οι χρονικές κλίµακες µεταβολής που παρατηρούµε 
είναι της τάξης των µηνών, ετών ή δεκαετιών. Στο φάσµα ενός αστέρα 
φασµατικού τύπου Be κάθε γραµµή εκποµπής δεν έχει πάντα το ίδιο εύρος, το 
οποίο µεταβάλλεται µε το χρόνο. Αν δεχτούµε ότι η ταχύτητα περιστροφής των 
στρωµάτων του κελύφους ελαττώνεται ανάλογα µε την απόστασή τους από την 
επιφάνεια του αστέρα, λόγω διατήρησης της στροφορµής, τότε θα πρέπει µια 
γραµµή εκποµπής να έχει µέγιστο εύρος όταν η έντασή της είναι ελάχιστη. Κάτι 
τέτοιο θα πρέπει να συµβαίνει, γιατί η µικρή ακτίνα του κελύφους συνεπάγεται 
ασθενή εκποµπή από στρώµατα µε µεγάλη ταχύτητα περιστροφής. Μια τέτοια 
υπόθεση, όµως, έρχεται σε αντίθεση µε τις παρατηρούµενες µεταβολές στον 
αστέρα µ Cen (Peters 1979) και σε µερικούς άλλους αστέρες. Αυτό σηµαίνει ότι 
δεν µπορεί να υπάρχει µεγάλη εξάρτηση του πλάτους των γραµµών εκποµπής των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be και της παρατηρούµενης ταχύτητας περιστροφής. 

 
3. Μεταβλητότητα του λόγου V/R 

Σε µια κλασική γραµµή εκποµπής υδρογόνου ενός αστέρα φασµατικού τύπου 
Be, ο κεντρικός πυρήνας απορρόφησης διαιρεί τη γραµµή εκποµπής σε µια ιώδη 
και µια ερυθρή συνιστώσα. Ο λόγος V/R συµβολίζει το λόγο των εντάσεων της 
ιώδους προς την ερυθρή συνιστώσα εκποµπής. 

Σε έναν ορισµένο αριθµό αστέρων φασµατικού τύπου Be η µεταβολή του 
λόγου αυτού γίνεται χωρίς, αντίστοιχα, να υπάρχει µεγάλη µεταβολή στην ολική 
εκποµπή της γραµµής. Η µεταβλητότητα αυτού του τύπου µελετήθηκε το 1937 
από τον McLaughlin, που ανακάλυψε µια ηµιπεριοδική ταλάντωση του λόγου V/R 
για έναν αριθµό αστέρων φασµατικού τύπου Be, τους οποίους ονόµασε 
µεταβλητούς αστέρες Be. Η χρονική κλίµακα αυτών των ταλαντώσεων είναι της 
τάξης µερικών ετών. Αυτή η ηµιπεριοδική συµπεριφορά µπορεί να διαρκέσει για 
κάποιο χρονικό διάστηµα και µετά να εξαφανιστεί. Κάτι τέτοιο παρατήρησαν οι 
Cowley & Gugula (1973) στις V/R µεταβολές της γραµµής Ηβ στα φάσµατα του 
β1Mon, µετά από παρατηρήσεις για ένα µεγάλο χρονικό διάστηµα. Οι ακτινικές 
ταχύτητες της κεντρικής απορρόφησης και των δύο συνιστωσών εκποµπής, 
παρουσίαζαν µεταβολές που γενικά ακολουθούσαν τις V/R µεταβολές, µε 
αποτέλεσµα όλη η γραµµή να µετατοπίζεται προς την ίδια κατεύθυνση. Εποµένως, 
δεν µπορούµε να ερµηνεύσουµε τις µεταβολές V/R ως µετατόπιση της γραµµής 
απορρόφησης µέσα σε µια σταθερή γραµµή εκποµπής. Οι µετατοπίσεις που 
παρατηρήθηκαν στον αστέρα β1Mon αντιστοιχούσαν σε ταχύτητες της τάξης των 
50 km/s, ενώ οι µεταβολές του εύρους της γραµµής εκποµπής Ηβ κυµαίνονταν 
µεταξύ 300 km/s και 450 km/s. 

Εξετάζοντας τις V/R µεταβολές των διαφόρων γραµµών της σειράς Balmer, 
παρατηρούµε συχνά ότι η συµπεριφορά τους διαφέρει από τη µια γραµµή στην 
άλλη. Για παράδειγµα ο λόγος V/R µπορεί να είναι πολύ µεγαλύτερος από τη 
µονάδα για τη γραµµή Ηγ και αντίστοιχα πολύ µικρότερος για τα άλλα µέλη της 
σειράς (Ηδ, Ηε κ.λ.π.). Αυτό σηµαίνει ότι δεν µπορεί να κατασκευαστεί ένα 
µοντέλο κελύφους για αστέρες φασµατικού τύπου Be έχοντας ως βάση µία µόνο 
γραµµή Balmer. Γι’ αυτό και το µοντέλο του Struve (1931a, b, 1942) δεν µπορεί 
να εξηγήσει τις ασυµµετρίες και τις µεταβολές των χαρακτηριστικών των 
περιγραµµάτων των γραµµών. 

www.diav
losb

ooks.
gr



 

[43] 
 

Έχουν διατυπωθεί διάφορες προτάσεις για τα φυσικά αίτια που προκαλούν τη 
µεταβολή του λόγου V/R. Σύµφωνα µε την Doazan (1982),oι αυξοµειώσεις αυτού 
του λόγου θα µπορούσαν να είναι αποτέλεσµα µεταβολής της ποσότητας της 
µάζας που διαφεύγει από τον αστέρα. 

Ο McLaughlin (1931, 1933) πρότεινε ένα συνδυασµό περιστροφής και 
διαστολής του κελύφους. Σ’ αυτό το µοντέλο, που προϋποθέτει ότι το κέλυφος 
είναι οπτικά αραιό, µια γραµµή εκποµπής µε V/R<1 παράγεται σε ένα 
περιστρεφόµενο και διαστελλόµενο κέλυφος, ενώ µια γραµµή µε V/R>1 
παράγεται σε ένα περιστρεφόµενο και συστελλόµενο κέλυφος. 

Καµιά από τις διάφορες θεωρίες, που έχουν προταθεί, δεν µπορεί να εξηγήσει 
όλα τα χαρακτηριστικά της µεταβλητότητας του λόγου V/R. 

 
4. Φωτοµετρική µεταβλητότητα 

Πολυετείς παρατηρήσεις, έχουν δείξει ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
παρουσιάζουν µεταβλητότητα στη λαµπρότητά τους µε χρονική κλίµακα της τάξης 
των ετών και τάξη µεταβολής του οπτικού µεγέθους από 0,1 µέχρι 0,2 µεγέθη. 
Αυτές οι µεταβολές οφείλονται πιθανότατα σε µεταβολές του κελύφους και όχι 
του ίδιου του αστέρα. Από µια στατιστική µελέτη του Feinstein (1968) φαίνεται 
ότι περίπου οι µισοί από τους 72 αστέρες που παρατήρησε για µια περίοδο τριών 
ετών, παρουσίασαν µεταβολή περισσότερο από 0,06 µεγέθη στο ορατό (V), 
περίπου το ένα τρίτο από αυτούς παρουσίασαν µεταβολή περισσότερο από 0,06 
µεγέθη στο (U-B) και το ένα πέµπτο από αυτούς παρουσίασαν µεταβολή 
περισσότερο από 0,06 µεγέθη στο (B-V). Οι διακυµάνσεις των φωτοµετρικών 
µεγεθών µπορεί να είναι οµαλές ή ακανόνιστες. Έχουν παρατηρηθεί ακόµη και 
µεταβολές της τάξης των 0,3 µεγεθών. 

 
5. Μεταβολές της ακτινικής ταχύτητας στο κέλυφος 

Από τη µέτρηση των ακτινικών ταχυτήτων των διαφόρων στρωµάτων του 
κελύφους, όπως αυτές προκύπτουν από τις γραµµές εκποµπής ή τις γραµµές 
κελύφους (shelllines)*, µπορούµε να διαπιστώσουµε αν το κέλυφος διαστέλλεται, 
συστέλλεται ή είναι στατικό, όταν και η ακτινική ταχύτητα του ίδιου του αστέρα 
είναι γνωστή. Οι γραµµές που χρησιµοποιούµε για τον προσδιορισµό της 
ακτινικής ταχύτητας του αστέρα, πολλές φορές αλλοιώνονται από άλλες γραµµές 
απορρόφησης ή εκποµπής του κελύφους, µε τέτοιο τρόπο που οι µετρήσεις των 
θέσεών τους είναι συχνά ανακριβείς. Πολλές φορές παρατηρείται επέκταση του 
κελύφους, αλλά σε µερικές περιπτώσεις παρατηρείται µια σειρά από κινήσεις 
διαστολής και συστολής. Στην ορατή περιοχή του φάσµατος οι ακτινικές 
ταχύτητες του κελύφους είναι της τάξης των 50 km/s, ενώ σπανίως φτάνουν τα 
100 km/s. 

Όταν ένας αστέρας περνά από µια φάση σε µια άλλη, οι ακτινικές ταχύτητες 
υπόκεινται συχνά σε µεγάλες µεταβολές. Οι µεταβολές των ακτινικών ταχυτήτων, 
όπως και των άλλων φασµατικών χαρακτηριστικών, είναι, γενικά, µη περιοδικές. 
Η χρονική κλίµακα των µεταβολών της ακτινικής ταχύτητας κυµαίνεται µεταξύ 

                                                
* Ως γραµµές κελύφους (shelllines) ορίστηκαν κάποιες οξείες και µεγάλης έντασης φασµατικές γραµµές, οι οποίες 
εµφανίζονται στα φάσµατα κάποιων αστέρων φασµατικούτύπου Be. Οι αστέρες στα φάσµατα των οποίων 
παρατηρούνταν αυτές οι γραµµές ονοµάστηκαν αστέρες κελύφους (shellstars). Σήµερα, δεν δεχόµαστε την 
ύπαρξη τέτοιων αστέρων και τη διάκρισή τους από τους υπόλοιπους αστέρες φασµατικού τύπου Be, διότι, 
ουσιαστικά, δεν διαφέρουν από αυτούς. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα φάσµατα των «αστέρων 
κελύφους» και των αστέρων Be οφείλονται µόνο στη διαφορετική κλίση του άξονα περιστροφής τους και, ως εκ 
τούτου, στη διαφορετική γωνία παρατήρησης. 
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λίγων ηµερών και κάποιων ετών ή δεκαετιών. Παρ’ όλα αυτά, σε ορισµένους 
αστέρες έχουν παρατηρηθεί αυστηρά περιοδικές µεταβολές µικρού πλάτους, που 
αποδίδονται στη διπλή φύση αυτών των αστέρων. 

Από τις µελέτες των ακτινικών ταχυτήτων στην ορατή περιοχή του φάσµατος 
παίρνουµε πληροφορίες για τις κινήσεις στην ψυχρή, ως προς τη φωτόσφαιρα, 
περιοχή, όπου σχηµατίζονται οι γραµµές εκποµπής. 

 
6. Μεταβολές µικρής κλίµακας 

Σε φάσµατα υψηλής ανάλυσης, το περίγραµµα µιας γραµµής κελύφους 
(shellline) ή µιας γραµµής εκποµπής δεν φαίνεται οµαλό αλλά παρουσιάζει, ως 
κάποιο βαθµό, µια δοµή. Όταν ο ίδιος αστέρας παρατηρείται ανά µικρά χρονικά 
διαστήµατα της τάξης των λεπτών, ωρών ή ηµερών, είναι δυνατό να ανιχνευθούν 
µικρές, γρήγορες και ακανόνιστες µεταβολές της µορφής των περιγραµµάτων, της 
ολικής έντασης εκποµπής, των ακτινικών ταχυτήτων καθώς επίσης και του 
χρώµατος. 
 
Η υπεριώδης περιοχή του φάσµατος 

Από τις διαστηµικές παρατηρήσεις στο υπεριώδες, έγινε γρήγορα αποδεκτό 
ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι µεταβλητοί και σ’ αυτή τη φασµατική 
περιοχή. Αισθητές µεταβολές µπορούν να επιτευχθούν σε χρονικές κλίµακες 
ωρών, ηµερών, µηνών ή ετών, ανάλογα µε το στάδιο µεταβολών του αστέρα. 
Αυτές οι µεταβολές, όµως, είναι πολύ µεγαλύτερες από αυτές που παρατηρούνται 
στην ορατή περιοχή. Για παράδειγµα, οι µετατοπίσεις των γραµµών συντονισµού 
του NV στον αστέρα 59 Cyg έχουν παρατηρηθεί να µεταβάλλονται από περίπου 
200 km/s έως 1.000 km/s, ενώ αντίστοιχες µεταβολές δεν έχουν βρεθεί ποτέ στο 
ορατό. Πριν τη διαστηµική εποχή, η εξώτερη ατµόσφαιρα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be µπορούσε να θεωρηθεί στατική σε σύγκριση µε άλλους 
αστέρες, όπως οι αστέρες Wolf-Rayet, στους οποίους παρατηρούνται µεγάλες 
ταχύτητες διαστολής στην ορατή περιοχή. Η σχετική ηρεµία στο ψυχρό 
εκτεταµένο περίβληµα έρχεται σε µεγάλη αντίθεση µε τις βίαιες, µεγάλου πλάτους 
µεταβολές των υπεριονισµένων περιοχών, που ανακαλύφθηκαν από παρατηρήσεις 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be στο υπεριώδες. 

Από παρατηρήσεις του αστέρα 59 Cyg, υποθέτουµε ότι η αρχή µιας νέας 
φάσης Be σηµατοδοτείται από µια ιδιαίτερα αυξηµένη ροή µάζας και ότι η φάση 
Be, µε ασθενή και αυξανόµενη εκποµπή, συνοδεύεται από πολύ ισχυρές και 
µάλλον ακανόνιστες µεταβολές στη ροή µάζας. Φαίνεται ακόµη ότι η τιµή της 
ροής µάζας µπορεί να παρουσιάζει µεγάλες διαφορές, ανάλογα µε το στάδιο της 
µεταβολής που παρατηρείται στο ορατό. Τέτοιες πληροφορίες δεν µπορούν να 
προέρχονται από στατιστικές µελέτες, που καλύπτουν µια περιορισµένη περιοχή 
της ατµόσφαιρας, όπως είναι το ορατό µέρος του φάσµατος. Μπορούν να 
προέρχονται µόνο από συνεχείς και ταυτόχρονες παρατηρήσεις στις διάφορες 
περιοχές της εξώτερης ατµόσφαιρας σε συγκεκριµένους αστέρες. 

 
Φασµατική ταξινόµηση των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
 

Το πλάτος και η ασάφεια των γραµµών απορρόφησης, καθώς επίσης και η 
διαταραχή του γραµµικού φάσµατος απορρόφησης από τις γραµµές εκποµπής 
δηµιουργούν πολλά προβλήµατα στη φασµατική ταξινόµηση των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be. Οι Keenan & Morgan (1951) θεώρησαν ότι οι αστέρες 
φασµατικού τύπου Be δεν ταιριάζουν στη διδιάστατη φασµατική ταξινόµηση του 
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Yerkes (MK). Η ταξινόµηση αυτών των αστέρων γίνεται µε κριτήρια που 
χρησιµοποιούνται για τους κανονικούς αστέρες φασµατικού τύπου Β µε βάση τις 
αναλογίες κάποιων επιλεγµένων γραµµών απορρόφησης. Είναι φανερό ότι ο 
προσδιορισµός του φασµατικού τύπου γι’ αυτούς τους αστέρες δεν είναι ακριβής. 
Έτσι, διάφοροι ερευνητές αποδίδουν διαφορετικούς φασµατικούς τύπους για τους 
ίδιους αστέρες και για την ίδια χρονική περίοδο παρατήρησης. Η διαφορά αυτή 
κυµαίνεται µεταξύ 2 ή 3 φασµατικών υποτύπων και 1 ή 2 τάξεων λαµπρότητας. 
Αντίστοιχες διαφορές στους φασµατικούς υποτύπους και στις τάξεις λαµπρότητας 
προκύπτουν όταν η φασµατική ταξινόµηση γίνεται σε διαφορετικές φασµατικές 
περιοχές. Για παράδειγµα, τα φάσµατα στο υπεριώδες, τις περισσότερες φορές, δεν 
συµφωνούν µε τη φασµατική ταξινόµηση που γίνεται στο ορατό (σχήµα 1). 

 
 

 
Σχήµα 1: Δύο αστέρες ίδιου φασµατικού υποτύπου και τάξης λαµπρότητας παρουσιάζουν 
διαφορετικά φάσµατα στο υπεριώδες. Στο φάσµα του αστέρα HD 199218 οι γραµµές 
συντονισµού του SiIV είναι εµφανείς, σε αντίθεση µε το φάσµα του αστέρα HD 185037, 
στο οποίο οι γραµµές συντονισµού του SiIV είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 

 
Το συνεχές φάσµα 

 
Το συνεχές φάσµα ενός αστέρα φασµατικού τύπου Be προκύπτει από την 

επίδραση του περιβλήµατος του αστέρα στο συνεχές της φωτόσφαιρας, δηλαδή 
στο συνεχές ενός κανονικού αστέρα φασµατικού τύπου Β. 

Στην ορατή περιοχή του φάσµατος παρατηρούµε µια εγγενή ερυθρίαση, 
που προστίθεται στη µεσοαστρική. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Be, λοιπόν, 
παρουσιάζουν χαµηλότερη θερµοκρασία χρώµατος* από ό,τι οι κανονικοί Β του 

                                                
*Θερµοκρασία χρώµατος Tc ονοµάζουµε τη θερµοκρασία µέλανος σώµατος, που παρουσιάζει, στην περιοχή του 
φάσµατος που γίνεται η παρατήρηση, την ίδια κατανοµή έντασης µε τον παρατηρούµενο αστέρα. (Δανέζης και 
Θεοδοσίου 1999). 
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ίδιου φασµατικού τύπου. Από παρατηρήσεις βλέπουµε ότι όταν στις γραµµές 
Balmer η εκποµπή είναι µέγιστη, τότε η λαµπρότητα του αστέρα είναι µέγιστη και 
η θερµοκρασία χρώµατος είναι ελάχιστη. Αυτό σηµαίνει ότι η ερυθρίαση 
προκαλείται από περίσσεια ροής ακτινοβολίας στα µεγάλα µήκη κύµατος, λόγω 
ελεύθερης-ελεύθερης (free-free)** και ελεύθερης-δέσµιας (free-bound)** εκποµπής 
από το κέλυφος ιονισµένου αερίου. 

Στην υπέρυθρη περιοχή υπάρχουν ακόµα περισσότερες διαφορές µεταξύ 
των συνεχών φασµάτων των αστέρων φασµατικού τύπου Be και των κανονικών Β. 
Το µέγεθος της περίσσειας ροής ακτινοβολίας είναι ανάλογο µε την έκταση και 
την πυκνότητα του περιβλήµατος του αστέρα φασµατικού τύπου Be, απ’ όπου 
προέρχεται. Οι περιπτώσεις όπου η περίσσεια ροής ακτινοβολίας στη συνιστώσα, 
που προέρχεται από τη φωτόσφαιρα, είναι ασθενής, ερµηνεύονται ως ελεύθερη-
ελεύθερη (free-free) εκποµπή ακτινοβολίας από ένα εκτεταµένο ιονισµένο 
κέλυφος θερµοκρασίας της τάξης των 104 Κ. Οι σηµαντικότερες περιπτώσεις 
περίσσειας ροής ακτινοβολίας ερµηνεύονται ως θερµική επανεκποµπή από 
σωµατίδια σκόνης που βρίσκονται στο αστρικό περίβληµα. 

Όσο πιο εκτεταµένη είναι η γραµµική εκποµπή τόσο µεγαλύτερη είναι και 
η περίσσεια ροής ακτινοβολίας, που προστίθεται στην υπέρυθρη περιοχή του 
συνεχούς φάσµατος της φωτόσφαιρας. Όπως αναφέρει η Doazan (1982), η Briot 
παρατήρησε ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be που διατηρούν εκποµπή µέχρι το 
τέλος της σειράς Paschen, παρουσιάζουν ροή ακτινοβολίας µέχρι και επτά φορές 
µεγαλύτερη από τη ροή ενός κανονικού αστέρα Β του ίδιου φασµατικού τύπου στα 
10 µm. Αντιθέτως, οι αστέρες φασµατικού τύπου Be που εµφανίζουν απορρόφηση 
µέχρι το τέλος της σειράς Paschen, παρουσιάζουν περίσσεια ροής ακτινοβολίας 
µέχρι και δυόµισι φορές µεγαλύτερη από τη ροή ενός κανονικού αστέρα Β του 
ίδιου φασµατικού τύπου. Από αυτή τη συσχέτιση µεταξύ της παρουσίας γραµµών 
εκποµπής και περίσσειας ροής ακτινοβολίας, στην υπέρυθρη περιοχή του 
φάσµατος (infraredexcess) των αστέρων φασµατικού τύπου Be, συµπεραίνουµε 
ότι τα χαρακτηριστικά του φάσµατος που δεν προέρχονται από τη φωτόσφαιρα, 
µπορεί να δηµιουργούνται στην περιοχή του πλάσµατος που περιβάλλει τον 
αστέρα. 

 
 
 

                                                
**Ελεύθερη-ελεύθερη µετάπτωση (free-freetransition)ή αντίστροφη Bremsstrahlungή ακτινοβολία πέδης: Όταν ένα 
ελεύθερο ηλεκτρόνιο αλληλεπιδρά µε ένα φωτόνιο, παρουσία κάποιου ιόντος ή ατόµου, τότε αυτό το 
ηλεκτρόνιο επιταχύνεται ή επιβραδύνεται, µε αποτέλεσµα την απορρόφηση ή εκποµπή ακτινοβολίας. Κατά τη 
διαδικασία αυτή, το ηλεκτρόνιο είναι ελεύθερο πριν και µετά την αλληλεπίδραση µε το φωτόνιο. 
Δέσµια-ελεύθερη µετάπτωση (bound-freetransition)ή φωτοϊονισµός (photoionization): Όταν ένα άτοµο απορροφά 
ένα φωτόνιο, το οποίο έχει ενέργεια ικανή να ιονίσει το άτοµο. Κατά τη διαδικασία αυτή, το ηλεκτρόνιο, το 
οποίο συµµετείχε στη µετάπτωση, είναι αρχικά δέσµιο και στη συνέχεια ελεύθερο. Η αντίστροφη διαδικασία 
είναι η ελεύθερη-δέσµια εκποµπή (free-boundemission) ή ακτινοβολιακή επανασύνδεση 
(radiativerecombination). 
Δέσµια-δέσµια µετάπτωση (bound-boundtransition)ή φωτοδιέγερση (photoexcitation): Όταν ένα άτοµο απορροφά 
ένα φωτόνιο, το οποίο έχει ενέργεια ικανή να διεγείρει το άτοµο.Κατά τη διαδικασία αυτή, το ηλεκτρόνιο, το 
οποίο συµµετείχε στη µετάπτωση, είναι δέσµιο πριν και µετά την αλληλεπίδραση του ατόµου µε το φωτόνιο. 
Η αντίστροφη διαδικασία είναι η αποδιέγερση του ατόµου, µε ταυτόχρονη εκποµπή φωτονίου. Η αποδιέγερση 
µπορεί να είναι αυθόρµητη ή εξαναγκασµένη, µέσω σύγκρουσης µε κάποιο σωµατίδιο (αποδιέγερση εκ 
συγκρούσεως – collisionalde-excitation). 
Από τις ελεύθερες-ελεύθερες και δέσµιες-ελεύθερες µεταπτώσεις προκύπτει το συνεχές φάσµα, ενώ από τις 
δέσµιες-δέσµιες µεταπτώσεις προκύπτει το γραµµικό φάσµα. 
(Λασκαρίδης 1973, Emerson1996) 
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Το γραµµικό φάσµα 

 
Το ορατό φάσµα 

Το κυριότερο χαρακτηριστικό στο ορατό φάσµα των αστέρων φασµατικού 
τύπου Be είναι η εµφάνιση γραµµών εκποµπής της σειράς Balmer. Οι γραµµές 
αυτές συνήθως συνοδεύονται από γραµµές εκποµπής απλώς ιονισµένων µετάλλων 
ιδιαίτερα γραµµές FeII, TiII και SiII. 

Από αστέρα σε αστέρα, οι γραµµές εκποµπής παρουσιάζουν αισθητές 
µεταβολές. Οµοίως, στον ίδιο αστέρα, οι µεταβολές των γραµµών εκποµπής είναι 
συνάρτηση του χρόνου. Από παρατηρήσεις πολλών αστέρων φασµατικού τύπου 
Be, φαίνεται ότι τόσο η ένταση όσο και η έκταση της εκποµπής παρουσιάζουν 
µεγάλη διαφοροποίηση στη σειρά Balmer, σε διαφορετικούς αστέρες. Η ένταση 
της εκποµπής µειώνεται πάντα από την Ηα προς τα επόµενα µέλη της σειράς και οι 
αστέρες στους οποίους η εκποµπή εκτείνεται µετά την Η10 είναι πολύ λίγοι. 
Στατιστικές µελέτες έχουν δείξει ότι η ένταση της Ηα ελαττώνεται από τους 
αστέρες φασµατικού τύπου B0e προς τους Α. Αυτή η µείωση της έντασης 
παρουσιάζει µεγάλη διασπορά, λόγω της µεταβλητότητας και της ιδιαιτερότητας 
του κάθε αστέρα φασµατικού τύπου Be. 

Τα περιγράµµατα των γραµµών στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού 
τύπου Be παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία. Στο σχήµα 2 φαίνονται κάποια από τα 
πιο τυπικά περιγράµµατα της Ηα. Συνήθως έχουν µια ρηχή, σχεδόν κεντρική, 
αναστροφή απορρόφησης, που χωρίζει τη γραµµή εκποµπής µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να παρουσιάζει δύο κορυφές. Βεβαίως, υπάρχουν και γραµµές χωρίς την κεντρική 
αναστροφή απορρόφησης και γραµµές µε τρεις κορυφές εκποµπής. Η ένταση και 
το εύρος των γραµµών εκποµπής µεταβάλλονται µε το χρόνο, µε τις µεταβολές της 
έντασης να είναι πολύ µεγαλύτερες από τις µεταβολές του πλάτους. 

Οι µεταλλικές γραµµές έχουν όµοια περιγράµµατα µε τις γραµµές 
υδρογόνου, αλλά αυτά είναι πάντα ασθενέστερα και στενότερα. 

 
Το υπέρυθρο φάσµα 

Οι πρώτες παρατηρήσεις στο κοντινό υπέρυθρο, οι οποίες καλύπτουν ένα 
µεγάλο αριθµό αστέρων, έγιναν στη χρονική περίοδο 1967-1976. Η φασµατική 
περιοχή που µελετάται συχνότερα στο υπέρυθρο εκτείνεται µέχρι τα 8.800 Å. Στην 
περιοχή αυτή παρατηρείται το τέλος της σειράς Paschen αρχίζοντας από τη 
γραµµή P11. Η γραµµική συνιστώσα του φάσµατος δεν εµφανίζεται διαφορετική 
σε όλους τους αστέρες φασµατικού τύπου Be, συγκριτικά µε τους Β. Κάποιοι από 
αυτούς παρουσιάζουν εκποµπές της σειράς Paschen καθώς επίσης και κάποιες 
γραµµές των ιόντων OI, CaII και FeII. Τα περιγράµµατα των γραµµών στο 
υπέρυθρο έχουν τα χαρακτηριστικά των περιγραµµάτων στο ορατό, δηλαδή µια 
κεντρική αναστροφή απορρόφησης και οξείες συνιστώσες απορρόφησης. 

 
Το υπεριώδες φάσµα 
Από παρατηρήσεις που έγιναν στην υπεριώδη περιοχή του φάσµατος, προέκυψαν 
τέσσερα δεδοµένα µεγάλης σηµασίας, για τη θεωρία των αστρικών ατµοσφαιρών, 
τα οποία αφορούν τα φάσµατα των θερµών αστέρων, κανονικών και ιδιόµορφων. 
Τα δεδοµένα αυτά δεν προβλέπονται από την κλασική θεωρία των αστρικών 
ατµοσφαιρών και κανένα τους δεν έχει ερµηνευθεί ικανοποιητικά από τη θεωρία 
αυτή. 
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1. Στην υπεριώδη περιοχή των φασµάτων των αστέρων φασµατικού τύπου Β 
και Be υπάρχουν πολύ ισχυρές γραµµές απορρόφησης υψηλά ιονισµένων ατόµων 
όπως OVI, NV, SiIV και CIV. Οι ενεργές θερµοκρασίες αυτών  
 

2. Οι γραµµές απορρόφησης των πολλαπλώς ιονισµένων ατόµων 
παρουσιάζουν µεγάλες µετατοπίσεις που αντιστοιχούν σε ταχύτητες µέχρι 3.000 
km/s, οι οποίες είναι µεγαλύτερες από την ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια του 
αστέρα. Τόσο µεγάλες ταχύτητες στα ατµοσφαιρικά στρώµατα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Β και Be υποδηλώνουν την ύπαρξη ροής µάζας. 
3. Οι γραµµές απορρόφησης των πολλαπλώς ιονισµένων ατόµων 
παρουσιάζουν µεγάλες µετατοπίσεις που αντιστοιχούν σε ταχύτητες µέχρι 3.000 
km/s, οι οποίες είναι µεγαλύτερες από την ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια του 
αστέρα. Τόσο µεγάλες ταχύτητες στα ατµοσφαιρικά στρώµατα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Β και Be υποδηλώνουν την ύπαρξη ροής µάζας. 
4. Οι γραµµές αυτές µπορούν να έχουν διαφορετικά περιγράµµατα, εντάσεις 
και µετατοπίσεις για δύο κανονικούς ή ιδιόµορφους αστέρες του ίδιου φασµατικού 
τύπου και της ίδιας τάξης λαµπρότητας (Morton 1979). Αυτό σηµαίνει ότι οι 
κατανοµές ταχυτήτων και πυκνότητας στις υπεριονισµένες περιοχές µπορούν να 
είναι διαφορετικές για δύο αστέρες που έχουν ίδιες τιµές Teff* και geff*. Εποµένως 
οι δύο αυτές τιµές δεν επαρκούν 
 
 

                                                
*Ενεργός θερµοκρασία Τeff ενός αστέρα είναι η θερµοκρασία µέλανος σώµατος, της ίδιας ακτίνας µε τον αστέρα, 
που εκπέµπει ανά µονάδα επιφάνειας (cm2) και χρόνου (s), το ίδιο συνολικό ποσό ενέργειας µε το 
παρατηρούµενο από τον αστέρα. (Δανέζης και Θεοδοσίου 1999) 
 Αντίστοιχα ορίζεται και η ενεργός βαρύτητα geff, η οποία είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας στην επιφάνεια ενός 
µέλανος σώµατος, το οποίο έχει ίδια µάζα, ακτίνα και θερµοκρασία µε τον αστέρα, που εκπέµπει ανά µονάδα 
επιφάνειας (cm2) και χρόνου (s), το ίδιο συνολικό ποσό ενέργειας µε το παρατηρούµενο από τον αστέρα. Η 

σχέση που συνδέει την ενεργό θερµοκρασία µε την ενεργό βαρύτητα είναι: , όπου r η 

απόσταση του αστέρα από τη Γη, σ η σταθερά Stefan-Boltzmann, G η παγκόσµια σταθερά της βαρύτητας, Μ 
η µάζα του αστέρα και f η ροή της ολικής ακτινοβολίας του αστέρα. 
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Σχήµα 2: Περίγραµµα της Ηα σε φάσµατα τύπου Be ανάλυσης 12,2 Å/mm. (Haute-
ProvenceObservatory). Το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η αναστροφή απορρόφησης. 
Εµφανίζονται τρεις κορυφές για χαµηλές και υψηλές Vsini. Το εύρος στη βάση της Ηα είναι 
πολύ µεγαλύτερο από τα αντίστοιχα των φωτοσφαιρικών γραµµών απορρόφησης (HeI) 
(Doazan 1982). 

5. για την περιγραφή των εξώτερων στρωµάτων της ατµόσφαιρας των 
αστέρων φασµατικού τύπου Β και Be, αφού αστέρες που ταξινοµούνται στην ίδια 
οµάδα µπορεί να µην είναι πανοµοιότυποι. 
6. Το φαινόµενο της µεταβλητότητας στις µετατοπίσεις, στις εντάσεις και στα 
περιγράµµατα των γραµµών των υπεριονισµένων ατόµων παρατηρείται τόσο 
στους κανονικούς Β, όσο και στους ιδιόµορφους αστέρες φασµατικού τύπου Be. 
Στην υπεριώδη περιοχή, από 1.000 ως 3.000 Å, των φασµάτων των αστέρων 
φασµατικού τύπου Β και Be όλων των τάξεων λαµπρότητας παρουσιάζονται λίγα 
χαρακτηριστικά εκποµπής. Τα φάσµατα αυτά ανήκουν κυρίως σε πολύ θερµούς 
υπεργίγαντες και σε συγκεκριµένους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Για τους 
υπεργίγαντες τα κύρια χαρακτηριστικά εκποµπής είναι οι κόκκινες πτέρυγες 
εκποµπής των υπεριονισµένων γραµµών µε περίγραµµα PCygni. Σε 
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συγκεκριµένους αστέρες φασµατικού τύπου Be και Bep*, µε ιδιαίτερα πυκνά και 
εκτεταµένα κελύφη, παρουσιάζεται εκποµπή, σχεδόν ίσης έντασης, και στις δύο 
πτέρυγες των γραµµών απορρόφησης. Η εκποµπή αυτή προέρχεται από ιόντα 
χαµηλού βαθµού ιονισµού, όπως MgII, AlII και FeII και βρίσκεται στο µέσο της 
υπεριώδους περιοχής.  

Η διάκριση µεταξύ των αστέρων φασµατικού τύπου Be και των κανονικών 
Β στηρίζεται κυρίως στην παρουσία των γραµµών εκποµπής στο ορατό. Αυτό 
σηµαίνει ότι στους αστέρες φασµατικού τύπου Be παραβιάζονται µία ή 
περισσότερες από τις συνθήκες ισορροπίας που δέχεται η κλασική θεωρία των 
αστρικών ατµοσφαιρών. Στην υπεριώδη περιοχή η διάκριση αυτή στηρίζεται 
κυρίως στην παρουσία υπεριονισµένων γραµµών, αφού για το σχηµατισµό τους 
απαιτείται µια µη ακτινοβολιακή ροή ενέργειας, γεγονός που δεν αποτελεί µια 
ανωµαλία σε σχέση µε τα θερµικά µοντέλα. Το γεγονός ότι οι υπεριονισµένες 
γραµµές µπορεί να είναι 
ασθενείς µε ένα περίγραµµα 
απορρόφησης ή ισχυρές και να 
παρουσιάζουν ένα έντονο 
περίγραµµα PCygni και 
κόκκινη πτέρυγα εκποµπής, 
δεν υποδηλώνει την ύπαρξη 
διαφορετικών φαινοµένων, 
αλλά µόνο µια διαφορά στο 
βαθµό της ίδιας ανωµαλίας 
µεταξύ διαφορετικών οµάδων 
αστέρων. 

Η ύπαρξη µη 
ακτινοβολιακής ενεργειακής 
ροής στους θερµότερους Β και 
στους περισσότερους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be είναι µια 
ισχυρή ένδειξη για το γεγονός 
ότι οι ατµόσφαιρές τους έχουν 
όµοιες ακτινικές κατανοµές 
θερµοκρασίας. Κάτι τέτοιο 
υποδηλώνει ότι για τους δύο 
αυτούς τύπους αστέρων η 
διάταξη των περιοχών µετά τη φωτόσφαιρα είναι: χρωµόσφαιρα, στέµµα και 
µεταστεµµατική περιοχή. Το γεγονός ότι η ακτινική µεταβολή της θερµοκρασίας 
έχει την ίδια δοµή για όλους τους αστέρες φασµατικού τύπου Β, δεν σηµαίνει ότι η 
κατανοµή της θερµοκρασίας είναι εντελώς ίδια, αλλά, απλώς, ότι από τη 
φωτόσφαιρα προς τα έξω, η θερµοκρασία αυξάνει µέχρι το στέµµα και µετά 
ελαττώνεται, λόγω ακτινοβολιακών απωλειών, στη µεταστεµµατική περιοχή. 
Ανάλογα µε τις τιµές της µη ακτινοβολιακής ενεργειακής ροής και της πυκνότητας 
σ’ αυτές τις περιοχές, η ελάττωση της θερµοκρασίας µπορεί να γίνεται 
περισσότερο ή λιγότερο γρήγορα. Όσο µεγαλύτερη είναι η πυκνότητα, τόσο 
ταχύτερα ελαττώνεται η θερµοκρασία (σχήµα 3). 

                                                
* Το πρόθεµα p, το οποίο συνοδεύει το φασµατικό τύπο ενός αστέρα σηµαίνει ότι ο αστέρας αυτός εµφανίζει 
ιδιόµορφο φάσµα (peculiar) 

 
Σχήµα 3: Κατανοµή της θερµοκρασίας συναρτήσει 
της απόστασης στη φωτόσφαιρα και στο µανδύα ενός 
αστέρα φασµατικού τύπου Β. Το πάχος της 
φωτόσφαιρας είναι µικρότερο από 0,1 R*. Η 
καµπύλες Α και Β αναπαριστούν το νόµο της 
θερµοκρασίας για µανδύα χαµηλής και υψηλής 
πυκνότητας, αντίστοιχα. Οι κλίµακες στους δύο 
άξονες δεν είναι γραµµικές και γι’ αυτό οι διαστάσεις 
των περιοχών της ατµόσφαιρας που φαίνονται στο 
σχήµα δεν απεικονίζουν τις πραγµατικές αναλογίες 
µεταξύ τους (Doazan 1982). 
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Όπως η ύπαρξη µη ακτινοβολιακής ενέργειας είναι ενδεικτική για τις 
όµοιες ακτινικές κατανοµές θερµοκρασίας, έτσι και η ύπαρξη ροής µάζας είναι 
ενδεικτική για όµοιες ακτινικές κατανοµές πυκνότητας στις ατµόσφαιρες των 
αστέρων φασµατικού τύπου Β και Be. Βεβαίως, αυτό δεν σηµαίνει ότι αυτοί οι δύο 
τύποι αστέρων πρέπει να έχουν την ίδια κατανοµή πυκνότητας, τον ίδιο βαθµό 
συµµετρίας ή ασυµµετρίας ή την ίδια λεπτή δοµή σε κάθε ανοµοιογένεια που ίσως 
υπάρχει. Υποδηλώνει, απλώς, ότι η φθίνουσα εκθετική κατανοµή της πυκνότητας 
στη φωτόσφαιρα αντικαθίσταται από µια βραδύτερα ελαττούµενη κατανοµή, που 
µάλλον ακολουθεί νόµο αντίστροφου τετραγώνου της απόστασης, καθώς 
προχωράµε από τη φωτόσφαιρα προς το στέµµα και τη µεταστεµµατική περιοχή. 

Σε αντίθεση µε τις περιπτώσεις των καινοφανών και των αστέρων τύπου 
Wolf-Rayet, ένα από τα προβλήµατα που αντιµετώπιζε η ερµηνεία του φαινοµένου 
Be, στην ορατή περιοχή, ήταν η απουσία πληροφοριών από τη φωτόσφαιρα 
σχετικά µε την εκτίναξη του υλικού που σχηµατίζει την εκτεταµένη ατµόσφαιρα. 
Η δηµιουργία µιας πολύ εκτεταµένης ατµόσφαιρας δεν µπορεί να εξηγηθεί από τις 
πολύ µικρές ταχύτητες διαστολής που παρατηρούνται στην ορατή περιοχή. Παρ’ 
όλα αυτά, οι παρατηρήσεις των γραµµών απορρόφησης στην υπεριώδη περιοχή 
έδειξαν την παρουσία µεγάλων ταχυτήτων διαστολής, ικανών να σχηµατίσουν το 
εκτεταµένο κέλυφος, που δηµιουργεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ορατού 
φάσµατος των αστέρων φασµατικού τύπου Be. 

Η κατανοµή των ακτινικών ταχυτήτων στην ατµόσφαιρα έχει την ίδια 
µορφή µε την κατανοµή της θερµοκρασίας. Οι ταχύτητες αυξάνουν από 
υποθερµικές τιµές στη φωτόσφαιρα σε µεταθερµικές και υπερθερµικές γραµµές 
στο στέµµα. Δηλαδή, παρατηρείται µια αύξηση στις ακτινικές ταχύτητες από τη 
φωτόσφαιρα προς το στέµµα. Στη στεµµατική περιοχή, όπου το υλικό είναι 
υπεριονισµένο, τα ιόντα επιταχύνονται ακόµη περισσότερο, λόγω της πίεσης 
ακτινοβολίας ή των αναπτυσσόµενων µαγνητικών πεδίων. Αντιθέτως, στις 
ψυχρότερες περιοχές, µετά το στέµµα, εκεί όπου σχηµατίζεται το κέλυφος που 
παρατηρείται στο ορατό και όπου τα ιόντα είναι λιγότερο ιονισµένα, οι ταχύτητες 
έχουν µικρότερες τιµές, γεγονός που υποδηλώνει ότι το υλικό έχει επιβραδυνθεί. 
Αυτή η επιβράδυνση µπορεί να οφείλεται σε µια ισχυρή αλληλεπίδραση µεταξύ 
του µεταβλητού αστρικού ανέµου και του µεσοαστρικού υλικού, που δηµιουργεί 
ένα κρουστικό κύµα (Doazan 1982). 

Οι κανονικοί αστέρες φασµατικού τύπου Β, υψηλής θερµοκρασίας και 
µικρής τάξης λαµπρότητας, πρέπει να έχουν λιγότερο εκτεταµένες και πιο αραιές 
µεταστεµµατικές περιοχές από τους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Δηλαδή, η 
ουσιαστική διαφορά µεταξύ των ατµοσφαιρών των αστέρων φασµατικού τύπου Β 
και Be εντοπίζεται στην παρουσία µιας πυκνής και εκτεταµένης, ψυχρής (Τ@104 
Κ) και χαµηλής ταχύτητας διαστολής περιοχής µετά το στέµµα. 

Πριν γίνουν οι παρατηρήσεις στο υπέρυθρο, το βασικό ερώτηµα που 
προέκυπτε από την ύπαρξη του φαινοµένου Be ήταν: γιατί ανάµεσα σε όλους τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Β µόνο οι Be εµφανίζουν εκτεταµένη ατµόσφαιρα; 
Σήµερα, είναι πλέον γνωστό ότι η παρουσία ατµόσφαιρας έξω από τη φωτόσφαιρα 
είναι κοινή ιδιότητα τόσο των κανονικών όσο και των ιδιόµορφων αστέρων στο 
διάγραµµα Hertzsprung-Russell (διάγραµµα H-R)* και όχι µια ανωµαλία. Η 

                                                
*Το διάγραµµα Hertzsprung-Russell(H-R) ή διάγραµµα θερµοκρασίας-φωτεινότητας ή διάγραµµα θερµοκρασίας-
απόλυτης λαµπρότητας είναι µια γραφική παράσταση που συσχετίζει τις φωτεινότητες ή τα απόλυτα µεγέθη 
των αστέρων µε τις θερµοκρασίες, τους φασµατικούς τύπους και τα χρώµατά τους. Δηλαδή το διάγραµµα H-R 
παρέχει µια σχέση της φωτεινότητας του αστέρα µε την επιφανειακή θερµοκρασία του(Δανέζης και Θεοδοσίου 
1999). 
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διάκριση µεταξύ των αστέρων φασµατικού τύπου Β και Be δεν στηρίζεται στην 
παρουσία της εξώτερης ατµόσφαιρας, αλλά στην παρουσία ψυχρών 
µεταστεµµατικών περιοχών, που είναι αρκετά πυκνές και/ή εκτεταµένες ώστε οι 
γραµµές εκποµπής τους να παρατηρούνται στο ορατό. Για το σχηµατισµό αυτών 
των πυκνών και εκτεταµένων περιοχών, απαιτείται µια τιµή για τη ροή µάζας, 
µεγαλύτερη για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be από την αντίστοιχη τιµή για 
τους κανονικούς Β. Οι παρατηρήσεις των αστέρων φασµατικού τύπου Be στην 
υπεριώδη περιοχή υποδεικνύουν υψηλή µεταβλητότητα στη ροή µάζας. 

Όπως είπαµε, από παρατηρήσεις φαίνεται ότι οι κανονικοί αστέρες 
φασµατικού τύπου Β και οι αστέρες φασµατικού τύπου Be παρουσιάζουν όµοιες 
ακτινικές κατανοµές θερµοκρασίας, πυκνότητας και ακτινικών ταχυτήτων. Αυτό 
όµως, δεν σηµαίνει ότι είναι ίδιες οι κατανοµές αυτές και τα σχετικά µεγέθη των 
διαφόρων περιοχών, στις οποίες υποδιαιρούνται οι ατµόσφαιρές τους, ούτε και ότι 
είναι ίδιο το γεωµετρικό σχήµα των ατµοσφαιρών τους. 

Τέλος, όπως αναφέρει η Doazan (1982), πρέπει να τονίσουµε ότι, παρόλο 
που εκφράζουµε τις κατανοµές της θερµοκρασίας, της πυκνότητας και των 
ακτινικών ταχυτήτων επέκτασης συναρτήσει µόνο της ακτινικής συνιστώσας, στην 
πραγµατικότητα παρουσιάζονται ασυνέχειες και ανωµαλίες, στις κατανοµές αυτές, 
σε όλη την έκταση της ατµόσφαιρας, γεγονός που χαρακτηρίζει τις ανοµοιογένειες 
και τη λεπτή υφή που παρουσιάζουν όλες οι αστρικές ατµόσφαιρες, σε µεγαλύτερο 
ή µικρότερο βαθµό. 

 
Ο υπεριονισµός στο υπεριώδες φάσµα των αστέρων φασµατικού 
τύπου Be 

Οι γραµµές απορρόφησης ατόµων υψηλού βαθµού ιονισµού, όπως O VI, 
και NV και οι µεγάλες µετατοπίσεις ή ασυµµετρίες που παρουσιάζουν, δεν µας 
επιτρέπουν να θεωρήσουµε ότι αυτά τα ιόντα βρίσκονται στις φωτόσφαιρες των 
αστέρων. Αντιθέτως, τα ιόντα υψηλού βαθµού ιονισµού είναι ενδεικτικά για την 
ύπαρξη ατµόσφαιρας έξω από τη φωτόσφαιρα. Οι Lamers & Snow (1978) 
µελέτησαν τις συνθήκες ισορροπίας ιονισµού στις εξώτερες ατµόσφαιρες των 
αστέρων φασµατικών τύπων Ο και Β. Θεώρησαν δύο διαφορετικές περιπτώσεις. 
Στην πρώτη, το εξωτερικό µέρος της ατµόσφαιρας είναι ψυχρό µε Τe@0,8 Teff* και 
στη δεύτερη είναι θερµό µε Te>Teff. Βεβαίως, και στις δύο περιπτώσεις, η εξώτερη 
ατµόσφαιρα θεωρείται οπτικά λεπτή. Έδειξαν ότι η ακτινοβολία δεν είναι ο κύριος 
παράγοντας για την ισορροπία ιονισµού και ότι η θερµοκρασία αυτού του 
εξωτερικού στρώµατος της ατµόσφαιρας πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την 
ενεργό θερµοκρασία του αστέρα. Παρατήρησαν ακόµη, ότι οι εξώτερες 
ατµόσφαιρες των αστέρων που παρουσιάζουν γραµµές συντονισµού OVI και NV, 
θα πρέπει να έχουν Te@(4±2) 105 Κ, ενώ για τους αστέρες που παρουσιάζουν 
γραµµές εκποµπής SiIV αλλά όχι OVI και NV, η αντίστοιχη τιµή της Te πρέπει να 
είναι περίπου (7±3) 104 Κ. 

Οι θερµότεροι και φωτεινότεροι αστέρες έχουν την τάση να παρουσιάζουν 
τους υψηλότερους βαθµούς ιονισµού (Snow&Morton 1976), αλλά είναι ξεκάθαρο 
ότι ο υπεριονισµός δεν είναι συνάρτηση µόνο τουαπόλυτου βολοµετρικού 

                                                
*ΗλεκτρονιακήθερµοκρασίαΤeείναιηθερµοκρασίαπουκαθορίζεταιαπότηµέσηκινητικήενέργεια των ελεύθερων 
ηλεκτρονίων του πλάσµατος. Είναιγνωστήκαιωςκινητικήθερµοκρασία.  
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µεγέθους (Μbol)* ή της ενεργού θερµοκρασίας (Teff). Σ’ αυτή τη γενική τάση 
παρατηρούνται συνεχώς εξαιρέσεις, όπου οι λιγότερο λαµπροί αστέρες 
παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό ιονισµού ή αστέρες του ίδιου φασµατικού τύπου 
παρουσιάζουν διαφορετικούς βαθµούς ιονισµού (Morton 1979, Costero et al. 
1981). Ως εκ τούτου, οι ιδιότητες της εξώτερης ατµόσφαιρας δεν εξαρτώνται µόνο 
από τη θέση του αστέρα στο διάγραµµα H-R, δηλαδή οι παράµετροι Τeff και geff 
δεν περιγράφουν επαρκώς την αστρική ατµόσφαιρα. 

Οι Snow & Marlborough (1976) και Marlborough (1977), από 
παρατηρήσεις που έκαναν µε το δορυφόρο Copernicus (ανάλυση 0,2 Å) έδειξαν 
ότι ο υπεριονισµός στους αστέρες φασµατικού τύπου Be εξαρτάται από το Mbol 
και την Teff. 

Ο Dachs (1980) παρατήρησε, µε το δορυφόρο IUE, οκτώ αστέρες Be µε 
φασµατικούς υποτύπους από Β1,5 µέχρι Β4 και ταχύτητες περιστροφής Vsini 
µεταξύ 85 km/s και 400 km/s. Δεν παρατηρήθηκε καµιά ιδιαίτερη τάση για 
µεταβολή του βαθµού ιονισµού συναρτήσει της Teff ή της Vsini. Στο φάσµα του 
αστέρα HD 120991 (B2 V) οι γραµµές συντονισµού των NV και CIV είναι 
ισχυρές, παρουσιάζουν ασυµµετρίες και µικρή ταχύτητα περιστροφής, περίπου 85 
km/s. Οι γραµµές αυτές είναι παρόµοιες µε τις γραµµές του αστέρα 59 Cyg (B1,5 
Ve) σε κάποια στάδια µεταβολών του, µε τη διαφορά ότι η Vsini είναι 450 km/s. 
Οι γραµµές συντονισµού του CIV παρατηρήθηκαν στα φάσµατα των αστέρων 
θ CrB (B6 Ve) µε Vsini=450 km/s και HD 50138 (B7-8 V, IVe) µε Vsini=150 
km/s. Οι γραµµές συντονισµού του CIV δεν συγχέονται µε τις γραµµές του FeIII 
σ’ αυτό τον αστέρα, γιατί το φάσµα του κυριαρχείται από περίπου 2.000 γραµµές 
FeII, ενώ οι λίγες γραµµές FeIII είναι ασθενείς (Divanetal. 1981). 

Οι Henizeetal. (1976) µελέτησαν το λόγο των εντάσεων των γραµµών SiIV 
/ CIV σε 34 αστέρες µε φασµατικούς υποτύπους µεταξύ Β0 και Β2, 
συµπεριλαµβανοµένων και 11 αστέρων φασµατικού τύπου Be, χρησιµοποιώντας 
παρατηρήσεις από το διαστηµόπλοιο SkylabS019 (ανάλυση 2 Å στα 1.400 Å). 
Βρήκαν ότι αυτός ο λόγος είναι στατιστικά µικρότερος για κάποιους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be από τον αντίστοιχο λόγο των υπεργιγάντων και των 
κανονικών αστέρων Β του ίδιου φασµατικού τύπου. Οι Panec & Savage (1976) 
χρησιµοποίησαν παρατηρήσεις από το δορυφόρο ΟΑΟ-2 (ανάλυση 12 Å) για να 
µελετήσουν το ισοδύναµο εύρος των γραµµών SiIV και CIV σε 118 αστέρες 
φασµατικού τύπου Β. Βρήκαν ότι οι γραµµές του SiIV στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be είναι συγκρίσιµες µε αυτές των κανονικών αστέρων Β της Κύριας 
Ακολουθίας, ενώ οι γραµµές του CIV είναι ισχυρότερες σε πολλούς αστέρες 
φασµατικού τύπου Be και στους υπεργίγαντες. Παρατήρησαν ακόµη ότι οι 
γραµµές των SiIV και CIV στο φάσµα του αστέρα γ Cas παρουσίαζαν µεγάλες 
µεταβολές στο ισοδύναµο εύρος, από εύρος νάνου σε εύρος υπεργίγαντα, σε 
διάστηµα λίγων µηνών. Ο Molnar (1975) χρησιµοποίησε το φασµατογράφο UVS 
του διαστηµοπλοίου Mariner 9 (ανάλυση 7,5 Å) και παρατήρησε µεταβολές στις 
γραµµές του SiIV στο φάσµα του αστέρα φ Cas σε µία µόνο ηµέρα. Αυτή είναι µια 
ξεκάθαρη ένδειξη ότι αυτά τα αποτελέσµατα αντιπροσωπεύουν µόνο κάτι 

                                                
*Tο βολοµετρικό µέγεθος (mbol) ενός άστρου αναφέρεται σ’ ολόκληρο το φάσµα του. Eίναι ένα µέτρο της 
συνολικής ακτινοβολίας που εκπέµπεται από το άστρο και λαµβάνεται ανά µονάδα επιφανείας έξω από τη 
γήινη ατµόσφαιρα. Tο βολοµετρικό µέγεθος (mbol) ενός άστρου αντιστοιχεί στη φωτεινότητά του και δεν 
µπορεί να υπολογιστεί άµεσα. Έτσι, υπολογίζεται έµµεσα από το οπτικό µέγεθος και από µια ποσότητα που 
καλείται Bολοµετρική Διόρθωση (B.C.=Bolometric Correction): B.C. =mbol-mV. Στην απόσταση των 10 pc, 
ορίζεται το απόλυτο βολοµετρικό µέγεθος Mbol (Δανέζης και Θεοδοσίου 1999). 
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εποχιακό και ότι δεν υπάρχει κανένας συσχετισµός µεταξύ του ισοδύναµου εύρους 
των γραµµών του CIV και του φασµατικού τύπου των αστέρων Be. 

Ο υπεριονισµός παρατηρείται και στους κανονικούς αστέρες φασµατικού 
τύπου Β και στους Be. Παρ’ όλα αυτά στους αστέρες φασµατικού τύπου Be ο 
υπεριονισµός είναι πιο εµφανής συγκριτικά µε τους κανονικούς αστέρες Β της 
Κύριας Ακολουθίας και αυτό το φαινόµενο είναι πιο εµφανές, και συχνότερο, 
στους αστέρες Β µε µεταγενέστερους υποτύπους. Όλες αυτές οι παρατηρήσεις 
υποδεικνύουν την ύπαρξη µιας περιοχής που θερµαίνεται από µη ακτινοβολιακή 
ενεργειακή ροή πάνω από τη φωτόσφαιρα σε έναν αστέρα φασµατικού τύπου Be. 
Αυτός είναι ο απόλυτος ορισµός της χρωµοσφαιρικής περιοχής. Ακόµη, η 
ανίχνευση εκποµπής ακτινοβολίας Χ από αστέρες όλων των φασµατικών τύπων 
στο διάγραµµα H-R, δείχνει ότι η χρωµόσφαιρα ακολουθείται από ένα στέµµα µε 
θερµοκρασία µερικών εκατοµµυρίων βαθµών. Αυτή η στεµµατική περιοχή 
ακολουθείται από µια µεταστεµµατική περιοχή, όπου οι ακτινοβολιακές απώλειες 
ψυχραίνουν την ατµόσφαιρα. Η ύπαρξη υπεριονισµού και στους κανονικούς 
αστέρες φασµατικού τύπου Β και στους αστέρες Be υποδηλώνει ότι έχουν την ίδια 
ακτινική δοµή στις υπεριονισµένες περιοχές. Ωστόσο, αυτό δεν σηµαίνει ότι το 
σχετικό µέγεθος των διάφορων περιοχών είναι το ίδιο, δηλαδή ότι οι κατανοµές 
πυκνότητας και θερµοκρασίας είναι ίδιες, αλλά µόνο ότι πάνω από τη φωτόσφαιρα 
η θερµοκρασία πρέπει να αυξάνει προς τα έξω και στη συνέχεια να µειώνεται. 
Επίσης, δεν σηµαίνει ότι η γεωµετρία της εξώτερης ατµόσφαιρας είναι 
πανοµοιότυπη γι’ αυτούς τους δύο τύπους αστέρων, αν και µέχρι τώρα δεν υπάρχει 
καµία ένδειξη ότι ο υπεριονισµός εξαρτάται από τη Vsini. Όλα τα είδη 
ασυµµετρίας ή ανοµοιογένειας µπορούν να συµπεριληφθούν σε µια τέτοια 
ακτινική κατανοµή θερµοκρασίας, αν κάτι τέτοιο απαιτείται από τις παρατηρήσεις. 
 
Οι µετατοπίσεις των υπεριονισµένων γραµµών 

Για τους τέσσερις αστέρες φασµατικού τύπου Be: 59 Cyg (B1,5 IVe), 
γ Cas (Β0,5 ΙVe), 66 Oph (B3 IIIe) και ω Ori (B2Ve), έχουν παρατηρηθεί 
µετατοπίσεις των γραµµών NV και CIV, µε ταχύτητες που ξεπερνούν την 
ταχύτητα διαφυγής στη φωτόσφαιρα. Η Vsini παίρνει τις τιµές 450, 300, 275 και 
190 km/s αντίστοιχα. Έτσι, κινούµενοι από τον 59 Cyg προς τον ω Ori, στην 
ουσία, κινούµαστε από έναν αστέρα φασµατικού τύπου Be, που τον βλέπουµε 
παράλληλα στο επίπεδο του ισηµερινού, προς έναν αστέρα, που τον βλέπουµε υπό 
µικρή γωνία σε σχέση µε τον άξονα περιστροφής του. Οι µετατοπίσεις των 
γραµµών NV και C IV που παρατηρήθηκαν γι’ αυτούς τους τέσσερις αστέρες 
(ανάλογα µε το στάδιο µεταβολής για τους 59 Cyg και γ Cas) είναι: -200 µέχρι -
1.200 km/s για τον 59 Cyg, -150 µέχρι -1.500 km/s για τον γ Cas και -750 km/s για 
τους 66 Oph και ω Ori. Βεβαίως, είναι φανερό ότι δεν υπάρχει προφανής 
συσχετισµός µεταξύ των παρατηρούµενων µετατοπίσεων και των τιµών της Vsini. 
Αντιθέτως, οι διαφορές ανάµεσα στις παρατηρούµενες µετατοπίσεις για τον ίδιο 
αστέρα είναι πολύ µεγαλύτερες, ανάλογα µε το στάδιο των µεταβολών, από τις 
διαφορές µεταξύ δύο αστέρων, όπου ο ένας παρατηρείται υπό µικρή γωνία σε 
σχέση µε τον άξονα περιστροφής, ενώ για τον άλλο η ακτίνα παρατήρησης είναι 
παράλληλη στο επίπεδο του ισηµερινού (equator-on). Το γεγονός ότι σε αστέρες 
µε µικρές Vsini παρατηρούνται ισχυρές, πολύ µετατοπισµένες υπεριονισµένες 
γραµµές, υποδηλώνει ότι η εκτόξευση του υλικού δεν περιορίζεται στην περιοχή 
του ισηµερινού, αλλά συµβαίνει και σε µεγάλα πλάτη, κοντά στους πόλους. Η 
µελέτη των υπεριωδών φασµάτων αστέρων, για τους οποίους η ακτίνα 
παρατήρησης είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής (pole-on), όπου υπάρχουν 
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πολλές γραµµές ιονισµένων µετάλλων, οδηγεί στο ίδιο συµπέρασµα (Snow 1975, 
Peters 1976, Snow et al. 1979). 

Στον αστέρα 59 Cyg, σε συγκεκριµένες περιόδους, υπάρχει άµεση σχέση 
µεταξύ της µετατόπισης των γραµµών και του βαθµού ασυµµετρίας τους σε σχέση 
µε το δυναµικό ιονισµού. Οι γραµµές του SiIV παρουσιάζουν συµµετρία και 
αµελητέα µετατόπιση, ενώ οι γραµµές των CIV και NV παρουσιάζουν έντονες 
ασυµµετρίες και µετατοπίσεις από -750 km/s µέχρι      -1.000 km/s(Doazan et al. 
1980a, 1980b). Άλλες φορές η σχέση αυτή είναι πολύ πιο ασθενής: µεταβάλλεται 
από -100 km/s στις γραµµές SiIV µέχρι      -200 km/s στις γραµµές NV (Snow & 
Marlborough 1980). Οι γραµµές  των CIV και N V του 59 Cyg παρουσιάζουν τις 
µεγαλύτερες διακυµάνσεις στα περιγράµµατα και στις µετατοπίσεις που έχουν 
παρατηρηθεί στην υπεριώδη περιοχή στους θερµούς αστέρες. Αυτές οι µεταβολές 
δείχνουν ότι η απώλεια µάζας αυξάνει και µεταβάλλεται περισσότερο, όταν ο 
αστέρας µεταβαίνει από µια σχεδόν κανονική φάση Β σε µια νέα φάση Be µε 
αυξανόµενη εκποµπή. Στον αστέρα γ Cas οι γραµµές συντονισµού των NV, CIV 
και SiIV εµφανίζουν δύο συνιστώσες σε συγκεκριµένες φάσεις: η πιο πλατιά έχει 
µικρή ταχύτητα (-100 km/s), ενώ η πιο στενή, που είναι µετατοπισµένη κατά -
1.500 km/s περίπου, παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές βάθους µέσα σε λίγες ηµέρες 
(Henrichs et al. 1980, Doazan et al. 1980c). Ακόµη, στους αστέρες 66 Oph και ω 
Ori παρατηρούνται µεγάλες µετατοπίσεις περίπου -750 km/s (Peters 1981). Ο ω 
Ori, που θεωρείται pole-on αστέρας, εµφανίζει µεγαλύτερη ταχύτητα επέκτασης 
από τους 59 Cyg και γ Cas σε κάποια στάδια των µεταβολών τους. Οι γραµµές 
συντονισµού του CIV στον ω Ori εµφανίζουν τρεις συνιστώσες στα -545, -750 και 
-855 km/s, όµοιες µε αυτές που έχουν παρατηρηθεί σε συγκεκριµένα στάδια των 
µεταβολών του 59 Cyg. Στον 66 Oph, τον οποίο ο Slettebak θεωρεί pole-on 
αστέρα, οι γραµµές συντονισµού του CIV παρουσιάζουν δύο συνιστώσες, η µία 
στα -250 km/s και η άλλη στα -700 km/s. 

Όλες οι υπόλοιπες µετατοπίσεις που έχουν αναφερθεί, είναι µικρότερες 
από -240 km/s. Ο Heap (1975) µέτρησε µετατοπίσεις της τάξης των -100 km/s στις 
γραµµές των CIV, SiIV και SiIII σε ένα φασµατογράφηµα από ρουκέτα (ανάλυση 
0,1Å) του αστέρα ζ Tau, φασµατικού τύπου Be. Η κλίµακα µήκους κύµατος 
βαθµολογήθηκε από τις περιστεµµατικές γραµµές, κυρίως του FeIII, θεωρώντας 
ότι έχουν µηδενική µετατόπιση. Σε ένα φάσµα, παρατηρούµενο από το έδαφος, οι 
γραµµές κελύφους στο ορατό, που οφείλονται κυρίως στον FeII και σχηµατίζονται 
σαφώς σε διαφορετικές περιοχές από τις γραµµές FeIII, ήταν µετατοπισµένες κατά 
-20 km/s σε σχέση µε τις γραµµές του αστέρα. Αν υποθέσουµε ότι οι γραµµές 
κελύφους του FeII στο υπεριώδες και οι γραµµές του FeIII στο ορατό 
παρουσιάζουν την ίδια µετατόπιση, τότε οι γραµµές των CIV, SiIV και SiIII είναι 
µετατοπισµένες κατά -120 km/s. Αυτό είναι ένα ακόµα στοιχείο για την ύπαρξη 
µιας ζώνης επέκτασης, η οποία δεν είχε ανιχνευθεί στο ορατό. 

Ο Marlborough (1977) µέτρησε τις ακτινικές ταχύτητες έξι αστέρων 
φασµατικού τύπου Be σε φάσµατα του δορυφόρου Copernicus (ανάλυση 0,2 Å). 
Παρατήρησε ότι σε τέσσερις αστέρες φασµατικού τύπου Be µε µεγάλη Vsini (α 
Eri, 59 Cyg, γ Cas και HD 28497) οι γραµµές συντονισµού ή χαµηλής διέγερσης 
(ενέργεια διέγερσης µικρότερη από 0,10 eV) είχαν συστηµατικά µικρότερη 
αρνητική ακτινική ταχύτητα σε σχέση µε τις γραµµές πιο διεγερµένων 
καταστάσεων (ενέργεια διέγερσης µεγαλύτερη από 0,5 eV). Οι µεγαλύτερες 
µετατοπίσεις αντιστοιχούσαν σε αρκετά υψηλές ταχύτητες     (-240 km/s). Όµως, 
για τους δύο αστέρες µε µικρή Vsini, (31 Peg και χ Oph), που θεωρούνται pole-on, 
οι µετατοπίσεις των γραµµών συντονισµού ήταν µικρότερες (-50 km/s) και όχι 
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διαφορετικές των γραµµών των διεγερµένων καταστάσεων. Όπως φαίνεται από τις 
παρατηρήσεις του 66 Oph και του ω Ori από τον Peters (1981), αυτές οι χαµηλές 
ταχύτητες δεν είναι χαρακτηριστικές των αστέρων φασµατικού τύπου Be µε 
µικρές Vsini. 

 
Ασυµµετρίες στις υπεριονισµένες γραµµές απορρόφησης 

Οι Snow & Marlborough (1976) και οι Marlborough & Snow (1976), σε 
φάσµατα από το δορυφόρο Copernicus, παρατήρησαν ότι τα περιγράµµατα των 
γραµµών συντονισµού στους αστέρες φασµατικού τύπου Be εµφανίζουν µεγάλες 
ασυµµετρίες. Η θέση του ακρότατου σηµείου της πτέρυγας προς τα µικρά µήκη 
κύµατος, υποδεικνύει την ύπαρξη ιόντων στην ατµόσφαιρα που κινούνται 
ταχύτερα από την ταχύτητα διαφυγής στην επιφάνεια του αστέρα. Αυτές οι 
ιδιαίτερα διευρυµένες µπλε πτέρυγες αποτελούν απόδειξη για την ύπαρξη 
απώλειας µάζας στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, µόνο αν αυτές οι γραµµές 
σχηµατίζονται σε µια οπτικά λεπτή, χαµηλής πυκνότητας ατµόσφαιρα. 
Παρατηρήσεις που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν πλήρως τις προηγούµενες, 
δείχνοντας ότι η πλειοψηφία των αστέρων φασµατικού τύπου Be εµφανίζουν 
ασύµµετρες γραµµές συντονισµού µε µπλε πτέρυγες που εκτείνονται σε υψηλές 
ταχύτητες, υψηλότερες της ταχύτητας διαφυγής στην επιφάνεια του αστέρα 
(Marlborough 1977, Lamers & Snow 1978, Dachs 1980). 

Σύµφωνα µε τις παρατηρήσεις των Snow&Marlborough (1976) υπάρχει 
κάποιος συσχετισµός µεταξύ της απώλειας µάζας και της µεγάλης τιµής της Vsini. 
Ένας τέτοιος συσχετισµός θα υποδείκνυε ότι η απώλεια µάζας δροµολογείται από 
µια ταχεία περιστροφή και ότι η ροή µάζας γίνεται κυρίως στο επίπεδο του 
ισηµερινού. Όµως, όπως σχολίασαν και οι ίδιοι, οι παρατηρήσεις τους δεν ήταν 
αρκετές για να υποστηρίξουν αναµφισβήτητα συµπεράσµατα. Πράγµατι, µετέπειτα 
µελέτες που στηρίζονταν σε µεγαλύτερο δείγµα, έδειξαν ότι δεν υπάρχει καµία 
τάση εξάρτησης της απώλειας µάζας από τη Vsini. Απώλεια µάζας παρατηρείται 
για όλες τις τιµές της Vsini και οι equator-on και pole-on αστέρες δεν εµφανίζουν 
διαφορές στη συµπεριφορά τους. Αυτό σηµαίνει ότι η εκροή υλικού 
παρουσιάζεται στους αστέρες φασµατικού τύπου Be που παρατηρούνται όταν η 
ακτίνα παρατήρησης είναι κάθετη στον άξονα περιστροφής και η εκροή αυτού του 
υλικού δεν γίνεται µόνο από το επίπεδο του ισηµερινού, αλλά και από άλλες 
περιοχές του αστέρα. 

Οι Snow & Morton (1976) έδειξαν ότι η απώλεια µάζας µπορούσε να 
παρατηρηθεί γενικά για αστέρες λαµπρότερους από Mbol=-6, δηλαδή για αστέρες 
της Κύριας Ακολουθίας φασµατικού τύπου µέχρι Β0,5 και συνήθως δεν µπορούσε 
να παρατηρηθεί για λιγότερο λαµπρούς αστέρες. Παρ’ όλα αυτά, οι Snow & 
Marlborough (1976) παρατήρησαν αυτό το φαινόµενο για αστέρες φασµατικού 
τύπου Be µέχρι Β1,5 Ve. Πρότειναν ότι για αυτούς         – τους χαµηλής 
λαµπρότητας – αστέρες, η απώλεια µάζας συνδέεται µε τα Be χαρακτηριστικά. Οι 
Lamers & Snow (1978) θεώρησαν ότι το κριτήριο για την απώλεια µάζας ήταν η 
µετατόπιση ή η ασυµµετρία στις γραµµές συντονισµού του SiIV. Σε µερικές 
περιπτώσεις, η βελτίωση στην ανάλυση τους έδωσε τη δυνατότητα να 
παρατηρήσουν απώλεια µάζας σε αστέρες που µέχρι τότε πίστευαν πως δεν 
παρουσιάζουν αυτό το φαινόµενο. Με τις νέες αυτές παρατηρήσεις, απώλεια 
µάζας εµφανίζουν κανονικοί αστέρες φασµατικού τύπου Β, λαµπρότητας µέχρι 
Mbol=-5,3 (B2 IV) και θεωρείται πιθανή για αστέρες λαµπρότητας µέχρι Mbol=-4,2 
(B2,5 V). Για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be, όµως, η απώλεια µάζας 
παρατηρείται µέχρι λαµπρότητα Mbol=3,6 (B5 Ve). Η παρουσία µετατοπισµένων, 
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ασύµµετρων γραµµών συντονισµού των SiIV και CIV στον αστέρα θ CrB (B6 Ve) 
αυξάνει αυτό το όριο σε Mbol@-3,2. Τελικά, βλέπουµε ότι τα συµπεράσµατα των 
Lamers&Snow βασίζονται µόνο στη µελέτη των γραµµών συντονισµού του SiIV 
και ότι το κριτήριό τους για την ύπαρξη της απώλειας µάζας είναι η ασυµµετρία 
και/ή η µετατόπιση αυτών των γραµµών. Παρόλο που αυτή είναι ικανή συνθήκη 
δεν είναι και αναγκαία. Οι γραµµές συντονισµού του SiIV µπορεί να είναι 
συµµετρικές και να µην παρουσιάζουν µετατόπιση, υποδηλώνοντας έτσι την 
απουσία απώλειας µάζας, ενώ στο ίδιο φασµατογράφηµα οι γραµµές συντονισµού 
των C IV και N V µπορεί να εµφανίζονται ιδιαίτερα µετατοπισµένες και 
ασύµµετρες. Κάτι τέτοιο έχει παρατηρηθεί στον αστέρα 59 Cyg, σε κάποια στάδια 
των µεταβολών του. 

 
Το ψυχρό εκτεταµένο περίβληµα στην υπεριώδη περιοχή 

Τα υπεριώδη φάσµατα κάποιων αστέρων φασµατικού τύπου Be 
παρουσιάζουν βαθιές, οξείες γραµµές απορρόφησης όµοιες µε τις γραµµές 
κελύφους που παρατηρούνται στο ορατό και προέρχονται από άτοµα που έχουν 
βαθµό διέγερσης ή ιονισµού συγκρίσιµο ή µικρότερο µε τον αντίστοιχο στη 
φωτόσφαιρα. Αυτό είναι µια ένδειξη ότι αυτές οι γραµµές παράγονται στις ψυχρές 
µεταστεµµατικές περιοχές, τις οποίες καλούµε εκτεταµένο περίβληµα. Οι γραµµές 
που παρατηρούνται κυρίως είναι αυτές που προέρχονται από διπλώς ιονισµένα 
µέταλλα, όπως Fe ΙΙΙ, CrIII και TiIII και από απλώς ιονισµένα µέταλλα, ιδιαίτερα 
οι γραµµές του FeII. Οι γραµµές συντονισµού των AlIII, AlII και MgII συχνά είναι 
πολύ ισχυρές. Ανάλογα µε τον αστέρα, οι γραµµές από στοιχεία µε πρώτο ή 
δεύτερο βαθµό ιονισµού κυριαρχούν στο φάσµα στην περιοχή από 1.200 µέχρι 
3.000 Å. Η ταυτόχρονη παρουσία των δύο ιόντων υποδεικνύει µεγάλες µεταβολές 
στο βαθµό ιονισµού στο περίβληµα. 

Σε κάποια φάσµατα κελύφους του δορυφόρου IUE (1.200 µέχρι 3.000 Å), 
οι γραµµές του FeII, οι οποίες είναι πάρα πολλές σε όλη την υπεριώδη περιοχή, 
παρουσιάζουν πτέρυγες εκποµπής και στις δύο πλευρές της οξείας γραµµής 
απορρόφησης (Dachs 1980). Αυτές οι συνιστώσες εκποµπής είναι ορατές µόνο 
από τα 1.600 Å και προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος. 

 
Παρατηρησιακά δεδοµένα για τη ροή µάζας στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be 

 
Οι γραµµές συντονισµού των ιόντων OVI, NV, CIV και SiIV στους θερµούς 
αστέρες παρουσιάζουν µια µεγάλη ποικιλία περιγραµµάτων (Snow & Morton 
1976, Morton 1979), τα οποία, εν γένει, ταξινοµούνται στους εξής τρεις τύπους: 
1. Περίγραµµα τύπου PCygni (Beals 1951) µε µια συνιστώσα εκποµπής που 
παρουσιάζει µικρή ή καθόλου µετατόπιση και µια συνιστώσα απορρόφησης 
µετατοπισµένη προς τα µικρά µήκη κύµατος. 
2. Περίγραµµα απορρόφησης µετατοπισµένο προς τα µικρά µήκη κύµατος 
χωρίς συνιστώσα εκποµπής. 
3. Ασύµµετρο περίγραµµα απορρόφησης µε µικρή ή καθόλου µετατόπιση του 
ελαχίστου του, που έχει µια εκτεταµένη πτέρυγα προς τα µικρά µήκη κύµατος. 
Από αυτά τα τρία είδη περιγραµµάτων, µόνο τα περιγράµµατα τύπου 2 αποτελούν 
απόδειξη για ροή µάζας, όταν η ακτινική ταχύτητα του κέντρου της γραµµής 
απορρόφησης είναι µεγαλύτερη από την ταχύτητα διαφυγής. Στην περίπτωση του 
περιγράµµατος τύπου 1, το µοντέλο ενός διαστελλόµενου, εκτεταµένου 
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περιβλήµατος, οπτικά λεπτού στη συνεχή ακτινοβολία της φωτόσφαιρας, δίνει µια 
απλή ερµηνεία του περιγράµµατος. Η συνιστώσα απορρόφησης παράγεται σε ένα 
µέρος του διαστελλόµενου περιβλήµατος, του οποίου ο παρατηρητής βλέπει την 
προβολή στον αστρικό δίσκο, ενώ η συνιστώσα εκποµπής προκύπτει από όλο το 
εκτεταµένο περίβληµα, εκτός από την περιοχή που αποκρύπτεται από τη 
φωτόσφαιρα. Στην περίπτωση του περιγράµµατος τύπου 3, γενικά συµπεραίνουµε 
ότι οι ασυµµετρίες των γραµµών σχηµατίζονται σε ένα χαµηλής πυκνότητας, 
οπτικά λεπτό, επεκτεινόµενο αέριο στρώµα, έτσι ώστε η θέση του κατώτερου 
άκρου της µπλε πτέρυγας υποδεικνύει τη µέγιστη ταχύτητα διαστολής µε την 
οποία τα ιόντα κινούνται σε ακτινική διεύθυνση. Όταν αυτό το άκρο είναι οξύ, 
θεωρείται ότι η θέση του αντιστοιχεί στην τελική ταχύτητα του αερίου, το οποίο 
διαφεύγει από τον αστέρα, αγνοώντας την ύπαρξη του ψυχρού και χαµηλής 
ταχύτητας περιβλήµατος, όπου δηµιουργούνται οι γραµµές εκποµπής που 
παρατηρούνται στο ορατό φάσµα των αστέρων φασµατικού τύπου Be. Έτσι, στις 
περιπτώσεις των περιγραµµάτων τύπου 1 και 3 η ύπαρξη απώλειας µάζας 
εξαρτάται από το µοντέλο. 

Οι λαµπρότεροι και θερµότεροι αστέρες φασµατικού τύπου Β έχουν την 
τάση να παρουσιάζουν τις ισχυρότερες υπεριονισµένες γραµµές µε περίγραµµα 
τύπου PCygni και τις µεγαλύτερες µετατοπίσεις. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά 
υποδεικνύουν ότι, από στατιστική άποψη, η ροή µάζας είναι υψηλότερη για τους 
αστέρες αυτούς από ό,τι για τους λιγότερο λαµπρούς αστέρες της Κυρίας 
Ακολουθίας, στους οποίους αυτές οι γραµµές είναι ασθενέστερες και 
παρουσιάζουν µικρότερες µετατοπίσεις. Η τιµή του ρυθµού µεταβολής της µάζας 
βρέθηκε ότι είναι της τάξης των 10-6 Μ� ανά έτος για τους υπεργίγαντες 
φασµατικού τύπου Β, 10-7 Μ� µέχρι 10-9 Μ� ανά έτος για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be και 10-8 Μ� µέχρι 10-9 Μ� ανά έτος για τους 
προγενέστερους αστέρες φασµατικού τύπου Β της Κύριας Ακολουθίας. Αυτή η 
τάση, όµως, να παρατηρούµε µεγαλύτερους ρυθµούς απώλειας µάζας για 
µεγαλύτερες λαµπρότητες δεν είναι µια αµφιµονοσήµαντη σχέση και υπάρχουν 
όλο και περισσότερα στοιχεία που δείχνουν ότι δύο αστέρες του ίδιου φασµατικού 
τύπου και της ίδιας τάξης λαµπρότητας µπορεί να έχουν υπεριονισµένες γραµµές 
µε πολύ διαφορετικά περιγράµµατα και µετατοπίσεις (Morton 1979, Costeroetal. 
1981). Κάτι τέτοιο υπονοεί διαφορετική πυκνότητα και κατανοµή θερµοκρασίας 
στις εξώτερες ατµόσφαιρες δύο αστέρων που έχουν το ίδιο Mbol. Αυτό προκύπτει 
µόνο από µια διαφορά µεταξύ των τιµών της ροής µάζας και/ή της µη 
ακτινοβολιακής ενέργειας σε αυτούς τους αστέρες. 

Σύµφωνα µε την Doazan (1982), στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, οι 
υπεριονισµένες γραµµές συντονισµού γενικά δεν παρουσιάζουν περίγραµµα τύπου 
PCygni. Μέχρι τώρα, το µόνο αντιπαράδειγµα είναι το περίγραµµα τύπου PCygni 
της γραµµής συντονισµού του CIV στον αστέρα γ Cas που παρατηρήθηκε το 1968 
και αναφέρθηκε από τον Bohlin (1970). Συνήθως, παρατηρούνται γραµµές 
απορρόφησης µε µετατοπίσεις και βαθµούς ασυµµετρίας που είναι λιγότερο ή 
περισσότερο εµφανείς, ανάλογα µε τον αστέρα ή ακόµα και για τον ίδιο αστέρα, 
ανάλογα µε το στάδιο µεταβολών του. 

 
Προσδιορισµός της απώλειας µάζας στους αστέρες φασµατικού τύπου Be από 
παρατηρήσεις στο υπεριώδες 

 
Για να προσδιορίσουµε την απώλεια µάζας στους αστέρες φασµατικού 

τύπου Be µέσω παρατηρήσεων στο υπεριώδες, θα πρέπει, παίρνοντας υπόψη 
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παρατηρήσεις σε όλα τα µήκη κύµατος, να δηµιουργήσουµε ένα ρεαλιστικό 
µοντέλο της κατανοµής θερµοκρασίας, ταχύτητας και πυκνότητας σε όλη την 
εξώτερη ατµόσφαιρα. Πάνω σ’ αυτό οι Snow & Marlborough (1976) έκαναν έναν 
προσεγγιστικό υπολογισµό της απώλειας µάζας που παρατήρησαν στον αστέρα 59 
Cyg το 1972, χρησιµοποιώντας την παρατηρούµενη ασυµµετρία των γραµµών 
συντονισµού του SiIV. Υπέθεσαν ότι το ένα δέκατο των ιόντων πυριτίου 
βρίσκονται στην κατάσταση SiIV. Αυτό τους επέτρεψε να καθορίσουν την ολική 
πυκνότητα στήλης* πάνω από τη φωτόσφαιρα, υποθέτοντας ότι η αφθονία σε 
πυρίτιο είναι κανονική. Η παρατηρούµενη µετατόπιση των γραµµών του SiIV 
αντιστοιχεί σε ταχύτητα του υλικού µέσα στον αστρικό άνεµο περίπου -100 km/s. 
Υποθέτοντας ότι ο αστρικός άνεµος εκτείνεται σε απόσταση µεγαλύτερη από 20 
αστρικές ακτίνες, υπολόγισαν απώλεια µάζας της τάξης των 10-9 µέχρι 10-10 Μ� 
ανά έτος. Οι Hammerschlag-Hensbergeetal. (1980) προσδιόρισαν την απώλεια 
µάζας στους αστέρες γ Cas και XPer µε δύο διαφορετικούς τρόπους. Πρώτα, 
σύγκριναν τις γραµµές συντονισµού αυτών των αστέρων µε τις αντίστοιχες 
γραµµές του αστέρα τ Sco και προσάρµοσαν το µοντέλο του τ Sco των Lamers & 
Rogerson (1978) στους αστέρες γ Cas και XPer, δηλαδή, ουσιαστικά 
χρησιµοποίησαν τον ίδιο νόµο ταχυτήτων. Στο δεύτερο τρόπο, σύγκριναν τα 
παρατηρούµενα περιγράµµατα µε το δίκτυο των περιγραµµάτων που υπολόγισαν 
οι Castor&Lamers (1979). Και οι δύο µέθοδοι οδήγησαν σε παρόµοια 
αποτελέσµατα, δηλαδή ρυθµούς απώλειας µάζας της τάξης των 5,5 ´ 10-9 Μ� ανά 
έτος για τον γ Cas και 1,5 ´ 10-8 Μ� ανά έτος για τον αστέρα XPer. 

Αυτοί οι προσδιορισµοί για τους ρυθµούς απώλειας µάζας οδηγούν σε 
τιµές, οι οποίες είναι της ίδιας ή µικρότερης τάξης µεγέθους µε τις αντίστοιχες 
στην ορατή περιοχή. Σ’ αυτό το σηµείο, έχει υποτεθεί ότι η ροή µάζας παρουσιάζει 
σφαιρική συµµετρία, ενώ είναι γενικά δεκτή η ύπαρξη ενός περιβλήµατος µε 
µορφή δίσκου στα adhoc µοντέλα που έχουν κατασκευαστεί για να ερµηνεύσουν 
το ορατό φάσµα. Αυτή η γεωµετρική διαφορά θα µπορούσε να αυξήσει την 
ασυµφωνία µεταξύ των τιµών της ροής µάζας, οι οποίες υπολογίζονται στο ορατό 
και στο υπεριώδες. Σε µερικές περιπτώσεις, µε πολύ µικρές τιµές ροής µάζας, τα 
adhoc µοντέλα δε θα ήταν ικανά να εξηγήσουν τη µεγάλη ένταση στην εκποµπή 
της Ηα που παρατηρείται σε αυτό το στάδιο αυτών των τριών αστέρων. Πρέπει να 
σηµειώσουµε ότι ένα µεγάλο µέρος της αβεβαιότητας γι’ αυτές τις τιµές της 
απώλειας µάζας προέρχεται από την υποτιθέµενη κατάσταση ιονισµού των 
εξεταζόµενων ιόντων. 

Τέλος, η Doazan (1982) αναφέρει ότι οι περιοχές αποβολής µάζας δεν 
περιορίζονται µόνο στη ζώνη του ισηµερινού ενός αστέρα, αλλά βρίσκονται και σε 
µεγάλα πλάτη κοντά στους πόλους, όπως προκύπτει από την παρατήρηση ισχυρών 
και πολύ µετατοπισµένων γραµµών απορρόφησης για αστέρες φασµατικού τύπου 
Be µε µικρές τιµές παρατηρούµενης ταχύτητας περιστροφής. 

 
 

  

                                                
* Ως πυκνότητα στήλης ορίζεται ο αριθµός των ιόντων ανά µονάδα επιφάνειας, τα οποία απορροφούν ή 
εκπέµπουν ακτινοβολία. 
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Κλασικά πρότυπα δοµής ατµοσφαιρών σε αστέρες 

φασµατικού τύπου Be (1940 – 1982) 
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Ορισµός του µοντέλου 
 

Με αριθµητικούς υπολογισµούς έχουν βρεθεί προβλεπόµενα ή τεχνητά φάσµατα 
από µοντέλα ατµοσφαιρών, µε τέτοιο τρόπο, ώστε να δίνουν ένα κατανοητό 
πρότυπο, µε το οποίο µπορούν να συγκριθούν τα παρατηρούµενα φάσµατα. Αν το 
παρατηρούµενο φάσµα συµπίπτει µε το προβλεπόµενο σε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά, τότε το µοντέλο θεωρείται ότι είναι αντιπροσωπευτικό για τον 
αστέρα και συµπεραίνεται ότι οι παράµετροι και οι φυσικές διεργασίες που 
χρησιµοποιήθηκαν για την κατασκευή του µοντέλου είναι όµοιες µε αυτές που 
πραγµατικά συµβαίνουν στην αστρική ατµόσφαιρα. Τα µοντέλα δίνουν πάντα µια 
απλοποιηµένη απεικόνιση των φυσικών διεργασιών που συµβαίνουν σε µια 
πραγµατική αστρική ατµόσφαιρα. Σπανίως αποδεικνύεται ότι δίνουν µια µοναδική 
αναπαράσταση της αστρικής ατµόσφαιρας. Δηµιουργώντας ένα µοντέλο, 
ελπίζουµε ότι τα κύρια χαρακτηριστικά του αστέρα θα περιγραφούν µε ακρίβεια, 
αν έχουµε κάνει µια διακριτική επιλογή κάποιων συγκεκριµένων 
φασµατοσκοπικών στοιχείων, τα οποία ταυτίζονται µε τα αντίστοιχα ενός 
πραγµατικού αστέρα. 

Από τα µέσα του 1940 και µετά, δηµιουργήθηκαν πολλά µοντέλα για τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Β, µε σκοπό την ερµηνεία της φασµατικής περιοχής 
µεταξύ 3.000 και 7.000 Å και την εύρεση ευαίσθητων κριτηρίων, σ’ αυτή τη 
φασµατική περιοχή, για την επίδειξη της εγκυρότητάς τους. Δηµιουργήθηκαν 
µοντέλα φασµάτων για να καλύψουν τόσο την υπεριώδη όσο και την υπέρυθρη 
περιοχή, ενώ κάποια από αυτά εισήγαγαν τη θεωρία της παρουσίας νέων περιοχών 
των αστέρων όπως είναι το θερµό στέµµα και/ή ένας επεκτεινόµενος µανδύας. 

Ένα µοντέλο είναι συνάρτηση ενός συνόλου παραµέτρων, όπως η 
πυκνότητα, οι βαθµοί διέγερσης και ιονισµού των διαφόρων συνιστωσών καθώς 
και ηλεκτρονιακές θερµοκρασίες, ως συνάρτηση του γεωµετρικού βάθους στη 
θεωρητική ατµόσφαιρα. Για τη συγκρότηση ενός µοντέλου, θεωρούµε ότι η 
ατµόσφαιρα είναι ένα ιδανικό αέριο, µέσω του οποίου διέρχεται η ροή 
ακτινοβολίας. Η ακτινοβολία µπορεί να αλληλεπιδράσει µε το αέριο σύµφωνα µε 
τους φυσικούς νόµους που ισχύουν στο εργαστήριο και µε τις καθιερωµένες 
θεωρητικές αρχές για ένα ιονισµένο αέριο σε σχέση µε την ακτινοβολία. 

Στην περίπτωση των κλασικών µοντέλων των αστέρων φασµατικού τύπου 
Β, το αέριο θεωρείται ότι έχει θερµοκρασίες µεταξύ 8 ´ 103 και 105 Κ και ότι το 
πεδίο ακτινοβολίας που εξετάζεται εκτείνεται σε µια περιοχή µηκών κύµατος 
µεταξύ µερικών εκατοντάδων µέχρι περίπου 105 Å. Θεωρείται, ακόµη, ότι 
επικρατεί ακτινοβολιακή ισορροπία. Έτσι, ένα ποσό ενέργειας, το οποίο 
καθορίζεται από την ενεργό θερµοκρασία του µοντέλου ή από την απαίτηση η 
ηλεκτρονιακή θερµοκρασία να έχει συγκεκριµένες τιµές σε συγκεκριµένα βάθη 
της φωτόσφαιρας, όπου σχηµατίζεται το συνεχές, στην πρότυπη ατµόσφαιρα, 
θεωρείται ότι βρίσκεται στο βαθύτερο στρώµα της. Η ύπαρξη αυτής της ενέργειας 
επιβεβαιώνεται από τη στιγµή που το µοντέλο λειτουργεί. Στην πρότυπη 
ατµόσφαιρα, κανένα ποσό ακτινοβολιακής ενέργειας δεν χάνεται ή δηµιουργείται, 
αλλά το λεπτοµερές σχήµα του φάσµατος µεταβάλλεται ως αποτέλεσµα των 
αλληλεπιδράσεων µε το ιονισµένο αέριο. Το προβλεπόµενο φάσµα, το οποίο θα 
συγκριθεί µε το παρατηρούµενο, ώστε να βρεθεί ο τύπος του αστέρα που 
αναπαριστά το µοντέλο, είναι το φάσµα το οποίο παρουσιάζεται στο µοντέλο σε 
ένα γεωµετρικό επίπεδο όπου το οπτικό βάθος στις συχνότητες του ορατού είναι 
πρακτικά µηδέν. Τα µοντέλα που καθορίζονται από περιοριστικούς όρους στο 
συνεχές φάσµα, δεν ορίζονται πάντα µε ικανοποιητικές λεπτοµέρειες στα υψηλά 
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στρώµατα, όπου τα κέντρα των πολύ ισχυρών γραµµών µπορούν να υπολογίζονται 
επακριβώς. Στα βαθύτερα στρώµατα του µοντέλου, το πεδίο ακτινοβολίας 
θεωρείται ότι έχει τη µορφή φάσµατος µέλανος σώµατος. 

Στα µοντέλα κανονικών ατµοσφαιρών των αστέρων φασµατικού τύπου Β, 
η κατάσταση του υλικού δεν υφίσταται καµιά µεταβολή σε οποιοδήποτε στρώµα 
του αερίου. Αν επιθυµούµε να κατασκευάσουµε ένα µοντέλο για το σχηµατισµό 
της σκόνης στα εξώτερα στρώµατα της πρότυπης ατµόσφαιρας, τότε θα πρέπει να 
υποθέσουµε µια κατάλληλη αύξηση της πυκνότητας αφενός µεν της ενέργειας του 
πεδίου ακτινοβολίας, αφετέρου δε του αερίου. Η αύξηση αυτή της πυκνότητας 
ενέργειας, η οποία εµφανίζεται ως θερµότητα, οφείλεται στην αύξηση της 
πυκνότητας του υλικού. Δεν υπάρχουν µοντέλα για τις ατµόσφαιρες των αστέρων 
φασµατικού τύπου Β, τα οποία να λαµβάνουν υπόψη τη ροή προς τα έξω, αν και 
το πρόβληµα της µεταφοράς ακτινοβολίας έχει µελετηθεί στην περίπτωση αυτή. 

Για να δηµιουργήσουµε ένα εµπειρικό µοντέλο της ατµόσφαιρας ενός 
αστέρα, πρέπει να γνωρίζουµε ταυτόχρονα τη συµπεριφορά όλων των περιοχών 
της εξώτερης ατµόσφαιρας, από τη χρωµόσφαιρα µέχρι τις ψυχρές 
µεταστεµµατικές περιοχές. Επίσης πρέπει να καθοριστούν οι συσχετισµοί µεταξύ 
των µεταβολών στην υπεριώδη και στην ορατή φασµατική περιοχή, όπως για 
παράδειγµα οι συσχετισµοί µεταξύ των ταχέως διαστελλόµενων, υπεριονισµένων 
περιοχών και των χαµηλής ταχύτητας περιοχών µε µικρούς βαθµούς ιονισµού. 
Έτσι, η µεταβλητότητα, που δηµιούργησε δυσκολίες στη µελέτη του φαινοµένου 
Be στο ορατό, αφού δεν µπορούσε να συνδεθεί µε καµιά από τις παραµέτρους που 
περιγράφουν τη φωτόσφαιρα, γίνεται ένα µέσο έρευνας αυτού του φαινοµένου, 
από τη στιγµή που µπορεί να συσχετισθεί µε τις µεταβολές στη ροή µάζας. Οι 
σχέσεις µεταξύ αυτών των ατµοσφαιρικών περιοχών, που µπορούν να 
καθοριστούν, θα είναι περιορισµοί για το µοντέλο, το οποίο δεν θα πρέπει να 
περιέχει εξ αρχής περιορισµούς, οι οποίοι δεν δικαιολογούνται από τις 
παρατηρήσεις. Για να δηµιουργηθεί ένα τέτοιο µοντέλο, θα πρέπει να γίνουν 
ταυτόχρονες παρατηρήσεις στις διάφορες περιοχές της εξώτερης ατµόσφαιρας και 
στο µεγαλύτερο δυνατό εύρος φασµατικής περιοχής. 

 
Εκτεταµένες και κινούµενες ατµόσφαιρες 

 
Μπορούµε να θεωρήσουµε ως αξίωµα ότι το υλικό σε µια πρότυπη 

ατµόσφαιρα, παρουσιάζει συµµετρική κίνηση στον άξονα παρατήρησης, να 
θέσουµε τις κατάλληλες, τροποποιηµένες εξισώσεις µεταφοράς, προκειµένου να 
υπολογίσουµε το φάσµα που προκύπτει, και να βρούµε πώς το φάσµα από µια 
κινούµενη ατµόσφαιρα µπορεί να διαφέρει από αυτό µιας στατικής πρότυπης 
ατµόσφαιρας. 
Οι µελέτες που έγιναν για να εκτιµήσουν τα χαρακτηριστικά της κίνησης στην 
ατµόσφαιρα από τα περιγράµµατα των αστρικών απορροφήσεων, κατά µήκος της 
ακτίνας παρατήρησης, χρησιµοποιούν adhoc µοντέλα. Γενικά, το πεδίο ταχυτήτων 
καθορίζεται ως µια απλή συνάρτηση της απόστασης του στοιχείου του όγκου στην 
ατµόσφαιρα από τη φωτόσφαιρα του αστέρα, η πυκνότητα καθορίζεται από τη 
διατήρηση της µάζας όπως µεταφέρεται από ένα επίπεδο της ατµόσφαιρας σε ένα 
άλλο και γίνεται µια απλή υπόθεση για την κατανοµή της ηλεκτρονιακής 
θερµοκρασίας σε σχέση µε την απόσταση από τη φωτόσφαιρα. 
Έχουν διατυπωθεί τρεις τύποι πεδίων ταχυτήτων: 
1. Η προς τα έξω κίνηση είναι αµελητέα στη φωτόσφαιρα και αυξάνει καθώς 
κινούµαστε προς τα έξω καταλήγοντας σε µια τελική ταχύτητα. 
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2. Η αρχική ταχύτητα προς τα έξω, κοντά στη φωτόσφαιρα, είναι µεγάλη και 
µετά µειώνεται λόγω της δύναµης της βαρύτητας. 
3. Στις εκτεταµένες ατµόσφαιρες το πεδίο ταχυτήτων προκύπτει από τις προς 
τα µέσα κινήσεις του υλικού. 
Κάποιες µελέτες θεωρούν σταθερό πεδίο ταχυτήτων, ενώ κάποιες άλλες θεωρούν 
ότι οι µεγάλες µεταβολές της ταχύτητας συµβαίνουν κατά µήκος της ακτίνας 
παρατήρησης. 

Η ύπαρξη επιτάχυνσης ή επιβράδυνσης του υλικού της αστρικής 
ατµόσφαιρας υπονοεί την ύπαρξη µιας προωθητικής ή αναχαιτιστικής δύναµης 
αντίστοιχα. Ο Milne (1926) έδειξε ότι η προώθηση προς τα έξω ατόµων ή ιόντων, 
λόγω πεδίου ακτινοβολίας στις συχνότητες των γραµµών, είναι σηµαντική µόνο 
στα εξώτερα στρώµατα µιας ατµόσφαιρας. Οι Castoretal. (1975) έδειξαν ότι αν 
ισχύει η εξίσωση που χρησιµοποίησαν για τη δύναµη της ακτινοβολίας στα άτοµα 
και στα ιόντα, θα µπορούσε να υπάρχει µια σηµαντική επιτάχυνση προς τα έξω σε 
µια ατµόσφαιρα όπου παρατηρούνται µεγάλες µεταβολές της ταχύτητας. Οι 
Kurucz & Schild (1976) έδειξαν ότι στα εξώτερα στρώµατα µιας στατικής 
πρότυπης ατµόσφαιρας για αστέρες φασµατικού τύπου Β, η καθαρή επιτάχυνση 
προς τα έξω, που οφείλεται στην ακτινοβολία, είναι πεπερασµένη και µικρή σε 
σχέση µε την επιτάχυνση προς τα µέσα λόγω βαρύτητας. 

Οι επιδράσεις των µαγνητικών πεδίων στη ροή των ιόντων, σε µια πρότυπη 
ατµόσφαιρα Β ίσως να µπορούν να προσδώσουν επιτάχυνση προς τα έξω. Στην 
περίπτωση ενός περιστρεφόµενου αστέρα, θεωρήθηκε ότι µπορεί να υπάρχει 
εκροή ύλης λόγω περιστροφής. Αυτό µελετήθηκε από τον Limber (1967) που 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι εκεί µπορεί να οφείλεται η ροή µάζας που 
παρατηρήθηκε στους αστέρες τύπου Wolf-Rayet και σε κάποιους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Αργότερα οι Limber & Marlborough (1968) έδωσαν 
έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης ιξώδους (µαγνητικού ή λόγω στροβιλισµού) για την 
ερµηνεία των εκτεταµένων ατµοσφαιρών των αστέρων φασµατικού τύπου Be. 

Από τη στιγµή που αναφέρθηκε ότι µπορούν να συµβούν µεταβολές στη 
ροή µάζας σε χρονικά διαστήµατα µερικών εβδοµάδων, έγινε ξεκάθαρο ότι οι 
δυνάµεις προώθησης δεν µπορούν να προέρχονται µόνο από αλληλεπιδράσεις 
µεταξύ παγκόσµιων δυνάµεων όπως η βαρύτητα, η περιστροφή και η πίεση της 
ακτινοβολίας. Οι µαγνητικές δυνάµεις είναι πολύ πιθανό να προκαλούν τις 
µεταβολές µικρής χρονικής κλίµακας. Ο Limber (1974, 1976) επεσήµανε τα 
χαρακτηριστικά που προέρχονται από µαγνητικές δυναµικές γραµµές που 
στροβιλίζονται και σπάνε. Αν συµπεριλάβουµε αυτό το φαινόµενο των 
µαγνητικών δυναµικών γραµµών στα αίτια των µεταβολών της ροής µάζας, θα 
πρέπει να µελετήσουµε προσεκτικά τη δηµιουργία και διατήρηση των µαγνητικών 
πεδίων στους αστέρες προγενέστερων φασµατικών τύπων. Θα ήταν πολύ 
ενδιαφέρον, αν η µελέτη του φάσµατος που παράγεται από µια κινούµενη 
ατµόσφαιρα µπορούσε να δώσει πληροφορίες για τα µαγνητικά πεδία των 
αστέρων φασµατικού τύπου Β. 

Η ύπαρξη προσανατολισµένης ροής σε µια ατµόσφαιρα, σε ταχύτητες 
µεγαλύτερες από το ένα τρίτο της τοπικής θερµικής ταχύτητας, απαιτεί να 
µελετήσουµε την προέλευση και τις επιδράσεις αυτών των κινήσεων στη δοµή της 
ατµόσφαιρας. Οι Thomas (1973) και Cannon & Thomas (1977) µελέτησαν αυτά τα 
προβλήµατα και κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η κύρια πηγή των προς τα έξω 
κινήσεων, που συµβαίνουν στις ατµόσφαιρες των αστέρων, µπορεί να αναζητηθεί 
στη ροή µάζας από τα υποφωτοσφαιρικά στρώµατα. Τα µικρά πεδία ταχυτήτων 
που υπάρχουν εκεί µπορούν να εξελιχθούν σε µεγάλα πεδία ταχυτήτων στις 
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χαµηλής πυκνότητας εκτεταµένες εξώτερες ατµόσφαιρες κάποιων αστέρων 
προγενέστερων φασµατικών τύπων. 

Το υπεριώδες φάσµα των αστέρων φασµατικού τύπου Β περιέχει 
φασµατικές γραµµές που προέρχονται από ιόντα µε υψηλό βαθµό ιονισµού. Η 
παρουσία αυτών των ιόντων σε σχετική αφθονία µας οδηγεί στο συµπέρασµα ότι 
κάπου στα εξώτερα στρώµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Β επικρατούν 
υψηλές ηλεκτρονιακές θερµοκρασίες. Έχουν γίνει µελέτες για την εύρεση των 
πηγών παραγωγής ιόντων υψηλού βαθµού ιονισµού, κυρίως για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Ο. Οι Hearn (1972, 1973), Nelson & Hearn (1978) και 
MacGregoretal. (1979) µελέτησαν το αν η ενίσχυση ακουστικών κυµάτων από 
ακτινοβολία ερµηνεύει την παραγωγή ιόντων υψηλού βαθµού ιονισµού. Οι 
Cassinelli & Hartmann (1977) µελέτησαν τις επιδράσεις ενός θερµού στέµµατος 
στο πεδίο ακτινοβολίας για αστέρες προγενέστερων φασµατικών τύπων, αν και 
δεν προσδιόρισαν σαφώς µια φυσική αιτία για τη θέρµανση του στέµµατος. 
Οµοίως, ο Olson (1978) µελέτησε τις επιδράσεις ενός πολύ θερµού, λεπτού 
στέµµατος πάνω από τη φωτόσφαιρα στην εξώτερη ατµόσφαιρα ενός αστέρα 
προγενέστερου φασµατικού τύπου. Έδειξε ότι µ’ αυτό τον τρόπο είναι πιθανό να 
αποφανθούµε για τον πληθυσµό των ιόντων υψηλού βαθµού ιονισµού. Παρ’ όλα 
αυτά, δεν αναφέρει τίποτα για τη διαδικασία δηµιουργίας του λεπτού, θερµού 
στέµµατος. Η Underhill (1980) πρότεινε ότι οι αλληλεπιδράσεις µεταξύ µικρών 
αυξανόµενων µαγνητικών πεδίων και διαφορικής κίνησης µπορεί να προκαλεί τη 
µη ακτινοβολιακή θέρµανση. 

Η απώλεια ενέργειας στα στρώµατα που βρίσκονται ακριβώς πάνω από τη 
φωτόσφαιρα, από πηγές εκτός της ακτινοβολίας, έχει ιδιαίτερη σχέση µε τους 
νόµους θερµοκρασίας και ταχύτητας που ισχύουν στα εξώτερα κινούµενα 
στρώµατα ενός αστέρα. Η διατήρηση της ακτινοβολιακής ισορροπίας δεν αρκεί 
πλέον για τον καθορισµό του νόµου της θερµοκρασίας. Οι νόµοι θερµοκρασίας 
που θεωρούµε ότι ισχύουν είναι adhoc και οι νόµοι ταχύτητας είναι στενά 
συνδεδεµένοι µε την πίεση ακτινοβολίας και µε µια δύναµη επιτάχυνσης. 

 
Μοντέλο περιστροφής του Struve* 

 
Ο Struve (1931b) απέδωσε τις γραµµές εκποµπής που εµφανίζονται στα 

φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be σε ένα εξώτερο αεριώδες περίβληµα, 
ή νεφέλωµα, σε αναλογία µε τις ερµηνείες των φασµάτων εκποµπής των 
καινοφανών και των αστέρων τύπου Wolf-Rayet, που είχαν δοθεί από τον Menzel 
(1929) και τον Beals (1930). Παρ’ όλα αυτά οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
έχουν πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους καινοφανείς και τους αστέρες 
τύπου Wolf-Rayet, αν λάβουµε υπόψη µας µόνο το ορατό φάσµα τους. Στους 
καινοφανείς και τους αστέρες τύπου Wolf-Rayet παρατηρούµε υψηλές ταχύτητες 
διαστολής, οι οποίες είναι άµεση απόδειξη για τη ροή µάζας που είναι υπεύθυνη 
για τη δηµιουργία του εκτεταµένου περιβλήµατος. Στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be, οι µετατοπίσεις είναι πολύ µικρές ώστε να ερµηνευθούν άµεσα µε όρους 
αποβολής ύλης. Η ροή µάζας στους αστέρες φασµατικού τύπου Be αποδείχθηκε µε 
παρατηρήσεις στην υπεριώδη περιοχή. 

                                                
* Το µοντέλο περιστροφής του Struve βασίζεται στην άποψη ότι ο παρατηρούµενος σχηµατισµός που 
εµφανίζεται στα φάσµατα αποτελεί µία φασµατική γραµµή και δεν αποτελείται από συνιστώσες. Η άποψη για 
τις συνιστώσες µιας φασµατικής γραµµής εισήχθη πολύ αργότερα από τον Peton (1974) στη µελέτη του για το 
φάσµα του αστέραHD 45910 (AXMon), φασµατικού τύπου Be. 
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Ο Struve βασίστηκε κυρίως σε δύο παρατηρησιακά δεδοµένα για την 
ερµηνεία που έδωσε για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be: 
1. Το εύρος των γραµµών εκποµπής είναι ανάλογο του µήκους κύµατος, όπως 
είχε δείξει ο Curtis (1923) για 11 αστέρες φασµατικού τύπου Be. Αυτή η σχέση 
είναι αναµενόµενη όταν το εύρος της γραµµής οφείλεται στο φαινόµενο Doppler. 
2. Υπάρχει ένας συσχετισµός µεταξύ του εύρους των γραµµών εκποµπής και 
του εύρους των γραµµών απορρόφησης. Ο Struve καθιέρωσε αυτό το συσχετισµό 
υπολογίζοντας τα εύρη των γραµµών εκποµπής και απορρόφησης σε 50 αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Ακόµη, σηµείωσε την ύπαρξη ευρέων διπλών γραµµών 
εκποµπής, καθώς και ότι, στην πλειοψηφία τους, τα περιγράµµατα των γραµµών 
απορρόφησης ήταν ιδιαίτερα πεπλατυσµένα σε σχήµα πιάτου, µε σχεδόν επίπεδους 
πυθµένες, γεγονός που αποτελεί κριτήριο γρήγορης αξονικής περιστροφής των 
αστέρων αυτών. Ο συσχετισµός αυτός αποδόθηκε στην κλίση του άξονα 
περιστροφής σε σχέση µε την ακτίνα παρατήρησης. 

Με βάση αυτούς τους συσχετισµούς, ο Struve πρότεινε ότι η παρουσία των 
γραµµών εκποµπής στο φάσµα και η ταχεία περιστροφή του αστέρα είναι δύο 
άµεσα συνδεδεµένα φαινόµενα. Αν δεχθούµε κάτι τέτοιο, η ταχεία περιστροφή 
προκαλεί αστάθειες και η µάζα εκτινάσσεται στο επίπεδο του ισηµερινού, όπου η 
γραµµική ταχύτητα περιστροφής είναι µέγιστη, όταν αυτή η ταχύτητα φτάσει στην 
κρίσιµη τιµή για την οποία η φυγόκεντρος δύναµη εξισορροπεί τη βαρυτική έλξη. 
Έτσι, σχηµατίζεται ένας αεριώδης δακτύλιος στην περιοχή του ισηµερινού 
επιπέδου. Εκτός από τους δύο προηγούµενους συσχετισµούς, παρατηρήθηκε ότι η 
πλειοψηφία των αστέρων φασµατικού τύπου Bn* είναι αστέρες φασµατικού τύπου 
Be. 

Η ταχεία περιστροφή βοήθησε στην ερµηνεία του σχηµατισµού µιας 
εκτεταµένης ατµόσφαιρας στους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Εποµένως ήταν 
φυσικό να υποτεθεί ότι οι γραµµές εκποµπής σχηµατίζονται µε τον ίδιο µηχανισµό 
που συµβαίνει στα αέρια περιβλήµατα των πλανητικών νεφελωµάτων, όπου η 
πυκνότητα ακτινοβολίας µειώνεται από τον παράγοντα εξασθένησης 

(dilutionfactor) , όπου R* είναι η ακτίνα του αστέρα και Renv είναι 

η ακτίνα του περιβλήµατος. Τα άτοµα ιονίζονται στο περίβληµα από απορρόφηση 
της παραγόµενης στο κέντρο του αστέρα υπεριώδους ακτινοβολίας, όπου οι 
αστέρες φασµατικού τύπου Β παρουσιάζουν τη µέγιστη ένταση τους. 
Επανασυνδέσεις σε υψηλότερα ενεργειακά επίπεδα και στη συνέχεια 
αποδιεγέρσεις προς χαµηλότερα ενεργειακά επίπεδα, παράγουν τις 
παρατηρούµενες γραµµές εκποµπής της σειράς Balmer. Ο Mohler (1939) έδειξε 
ότι αυτή η διαδικασία µπορεί να ερµηνεύσει την ένταση των γραµµών Balmer 
στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, αρκεί το αεριώδες περίβληµα να είναι 
αρκετά εκτεταµένο ώστε να µετατρέψει αρκετά µεγάλο µέρος της υπεριώδους 
ακτινοβολίας σε κβάντα Balmer. Αυτή η µετατροπή της ακτινοβολίας υψηλής 
ενέργειας σε ακτινοβολία χαµηλής ενέργειας οφείλεται στην εξασθένηση του 
πεδίου ακτινοβολίας. 

Στην περίπτωση των πλανητικών νεφελωµάτων, οι παράγοντες 
εξασθένησης είναι της τάξης του 10-14 και ο ιονισµός συµβαίνει ολοκληρωτικά 
από τη θεµελιώδη στάθµη. Κάτι τέτοιο κάνει την περίπτωση των πλανητικών 

                                                
* Το πρόθεµα n, το οποίο συνοδεύει το φασµατικό τύπο ενός αστέρα σηµαίνει ότι ο αστέρας αυτός εµφανίζει 
νεφελώδη (nebulous) χαρακτήρα των φασµατικών γραµµών. Αυτό σηµαίνει ότι οι φασµατικές γραµµές 
εµφανίζονται διάχυτες και πλατειές. Το διπλό πρόθεµα nn σηµαίνει εντονότερο το ίδιο φαινόµενο. 
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νεφελωµάτων πιο εύκολη, σε πρώτη προσέγγιση, σε σχέση µε τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Ο παράγοντας εξασθένησης για τους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be είναι της τάξης του 10-1 ή 10-2, δηλαδή πολύ µεγαλύτερος από τον 
αντίστοιχο των πλανητικών νεφελωµάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ιονισµός 
από διεγερµένες στάθµες δεν είναι πλέον αµελητέος. 

Το µοντέλο που πρότεινε ο Struve (1931a, b) για να αναπαράγει τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι αυτό ενός αστέρα φασµατικού τύπου Β που 
περιστρέφεται γρήγορα και περιβάλλεται από ένα επίσης περιστρεφόµενο 
αεριώδες περίβληµα, το οποίο είναι πυκνό, εκτεταµένο και πεπλατυσµένο στο 
επίπεδο του ισηµερινού. Η κατάσταση διέγερσής του είναι χαµηλότερη από την 
αντίστοιχη της φωτόσφαιρας (Struve & Swings 1932). Ο χαµηλός βαθµός 
ιονισµού υποδεικνύεται από 
την παρουσία γραµµών 
εκποµπής ή γραµµών 
κελύφους (shelllines) του 
FeII, που παρατηρούνται µε 
ίδια ένταση στα φάσµατα 
τύπου Α. 

Στο σχήµα 1 
παρουσιάζεται µια 
αναπαράσταση του µοντέλου 
του Struve. Το µοντέλο αυτό 
εξηγεί την ποικιλία των 
περιγραµµάτων των γραµµών 
εκποµπής αποκλειστικά µε 
βάση τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του περιβλήµατος και την κλίση του άξονα 
περιστροφής ως προς την ακτίνα παρατήρησης. Επιπλέον, προβλέπει ότι όλες οι 
γραµµές που σχηµατίζονται στο περίβληµα είναι συµµετρικές και αµετάβλητες. Αν 
ο αστέρας παρατηρείται στο επίπεδο του ισηµερινού, η γρήγορη περιστροφή 
παράγει ευρείες φωτοσφαιρικές γραµµές απορρόφησης, ενώ οι ευρείες γραµµές 
εκποµπής σχηµατίζονται στους δύο λοβούς του περιστρεφόµενου περιβλήµατος, η 
µία µε κατεύθυνση προς τον παρατηρητή και η άλλη αποµακρυνόµενη από αυτόν. 
Το τµήµα του περιβλήµατος που προβάλλεται στον αστρικό δίσκο παράγει µια 
οξεία κεντρική συνιστώσα απορρόφησης. Αν ο αστέρας παρατηρείται µε µεγάλη 
γωνία από το επίπεδο του ισηµερινού, οι φωτοσφαιρικές γραµµές απορρόφησης 
είναι στενές όπως οι γραµµές εκποµπής που δεν παρουσιάζουν κεντρική 
αναστροφή. Αν ο αστέρας παρατηρείται σε ενδιάµεση γωνία, η γραµµή εκποµπής 
παρουσιάζει µια ασθενή κεντρική αναστροφή και τότε έχουµε ένα φάσµα τύπου 
Be. 

Το µοντέλο του Struve αποδίδει τη διεύρυνση των γραµµών εκποµπής στην 
περιστροφή του κελύφους. Υποθέτοντας ότι το περίβληµα περιστρέφεται 
διατηρώντας τη στροφορµή του, το εύρος των γραµµών εκποµπής επιτρέπει τον 
υπολογισµό του µεγέθους του περιβλήµατος. Η ακτίνα του περιβλήµατος 
κυµαίνεται µεταξύ 3-5 αστρικών ακτίνων από το κέντρο του αστέρα. Για 
διαφορετικά στοιχεία παρατηρούνται διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής, 
γεγονός που σηµαίνει ότι οι ταχύτητες στο περίβληµα εξαρτώνται από την 
απόσταση από την επιφάνεια του αστέρα. Έτσι, οι ταχύτητες περιστροφής, που 
υπολογίζονται από τα πλάτη των γραµµών εκποµπής, των διαφόρων ιόντων, µας 
δίνουν τη δυνατότητα να εκτιµήσουµε τη σχετική θέση των περιοχών στις οποίες 
δηµιουργούνται αυτά τα ιόντα, ενώ οι ενέργειες ιονισµού των ιόντων µας 

 
Σχήµα 1: Σχηµατική αναπαράσταση του µοντέλου 
περιστροφής του Struve. Οι διαφορετικοί τύποι 
περιγραµµάτων A, B και C σχετίζονται µε τη γωνία 
παρατήρησης (Slettebak 1979). 
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επιτρέπουν να εκτιµήσουµε τη θερµοκρασία των περιοχών σχηµατισµού τους. Οι 
διαφορετικές ταχύτητες περιστροφής, που παρατηρούνται για διαφορετικά ιόντα, 
υποδεικνύουν µια στρωµάτωση του περιβλήµατος που αντιστοιχεί σε µια προς τα 
έξω ελάττωση του ιονισµού και της θερµοκρασίας του. 

 
Το µοντέλο του Struve και τα παρατηρησιακά δεδοµένα 

 
Το µοντέλο του Struve συµφωνεί σε αρκετά σηµεία µε τις παρατηρήσεις. 

Εδώ θα δούµε µέχρι ποιο βαθµό. 
 

Ταχύτητες περιστροφής των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
Το µοντέλο του Struve ώθησε πολλούς ερευνητές να παρατηρήσουν την 

περιστροφή των αστέρων φασµατικού τύπου Β και Be. Οι περισσότερες τιµές της 
Vsini έχουν υπολογιστεί από φάσµατα µέσης ανάλυσης (» 40 Å/mm) µε τη µέθοδο 
Shajn & Struve (1929). Το παρατηρούµενο περίγραµµα συγκρίνεται µε 
περιγράµµατα που έχουν υπολογιστεί θεωρητικά εφαρµόζοντας διεύρυνση λόγω 
περιστροφής στο φάσµα ενός αστέρα µε οξείες γραµµές, που υποθέτουµε ότι 
παρουσιάζει µηδενική περιστροφή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουν γίνει 
διορθώσεις, ώστε να ληφθούν υπόψη η παραµόρφωση του αστρικού δίσκου και η 
µεταβολή στο νόµο αµαύρωσης του χείλους που οφείλεται στη γρήγορη 
περιστροφή του αστέρα. Με αυτή τη µέθοδο ο Slettebak (1949, 1966) και οι 
Slettebak & Howard (1955) προσδιόρισαν τιµές της Vsini για αστέρες φασµατικού 
τύπου Β και Be. Μια πιο περίπλοκη µέθοδος είναι να χρησιµοποιηθούν 
περιγράµµατα από µοντέλα περιστρεφόµενων ατµοσφαιρών, τα οποία 
υπολογίστηκαν από τον Collins (1974) και λαµβάνουν υπόψη τις παραπάνω 
διορθώσεις. Αυτοί οι υπολογισµοί δείχνουν ότι οι τιµές της Vsini, οι οποίες 
προκύπτουν από τη µέθοδο αυτή υπερεκτιµώνται σε ένα ποσοστό περίπου 15% 
(Slettebak et al. 1975). 
Η εφαρµογή αυτών των µεθόδων στους αστέρες φασµατικού τύπου Be εµπεριέχει 
πολύ σοβαρότερες δυσκολίες, οι οποίες συνδέονται µε την παρουσία του 
περιβλήµατος και τα χαρακτηριστικά του στις γραµµές απορρόφησης. Για κάθε 
ένα αστέρα ξεχωριστά πρέπει να υπολογιστούν τα εξής χαρακτηριστικά: 
1. Αλλοίωση των γραµµών από επικαλύψεις άλλων φασµατικών γραµµών. Οι 
γραµµές που χρησιµοποιούνται για τον προσδιορισµό της Vsini είναι κυρίως αυτές 
του HeI στα 4471 και 4026 Å. Τα περιγράµµατα σε πολλές περιπτώσεις είναι 
ιδιαίτερα πολύπλοκα. Υπάρχουν, επίσης, µεταβολές στην ένταση αυτών των 
γραµµών, που επηρεάζουν τα περιγράµµατα του HeI µε διαφορετικό τρόπο από 
εποχή σε εποχή. Οι γραµµές που παράγουν αυτές τις επικαλύψεις δεν συναντώνται 
στα φάσµατα των κανονικών αστέρων Β του ίδιου φασµατικού τύπου. Οι τιµές της 
Vsini έχουν καθοριστεί γενικά από φάσµατα µέτριας ανάλυσης (» 40 Å/mm) στα 
οποία αυτές οι επικαλύψεις διακρίνονται δύσκολα και εποµένως είναι αδύνατο να 
εξαλειφθούν. Το περίγραµµα του HeI στο φάσµα υφίσταται αλλοίωση λόγω της 
ύπαρξης του περιβλήµατος, που δεν υπάρχει στο θεωρητικό περίγραµµα ενός 
κανονικού φάσµατος Β. 
2. Αλλοίωση των φωτοσφαιρικών γραµµών από φασµατικές γραµµές του 
περιβλήµατος. Εκτός από το φαινόµενο των επικαλύψεων, το περίγραµµα των 
φασµατικών γραµµών του HeI µπορεί να αλλοιωθούν από γραµµές απορρόφησης 
και/ή εκποµπής του ίδιου µήκους κύµατος µε τις προηγούµενες, οι οποίες, όµως, 
παράγονται στο περίβληµα. Οι συνιστώσες αυτές παρατηρούνται σε 
συγκεκριµένες φάσεις των αστέρων φασµατικού τύπου Be. 
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3. Αλλοίωση των γραµµών από επισκίαση. Τα συνεχή φάσµατα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be παρουσιάζουν γενικά µια αύξηση στη ροή και µια εγγενή 
ερυθρίαση λόγω ελεύθερης-ελεύθερης (free-free) και ελεύθερης-δέσµιας (free-
bound) εκποµπής στην εξώτερη ατµόσφαιρα του αστέρα. 

Τα χαρακτηριστικά 1, 2 και 3 δεν µπορούν να υπολογιστούν µόνιµα, αφού 
γενικά µεταβάλλονται από αστέρα σε αστέρα και από περίοδο σε περίοδο, για τον 
ίδιο αστέρα. Δεν έχουν ληφθεί ποτέ υπόψη για τον υπολογισµό της Vsini για τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be. Υποθέταµε πάντα ότι οι φωτοσφαιρικές γραµµές 
και το συνεχές στους αστέρες φασµατικού τύπου Be δεν αλλοιώνονται από την 
παρουσία του περιβλήµατος. Αυτή η υπόθεση δικαιολογείται αν θεωρήσουµε ότι 
µας ενδιαφέρει να υπολογίσουµε µόνο την τάξη µεγέθους µιας φυσικής 
παραµέτρου. Δεν δικαιολογείται, όµως, αν η ανάλυση αυτών των φασµατικών 
χαρακτηριστικών χρησιµοποιείται για τον καθορισµό µικρών διαφορών σε 
σύγκριση µε κανονικούς αστέρες φασµατικού τύπου Β. Η παραµόρφωση των 
φασµατικών γραµµών από τις αντίστοιχες φασµατικές γραµµές του περιβλήµατος 
πρέπει να αναλυθεί πολύ προσεκτικά, ώστε να καθοριστεί µέχρι ποιο σηµείο οι 
φασµατικές γραµµές του περιβλήµατος αλλοιώνουν τις φωτοσφαιρικές γραµµές. 
Όταν εκτιµηθεί η σπουδαιότητα αυτών των χαρακτηριστικών, η ερµηνεία των 
τιµών της Vsini για τους 
αστέρες φασµατικού 
τύπου Be θα είναι 
λιγότερο αµφίβολη. Όπως 
αναφέρει και ο Slettebak 
(1976)όλες οι τιµές της 
Vsini που προκύπτουν από 
τα περιγράµµατα των 
γραµµών για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be 
πρέπει να θεωρούνται 
αµφίβολες. 

Οι αρχικές 
µετρήσεις των Slettebak 
(1949) και Slettebak & 
Howard (1955) έδειχναν 
ότι στατιστικά οι αστέρες 
φασµατικού τύπου Be 
παρουσιάζουν 
µεγαλύτερες τιµές στη 
Vsini από τους αστέρες φασµατικού τύπου Β. Συγκεκριµένα, έχουµε το ίδιο εύρος 
ταχυτήτων για τους αστέρες φασµατικού τύπου Β και τους Be, αλλά η µέση τιµή 
της Vsini είναι µεγαλύτερη για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be. 

Η Briot (1986), σε δείγµα 123 αστέρων φασµατικού τύπου Be υπολόγισε 
ταχύτητες περιστροφής µεταξύ 146±31 και 302±18 km/s, ενώ οι Steeleetal. (1999), 
σε δείγµα 58 αστέρων φασµατικού τύπου Be, µε φασµατικούς τύπους µεταξύ Ο9 
και Β8,5 και τάξεις λαµπρότητας µεταξύ ΙΙΙ και ΙV, υπολόγισαν ταχύτητες 
περιστροφής µεταξύ 77±18 km/s και 317±20 km/s. Στο δείγµα αυτό τις µικρότερες 
ταχύτητες περιστροφής εµφανίζουν οι αστέρες φασµατικού τύπου Be µε τάξη 
λαµπρότητας ΙΙΙ, ενώ τις µεγαλύτερες οι αστέρες φασµατικού τύπου Be τάξης 
λαµπρότητας V. 

 
Σχήµα 2: Κρίσιµες ταχύτητες περιστροφής για αστέρες 
φασµατικού τύπου Β της Κυρίας Ακολουθίας και µέγιστες 
παρατηρούµενες ταχύτητες περιστροφής για αστέρες 
φασµατικού τύπου Be (Slettebak 1979). Σχετικές 
συχνότητες εµφάνισης του φαινοµένου Be (Slettebak 
1976). 
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Σύµφωνα µε το µοντέλο του Struve, όλοι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
περιστρέφονται µε µια κρίσιµη ταχύτητα. Στο σχήµα 2 φαίνεται η θεωρητική 
καµπύλη της κρίσιµης ταχύτητας στον ισηµερινό όπως υπολογίστηκε από τον 
Collins (1974) και τα σηµεία που αντιπροσωπεύουν τιµές της Vsini οι οποίες 
παρατηρούνται στους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Σύµφωνα µε αυτό το σχήµα, 
καµιά παρατήρηση δεν αποδεικνύει ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
περιστρέφονται µε την κρίσιµη ταχύτητα. Η µεγαλύτερη τιµή για τη Vsini είναι 
400 km/s, ενώ οι κρίσιµες ταχύτητες περιστροφής είναι πολύ υψηλότερες. 

Τέλος, πρέπει να σηµειώσουµε ότι µια κρίσιµη ταχύτητα περιστροφής δεν 
µπορεί να αποτελεί το µόνο λόγο εκροής ύλης. Δεν επιτρέπει τη µετατόπιση ύλης 
από την επιφάνεια του αστέρα σε µεγάλες αποστάσεις. Μπορεί µόνο να 
εξισορροπήσει τη βαρυτική µε τη φυγόκεντρο δύναµη. Κανένα µοντέλο, στο οποίο 
η γρήγορη περιστροφή ελαττώνει µόνο την τιµή του geff, δεν µπορεί να εξηγήσει 
την παραγωγή ροής µάζας. Σύµφωνα µε τους Limber & Marlborough (1968), αν η 
ατµόσφαιρα του αστέρα που περιστρέφεται µε την κρίσιµη ταχύτητα παρουσιάζει 
δυνάµεις ιξώδους ή µαγνητικές δυνάµεις, µπορεί να παρουσιάζει και ροή µάζας. 
Σηµειώνουµε όµως, ότι αν η περιστροφή του αστέρα είναι διαφορική, χωρίς 
απαραίτητα να παρουσιάζει περιστροφή µε την κρίσιµη ταχύτητα, θα παράγει 
συστηµατικές κινήσεις στα κατώτερα στρώµατα της ατµόσφαιρας. Αυτές οι µη 
θερµικές συσσωρευµένες καταστάσεις θα παράγουν µια ροή µάζας και µια ροή µη 
ακτινοβολιακής ενέργειας (Thomas 1973, Cannon & Thomas 1977). 

 
Τα εύρη των γραµµών εκποµπής 

Η αναλογία ανάµεσα στα εύρη των γραµµών εκποµπής και στα µήκη 
κύµατός τους αναλύθηκε και από την Doazan (1970), η οποία χρησιµοποίησε 
µεγαλύτερο δείγµα φασµάτων υψηλής ανάλυσης από τον Curtis (1923), ενώ 
συµπεριέλαβε τη γραµµή Ηα. Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των 
περιγραµµάτων των γραµµών εκποµπής στους αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι 
η µεγάλη έκταση των πτερύγων, που πολλές φορές φτάνει τα 1.000 km/s στην Ηα. 
Η έρευνα της Doazan επικεντρώνεται στο µέγιστο εύρος. Με εξαίρεση την Ηα, 
κατοχυρώνεται ο συσχετισµός µεταξύ του εύρους εκποµπής και του µήκους 
κύµατος. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ότι για όλους τους αστέρες που 
µελετήθηκαν, η ταχύτητα του άκρου της εκποµπής στην Ηα είναι µεγαλύτερη από 
την ταχύτητα περιστροφής των γραµµών απορρόφησης. Σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερη της Vsini. Αυτό οδηγεί στο παράλογο 
συµπέρασµα ότι το περίβληµα περιστρέφεται ταχύτερα από τον ίδιο τον αστέρα, 
και ότι η τιµή της ταχύτητας περιστροφής του είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερη 
από την κρίσιµη τιµή. Αυτή η αντίφαση υπονοεί ότι το εύρος των γραµµών 
εκποµπής δεν οφείλεται µόνο στην περιστροφή. Η Underhill (1953) ήταν η πρώτη 
που επεσήµανε το υπερβολικό εύρος της γραµµής εκποµπής Ηα σε δύο αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Υπέδειξε ότι µεγάλα ρεύµατα ύλης µε υψηλές ταχύτητες σε 
µεγάλη απόσταση από τον αστέρα, διευρύνουν τη γραµµή. Ο Marlborough (1969) 
και οι Poeckert & Marlborough (1979) προσπάθησαν να δικαιολογήσουν το 
υπερβολικό εύρος των πτερύγων της Ηα µε το µοντέλο τους, σύµφωνα µε το οποίο 
το περίβληµα υφίσταται περιστροφή και διαστολή. Έδειξαν ότι η σκέδαση των 
φωτονίων από ηλεκτρόνια µπορεί να παράγει σηµαντική διεύρυνση στις πτέρυγες 
της γραµµής, δηλαδή ένας µεγάλος αριθµός φωτονίων µπορεί να σκεδαστεί από το 
κέντρο της γραµµής εκποµπής προς τις πτέρυγες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι 
λιγότερο σηµαντικό για τα υψηλότερα µέλη της σειράς Balmer. 
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Ακόµη, σε συγκεκριµένες χρονικές περιόδους, ένας συγκεκριµένος 
αστέρας µπορεί να παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές στο εύρος των γραµµών 
εκποµπής καθώς η ένταση µεταβάλλεται. 

 
Το µοντέλο περιστροφής και η µεταβλητότητα των αστέρων φασµατικού 
τύπου Be 
 
Η ερµηνεία του φαινοµένου Be ισοδυναµεί µε την ερµηνεία δύο παρατηρησιακών 
γεγονότων: 
1. Την παρουσία των γραµµών εκποµπής στο ορατό φάσµα, όταν η θεωρία 
προβλέπει µόνο γραµµές απορρόφησης και 
2. Τη µεταβλητότητα των γραµµών εκποµπής και του συνεχούς φάσµατος. 
Το δεύτερο γεγονός ήταν γνωστό από την εποχή που ο Struve πρότεινε το 
οµώνυµο µοντέλο του. Έτσι, οι Struve & Swings (1932) σηµείωσαν το εξής: Η 
συχνή µεταβολή των λαµπρών γραµµών αποτελεί το πιο ευαίσθητο σηµείο της 
υπόθεσης περιστροφής. Οι παρατηρήσεις που ακολούθησαν, έδωσαν περαιτέρω 
αποδείξεις όσον αφορά τη µεταβλητότητα των αστέρων φασµατικού τύπου Be. 
Σχεδόν όλες οι εργασίες οι οποίες αφορούν τους αστέρες φασµατικού τύπου Be 
µελετούν τις µεταβολές τους. Οι παρατηρήσεις στο υπεριώδες από το διάστηµα 
επέτειναν το πρόβληµα παρουσιάζοντας πολύ µεγαλύτερες µεταβολές από αυτές 
που παρατηρούνται στην ορατή περιοχή. 

Το µοντέλο περιστροφής αντιµετωπίζει δυσκολίες στην ερµηνεία των 
ακόλουθων παρατηρήσεων: 
1. Οι εντάσεις και τα περιγράµµατα των γραµµών κελύφους (shelllines) ή των 
γραµµών εκποµπής µεταβάλλονται. 
2. Ο αστέρας µπορεί να χάσει όλα τα χαρακτηριστικά Be και να γίνει ένας 
κανονικός αστέρας Β. 
Σε πολλές περιπτώσεις το φάσµα τύπου Be επανεµφανίζεται µετά από κάποιο 
χρονικό διάστηµα. Πάντως, τα χαρακτηριστικά γεωµετρικού προσανατολισµού 
δεν µπορούν να εξηγήσουν τις παραπάνω παρατηρήσεις για έναν συγκεκριµένο 
αστέρα. 

Για να ερµηνεύσει τις µεταβολές V/R, ο Mc-Laughlin (1931) πρότεινε, την 
ίδια χρονιά µε τον Struve, ένα µοντέλο, στο οποίο το περίβληµα υφίσταται τόσο 
περιστροφικές όσο και παλµικές κινήσεις. Ο Gerasimović (1934, 1935) 
συµπεριέλαβε τις επιδράσεις της πίεσης ακτινοβολίας για να ερµηνεύσει το 
σχηµατισµό των περιβληµάτων στους ταχέως περιστρεφόµενους αστέρες, όπου η 
ενεργός βαρύτητα µειώνεται λόγω της γρήγορης περιστροφής. Σ’ αυτό το µοντέλο, 
οι χρονικές µεταβολές ερµηνεύονται µε τη µεταβολή του οπτικού βάθους της 
εξώτερης ατµόσφαιρας. Από τότε τα περισσότερα adhoc µοντέλα που 
αναπτύχθηκαν για να ερµηνεύσουν το φάσµα των αστέρων Be στην ορατή περιοχή 
διατήρησαν τις περιστροφικές κινήσεις καθώς και τις κινήσεις διαστολής. 

 
Το µοντέλο περιστροφής και οι παρατηρήσεις στο υπεριώδες από το διάστηµα 
 
Προκειµένου να καταλάβουν την προέλευση του φαινοµένου Be, οι 
Struve&Swings (1932) προσπάθησαν να απαντήσουν στις ακόλουθες δύο 
ερωτήσεις: 
1. Τα περιγράµµατα των γραµµών απορρόφησης στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be διευρύνονται µε την περιστροφή; 
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2. Οι γραµµές εκποµπής διευρύνονται µε την περιστροφή του εξώτερου 
περιβλήµατος; 
Οι δύο αυτές ερωτήσεις ήταν πολύ βασικές την εποχή του Struve. Ήταν 
απαραίτητο να βρεθεί ένας µηχανισµός που θα µπορούσε να παράγει µια 
εκτεταµένη ατµόσφαιρα σε κάποιους αστέρες φασµατικού τύπου Β και όχι σε 
άλλους, αφού µόνο ορισµένοι από αυτούς παρουσίαζαν γραµµές εκποµπής στα 
φάσµατά τους. Οι τότε παρατηρήσεις υποδείκνυαν ότι µόνο οι αστέρες µε γραµµές 
εκποµπής είχαν εκτεταµένη ατµόσφαιρα, δηλαδή µια ροή µάζας που θα µπορούσε 
να είναι υπεύθυνη για το σχηµατισµό µιας τέτοιας ατµόσφαιρας. Όµως, για 
περισσότερα από δέκα χρόνια, παρατηρήσεις στο υπεριώδες από το διάστηµα 
έδειξαν ότι, όπως οι αστέρες Be, έτσι και οι κανονικοί αστέρες Β παρουσιάζουν 
ροή µάζας και µη ακτινοβολιακή ενεργειακή ροή. Αυτό που πρέπει να απαντηθεί 
τώρα δεν είναι το γιατί οι αστέρες φασµατικού τύπου Be παρουσιάζουν ροή µάζας 
αντιθέτως προς τους κανονικούς αστέρες Β, αλλά το εξής: Αν δύο αστέρες Β του 
ίδιου φασµατικού τύπου εµφανίζουν ροή µάζας και µη ακτινοβολιακή ενεργειακή 
ροή, γιατί δεν έχουν και οι δύο ψυχρές, χαµηλής ταχύτητας περιοχές στις εξώτερες 
ατµόσφαιρές τους, όπου σχηµατίζονται οι γραµµές εκποµπής που παρατηρούνται 
στο ορατό; Δεν χρειάζεται πια να συµπεριλάβουµε έναν ειδικό µηχανισµό για την 
παραγωγή της ροής µάζας µόνο στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, αφού η ροή 
µάζας παρατηρείται και στους κανονικούς αστέρες Β του ίδιου φασµατικού 
υποτύπου. Πρέπει να εξηγηθεί γιατί η ροή µάζας και η µη ακτινοβολιακή 
ενεργειακή ροή παράγουν χρωµοσφαιρικές, στεµµατικές και µεταστεµµατικές 
περιοχές, όπου οι ταχύτητες δηλώνουν αυξανόµενη διαστολή στις εξώτερες 
ατµόσφαιρες κάποιων κανονικών αστέρων Β, ενώ στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be η µεταστεµµατική περιοχή είναι πολύ πυκνότερη και υφίσταται µια 
επιβράδυνση στα ψυχρότερα µέρη, όπου σχηµατίζονται οι γραµµές Balmer και οι 
γραµµές εκποµπής του FeII. 

Το πρόβληµα του είδους των διαδικασιών που µεταφέρουν τη µάζα από 
τον αστέρα στο κέλυφος παραµένει άλυτο, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει 
για την επίλυσή του. Οι Harmanec & Križ (1976) διατύπωσαν την άποψη ότι οι 
αστέρες φασµατικού τύπου Be θα µπορούσαν να είναι µέλη διπλών συστηµάτων 
µε δεύτερο µέλος έναν αστέρα µεταγενέστερου φασµατικού τύπου, ενώ τα 
περιβλήµατα τύπου Be στα συστήµατα αυτά πρέπει να σχηµατίζονται ως 
αποτέλεσµα ανταλλαγής µάζας, µε ρεύµατα αερίου, µεταξύ των αστέρων. Ο 
Roxburgh (1970) πρότεινε ότι το αίτιο εκροής µάζας στην περιοχή του ισηµερινού 
µπορεί να είναι ένας παλµός αστάθειας, που δηµιουργείται όταν η βαρύτητα, η 
θερµοκρασία και τα τοπικά µαγνητικά πεδία δηµιουργήσουν συνθήκες όµοιες µε 
αυτές των αναπαλλόµενων αστέρων. Ο Limber (1976) τόνισε τη σηµαντική 
συµβολή των µαγνητικών πεδίων στη γέννηση των µηχανισµών εκροής µάζας και 
έδωσε έµφαση στην πιθανότητα να υπάρχει σύνδεση της διαφορικής περιστροφής 
ενός αστέρα και των µαγνητικών πεδίων στη δηµιουργία της ροής µάζας. 

Εδώ πρέπει να σηµειώσουµε ότι την εποχή του Struve (1931a, b) ο όρος 
«περίβληµα» αντιπροσώπευε όλη την εξώτερη ατµόσφαιρα του αστέρα 
φασµατικού τύπου Be. Από τότε όµως, που έγιναν οι παρατηρήσεις στο υπεριώδες 
από το διάστηµα, αυτός ο όρος αναφέρεται µόνο σε µια περιορισµένη, καλώς 
ορισµένη περιοχή της εξώτερης ατµόσφαιρας, όπου σχηµατίζεται η εκποµπή στις 
γραµµές Balmer, των οποίων η ύπαρξη δηλώνει την ανωµαλία των αστέρων Be 
στο ορατό. Ο όρος «εκτεταµένη ατµόσφαιρα» χρησίµευε για να δηλώσει την 
εξώτερη ατµόσφαιρα των αστέρων φασµατικού τύπου Be, ενώ τώρα αναφέρεται 
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στις ατµόσφαιρες τόσο των κανονικών αστέρων τύπου φασµατικού Β όσο και των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be. 

 
Μοντέλα αστέρων φασµατικού τύπου Be βασισµένα στις 
παρατηρήσεις στα ορατά µήκη κύµατος 

 
Για το φαινόµενο Be δεν υπάρχει θεωρία και οι φυσικές αιτίες που το προκαλούν 
δεν είναι ακόµα γνωστές. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει ένα σύνολο εξηγήσεων για τα 
διάφορα χαρακτηριστικά που παρατηρούνται στο ορατό φάσµα αυτών των 
αστέρων, το οποίο κατέληξε σε µια adhoc αναπαράσταση των ατµοσφαιρών τους. 
Κάτι τέτοιο προτάθηκε από τον Struve (1931b), που έβαλε τη βάση για το µοντέλο 
περιστροφής. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, αυτό το µοντέλο προσπάθησε να δώσει 
απαντήσεις σε δύο ερωτήµατα: 
1. Σε ποια περιοχή της ατµόσφαιρας σχηµατίζονται οι γραµµές εκποµπής που 
παρατηρούµε στο ορατό; 
2. Ποιος είναι ο µηχανισµός που είναι υπεύθυνος για το σχηµατισµό αυτής της 
περιοχής; 
Οι απαντήσεις σ’ αυτές τις δύο ερωτήσεις είναι τα δύο βασικά στοιχεία του 
µοντέλου περιστροφής. 
 
Η προέλευση των γραµµών εκποµπής που παρατηρούνται στο ορατό 

Η προέλευση των γραµµών εκποµπής στο ορατό αποδίδεται στην ύπαρξη 
ενός εκτεταµένου περιβλήµατος. Αυτή η ερµηνεία για τα φάσµατα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be είναι µια λογική επέκταση αυτής που χρησιµοποιήθηκε για 
την ερµηνεία του φάσµατος των αστέρων τύπου Wolf-Rayet και PCygni. Η 
βασική διαφορά µεταξύ αυτών των τριών τύπων αστέρων και των πλανητικών 
νεφελωµάτων προκύπτει από τις πολύ διαφορετικές τάξεις µεγέθους του 
παράγοντα εξασθένησης, ο οποίος είναι πολύ µικρότερος στην περίπτωση των 
πλανητικών νεφελωµάτων, ενώ οι αστέρες φασµατικού τύπου Be διαχωρίζονται 
από τους αστέρες τύπου Wolf-Rayet και PCygni από τη µεγάλη διαφορά στην 
αδιαφάνεια της εξώτερης ατµόσφαιρας. Η αδιαφάνεια του περιβλήµατος είναι 
σχετικά µικρή στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, αλλά είναι αρκετά µεγάλη 
στους αστέρες τύπου Wolf-Rayet και PCygni, έτσι ώστε να µεταβάλλει σηµαντικά 
τη φωτοσφαιρική ακτινοβολία. Ο Struve (1942) παρουσίασε αυτή την άποψη που 
αφορά τους αστέρες εκποµπής. Οι αστέρες διαφορετικών τύπων αντιµετωπίζονται 
στατιστικά και οι παρατηρούµενες διαφορές των φασµάτων τους ανάγονται 
κυρίως στη διαφορά του σχετικού µεγέθους του περιβλήµατος σε σχέση µε τη 
φωτόσφαιρα. 

Δεν υπάρχει άµεση απόδειξη στην ορατή περιοχή που να υποστηρίζει την 
υποτιθέµενη ύπαρξη ενός εκτεταµένου περιβλήµατος για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Για τα πλανητικά νεφελώµατα, η εκτεταµένη ατµόσφαιρα 
παρατηρείται άµεσα. Για τους αστέρες τύπου Wolf-Rayet και PCygni, οι υψηλές 
ταχύτητες διαστολής που παρατηρούνται µας δίνουν µια λογική δικαιολογία για το 
σχηµατισµό ενός περιβλήµατος από εκροή υλικού. Κάτι τέτοιο, όµως, δεν 
συµβαίνει στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, όπου οι ταχύτητες που 
παρατηρούνται στην ορατή περιοχή είναι γενικά πολύ µικρές. 
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Η προέλευση του εκτεταµένου περιβλήµατος 
Στα προηγούµενα περιγράψαµε τα παρατηρησιακά δεδοµένα που 

οδήγησαν τον Struve να αποδώσει το σχηµατισµό του περιβλήµατος των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be στην εκροή ύλης, η οποία οφείλεται σε αστάθειες λόγω της 
κρίσιµης ταχύτητας του αστέρα. Μια τέτοια ερµηνεία προϋποθέτει σαφώς, ότι όλοι 
οι αστέρες φασµατικού τύπου Be περιστρέφονται µε την κρίσιµη ταχύτητα. Ο 
Gerasimović (1934) πρότεινε ότι η εκροή µάζας στο επίπεδο του ισηµερινού 
οφείλεται στην πίεση ακτινοβολίας, η οποία αυξάνεται µε τη µείωση της ενεργού 
βαρύτητας λόγω της γρήγορης περιστροφής. Οι παρατηρήσεις της µεταβλητότητας 
V/R και οι µετατοπίσεις των άκρων της γραµµής εκποµπής και της κεντρικής 
απορρόφησης οδήγησαν τον McLaughlin (1933) να προτείνει ένα µοντέλο, στο 
οποίο µια διαστολή και/ή µια συστολή συνδυάζονται µε την περιστροφική κίνηση. 
Τα µοντέλα των αστέρων φασµατικού τύπου Be διατήρησαν αυτές τις υποθέσεις 
και βασίστηκαν σε ένα πολύ βασικό αξίωµα: οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
είναι αστέρες Β που περιστρέφονται µε την κρίσιµη ταχύτητα. Αυτό το αξίωµα 
είναι η βάση της γεωµετρίας που υιοθετήθηκε, γενικά, για την αναπαράσταση των 
εκτεταµένων ατµοσφαιρών σ’ αυτούς τους αστέρες: ένας δίσκος στο επίπεδο του 
ισηµερινού ή ακόµη και ένας δακτύλιος, που επίσης περιστρέφεται και υπόκειται 
σε διαστολή ή συστολή. Λόγω των µικρών ακτινικών ταχυτήτων που 
παρατηρούνται στην ορατή περιοχή, η κύρια κίνηση στο περίβληµα είναι αυτή της 
περιστροφής. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, έχει αποδειχθεί ότι από µόνη της η 
περιστροφή δεν είναι ένας ικανός µηχανισµός για το σχηµατισµό ενός 
εκτεταµένου περιβλήµατος. Η µόνη επίδραση της περιστροφής είναι η µείωση της 
ενεργού βαρύτητας στο επίπεδο του ισηµερινού και εποµένως η µεταφορά του 
κρίσιµου σηµείου πιο κοντά στη φωτόσφαιρα (Marlborough & Zamir 1975). Όσο 
για την πίεση ακτινοβολίας, µπορεί µόνο να επιταχύνει την κίνηση που έχει ήδη 
αρχίσει. Από την άλλη πλευρά, το µοντέλο παρουσιάζει ιδιαίτερα αδύνατα σηµεία 
από παρατηρησιακή αλλά και θεωρητική άποψη. 

Παρ’ όλα αυτά, το µοντέλο περιστροφής εφαρµοζόταν για περίπου µισό 
αιώνα, προκειµένου να ερµηνεύσει ένα σύνολο νέων παρατηρησιακών δεδοµένων. 
Όσο οι παρατηρήσεις περιορίζονταν στην ορατή και υπέρυθρη περιοχή, το 
µοντέλο παρείχε µια ικανοποιητική εικόνα µε την οποία συµφωνούσε ένας 
µεγάλος αριθµός δεδοµένων. Αυτή η σχετική συµφωνία µεταξύ του µοντέλου και 
των παρατηρήσεων προκύπτει από το γεγονός ότι οι ανωµαλίες που εµφανίζονται 
στο ορατό και υπέρυθρο φάσµα των αστέρων φασµατικού τύπου Be πηγάζουν 
κυρίως από την ίδια ατµοσφαιρική περιοχή: το ψυχρό, χαµηλά ιονισµένο, 
εκτεταµένο περίβληµα. Εκεί σχηµατίζονται οι γραµµές εκποµπής Balmer, οι 
γραµµές εκποµπής των απλά ιονισµένων µετάλλων, η ελεύθερη-ελεύθερη (free-
free) και η δέσµια-ελεύθερη (bound-free) ακτινοβολία, καθώς και η σκέδαση των 
ηλεκτρονίων. Παρ’ όλα αυτά, ακόµα και στην ορατή περιοχή, µπορούµε να 
σηµειώσουµε ότι µια τέτοια εικόνα καθώς και οι παράµετροι Teff, g και Vsini δεν 
θα µπορούσαν να ερµηνεύσουν τον πλούτο και την ποικιλία των ιδιοτήτων των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be, ούτε βεβαίως, θα µπορούσαµε να δώσουµε µια 
ικανοποιητική ερµηνεία µέσα στα γενικά πλαίσια της κλασικής θεωρίας των 
αστρικών ατµοσφαιρών. 

Ένα χρόνο µετά την πρόταση του µοντέλου, οι Struve & Swings (1932) 
σηµείωσαν τη µεγάλη αδυναµία του, όταν ήρθαν αντιµέτωποι µε τις 
παρατηρούµενες µεταβολές στους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Μισό αιώνα 
αργότερα, αναγκαστήκαµε να παραδεχθούµε ότι οι γραµµές εκποµπής και η 
µεταβλητότητα είναι δύο αλληλένδετα φαινόµενα και ότι δεν µπορούµε να 
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περιγράψουµε τις γραµµές εκποµπής αν δεν κατανοήσουµε τη µεταβλητότητά 
τους. Παρ’ όλα αυτά, η ουσιαστική διαφωνία µεταξύ του µοντέλου και των 
παρατηρήσεων προέρχεται από το µακρινό υπεριώδες, όπου φαίνεται να υπάρχει 
µια περιοχή στην εξώτερη ατµόσφαιρα των αστέρων φασµατικού τύπου Be, την 
οποία κανένα µοντέλο δεν έχει προβλέψει. Αντί µιας ψυχρής, χαµηλού ιονισµού 
περιοχής, παρατηρούµε µια θερµή υπεριονισµένη περιοχή, δηλαδή την περιοχή της 
χρωµόσφαιρας και του στέµµατος. Αντί των υψηλών ταχυτήτων περιστροφής, 
παρατηρούµε ταχύτητες διαστολής µεγαλύτερες της ταχύτητας διαφυγής στην 
επιφάνεια του αστέρα. Αντί της εκροής µάζας, που υποθέταµε ότι περιορίζεται στο 
επίπεδο του ισηµερινού, παρατηρούµε µεγάλες ταχύτητες διαστολής σε αστέρες 
που ταξινοµήθηκαν ως pole-on, δηλαδή στη διεύθυνση του άξονα περιστροφής 
(Peters 1981). Η εικόνα ενός ψυχρού περιστρεφόµενου δίσκου στο επίπεδο του 
ισηµερινού αντικαθίσταται µε την εικόνα µιας θερµής υπεριονισµένης 
ατµόσφαιρας µε βίαιη διαστολή. Το µοντέλο περιστροφής κλονίζεται από τις 
παρατηρήσεις αυτών των στοιχείων. Είναι ξεκάθαρο ότι οποιοδήποτε µοντέλο για 
αστέρες φασµατικού τύπου Be πρέπει να αναπαριστά όλες αυτές τις παρατηρήσεις 
µέσα σε ένα συνεπές, λογικά συγκροτηµένο πλαίσιο. 
Σχεδόν όλα τα µοντέλα για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be έχουν υιοθετήσει 
τα γενικά χαρακτηριστικά του µοντέλου περιστροφής του Struve. Σύµφωνα µ’ 
αυτή τη λογική θα πρέπει να περιλαµβάνουν δύο αλληλένδετα µέρη: 
1. Το υδροδυναµικό πρόβληµα του σχηµατισµού του περιβλήµατος, 
ξεκινώντας από τις περιστροφικές αστάθειες που προκύπτουν από την κρίσιµη 
περιστροφή του αστέρα. Η λύση αυτού του προβλήµατος θα πρέπει να 
προσδιορίζει την πυκνότητα, τη θερµοκρασία, και, αν θεωρήσουµε τη ροή µάζας 
σταθερή, την κατανοµή ταχυτήτων σε κάθε σηµείο του περιβλήµατος. 
2. Τη λύση της εξίσωσης µεταφοράς, ώστε να συγκρίνουµε το πρότυπο φάσµα 
µε το πραγµατικό φάσµα. 
Αν θέλουµε να αναπαραστήσουµε έναν πραγµατικό αστέρα, οι παράµετροι που θα 
καθορίζουν το µοντέλο θα πρέπει να λαµβάνουν υπόψη τη µεταβλητή φύση των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be και τους διαφορετικούς τύπους φασµάτων που 
µπορεί να δώσει ο ίδιος αστέρας (φάση Be και κανονική φάση Β). Ακόµη, η 
µελέτη των µεταβολών συγκεκριµένων αστέρων υπονοεί ότι η ακολουθία των 
γεγονότων είναι φυσικής σηµασίας και αυτά τα γεγονότα είναι αµετάκλητα. Έτσι, 
οι παράµετροι του µοντέλου θα πρέπει να µεταβάλλονται και µε το χρόνο. Είναι 
προφανές ότι η κατασκευή των µοντέλων των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
απέχουν πολύ από µια πλήρη λύση των δύο αυτών προβληµάτων, κυρίως του 
πρώτου: αντί να λύσουµε το υδροδυναµικό πρόβληµα, υποθέτουµε µια λύση γι’ 
αυτό, ώστε να έχουµε µια κατανοµή πυκνότητας στο περίβληµα. Αυτό το µέρος 
είναι σηµαντικό για την κατασκευή της adhoc µορφής των µοντέλων. Όσο για το 
δεύτερο µέρος, αν και έχει υποστεί σηµαντική βελτίωση στη θεωρία της διάδοσης 
της ακτινοβολίας, αυτές οι βελτιώσεις δεν έχουν χρησιµοποιηθεί πλήρως για την 
κατασκευή ενός µοντέλου για τους πραγµατικούς αστέρες φασµατικού τύπου Be, 
λόγω της µεγάλης συνθετότητας του προβλήµατος. Όµως, αν και η πρόοδος που 
έχει γίνει στην αντιµετώπιση της εξίσωσης διάδοσης και στη χρήση της 
πιθανότητας διαφυγής που εισήγαγε ο Sobolev (1947, 1957) δεν συνεισφέρει στην 
καλύτερη κατανόηση του φαινοµένου Be, σίγουρα βελτιώνει τα µαθηµατικά 
εργαλεία που µας βοηθούν να το διερευνήσουµε. Η µεγαλύτερη αδυναµία των 
adhoc µοντέλων προκύπτει από το γεγονός ότι οι νέες παρατηρήσεις καταλήγουν 
πάντα σε σηµαντικές διαφορές από τα µοντέλα και οι απαραίτητες διαµορφώσεις 
γι’ αυτές τις παρατηρήσεις δίνουν, γενικά, στα µοντέλα µια ακόµα πιο αυθαίρετη 
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φύση. Παρ’ όλα αυτά αν έχουµε υπόψη µας τις adhoc θεωρήσεις, στις οποίες 
βασίζονται, αυτά τα µοντέλα µπορούν να δώσουν ένα πλαίσιο για περαιτέρω 
έρευνα. 

Στο adhoc µοντέλο του Limber (1964, 1967, 1969) βλέπουµε µια 
προσπάθεια για την υδροδυναµική λύση του προβλήµατος της εκροής µάζας λόγω 
περιστροφής. Στην πραγµατικότητα καταλήγει µόνο σε µια λύση ισορροπίας, όπου 
η ροή µάζας είναι παντού µηδενική και όπου το περίβληµα είναι άπειρο, στατικό 
και οµογενές. Έτσι, η ροή µάζας αποτελεί απαραίτητα µια πρόσθετη φυσική 
παράµετρο, ανεξάρτητη των παραµέτρων που καθορίζουν τη φωτόσφαιρα του 
αστέρα και πρέπει να συµπεριληφθεί, αν θέλουµε να περιγράψουµε την περίπτωση 
ενός πραγµατικού περιβλήµατος. Ο Limber αποδίδει την προέλευσή του στις 
ιδιότητες της κατώτατης ατµόσφαιρας και θεωρεί ότι αυτές οι ιδιότητες των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be προκύπτουν κυρίως από την κρίσιµη περιστροφή. 

 
Συµπεράσµατα από τις γραµµές εκποµπής Balmer 

Η κλασική θεωρία των ατµοσφαιρών προβλέπει µόνο γραµµές 
απορρόφησης στα αστρικά φάσµατα. Ακόµα και αν λάβουµε υπόψη µας 
καταστάσεις χωρίς Τοπική Θερµοδυναµική Ισορροπία, µπορούµε να παράγουµε 
µόνο ασθενείς πυρήνες εκποµπής στις γραµµές. Η παρουσία των γραµµών 
εκποµπής µε τις εντάσεις που παρατηρούνται στους αστέρες φασµατικού τύπου 
Be, ή ακόµα και σε θερµούς υπεργίγαντες, δείχνουν ότι οι καταστάσεις 
υδροστατικής ισορροπίας και/ή ακτινοβολιακής ισορροπίας δεν στέκουν. Η 
ερµηνεία των γραµµών εκποµπής µε όρους εκτεταµένου περιβλήµατος υπονοεί, 
τουλάχιστον, ότι η υδροστατική ισορροπία δεν υφίσταται σ’ αυτές τις 
ατµόσφαιρες. 

Οι διάφοροι µηχανισµοί που είναι ικανοί να παράγουν γραµµές εκποµπής 
στα φάσµατα των θερµών αστέρων έχουν µελετηθεί πλήρως και περιγράφονται 
ξεκάθαρα από τον Pagel (1960). Το πρώτο πρόβληµα, που προκύπτει από την 
ερµηνεία των φασµάτων µε γραµµές εκποµπής, είναι αυτό του ιονισµού των 
ατόµων. Οι περισσότερες µελέτες υποθέτουν ότι οι γραµµές εκποµπής οφείλονται 
στην επανασύνδεση που ακολουθεί τον φωτοϊονισµό του αερίου στο περίβληµα, 
λόγω της ακτινοβολίας του αστέρα. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσµατα των µελετών 
των πλανητικών νεφελωµάτων δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be, γιατί οι ακτίνες των περιβληµάτων τους είναι πολύ 
µικρότερες από αυτές των νεφελωµάτων. Οι πρώτοι προσδιορισµοί για τις ακτίνες, 
που έγιναν κυρίως από τον Struve (1931a, b) από τα παρατηρούµενα εύρη των 
γραµµών εκποµπής µε την υπόθεση της διατήρησης της στροφορµής, οδήγησαν σε 
τιµές της τάξης των 3-5 αστρικών ακτίνων. Οι Burbidge&Burbidge (1953) µε µια 
απλή µέθοδο υπολόγισαν ότι η ακτίνα του περιβλήµατος µορφής δίσκου είναι 
περίπου 10 R* και ότι η ηλεκτρονιακή πυκνότητα είναι περίπου 1013. Αυτές οι 
µέθοδοι και αυτά τα αποτελέσµατα χρησιµοποιούνται ακόµα παρά την 
προσεγγιστική τους φύση. Οι ακτίνες που βρήκαν οι Burbidge & Burbidge είναι 
της ίδιας τάξης µε αυτές που δίνουν κάποια πολύ πιο περίπλοκα adhoc µοντέλα, 
αλλά η ηλεκτρονιακή πυκνότητα, που θεωρείται σταθερή, είναι περίπου 10 φορές 
µεγαλύτερη. Ο Kitchin (1970, 1973) πρότεινε µια µέθοδο για τον καθορισµό του 
µεγέθους των Be περιβληµάτων από το λόγο των εντάσεων του εσωτερικού και 
εξωτερικού µέρους των γραµµών εκποµπής. Υποθέτοντας ότι το περίβληµα 
παρουσιάζει µόνο περιστροφική κίνηση, υπολόγισε την τιµή των 10-15 R*. 

Γνωρίζοντας ότι οι τιµές για τους παράγοντες εξασθένησης και για την 
πυκνότητα στα περιβλήµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be είναι πολύ 
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µεγαλύτερες σε σχέση µε τις αντίστοιχες των πλανητικών νεφελωµάτων, δεν 
µπορούµε να υποθέσουµε ότι ο ιονισµός στο περίβληµα προέρχεται µόνο από τη 
βασική στάθµη. Μια ρεαλιστική αντιµετώπιση θα πρέπει να λάβει υπόψη και 
ιονισµό από τις διεγερµένες στάθµες, όπως έδειξε ξεκάθαρα ο Miyamoto (1950). 

Για το περίβληµα των αστέρων φασµατικού τύπου Be έχουν υιοθετηθεί δύο 
διαφορετικές απόψεις. Η µία υποθέτει ότι το περίβληµα είναι στατικό και η άλλη 
υποθέτει ότι οι εκτεταµένες ατµόσφαιρες κινούνται. Σε καµία, όµως, από τις δύο 
περιπτώσεις δεν έχει βρεθεί µια λογικά συγκροτηµένη λύση για τις εξισώσεις της 
στατιστικής ισορροπίας, της διάδοσης της ακτινοβολίας και των εξισώσεων της 
δυναµικής του αερίου, ώστε να ερµηνεύσουν το παρατηρούµενο φάσµα ενός 
αστέρα φασµατικού τύπου Be. 
 
Το στατικό περίβληµα 

Το σύστηµα των εξισώσεων για τη στατιστική ισορροπία έχει λυθεί µε 
σκοπό να καθοριστούν οι πληθυσµοί των διάφορων επιπέδων, χωρίς να ληφθούν 
υπόψη τα χαρακτηριστικά του πεδίου ταχυτήτων στη διάδοση της ακτινοβολίας 
στο περίβληµα (Miyamoto 1949, 1952, Kogure 1959, 1961, 1967, 1969, Pottasch 
1961). Σ’ αυτές τις µελέτες θεωρούνται διαφορετικές αδιαφάνειες, παρουσιάζεται 
το άτοµο του υδρογόνου σε διάφορα επίπεδα και υιοθετούνται διαφορετικές τιµές 
για τη θερµοκρασία (που θεωρείται οµοιόµορφη), ώστε τα αποτελέσµατα να µην 
είναι άµεσα συγκρίσιµα. Το πρόβληµα του προσδιορισµού της συνάρτησης πηγής 
σε κάθε σηµείο του περιβλήµατος έχει αντιµετωπιστεί προσεγγιστικά και 
ουσιαστικά έχουν µελετηθεί οι διάφορες φυσικές διαδικασίες µε τις οποίες η 
αστρική ακτινοβολία διαδίδεται στο περίβληµα. 

 
Το κινούµενο περίβληµα 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι ταχύτητες που παρατηρούµε στην ορατή 
περιοχή του φάσµατος είναι πολύ µικρότερες από την ταχύτητα διαφυγής στην 
επιφάνεια του αστέρα. Όµως, γενικά, είναι µεγαλύτερες από τη θερµική ταχύτητα 
και έτσι δεν µπορούµε να αγνοήσουµε τα χαρακτηριστικά τους. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, το πεδίο ακτινοβολίας στις γραµµές εξαρτάται κυρίως από το πεδίο 
ταχυτήτων στο περίβληµα. Ο Rottenberg (1952) µελέτησε τις επιδράσεις του 
φαινοµένου Doppler στη λύση της εξίσωσης διάδοσης στις γραµµές, µε σκοπό να 
υπολογίσει τα περιγράµµατα των γραµµών στους αστέρες τύπου PCygni. 
Μελέτησε την επίδραση της µεταβολής της συχνότητας στην ακτινοβολία, στην 
περίπτωση όπου ο αστέρας περιβάλλεται από ένα γεωµετρικά λεπτό σύστηµα 
διαστελλόµενων περιβληµάτων. 

Ο Sobolev (1947, 1957) έδειξε ότι σε µια κινούµενη ατµόσφαιρα, όπου η 
βαθµίδα της ταχύτητας είναι µεγάλη, η αντιµετώπιση του προβλήµατος της 
διάδοσης είναι πιο απλή, γιατί το µέσο τείνει να γίνει οπτικά λεπτό λόγω του 
φαινοµένου απώλειας ύλης. Η εφαρµογή της µεθόδου του ενδείκνυται σε αστέρες 
µε γραµµές εκποµπής, και κυρίως στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, αφού η 
τιµή της κλίσης της ταχύτητας είναι µεγάλη στη διεύθυνση παρατήρησης, είτε η 
κίνηση του περιβλήµατος είναι περιστροφή είτε διαστολή ή συνδυασµός και των 
δύο. 

Οι παρατηρούµενες «µειώσεις Balmer» (οι εντάσεις των γραµµών 
εκποµπής Balmer κανονικοποιηµένες ως προς την ένταση της γραµµής εκποµπής 
Ηβ) και οι µειώσεις που υπολογίζονται από τη µέθοδο του Sobolev συµφωνούν, 
ενώ οι παρατηρούµενες τιµές δεν συµφωνούν µε τις µειώσεις που υπολογίζονται 
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από τον Kogure (1967) στη στατική περίπτωση (Briot 1971). Είναι πιθανό, µε τη 
µέθοδο του Sobolev, να υπολογίζεται το µεγάλο εύρος των µειώσεων Balmer που 
παρατηρούνται στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, δίνοντας διαφορετικές τιµές 
στην κλίση της ταχύτητας στο περίβληµα. 

Για να υπολογιστούν τα περιγράµµατα, η γεωµετρία του περιβλήµατος και 
η ικανότητα εκποµπής συναρτήσει του βάθους αντιµετωπίζονται µε adhoc µέθοδο. 
Όπως έχουµε αναφέρει, δεν υπάρχει καµιά θεωρία, η οποία να µας επιτρέπει να 
καθορίσουµε την κατανοµή πυκνότητας στο περίβληµα. Καθορίζεται από το adhoc 
πεδίο ταχυτήτων, µε την εισαγωγή της υπόθεσης διατήρησης της ακτινικής ροής 
µάζας. Αρχικά, υποθέτουµε ένα πεδίο ταχυτήτων, το οποίο στη συνέχεια 
βελτιώνεται συνεχώς µέχρι να επέλθει συµφωνία µεταξύ παρατηρούµενων και 
υπολογισµένων περιγραµµάτων. 

Σύµφωνα µε την Doazan (1982),o καθορισµός του πεδίου ταχυτήτων δίνει 
τη δυνατότητα να ορίσουµε επιφάνειες ίδιας ακτινικής ταχύτητας, που εκπέµπουν 
φωτόνια ίδιας συχνότητας στην ακτίνα παρατήρησης. Δεν υπάρχει αντιστοίχηση 
ένα προς ένα µεταξύ της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας, σε µια δεδοµένη συχνότητα, 
και του βάθους από το οποίο γίνεται η εκποµπή. Έτσι, δεν είναι δυνατό να 
εξάγουµε την εξάρτηση του βάθους από την πυκνότητα αναλύοντας το 
παρατηρούµενο περίγραµµα. Αυτό σηµαίνει ότι µπορούµε να πάρουµε το ίδιο 
περίγραµµα από διαφορετικές κατανοµές ταχυτήτων και εποµένως από 
διαφορετικές κατανοµές πυκνότητας. Δηλαδή το µοντέλο που κατασκευάζεται για 
να ερµηνεύσει το περίγραµµα µιας γραµµής που δηµιουργείται στο περίβληµα, δεν 
θα είναι µοναδικό. Για να περιορίσουµε την αυθαιρεσία του µοντέλου, 
προσπαθούµε να συγκρίνουµε ταυτόχρονα το µεγαλύτερο δυνατό πλήθος 
υπολογισµένων φασµατικών χαρακτηριστικών µε τα αντίστοιχα των 
παρατηρούµενων φασµάτων. 

Παρ’ όλα τα µειονεκτήµατά της, η µέθοδος Sobolev (1947, 1957) ή αλλιώς 
µέθοδος πιθανότητας διαφυγής (EPM, EscapeProbabilityMethod), έχει 
χρησιµοποιηθεί ευρύτατα για την αντιµετώπιση του προβλήµατος της διάδοσης 
στις περιπτώσεις όπου, για το επιλεγµένο πεδίο ταχυτήτων, η ακτίνα παρατήρησης 
τέµνει τις επιφάνειες ίδιας ακτινικής ταχύτητας µόνο σε ένα σηµείο. Αυτή είναι η 
περίπτωση της διαστολής που δεν συνδέεται µε την περιστροφή. Για µια τέτοια 
κατάσταση ο Rublev (1961, 1964) έδειξε ότι είναι πιθανό να πάρουµε µια πολύ 
µεγάλη ποικιλία περιγραµµάτων, µεταβάλλοντας τις κατάλληλες παραµέτρους. 
Όταν, όµως, η περιστροφή συνδέεται µε τη διαστολή ή συστολή, όπως υποθέτουµε 
ότι συµβαίνει στην περίπτωση των αστέρων φασµατικού τύπου Be, τότε η ακτίνα 
παρατήρησης τέµνει τις επιφάνειες ίδιας ακτινικής ταχύτητας σε περισσότερα από 
ένα σηµεία. Σ’ αυτή την περίπτωση, η επίδραση της ακτινοβολίας στις διάφορες 
περιοχές του περιβλήµατος µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στην 
εµφανιζόµενη ροή (Noerdlinger & Rybicki 1974, Surdej 1977). 

 
Ad hoc µοντέλα για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be 

Από τη στιγµή που δεν έχει βρεθεί ακόµα λύση για το υδροδυναµικό 
πρόβληµα του σχηµατισµού του περιβλήµατος, όλα τα µοντέλα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be είναι adhoc. Έτσι, δεν µπορεί να είναι δεδοµένη η αλήθεια 
τους. Γι’ αυτό πρέπει να έχουµε υπόψη µας την αυθαίρετη φύση κάποιων 
υποθέσεων στις οποίες βασίζεται η κατασκευή τους και δεν µπορούµε να 
περιµένουµε από ένα τέτοιο µοντέλο να µπορεί να περιγράψει επακριβώς έναν 
πραγµατικό αστέρα. 
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Υπάρχει ένας µεγάλος αριθµός µοντέλων αστέρων φασµατικού τύπου Be, τα 
οποία µπορούν να ταξινοµηθούν σε δύο κατηγορίες: 
1. Μοντέλα στα οποία το περίβληµα σχηµατίζεται από τον αστρικό άνεµο. 
2. Διπλά µοντέλα στα οποία το περίβληµα παράγεται από µεταφορά µάζας σε 
ένα διπλό σύστηµα, όπου ο συνοδός αστέρας γεµίζει την εσωτερική λαγκρανζιανή 
του επιφάνεια. 

Πρέπει, ακόµη, να συµπεριλάβουµε τα µοντέλα µε στατικό περίβληµα που 
έχουν αναπτυχθεί από τον Kogure (1969) σύµφωνα µε τις ιδέες του Miyamoto 
(1950), καθώς επίσης και το µοντέλο ελλειπτικού δακτυλίου που αναπτύχθηκε από 
τους Huang (1972, 1973, 1977, 1978) και Albert & Huang (1974), για να 
εξηγήσουν κυρίως τις µεταβολές V/R. Τέλος, αναφέρουµε µια σειρά µοντέλων, τα 
οποία κατασκευάστηκαν για να ερµηνεύσουν ένα πιο περιορισµένο αριθµό 
παρατηρήσεων, όπως την πόλωση ή την υπέρυθρη υπεροχή (IRexcess). Αυτά τα 
µοντέλα έδωσαν στην πραγµατικότητα τις πρώτες φυσικές εξηγήσεις αυτών των 
φαινοµένων, τις οποίες έχουν συµπεριλάβει τα πιο ολοκληρωµένα adhoc µοντέλα. 

Τα µοντέλα αστρικού ανέµου διαφέρουν µεταξύ τους κυρίως στις adhoc 
καταστάσεις που έχουν υιοθετήσει, λόγω της απουσίας λύσης του υδροδυναµικού 
προβλήµατος, και στις µεθόδους που χρησιµοποιούν για να καθορίσουν την 
κατάσταση ιονισµού στο περίβληµα και στα παρατηρούµενα περιγράµµατα. 
Υπενθυµίζουµε ότι αυτά τα µοντέλα κατασκευάστηκαν µε σκοπό να 
αναπαραστήσουν µόνο τις παρατηρήσεις στην ορατή και υπέρυθρη περιοχή µε τις 
οποίες συµφωνούν τα υπολογισµένα, µ’ αυτό τον τρόπο, φασµατικά 
χαρακτηριστικά. Η συµφωνία αυτή εξηγείται από το µεγάλο αριθµό ελεύθερων 
παραµέτρων που µπορούν να εισαχθούν αυθαίρετα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, 
τα ίδια φασµατικά χαρακτηριστικά µπορούν να αναπαραχθούν από διαφορετικά 
µοντέλα, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει µοναδική λύση στο πρόβληµα. 
Εποµένως, δεν είναι παράξενο το γεγονός ότι διάφορα και διαφορετικά µοντέλα 
που έχουν κατασκευαστεί υπό διαφορετικές συνθήκες µπορούν να δώσουν 
παρόµοια αποτελέσµατα. Πρέπει ακόµη να σηµειώσουµε, ότι κανένα από αυτά τα 
µοντέλα δεν είναι ικανό να ερµηνεύσει τις παρατηρήσεις στην υπεριώδη περιοχή 
χωρίς σηµαντικές τροποποιήσεις και σηµαντικές αντιφάσεις. 

Τα µοντέλα αστρικού ανέµου δεν διαφέρουν µόνο στις adhoc καταστάσεις 
και τις χρησιµοποιούµενες µεθόδους, αλλά και σε ένα πλήθος παρατηρησιακών 
χαρακτηριστικών που ερµηνεύουν και αναπαράγουν αριθµητικά. Μεταξύ αυτών, 
τα µοντέλα που αναπτύχθηκαν από τους Marlborough (1969) και Poeckert & 
Marlborough (1978), ακολουθώντας τις αρχικές ιδέες του Limber (1964, 1967, 
1969), είναι µετά βεβαιότητας αυτά που αναπαράγουν το µεγαλύτερο αριθµό 
παρατηρησιακών χαρακτηριστικών. Πρέπει, βεβαίως, να αναφέρουµε και το 
µοντέλο της Doazan (1965), που ήταν το πρώτο το οποίο βασίστηκε στη µέθοδο 
του Sobolev (1947, 1957). Θεωρεί δύο διαφορετικούς νόµους ταχυτήτων για να 
αναπαράγει το περίγραµµα της Ηα στον αστέρα HD 50138: στον ένα νόµο η 
ταχύτητα µειώνεται προς τα έξω και στον άλλο η ταχύτητα αρχίζει να αυξάνει 
µεταξύ 1R* και 2R* ενώ στη συνέχεια µειώνεται. Τέλος, το µοντέλο του Hutchings 
(1970a, b, 1971) δέχεται ένα νόµο αυξανόµενης, προς τα έξω, ταχύτητας και 
χρησιµοποιεί πληθυσµούς υπολογισµένους από τους Baker & Menzel (1938) µε 
κάποιες τροποποιήσεις. 
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Το µοντέλο Doazan – Thomas για την ατµοσφαιρική δοµή των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be 

 
Ιστορική αναδροµή 

Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, έχουν γίνει δύο προσεγγίσεις για τη δοµή των 
εξώτερων ατµοσφαιρών των αστέρων φασµατικού τύπου Be από τον 
Struve(1931a, b, 1942) που βασίζονται σε παρατηρήσεις του ορατού φάσµατος. Η 
πρώτη, εστιάζει µόνο στους αστέρες φασµατικού τύπου Be και, υποθέτοντας τις 
αιτίες που δηµιουργούν µια εκτεταµένη ατµόσφαιρα, επιβάλλει µια συγκεκριµένη 
γεωµετρία για την πρότυπη ατµόσφαιρα. Η δεύτερη, εκτός των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be, συµπεριέλαβε και αστέρες µε παρόµοιες γραµµές εκποµπής 
και έθεσε τον προβληµατισµό για το πώς θα µπορούσε να είναι µια πρότυπη 
ατµόσφαιρα για όλους αυτούς τους αστέρες. Έγιναν κάποιες προσπάθειες για την 
προσαρµογή του πρώτου µοντέλου σε δεδοµένα του µακρινού υπεριώδους, των 
ακτίνων - Χ, του µακρινού υπέρυθρου και των ραδιοκυµάτων. Για το δεύτερο 
µοντέλο δεν έγινε κάτι τέτοιο, αφού οι διαφορές µεταξύ των αστέρων παρόµοιων 
τύπων ήταν περισσότερες από τις οµοιότητες. Έγινε και µια τρίτη προσέγγιση για 
να καθιερωθεί εµπειρικά µια πρότυπη ατµόσφαιρα: µια σύγκριση µεταξύ 
ιδιόµορφων και κανονικών αστέρων, υποθέτοντας ότι η κύρια διαφορά έγκειται 
στο εύρος των τιµών των µη θερµικών φαινοµένων. Η Doazan (1982) βασίστηκε 
στη δεύτερη προσέγγιση του Stuve για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be και 
παρόµοιους αστέρες, εξετάζοντας όλα τα δεδοµένα, µετά την πρόταση του Struve, 
και θεώρησε ότι οι διαφορές µεταξύ των αστέρων Be και των παρόµοιων αστέρων 
είναι όµοιες µε αυτές µεταξύ των κανονικών και ιδιόµορφων αστέρων. Ως εκ 
τούτου, η διαφοροποίηση προκύπτει από διαφορές στο µέγεθος, στις χρονικές 
κλίµακες και σε άλλα χαρακτηριστικά των µη θερµικών ιδιοτήτων των αστέρων 
που παρουσιάζουν τέτοια φαινόµενα. 
 
Πρότυπη ατµόσφαιρα Ι του Struve: Μόνο για τους αστέρες φασµατικού τύπου 
Be 

Σε αυτό το µοντέλο ο Struve (1931a, b) θεωρεί ότι µια εκτεταµένη 
ατµόσφαιρα αντιστοιχεί απλώς στο χώρο που καταλαµβάνει το υλικό που έχει 
εκτιναχθεί από το επίπεδο του ισηµερινού, λόγω του γεγονότος ότι η ταχύτητα 
περιστροφής του αστέρα έχει τιµή πολύ κοντά στην ταχύτητα διαφυγής της 
φωτόσφαιρας. Ο Struve θεώρησε ότι η εκροή υλικού έγινε σε µία φάση και 
σχηµάτισε ένα δακτύλιο στον ισηµερινό παρόµοιο µε αυτό των πλανητών. 
Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, η εκροή υλικού θεωρείται ότι είναι συνεχής και 
προέρχεται από υποατµοσφαιρικά στρώµατα, τη χρονική περίοδο κατά την οποία 
η αστρική εξέλιξη δίνει στην ταχύτητα περιστροφής την κρίσιµη τιµή, 
καταλήγοντας σε έναν ασταθή σχηµατισµό. 

Πρώτα απ’ όλα, τα βασικά δεδοµένα είναι οι παρατηρήσεις των γραµµών 
εκποµπής και η εξήγησή τους, όπως απαιτείται από µια εκτεταµένη ατµόσφαιρα. 
Στη συνέχεια, επίσης βασική, είναι η µορφή σε σχήµα δίσκου των γραµµών 
απορρόφησης του HeI, οι οποίες υποδηλώνουν γρήγορη περιστροφή και η 
εµφάνιση γραµµών εκποµπής µεγάλου εύρους, οι οποίες συνοδεύουν γραµµές 
απορρόφησης HeI επίσης µεγάλου εύρους. Στην αρχή θεωρήθηκε ότι τα εύρη των 
γραµµών εκποµπής καθορίζονται από την περιστροφή και έτσι η προέλευση της 
γραµµής αποδόθηκε στον ισηµερινό δίσκο. Παρ’ όλα αυτά, τέτοιες σχέσεις 
ανάµεσα στα εύρη των γραµµών απορρόφησης και εκποµπής αποτελούν γενικές 
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τάσεις και όχι αυστηρούς συσχετισµούς, αν λάβουµε υπόψη µας την 
παρατηρούµενη µεταβλητότητα στα εύρη των γραµµών ενός αστέρα φασµατικού 
τύπου Be και τις διαφορές µεταξύ αστέρων που έχουν την ίδια Vsini. Μια απλή 
επεξεργασία του µοντέλου περιστροφής του ισηµερινού δακτυλίου, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις των Gerasimović (1934) και Limber (1964, 1967, 1969, 1974, 1976) 
για ροή προς τα έξω από τον ισηµερινό, οδήγησε στο συµπέρασµα ότι οι γραµµές 
εκποµπής δεν σχηµατίζονται απαραίτητα µόνο λόγω περιστροφής. Σε µια τέτοια 
πρότυπη ατµόσφαιρα, όλα τα ασυνήθιστα, µη θερµικά χαρακτηριστικά 
αποδόθηκαν στον ισηµερινό δίσκο και θεωρήθηκε ότι προκύπτουν µόνο από µια 
αστάθεια λόγω της κρίσιµης περιστροφής του αστέρα. Τα βασικά χαρακτηριστικά 
αυτού του µοντέλου είναι ότι εστιάζει µόνο στους αστέρες φασµατικού τύπου Be 
και βασίζεται εξ ολοκλήρου σε µια περιστροφική αστάθεια. Δεν έχει σηµασία αν 
το µοντέλο θεωρεί εκροή υλικού σε µία µόνο φάση (Struve) ή συνεχή (Limber). 
Αυτό που έχει σηµασία είναι να µπορεί να συµπεριληφθεί η µεταβλητότητα, κάτι 
που γίνεται στην εκδοχή του Limber αλλά όχι του Struve. Οι παρατηρήσεις στο 
µακρινό υπεριώδες δίνουν ταχύτητες µεγαλύτερες της ταχύτητας διαφυγής σε 
pole-on, αλλά και σε equator-on αστέρες, και η απουσία οποιουδήποτε 
συσχετισµού µεταξύ της τιµής της ταχύτητας διαστολής και της Vsini για άλλους 
αστέρες έρχεται σε αντίθεση µε αυτό το µοντέλο. 

Η καινοτοµία στο µοντέλο του Limber ήταν ότι απέδωσε την εκτεταµένη 
ατµόσφαιρα, που απαιτείται από τις γραµµές εκποµπής, σε µια συνεχή ροή µάζας 
από τον αστέρα, ίση µε τη ροή που προκαλείται αποκλειστικά από µια µη θερµική 
αστάθεια και δοµή των υποατµοσφαιρικών στρωµάτων. Ακόµη, το µοντέλο του 
Limber δίνει έµφαση στην ανάγκη ύπαρξης µεταβλητής ροής µάζας και εποµένως 
µεταβλητής δοµής των υποατµοσφαιρικών στρωµάτων. 

Όσον αφορά τη θερµική και φασµατοσκοπική κατάσταση της εξώτερης 
ατµόσφαιρας, ασχολούµαστε κυρίως µε τις γραµµές Balmer και τις γραµµές του 
FeII. Μελετώντας αυτές τις γραµµές παρατηρούµε ότι στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Β οι γραµµές υδρογόνου παρουσιάζουν ισχυρή απορρόφηση, µε την ένταση 
να µειώνεται από τους αστέρες φασµατικού τύπου Β9 προς τους Β0. Το µέγιστο 
της έντασης παρατηρείται σε αστέρες Α0-Α2. Οι γραµµές του FeII δεν 
παρατηρούνται, παρά µόνο σε αστέρες µεταγενέστερους του φασµατικού τύπου 
Α0. Εποµένως, όταν παρατηρούµε ισχυρές γραµµές εκποµπής υδρογόνου στους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η εκποµπή είναι 
αποτέλεσµα του υπεριονισµού σε µια χρωµοσφαιρική περιοχή θερµότερη της 
φωτόσφαιρας. Μια τέτοια ερµηνεία ίσως ταιριάζει σε κάποιες από τις γραµµές 
εκποµπής Balmer στους αστέρες TTauri και στις συνιστώσες εκποµπής CaII του 
Ήλιου. Όµως, στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, τέτοιες γραµµές εκποµπής 
Balmer υποδεικνύουν απλώς µια µεγάλη ατµοσφαιρική περιοχή σε σχέση µε τη 
φωτόσφαιρα, η οποία παράγει το γειτονικό συνεχές. Βεβαίως, αν η έκταση της 
ατµόσφαιρας θεωρείται µια ελεύθερη παράµετρος, οι γραµµές εκποµπής Balmer 
δεν αρκούν για να εκτιµηθεί ούτε η τιµή της Te, ούτε ο µηχανισµός διέγερσης σ’ 
αυτές τις εκτεταµένες εξωφωτοσφαιρικές ατµοσφαιρικές περιοχές. 

Οι οξείς και βαθείς πυρήνες των γραµµών απορρόφησης Balmer και των 
απλώς ιονισµένων µετάλλων, που καθορίζουν τη φάση Be, µοιάζουν πολύ µε τις 
γραµµές στο φάσµα του υπεργίγαντα α Cyg, φασµατικού τύπου Α2. Αυτή η 
οµοιότητα οδήγησε κάποιους µελετητές να υποθέσουν ότι σε οποιαδήποτε 
ατµοσφαιρική περιοχή στην οποία παράγονται αυτά τα φασµατικά 
χαρακτηριστικά, η Te πρέπει να παίρνει τιµές κοντά στους 104 Κ του αστέρα α Cyg 
και όχι τιµές 2·104 Κ των φωτοσφαιρών τύπου Β. Ακόµη, οι συγκεντρώσεις των 
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σωµατιδίων µοιάζουν περισσότερο µε αυτές των υπεργιγάντων, παρά µε τις 
αντίστοιχες των φωτοσφαιρών των αστέρων της Κυρίας Ακολουθίας. Τέλος, αυτές 
οι περιοχές είναι πιο έξω από εκείνες που παράγουν τις πτέρυγες εκποµπής. 

Οι γραµµές του FeII, οι οποίες εµφανίζουν συχνά εκποµπή στα φάσµατα 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be και οξείς και βαθείς πυρήνες απορρόφησης, 
είναι µια ακόµη απόδειξη για την τιµή της Te»104 Κ σε περιοχές όπου 
συγκεντρώνονται τέτοια ιόντα. Σε µερικά φάσµατα Be, τα εύρη των γραµµών 
απορρόφησης στενεύουν προοδευτικά αρχίζοντας από τις επιτρεπόµενες γραµµές 
του ΗeI προς τις γραµµές του SiII και του MgII µέχρι τις γραµµές του FeII και 
τελικά στους πυρήνες των γραµµών Balmer και του HeI στα 3965 Å. Αν 
χρησιµοποιήσουµε τέτοια εύρη γραµµών για να µετρήσουµε την ταχύτητα 
περιστροφής, όπως έκανε ο Struve (1931a, b), υποθέσουµε ότι αυτή η ταχύτητα 
µειώνεται προς τα έξω και θεωρήσουµε σταθερή στροφορµή, τότε οι γραµµές του 
FeII παράγονται αρκετά µακριά, σχεδόν στην περιοχή που παράγονται και οι 
πυρήνες απορρόφησης των γραµµών Balmer και του HeI στα 3965 Å. 
Χρησιµοποιώντας τις εκτιµήσεις του Struve για τον παράγοντα εξασθένησης της 
γραµµής του He I στα 3965 Å (W»0,1) και τις διάφορες εκτιµήσεις για την ακτίνα 
των περιοχών σχηµατισµού των γραµµών εκποµπής Balmer, καταλήγουµε στο 
συµπέρασµα ότι αυτές οι περιοχές χαµηλής θερµοκρασίας βρίσκονται σε 
απόσταση τουλάχιστον 3-5 αστρικών ακτίνων. 

Ως εκ τούτου, για να σχηµατιστούν οι γραµµές εκποµπής Balmer στους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be, πρέπει να υπάρχει µια εκτεταµένη εξώτερη 
ατµοσφαιρική περιοχή. Το φάσµα τύπου Be υποδηλώνει ότι η Te έχει µειωθεί κατά 
έναν παράγοντα 2 στην ακόµα χαµηλότερης πυκνότητας περιοχή, όπου 
παράγονται οι στενοί πυρήνες απορρόφησης. Οι απαγορευµένες γραµµές χαµηλής 
διέγερσης που παρατηρούνται στα Bep φάσµατα απαιτούν περαιτέρω µείωση της 
Te στις περιοχές που µειώνεται η πυκνότητα. Έτσι, στην ακτινική κατανοµή της Te 
και της διέγερσης και του ιονισµού, που απαιτεί το µοντέλο του Struve, φαίνεται 
ότι δεν υπάρχει χώρος για θερµότερες περιοχές, τουλάχιστον µέχρι την απόσταση 
των 5 αστρικών ακτίνων πάνω από τη φωτόσφαιρα. Γι’ αυτό το λόγο, τα adhoc 
µοντέλα, που στηρίζονται στην πρότυπη ατµόσφαιρα Ι του Struve (1931a, b), 
προσπαθούν να ερµηνεύσουν τις υπεριονισµένες περιοχές, θεωρώντας ότι αυτές 
βρίσκονται µόνο στην πολική διεύθυνση. 

 
Πρότυπη ατµόσφαιρα ΙΙ του Struve: Οι Be και παρόµοιοι αστέρες 

Αυτή ήταν η πρώτη προσπάθεια να χρησιµοποιηθούν όλα τα διαθέσιµα 
παρατηρησιακά δεδοµένα των αστέρων τύπου Be και παρόµοιων θερµών, 
ιδιόµορφων αστέρων, µε κύριο στόχο να βρεθεί πώς θα µπορούσε να είναι µια 
πρότυπη εξώτερη ατµόσφαιρα, η οποία να ανταποκρίνεται σε όλους αυτούς τους 
αστέρες. Σηµαντικό σ’ αυτή την προσπάθεια ήταν ότι ο Struve (1942) δεν 
συµπεριέλαβε τις διαφορές µεταξύ θερµών και ψυχρών αστέρων. 

Το κύριο µέληµα του Struve (1942) σ’ αυτή του την προσπάθεια ήταν να 
απαλείψει τις ατέλειες του µοντέλου. Δηλαδή, συµπεριέλαβε τη µεταβλητότητα 
των γραµµών εκποµπής την οποία θεώρησε ως το βασικό χαρακτηριστικό των υπό 
µελέτη αστέρων αντί για την περιστροφή και προσδιόρισε τους ακραίους αστέρες 
βάσει των παρατηρούµενων φασµατικών σχηµατισµών. Δηλαδή, θεώρησε ότι 
υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που είναι ασθενή, κάποια ισχυρά και κάποια 
άλλα που διαφέρουν ανάλογα µε την εποχή παρατήρησης. Έτσι, εκτός από τη 
µεταβλητότητα έχουµε και τη βαθµιαία µεταβολή της έντασης των ιδιόµορφων 
φασµατικών χαρακτηριστικών, που εντοπίστηκαν στους αστέρες φασµατικού 
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τύπου Be και εφαρµόζονται πλέον σε όλους αυτούς τους αστέρες. Αν 
κατανοήσουµε ότι υπάρχουν διάφοροι τύποι φασµατικών σχηµατισµών, µπορούµε 
να καταλάβουµε ότι η εµφάνιση κάποιων αστέρων σε διαφορετικούς φασµατικούς 
τύπους, σε διάφορες εποχές δεν οφείλεται µόνο στην προβληµατική ταξινόµηση. 
Για παράδειγµα ο αστέρας ZAnd έχει αντιµετωπιστεί ως καινοφανής, Be, Bp και 
συµβιωτικός αστέρας, ενώ σε διάφορες εποχές και ο P Cyg θεωρήθηκε αρχικά 
καινοφανής, ο οποίος σήµερα αντιµετωπίζεται σαν ένας ακραίος αστέρας – ίσως 
το µοναδικό παράδειγµα – του τύπου των υπεργιγάντων, που παρουσιάζει πολύ 
µεγάλες ταχύτητες στο ορατό, οι οποίες όµως µετρούνται µόνο στο µακρινό 
υπεριώδες. Ακόµη, ενώ η εξώτερη ατµόσφαιρα σκιάζει πάντα τη φωτόσφαιρα, 
µέχρι κάποιο βαθµό, φαίνεται ότι σ’ αυτούς τους ιδιόµορφους αστέρες, η σκίαση 
µπορεί να είναι τόσο µεγάλη ώστε επέρχεται µια σύγχυση, που οφείλεται στην 
επίδραση της εξώτερης ατµόσφαιρας, στην ταξινόµηση ΜΚ (Morgan & Keenan 
1973) που αναφέρεται στη φωτόσφαιρα στους κανονικούς αστέρες. 

Το µεγάλο εύρος των εντάσεων και των περιγραµµάτων των γραµµών 
εκποµπής Balmer κατά τις φάσεις Be και κυρίως Bp, οδήγησαν τον Beals (1939) 
να κατασκευάσει µια ακολουθία ταξινόµησης τέτοιων περιγραµµάτων κατά µήκος 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be από τον υπεργίγαντα α Cyg µέχρι τους 
υπεργίγαντες τύπου PCygni. Η ακολουθία αυτή περιέχει τους αστέρες Be, τους Bp 
καθώς και τους συµβιωτικούς αστέρες. Στο ένα άκρο της ακολουθίας βλέπουµε τις 
στατικές, οξείες και βαθιές γραµµές καθαρής απορρόφησης του α Cyg, µε τις 
οποίες µοιάζουν οι οξείς πυρήνες κάποιων γραµµών των φασµάτων τύπου Be και 
στο άλλο άκρο, τα κινηµατικά περιγράµµατα PCygni που µοιάζουν αρκετά µε τα 
αντίστοιχα των φασµάτων των αστέρων τύπου Wolf-Rayet, των Be, των Bp και 
των συµβιωτικών αστέρων. Με τη συνήθη ερµηνεία του κλασικού περιγράµµατος 
PCygni µε όρους µιας διαστελλόµενης ατµόσφαιρας, για κάποιες από αυτές τις 
εκτεταµένες εξωτερικές ατµοσφαιρικές περιοχές, αυτή η ακολουθία ταξινόµησης 
υπονοεί και έναν δυναµικό χαρακτήρα µε τάσεις διαστολής, παρά έναν στατικό. 
Πρέπει να σηµειώσουµε ότι σ’ αυτές τις πρότυπες ατµόσφαιρες, οι ταχύτητες 
διαστολής που προέκυψαν από τα κλασικά περιγράµµατα P Cygni στο ορατό, του 
ίδιου του PCyg, ήταν µεγαλύτερες από τις αντίστοιχες οποιουδήποτε άλλου 
αστέρα, εκτός των αστέρων τύπου Wolf-Rayet και των καινοφανών αστέρων, των 
οποίων οι ταχύτητες είναι της τάξης των 1.000 µέχρι 3.000 km/s. Ο αστέρας PCyg 
παρουσιάζει ταχύτητες µερικών εκατοντάδων km/s, ενώ οι αστέρες Be, οι Bp και 
οι συµβιωτικοί παρουσιάζουν ταχύτητες της τάξης των 100 km/s. 

Οι αστέρες φασµατικού τύπου Be έχουν περιγραφεί και ως µικρά 
πλανητικά νεφελώµατα. Μια τέτοια περιγραφή υπονοεί µια αξιοσηµείωτη περιοχή 
γύρω από τον αστέρα που δεν συνεισφέρει στο ορατό φάσµα. Οπτικά, πρόκειται 
για µια «οπή» γύρω από τον αστέρα, που είτε είναι πραγµατικά µια οπή ή µια 
περιοχή τόσο θερµή ή τόσο ψυχρή ώστε να είναι αόρατη σ’ αυτή τη φασµατική 
περιοχή. Γύρω από την «οπή» υπάρχει το νεφέλωµα που παράγει τις γραµµές 
εκποµπής Balmer και τις – χαµηλής διέγερσης – απαγορευµένες γραµµές 
εκποµπής. Αρχικά, θεωρήθηκε ότι πρόκειται για πραγµατική οπή, µε αποτέλεσµα 
τα ίδια τα νεφελώµατα να ταξινοµηθούν ανάµεσα στα φαινόµενα του 
µεσοαστρικού υλικού. Αργότερα, όµως, η «οπή» θεωρήθηκε σαν µια ιδιαίτερα 
εκτεταµένη περιοχή ενός ακόµα θερµότερου (άνω των 105 Κ) κεντρικού αστέρα. 
Πιθανότατα, πρόκειται για µια ιδιαίτερα εκτεταµένη χρωµοσφαιρική - στεµµατική 
περιοχή ενός αντικειµένου που µοιάζει µε έναν κεντρικό αστέρα τύπου Wolf-
Rayet. 
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Ο κύριος σύνδεσµος µεταξύ των αστέρων αυτής της ευρείας οµάδας, για 
τους οποίους ο Struve (1942) θέλησε να κατασκευάσει µια εµπειρική πρότυπη 
ατµόσφαιρα, είναι όλα τα κοινά χαρακτηριστικά που εµφανίζονται µεταξύ των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be, που φαίνεται να καθορίζουν όλους τους τύπους 
των εκτεταµένων ατµοσφαιρών. Αυτές οι εξωφωτοσφαιρικές περιοχές έχουν 
έκταση που µπορεί να είναι πολύ µικρή στη σχεδόν κανονική φάση Β ή πολύ 
µεγαλύτερη στη φάση Be και ακόµα µεγαλύτερη στους σχηµατισµούς των 
αστέρων τύπου Bep, των καινοφανών και των πλανητικών νεφελωµάτων. Μια 
βασική ερώτηση είναι: πού οφείλεται αυτή η µεταβολή έκτασης; Οφείλεται στο 
µέγεθος της ροής µάζας σε µια συγκεκριµένη εποχή ή στο µέγεθός της σε µια 
συγκεκριµένη εποχή σε σχέση, όµως, µε την αλληλεπίδρασή της µε υλικό που 
εκτινάσσεται σε άλλες εποχές; Η αλληλεπίδραση µόνο µε το µεσοαστρικό υλικό 
έχει ήδη απορριφθεί, γιατί θα έπρεπε να συµβαίνει πολύ µακριά από τον αστέρα. 

Βεβαίως, ο Struve (1942) δεν υπονοεί ότι οποιοσδήποτε αστέρας µπορεί σε 
κάποια εποχή να παρουσιάσει οποιαδήποτε από τις φάσεις ή τους σχηµατισµούς 
που βρίσκουµε σ’ αυτή την οµάδα των «Be και παρόµοιων» αστέρων. Το βασικό 
µέληµα της προσπάθειας για ένα γενικό πρότυπο, προκειµένου να µελετηθεί η 
δοµή της εξώτερης ατµόσφαιρας εκφράστηκε πολύ καλά το 1942 από τον Struve: 
Κάποια από τα ιδιόµορφα φαινόµενα, που γενικά αποδίδονται σε µια λεπτή εξώτερη 
ατµόσφαιρα σε κάποιους αστέρες προγενέστερου φασµατικού τύπου, δεν 
περιορίζονται µόνο σε κάποιους πολύ συγκεκριµένους αστέρες, αλλά, κατά πάσα 
πιθανότητα, είναι χαρακτηριστικά, τουλάχιστον σε κάποιο βαθµό, µιας πλειοψηφίας 
αστέρων σε κάποιες φάσεις της εξέλιξής τους. Σε αυτό το σηµείο ο Struve έφερε για 
παράδειγµα την ακολουθία που πρότεινε ο Beals (1939):Wolf-Rayet, PCyg, Be και 
α Cyg. Ο Struve τόνισε, ακόµη, ότι η λογική αυτής της δεύτερης προσπάθειας 
ήταν να εστιάσει στον καθορισµό του τι είναι αυτή η πρότυπη δοµή, πριν ακόµη 
αναρωτηθούµε που οφείλεται. Γι’ αυτό πρέπει να χρησιµοποιούµε το µεγαλύτερο 
δυνατό πλήθος δεδοµένων. 

Εκτός από τα παρατηρούµενα χαρακτηριστικά αυτών των αστέρων µε 
εκτεταµένες ατµόσφαιρες, ο Struve εισήγαγε ως βασικό χαρακτηριστικό της 
πρότυπης ατµόσφαιρας, κάποια δυναµικά κριτήρια. Δηλαδή, κάποιες εκτεταµένες 
ατµόσφαιρες φαίνονται σχεδόν στατικές, µε τις παρατηρούµενες ταχύτητες να 
είναι καθαρά υποθερµικές και κάποιες άλλες ατµόσφαιρες να εµφανίζουν 
δυναµικές ταχύτητες διαστολής καθαρά υπερθερµικές. Έτσι λοιπόν, ο Struve 
τόνισε ότι ο Ήλιος, που είναι ο αστέρας για τον οποίο, λόγω της θέσης του, έχουµε 
τις περισσότερες πληροφορίες για µια εκτεταµένη ατµόσφαιρα, εµφανίζει έναν 
τέτοιο διαχωρισµό σε δύο περιοχές της εκτεταµένης ατµόσφαιρας. Η χαµηλότερη 
εξώτερη ατµόσφαιρα, η χρωµόσφαιρα, εµφανίζεται σχεδόν στατική, αν και η 
κλίµακα ύψους της εκποµπής της είναι έξι φορές µεγαλύτερη από την αντίστοιχη 
κλίµακα ύψους της φωτοσφαιρικής οριακής θερµοκρασίας που παρουσιάζει 
θερµική, υδροστατική ισορροπία. Αντιθέτως, η υψηλότερη περιοχή, το στέµµα, 
εµφανίζει δυναµική κατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης και της ροής προς τα έξω. 

Μπορούµε πιο εύκολα να καταλάβουµε µια δυναµική επέκταση της 
χρωµόσφαιρας από µια στατική κατάσταση, εφαρµόζοντας ακτινοβολιακή 
ισορροπία. Οι περισσότεροι αστρονόµοι, που µελετούσαν τον Ήλιο πριν το 1942, 
θεωρούσαν ότι κάποιες τυχαίες ή στροβιλώδεις µακροσκοπικές κινήσεις στη 
χρωµόσφαιρα ήταν ικανές για να ερµηνεύσουν τη σχεδόν στατική αλλά 
επεκτεινόµενη φύση της. Οι McCrea (1928), Rosseland (1926), Unsöld (1942) 
πρότειναν διάφορα µοντέλα για µια τέτοια στροβιλώδη χρωµόσφαιρα. Ο Struve 
γνώριζε αυτό το πρόβληµα από τις µελέτες που έκαναν ο ίδιος και ο Elvey (Struve 
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& Elvey 1934) για τη διεύρυνση, όχι λόγω φαινοµένου Stark, και από τα ανώµαλα 
εύρη των γραµµών των υπεργιγάντων. Για την ερµηνεία µιας τέτοιας διεύρυνσης 
προτάθηκε ένας στροβιλισµός, κάποιες φορές υπερθερµικός. Έτσι, ο Struve (1942) 
πρότεινε ένα µοντέλο, µελετώντας τα πολύ ιδιόµορφα φαινόµενα αυτών των 
θερµών ιδιόµορφων αστέρων, οι οποίοι παράγουν µια εκτεταµένη ατµόσφαιρα. Η 
ψυχρή, σχεδόν στατική, αλλά στροβιλώδης χρωµόσφαιρα και το ψυχρό, αλλά 
δυναµικό στέµµα του Ήλιου θα ήταν η βάση του µοντέλου. Τα παρατηρούµενα 
χαρακτηριστικά των ιδιόµορφων, θερµών αστέρων θα βοηθούσαν την πιο 
λεπτοµερή µελέτη. Πιθανότατα, οι λεπτοµέρειες θα διέφεραν από αστέρα σε 
αστέρα και από εποχή σε εποχή για έναν δεδοµένο αστέρα, αλλά τα κύρια 
χαρακτηριστικά που θα διαχώριζαν τους αστέρες µεταξύ τους, θα ήταν οι 
αδιαφάνειες της χρωµόσφαιρας και του στέµµατος – οι στατικές και δυναµικές 
ατµοσφαιρικές συνιστώσες. Ο Struve (1942), σε µια πρώτη προσέγγιση, υπέθεσε 
ότι η πρότυπη ατµόσφαιρα παρουσίαζε σφαιρική συµµετρία, δηλαδή ότι η 
εξώτερη ατµόσφαιρα δεν εµφάνιζε προεξοχές όπως η φωτόσφαιρα. Πρότεινε ότι, 
ενώ οι φωτοσφαιρικές παράµετροι Teff και g µεταβάλλονται σηµαντικά από 
αστέρα σε αστέρα, θα µπορούσε να υπάρχει µια οµάδα εξώτερων ατµοσφαιρών, οι 
οποίες θα είχαν όλες την ίδια δοµή και θα διαχωρίζονταν από διαφορετικές τιµές 
της αδιαφάνειας της χρωµόσφαιρας και του στέµµατος καθώς και από την 
ταχύτητα του υλικού που εξωθείται προς τα έξω, πέρα από τον αστέρα. 

Αυτό το µοντέλο για την ψυχρή χρωµόσφαιρα και το ψυχρό στέµµα των 
αστέρων φασµατικού τύπου Be και των παρόµοιων αστέρων συµφωνούσε αρκετά, 
αλλά όχι πλήρως, µε το βασικό χαρακτηρισµό που του έδωσε ο Struve (1942), ότι, 
δηλαδή, πρέπει πρώτα να βρούµε εµπειρικά τι υπάρχει εκεί πριν αναζητήσουµε 
την αιτία. Το πρόβληµα ήταν ότι ο βασικός χαρακτηρισµός της ψυχρής 
χρωµόσφαιρας και του ψυχρού στέµµατος ήταν εµπειρικός και βασιζόταν στον 
υποϊονισµό στο ορατό. Ο µόνιµος περιορισµός της υδροστατικής ισορροπίας 
απορρίφθηκε, λόγω παρατηρησιακής αναγκαιότητας. Η ακτινοβολιακή ισορροπία 
δεν απορρίφθηκε, λόγω της παράλειψης κάποιων παρατηρησιακών δεδοµένων και 
της θερµοδυναµικής συµφωνίας µε το είδος και το µέγεθος των αρχικών 
υποθέσεων από την υδροστατική ισορροπία. Παρ’ όλα αυτά, η γραµµή του OVI 
στους αστέρες τύπου Wolf-Rayet στο τέλος της ακολουθίας Beals (1939) και οι 
στεµµατικές γραµµές στους καινοφανείς και στους συµβιωτικούς αστέρες, ήταν τα 
υπεριονισµένα φαινόµενα που υπονοούσαν ότι δεν θα έπρεπε να έχει 
συµπεριληφθεί η ακτινοβολιακή ισορροπία. Η θερµοδυναµική παράλειψη οδήγησε 
στην παραδοχή των στροβιλωδών στοιχείων και της ακύρωσης της 
ακτινοβολιακής ισορροπίας. Δηλαδή, όπως η περιστροφή από µόνη της και η 
ακτινοβολιακή ισορροπία ήταν η αδυναµία της ιδέας για συγκέντρωση στον 
ισηµερινό, έτσι και η ακτινοβολιακή ισορροπία και ο στροβιλισµός στη 
χρωµόσφαιρα ήταν η αδυναµία της ιδέας της ψυχρής χρωµόσφαιρας και του 
ψυχρού στέµµατος. 

Αυτές οι αδυναµίες µείωσαν το ενδιαφέρον, που θα έπρεπε τουλάχιστον να 
συντηρηθεί, για τις εξώτερες ατµοσφαιρικές περιοχές (χρωµόσφαιρα, στέµµα και 
µεταστεµµατικές περιοχές) των αστέρων φασµατικού τύπου Be και των 
παρόµοιων αστέρων. Η αναγνώριση των ηλιακών στεµµατικών γραµµών, που 
εµφανίζονταν και σε άλλους αστέρες, από τον Edlen (1942), ως υπεριονισµένες 
και η παρατήρηση του Redman (1942) ότι τα εύρη των ηλιακών χρωµοσφαιρικών 
γραµµών ήταν κυρίως θερµικά, έδειξαν ότι οι µεγάλες χρωµοσφαιρικές κλίµακες 
ύψους ήταν θερµικές και δεν οφείλονταν σε στροβιλισµό. Η χρωµοσφαιρική, 
σχεδόν στατική θερµική διαστολή τοποθετήθηκε σε µια πολύ σταθερή βάση, 
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διαχωρίζοντας τα χαρακτηριστικά της αυτοαπορρόφησης και της θερµικής 
διεύρυνσης, από τους Thomas & Athay (1961), από την ηλιακή έκλειψη του 1952. 
Κάτι τέτοιο είναι πολύ σηµαντικό, καθώς θέτει τη βάση για έναν εµπειρικό 
καθορισµό των περιοχών της ηλιακής εξώτερης ατµόσφαιρας, των οποίων η 
επέκταση οφείλεται αποκλειστικά σε θερµικά φαινόµενα και όχι στην 
ακτινοβολιακή ισορροπία, και των περιοχών που παρουσιάζουν µη θερµική 
δυναµική επέκταση. Στην πραγµατικότητα, µια τέτοια εµπειρική προσέγγιση 
διαχωρίζει τις περιοχές, όπου η ατµοσφαιρική διαστολή καθορίζεται µόνο από µια 
µη ακτινοβολιακή ενεργειακή ροή, από τις περιοχές, όπου ο καθορισµός αυτός 
γίνεται από µια ακτινοβολιακή ενεργειακή ροή σε συνδυασµό µε ροή µάζας. 

Με παρατηρήσεις στο µακρινό υπεριώδες από το διάστηµα και την 
ανακάλυψη του υπεριονισµού στους θερµούς αστέρες, συµπεριλαµβανοµένων και 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be και των παρόµοιων αστέρων, οι ψυχρές 
περιοχές της χρωµόσφαιρας και του στέµµατος του Struve (1931a, b) ήρθαν 
ξαφνικά αντιµέτωπες µε τις αντίστοιχες ηλιακές περιοχές (Struve 1942). Έτσι, 
αυτοί οι σχηµατισµοί της ατµόσφαιρας πήραν το όνοµα θερµή χρωµόσφαιρα και 
θερµό στέµµα. Όµως, σε αντίθεση µε τον αυστηρό καθορισµό των ηλιακών 
ατµοσφαιρικών περιοχών και για να περιγράψουµε καλύτερα τη δοµή της 
εκτεταµένης ατµόσφαιρας των αστέρων, που συνοδεύεται από µια πολύ 
ισχυρότερη ροή ύλης απ’ ό,τι η ηλιακή, δεχόµαστε την ύπαρξη κάποιων 
επιπρόσθετων σηµαντικών περιοχών που είναι υποϊονισµένες και αργές. Από 
αυτές προέρχεται η εκποµπή της γραµµής Ηα, το ψυχρό µακρινό υπέρυθρο φάσµα, 
το ψυχρό φάσµα στα ραδιοκύµατα και ίσως και το φάσµα κελύφους σκόνης. 

 
Το µοντέλο που προέκυψε από την πρότυπη ατµόσφαιρα ΙΙ του Struve και η 
σύγκριση µεταξύ κανονικών και ιδιόµορφων αστέρων(Μοντέλο Doazan - 
Thomas) 
 
Με βάση τα δύο µοντέλα του Struve (1931a, b, 1942), η Doazan (1982) πρότεινε 
ένα µοντέλο καθαρά εµπειρικό, που, σε πρώτη προσέγγιση, επιχειρεί να 
ακολουθήσει τις τρεις βασικές αρχές του µοντέλου του Struve για τη χρωµόσφαιρα 
και το στέµµα, χωρίς να επιβάλλει την υπόθεση ότι οι περιοχές της εξώτερης 
ατµόσφαιρας πρέπει να είναι ψυχρές ή να χαρακτηριστούν ως χρωµόσφαιρα ή 
στέµµα. Αυτό σηµαίνει ότι στηρίχτηκε σε τρεις προϋποθέσεις: 
1. Επικεντρώθηκε στους Be και παρόµοιους αστέρες και όχι µόνο στους Be, 
ώστε να έχει µια ευρύτερη βάση δεδοµένων 
2. Δέχτηκε την υπόθεση ότι όλοι οι αστέρες τέτοιου τύπου, ενώ διαφέρουν στις 
φωτοσφαιρικές τιµές των Te και g, έχουν την ίδια δοµή στην εξώτερη ατµόσφαιρα, 
η οποία µοιάζει µε την ηλιακή, αλλά είναι µεγαλύτερη, λόγω µεγαλύτερων τιµών 
των µη θερµικών παραµέτρων, όπως η ροή µάζας 
3. Ενδιαφέρθηκε να βρει πώς είναι, εµπειρικά, η πρότυπη ατµόσφαιρα, πριν να 
προσπαθήσει να την ερµηνεύσει ή να κάνει υποθέσεις για την προέλευσή της. 
Μετά την εποχή του Struve προέκυψαν πολλά δεδοµένα στις περιοχές των ακτίνων 
- Χ, του µακρινού υπεριώδους, του µακρινού υπέρυθρου και των ραδιοκυµάτων. 
Έτσι, η Doazan θεώρησε ότι χρειαζόταν µια ευρύτερη δοµή για την πρότυπη 
ατµόσφαιρα, από τις δύο εκτεταµένες ατµοσφαιρικές περιοχές του Struve, δηλαδή 
την ψυχρή, σχεδόν στατική και την ψυχρή δυναµική. Σύµφωνα µε τις 
παρατηρήσεις, τα δεδοµένα στο µακρινό υπεριώδες των Be και παρόµοιων 
αστέρων απαιτούν µια ποικιλία περιοχών, όπως υποδεικνύεται από το ευρύ πεδίο 
των τιµών ιονισµού και των ταχυτήτων. Σε κάποιες περιοχές η Te παίρνει τιµές 
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που ανταποκρίνονται στην οριακή φωτοσφαιρική Te και µικρές ταχύτητες και σε 
κάποιες άλλες, η Te αυξάνει σηµαντικά, ώστε να παράγει τις γραµµές των CIV, 
NV και OVI, παρουσιάζοντας τα ελάχιστα απορρόφησης µετατοπισµένα σε µια 
περιοχή ταχυτήτων από 0 µέχρι 1.500 km/s. Υπάρχουν περιοχές µε παρόµοιο 
ιονισµό αλλά πολύ διαφορετικές ταχύτητες, όπως φαίνεται από τις γραµµές των 
SiIV, CIV, NV και OVI µε διάφορα είδη συνιστωσών, από τις οποίες άλλες 
παρουσιάζουν µικρές, και άλλες µεγάλες ταχύτητες στην περιοχή των 0 µέχρι 
1.500 km/s. Εξάλλου, οι παρατηρήσεις στις ακτίνες - Χ υπονοούν την ύπαρξη και 
άλλων περιοχών, όπου η Te είναι της τάξης των 106 - 107 Κ, για τις οποίες, όµως, 
δεν έχουµε πληροφορίες για τις τιµές των ταχυτήτων τους. Όλα αυτά τα δεδοµένα 
είναι αυτόνοµα και δεν υπάρχουν συσχετισµοί µεταξύ τους, ενώ τα δεδοµένα της 
σειράς Balmer και των γραµµών του FeII, τα οποία αναφέρονται στις 
υποϊονισµένες περιοχές, δεν έχουν, ακόµα, προσδιοριστεί ικανοποιητικά. Αυτό 
είναι µια ισχυρή ένδειξη για την ύπαρξη και τις επιδράσεις της µεταβλητής ροής 
µάζας. Όπως φαίνεται, η κατανοµή της πυκνότητας δεν καθορίζεται µόνο από µια 
απλή ροή µάζας προς τα έξω σε µια δεδοµένη εποχή, ούτε η δοµή η παρόµοια µε 
των πλανητικών νεφελωµάτων στα εξώτερα όρια της ατµόσφαιρας φαίνεται να 
προκύπτει από µια απλή, σταθερή ροή µάζας. Έτσι, το βασικό πρόβληµα είναι ότι 
πρέπει να καθοριστούν οι τοποθεσίες των θερµών και ψυχρών, γρήγορων και 
αργών περιοχών. Επειδή δεν υπάρχουν συσχετισµοί της Te και της ταχύτητας µε 
την Vsini, από τα δεδοµένα, φαίνεται ότι η κατανοµή των διάφορων περιοχών 
είναι ακτινική. Αυτή η κατανοµή είναι ακριβώς όπως την είχε προσδιορίσει ο 
Struve (1942) στο µοντέλο του, δηλαδή πρόκειται για µια ακτινική κατανοµή των 
περιοχών και δεν υπάρχει κανένα δίκτυο προεξοχών, µεταξύ των οποίων να 
βλέπουµε ατµοσφαιρικά στρώµατα. Έτσι, το πρόβληµα έγκειται στη λεπτοµερή 
περιγραφή των ακτινικών τάσεων του ιονισµού και της επιτάχυνσης. 

Σχεδόν ταυτόχρονα µε τις παρατηρήσεις υψηλών ενεργειών από το 
διάστηµα, υπήρξε ένα µεγάλο κύµα µελετών στις χαµηλές ενέργειες στο µακρινό 
υπεριώδες και στα ραδιοκύµατα. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, η υπεροχή του 
υπέρυθρου στους αστέρες φασµατικού τύπου Be οφείλεται σε ελεύθερες-δέσµιες 
(free-bound) και ελεύθερες-ελεύθερες (free-free) εκποµπές από τις ιονισµένες 
περιοχές της εξώτερης ατµόσφαιρας, οι οποίες µπορεί να είναι είτε θερµές είτε 
ψυχρές. Μέχρι τώρα, τα µοντέλα για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be 
επικεντρώνονται στις ψυχρές περιοχές, όπου ο ιονισµός προκύπτει από τη θερµική 
ακτινοβολία του αστέρα. Σε κάποιους αστέρες, στη µεγάλη υπεροχή του 
υπέρυθρου που παρατηρείται, ίσως να συµβάλλει η περιαστρική σκόνη. Όποια και 
να είναι, όµως, η προέλευση της υπεροχής του υπέρυθρου, η ύπαρξή της υπονοεί 
µια προς τα έξω επέκταση της ατµόσφαιρας µέχρι µερικές χιλιάδες φωτοσφαιρικές 
ακτίνες, η οποία, για τους αστέρες που παρατηρούνται στα ραδιοκύµατα, µπορεί 
να είναι ακόµα µεγαλύτερη. Για έναν αστέρα φασµατικού τύπου Be µε ακτίνα της 
τάξης των 1012cm, τέτοια δεδοµένα στο υπέρυθρο και στα ραδιοκύµατα υπονοούν 
επέκταση της ατµόσφαιρας µέχρι και 1015cm, που αντιστοιχεί στο µέγεθος των 
µικρότερων πλανητικών νεφελωµάτων. 

ΗDoazan (1982) σεαυτότοµοντέλοέδωσετοόνοµαSolar-Planetary-Nebular 
model of Be and similar stars. Το όνοµα αυτό έχει αναφορές στον Ήλιο και στα 
πλανητικά νεφελώµατα. Αναφέρεται στον Ήλιο, για να δώσει έµφαση στο γεγονός 
ότι σ’ αυτούς τους αστέρες, όπως και στον Ήλιο, η πρώτη περιοχή πάνω από τη 
φωτόσφαιρα θερµαίνεται µη ακτινοβολιακά, ενώ η ατµοσφαιρική διαστολή 
υπόκειται σε θερµική υδροστατική ισορροπία, αλλά σε Te µεγαλύτερη από την 
οριακή θερµοκρασία της ακτινοβολιακής ισορροπίας (Τ0), λόγω απώλειας της µη 
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ακτινοβολιακής ροής ενέργειας. Η αναφορά στα πλανητικά νεφελώµατα γίνεται 
για να δοθεί έµφαση στο γεγονός ότι η τελευταία περιοχή αυτής της εξώτερης 
ατµόσφαιρας είναι ψυχρή και σχεδόν στατική, όπως συµβαίνει στα πλανητικά 
νεφελώµατα. Για να δηµιουργείται ένα τέτοιο ψυχρό νεφέλωµα σ’ αυτά τα 
αντικείµενα, στις παρατηρούµενες αποστάσεις, θα πρέπει η ροή µάζας να είναι 
µεταβλητή, ώστε αυτό να αλληλεπιδρά µε τα ποσά µάζας που εξωθούνται σε κάθε 
χρονική περίοδο. Σε αντίθεση µε τα πλανητικά νεφελώµατα, όπου η 
µεταβλητότητα στη ροή µάζας συνδέεται µε εξελικτικές µεταβολές, οι 
περισσότεροι αστέρες φασµατικού τύπου Be και παρόµοιοι αστέρες παρουσιάζουν 
µεταβλητότητα στη ροή µάζας µε χρονικές κλίµακες πολύ µικρότερες από αυτές 
της εξέλιξης. Στη θέση µιας σταθερής ροής προς τα έξω, είναι προτιµότερες οι 
αλληλεπιδράσεις µεταξύ των ποσοτήτων µάζας που εξωθούνται σε διαφορετικές 
εποχές, ώστε η εξώτερη ατµόσφαιρα των αστέρων φασµατικού τύπου Be να 
περιγραφεί ως µια κοιλότητα, η οποία γεµίζει και αδειάζει εναλλακτικά. 

Το βασικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτό το µοντέλο είναι η 
ανεπαρκής γνώση της ροής µάζας σε διάφορες χρονικές περιόδους, ώστε να 
µπορούν να προσδιοριστούν οι κατανοµές της συγκέντρωσης των σωµατιδίων (n), 
της ηλεκτρονιακής θερµοκρασίας (Te) και της ταχύτητας ροής µάζας (U) µέσα 
στην κοιλότητα και οι χρονικές µεταβολές τους. Το µοντέλο αυτό παρουσιάζει µια 
ακτινική ακολουθία των ατµοσφαιρικών περιοχών, στην οποία δίνει µεγάλη 
σηµασία για δύο λόγους: η συγκέντρωση των σωµατιδίων και η ηλεκτρονιακή 
θερµοκρασία µεταβάλλονται και οι τιµές τους προσδιορίζουν αυτές τις περιοχές. 
Σε έναν τυπικό αστέρα φασµατικού τύπου Be η συγκέντρωση των σωµατιδίων 
µειώνεται από 1015 στη φωτόσφαιρα, σε 1013 στην αρχή της χρωµόσφαιρας, 
παίρνει την τιµή των 1012-1011 στην περιοχή όπου κυριαρχεί η ροή µάζας και 
επιβάλλει µια δυναµική κατανοµή πυκνότητας, φτάνει στα 104 στις «νεφελώδεις» 
περιοχές και καταλήγει στην τιµή 1 στο µεσοαστρικό υλικό. Η Te αυξάνει από 2,5 
- 3·104 Κ στην εξώτερη φωτόσφαιρα των θερµότερων αστέρων φασµατικού τύπου 
Be σε 105 Κ στην περιοχή όπου παράγονται οι γραµµές του µακρινού υπεριώδους, 
φτάνει στους 106 - 107 Κ στην περιοχή παραγωγής ακτίνων - Χ, παίρνει την τιµή 
των 104 Κ στην περιοχή όπου έχουµε τις περισσότερες εκποµπές Balmer και τις 
εκποµπές και απορροφήσεις του FeII και καταλήγει στους 1.000 - 2.000 Κ εκεί 
όπου υπάρχουν κόκκοι σκόνης. Οι ίδιες περιοχές υπάρχουν και στον Ήλιο µε 
κάποιες µικρές διαφορές. Οι διακυµάνσεις της πυκνότητας είναι µικρές στη 
φωτόσφαιρα, το ίδιο και οι διακυµάνσεις της Te εκτός από τις περιοχές των 
κηλίδων όπου εµφανίζονται διαφορές τάξης µέχρι και 20%. Κάποιοι µελετητές 
εµµένουν στο διαχωρισµό µεταξύ του ήρεµου στέµµατος και των ψυχρών 
στεµµατικών περιοχών – τρύπες του στέµµατος. Παρ’ όλα αυτά, οι δύο αυτές 
στεµµατικές περιοχές διαφέρουν κατά έναν παράγοντα 2 στην πυκνότητα, ενώ η 
Te κυµαίνεται στους 1 - 2·106 Κ και είναι περίπου 0,5·106 Κ ή 30% ψυχρότερη 
στις τρύπες του στέµµατος (Vaiana & Rosner 1978). Αυτές οι δύο περιοχές 
καλύπτουν περισσότερο από το 95% της ηλιακής επιφάνειας. Οι αρκετά 
µικρότερες περιοχές, στις οποίες εµφανίζεται µεγάλη δραστηριότητα, µπορεί να 
είναι και 100 φορές πυκνότερες και παρουσιάζουν Te µεγαλύτερη κατά έναν 
παράγοντα 10. 

Δίνοντας έµφαση στις πολύ µικρές µεταβολές των φυσικών ποσοτήτων σε 
σχέση µε την ακτίνα, η Doazan δεν υπονοεί ότι είναι ασήµαντες, κυρίως όσον 
αφορά το τι είναι αυτό που τις προκαλεί. Απλώς ο σκοπός της ήταν να δώσει 
χοντρικά µια ατµοσφαιρική δοµή και να βρει πώς, µε βάση αυτή τη δοµή, µπορεί 
να κατασκευαστεί ένα θερµοδυναµικό µοντέλο για έναν αστέρα. Έτσι, σε πρώτη 
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προσέγγιση, δεν συµπεριλαµβάνει µη ακτινικές ταλαντώσεις που είναι υπεύθυνες 
για τη µη ακτινοβολιακή ενεργειακή ροή που προκαλεί αποκλίσεις από την 
ακτινοβολιακή ισορροπία. Τέτοιες µη ακτινικές ταλαντώσεις, που συνοδεύονται 
από µικρές διακυµάνσεις της πυκνότητας, µπορούν, µέσω θέρµανσης, να 
προκαλέσουν µια διαφορά της τάξης του 100 στην πυκνότητα, µε την αύξηση του 
ύψους. Οι µη ακτινικές ταλαντώσεις είναι σηµαντικές για την ερµηνεία της 
προέλευσης της µη ακτινοβολιακής ροής και όχι για τον εµπειρικό προσδιορισµό 
της Te, της πυκνότητας και της κατανοµής ταχυτήτων κατά µήκος της ακολουθίας 
των περιοχών της εξώτερης ατµόσφαιρας. 

Η ακτινική ακολουθία των ατµοσφαιρικών περιοχών που έδωσε η Doazan 
έχει ως εξής: 

 
1. Φωτόσφαιρα (Photosphere):Χαρακτηρίζεται από υδροστατική και 
ακτινοβολιακή ισορροπία. Για τους αστέρες φασµατικού τύπου Be η Teff 
κυµαίνεται µεταξύ των τιµών 3,5·104 Κ και 104 Κ και η Τ0 µεταξύ των τιµών 3·104 
Κ και 8·103 Κ. Η περιοχή αυτή βρίσκεται εξ ορισµού στη βάση της ατµόσφαιρας. 
Από αυτή προέρχεται το συνεχές φάσµα στο ορατό, οι πτέρυγες των µέτριων και 
ισχυρών γραµµών απορρόφησης και ίσως οι πυρήνες κάποιων ασθενών γραµµών 
στο ορατό 
 
2. Χρωµόσφαιρα (Chromosphere): Καθορίζεται από αύξηση της Te που 
οφείλεται σε µη ανκτινοβολιακή θέρµανση, δηλαδή Te>T0. Σ’ αυτή την περιοχή η 
κατανοµή της πυκνότητας είναι σχεδόν στατική, όπως στην υδροστατική 
ισορροπία. 
Το βασικό ερώτηµα που προκύπτει είναι αν η πρώτη περιοχή της εξώτερης 

ατµόσφαιρας πάνω από τη φωτόσφαιρα είναι θερµότερη ή ψυχρότερη από τη 
φωτοσφαιρική οριακή τιµή της Te (Τ0), υπό συνθήκες µη τοπικής θερµοδυναµικής, 
ακτινοβολιακής και υδροστατικής ισορροπίας. 
Πρώτα απ’ όλα, τα ιόντα µεγάλου βαθµού ιονισµού παράγουν γραµµές 

απορρόφησης πολύ ευρείες. Αντιθέτως, τα ιόντα χαµηλού βαθµού ιονισµού 
παράγουν ευρείες γραµµές εκποµπής, όπως είναι οι γραµµές Balmer ή οι γραµµές 
του υδρογόνου, και αρκετά στενές γραµµές απορρόφησης, όπως είναι οι γραµµές 
κελύφους (shelllines) του FeII και οι πυρήνες κελύφους (shellcores) του 
υδρογόνου. Αυτό σηµαίνει ότι τα ιόντα χαµηλού βαθµού ιονισµού βρίσκονται πιο 
έξω από τα ιόντα υψηλού βαθµού ιονισµού, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση µε 
την προς τα έξω αύξηση της Te. 
Δεύτερον, από τη συνολική εκποµπή της Ηα µπορούµε να εκτιµήσουµε τον 

όγκο και τη συγκέντρωση της εκπέµπουσας περιοχής. Θεωρώντας ότι και οι 
ψυχρές περιοχές που παράγουν την Ηα και οι θερµές που δεν είναι ικανές να την 
παράγουν, συνυπάρχουν, αντιµετωπίζουµε µια δυσκολία να εκτιµήσουµε τη 
σχετική τοποθεσία της περιοχής. Για να µπορεί να παραχθεί η παρατηρούµενη 
εκποµπή Ηα, θα πρέπει η συγκέντρωση να µην είναι πολύ µικρή ή να πρόκειται 
για µια θερµή περιοχή. Έτσι, δεν µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η Ηα προέρχεται 
από τη χαµηλότερη ψυχρή εξωφωτοσφαιρική περιοχή. Η συγκέντρωση παίρνει 
τιµές ικανές ώστε να µπορεί να παραχθεί η Ηα αν θεωρήσουµε ότι η περιοχή, όπου 
αυτή παράγεται, βρίσκεται υψηλότερα. 
Τρίτον, µπορούµε να ορίσουµε ένα άνω όριο ύψους, απ’ όπου ξεκινάει η µη 

ακτινοβολιακή θέρµανση, αν συνδυάσουµε µια τιµή της ροής µάζας µε ένα 
φωτοσφαιρικό µοντέλο. Τέτοιου είδους όρια είναι πολύ χαµηλά σε σχέση µε την 
ακτίνα της περιοχής όπου παράγονται οι γραµµές εκποµπής του υδρογόνου. Το 
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ανώτερο όριο θέρµανσης προκύπτει ότι είναι µερικές εκατοντάδες φωτοσφαιρικές 
ακτίνες πάνω από την επιφάνεια του αστέρα ή λιγότερο και οι γραµµές εκποµπής 
του υδρογόνου απαιτούν κάποιες δεκάδες ακτίνες. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω, η Doazan κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι πρώτες 
µεταφωτοσφαιρικές ατµοσφαιρικές περιοχές έχουν δύο κοινά στοιχεία µε την 
αντίστοιχη ηλιακή: παρατηρείται µια προς τα έξω αύξηση της Te και η µεταβολή 
της πυκνότητας καθορίζεται αποκλειστικά από αυτή τη µεταβολή της Te, έτσι 
ώστε οι µακροσκοπικές κινήσεις και η ταχύτητα ροής να ικανοποιούν τη σχέση 
U£q/3 όπου, U είναι η ταχύτητα ροής µάζας και q είναι η µονοδιάστατη θερµική 
ταχύτητα*. Σ’ αυτά τα δύο χαρακτηριστικά βασίστηκε η Doazan για να δώσει τον 
ορισµό της χρωµόσφαιρας. 
 
3. Στέµµα (Corona): Χαρακτηρίζεται από Te που αυξάνει προς τα έξω, αλλά 
εδώ η κατανοµή της πυκνότητας είναι δυναµική και όχι σχεδόν στατική. Γίνεται ο 
διαχωρισµός µεταξύ Χαµηλότερου Στέµµατος (LowerCorona), που είναι οι 
περιοχές όπου η ταχύτητα ροής είναι ουσιαστικά ίση µε την τοπική µονοδιάστατη 
θερµική ταχύτητα και Υψηλότερου Στέµµατος (UpperCorona), όπου η ταχύτητα 
ροής φτάνει και ξεπερνάει την ταχύτητα διαφυγής. 
Παρατηρήσεις των γραµµών CIV, NV και OVI σε ταχύτητες που ξεπερνούν τα 

1.000 km/s είναι ενδεικτικές για την ύπαρξη περιοχών µε Te ~ 105K, µε ταχύτητες 
που ξεπερνούν και τη θερµική ταχύτητα και την ταχύτητα διαφυγής της 
ατµόσφαιρας σε µερικούς αστέρες φασµατικού τύπου Be, σε κάποιες χρονικές 
περιόδους. Παρατηρήσεις στις µαλακές και σκληρές ακτίνες - Χ σε κάποιους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be υπονοούν την ύπαρξη περιοχών µε Te, η οποία 
κυµαίνεται µεταξύ 106 και 107K σε κάποιες χρονικές περιόδους. Οι αστέρες 
φασµατικού τύπου Be που παρουσιάζουν αυτά τα φαινόµενα παρουσιάζουν και τις 
χρωµοσφαιρικές περιοχές που περιγράψαµε, δηλαδή τις περιοχές εκποµπής της Ηα 
και, περιστασιακά, τις περιοχές απορρόφησης του FeII. Γι’ αυτούς τους αστέρες, 
ακόµα και αν απουσιάζουν οι γραµµές απορρόφησης του FeII, δεν υπάρχει καµία 
αµφιβολία για την ύπαρξη του υψηλότερου και χαµηλότερου στέµµατος. Βεβαίως 
αυτά τα φαινόµενα δεν παρουσιάζονται σε όλους τους αστέρες φασµατικού τύπου 
Be. 
Από τη στιγµή που είναι γνωστή η ύπαρξη υπεριονισµένων στοιχείων, είναι 

βέβαιο ότι όλοι οι αστέρες έχουν τουλάχιστον χρωµόσφαιρα. Η έλλειψη 
παρατηρήσεων γραµµών εκποµπής στις ακτίνες - Χ δεν µας επιτρέπει να 
θεωρήσουµε δεδοµένη την ύπαρξη περιοχών µε Te µεταξύ 106 και 107K. 
Μπορούµε να είµαστε βέβαιοι µόνο για τις µέγιστες τιµές της Te που 
ανταποκρίνονται στις παρατηρήσεις. Αφού το µοντέλο αναφέρεται σε αστέρες 
τύπου Be και παρόµοιους αστέρες, οι οποίοι παρουσιάζουν εκποµπές της Ηα, θα 
πρέπει αυτοί να παρουσιάζουν µια τέτοια ροή µάζας ικανή να παράγει µια αρκετά 
εκτεταµένη ατµόσφαιρα, ικανή να δώσει τις παρατηρούµενες εκποµπές της Ηα. 
Σύµφωνα µ’ αυτά, οι παρατηρούµενες συνθήκες εκποµπής Ηα απαιτούν την 

ύπαρξη ενός χαµηλού στέµµατος, όπου η Te αυξάνει προς τα έξω και U~q. Το 
ελάχιστο ύψος του εξαρτάται από το µέγεθος της ροής µάζας. 

                                                

* Ως «µονοδιάστατη θερµική ταχύτητα» (one-dimensionalthermalvelocity) ορίζεται η ταχύτητα , όπου 

m είναι η µάζα του σωµατιδίου, kείναι η σταθερά του Boltzmannκαι Τκιν είναι η κινητική θερµοκρασία, η 
οποία προκύπτει από την κατανοµή Maxwell των ταχυτήτων των σωµατιδίων. 

m
2kT
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Γενικά, η ύπαρξη του υψηλότερου στέµµατος εξαρτάται από το αν η ταχύτητα 
της ροής µάζας συνεχίζει να αυξάνει µεταξύ των τιµών της θερµικής και της 
ταχύτητας διαφυγής. Για τους αστέρες Be και τους παρόµοιους αστέρες, στους 
οποίους οι φωτοσφαιρικές ταχύτητες διαφυγής υπολογίζονται από τις µετατοπίσεις 
των γραµµών, δεν υπάρχει πρόβληµα. Σε κάποια φάσµατα τύπου Be, όµως, οι 
µετατοπίσεις των γραµµών στο υπεριώδες και στο ορατό δεν είναι σηµαντικές και 
δεν ξεπερνούν τα 100 km/s. Παρ’ όλα αυτά οι εκποµπές της Ηα µπορεί να είναι 
πολύ ισχυρές. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές λύσεις για την εξακρίβωση της 
ύπαρξης του υψηλότερου στέµµατος: 
Πρώτον, από υπολογισµούς µε adhoc µοντέλα, ξέρουµε ότι πρέπει οι ταχύτητες 

διαστολής να είναι της τάξης των 100 km/s, ώστε να συµφωνούν µε τα 
περιγράµµατα των γραµµών εκποµπής της Ηα και ότι η περιοχή που συµβάλλει 
περισσότερο στην ολική εκποµπή βρίσκεται στις 5 - 10 αστρικές ακτίνες. 
Θεωρώντας µια φωτοσφαιρική ταχύτητα διαφυγής της τάξης των 500 km/s για 
τους αστέρες αυτούς, οι ταχύτητες ροής της τάξης των 100 km/s ξεπερνούν την 
ταχύτητα διαφυγής στις περιοχές σχηµατισµού της Ηα. 
Δεύτερον, στο υπεριώδες, οι ταχύτητες υπολογίζονται από τις ασυµµετρίες στα 

περιγράµµατα των γραµµών και όχι από τις µετατοπίσεις. Οι εκτεταµένες ιώδεις 
πτέρυγες, των οποίων η ερµηνεία εξαρτάται αποκλειστικά από το εκάστοτε 
µοντέλο, οδηγούν σε ταχύτητες που ξεπερνούν τη φωτοσφαιρική ταχύτητα 
διαφυγής. 
Σύµφωνα µε το µοντέλο του Struve (1942), όπου το στέµµα ήταν ψυχρό, όλοι 

αυτοί οι αστέρες θα παρουσίαζαν υψηλότερο στέµµα. Σύµφωνα µε αυτό το 
µοντέλο, όµως, δεν µπορεί να θεωρηθεί δεδοµένη η ύπαρξη ενός θερµού 
υψηλότερου στέµµατος. 
Όσον αφορά τη δυναµική και θερµική θεώρηση του στέµµατος, η ύπαρξή του 

στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, υπόκειται στην αναγκαιότητα ύπαρξης µιας 
µη θερµικής κατανοµής πυκνότητας, ώστε να µπορεί να υφίσταται µια τέτοια 
εκτεταµένη ατµόσφαιρα που παράγει γραµµές εκποµπής. Ένα βασικό ερώτηµα 
είναι γιατί υπάρχει µια τέτοια εκτεταµένη ατµόσφαιρα στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be και όχι στους κανονικούς Β; Αν µια τέτοια ατµοσφαιρική έκταση 
οφείλεται αποκλειστικά σε θερµικές ιδιότητες, τότε δεν θα έπρεπε να 
παρατηρούµε δύο διαφορετικές οµάδες αστέρων, τους Be και τους κανονικούς Β. 
Έτσι, η ύπαρξη αυτών των δύο οµάδων είναι βασική για την κατανόηση της 
σχέσης της εκτεταµένης ατµόσφαιρας και της ροής µάζας µε τις βασικές µη 
θερµικές ιδιότητες της αστρικής δοµής. 
Για να κατασκευαστεί ένα εµπειρικό µοντέλο για το υψηλότερο στέµµα πρέπει να 
προσδιοριστούν οι ταχύτητες µε τιµές U>q, στη µέγιστη Te, οι µεταβολές τους για 
έναν συγκεκριµένο αστέρα, καθώς και για δύο αστέρες µε ίδια λαµπρότητα. Αν 
δεχτούµε ότι οι µεγάλες τιµές τους οφείλονται σε ακτινοβολιακή επιτάχυνση, τότε 
θα πρέπει να εξηγήσουµε τις µεταβολές του µεγέθους τους για ένα συγκεκριµένο 
αστέρα, χωρίς ταυτόχρονη µεταβολή στο πεδίο ακτινοβολίας και για δύο αστέρες 
µε ίδιο πεδίο ακτινοβολίας. Το γεγονός ότι η ακτινοβολιακή επιτάχυνση δεν είναι 
ο µόνος λόγος γι’ αυτές τις τιµές των ταχυτήτων φαίνεται από τα ηλιακά 
φαινόµενα, όπου οι παρατηρούµενες ταχύτητες φτάνουν τα 800 km/s, σε κάποιες 
χρονικές περιόδους και η ακτινοβολιακή επιτάχυνση δεν είναι καθόλου πειστική. 
 
4. Μεταστεµµατική Μεταβατική Περιοχή (Post-coronal Transition 
Region): 
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Βρίσκεται µεταξύ του θερµού ταχέως περιστρεφόµενου στέµµατος και των 
ψυχρών αργά κινούµενων περιοχών που απαιτούν τόσο οι γραµµές Balmer όσο και 
οι γραµµές του FeII που παρατηρούνται. 
Αυτή η περιοχή αποσκοπεί σε δύο βασικές λειτουργίες: να επιβραδύνει το 

αέριο από την ταχύτητα ροής που έχει αποκτήσει στο στέµµα σε ταχύτητες της 
τάξης των 100 km/s, οι οποίες είναι χαρακτηριστικές της περιοχής εκποµπής της 
Ηα και να ψύξει το αέριο από την Te που έχει στο στέµµα σε τιµές της τάξης των 
1-2·104 Κ, οι οποίες είναι επίσης χαρακτηριστικές της περιοχής παραγωγής της 
Ηα. 
Για τους αστέρες στους οποίους παρατηρούνται ταυτόχρονα γραµµές από ιόντα 

µεγάλου βαθµού ιονισµού, όπως CIV και OVI, µετατοπισµένα κατά U³200 - 300 
km/s, γραµµές εκποµπής Ηα µε µετατοπίσεις £100 km/s και κάποιες φορές 
γραµµές απορρόφησης FeII µε ίδιες ταχύτητες, δεν υπάρχει καµία αµφιβολία για 
την ύπαρξη αυτής της ενδιάµεσης περιοχής. 
Για τους αστέρες στους οποίους παρατηρούνται οι γραµµές Ηα και Fe II, αλλά 

όχι µετατοπίσεις των γραµµών στο µακρινό υπεριώδες η αιτιολόγηση ύπαρξης 
αυτής της περιοχής εξαρτάται από το µοντέλο. Δηλαδή, εξαρτάται από τις 
ταχύτητες που προκύπτουν από τις ασυµµετρίες των περιγραµµάτων των 
γραµµών. Οι ταχύτητες που υπολογίζονται από την µπλε πτέρυγα, γενικά 
υπερβαίνουν τα 200 - 300 km/s. 
Για τους αστέρες στους οποίους οι ταχύτητες στο µακρινό υπεριώδες είναι 

παρόµοιες µε αυτές που προκύπτουν από την Ηα και τις γραµµές του FeII, το µόνο 
που µπορούµε να πούµε είναι ότι απαιτείται ψύξη του αερίου αλλά αυτό µπορεί να 
γίνει και στο στέµµα. 
Ένα ακόµη αποδεικτικό στοιχείο για την ύπαρξη αυτής της περιοχής είναι ότι 

κάποιοι αστέρες, σε κάποιες φάσεις Be και παρόµοιες, παρουσιάζουν τρεις ή και 
περισσότερες συνιστώσες υπεριονισµένων γραµµών. Η µια συνδέεται µε την 
περιοχή της χρωµόσφαιρας ή του στέµµατος, όπου η Te αυξάνει και η συνιστώσα 
µε τη µεγαλύτερη ταχύτητα συνδέεται µε το υψηλότερο στέµµα. Έτσι, µένουν οι 
συνιστώσες µε τη µεσαία µετατόπιση, οι οποίες µπορούν να συνδεθούν µε µια 
επιβραδυνόµενη περιοχή. Μπορούµε, ακόµη, να συνδέσουµε την αυξηµένη 
συγκέντρωση των ιόντων, που απαιτείται για να διαχωριστεί µια συνιστώσα, µε 
την αύξηση της πυκνότητας και τη µείωση της ταχύτητας που συνοδεύουν ένα 
κύµα επιβράδυνσης. 
Βεβαίως, όλα αυτά τα στοιχεία είναι ενδεικτικά και όχι αποδεικτικά. Το 

ισχυρότερο στοιχείο για την ύπαρξη αυτής της περιοχής είναι η ιστορία των 
πλανητικών νεφελωµάτων. Πριν τις παρατηρήσεις από το διάστηµα, τα µοντέλα 
παρουσίαζαν τα πλανητικά νεφελώµατα ως αρχή µιας δυναµικής περιοχής, όπου 
παρουσιαζόταν η οριακή γραµµή Η Ι της σφαίρας Strömgren* του αστέρα µε µια 
προς τα έξω επιτάχυνση. Οι παρατηρήσεις στο µακρινό υπεριώδες δείχνουν ότι η 
κεντρική κοιλότητα του νεφελώµατος γεµίζει µε υπεριονισµένα στοιχεία µε 
µετατοπίσεις γραµµών µέχρι και 1.000 km/s. Σύµφωνα µ’ αυτό, η θεωρία 
διαφοροποιείται: αντί να είναι η αρχή µιας επιταχυνόµενης περιοχής, το νεφέλωµα 
είναι το εξώτερο όριο µιας επιβραδυνόµενης εξώτερης ατµόσφαιρας αυτών των 
αντικειµένων. Εξάλλου η µεγάλη έκταση της κοιλότητας είναι ενδεικτική για µια 
εκτεταµένη περιοχή χρωµόσφαιρας - στέµµατος. Κάποιοι κεντρικοί αστέρες των 
πλανητικών νεφελωµάτων εµφανίζουν φάσµατα τύπου Wolf-Rayet, υπονοώντας 

                                                
* Ως σφαίρα Strömgrenορίζεται η σφαίρα ιονισµένου υδρογόνου (H II), η οποία περιβάλλει τους µικρής ηλικίας 
αστέρες φασµατικού τύπου Ο και Β. 
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ότι σ’ αυτά βλέπουµε φαινόµενα Wolf-Rayet – και όχι ένα αντικείµενο Wolf-
Rayet, δηλαδή ότι υπάρχει ασυµφωνία µεταξύ των αστέρων τύπου Wolf-Rayet και 
των αστέρων τύπου Wolf-Rayet στο κέντρο των πλανητικών νεφελωµάτων. 
Συµπεραίνουµε, λοιπόν, ότι δεν βλέπουµε έναν κεντρικό αστέρα, µε τη συµβατική 
έννοια, αλλά ένα στέµµα µεγάλης έκτασης µε τις ιδιότητες των αστέρων τύπου 
Wolf-Rayet. Οι περιοχές του HII, που συνδέονται µε τους αστέρες Wolf-Rayet και 
τους αστέρες τύπου Be και παρόµοιους αστέρες, δεν µπορούν να θεωρηθούν ως 
µια κλασική σφαίρα Strömgren γι’ αυτούς τους αστέρες, οι οποίοι παρουσιάζουν 
φωτοσφαιρικό φάσµα στο µακρινό υπεριώδες. Αυτές οι εξώτερες ατµόσφαιρες 
αποτελούν, µάλλον, µια διαµορφωµένη σφαίρα Strömgren, η οποία 
χαρακτηρίζεται από δυναµικά χαρακτηριστικά της ροής µάζας και τα 
ακτινοβολιακά χαρακτηριστικά της περιοχής χρωµόσφαιρας - στέµµατος 
οφείλονται στη µη ακτινοβολιακή ενεργειακή ροή και στη ροή µάζας. Έτσι αυτή η 
επιβραδυνόµενη, ψυχρή περιοχή των πλανητικών νεφελωµάτων σκιαγραφείται ως 
εξής: είναι αόρατη στο ορατό, αλλά παρατηρείται στο µακρινό υπεριώδες. 
Ο Sahade (1980) µελέτησε την προς τα έξω εξέλιξη των βαθµών ιονισµού και 

διέγερσης στο ορατό και στο µακρινό υπεριώδες των αστέρων τύπου Wolf-Rayet. 
Τα κλασικά δεδοµένα στο ορατό (Beals 1939, Kuhi 1968) παρουσιάζουν µια προς 
τα έξω µείωση του ιονισµού, αλλά επιτάχυνση της προς τα έξω µετακίνησης του 
υλικού. Τα δεδοµένα στο µακρινό υπεριώδες δείχνουν το αντίθετο, δηλαδή µια 
προς τα έξω αύξηση του ιονισµού. Για να ερµηνεύσει κάτι τέτοιο ο Sahade 
πρότεινε την ύπαρξη δύο µεγίστων της Te στην ατµόσφαιρα: το ένα κοντά στην 
επιφάνεια και το άλλο σε κάποια απόσταση. Μια πιθανή ερµηνεία είναι ότι η 
περιοχή χρωµόσφαιρας - στέµµατος είναι τόσο πυκνή που δεν επιτρέπει να δούµε 
τα βαθύτερα στρώµατα και ότι υπάρχει ένα κύµα επιβράδυνσης στη µεταβατική 
περιοχή από τα 2 - 3.000 km/s της παρατηρούµενης ταχύτητας ροής που 
παρατηρείται σ’ αυτούς τους αστέρες, στις απαραίτητες τιµές για το σχηµατισµό 
της περιοχής του νεφελώµατος. Ο Sahade (1980) τόνισε την οµοιότητα µεταξύ των 
νεφελωµάτων των αστέρων τύπου Wolf-Rayet και των πλανητικών νεφελωµάτων. 
Σε αντίθεση µε τους αστέρες φασµατικού τύπου Be, όπου η περιοχή εκποµπής της 
Ηα ξεκινάει από τις 3 έως 5 αστρικές ακτίνες, αυτή η νεφελώδης περιοχή των 
πλανητικών νεφελωµάτων και των αστέρων τύπου Wolf-Rayet βρίσκεται µακριά, 
υπονοώντας, γι’ αυτούς τους αστέρες, την ύπαρξη της ψυχρής, εκτεταµένης 
περιοχής που περιβάλλει την περιοχή χρωµόσφαιρας - στέµµατος. 
Η Doazan (1982) καταλήγει, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι αν θεωρήσουµε ότι η 
ύπαρξη και το µέγεθος αυτής της ψυχρής περιοχής επιβράδυνσης γίνουν αποδεκτά, 
κυρίως από την αναγκαιότητα να συνδυαστούν οι ιδιότητες της στεµµατικής 
περιοχής και της περιοχής εκποµπής της Ηα, και χρησιµοποιώντας τα δεδοµένα 
για τους αστέρες Be και τους παρόµοιους αστέρες, που παρουσιάζουν αυτές τις 
ιδιότητες, τότε έχουµε πολλές ενδείξεις για την ύπαρξή της. Το µέγεθος αυτής της 
περιοχής κυµαίνεται σε ένα µεγάλο εύρος τιµών, αφού για να το µετρήσουµε 
χρησιµοποιούµε την αρχή της περιοχής εκποµπής της Ηα στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be και τα νεφελώµατα των αστέρων τύπου Wolf-Rayet και των 
πλανητικών νεφελωµάτων, που βρίσκονται σε πολύ διαφορετικές αποστάσεις. Για 
να ερµηνεύσουµε µια επιβράδυνση από τιµές της τάξης των 1.000 km/s στις 
απαιτούµενες τιµές της τάξης των 100 km/s, σε µια περιοχή µερικών ακτίνων από 
τον αστέρα, χρειαζόµαστε µια µεταβλητή ροή µάζας από τον αστέρα. 
 
5. Ψυχρό Εκτεταµένο Περίβληµα (Cool Extended Envelope): Είναι η 
περιοχή απ’ όπου προκύπτουν οι περισσότερες γραµµές εκποµπής Balmer. Η 
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ταχύτητα ροής είναι µικρότερη από την τιµή των 100 km/s και η Te κυµαίνεται 
µεταξύ των 0,5·104 και 2·104 Κ. 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, είναι απαραίτητη η ύπαρξη µιας περιοχής χαµηλής 

ταχύτητας και θερµοκρασίας 1 - 2·104 Κ, όπου σχηµατίζονται οι γραµµές Balmer 
και οι γραµµές του FeII στις φάσεις Be. Στο µοντέλο του Struve (1942) η περιοχή 
παραγωγής της Ηα συνδέθηκε µε τη χρωµόσφαιρα και όχι µε το στέµµα λόγω των 
χαµηλών ταχυτήτων. Αυτές οι χαµηλές ταχύτητες ανάγκασαν και κάποιους 
µελετητές να τοποθετήσουν αυτή την περιοχή υδρογόνου κάτω από την περιοχή 
µεγάλης επιτάχυνσης που παράγει τις µεγάλες ταχύτητες αστρικού ανέµου των 
αστέρων ΟΒ. 
Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα του µοντέλου του Struve για την περιοχή 

χρωµόσφαιρας - στέµµατος ήταν η ψύξη σε τιµές µικρότερες της Te~104 Κ, ιδίως 
αν θεωρήσουµε ότι οι περιοχές Ηα βρίσκονται κοντά στη φωτόσφαιρα. Το 
πρόβληµα αυτό εντείνεται περισσότερο από το γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της 
µη Τοπικής Θερµοδυναµικής Ισορροπίας, στα οποία οφείλεται η Te, καθορίζονται 
όχι από την ποσότητα αλλά από την ποιότητα του πεδίου ακτινοβολίας (Auer & 
Mihalas 1972, Baker & Menzel 1938, Cayrel 1966). Η Te δεν µπορεί να πάρει 
τιµές µικρότερες της T0 αν η περιοχή της Ηα είναι ακριβώς πάνω από τη 
φωτόσφαιρα, αφού σ’ αυτή την περίπτωση οι πυκνότητες είναι µεγάλες. 
Στην περίπτωση που η περιοχή εκποµπής της Ηα τοποθετηθεί στο ψυχρό 
εκτεταµένο περίβληµα, η ψύξη του αερίου δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα. Μια 
τέτοια εικόνα υποστηρίζεται και από τα χαρακτηριστικά των φασµάτων Bep, αφού 
η διαφορά αυτών των αστέρων από τους αστέρες Be είναι ότι παρουσιάζουν µια 
πιο εκτεταµένη ατµόσφαιρα και µεγαλύτερη αύξηση του υπέρυθρου και των 
ραδιοκυµάτων. Το βασικό πρόβληµα γι’ αυτή την περιοχή είναι να βρεθεί αν µια 
απλή χρονοανεξάρτητη ροή προς τα έξω είναι ικανή για το σχηµατισµό της ή αν 
απαιτείται ο σχηµατισµός της κοιλότητας που αναφέραµε στα προηγούµενα. 
 
6. Ψυχρό Κέλυφος (Cool Shell): Βρίσκεται πάνω από το ψυχρό περίβληµα 
και εκεί σχηµατίζονται οι στενοί και απότοµοι πυρήνες απορρόφησης των 
γραµµών του υδρογόνου και του FeII. Σ’ αυτές τις εξώτερες περιοχές 
σχηµατίζονται και οι απαγορευµένες γραµµές χαµηλής διέγερσης των φασµάτων 
Bep, εποµένως οι συγκεντρώσεις έχουν πέσει σε µια τιµή της τάξης των 105cm-3. 
Οι τιµές των ταχυτήτων και της Te είναι µικρότερες από τις αντίστοιχες τιµές του 
ψυχρού περιβλήµατος. 
Η µόνη παρατηρησιακή ένδειξη για την ύπαρξη αυτής της περιοχής είναι η 
διαφοροποίηση µεταξύ των φασµάτων τύπου Be και Beshell. Οι γραµµές 
κελύφους (shelllines) είναι βαθιές και στενές υποδεικνύοντας µεγάλη πυκνότητα 
στήλης και χαµηλή Te του υλικού χαµηλής διέγερσης (υδρογόνο και FeII). Μια 
τέτοια συµπεριφορά, ίσως, οφείλεται σε αύξηση της πυκνότητας στην εξώτερη 
ατµόσφαιρα, που συνδέεται µε µια µεγαλύτερη ροή µάζας ή σε ένα µεγαλύτερο 
ρυθµό ψύξης, λόγω προσµίξεων, για την ίδια πυκνότητα.  
 
7. Ψυχρό Κέλυφος Σκόνης (Cool Dust Shell): Για τους αστέρες Bep, τους 
συµβιωτικούς, τους καινοφανείς και πιθανότατα άλλους παρόµοιους αστέρες, 
αλλά όχι για τους «τυπικούς» αστέρες φασµατικού τύπου Be, ίσως υπάρχει και ένα 
κέλυφος σκόνης. Εκεί η Te θα είναι της τάξης των 1 ή 2·103 Κ. 
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Γραµµές συντονισµού του MgII στο υπεριώδες φάσµα των 

αστέρων φασµατικού τύπου Beκαι Oe 
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Ιστορική αναδροµή 
Ένα από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά των αστέρων φασµατικού 

τύπου Be και των αστέρων κελύφους είναι οι γραµµές εκποµπής που εµφανίζονται 
στα φάσµατά τους και ιδιαίτερα στη σειρά Balmer του υδρογόνου. Βεβαίως, αυτό 
δεν σηµαίνει ότι γραµµές εκποµπής δεν εµφανίζονται και σε άλλες φασµατικές 
περιοχές. Πρώτος ο Struve (1931a, b, 1942) προκειµένου να ερµηνεύσει αυτό το 
φαινόµενο, ανέπτυξε ένα µοντέλο, το οποίο βασίζεται στην ιδέα ότι οι γραµµές 
εκποµπής, όπως και οι γραµµές απορρόφησης δηµιουργούνται σε ένα εκτεταµένο 
ισηµερινό δίσκο χαµηλής πυκνότητας, ο οποίος περιβάλλει έναν γρήγορα 
περιστρεφόµενο αστέρα φασµατικού τύπου Β. Το µοντέλο αυτό προϋποθέτει 
µικρές ακτινικές ταχύτητες στο κέλυφος, αλλά µεγάλες ταχύτητες περιστροφής σε 
όλη σχεδόν την έκταση του δίσκου ή του κελύφους. Στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be, εκτός από την οπτική φασµατική περιοχή, όπου εµφανίζονται οι 
γραµµές εκποµπής της σειράς Balmer του υδρογόνου, το φαινόµενο της 
απορρόφησης που συνοδεύεται από εκποµπή είναι ιδιαίτερα έντονο στις γραµµές 
συντονισµού του MgII στο υπεριώδες. 

Οι γραµµές συντονισµού του MgII στο υπεριώδες (λλ 2795,523, 2802,698 
Å) δηµιουργούνται από τη µετάπτωση 3s2S - 3p2P0. Καθώς η ενεργειακή διαφορά 
µεταξύ των δύο τροχιακών είναι αρκετά µεγάλη (4,5 eV), το φαινόµενο των 
φασµατικών γραµµών του MgII είναι ευαίσθητο σε φαινόµενα Μη Τοπικής 
Θερµοδυναµικής Ισορροπίας (Underhill 1970) και εποµένως εξαρτάται από τη 
δοµή της αστρικής ατµόσφαιρας και του πεδίου ακτινοβολίας που υφίσταται σ’ 
αυτήν (Lamersetal. 1973). Αυτό σηµαίνει ότι η µελέτη των γραµµών συντονισµού 
του MgII στα φάσµατα των αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων είναι ένα 
σηµαντικό εργαλείο για τη µελέτη της δοµής των αστρικών ατµοσφαιρών. 

Ο Mihalas (1972b) εφάρµοσε, µε καλά αποτελέσµατα, ένα ατοµικό 
µοντέλο για να αναπαραγάγει τα παρατηρούµενα ισοδύναµα εύρη των γραµµών 
του MgII στα 4481 Å σε φάσµατα αστέρων φασµατικού τύπου µεταξύ O6 και B5. 

 Η Hubert (1973) µελέτησε τα φάσµατα οκτώ αστέρων φασµατικού τύπου 
Be στην ορατή περιοχή και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η εκποµπή του MgII 
ενισχύεται ή εξαφανίζεται, ανάλογα µε το αν ο αστέρας βρίσκεται σε φάση B ή 
Be. Ακόµα, κατά τη µεταβατική περίοδο από Β σε Be φάση και αντίστροφα, οι 
φασµατικές γραµµές είναι ισχυρότερες, εκτός από την περίπτωση του αστέρα HD 
175863, ο οποίος, κατά τη µεταβατική περίοδο, παρουσιάζει στο φάσµα του 
πολλές γραµµές µετάλλων σε εκποµπή. Πέντε από τους οκτώ µελετούµενους 
αστέρες, ενώ παρουσιάζουν εκποµπή, διατηρούν το κέλυφος απορρόφησης. 

Οι Lamers et al. (1973) βρήκαν ότι το ισοδύναµο εύρος των γραµµών MgII 
στους αστέρες φασµατικού τύπου Β, το οποίο κυµαίνεται µεταξύ 1 και 4,5 Å, δεν 
εξαρτάται από τη θερµοκρασία. Μελέτησαν τα φάσµατα των αστέρων κ CMa 
(B2Ve) και κ Dra (B7e) και βρήκαν ότι οι γραµµές του MgII είναι περίπου 40% 
φορές ασθενέστερες από αυτές που εµφανίζονται στους κλασικούς αστέρες και ότι 
ο κλασικός αστέρας κελύφους (shellstar)* β Mon (B3e) παρουσιάζει γραµµές MgII 
µε αναµενόµενη ένταση. Πρότειναν ότι η συµπεριφορά των φασµατικών γραµµών 
απορρόφησης MgII των αστέρων κ CMa (B2Ve) και κ Dra (B7e) οφείλεται στο 

                                                
* Οι αστέρες φασµατικού τύπου Be, στα φάσµατα των οποίων παρατηρούνταν οξείες και µεγάλης έντασης 
φασµατικές γραµµές, ονοµάστηκαν αστέρες κελύφους (shellstars). Σήµερα, δεν δεχόµαστε την ύπαρξη τέτοιων 
αστέρων και τη διάκρισή τους από τους υπόλοιπους αστέρες φασµατικού τύπου Be, διότι, ουσιαστικά, δεν 
διαφέρουν από αυτούς. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα φάσµατα των «αστέρων κελύφους» και των 
αστέρων Be οφείλονται µόνο στη διαφορετική κλίση του άξονα περιστροφής τους και, ως εκ τούτου, στη 
διαφορετική γωνία παρατήρησης. 
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γεγονός ότι τα περιγράµµατα τους αλλοιώνονται, από γραµµές εκποµπής και από 
την υπέρθεση άλλων φασµατικών γραµµών που βρίσκονται σε παραπλήσια µήκη 
κύµατος (blendedlines, κυρίως φασµατικές γραµµές απορρόφησης FeII, CrII, TiII 
και VII). Οι αλλοιώσεις λόγω της ύπαρξης άλλων υπερτιθέµενων φασµατικών 
γραµµών συµβάλλουν λιγότερο από 25% στα παρατηρούµενα ισοδύναµα εύρη. 
Για να ερµηνεύσουν τα ισοδύναµα εύρη στους αστέρες φασµατικών τύπων B1-B2 
µε όρους µικροστροβιλισµού (microturbulence), πρότειναν µια ταχύτητα της τάξης 
των 15 km/s, η οποία υπερβαίνει την τιµή που προκύπτει από το φάσµα στην 
ορατή περιοχή (4 - 5 km/s) κατά έναν αρκετά µεγάλο παράγοντα. Παρ’ όλα αυτά, 
καθώς οι γραµµές του ΜgII στο υπεριώδες και οι γραµµές στα 4481 Å στην ορατή 
περιοχή δηµιουργούνται στο ίδιο σχεδόν οπτικό βάθος στους προγενέστερους 
αστέρες φασµατικού τύπου Β, θα έπρεπε να παρουσιάζουν την ίδια ταχύτητα 
µικροστροβιλισµού. 

Η Underhill (1975) παρατήρησε οξείες συνιστώσες των ιόντων NII, C II 
και MgII στο φάσµα του αστέρα HD 58350 και απέδωσε τη συνιστώσα που 
αντιστοιχούσε σε ταχύτητα 230 km/s σε ένα αέριο νέφος που επιταχύνεται από τον 
αστέρα και κινείται γρήγορα προς τα έξω, ενώ τη συνιστώσα που αντιστοιχούσε 
σε ταχύτητα 25 km/s την απέδωσε σε ένα κινούµενο κέλυφος γύρω από τον 
αστέρα (movingcircumstellarshell). 

Ο Collins (1974) έδειξε ότι η περιστροφή του αστέρα µπορεί να επηρεάσει 
τα µετρούµενα ισοδύναµα εύρη κάποιων γραµµών µε τέτοιο τρόπο, ώστε µια 
γρήγορη περιστροφή να έχει ως αποτέλεσµα ισχυρότερες φασµατικές γραµµές. 

Ο Gurzadyan (1975) µελέτησε τις γραµµές συντονισµού του MgII στα 
φάσµατα 51 σχετικά αµυδρών αστέρων µε φασµατικούς τύπους από Β1 µέχρι Κ5 
και βρήκε ότι υπάρχει µια εµπειρική σχέση που συνδέει το ισοδύναµο εύρος µε το 
φασµατικό τύπο του αστέρα. Στα φάσµατα αστέρων µε φασµατικούς τύπους 
µεταξύ B1 και K0 οι γραµµές του MgII είναι γραµµές απορρόφησης και στους 
αστέρες µε φασµατικούς τύπους µεταξύ K1 και K5 είναι γραµµές εκποµπής. Σε 
µερικές περιπτώσεις, οι γραµµές αυτές παρουσιάζουν µια ευρεία απορρόφηση που 
συνοδεύεται από µια ασθενή εκποµπή τοποθετηµένη στο κέντρο του σχηµατισµού. 
Στους αµυδρούς αστέρες φασµατικού τύπου Β, τα ισοδύναµα εύρη των γραµµών 
του MgII είναι µικρά, και οφείλονται κυρίως στη µεσοαστρική συνιστώσα, ενώ 
στους λαµπρούς αστέρες φασµατικού τύπου Β µερικές φορές εµφανίζονται 
ισχυρότερες από τις θεωρητικά προβλεπόµενες. Στη µελέτη αυτή ο Gurzadyan 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το περίγραµµα των γραµµών συντονισµού του MgII 
είναι σχεδόν σταθερό για έναν συγκεκριµένο φασµατικό τύπο αστέρα. 

Η συµπεριφορά αυτή των γραµµών συντονισµού του Mg II µελετήθηκε 
από τους Lamers & Snijders (1975) για αστέρες φασµατικού τύπου Ο, Β, και Α, 
συµπεριλαµβανοµένων και 14 αστέρων φασµατικού τύπου Be. Οι 
Snijders&Lamers (1975) θεώρησαν ότι οι γραµµές του MgII είναι ευαίσθητες σε 
φαινόµενα Μη Τοπικής Θερµοδυναµικής Ισορροπίας, στο πεδίο ακτινοβολίας 
καθώς και στη δοµή της ατµόσφαιρας. Θεώρησαν, ακόµη, ότι οι µεσοαστρικές 
γραµµές συντονισµού του MgII στο υπεριώδες είναι συνήθως ισχυρές στα 
φάσµατα των προγενέστερων αστέρων φασµατικών τύπων Ο και Β. Υπολόγισαν 
τα ισοδύναµα εύρη στα περιγράµµατα των γραµµών συντονισµού του MgII στα 
2795,523 και 2802,698 Å, των δευτερευόντων γραµµών στα 2790,768 και 
2797,989 Å, καθώς επίσης και της διπλέτας στα 4481 Å στο ορατό, σε φάσµατα 
αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων. Βρήκαν ότι σε αστέρες 
µεταγενέστερους του φασµατικού τύπου Β2, οι παρατηρούµενες και αναµενόµενες 
τιµές για τα ισοδύναµα εύρη, αν θεωρήσουµε Τοπική Θερµοδυναµική Ισορροπία, 
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δεν παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές, ενώ αστέρες προγενέστεροι του 
φασµατικού τύπου Β3 παρουσιάζουν ισχυρότερες γραµµές από τις αναµενόµενες. 
Τέλος, υπολόγισαν ότι ο µικροστροβιλισµός συνεισφέρει στο εύρος των γραµµών 
κατά έναν παράγοντα της τάξης των 1,3-1,5 για τους αστέρες της Κύριας 
Ακολουθίας και κατά έναν παράγοντα της τάξης των 2-3 για τους υπεργίγαντες. 

Σύµφωνα µε τους Kondo et al. (1975)οι σχηµατισµοί του MgII είναι 
σηµαντικοί για τη µελέτη του µεσοαστρικού υλικού και της δοµής των αστρικών 
ατµοσφαιρών, εφόσον σε πολλές περιπτώσεις, φαίνεται σαν να εγκλωβίζεται ένα 
σηµαντικό ποσό ενέργειας στις περιοχές της ατµόσφαιρας, όπου γεννάται το MgII. 
Στη συνέχεια της εργασίας τους, µελέτησαν τη σχέση µεταξύ των πυρήνων 
εκποµπής, εφόσον υπάρχουν, στις κεντρικές περιοχές των ισχυρών γραµµών 
απορρόφησης, και της ύπαρξης χρωµόσφαιρας σε αστέρες ενδιάµεσων 
φασµατικών τύπων. Πρότειναν ότι, για τους αστέρες προγενέστερων φασµατικών 
τύπων, το σηµαντικότερο πρόβληµα, όσον αφορά τη χρωµόσφαιρα, είναι η φυσική 
διαδικασία παραγωγής ενέργειας, δηλαδή αν είναι βάσιµη η ιδέα ότι τα ακουστικά 
κύµατα, που παράγονται στη ζώνη µεταφοράς και εξελίσσονται σε κρουστικά κύµατα 
(shockwaves) είναι ικανά να θερµάνουν τη χρωµόσφαιρα ή αν κυριαρχούν άλλοι 
µηχανισµοί. Χρησιµοποίησαν ένα θεωρητικό φάσµα για να αναπαράγουν τις 
παρατηρούµενες γραµµές απορρόφησης του MgII, έτσι ώστε να έχουν µια 
ποσοτική εκτίµηση της έντασης των γραµµών. Η διαδικασία αυτή βασίστηκε στην 
ιδέα ότι οι γραµµές απορρόφησης µπορούν να προσεγγισθούν µε µια κατανοµή 
Gauss, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εκποµπή και η µεσοαστρική απορρόφηση, 
για την οποία, σε µερικές περιπτώσεις, χρησιµοποίησαν συµπληρωµατικές 
συναρτήσεις απορρόφησης. Με τον τρόπο αυτό, προσδιόρισαν τα ισοδύναµα εύρη 
και τα συνολικά εύρη στο ήµισυ βάθος (fullwidthsathalf-depth) των γραµµών 
συντονισµού του MgII στα 2795,523 και 2802,698 Å, καθώς επίσης και των 
δευτερευόντων γραµµών στα 2790,768 και 2797,989 Å. Οι τιµές που υπολόγισαν 
δεν παρουσίαζαν σηµαντικές διαφορές µε τις θεωρητικά υπολογιζόµενες. 
Πρότειναν ότι για τους αστέρες µε φασµατικούς τύπους µεταξύ Β2 και Β6, τα 
ισοδύναµα εύρη των γραµµών του MgII θα µπορούσαν να είναι ένα µέτρο της 
λαµπρότητας. Σηµείωσαν ότι υπάρχει µία συσχέτιση µεταξύ του ισοδύναµου 
εύρους και της ακτινικής ταχύτητας Vsini. Για τους αστέρες µε φασµατικούς 
τύπους µεταξύ O8 και B8 παρατήρησαν σχηµατισµούς εκποµπής στα φάσµατα 
των πολύ ακραίων φασµατικών υποτύπων. Απέδωσαν αυτό το φαινόµενο στο 
γεγονός ότι η χρωµόσφαιρα ελαχιστοποιείται στους αστέρες Β ενδιάµεσων 
φασµατικών υποτύπων, λόγω ανάµειξης διαφόρων φυσικών µηχανισµών των 
προγενέστερων και µεταγενέστερων αστέρων. 

Οι Kondo et al. (1976a) θεώρησαν ότι η διπλέτα του MgII είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη για τη µελέτη των αστρικών χρωµοσφαιρών. Πρότειναν ότι η 
χρωµοσφαιρική εκποµπή, αν υπάρχει, µπορεί να υπονοεί την ύπαρξη µιας θετικής, 
προς τα έξω, θερµοβαθµίδας, στις εξώτερες περιοχές της ατµόσφαιρας. 
Επεσήµαναν ότι η µελέτη της ύπαρξης και της έντασης της χρωµοσφαιρικής 
εκποµπής είναι σηµαντική για τη µελέτη της αστρικής δοµής και της αστρικής 
ατµόσφαιρας. Η παρατηρησιακή απόδειξη για την ύπαρξη χρωµόσφαιρας στους 
αστέρες φασµατικού τύπου Β, είναι κυρίως οι ασθενείς σχηµατισµοί εκποµπής στο 
κάτω µέρος της απορρόφησης των γραµµών συντονισµού του MgII στα 2795,523 
και 2802,698 Å. Παρ’ όλα αυτά, αυτή η ασθενής εκποµπή επηρεάζεται πολύ και 
µερικές φορές εξαφανίζεται από τις σχετικά έντονες µεσοαστρικές γραµµές 
απορρόφησης. Πρότειναν ότι η ύπαρξη ενός ενδιάµεσου φασµατικού τύπου, που 
παρουσιάζει ελάχιστες χρωµοσφαιρικές δραστηριότητες, θα µπορούσε να υπονοεί 
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έναν επιπρόσθετο µηχανισµό θέρµανσης (διαφορετικό από αυτόν που οφείλεται σε 
ακουστικά κύµατα, τα οποία δηµιουργούνται στη ζώνη µεταφοράς) για τους αστέρες 
µεγάλης µάζας. Στην περίπτωση µιας ιδιαίτερα εκτεταµένης ατµόσφαιρας, η εκποµπή 
του MgII ίσως να µην αποδεικνύει την ύπαρξη χρωµόσφαιρας, αφού εκποµπή 
προερχόµενη από περιοχές εκτός της διεύθυνσης παρατήρησης θα µπορούσε να 
ενισχύει το σύνηθες φαινόµενο κατά το οποίο ένας σχηµατισµός ψυχρού αερίου 
απορροφά µεγαλύτερο µέρος ακτινοβολίας από αυτό που εκπέµπει. 

Οι Kondo et al. (1976b) τόνισαν ότι είναι δύσκολος ο καθορισµός της 
περιοχής προγενέστερων φασµατικών τύπων, στους οποίους η χρωµοσφαιρική 
εκποµπή εξαφανίζεται. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περιαστρικές 
(circumstellar) και µεσοαστρικές (interstellar) γραµµές εκποµπής του MgII µπορεί 
να επηρεάζουν τον καθορισµό του φασµατικού τύπου στον οποίο εξαφανίζεται η 
εκποµπή. Πρότειναν ότι θα πρέπει να υπάρχει µια αντίστοιχη µεταβολή και ως 
προς την τάξη λαµπρότητας. Βρήκαν ότι η απορρόφηση που οφείλεται στο 
κέλυφος ενισχύεται από τους ενδιάµεσους προς τους µεταγενέστερους αστέρες 
φασµατικού τύπου Β και πρότειναν ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στην αύξηση της 
θερµοκρασίας µέσα στο αέριο κέλυφος, στο οποίο το MgII µετατρέπεται σε MgIII 
καθώς επίσης και στην εξασθένιση των µηχανισµών οι οποίοι µπορούν να 
εξωθήσουν το υλικό. Στους προγενέστερους υπεργίγαντες φασµατικού τύπου Β, η 
διπλέτα του MgII συνίσταται στις φωτοσφαιρικές γραµµές συντονισµού, στις 
οποίες υπερτίθενται οι µεσοαστρικές γραµµές απορρόφησης. Στους υπεργίγαντες 
ενδιάµεσου φασµατικού τύπου Β, η ταχύτητα του διαστελλόµενου κελύφους είναι 
της τάξης των 100 km/s, ίσως λόγω της µετάβασης από θέρµανση λόγω 
ακουστικών κυµάτων σε θέρµανση λόγω πίεσης ακτινοβολίας. 

Οι Morgan et al. (1977) προσπάθησαν να ερµηνεύσουν την ύπαρξη ροής 
µάζας στους αστέρες φασµατικού τύπου Be παρατηρώντας τις γραµµές 
συντονισµού του MgII. Μελέτησαν τις γραµµές συντονισµού του MgII στα 
φάσµατα των αστέρων γ Cas και ζ Tau και εντόπισαν «σηµαντικούς σχηµατισµούς 
απορρόφησης» (significantabsorptionfeatures) προς τ’ αριστερά κάθε γραµµής 
απορρόφησης της διπλέτας, γεγονός που απέδωσαν στην επιπρόσθετη απορρόφηση 
που λαµβάνει χώρα µέσα στην εκτεταµένη ατµόσφαιρα των αστέρων. Στον γ Cas 
παρατήρησαν µια δεύτερη στενή συνιστώσα, µετατοπισµένη κατά  -215 km/s, 
δίπλα σε κάθε γραµµή στη διπλέτα. Στον ζ Tau οι γραµµές συντονισµού και οι 
δευτερεύουσες γραµµές ήταν µετατοπισµένες κατά            -57 km/s. Κατέληξαν 
στο συµπέρασµα ότι οι γραµµές συντονισµού του MgII στα φάσµατα του ζ Tau 
δεν σχηµατίζονται στην ίδια περιοχή µε τις δευτερεύουσες γραµµές. Επεσήµαναν 
ότι οι ισχυρές δευτερεύουσες γραµµές σχηµατίζονται σε µια περιοχή εξωτερικά της 
περιοχής όπου δηµιουργείται το µεγαλύτερο µέρος του ορατού φάσµατος και 
εσωτερικά των περιοχών του περιαστρικού δίσκου (circumstellardisk), όπου 
δηµιουργούνται οι ορατές γραµµές του κελύφους. Τέλος, για τον αστέρα ζ Tau, 
υπολόγισαν µια ταχύτητα προς τα έξω, µεταξύ 60 και 120 km/s από τις περιοχές 
κοντά στην επιφάνεια του αστέρα µέχρι τα εξώτερα όρια του κελύφους. 

Οι Kondo et  al. (1977) υπολόγισαν τα ισοδύναµα εύρη των γραµµών 
συντονισµού του MgII στα φάσµατα αστέρων µε φασµατικούς τύπους µεταξύ O 
και F και βρήκαν ότι αυξάνουν από τους προγενέστερους προς τους 
µεταγενέστερους υποτύπους Β. Αναφέρουν ότι, ενώ η εκποµπή στους αστέρες 
προγενέστερων φασµατικών τύπων µπορεί να προέρχεται από τις αστρικές 
χρωµόσφαιρες, στην περίπτωση ενός διπλού συστήµατος, η εκποµπή πρέπει να 
οφείλεται στο πλάσµα υψηλής θερµοκρασίας που υπάρχει µεταξύ των δύο 
αστέρων και όχι στη χρωµόσφαιρα του πρωτεύοντος αστέρα του συστήµατος. 
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Οι Marlborough et al. (1978) επεσήµαναν ότι τα φάσµατα των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be στο υπεριώδες είναι σύνθετα και περιέχουν πολλές γραµµές 
απορρόφησης που δηµιουργούνται στο κέλυφος και συνήθως παρουσιάζουν 
µετατοπίσεις. Αντιθέτως, οι γραµµές εκποµπής εµφανίζονται σπάνια, πιθανότατα 
λόγω της ανεπαρκούς έκτασης και/ή πυκνότητας του περιαστρικού κελύφους 
(circumstellarenvelope). Σε τέσσερα φάσµατα του αστέρα γ Cas, στη χρονική 
περίοδο δύο ετών (Νοέµβριος 1974 - Νοέµβριος 1976), εντόπισαν γραµµές 
εκποµπής του MgII, που παρουσίαζαν µεταβολές τόσο στη θέση όσο και στην 
ένταση. Εξέτασαν τρεις προτεινόµενους τύπους µοντέλων για τους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be, προκειµένου να ερµηνεύσουν τα φάσµατα του αστέρα γ 
Cas: α) µοντέλα για απλούς αστέρες µε διακεκριµένους δακτυλίους υλικού που 
είναι υπεύθυνοι για τους σχηµατισµούς εκποµπής (Struve 1931a, b, McLaughlin 
1961, Albert&Huang 1974, Huang 1977), β) µοντέλα διπλών συστηµάτων 
αστέρων, στα οποία ένας συνοδός αστέρας µεταγενέστερου φασµατικού τύπου 
χάνει υλικό έτσι ώστε να σχηµατιστεί η παρατηρούµενη εκτεταµένη ατµόσφαιρα 
του αστέρα φασµατικού τύπου Be (Križ & Harmanec 1975, Harmanec & Križ 
1976), και γ) µοντέλα για απλούς αστέρες, σύµφωνα µε τα οποία οι γραµµές 
εκποµπής προέρχονται από τις πυκνές περιοχές του αστρικού ανέµου (Poeckert & 
Marlborough 1978). Και οι τρεις τύποι µοντέλων απέτυχαν να ερµηνεύσουν τα 
παρατηρησιακά δεδοµένα του αστέρα γ Cas. Έτσι, πρότειναν µια επέκταση του 
τρίτου µοντέλου, σύµφωνα µε το οποίο η τελική ταχύτητα του αστρικού ανέµου 
εξαρτάται από την απόσταση από τον ισηµερινό δίσκο. Σε µικρές αποστάσεις η 
τελική ταχύτητα του ανέµου είναι µικρή, ενώ σε µεγαλύτερες αποστάσεις είναι 
πολύ υψηλότερη. Ο στροβιλισµός λόγω διαφορικής περιστροφής κοντά στο 
ισηµερινό επίπεδο είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία στέµµατος σε µεγάλες 
αποστάσεις, πάνω και κάτω από το ισηµερινό επίπεδο. Σύµφωνα µε αυτό το 
µοντέλο, οι παρατηρούµενες γραµµές εκποµπής στο ορατό και στο υπεριώδες 
δηµιουργούνται στις εσωτερικές περιοχές του αστρικού ανέµου. 

Οι Slettebak & Snow (1978), στη µελέτη τους για τον αστέρα γ Cas, 
πρότειναν ότι, αφού οι γραµµές συντονισµού του MgII είναι πολύ στενές, δεν είναι 
δυνατόν να είναι φωτοσφαιρικές, αλλά περιαστρικές (circumstellar) ή, πιθανότερα, 
µεσοαστρικές (interstellar). Εντόπισαν µια στενή συνιστώσα εκποµπής 
µετατοπισµένη προς το κόκκινο κατά 0,7 Å, περίπου, ως προς το κέντρο κάθε 
γραµµής MgII, µετατόπιση που αντιστοιχεί σε ταχύτητα 85 km/s. 

Οι de Jager et al. (1979) µελέτησαν τα φάσµατα 33 αστέρων όλων των 
φασµατικών τύπων από το δορυφόρο BUSS (ανάλυση 0,1 Å). Οι δευτερεύουσες 
γραµµές, που ήταν εµφανείς στις παρατηρήσεις των Morgan et al. (1977), είχαν 
ουσιαστικά εξαφανιστεί, ενώ οι γραµµές συντονισµού ήταν ιδιαίτερα ισχυρές. 
Παρατήρησαν µεταβαλλόµενη απώλεια µάζας από τους µεταγενέστερους Β 
υπεργίγαντες, λόγω έκτακτων αστρικών, µικρής διάρκειας, αλλά έντονων, εξώσεων 
µάζας (puffs) που υπερτίθενται σε έναν ουσιαστικά σταθερό άνεµο. Στο φάσµα του 
αστέρα β Ori φασµατικού τύπου B8, οι γραµµές συντονισµού του MgII 
εµφανίζονται µετατοπισµένες κατά -190 km/s. Το γεγονός αυτό υποδεικνύει ότι 
υπάρχουν συγκεντρώσεις στοιχείων χαµηλού ιονισµού στον αστρικό άνεµο, λόγω 
σηµαντικών µεταβολών της πυκνότητας. Οι αστέρες φασµατικού τύπου Be 
παρουσίαζαν πολύ ισχυρές και οξείες γραµµές συντονισµού. Η µη µεσοαστρική 
συνιστώσα παρουσιαζόταν µετατοπισµένη σηµαντικά προς τα µεγαλύτερα µήκη 
κύµατος (περίπου +50 km/s), υπονοώντας ότι τη στιγµή της παρατήρησης 
εµφανιζόταν νέο υλικό στο κέλυφος (Hubert – Delplace &  vanderHucht 1978) ή 
υποδεικνύοντας συστολή του υλικού (Doazan 1982). Όλο αυτό ερχόταν σε 
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αντίθεση µε τη συµπεριφορά των θερµών περιοχών της εξώτερης ατµόσφαιρας, 
όπου µετατοπίσεις της τάξης των -120 km/s παρατηρήθηκαν από τον Heap (1975) 
στις γραµµές του CIV. Είναι φανερό ότι η ερµηνεία της κίνησης στην εξώτερη 
ατµόσφαιρα των αστέρων φασµατικού τύπου Be απαιτεί ταυτόχρονες 
παρατηρήσεις στην ευρύτερη δυνατή περιοχή µηκών κύµατος. 

Πολλοί ερευνητές παρατήρησαν ότι οι γραµµές συντονισµού του Mg II στο 
υπεριώδες (λλ 2795,523 και 2802,698 Å) εµφανίζουν πτέρυγες εκποµπής σε 
µερικούς αστέρες φασµατικού τύπου Be (Slettebak & Snow 1978, deJager et al. 
1979, Danezis et al. 1991). 

Οι Lamers et al. (1980) µελέτησαν τα φάσµατα 9 αστέρων τύπου Ap, Bp, 
Be, Bn και shell και βρήκαν ότι οι γραµµές του MgII, στους αστέρες φασµατικού 
τύπου Be εµφανίζονται πιο ασθενείς από τις αντίστοιχες των κλασικών αστέρων 
και ότι οι αστέρες Bp, Bn και shell παρουσιάζουν αναµενόµενες γραµµές MgII. 

Οι Bruhweiler et al. (1982) µελέτησαν τις γραµµές συντονισµού του MgII 
στο υπεριώδες στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be: γ Cas, φ Per και 
υ Cyg και πρότειναν ότι η εκποµπή του MgII είναι ένα κανονικό φαινόµενο στους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be, αφού εµφανίζεται σε όλα τα µελετούµενα 
φάσµατα. Οι γραµµές απορρόφησης του MgII εµφανίζονται µετατοπισµένες ως 
προς τις γραµµές εκποµπής κατά 5-10 km/s. Έτσι, ένα µέρος των γραµµών 
απορρόφησης πρέπει να δηµιουργείται στο βραδέως διαστελλόµενο κέλυφος και 
ένα άλλο µέρος θεωρείται ότι προέρχεται από το µεσοαστρικό υλικό. Πρότειναν 
ότι η εκποµπή, η οποία πρέπει να δηµιουργείται σε µια περιοχή χαµηλού ιονισµού 
και µικρής ταχύτητας διαστολής, οφείλεται σε έναν µηχανισµό Bowen (1947)* 
λόγω της γραµµής Lyβ, αφού τα εύρη των εκποµπών της σειράς Balmer και του 
MgII είναι συγκρίσιµα. Αυτό σηµαίνει ότι η εκποµπή του MgII πρέπει να 
δηµιουργείται στην ίδια περιοχή όπου δηµιουργείται το φάσµα επανασύνδεσης 
(recombinationspectrum) του υδρογόνου. 

Από το 1980 έγιναν ελάχιστες µελέτες για τη διπλέτα του MgII σε 
φάσµατα αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων. Αντιθέτως, πολλοί 
ερευνητές µελέτησαν συστηµατικά τις γραµµές συντονισµού του MgII στο 
υπεριώδες στα φάσµατα αστέρων µεταγενέστερων φασµατικών τύπων. Για 
παράδειγµα, οι Linsky (1980), Ayres et al. (1981), Stencel et al. (1980) µελέτησαν 
την εκποµπή του MgII, ώστε να ερµηνεύσουν το συσχετισµό µεταξύ της 
χρωµοσφαιρικής εκποµπής και των ιδιοτήτων της ζώνης µεταφοράς. Η Böhm-
Vitense (1982) εντόπισε ασθενή εκποµπή σε γρήγορα περιστρεφόµενους 
προγενέστερους αστέρες φασµατικού τύπου F. Οι Allocchio et al. (1984) 
πρότειναν ότι τα περιγράµµατα των εκποµπών στις γραµµές συντονισµού του 
MgII στο υπεριώδες είναι πολύ χρήσιµα για τον προσδιορισµό των φυσικών 
ιδιοτήτων των αστρικών χρωµοσφαιρών στους αστέρες µεταγενέστερων 
φασµατικών τύπων. Οι Hartmann et al. (1984) βρήκαν ότι η εκποµπή του MgII 
εξαρτάται σηµαντικά από την περίοδο περιστροφής του αστέρα. Αυτή η εξάρτηση 
σχετίζεται µε το φασµατικό τύπο, µε τέτοιο τρόπο, ώστε οι ιδιότητες της ζώνης 
µεταφοράς είναι σηµαντικές για την καθιέρωση του επιπέδου της χρωµοσφαιρικής 
εκποµπής. Η Mullan (1984a, b) πρότεινε ότι η ασυµµετρία στις γραµµές του MgII 

                                                
*Μηχανισµός (φθορισµού)Bowen(Bowen(fluorescence)mechanism): Μηχανισµός που διατυπώθηκε από τον IraBowen, 
σύµφωνα µε τον οποίο οι ιδιαίτερα ισχυρές γραµµές του OIII που εµφανίζονται στα φάσµατα κάποιων 
πλανητικών νεφελωµάτων είναι αποτέλεσµα φθορισµού, λόγω διέγερσης µε ακτινοβολία, όταν η εκποµπή HeII 
και Lyα ανυψώνει τη στάθµη 2p23P του OIII στη στάθµη 2p3d3P. Αυτό οδηγεί σε αυξηµένη εκποµπή κατά την 
επιστροφή των ηλεκτρονίων στις καταστάσεις 2p3p3P, 3S, και 3D. Το φαινόµενο αυτό µπορεί να ισχύει και 
στην περίπτωση γραµµών εκποµπής άλλων ιόντων. 
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και η εκποµπή, η µετατοπισµένη προς το µπλε, οφείλονται στις 
«Συµπεριστρεφόµενες Περιοχές Αλληλεπίδρασης» (CorotatingInteractionRegions, 
CIRs), που εµφανίζονται στους αστρικούς ανέµους των αστέρων µεταγενέστερων 
φασµατικών τύπων. Οι Smith et al. (1991) πρότειναν ότι η φασµατοσκοπία 
χαµηλής ανάλυσης των γραµµών του MgII µπορεί να δώσει σηµαντικές 
πληροφορίες για το επίπεδο της χρωµοσφαιρικής δραστηριότητας των αστέρων 
της Κυρίας Ακολουθίας και εποµένως και για την ηλικία τους. Σύµφωνα µε τους 
Gurzadyan & Perez (1991), σε στενά διπλά συστήµατα αστέρων, οι γραµµές 
απορρόφησης και εκποµπής του MgII που εµφανίζουν οι αστέρες µεταγενέστερων 
φασµατικών τύπων που εκπέµπουν στα ραδιοκύµατα δεν είναι χρωµοσφαιρικής 
προέλευσης, αλλά δηµιουργούνται σε δύο νέφη (ένα νέφος απορρόφησης και ένα 
νέφος εκποµπής) µεταξύ των δύο αστέρων του διπλού συστήµατος. Τα νέφη 
εκποµπής και απορρόφησης βρίσκονται σε διαρκή κίνηση µε ταχύτητες 50 km/s 
και 70 km/s αντίστοιχα. Τέλος, οι Hunsch & Reimers (1993) πρότειναν ότι οι 
γραµµές απορρόφησης του MgII υποδεικνύουν έναν ψυχρό αστρικό άνεµο.  

H Doazan (1982) αναφέρει ότι οι γραµµές του MgII στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be είναι στατιστικά είτε ασθενέστερες από τις αντίστοιχες 
γραµµές στους κανονικούς αστέρες φασµατικού τύπου Β, είτε ισχυρότερες, 
υποδεικνύοντας µια επιπρόσθετη απορρόφηση στο ψυχρό περίβληµα. Στην 
πραγµατικότητα, τα πράγµατα είναι περίπλοκα, αφού στις γραµµές αυτές µπορούν 
να παρουσιάζονται ταυτόχρονα εκποµπή και απορρόφηση από αυτό το περίβληµα. 

ΟιDanezis (1987) και Danezis et al. (1991) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα 
του αερίου κελύφους του αστέρα AXMon, που ελήφθη από τον δορυφόρο IUE 
(στη φάση 0,568) και παρατήρησαν ότι οι γραµµές απορρόφησης πολλών ιόντων 
διαφορετικών δυναµικών ιονισµού και όχι µόνο αυτών που παρουσιάζουν 
περίγραµµα PCygni, συνοδεύονται από δύο ισχυρές συνιστώσες απορρόφησης του 
ίδιου ιόντος και του ίδιου µήκους κύµατος, µετατοπισµένες κατά διαφορετικά Δλ, 
στην ιώδη πλευρά κάθε κύριας φασµατικής γραµµής. Αυτό σηµαίνει ότι οι 
περιοχές δηµιουργίας αυτών των φασµατικών γραµµών δεν είναι συνεχείς, αλλά 
αποτελούνται από ένα πλήθος ανεξάρτητων πυκνωµάτων ύλης, τα οποία µπορούν 
να περιστρέφονται και να κινούνται µε διαφορετικές φαινόµενες ταχύτητες. 

Οι Sahade et  al. (1984) και οι Sahade& Brandi (1985) εντόπισαν την 
ύπαρξη των δορυφορικών συνιστωσών πολλών ιόντων, εκ των οποίων και του 
MgII, στο υπεριώδες φάσµα του αστέρα AXMon στη φάση 0,095. Για τις 
συνιστώσες απορρόφησης των γραµµών συντονισµού του MgII υπολόγισαν 
ταχύτητες µεταξύ -200 km/s και -250 km/s. Επίσης, ο Hutsemékers (1985) 
µελετώντας το υπεριώδες φάσµα του HD 50138, ενός άλλου αστέρα φασµατικού 
τύπου Be, παρατήρησε ένα πλήθος δορυφορικών συνιστωσών που συνόδευαν τις 
κύριες φασµατικές γραµµές. 

Οι Laskarides et al. (1992a) παρατήρησαν µία ακόµη δορυφορική 
συνιστώσα στις γραµµές ιόντων χαµηλού δυναµικού ιονισµού στο υπεριώδες 
φάσµα του αστέρα AXMon, στην κόκκινη πλευρά των κύριων γραµµών 
απορρόφησης. Η ύπαρξη των φασµατικών γραµµών στην κόκκινη πλευρά των 
κύριων γραµµών είχε προταθεί από την Doazan (1982). Αυτό το γεγονός 
υποδεικνύει συστολή των εξωτερικών περιοχών του αερίου κελύφους. 

Η Cidale (1998), για να υπολογίσει τα περιγράµµατα των γραµµών του 
MgII, βασίστηκε σε ένα µοντέλο για τις ατµόσφαιρες των αστέρων φασµατικού 
τύπου Be, το οποίο ονοµάζεται «µοντέλο χρωµοσφαιρικού ανέµου» 
(chromospheric-windmodel) και προτείνει ότι η ατµόσφαιρα αποτελείται από µια 
κλασική φωτόσφαιρα, µια διαστελλόµενη, υψηλής θερµοκρασίας χρωµόσφαιρα 

www.diav
losb

ooks.
gr



 

[102] 
 

και ένα ψυχρό κέλυφος. Οι γραµµές του MgII δηµιουργούνται σε ένα µη 
περιστρεφόµενο και σφαιρικά διαστελλόµενο µέσο. Άλλοτε είναι γραµµές 
καθαρής απορρόφησης και άλλοτε εµφανίζουν πτέρυγες εκποµπής και πυρήνες 
απορρόφησης (Dachs 1980, Doazan et al. 1991). Οι γραµµές εµφανίζουν 
περίγραµµα P Cygni ή µεταβαλλόµενες συνιστώσες απορρόφησης µετατοπισµένες 
προς το µπλε µε ταχύτητες µεταξύ -50 και -200 km/s. Δεν υπάρχει σχέση µεταξύ 
της εκποµπής και του φασµατικού τύπου ή της ακτινικής ταχύτητας Vsini. 
Αντιθέτως, αυτά τα περιγράµµατα των γραµµών εξαρτώνται από τη δοµή της 
θερµοκρασίας και από τις κατανοµές της ταχύτητας και της πυκνότητας. 
Συγκεκριµένα, ο νόµος της ταχύτητας καθορίζει το σχήµα των περιγραµµάτων και 
την έκταση των περιοχών που δηµιουργούν τις γραµµές. Υψηλές βαθµίδες 
ταχύτητας έχουν ως αποτέλεσµα εκτεταµένες περιοχές, που δηµιουργούν γραµµές 
συντονισµού µε δύο συνιστώσες απορρόφησης ή περίγραµµα PCygni. Σ’ αυτή την 
περίπτωση, η µετατόπιση της συνιστώσας προς το µπλε αντιστοιχεί στην ταχύτητα 
των πιο εξωτερικών περιοχών, που στη γενική περίπτωση βρίσκονται στο ψυχρό 
κέλυφος. Σ’ αυτή τη µελέτη η Cidale πρότεινε ότι η µη µετατοπισµένη συνιστώσα 
δηµιουργείται στη φωτόσφαιρα, ενώ η µετατοπισµένη προς το µπλε συνιστώσα 
και η εκποµπή δηµιουργούνται στις πιο εξωτερικές περιοχές. Διατύπωσε την 
υπόθεση ότι ένα επιβραδυνόµενο κύµα του αστρικού ανέµου θα είχε ως 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πυκνών εξωτερικών περιοχών, απ’ όπου προέρχεται η 
εκποµπή. Η εκποµπή, που συνδέεται µε την ύπαρξη χρωµόσφαιρας, είναι πολύ 
ασθενής ή δεν υπάρχει καν στα φάσµατα των αστέρων προγενέστερων 
φασµατικών υποτύπων. Γίνεται εντονότερη στους ενδιάµεσους υποτύπους και 
εµφανίζεται αρκετά ισχυρή στους µεταγενέστερους υποτύπους, υπονοώντας την 
ύπαρξη χρωµόσφαιρας. 

Οι Danezis et al. (2000a, b, c) ερµήνευσαν την εκποµπή στην ερυθρά 
πτέρυγα των γραµµών απορρόφησης, ως αποτέλεσµα συσσώρευσης της κινητικής 
ενέργειας, η οποία, κατά ένα ποσοστό, συνεισφέρει στην αύξηση της κινητικής 
θερµοκρασίας και κατά το υπόλοιπο εκπέµπεται. Η συσσώρευση αυτή της 
κινητικής ενέργειας οφείλεται στην ύπαρξη συστελλόµενων και διαστελλόµενων 
κυµάτων ύλης. 
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Γραµµές συντονισµού του SiIV στο υπεριώδες φάσµα 
των αστέρων φασµατικού τύπου Οe και Be αστέρες 
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Ιστορική αναδροµή 

Οι γραµµές συντονισµού του SiIV στο υπεριώδες (λλ 1393,755 και 
1402,77 Å) δηµιουργούνται από τη µετάπτωση 3s2S-3p2P0. Αυτές οι δύο γραµµές 
παρατηρούνται συνήθως ως έντονοι σχηµατισµοί στα φάσµατα των αστέρων 
προγενέστερων φασµατικών τύπων και χρησιµεύουν σαν ένα χρήσιµο εργαλείο 
για τη µελέτη της δοµής των αντίστοιχων αστρικών ατµοσφαιρών. Για το λόγο 
αυτό, µελετήθηκαν από πολλούς ερευνητές. 

Η Underhill (1974, 1975) µελέτησε υπεριώδη φάσµατα του αστέρα η CMa 
φασµατικού τύπου B5Ia και παρατήρησε οξείες συνιστώσες των γραµµών των 
ιόντων CII, NI, MgII, FeII και SiIV, που υποδείκνυαν ταχύτητες της τάξης των -25 
km/s, ως προς τον αστέρα. Πρότεινε ότι ένας σχηµατισµός στο φάσµα θεωρείται ότι 
προέρχεται από το περιαστρικό υλικό αν εµφανίζεται οξύτερος από τη µέση 
φασµατική γραµµή και ότι οι γραµµές, για τις οποίες το δυναµικό διέγερσης της 
χαµηλότερης στάθµης δεν είναι µηδέν, µάλλον σχηµατίζονται σε ένα κέλυφος ή 
νέφος γύρω από τον αστέρα, όπου η πυκνότητα είναι ικανή να διατηρεί ένα χαµηλό 
επίπεδο διέγερσης, ενώ οι γραµµές που προέρχονται από τη θεµελιώδη στάθµη 
µπορούν να προέρχονται από το περιαστρικό ή µεσοαστρικό υλικό. Κατέληξε, 
εποµένως, στο συµπέρασµα ότι αυτές οι γραµµές προέρχονται από ένα κέλυφος 
γύρω από τον αστέρα, το οποίο κινείται µε την προαναφερθείσα ταχύτητα. 

Οι Snow & Marlborough (1976), στη µελέτη τους για την αποβολή µάζας 
από τους αστέρες φασµατικού τύπου Be, θεώρησαν ότι οι φασµατικές γραµµές 
υποδηλώνουν απώλεια µάζας µόνο αν παρουσιάζουν ασυµµετρίες, που δεν 
οφείλονται σε υπερκαλύψεις γραµµών (blends) και πρότειναν ότι στην περίπτωση 
γραµµών συντονισµού, όπως αυτές του SiIV λλ 1393,755, 1402,77 Å, οι 
ασυµµετρίες υποδηλώνουν απώλεια µάζας, µόνο αν εµφανίζονται και στις δύο 
γραµµές. Εντόπισαν δύο δευτερεύουσες συνιστώσες στις γραµµές συντονισµού 
του SiIV, στα φάσµατα του αστέρα 59 Cyg, σε ταχύτητες -350 και -250 km/s. 

Οι Snow & Morton (1976), σε µία εκτεταµένη έρευνα για τα φαινόµενα 
απώλειας µάζας στους αστέρες φασµατικού τύπου O και B, στο υπεριώδες, 
παρατήρησαν ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV υποδείκνυαν έντονα απώλειας 
µάζας, στην υπό µελέτη φασµατική περιοχή. Οι υπεργίγαντες αστέρες φασµατικού 
τύπου από O4I µέχρι B0,5I παρουσίαζαν ισχυρά περιγράµµατα PCygni, ενώ οι 
αστέρες φασµατικών τύπων µεταγενέστερων των B8Ia παρουσίαζαν 
µετατοπισµένες απορροφήσεις. 

Οι Panek & Savage (1976), στη µελέτη τους 118 φασµάτων αστέρων 
φασµατικών τύπων Ο και Β, από το δορυφόρο OAO-2, παρατήρησαν ότι η ένταση 
των γραµµών του SiIV στο υπεριώδες εξαρτάται από το φασµατικό τύπο και την 
τάξη λαµπρότητας. Στην περίπτωση των νάνων αστέρων, η ένταση των γραµµών 
του SiIV αυξάνει από τους αστέρες φασµατικού τύπου Ο προς τους Β, 
παρουσιάζει ένα µέγιστο στους φασµατικούς τύπους B0-B1, ενώ οι γραµµές αυτές 
εξαφανίζονται σε αστέρες µεταγενέστερους των B3. Τέλος, παρατήρησαν ότι η 
ένταση των γραµµών αυτών αυξάνει από τους νάνους προς τους υπεργίγαντες 
αστέρες. 

Οι Henizeetal. (1976) παρατήρησαν ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV 
στο υπεριώδες εµφανίζονται ισχυρότερες στα φάσµατα των κανονικών αστέρων 
Β0-Β2, απ’ ό,τι στα φάσµατα αστέρων εκποµπής ίδιου φασµατικού τύπου. Στα 
φάσµατα αστέρων φασµατικών τύπων µεταγενέστερων των Β3 οι γραµµές αυτές 
εξαφανίζονται. 
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Ο Snow (1977) παρατήρησε στενές συνιστώσες των γραµµών 
απορρόφησης των ιόντων SiIV, CIII και NV στο υπεριώδες φάσµα 15 αστέρων 
φασµατικών τύπων Ο και Β. Οι συνιστώσες αυτές βρίσκονταν σε υπέρθεση µε τις 
ευρείες συνιστώσες απορρόφησης των περιγραµµάτων P Cygni. Οι περισσότερες 
εµφάνιζαν σταθερές ταχύτητες, αλλά, σε κάποιες περιπτώσεις, µεταβλητή ένταση. 
Πρότεινε ότι, αφού η ταχύτητα είναι σταθερή, θα πρέπει αυτές οι γραµµές να 
δηµιουργούνται εξαιτίας µιας σταθερής δοµής µέσα στον αστρικό άνεµο. Αναφέρει 
ότι η αρχική υπόθεση ήταν πως «οι ευρείες συνιστώσες απορρόφησης» 
προέρχονται από πυκνώµατα ύλης µέσα στους αστρικούς ανέµους, όπως είναι τα 
κρουστικά µέτωπα (shockfronts) ή οι φυσαλίδες αερίου (blobsofgas), που 
αποµακρύνονται ακτινικά από τους αστέρες. Πρότεινε ότι αυτοί οι σχηµατισµοί, 
µάλλον, αναπαριστούν είτε θερµοβαθµίδες, είτε περιοχές ίσης ταχύτητας στο εν γένει 
διάγραµµα του πεδίου ταχυτήτων (plateaus). Σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν είναι 
απαραίτητη η ύπαρξη πυκνωµάτων ύλης για το σχηµατισµό των παρατηρούµενων 
φασµατικών γραµµών. Όµως, επειδή οι «στενές συνιστώσες απορρόφησης» 
διαφορετικών ιόντων σε έναν αστέρα, συνήθως, δεν εµφανίζονται µε την ίδια 
ταχύτητα, απαιτείται η ύπαρξη πολλών plateaus ταχυτήτων, σε διαφορετικές 
θερµοκρασίες ιονισµού. Στην περίπτωση της θερµοβαθµίδας, µια τέτοια δυσκολία 
αποφεύγεται, αλλά τότε τα χαµηλότερα επίπεδα ιονισµού θα πρέπει να 
δηµιουργούν στενές συνιστώσες σε υψηλότερες ταχύτητες, ενώ κάτι τέτοιο δεν 
παρατηρήθηκε. 

Οι Lamers & Snow (1978) πρότειναν ότι οι γραµµές συντονισµού του 
Si IV στο υπεριώδες παρατηρούνται στα φάσµατα όλων σχεδόν των αστέρων που 
παρουσιάζουν φαινόµενα απώλειας µάζας. Προκειµένου να ξεχωρίσουν τις 
φωτοσφαιρικές από τις περιαστρικές γραµµές του Si IV στηρίχτηκαν στην 
παρουσία ή απουσία των εκτεταµένων µπλε πτερύγων ή στη µετατόπιση του 
κέντρου της γραµµής προς µικρότερα µήκη κύµατος. Παρατήρησαν ότι στα 
φάσµατα κάποιων αστέρων φασµατικού τύπου B3V και µεταγενέστερων αυτού 
εµφανίζονταν οι µετατοπισµένες περιαστρικές γραµµές του SiIV, ενώ η 
φωτοσφαιρική συνιστώσα δεν εµφανιζόταν. Η µετατοπισµένη συνιστώσα του 
Si IV, εντοπιζόταν στα φάσµατα αστέρων φασµατικού τύπου B5V και 
µεταγενέστερων αυτού. Πρότειναν ότι ο υψηλός βαθµός ιονισµού υποδεικνύει την 
παρουσία ενός κελύφους (envelope) υψηλής θερµοκρασίας και όχι χαµηλής, αφού 
παρατηρήθηκαν γραµµές Si IV σε κελύφη αστέρων της Κυρίας Ακολουθίας, οι οποίοι 
είναι πολύ ψυχροί για να εµφανίζουν Si IV ακόµα και στις φωτόσφαιρές τους. 
Θεώρησαν ότι ο ιονισµός λόγω ακτινοβολίας δεν αρκεί για να ερµηνεύσει την 
παρουσία ιόντων Si IV. Έτσι, πρότειναν ότι η απαιτούµενη υψηλή θερµοκρασία 
της τάξης των 1-2 × 105K εµφανίζεται στα υψηλότερα στρώµατα του κελύφους 
που περιβάλλει τον αστέρα, όπου τα ιόντα του SiIV δηµιουργούνται από ιονισµό 
λόγω συγκρούσεων (collisionalionization). Οι υπεργίγαντες αστέρες µε 
φασµατικούς τύπους µεταγενέστερους των Β3 εµφανίζουν γραµµές Si IV που 
δηµιουργούνται στα αστρικά κελύφη, ενώ δεν εµφανίζονται γραµµές NV και OVI. 
Τέλος, παρατήρησαν ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be και οι αστέρες 
κελύφους (shellstars) εµφανίζουν µετατοπισµένες συνιστώσες των γραµµών του 
SiIV. 

Οι Slettebak & Snow (1978) και οι Marlborough et al. (1978) µελέτησαν 
υπεριώδη φάσµατα του αστέρα γ Cas, όπου, στον πυρήνα των έντονων και 
ασύµµετρων γραµµών απορρόφησης του SiIV, εντόπισαν µια στενή εκποµπή, που 
µεταβάλλεται µε το χρόνο. 
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Οι Henize et al. (1981), πρότειναν ότι οι γραµµές του SiIV και του C IV 
στο υπεριώδες αποτελούν ένα χρήσιµο κριτήριο για τη φασµατική ταξινόµηση των 
αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων, καθώς αυτές οι γραµµές είναι οι 
ισχυρότερες και οι πλέον µεταβλητές στην περιοχή του µακρινού υπεριώδους. 
Στην περίπτωση των θερµών αστέρων µε τάξεις λαµπρότητας IV και V, 
παρατήρησαν ότι οι γραµµές απορρόφησης του SiIV δεν εµφανίζονται στα 
φάσµατα των αστέρων που είναι προγενέστεροι του Ο9, εµφανίζουν ένα µέγιστο 
στους Β1 και εξασθενούν µέχρι να εξαφανιστούν µετά τους αστέρες Β3. Όµως, 
στην περίπτωση των αστέρων τάξης λαµπρότητας από Ι µέχρι ΙΙΙ, οι γραµµές του 
SiIV είναι πολύ έντονες και εµφανίζουν εκποµπή στους υπεργίγαντες µεταξύ O4-
B0, ενώ εξασθενούν και η εκποµπή εξαφανίζεται µετά τους υπεργίγαντες Β3. 
Θεώρησαν ότι η απουσία της εκποµπής στους υπεργίγαντες Β1 είναι ένα χρήσιµο 
κριτήριο για το διαχωρισµό τους από τους προγενέστερους υπεργίγαντες. 

Οι Kondo et al. (1981) µελέτησαν το διπλό σύστηµα UCephei, το οποίο 
αποτελείται από έναν πρωτεύοντα αστέρα φασµατικού τύπου B7V και έναν 
δευτερεύοντα φασµατικού τύπου G8III-IV. Παρατήρησαν ρηχές και ευρείες 
γραµµές απορρόφησης του SiIV στο αστρικό φάσµα, από τις οποίες υπολόγισαν 
ταχύτητα περιστροφής της τάξης των 300 km/s, γεγονός που τους οδήγησε στο 
συσχετισµό των γραµµών αυτών µε τη φωτόσφαιρα του πρωτεύοντα αστέρα 
φασµατικού τύπου Β. Ανέφεραν µεταβολές στην ολική απορρόφηση, πιθανότατα 
λόγω θερµών περιοχών στον αστέρα φασµατικού τύπου Β και φαινόµενα αέριων 
ρευµάτων. Συγκρίνοντας µε φάσµατα αστέρων φασµατικού τύπου Β στο µακρινό 
υπεριώδες, υπολόγισαν ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV και του CIV είναι 
πολύ ισχυρές για να δηµιουργούνται σε έναν αστέρα φασµατικού τύπου Β7, ενώ 
είναι συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες γραµµές στα φάσµατα των αστέρων 
φασµατικών τύπων B0-Β1. Πρότειναν ότι οι γραµµές του SiIV και του CIV 
προέρχονται από µια περιοχή πάνω από τη ζώνη µεταφοράς της φωτόσφαιρας, ενώ 
το υλικό από το ρεύµα αερίου που καταρρέει δηµιουργεί µια ψευδοφωτόσφαιρα, η 
θερµοκρασία της οποίας είναι υψηλότερη από την αντίστοιχη θερµοκρασία της 
φωτόσφαιρας που παρατηρείται από το έδαφος. Αυτή η ψευδοφωτόσφαιρα µπορεί 
να βρίσκεται κυρίως κατά µήκος της ισηµερινής περιοχής του αστέρα φασµατικού 
τύπου BV. Αναφέρουν ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV και του CIV 
εµφανίζουν χαρακτηριστικά αέριων ρευµάτων και, πιθανότατα, θερµών περιοχών 
στον αστέρα φασµατικού τύπου Β, τα οποία οφείλονται σε θερµό αέριο ρεύµα 
χαµηλής πυκνότητας που προέρχεται από τον αστέρα φασµατικού τύπου G και 
ακολουθεί µια τροχιά 270º γύρω από τον αστέρα Β, πριν διαφύγει από το 
σύστηµα. Τέλος, πρότειναν ότι η απουσία εκποµπής υποδεικνύει ότι ο συνολικός 
όγκος που καταλαµβάνεται από το αέριο ρεύµα µεγάλης πυκνότητας είναι 
µικρότερος από τον όγκο του αστέρα Β. 

Οι Gathier et al. (1981) αφού µελέτησαν 25 αστέρες φασµατικού τύπου 
µεταξύ O4 και B1 πρότειναν µια θεωρητική µέθοδο αναπαραγωγής των 
περιγραµµάτων των γραµµών (profilefitting). Συγχρόνως, εντόπισαν επιπρόσθετες, 
µη φωτοσφαιρικές ή µεσοαστρικές απορροφήσεις, οι οποίες βρίσκονταν σε 
υπέρθεση µε τα παρατηρούµενα περιγράµµατα PCygni. Αυτοί οι σχηµατισµοί 
παρατηρήθηκαν σε γραµµές διαφορετικών ιόντων του ίδιου αστέρα και 
παρουσίαζαν ίδια µετατόπιση Doppler (Lamersetal., 1982). Στην περίπτωση 
γραµµών συντονισµού, αυτές οι φασµατικές γραµµές εµφανίζονταν και στα δύο 
µέλη, µε την ίδια µετατόπιση Doppler. Αυτοί οι σχηµατισµοί ταυτίστηκαν µε τις 
«στενές συνιστώσες απορρόφησης» που µελέτησε ο Snow (1977). 
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Ο Marlborough (1982) πρότεινε ότι αν υπάρχουν διαφορές µεταξύ των 
υπεριωδών φασµάτων των αστέρων φασµατικών τύπων Be και Β του ίδιου 
φασµατικού υποτύπου, οι εµφανιζόµενες διαφορές των περιγραµµάτων θα πρέπει 
να προέρχονται από περιαστρικό υλικό, όπως για παράδειγµα ένα περιαστρικό 
κέλυφος (circumstellarenvelope), το οποίο περιέχει θερµές και ψυχρές περιοχές. 
Στην περίπτωση ενός τέτοιου κελύφους απαιτούνται επιπλέον πηγές και 
µηχανισµοί ιονισµού. Επίσης, παρατήρησε την ύπαρξη αστρικών ανέµων και 
ακτινικές κινήσεις στις φωτόσφαιρες των αστέρων φασµατικού τύπου Be. Για το 
λόγο αυτό, πρότεινε ότι κάποιοι αστέρες φασµατικού τύπου Β και Be µπορεί να 
έχουν δυναµικές και/ή ασταθείς φωτόσφαιρες. Τέλος, πρότεινε ότι το ψυχρό 
περιαστρικό κέλυφος είναι η βαθύτερη, πυκνότερη και η µε τη µικρότερη 
ταχύτητα κινούµενη περιοχή του αστρικού ανέµου, η οποία παρουσιάζει µικρή 
ταχύτητα επέκτασης κοντά στον αστέρα και η οποία παρουσιάζεται σε όλους τους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be (Marlborough, 1977, Snow et al., 1979). 

Οι Marlborough (1982) και Marlborough & Peters (1982) παρατήρησαν ότι 
οι γραµµές συντονισµού του SiIV στο υπεριώδες είναι εµφανείς σε φάσµατα 
αστέρων φασµατικού τύπου Β5. Παρατήρησαν επίσης την εµφάνισή τους σε 
φάσµατα ψυχρότερων αστέρων φασµατικού τύπου B8. Ανέφεραν ότι η ένταση 
των γραµµών αυτών µεταβάλλεται, αλλά δεν παρατήρησαν ολική εξαφάνισή τους. 
Τέλος, υπολόγισαν ότι οι γραµµές του Si IV και του CIV στο υπεριώδες 
εξασθενούν µε τη µείωση της Vsini και πρότειναν ότι αυτό ίσως οφείλεται στη 
θερµή περιοχή του περιαστρικού κελύφους, η οποία δεν παρουσιάζει σφαιρική 
συµµετρία. 

Οι Henrichs et al. (1983) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα του αστέρα γ Cas 
φασµατικού τύπου B0,5IVe και παρατήρησαν «στενές συνιστώσες απορρόφησης» 
των γραµµών των ιόντων SiIV, CIV και NV, τις οποίες απέδωσαν σε µια 
αιφνιδίως µεταβαλλόµενη και µεγάλης έντασης αύξηση της απώλειας µάζας από τον 
αστέρα. Σε µερικά φάσµατα εµφανίζονται δύο ή τρεις συνιστώσες µε διαφορετικές 
ταχύτητες. Παρατήρησαν ισχυρές µεταβολές στο σχήµα αυτών των γραµµών, µε 
ταχύτητες µεταξύ -650 και -1.500 km/s και µε «παράµετρο διεύρυνσης υt» 
(broadeningparameter υt)* της τάξης των 90 km/s. Πρότειναν ότι διαδοχική 
επέκταση της ύλης, η οποία θεωρείται σφαιρικά συµµετρική, είναι υπεύθυνη για 
τη συµπεριφορά αυτών των στενών γραµµών. Ανέφεραν ότι αυτές οι γραµµές 
δηµιουργούνται σε µια γρήγορα επεκτεινόµενη περιοχή του αστρικού ανέµου, η 
οποία έχει µεγαλύτερη πυκνότητα από τον περιβάλλοντα «οµαλό» άνεµο και η οποία 
προέκυψε από µια επαυξηµένη ροή µάζας από τον αστέρα κατά τη διάρκεια µιας 
µικρής χρονικής περιόδου. Τέλος, πρότειναν ότι η εµφάνιση και η µεταβλητότητα 
των υψηλής ταχύτητας στενών συνιστωσών απορρόφησης είναι γενικά 
χαρακτηριστικά των αστέρων φασµατικού τύπου Be και άλλων αστέρων 
προγενέστερων φασµατικών τύπων και εποµένως είναι ένα τυπικό φαινόµενο των 
περισσότερων αστέρων φασµατικών τύπων ΟΒ. 

Ο Plavec (1983) µελέτησε το διπλό σύστηµα αστέρων UCephei και 
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι γραµµές απορρόφησης και εκποµπής του Si IV 
είναι οπτικά πυκνές, αφού δηµιουργούνται σε µια οπτικά πυκνή περιοχή άγνωστης 
ακτινικής έκτασης, η οποία, πιθανότατα, περιβάλλει όλο τον αστέρα κατά µήκος 
του ισηµερινού και η οποία µπορεί να είναι πυκνή, πιθανώς αποτελούµενη από 
λεπτές συγκρουόµενες και διαταρασσόµενες περιοχές. 

                                                
* Η «παράµετρος διεύρυνσης»(broadeningparameter υt)είναι η ταχύτητα που αντιστοιχεί στο εύρος της γραµµής.  
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Ο Sadakane (1984) µελέτησε το φάσµα του αστέρα 36 Lyn φασµατικού 
τύπου Β και πρότεινε ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV και του CIV 
δηµιουργούνται στη θερµή εξώτερη ατµόσφαιρα (χρωµόσφαιρα ή στέµµα). 

Οι Codina et al. (1984) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα του αστέρα HD 
110432 φασµατικού τύπου B0,5IIIe και παρατήρησαν ευρείες φωτοσφαιρικές 
γραµµές απορρόφησης, στενές γραµµές απορρόφησης ιόντων υψηλού βαθµού 
ιονισµού µετατοπισµένες προς τα µικρά µήκη κύµατος, που αντιστοιχούσαν σε 
ταχύτητες περίπου -1350 km/s και πολύ στενές γραµµές απορρόφησης µεσοαστρικής 
προέλευσης. Υπολόγισαν ότι η ταχύτητα περιστροφής είναι 360±40 km/s. Εφόσον 
οι γραµµές συντονισµού του SiIV και του CIV δεν είναι συµµετρικές και 
εµφανίζουν εκτεταµένες µπλε πτέρυγες, είναι πιθανότατα ενδεικτικές ενός λεπτού 
επεκτεινόµενου κελύφους. Για τις λεπτές γραµµές απορρόφησης των ιόντων 
υψηλού βαθµού ιονισµού όπως είναι τα SiIV, CIV και NV, πρότειναν ότι µπορούν 
να προέρχονται από περιστασιακές εξώσεις µάζας από τον αστέρα που οφείλονται σε 
κάποια φωτοσφαιρική δραστηριότητα. Σύµφωνα µε αυτή την άποψη, µια τέτοια 
έξωση µάζας είναι πιθανότατα ένα τοπικό φαινόµενο (blob) που δεν συσχετίζεται µε 
όλη τη επιφάνεια του αστέρα. Όσον αφορά τα «blobs», πρότειναν ότι το αέριο που 
περιέχουν είναι πιθανότατα θερµό, όχι απαραίτητα σε ισορροπία ιονισµού 
(ionizationequilibrium) και ότι ο ιονισµός οφείλεται σε συγκρούσεις 
(collisionalprocesses). 

Οι Hubeny et al. (1985, 1986), προκειµένου να αποδείξουν την ύπαρξη 
υπεριονισµένων περιοχών αλλά και µεγάλων εξώσεων µάζας στους αστέρες 
φασµατικού τύπου B/Be, υπέδειξαν τρία διαφορετικά φαινόµενα που εµφανίζονται 
στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be: α) ισχυρές ευρείες και µερικές 
φορές ασύµµετρες γραµµές συντονισµού, µετατοπισµένες από 0 µέχρι -1.000 
km/s, β) «στενές συνιστώσες» µε συνολικό εύρος µικρότερο των 200 km/s, πάντα 
µετατοπισµένες προς το µπλε κατά µερικές εκατοντάδες km/s και γ) εκποµπές στις 
γραµµές συντονισµού, που σχετίζονται µε την πρόσληψη µάζας του µέλους 
φασµατικού τύπου Β διπλών αλληλεπιδρώντων µεταβλητών αστέρων 
(interactingbinaries). Βρήκαν ότι οι συνιστώσες µικρού εύρους εµφανίζουν ισχυρά 
µεταβαλλόµενη ένταση, ενώ η ακτινική τους ταχύτητα είτε διατηρείται σταθερή ή 
παρουσιάζει διακυµάνσεις γύρω από µια συγκεκριµένη τιµή. Ο εντοπισµός των 
γραµµών του SiIV στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Β8, καθώς και 
αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων δεν σηµαίνει απαραίτητα ότι 
υπάρχουν υπεριονισµένες περιοχές, αλλά ότι οι παρατηρούµενοι φασµατικοί 
σχηµατισµοί πιθανότατα προέρχονται από την αστρική φωτόσφαιρα ή 
ψευδοφωτόσφαιρα. Τόνισαν ότι θα πρέπει να είµαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί µε τις 
επικαλυπτόµενες φασµατικές γραµµές (blends) που εµφανίζονται στη φασµατική 
περιοχή των γραµµών που µελετάµε. Αυτό σηµαίνει ότι οι παρατηρούµενοι 
φασµατικοί σχηµατισµοί και οι ασυµµετρίες τους και/ή οι µετατοπίσεις τους δεν 
αναπαριστούν κατ’ ανάγκη τις αναµενόµενες φασµατικές γραµµές ή τα πεδία 
ταχυτήτων, αντίστοιχα. Πιθανώς να αναπαριστούν αναµενόµενες φωτοσφαιρικές 
γραµµές (missingphotosphericlines), ασθενείς γραµµές που προέρχονται από το 
κέλυφος ή συνιστώσες µικρού εύρους. Βρήκαν ότι οι γραµµές του Si IV 
εξαφανίζονται µόνο σε θερµοκρασίες µικρότερες των 12.000 K, γεγονός που 
σηµαίνει ότι η εµφάνισή τους σε αστέρες φασµατικού τύπου Β προγενέστερους των 
Β9 δεν µπορεί να θεωρηθεί ως απόδειξη υπεριονισµού. Για ταχύτητες Vsini=100 
km/s οι εκτεταµένες ιώδεις πτέρυγες και των δύο γραµµών συντονισµού του Si IV 
οφείλονται σε επικαλυπτόµενες γραµµές (blends) και δεν θα πρέπει να θεωρούνται 
ενδεικτικές για απώλεια µάζας από τον αστέρα. Παρατήρησαν δύο φασµατικούς 
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σχηµατισµούς στα -140 µέχρι    -250 km/s, οι οποίοι αναπτύσσονται σε 
θερµοκρασίες της τάξης των 10.000 K και γίνονται ισχυρότεροι στους 8.000 K και 
οι οποίοι µπορούν να παρερµηνευθούν σαν οι δύο γραµµές συντονισµού του SiIV. 
Πρότειναν ότι τέτοια φαινόµενα δεν αποδεικνύουν την ύπαρξη υπεριονισµένων 
περιοχών γύρω από τους αστέρες, αλλά οφείλονται στα µεταβαλλόµενα 
υποϊονισµένα κελύφη των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
(variablesubionizedBeenvelopes). Οι γραµµές του Si IV µπορούν να 
παρατηρηθούν στους αστέρες όλων των φασµατικών υποτύπων Β. Αντιθέτως, οι 
«στενές συνιστώσες» παρατηρούνται µόνο στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού 
τύπου Β2 και προγενέστερων, υποδεικνύουν ισχυρές εξώσεις µάζας και µεγάλα 
πεδία ταχυτήτων στους προγενέστερους αστέρες φασµατικού τύπου Β, αλλά δεν 
είναι ενδεικτικές για την ύπαρξη υπεριονισµού. Τέλος, πρότειναν ότι θα ήταν 
πιθανό να ερµηνεύσουµε τα παρατηρούµενα φάσµατα, τουλάχιστον, κάποιων 
αστέρων φασµατικού τύπου Be στο υπεριώδες ως αποτέλεσµα από τη συνεισφορά 
της αστρικής ατµόσφαιρας, του µεταβαλλόµενου υποϊονισµένου κελύφους του 
αστέρα φασµατικού τύπου Be και, σε µερικές περιπτώσεις, του άγνωστου ακόµα 
µέσου που δηµιουργεί τις στενές συνιστώσες των γραµµών συντονισµού που είναι 
µετατοπισµένες προς το µπλε και/ή από µια ζώνη µεταφοράς στον δίσκο 
προσαύξησης στα διπλά συστήµατα. 

Οι Danezis (1984, 1987) και Danezis et al. (1991) µελέτησαν το υπεριώδες 
φάσµα του αερίου κελύφους του αστέρα AXMon, που ελήφθη από τον δορυφόρο 
IUE (στη φάση 0,568) και παρατήρησαν ότι οι γραµµές απορρόφησης πολλών 
ιόντων διαφορετικών δυναµικών ιονισµού (συµπεριλαµβανοµένου και του Si IV) 
και όχι µόνο αυτών που παρουσιάζουν περίγραµµα P Cygni, συνοδεύονται από 
δύο ισχυρές συνιστώσες απορρόφησης του ίδιου ιόντος και του ίδιου µήκους 
κύµατος, µετατοπισµένες κατά διαφορετικά Δλ, στην ιώδη πλευρά κάθε κύριας 
φασµατικής γραµµής. Αυτό σηµαίνει ότι οι περιοχές δηµιουργίας αυτών των 
φασµατικών γραµµών δεν είναι συνεχείς, αλλά αποτελούνται από ένα πλήθος 
ανεξάρτητων πυκνωµάτων ύλης, τα οποία µπορούν να περιστρέφονται και να 
κινούνται µε διαφορετικές φαινόµενες ταχύτητες, της τάξης των 10 km/s, -75 km/s 
και      -260 km/s. 

Την ύπαρξη δορυφορικών συνιστωσών πολλών ιόντων, εκ των οποίων και 
του SiIV, στο υπεριώδες φάσµα του αστέρα AXMon στη φάση 0,095 εντόπισαν 
και οι Sahadeetal. (1984) και Sahade&Brandi (1985). Πρότειναν ότι το γραµµικό 
φάσµα στο υπεριώδες, προέρχεται αποκλειστικά από το εκτεταµένο κέλυφος του 
συστήµατος. Για τις συνιστώσες απορρόφησης του Si IV υπολόγισαν ταχύτητες 
µεταξύ -200 km/s και +120 km/s, οι οποίες αντιστοιχούν σε δύο περιοχές υψηλής 
ηλεκτρονιακής θερµοκρασίας (electrontemperature). Εφόσον η δηµιουργία 
τέτοιων γραµµών απαιτεί υψηλή ηλεκτρονιακή θερµοκρασία, πρότειναν ότι 
υπάρχουν µη θερµικές πηγές ενέργειας στο σύστηµα. Επίσης, ο Hutsemékers 
(1985) µελετώντας το υπεριώδες φάσµα ενός άλλου αστέρα φασµατικού τύπου Be, 
του HD 50138, παρατήρησε ένα πλήθος δορυφορικών συνιστωσών που συνόδευαν 
τις κύριες φασµατικές γραµµές. 

Οι Walborn & Nichols-Bohlin (1987) µελέτησαν τη µορφολογία του 
υπεριώδους φάσµατος στους υπεργίγαντες αστέρες φασµατικών τύπων ΟΒ και 
παρατήρησαν ότι το περίγραµµα των γραµµών του SiIV που προέρχεται από τον 
αστρικό άνεµο εξασθενεί οµαλά από τους αστέρες φασµατικού τύπου Β0 προς 
τους Β8. 

Οι Aydinetal. (1988) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα του διπλού 
συστήµατος β Lyr και πρότειναν ότι τα περιγράµµατα των γραµµών συντονισµού 
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του SiIV δηµιουργούνται από την υπέρθεση ενός σταθερού περιγράµµατος PCygni 
ταχύτητας -162±2 km/s και µιας ευρείας, λιγότερο ισχυρής, συµµετρικής 
εκποµπής, που µετατοπίζεται προς µικρότερα ή µεγαλύτερα µήκη κύµατος κατά τη 
διάρκεια του τροχιακού κύκλου. Ένα τέτοιο αποτέλεσµα υποδεικνύει ότι στο 
σύστηµα υπάρχουν τουλάχιστον δύο περιοχές υψηλής θερµοκρασίας, µία κοντά στον 
«άγνωστο» συνοδό αστέρα του Β8 ΙΙ και µία άλλη στην περιοχή που περιβάλλει το 
διπλό σύστηµα (circumbinaryregion). Τέλος, παρατήρησαν κάποιες πολύ οξείες, 
µη µετατοπισµένες γραµµές (Hack etal. 1983) και πρότειναν ότι, αν κάποιες από 
αυτές δηµιουργούνται στην περιοχή που περιβάλλει το διπλό σύστηµα, θα 
µπορούσαν να υποδεικνύουν ότι σε µια συγκεκριµένη απόσταση ο αστρικός 
άνεµος, µέσα στο σύστηµα, επιβραδύνεται και όταν συγχωνεύεται µε το 
µεσοαστρικό µέσο, οι ταχύτητες και στα δύο µέσα αποκτούν την ίδια τιµή. 

Οι Doazanetal. (1988) βρήκαν ότι στο υπεριώδες φάσµα του αστέρα HD 
23862 φασµατικού τύπου B8 Ve οι γραµµές συντονισµού του SiIV δεν 
εντοπίζονται κατά τη διάρκεια εµφάνισης του ισχυρού κελύφους, ενώ, όταν το 
φάσµα του κελύφους εξαφανίζεται, η ύπαρξή τους είναι εµφανής και βρίσκονται 
µετατοπισµένες κατά -52±4 km/s. Δεν συµφωνούν µε την άποψη των Hubeny etal. 
(1985) ότι αυτές οι υπεριονισµένες γραµµές δηµιουργούνται από ψευδή 
φαινόµενα, λόγω της επικάλυψης των γραµµών του κελύφους. Πρότειναν ότι 
αυτές οι υπεριονισµένες γραµµές εµφανίζονται πάντα, αλλά είναι δύσκολο ή 
αδύνατο να εντοπιστούν, λόγω των γραµµών που προέρχονται από το κέλυφος. 

Οι Bruhweiler et al. (1989) σε µια µελέτη τους για τα περιαστρικά κελύφη 
των αστέρων φασµατικών τύπων B8-A1, πρότειναν ότι οι υπεριώδεις γραµµές του 
SiIV και του CIV προέρχονται από το περιαστρικό υλικό. Συγκεκριµένα, οι 
ασυµµετρίες στην ιώδη πτέρυγα των περιγραµµάτων τους, µε ταχύτητα µπλε 
πτέρυγας περίπου -250 km/s, υποδεικνύουν ότι δεν σχηµατίζονται σε µια στατική 
περιοχή, αλλά σε µια θερµή περιοχή του αστρικού ανέµου. 

Ο Prinja (1990) µελέτησε τις φωτοσφαιρικές γραµµές απορρόφησης στο 
υπεριώδες φάσµα των αστέρων φασµατικών τύπων Ο και Β και πρότεινε ότι οι 
γραµµές συντονισµού του SiIV αποτελούν ένα χρήσιµο κριτήριο για τη φασµατική 
ταξινόµηση, ειδικά των αστέρων φασµατικού τύπου Β της Κυρίας Ακολουθίας. 
Ακόµη, τα χαρακτηριστικά του αστρικού ανέµου που υποδεικνύουν αυτές οι 
γραµµές εµφανίζουν ισχυρή εξάρτηση από την τάξη λαµπρότητας (Walborn, 1971, 
Walborn&Panek, 1984, Walborn&Nichols-Bohlin, 1987). Ο Prinja (1990) βρήκε, 
ακόµη, ότι οι γραµµές συντονισµού του SiIV γίνονται βαθµιαία πιο ισχυρές καθώς 
η ενεργός θερµοκρασία αυξάνει. 

Οι Sapar&Sapar (1992) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα του αστέρα η CMa 
και βρήκαν ότι οι γραµµές συντονισµού του Si IV εµφανίζουν µεταβαλλόµενα 
περιγράµµατα, υποδεικνύοντας, έτσι, την ύπαρξη κάποιων πυκνωµάτων ύλης που 
κινούνται µε χρονοµεταβαλλόµενες ακτινικές ταχύτητες. Παρατήρησαν 
δορυφορικές συνιστώσες µετατοπισµένες προς το µπλε, που οφείλονται σε 
διαστελλόµενα πυκνώµατα ύλης, µε ακτινικές ταχύτητες -360 km/s,                 -180 
km/s, -110 km/sand -30 km/s. Για τις συνιστώσες που προέρχονται από το κέλυφος 
υπολόγισαν ακτινικές ταχύτητες µεγαλύτερες από αυτές που είχε υπολογίσει η 
Underhill (1974, 1975) και εποµένως πρότειναν ότι το κέλυφος εµφανίζει 
επιταχυνόµενη διαστολή (acceleratingexpansion). Απέδωσαν την ύπαρξη των 
ισχυρών, µη µετατοπισµένων συνιστωσών των γραµµών συντονισµού του SiIV σε 
ένα θερµό περιαστρικό αέριο νέφος. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι µια τέτοια 
συµπεριφορά είναι αποτέλεσµα ενός εκτεταµένου διαστελλόµενου κελύφους που 
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περιέχει πυκνώµατα ύλης τα οποία αποµακρύνονται από τον αστέρα µε διαφορετικές 
ταχύτητες. 

Ο Slettebak (1994) µελέτησε τα υπεριώδη φάσµατα 57 αστέρων 
φασµατικού τύπου B-Be και παρατήρησε ότι οι γραµµές του SiIV σχετίζονται µε 
το φασµατικό τύπο και την τάξη λαµπρότητας. Η ένταση των γραµµών του SiIV 
µειώνεται από τους προγενέστερους προς τους µεταγενέστερους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be και εξακολουθούν να παρατηρούνται στα φάσµατα των 
αστέρων φασµατικού τύπου B8e. Παρατήρησε, επίσης, ότι οι γραµµές του Si IV 
είναι ισχυρότερες στα φάσµατα των γιγάντων αστέρων σε σχέση µε τα φάσµατα 
των αστέρων φασµατικού τύπου Be της Κύριας Ακολουθίας, για τους αστέρες 
προγενέστερου φασµατικού τύπου (B1-B3), αλλά είναι σχεδόν ίδιες για γίγαντες 
και νάνους αστέρες µεταγενέστερους των B3. Οι θερµότεροι αστέρες (B1-B3) 
εµφανίζουν µεγαλύτερες µετατοπίσεις προς τα µικρά µήκη κύµατος σε σχέση µε 
τους ψυχρότερους. Έτσι, οι αστέρες µε τις ισχυρότερες γραµµές εµφανίζουν τις 
µεγαλύτερες µετατοπίσεις, υποδεικνύοντας ότι οι πυκνότεροι αστρικοί άνεµοι 
κινούνται και πιο γρήγορα. Γενικά, οι γραµµές του SiIV, αν και δεν είναι 
συµµετρικές, δεν εµφανίζουν ποτέ µετατοπισµένα κέντρα. Τέλος, απέδωσε την 
ασθενή σχέση που έχουν τα ισοδύναµα εύρη των γραµµών του SiIV µε τη 
φαινόµενη ταχύτητα (Vsini), κυρίως στη σχέση µε τη γωνία i, αφού όλοι οι 
αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι ταχέως περιστρεφόµενοι και οι διαφορές στα 
εύρη των γραµµών οφείλονται στη διαφορετική κλίση του άξονα περιστροφής του 
αστέρα. Έτσι, οι συσχετισµοί µε τη γωνία i υποδεικνύουν ότι οι αστρικοί άνεµοι, 
είναι πιθανότερο να προέρχονται από τις ισηµερινές περιοχές. 

Ο Israelian (1995) µελέτησε τις εκτεταµένες πτέρυγες των γραµµών 
συντονισµού των SiIV και CIV στο υπεριώδες φάσµα του αστέρα PCyg 
φασµατικού τύπου B1 Ia και υπολόγισε ταχύτητες µεταξύ 0 και -400 km/s, για τις 
γραµµές συντονισµού του SiIV. Η ακραία τιµή της ταχύτητας (terminalvelocity) 
που υπολόγισε για τον αστέρα PCyg ήταν της τάξης των 200 km/s, ενώ απέδωσε 
τις εκτεταµένες πτέρυγες των γραµµών σε υπερκαλύψεις µε άλλες γραµµές 
(blendingeffects). 

Ο Ferrero (1998) πρότεινε ότι οι ευρείς σχηµατισµοί που παρατηρούνται 
στα υπεριώδη φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be είναι επικαλυπτόµενες 
φωτοσφαιρικές γραµµές µετάλλων (photosphericmetallicblends), χωρίς καθόλου ή 
µε ελάχιστη συνεισφορά από το SiIV και µόνο η αποµένουσα στενή απορρόφηση 
µπορεί να είναι εξωαστρική. Πρότεινε ότι οι στενές συνιστώσες απορρόφησης 
έχουν µεσοαστρική προέλευση. 

Οι Kempner & Richards (1999) µελέτησαν το υπεριώδες φάσµα του διπλού 
συστήµατος USag, το οποίο αποτελείται από έναν πρωτεύοντα αστέρα 
φασµατικού τύπου B8 V και έναν δευτερεύοντα αστέρα φασµατικού τύπου G4 IV. 
Πρότειναν ότι υπάρχει περιαστρικό υλικό, αφού οι γραµµές συντονισµού του SiIV 
εµφανίζουν µια τροχιακή µεταβολή (orbitalvariation) στη µορφή των ασύµµετρων 
περιγραµµάτων, καθώς επίσης και µια τροχιακή µεταβολή στα µήκη κύµατος στα 
οποία εµφανίζονται τα κέντρα των γραµµών. Όµως, αφού τα περιγράµµατα των 
γραµµών του SiIV είναι σχεδόν σταθερά µε το χρόνο, η δοµή του περιαστρικού 
αερίου, που συνεισφέρει στην εκποµπή στο υπεριώδες, θα πρέπει επίσης να είναι 
σταθερή µε το χρόνο. 
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Γραµµή Ηα 6562,817 Å στο ορατό φάσµα των αστέρων φασµατικού 

τύπου Be 
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Ιστορική αναδροµή 
Το υδρογόνο, το απλούστερο των χηµικών στοιχείων και το πιο άφθονο 

στο σύµπαν, είναι το πιο σηµαντικό στην αστροφυσική έρευνα, αφού οι 
φασµατικές γραµµές του παρατηρούνται στα ουράνια σώµατα περισσότερο από τις 
γραµµές οποιουδήποτε άλλου στοιχείου. 

Οι φασµατικές γραµµές του υδρογόνου παρατηρήθηκαν για πρώτη φορά 
από τον Masson (Παρίσι 1851) στο φάσµα του φωτός των ηλεκτρικών σπινθήρων. 
Ο Vogel (Βερολίνο 1879) φωτογράφησε επτά φασµατικές γραµµές του 
υδρογόνου. Το 1885, ο Balmer, χρησιµοποιώντας τα µήκη κύµατος των πρώτων 
τεσσάρων γραµµών υδρογόνου που µετρήθηκαν από τον Σουηδό Ǻngström, έδειξε 
ότι τα µήκη κύµατος των γραµµών Ηα, Ηβ, Ηγ και Ηδ µπορούν να εκφραστούν 

από την απλή σχέση: , όπου n=3, 4, 5, 6, αντίστοιχα. Αξιοσηµείωτο 

είναι το γεγονός ότι η σχέση αυτή, µε διαδοχικές ακέραιες τιµές, δίνει τα µήκη 
κύµατος δέκα ακόµα γραµµών υδρογόνου, τις οποίες παρατήρησε ο Higgins σε 
αστρικά φάσµατα. Όλη αυτή η ακολουθία, η οποία περιλαµβάνει περίπου 40 
γραµµές, είναι γνωστή ως σειρά Balmer. Ο Balmer ήταν ο πρώτος που έδειξε ότι 
τα µήκη κύµατος των γραµµών αυτών µπορούν να εκφραστούν αλγεβρικά. Μια 
φυσική εξήγηση της σχέσης αυτής, στηριγµένη στην κβαντική θεωρία, δόθηκε από 
τον Bohr το 1913 στην Κοπεγχάγη. Με βάση τη θεωρία αυτή, η σχέση του Balmer 

παίρνει την έκφραση: , όπου ν η συχνότητα, c η ταχύτητα του 

φωτός και R η σταθερά Rydberg. Γενικότερα: , όπου n1=2 για τη 

σειρά Balmer. Οι γραµµές της σειράς Balmer καθορίζονται και ονοµάζονται βάσει 
του κβαντικού αριθµού n της ενεργειακής κατάστασης από την οποία προέρχεται 
το ηλεκτρόνιο, το οποίο µεταπίπτει στην πρώτη διεγερµένη κατάσταση µε 
κβαντικό αριθµό n1=2. Αυτό σηµαίνει ότι για την Ηα ισχύει n1=2 και n=3, 
εποµένως Ηα = Η3. Για τα υπόλοιπα µέλη της σειράς θα ισχύει αντίστοιχα 
Ηβ = Η4, Ηγ = Η5, κ.τ.λ. (Merrill 1958). 

Σκοτεινές γραµµές της σειράς Balmer υπάρχουν σχεδόν σε όλα τα αστρικά 
φάσµατα, εκτός από τα φάσµατα λίγων πολύ θερµών ή πολύ ψυχρών αστέρων. 
Βασικά, όµως, κυριαρχούν στα φάσµατα των αστέρων προγενέστερων 
φασµατικών τύπων και, µερικές φορές, είναι οι µόνες ανιχνεύσιµες γραµµές σε 
συνηθισµένα φασµατογραφήµατα. Λόγω της έντονης παρουσίας των γραµµών 
του, στα αστρικά φάσµατα, το υδρογόνο έχει τύχει µεγαλύτερης προσοχής, τόσο 
από πλευράς παρατήρησης όσο και από πλευράς θεωρίας, από οποιοδήποτε άλλο 
στοιχείο. Παρ’ όλα αυτά, πρέπει να σηµειωθεί ότι στα φάσµατα κάποιων αστέρων 
δεν παρατηρούνται γραµµές απορρόφησης ή εκποµπής του υδρογόνου (Merrill 
1958). 

Οι γραµµές υδρογόνου διαφέρουν πολύ σε ένταση και µορφή, σε 
διαφορετικούς τύπους αστρικών φασµάτων. Στα περισσότερα φάσµατα της Κύριας 
Ακολουθίας παρουσιάζουν µεγάλο εύρος και διάχυση, κυρίως λόγω του 
φαινοµένου Stark, που προκαλείται στα απορροφούντα άτοµα από γειτονικά ιόντα 
και ηλεκτρόνια (επίδραση ηλεκτρικού πεδίου και εποµένως διατάραξη των 
ενεργειακών σταθµών) µέσα στις σχετικά πυκνές αστρικές ατµόσφαιρες. Στους 
γίγαντες, και ειδικότερα στους υπεργίγαντες αστέρες, οι γραµµές υδρογόνου είναι 
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στενότερες µε σαφή όρια, ενώ στους αστέρες κελύφους (shellstars)* είναι 
οξύτερες. Στα φάσµατα των αστέρων µεταγενέστερων φασµατικών τύπων, οι 
γραµµές υδρογόνου είναι γενικά εντονότερες στους λαµπρότερους αστέρες, 
γεγονός που έχει επισταµένως χρησιµοποιηθεί σε φασµατοσκοπικούς καθορισµούς 
απολύτων µεγεθών (Merrill 1958). 

Ο Struve (1931a, b) θεώρησε ότι η προέλευση των κελυφών, τα οποία 
εµφανίζονται στις ατµόσφαιρες των αστέρων φασµατικού τύπου Be οφείλεται σε 
εκτόξευση ύλης από τον ισηµερινό, λόγω της πολύ γρήγορης περιστροφής των 
αστέρων. 

Οι Merrill et  al. (1932) µελέτησαν 138 αστέρες φασµατικού τύπου Be και 
παρατήρησαν ότι οι µέσες εντάσεις των έντονων γραµµών Ηα και Ηβ είναι 
µεγαλύτερες στα φάσµατα αστέρων φασµατικού τύπου B0-B3, συγκριτικά µε τις 
αντίστοιχες εντάσεις που εµφανίζονται στα φάσµατα των αστέρων προγενέστερων 
ή µεταγενέστερων υποτύπων. Θεώρησαν ότι αυτό ίσως είναι στατιστικά 
αναµενόµενο λόγω του ιδιαίτερα µεγάλου πλήθους των αστέρων εκποµπής 
φασµατικών υποτύπων B0-B3. 

Ο Mohler (1939) πρότεινε ότι η πυκνότητα ηλεκτρονίων σε µια αστρική 
ατµόσφαιρα µπορεί να βρεθεί αν επισηµανθεί ποιο είναι το υψηλότερο µέλος της 
σειράς Balmer, που µπορεί να παρατηρηθεί ως διακριτή γραµµή. Βασιζόµενος στη 
θεωρία πλάτυνσης των γραµµών, µέσω του φαινοµένου Stark, των Inglis&Teller 
(1939), υπολόγισε την ηλεκτρονιακή πυκνότητα και πίεση. Αν υπάρχουν και άλλα 
αίτια διεύρυνσης των γραµµών, εκτός του φαινοµένου Stark, οι υπολογιζόµενες 
τιµές θα αποτελούν τα άνω όρια της πυκνότητας των ηλεκτρονίων. Η πίεση των 
ηλεκτρονίων στις αστρικές ατµόσφαιρες µελετήθηκαν και από τους Miczaika, 
Günther όσο και από άλλους ερευνητές (βλέπε Merrill 1958, σελ. 8). 

Οι Swings & Struve (1941), παρατήρησαν ότι το φάσµα του αστέρα γ Cas 
εµφανιζόταν σαν ένα φάσµα κανονικού αστέρα φασµατικού τύπου Β, µε ευρείες 
γραµµές απορρόφησης και ισχυρή εκποµπή στην Ηα, αλλά πολύ ασθενή εκποµπή 
στα υπόλοιπα µέλη της σειράς Balmer. 

Η Underhill (1953) ήταν η πρώτη που επεσήµανε το υπερβολικό εύρος της 
γραµµής εκποµπής της Ηα σε δύο αστέρες φασµατικού τύπου Be. Υπέδειξε ότι 
µεγάλα ρεύµατα ύλης µε υψηλές ταχύτητες σε µεγάλη απόσταση από τον αστέρα 
διευρύνουν τη γραµµή. 

Σύµφωνα µε τον Merrill (1958), στους υπεργίγαντες αστέρες 
προγενέστερων φασµατικών τύπων, όπως είναι ο α Cygni, η γραµµή Ηα συχνά 
αποτελείται από µια σχετικά στενή απορρόφηση, η οποία συνοδεύεται από 
εκποµπή µέτριας έντασης στην κόκκινη πτέρυγα. Ο φασµατικός σχηµατισµός της 
Ηα µπορεί να εµφανίζεται ως µια ευρεία απορρόφηση, στο κέντρο της οποίας 
υπερτίθεται µια εκποµπή µε µια κεντρική απορρόφηση, µε το κέντρο των τριών 
αυτών γραµµών να βρίσκεται στο αναµενόµενο µήκος κύµατος. Αν η αστρική 
ατµόσφαιρα εκτείνεται πολύ γρήγορα, όπως στους καινοφανείς και τους αστέρες 
τύπου PCygni, η γραµµή απορρόφησης αλλάζει λίγο θέση και βρίσκεται δίπλα στη 
συνιστώσα της εκποµπής, σχεδόν στην αναµενόµενη θέση. Χαρακτηριστικά 
περιγράµµατα γραµµών υδρογόνου στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου 

                                                
* Οι αστέρες φασµατικού τύπου Be, στα φάσµατα των οποίων παρατηρούνταν οξείες και µεγάλης έντασης 
φασµατικές γραµµές, ονοµάστηκαν αστέρες κελύφους (shellstars). Σήµερα, όπως έχουµε ήδη αναφέρει, δεν 
δεχόµαστε την ύπαρξη τέτοιων αστέρων και τη διάκρισή τους από τους υπόλοιπους αστέρες φασµατικού τύπου 
Be, διότι, ουσιαστικά, δεν διαφέρουν από αυτούς. Οι διαφορές που παρατηρούνται στα φάσµατα των «αστέρων 
κελύφους» και των αστέρων Be οφείλονται µόνο στην διαφορετική κλίση του άξονα περιστροφής τους και, ως 
εκ τούτου, στη διαφορετική γωνία παρατήρησης. 

www.diav
losb

ooks.
gr



 

[115] 
 

Be έχουν µελετηθεί από τους Burbidge&Burbidge (1953). Σε πολλά φάσµατα 
αστέρων φασµατικού τύπου Be, η γραµµή Ηα εµφανίζει µεγάλη ένταση. Γενικά, η 
µορφή του περιγράµµατος της Ηα παρουσιάζει µεγάλη ποικιλία, ενώ σε πολλούς 
αστέρες εµφανίζει ενδιαφέρουσες µεταβολές. 

Η Underhill (1960) πρότεινε ότι η παρουσία περιγραµµάτων PCygni στην 
Ηα υποδεικνύει απώλεια µάζας. 

Ο Hutchings (1968) βασίστηκε σε εµπειρικές µετρήσεις και προσπάθησε 
να παράγει περιγράµµατα της Ηα και άλλων γραµµών, όπως αυτά που έχουν 
παρατηρηθεί. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποίησε µια απλή ad hoc θεωρία, 
θεωρώντας το κέλυφος σαν µία εκτεταµένη σφαίρα. Στα µοντέλα του προσπάθησε 
να καθορίσει τις ελεύθερες παραµέτρους (ταχύτητα, θερµοκρασία και πεδία 
πυκνότητας που είχαν ιδιότητες όµοιες µε αυτές που ισχύουν στους υπεργίγαντες) 
αναπαράγοντας τα παρατηρούµενα περιγράµµατα, αλλά ήταν δύσκολο να 
αναπαράγει συγχρόνως πολλές γραµµές υδρογόνου του ίδιου αστέρα, µε την 
απαιτούµενη ακρίβεια. Με βάση αυτή τη µελέτη κατέληξε στο συµπέρασµα ότι 
στους υπεργίγαντες αστέρες προγενέστερου φασµατικού υποτύπου Β η εκποµπή 
στην Ηα σχηµατίζεται κυρίως σε απόσταση 1.5R* περίπου. 

Ο Marlborough (1969), σε µια εκτενή µελέτη των κελυφών των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be, µελέτησε την εξάρτηση του περιγράµµατος της γραµµής 
από την πυκνότητα του κελύφους, για τέσσερις περιοχές αριθµητικής πυκνότητας, 
µεταξύ 5·109 και 5·1012cm-3, σε απόσταση τριών αστρικών ακτίνων στο επίπεδο 
του ισηµερινού. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι τα µοντέλα για πυκνότητες µεταξύ 
5·1011 και 5·1012cm-3 αναπαριστούν καλύτερα έναν κλασικό αστέρα φασµατικού 
τύπου Be. Τα περιγράµµατα των γραµµών υπολογίστηκαν χρησιµοποιώντας 
µοντέλα, τα οποία βασίζονταν σε τρεις διαφορετικούς τρόπους εξάρτησης, από την 
απόσταση, της συνιστώσας της ταχύτητας του κελύφους, η οποία έχει τη 
διεύθυνση αποµάκρυνσης από τον άξονα περιστροφής του αστέρα. Οι ενεργές 
περιοχές εκποµπής και απορρόφησης του κελύφους εµφανίζονται εκτεταµένες 
µέσα στο ισηµερινό επίπεδο, υποδηλώνοντας ηλεκτρονιακή θερµοκρασία της 
τάξης των 104 Κ, η οποία, σε ένα εκτεταµένο ισηµερινό δίσκο, είναι ικανή να 
παράγει τις βαθιές γραµµές κελύφους που παρατηρούνται. Οµοίως, ο Marlborough 
(1969) υπέθεσε ότι το κέλυφος που περιβάλλει έναν αστέρα φασµατικού τύπου Be 
δεν µεταβάλλεται και προέρχεται από έξωση ύλης µε σταθερό ρυθµό, η οποία 
οφείλεται στην περιστροφή του αστέρα και εποµένως εµφανίζει κυλινδρική 
συµµετρία. Από τη σύγκριση των αναπαραγόµενων µε τα παρατηρούµενα 
περιγράµµατα µελέτησε την κατανοµή πυκνότητας, τις διαστάσεις των ενεργών 
περιοχών εκποµπής και απορρόφησης, τα πεδία ταχυτήτων, την υπόθεση ύπαρξης 
κελύφους κάθετου στο ισηµερινό επίπεδο και το ρυθµό απώλειας µάζας σε αυτό το 
στάδιο εξέλιξης. Υπέθεσε ότι στις τρεις διαστάσεις τα ρεύµατα ύλης είναι 
σπειροειδή. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι, σύµφωνα µε τα µοντέλα που 
µελέτησε, η εκποµπή στην Ηα εµφανίζεται µόνο όταν η πυκνότητα είναι 
µεγαλύτερη από µια τιµή της τάξης των 1011cm-3 και ότι η σκέδαση των 
ηλεκτρονίων είναι ένας µηχανισµός ικανός να ερµηνεύσει τις εκτεταµένες 
πτέρυγες στις γραµµές εκποµπής της Ηα. 

Η Doazan (1970) σε µια µελέτη 26 αστέρων φασµατικού τύπου Be 
παρατήρησε ότι για όλους αυτούς τους αστέρες οι ταχύτητες περιστροφής που 
αντιστοιχούν στο εύρος της γραµµής εκποµπής της Ηα είναι µεγαλύτερες από την 
ταχύτητα που οφείλεται στην περιστροφή του κεντρικού αστέρα (Vsini) και ότι 
δεν υπάρχει καµία σχέση µεταξύ του εύρους των γραµµών εκποµπής της Ηα και 
της ταχύτητας που οφείλεται στην περιστροφή του κεντρικού αστέρα (Vsini), όταν 
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αυτή η ταχύτητα είναι µικρότερη από 350 km/s. Βασιζόµενη στο συµπέρασµα του 
Slettebak (1949, 1966) ότι οι αστέρες φασµατικού τύπου Be εµφανίζουν 
µεγαλύτερες ταχύτητες περιστροφής από τις αντίστοιχες ενός κλασικού αστέρα 
φασµατικού τύπου Β, πρότεινε ότι οι αστέρες που έχουν τη δυνατότητα να 
εµφανίσουν το φαινόµενο e είναι, κυρίως, οι αστέρες φασµατικού τύπου Β που 
εµφανίζουν µεγάλες ταχύτητες περιστροφής. Μια άλλη πρόταση την οποία 
διατύπωσε ήταν ότι, αν δεχθούµε πως η µοναδική αιτία διεύρυνσης των γραµµών 
εκποµπής είναι η περιστροφή, τότε θα πρέπει να δεχθούµε επίσης ότι τα στρώµατα 
εκποµπής περιστρέφονται πιο γρήγορα από τον κεντρικό αστέρα και ότι, σε 
πολλές περιπτώσεις, η ταχύτητα περιστροφής τους είναι µεγαλύτερη από την 
κρίσιµη ταχύτητα. Οµοίως πρότεινε ότι θα πρέπει να συµπεριλάβουµε την κίνηση 
έξωσης ύλης στην περιστροφική κίνηση του κελύφους. Το κέλυφος των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be εµφανίζει τόσο διαστολή, όσο και συστολή. Ως εκ τούτου, 
διατύπωσε την άποψη ότι το µεγάλο εύρος των γραµµών εκποµπής Ηα, Ηβ και Ηγ 
οφείλεται στην κίνηση του κελύφους, καθώς επίσης και στην κίνηση της ύλης που 
βρίσκεται σε περιοχές µακριά από τον κεντρικό αστέρα. Εφόσον αυτές οι κινήσεις 
επηρεάζουν και το εύρος των γραµµών Hβ και Hγ, θα πρέπει να δεχθούµε ότι 
τέτοιες περιοχές ύλης υπάρχουν και στην επιφάνεια του αστέρα. Τόνισε ότι οι 
αστέρες φασµατικού τύπου Be εµφανίζουν χαρακτηριστικά µεταβλητού 
φάσµατος, τα οποία, συνήθως, αποδίδονται σε κινήσεις µεγάλης κλίµακας στο 
κέλυφος. Αν ο σχηµατισµός του κελύφους αποδοθεί σε έξωση µάζας από τον 
ισηµερινό, λόγω της γρήγορης περιστροφής του αστέρα, θα πρέπει να υπάρχει µια 
πρόσθετη φυσική διαδικασία επιτάχυνσης, προκειµένου να ερµηνευθεί η 
φασµατική µεταβλητότητα. Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι προφανές ότι η 
διεύρυνση των γραµµών εκποµπής οφείλεται στο συνδυασµό αυτών των δύο 
κινήσεων. Στην περίπτωση των µελετούµενων αστέρων, η περιστροφή δεν µπορεί 
από µόνη της να ερµηνεύσει τα παρατηρούµενα εύρη των γραµµών εκποµπής. 

Οι Hutchings et al. (1971) παρατήρησαν γρήγορη µεταβολή στην ένταση 
των γραµµών εκποµπής, οι οποίες δηµιουργούνται στα εκτεταµένα κελύφη που 
περιβάλλουν τους αστέρες φασµατικού τύπου Be. Κάποιες από αυτές τις 
µεταβολές συµβαίνουν σε χρονικά διαστήµατα της τάξης των ωρών και, 
πιθανότατα, οφείλονται στην περιστροφή των αστέρων και στις ανοµοιογένειες 
των κελυφών τους. Τα πιθανά αίτια των φαινοµένων αυτών είναι δύο: α) Το 
εκτεταµένο ισηµερινό κέλυφος µπορεί να περιέχει «κόµβους» (knots) υλικού 
µεγάλης πυκνότητας, που απελευθερώνεται από τη φωτόσφαιρα (Hutchings 1970a, 
b, Bohlin 1970). Αν εµφανίζονται γρήγορες διακυµάνσεις φωτός από σηµεία κατά 
µήκος του ισηµερινού, οι οποίες συνδέονται µε αυτή τη δραστηριότητα, τότε οι 
εκλάµψεις της ακτινοβολίας (flashesofradiation) θα χρειάζονται ένα έως δύο λεπτά 
για να διασχίσουν το εκτεταµένο κέλυφος. Έτσι, µπορεί να διεγερθεί η εκποµπή 
της Ηα στους «κόµβους», των οποίων οι διαφορετικές ακτινικές ταχύτητες και 
εντάσεις µπορούν να προκαλέσουν τις παρατηρούµενες γρήγορες µεταβολές των 
περιγραµµάτων. β) Οι εκλάµψεις µπορούν να είναι τοπικά φαινόµενα στους ίδιους 
τους «κόµβους», να διεγείρονται από τοπικές συνθήκες ή από ακτινοβολιακά 
γεγονότα στην επιφάνεια του αστέρα, και, τότε, η διάρκεια των εκλάµψεων αυτών 
θα καθορίζεται από το µηχανισµό διέγερσης. 

Ο Rosendahl (1973a) υπολόγισε τις ακτινικές ταχύτητες για τη γραµµή Ηα 
στους αστέρες χ2 Ori, HD 190603 και ζ1 Sco. Σε κάθε περίπτωση, η ακτινική 
ταχύτητα του αερίου που δίνει τον πυρήνα απορρόφησης της Ηα είναι αρνητική 
και µεγαλύτερη κατά απόλυτη τιµή από 140 km/s ως προς αυτές των αερίων που 
δίνουν τους πυρήνες των γραµµών της σειράς Balmer µε κβαντικό αριθµό 
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µεγαλύτερο του 7. Τα υψηλότερα µέλη της σειράς Balmer δίνουν ακτινικές 
ταχύτητες περίπου ίσες (εντός των ορίων της αβεβαιότητας των µετρήσεων) µε 
εκείνες που θεωρείται ότι σχηµατίζονται στα στρώµατα του ίδιου βάθους µέσα στο 
κέλυφος. Στο συµπέρασµα αυτό καταλήγουµε αν µελετήσουµε και συγκρίνουµε 
τις ακτινικές ταχύτητες, που δίνονται από τον Hutchings (1970a), καθώς και τις 
αντίστοιχες πληροφορίες από τους καταλόγους ακτινικών ταχυτήτων. Οι γραµµές 
Ηα, Ηβ και Ηγ τείνουν να δίνουν πιο αρνητικές ακτινικές ταχύτητες απ’ ό,τι τα 
υψηλότερα µέλη της σειράς Balmer. Το συστηµατικό αυτό γεγονός παρατηρείται 
στους περισσότερους υπεργίγαντες αστέρες φασµατικού τύπου Β, οι οποίοι έχουν 
ερευνηθεί λεπτοµερώς. Αυτό σηµαίνει ότι οι πυρήνες απορρόφησης των γραµµών 
Ηα και Ηβ δεν δίνουν ποτέ µεγαλύτερες ταχύτητες απ’ ό,τι τα µεγάλα µέλη. Αυτό 
δεν συµβαίνει στους αστέρες κελύφους και τους αστέρες φασµατικού τύπου Βe, 
διότι έχουν παρατηρηθεί σειρές Balmer που ακολουθούν τόσο αύξουσες όσο και 
φθίνουσες τιµές (Doazan 1982). 

Ο Rosendhal (1973b) παρατήρησε ότι το καθαρό ισοδύναµο εύρος* της Ηα 
µειώνεται και τελικά µπορεί να γίνει αρνητικό, όσο αυξάνει η λαµπρότητα του 
αστέρα. Η αναλογία της µείωσης γίνεται πιο απότοµη σε φασµατικούς τύπους Β0 - 
Β1,5 παρά για φασµατικούς τύπους Β8 - Α3. Αυτό σηµαίνει ότι η εκποµπή έχει 
µεγαλύτερη τµηµατική συνεισφορά στο καθαρό ισοδύναµο εύρος της Ηα σε 
προγενέστερους φασµατικούς τύπους Β. Σε όλους τους υποτύπους οι φωτεινοί 
υπεργίγαντες παρουσιάζουν, κατά µέσο όρο, εντονότερη εκποµπή της Ηα από τους 
λιγότερο φωτεινούς. Με την αύξηση της λαµπρότητας του αστέρα, η γραµµή 
απορρόφησης αρχικά εξασθενεί (αν και συνήθως παραµένει συµµετρική), στη 
συνέχεια εµφανίζει σηµαντική ασυµµετρία (συνήθως η µπλε πτέρυγα είναι πιο 
εκτεταµένη από την κόκκινη), ενώ συνοδεύεται από εκποµπή και τελικά εµφανίζει 
αυξανόµενη ένταση, καθώς η λαµπρότητα συνεχίζει να αυξάνει. Παρατήρησε, 
επίσης, ότι καθώς µειώνεται η επιφανειακή θερµοκρασία του αστέρα είναι πιο 
δύσκολο να εµφανιστεί εκποµπή στην Ηα. Κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η 
καθαρή εκποµπή εξαφανίζεται περίπου στην ίδια βολοµετρική λαµπρότητα** για 
όλους τους υπεργίγαντες προγενέστερων φασµατικών υποτύπων Β, π.χ. κοντά στο 
ΜV =    -5,8. Ανάµεσα σε υπεργίγαντες µεταγενέστερων φασµατικών υποτύπων Β, 
καθαρή εκποµπή φαίνεται σε αστέρες λαµπρότερους των ΜV = -6,8. Αυτό 
οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η κανονική φωτοσφαιρική απορρόφηση στην Ηα 
είναι ισχυρότερη για υπεργίγαντες αστέρες φασµατικού τύπου Β8 - Α3, παρά για 
υπεργίγαντες φασµατικού τύπου Β0 - Β1,5. 

Ο Rοsendahl (1973b) εξέτασε επίσης τις ακτινικές µετατοπίσεις που 
εµφανίζει η Ηα και τις έντονες φασµατικές γραµµές των He I, C II, Si II, που 
βρίσκονται στο ερυθροκίτρινο µέρος του φάσµατος. Στην περίπτωση των πολύ 
λαµπρών υπεργιγάντων φασµατικού τύπου Β, παρουσιάζεται µετατόπιση του 
πυρήνα της Ηα προς τα µικρότερα µήκη κύµατος, η οποία αντιστοιχεί σε ακτινική 
ταχύτητα που φτάνει τα 50 km/s. Η κορυφή της συνιστώσας εκποµπής της Ηα 
συνήθως εµφανίζει µεγαλύτερη µετατόπιση προς τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος 
από την αντίστοιχη µετατόπιση των γραµµών των C II και Si II. Η διαφορά αυτή 
αντιστοιχεί, περίπου, σε 100 km/s για τους πιο φωτεινούς αστέρες. Ο Rosendahl 

                                                
* Το καθαρό ισοδύναµο εύρος ορίζεται ως η περιοχή σε Å του µέρους του περιγράµµατος της φασµατικής 
γραµµής,το οποίο βρίσκεται κάτω από το συνεχές µείον την περιοχή του περιγράµµατος, το οποίο βρίσκεται 
πάνω από το συνεχές. 
**Βολοµετρική λαµπρότητα είναι η λαµπρότητα του αστέρα που προκύπτει από το βολοµετρικό του µέγεθος 
(βλέπε υποσηµείωση ** σελ. 30) 
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συµπέρανε ότι οι διαφορές µεταξύ των ακτινικών ταχυτήτων της απορρόφησης και 
της εκποµπής είναι ένα µέτρο της βαθµίδας της ταχύτητας ροής στο κέλυφος. 

Οι Hubert & Chambon (1976) παρατήρησαν ότι οι γραµµές εκποµπής της 
σειράς Balmer, πιθανότατα µεταβάλλονται συναρτήσει της τάξης λαµπρότητας, 
αλλά, για συγκεκριµένη τάξη λαµπρότητας, είναι πιο εµφανείς στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Β2 απ’ ό,τι στους Β9. 

Οι Slettebak & Reynolds (1978) παρατήρησαν ότι το περίγραµµα της 
γραµµής µπορεί να µεταβάλλεται ως προς το σχήµα της ή τη συνολική ενέργειά 
της (ισοδύναµο εύρος) ή και τα δύο µαζί. Τέτοιες µεταβολές στο περίγραµµα της 
εκποµπής της Ηα µπορούν να οφείλονται σε κινήσεις µέσα στο κέλυφος, το οποίο 
περιβάλλει τον αστέρα ή σε κάποια µεταβολή στην ποσότητα του εκπέµποντος 
υλικού στο κέλυφος ή και στα δύο µαζί. Δυστυχώς, τέτοιες µεταβολές µπορούν να 
οφείλονται και στην επίδραση της γήινης ατµόσφαιρας, καθώς και σε σφάλµατα 
των οργάνων καταγραφής. Ένα ακόµη σηµαντικό πρόβληµα είναι ότι τα 
ισοδύναµα εύρη της εκποµπής της Ηα µεταβάλλονται πολύ, ανάλογα µε τη θέση 
του συνεχούς. Συνήθως, τα περιγράµµατα της εκποµπής της Ηα χαρακτηρίζονται 
από εκτεταµένες πτέρυγες, που σύµφωνα µε τον Marlborough (1969) οφείλονται 
στη σκέδαση των ηλεκτρονίων. Ως εκ τούτου, µια µικρή µεταβολή στη θέση του 
συνεχούς µπορεί να προκαλέσει µεγάλη µεταβολή στο ισοδύναµο εύρος. Οι 
Slettebak&Reynolds παρατήρησαν ότι η πλειοψηφία των 35 αστέρων φασµατικού 
τύπου Be, που παρατήρησαν, εµφάνιζαν σαφείς και, συχνά, µεγάλες µεταβολές 
στην Ηα σε µια περίοδο µεταξύ δύο µηνών και ενός έτους. Κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι τα κελύφη που περιβάλλουν τους αστέρες φασµατικού τύπου Be 
µεταβάλλονται διαρκώς σε µια χρονική κλίµακα της τάξης των µηνών. Οι 
µεταβολές αυτές µπορούν να αφορούν τόσο τη συνολική εκποµπή της Ηα όσο και 
το περίγραµµα της γραµµής, υποδεικνύοντας κινήσεις της ύλης προς τα µέσα ή 
προς τα έξω, καθώς και εντός του κελύφους. 

Οι Dachs et al. (1981) µελέτησαν τα φάσµατα 36 λαµπρών αστέρων 
φασµατικού τύπου Be του νότιου ουρανού µε χαρακτηριστικά B-κελύφους και 
παρατήρησαν έντονη ασυµµετρία στις γραµµές εκποµπής της Ηα, η οποία, 
πιθανότατα, υποδείκνυε µόνιµες ακτινικές κινήσεις στα κελύφη κάποιων από τους 
µελετηθέντες αστέρες. Στους αστέρες φασµατικού τύπου Be, οι οποίοι εµφάνιζαν 
απλή εκποµπή στη Ηα µε περίγραµµα σχεδόν Gauss, το ισοδύναµο εύρος 
παρουσίαζε έντονες αυξητικές τάσεις συναρτήσει της αύξησης της προβαλλόµενης 
ταχύτητας περιστροφής της αστρικής φωτόσφαιρας. Συνήθως, το ήµισυ εύρος 
µετρηµένο σε µονάδες ταχύτητας είναι µικρότερο ή, το πολύ, ίσο µε την τιµή της 
φωτοσφαιρικής Vsini. Το γεγονός ότι το ήµισυ εύρος είναι, γενικά, µικρότερο από 
την ταχύτητα περιστροφής του αστέρα είναι ευνόητο αν υποτεθεί ότι α) η έκταση 
του κελύφους, όπου δηµιουργείται η Ηα είναι µεγάλη συγκριτικά µε τις διαστάσεις 
του κεντρικού αστέρα και ότι β) η τροχιακή ταχύτητα του αερίου που περιφέρεται 
γύρω από τον αστέρα, στο κέλυφος, µειώνεται µε την αύξηση της απόστασης από 
τον αστέρα. Προκειµένου να ερµηνευθεί το µεγάλο ήµισυ εύρος της 
παρατηρούµενης γραµµής εκποµπής της Ηα, στον αστέρα κ CMa, πιθανότατα, 
εκτός της περιστροφής του κελύφους, απαιτείται και άλλη αιτία διεύρυνσης της 
γραµµής εκποµπής, όπως είναι η σκέδαση των ηλεκτρονίων (Poeckert and 
Marlborough 1979). Τα εύρη στο ήµισυ της έντασης των γραµµών εκποµπής της 
Ηα, οι οποίες προέρχονται από το κέλυφος των αστέρων φασµατικού τύπου Be, 
είναι συνήθως µικρότερα από την προβαλλόµενη ταχύτητα περιστροφής στον 
ισηµερινό του κεντρικού αστέρα. Στην περίπτωση αυτή, το εύρος της γραµµής 
µπορεί να θεωρηθεί ότι οφείλεται µόνο στην περιστροφή του κελύφους. Για ένα 
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υποσύνολο των αστέρων φασµατικού τύπου Be, προκειµένου να ερµηνευθούν τα 
εύρη και τα περιγράµµατα των γραµµών εκποµπής της Ηα, απαιτούνται επιπλέον 
µηχανισµοί διεύρυνσης, όπως είναι η σκέδαση των ηλεκτρονίων και οι κινήσεις 
διαστολής ή στροβιλισµού στο κέλυφος. Για τους φασµατοσκοπικά µεταβλητούς 
αστέρες φασµατικού τύπου Be, οι οποίοι εµφανίζουν ισχυρές γραµµές εκποµπής 
της Ηα, το ήµισυ εύρος των περιγραµµάτων, συνήθως µειώνεται µε την αύξηση 
της έντασης (απόλυτη τιµή του ισοδύναµου εύρους) της γραµµής εκποµπής της 
Ηα. Πιθανότατα, η έντονη ασυµµετρία τύπου V/R των γραµµών εκποµπής της 
σειράς Balmer υποδεικνύει συνεχείς ακτινικές κινήσεις στα κελύφη κάποιων 
αστέρων. 

Οι Andrillat & Fehrenbach (1982) και Andrillat (1983) µελέτησαν τα 
φάσµατα 127 αστέρων φασµατικού τύπου Be, µε ανάλυση 5,5 και 27 Ǻ/mm και 
παρατήρησαν ότι η δοµή της γραµµής εκποµπής της Ηα είναι ιδιαίτερα σύνθετη 
και µεταβλητή και ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, εµφανίζεται µια κεντρική 
απορρόφηση. Οι µετρήσεις τους για τα εύρη στο µισό της έντασης της εκποµπής 
υπέδειξαν και επιβεβαίωσαν ότι υπάρχει σχέση µε την ταχύτητα περιστροφής. Η 
έκταση των πτερύγων της γραµµής Ηα υπέδειξε ότι οι τιµές του εύρους στο µισό 
της έντασης σχετίζονται µε την ταχύτητα Vsini και το φασµατικό τύπο. Τα 
αποτελέσµατά τους συµφωνούσαν επίσης µε την υπόθεση της διεύρυνσης λόγω 
της σκέδασης ηλεκτρονίων στο κέλυφος. Σε κάποια εκ των µελετούµενων 
φασµάτων εµφανίζεται αστρική απορρόφηση, πάνω στην οποία υπερτίθεται η 
εκποµπή. Ονόµασαν αυτή τη γραµµή απορρόφησης «φωτοσφαιρική γραµµή» 
(photosphericline). Αυτή η «φωτοσφαιρική γραµµή» δεν εµφανίζεται στις 
περισσότερες περιπτώσεις (64%), καθώς η εκποµπή της Ηα είναι πολύ έντονη. 
Παρατήρησαν επίσης κεντρική απορρόφηση στη γραµµή εκποµπής της Ηα στο 
73% των µελετούµενων αστέρων. Αυτή η απορρόφηση, τις περισσότερες φορές 
είναι στενή και συµµετρική, αλλά µερικές φορές εµφανίζεται αρκετά διευρυµένη 
και παρουσιάζει σύνθετη και µεταβλητή δοµή. Σε µερικές περιπτώσεις το 
περίγραµµα συνίσταται σε µια αρκετά διευρυµένη γραµµή απορρόφησης µε µια 
κεντρική εκποµπή, η οποία, πιθανώς, έχει χρωµοσφαιρική προέλευση. Το πλέον 
σύνηθες φαινόµενο είναι η εµφάνιση µιας καθαρής εκποµπής, µε κανένα ίχνος 
απορρόφησης (64% των περιπτώσεων). Τα υπολογιζόµενα εύρη στο ήµισυ της 
έντασης της γραµµής εκποµπής σχετίζονται µε την ταχύτητα περιστροφής του 
αστέρα. Η έκταση των πτερύγων σχετίζεται µε το φασµατικό τύπο και την 
ταχύτητα περιστροφής του αστέρα. Γενικά, η ένταση και η έκταση των πτερύγων 
της γραµµής εκποµπής εµφανίζουν µέγιστο στους προγενέστερους φασµατικούς 
υποτύπους (B0-B5). Πρότειναν ότι η υπόθεση του σχηµατισµού των γραµµών 
εκποµπής σε έναν ισηµερινό δίσκο γύρω από τον αστέρα, που περιστρέφεται πολύ 
γρήγορα, δεν ερµηνεύει τη µεγάλη έκταση των πτερύγων των γραµµών εκποµπής 
της Ηα, οι οποίες παρατηρούνται στα φάσµατα των αστέρων κελύφους 
φασµατικού τύπου Be (Underhill 1953). Αποδέχονται ότι αυτό το φαινόµενο 
οφείλεται στη σκέδαση ηλεκτρονίων (Marlborough 1969) ή στην περιστροφή του 
κελύφους, καθώς επίσης και στην κίνηση του υλικού µέσα στο κέλυφος (Gray & 
Marlborough 1974, Poeckert & Marlborough 1979). Αυτή είναι µια καλή ερµηνεία 
για την περίπτωση στην οποία, σε διαφορετικά φάσµατα του ίδιου αστέρα, η 
κεντρική απορρόφηση εµφανίζει µεταβολές στη θέση, τη δοµή και την έντασή της. 

Η Doazan (1982), αναφερόµενη στα φάσµατα των υπεργιγάντων αστέρων, 
παρατήρησε ότι η γραµµή Ηα µπορεί να εµφανιστεί ασθενώς σε εκποµπή στο 
φάσµα των υπεργιγάντων φασµατικού τύπου Β και ότι η µορφή του 
περιγράµµατος αλλάζει µε το χρόνο, ανάλογα µε τη µετατόπιση του βαθύτερου 
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σηµείου του πυρήνα απορρόφησης. Tα περιγράµµατα της Ηα των υπεργιγάντων 
φασµατικού τύπου Β διαφέρουν ανάλογα µε το χρόνο, και το είδος της φαινόµενης 
αλλαγής σχετίζεται περισσότερο µε τη λαµπρότητα, παρά µε το φασµατικό τύπο. 
Οι υπεργίγαντες Ιb έχουν µια λιγότερο εµφανή µεταβλητότητα απ’ ό,τι οι Ιa ή Ιa+. 
Η εκποµπή στην Ηα πρέπει να δηµιουργείται στο κέλυφος των υπεργιγάντων 
φασµατικού τύπου Β. Καµία παρατηρούµενη µορφή της εκποµπής δεν µπορεί να 
ερµηνευθεί από ένα κλασικό ατµοσφαιρικό µοντέλο παράλληλων αερίων 
επιπέδων. Πρότεινε ότι αν θέλουµε να δούµε κατά πόσο µπορούµε να εκτιµήσουµε 
ποσοτικά τα παρατηρούµενα περιγράµµατα, ώστε οι φυσικές πληροφορίες για τη 
φωτόσφαιρα και το κέλυφος να γίνουν συµπεράσµατα, η χρήση του «καθαρού 
ισοδυνάµου εύρους», όπως ορίζεται από τον Rosendahl (1973b), δεν είναι µια 
τόσο παραγωγική διαδικασία. Η επιπλέον ενέργεια στην εκποµπή της Ηα 
προέρχεται από το κέλυφος. Μπορεί να µετρηθεί καλύτερα αν συγκρίνουµε την 
παρατηρούµενη ενεργειακή µεταφορά µε θεωρητικά φάσµατα που δείχνουν τι θα 
ακτινοβολούσε η φωτόσφαιρα. Πρότεινε ότι το «καθαρό ισοδύναµο εύρος» που 
ορίζεται από τον Rosendahl δεν έχει θεωρητική σηµασία, γιατί η γραµµή 
αναφοράς είναι υποθετική. Κανείς υπεργίγαντας αστέρας φασµατικού τύπου Β, 
ακόµα κι αν όλη η εξωτερική του ατµόσφαιρα συµπεριφερόταν όπως και στα 
κλασικά µοντέλα, δεν θα εξέπεµπε ένα συνεχές φάσµα στην περιοχή της Ηα. Η 
καλύτερη προσέγγιση της ακτινοβολίας ενός (υποθετικού) υπεργίγαντα δίνεται 
από ένα προβλεπόµενο περίγραµµα της Ηα του µοντέλου ατµοσφαιρών µη-
Τοπικής Θερµοδυναµικής Ισορροπίας (non-LTE model) του Mihalas (1972a, b). 
Τα προβλεπόµενα περιγράµµατα της Ηα που προκύπτουν από το µοντέλο αυτό 
παρέχουν κατάλληλες κατανοµές ενέργειας, οι οποίες περιγράφουν την παραγωγή 
ενέργειας µιας τυπικής φωτόσφαιρας, αν αυτή δεν περιβάλλεται από κέλυφος. Τα 
θεωρητικά αυτά περιγράµµατα της Ηα µπορούν να διευρυνθούν λόγω περιστροφής 
και µακροστροβιλισµού και το αποτέλεσµα να συγκριθεί µε τα παρατηρούµενα 
περιγράµµατα. Οι διαφορές του ισοδύναµου εύρους και του σχήµατος της 
γραµµής, των θεωρητικών και των παρατηρούµενων καµπυλών, δίνουν λογικές 
πρώτες εκτιµήσεις του ποσού της ενέργειας που προέρχεται από το κέλυφος. Η 
µορφή του καθαρού περιγράµµατος ενέργειας σαν συνάρτηση του µήκους κύµατος 
περιέχει πληροφορίες για τη συνάρτηση πηγής της Ηα. Το κατάλληλο µοντέλο 
είναι αυτό που θα αναπαράγει σωστά και για πολλά µήκη κύµατος τη συνεχή 
µεταφορά ενέργειας από τον υπεργίγαντα. Φυσικά, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η 
µεσοαστρική απορρόφηση, η οποία εξαρτάται από το µήκος κύµατος (Doazan 
1982). Τα περιγράµµατα δίνονται σε σχέση µε το συνεχές στην περιοχή της Ηα. 
Τα θεωρητικά περιγράµµατα µπορούν να αναχθούν σε απόλυτη κλίµακα 
ενέργειας, αν πολλαπλασιαστούν µε τη µονοχρωµατική λαµπρότητα στο συνεχές 
κοντά στην Ηα. 

Ακόµη, η Doazan (1982) µελέτησε διαφορετικούς αστέρες και παρατήρησε 
ότι οι γραµµές εκποµπής παρουσιάζουν αισθητές µεταβολές για τον ίδιο αστέρα, οι 
οποίες εξαρτώνται από το χρόνο. Από παρατηρήσεις πολλών αστέρων φασµατικού 
τύπου Be, φαίνεται ότι η ένταση και η έκταση της εκποµπής, για διαφορετικούς 
αστέρες, παρουσιάζουν µεγάλη διαφοροποίηση στη σειρά Balmer. Η ένταση της 
εκποµπής µειώνεται πάντα από την Ηα προς τα υψηλότερα µέλη της σειράς, ενώ 
οι αστέρες στους οποίους η εκποµπή εκτείνεται µετά την Η10 είναι ελάχιστοι. 
Στατιστικές µελέτες έχουν δείξει ότι η ένταση της Ηα ελαττώνεται από τους 
αστέρες φασµατικού τύπου B0e προς τους Α. Αυτή η µείωση της έντασης 
παρουσιάζει µεγάλη διασπορά, λόγω της µεταβλητότητας και της ιδιαιτερότητας 
του κάθε αστέρα φασµατικού τύπου Be. Τα περιγράµµατα των φασµατικών 
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γραµµών στα φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be παρουσιάζουν µια 
µεγάλη ποικιλία. Συνήθως έχουν µια ρηχή, σχεδόν κεντρική, αναστροφή 
απορρόφησης, που χωρίζει τη γραµµή εκποµπής µε τέτοιο τρόπο ώστε να 
παρουσιάζει δύο κορυφές. Βεβαίως, υπάρχουν και γραµµές χωρίς την κεντρική 
αναστροφή απορρόφησης και γραµµές µε τρεις κορυφές εκποµπής. Η ένταση και 
το εύρος των γραµµών εκποµπής µεταβάλλονται µε το χρόνο, µε τις µεταβολές της 
έντασης να είναι πολύ µεγαλύτερες από τις µεταβολές του πλάτους. Η αναλογία 
ανάµεσα στα εύρη των γραµµών εκποµπής και στα µήκη κύµατός τους είχε 
αναλυθεί ξανά από την Doazan (1970), που χρησιµοποίησε µεγαλύτερο δείγµα 
φασµάτων υψηλής ανάλυσης από τον Curtis (1923) και συµπεριέλαβε τη γραµµή 
Ηα. Ένα από τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά των περιγραµµάτων των 
φασµατικών γραµµών εκποµπής στους αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι η 
µεγάλη έκταση των πτερύγων, που πολλές φορές, στην Ηα, φτάνει τα 1.000 km/s. 
Η έρευνα της Doazan βασιζόταν στον υπολογισµό του µέγιστου εύρους. Με 
εξαίρεση την Ηα, κατοχυρώνεται ο συσχετισµός µεταξύ του εύρους εκποµπής και 
του µήκους κύµατος. Παρ’ όλα αυτά, παρατηρείται ότι για όλους τους αστέρες που 
µελετήθηκαν, η ταχύτητα του άκρου της εκποµπής στην Ηα είναι µεγαλύτερη από 
την ταχύτητα περιστροφής των γραµµών απορρόφησης. Σε πολλές περιπτώσεις, 
είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερη της Vsini. Αυτό οδηγεί στο «παράλογο» 
συµπέρασµα ότι το περίβληµα περιστρέφεται ταχύτερα από τον ίδιο τον αστέρα, 
και ότι η τιµή της ταχύτητας περιστροφής του είναι δύο µε τρεις φορές µεγαλύτερη 
από την κρίσιµη τιµή. Αυτή η αντίφαση υπονοεί ότι το εύρος των γραµµών 
εκποµπής δεν οφείλεται µόνο στην περιστροφή. Η Underhill (1953) ήταν η πρώτη 
που επεσήµανε το υπερβολικό εύρος της γραµµής εκποµπής Ηα σε δύο αστέρες 
φασµατικού τύπου Be. Υπέδειξε ότι µεγάλης έκτασης ρεύµατα ύλης µε υψηλές 
ταχύτητες σε µεγάλη απόσταση από τον αστέρα, διευρύνουν τη γραµµή. Ο 
Marlborough (1969) και οι Poeckert & Marlborough (1979) προσπάθησαν να 
αποδώσουν το υπερβολικό εύρος των πτερύγων της Ηα χρησιµοποιώντας το 
µοντέλο τους, σύµφωνα µε το οποίο το περίβληµα υφίσταται περιστροφή και 
διαστολή. Έδειξαν ότι η σκέδαση των φωτονίων από ηλεκτρόνια µπορεί να 
παράγει σηµαντική διεύρυνση στις πτέρυγες της γραµµής, δηλαδή ένας µεγάλος 
αριθµός φωτονίων µπορεί να σκεδαστεί από το κέντρο της γραµµής εκποµπής 
προς τις πτέρυγες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι λιγότερο σηµαντικό για τα 
υψηλότερα µέλη της σειράς Balmer. Ακόµη, σε καθορισµένες εποχές, ένας 
συγκεκριµένος αστέρας µπορεί να παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές στο εύρος των 
γραµµών εκποµπής καθώς η ένταση µεταβάλλεται. 

Η Doazan (1982) πρότεινε ένα µοντέλο για τις ατµόσφαιρες των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be, στο οποίο, προκειµένου να περιγράψει καλύτερα τη δοµή 
της εκτεταµένης ατµόσφαιρας των αστέρων, που συνοδεύεται από µια πολύ 
ισχυρότερη ροή µάζας από την ηλιακή (σε αντίθεση µε τον αυστηρό καθορισµό 
των ηλιακών ατµοσφαιρικών περιοχών), δέχτηκε την ύπαρξη κάποιων 
επιπρόσθετων σηµαντικών περιοχών που είναι υποϊονισµένες και αργές. Από 
αυτές προέρχεται η εκποµπή της γραµµής Ηα, το ψυχρό µακρινό υπέρυθρο φάσµα, 
το ψυχρό φάσµα στα ραδιοκύµατα και ίσως και το φάσµα κελύφους σκόνης (βλέπε 
και σελ. 75). Σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, για να µπορεί να παραχθεί η 
παρατηρούµενη εκποµπή της Ηα, θα πρέπει η συγκέντρωση να µην είναι πολύ 
µικρή ή να πρόκειται για µια θερµή περιοχή. Έτσι, η Ηα δεν µπορεί να προέρχεται 
από τη χαµηλότερη ψυχρή εξωφωτοσφαιρική περιοχή. Η συγκέντρωση παίρνει 
τιµές ικανές ώστε να µπορεί να παραχθεί η Ηα αν θεωρήσουµε ότι η περιοχή, όπου 
αυτή παράγεται, βρίσκεται υψηλότερα. Γενικά η περιοχή εκποµπής της Ηα 
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ξεκινάει από τις 3 – 5 αστρικές ακτίνες στις ατµόσφαιρες των αστέρων 
φασµατικού τύπου Be. Αφού το µοντέλο αναφέρεται σε αστέρες Be και 
παρόµοιους αστέρες, που παρουσιάζουν εκποµπές της Ηα, θα πρέπει αυτοί να 
παρουσιάζουν µια τέτοια ροή µάζας ικανή να παράγει µια αρκετά εκτεταµένη 
ατµόσφαιρα, που να µπορεί να δώσει τις παρατηρούµενες εκποµπές της Ηα, οι 
οποίες πολλές φορές είναι πολύ ισχυρές. Σύµφωνα µ’ αυτά, οι παρατηρούµενες 
συνθήκες εκποµπής Ηα απαιτούν την ύπαρξη ενός χαµηλού στέµµατος, όπου η Te 
αυξάνει προς τα έξω και η ταχύτητα ροής µάζας (U) είναι περίπου ίση µε τη 
µονοδιάστατη θερµική ταχύτητα (q). Το ελάχιστο ύψος του εξαρτάται από το 
µέγεθος της ροής µάζας. Από τα περιγράµµατα των γραµµών της Ηα προκύπτει 
µια ταχύτητα διαστολής της τάξης των 100 km/s. Προκειµένου να επιτευχθεί µια 
τέτοια ταχύτητα, είναι απαραίτητη η ύπαρξη της µεταστεµµατικής µεταβατικής 
περιοχής στις ατµόσφαιρες των αστέρων φασµατικού τύπου Be. Η ύπαρξη αυτής 
της περιοχής είναι απαραίτητη διότι εκεί επιβραδύνεται το αέριο από την ταχύτητα 
ροής που έχει αποκτήσει στο στέµµα σε ταχύτητες της τάξης των 100 km/s, που 
είναι χαρακτηριστικές της περιοχής εκποµπής της Ηα και ψύχεται το αέριο από 
την Te που έχει στο στέµµα σε τιµές της τάξης των 1-2 ´ 104 Κ που είναι επίσης 
χαρακτηριστικές της περιοχής παραγωγής της Ηα. Στο µοντέλο του Struve (1942) 
η περιοχή παραγωγής της Ηα συνδέθηκε µε τη χρωµόσφαιρα και όχι µε το στέµµα 
λόγω των χαµηλών ταχυτήτων. Ένα από τα βασικότερα προβλήµατα του µοντέλου 
του Struve για την περιοχή χρωµόσφαιρας - στέµµατος ήταν η ψύξη σε τιµές 
µικρότερες της Te~104 Κ, ιδίως αν θεωρήσουµε ότι οι περιοχές Ηα βρίσκονται 
κοντά στη φωτόσφαιρα. Το πρόβληµα αυτό εντείνεται περισσότερο από το 
γεγονός ότι τα χαρακτηριστικά της µη - Τοπικής Θερµοδυναµικής Ισορροπίας, στα 
οποία οφείλεται η Te, καθορίζονται όχι από την ποσότητα αλλά από την ποιότητα 
του πεδίου ακτινοβολίας (Auer & Mihalas 1972, Baker & Menzel 1938, Cayrel 
1966). Η Te δεν µπορεί να πάρει τιµές µικρότερες της T0 αν η περιοχή Ηα είναι 
ακριβώς πάνω από τη φωτόσφαιρα, αφού σ’ αυτή την περίπτωση οι πυκνότητες 
είναι µεγάλες. Στην περίπτωση που η περιοχή εκποµπής της Ηα τοποθετηθεί στο 
ψυχρό εκτεταµένο περίβληµα, η ψύξη του αερίου δεν δηµιουργεί κανένα 
πρόβληµα. Μια τέτοια εικόνα υποστηρίζεται και από τα χαρακτηριστικά των 
φασµάτων τύπου Bep, αφού η διαφορά αυτών των αστέρων από τους Be είναι ότι 
παρουσιάζουν µια πιο εκτεταµένη ατµόσφαιρα, η οποία αντιστοιχεί σε µια 
µεγαλύτερη αύξηση της ακτινοβολίας στην περιοχή του υπέρυθρου και των 
ραδιοκυµάτων. Το βασικό πρόβληµα γι’ αυτή την περιοχή είναι να βρεθεί αν µια 
απλή χρονοανεξάρτητη ροή προς τα έξω είναι ικανή για το σχηµατισµό της ή αν 
απαιτείται ο σχηµατισµός της µεταστεµµατικής µεταβατικής περιοχής. Τέλος, 
σύµφωνα µε αυτό το µοντέλο, οι στενοί και απότοµοι πυρήνες απορρόφησης των 
γραµµών του υδρογόνου σχηµατίζονται στο ψυχρό κέλυφος, το οποίο βρίσκεται 
πάνω από το ψυχρό περίβληµα  

Οι Dachs et al. (1986) παρατήρησαν ότι για τις γραµµές εκποµπής της Ηα 
µε µικρά ισοδύναµα εύρη, διακρίνονται, πάντα, καθαρά οι πτέρυγες των 
φωτοσφαιρικών γραµµών εκποµπής και στις δύο πλευρές του περιγράµµατος της 
γραµµής εκποµπής. Οι πολύ ασθενείς γραµµές εκποµπής της Ηα συνήθως 
εµφανίζουν δύο κορυφές, µε µόνη εξαίρεση την περίπτωση των αστέρων, των 
οποίων ο άξονας περιστροφής είναι πραγµατικά πάνω στην ευθεία παρατήρησης 
(truepole-onstars). Ο διαχωρισµός των δύο κορυφών της Ηα γίνεται πιο ασθενής 
µε την αύξηση του ισοδύναµου εύρους της εκποµπής της Ηα. Αυτό συµφωνεί µε 
την πρόταση ότι τα ήµισυ εύρη των γραµµών εκποµπής της Ηα καθορίζονται, 
κυρίως, από τις ταχύτητες περιστροφής των εξώτερων τµηµάτων των κελυφών των 
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αστέρων φασµατικού τύπου Be, ενώ επιπρόσθετοι µηχανισµοί διεύρυνσης των 
γραµµών, όπως είναι η σκέδαση Thomson*, παίζουν πολύ µικρό ρόλο. Με την 
αύξηση του ισοδύναµου εύρους της γραµµής εκποµπής της Ηα, οι πτέρυγες της 
φωτοσφαιρικής γραµµής απορρόφησης αρχίζουν να εξαφανίζονται και οι πτέρυγες 
των γραµµών εκποµπής εκτείνονται περισσότερο. Ταυτόχρονα, οι διπλές κορυφές 
συµπτύσσονται σε µία. Τα ήµισυ εύρη (FWHM) των γραµµών εκποµπής 
µειώνονται µε την αύξηση του ύψους της κορυφής ή του ισοδύναµου εύρους της 
εκποµπής. Αυτό, ίσως, σχετίζεται µε το γεγονός ότι τα κελύφη µε µορφή δίσκου, 
τα οποία περιβάλλουν αστέρες φασµατικού τύπου Be είναι οπτικά πυκνά στις 
περιοχές που εκπέµπουν ακτινοβολία Ηα (Dachs & Wamsteker 1982). Ως εκ 
τούτου, η ενεργός διάµετρος των δίσκων εκποµπής Ηα θα µπορούσε να είναι ίση 
µε την εξώτερη ακτίνα του δίσκου, στην οποία η οπτική πυκνότητα πρώτης τάξης 
για φωτόνια Ηα επιτυγχάνεται κατά µήκος της οπτικής ακτίνας από τον 
παρατηρητή. Οι δίσκοι εκποµπής Ηα γύρω από όλους τους προγενέστερους 
αστέρες φασµατικού τύπου Be θα πρέπει να εκπέµπουν οµοιόµορφα στην Ηα. Για 
παρόµοια ισοδύναµα εύρη της εκποµπής Ηα, τα ήµισυ εύρη (FWHM) των 
περιγραµµάτων των γραµµών εκποµπής αυξάνουν εµφανώς µε την αύξηση της 
ταχύτητας περιστροφής του αστέρα (Vsini). Οι Dachsetal. (1986) κατέληξαν στο 
συµπέρασµα ότι το σχήµα µιας γραµµής εκποµπής Ηα καθορίζεται κυρίως από 
δύο µόνο συνεχείς παραµέτρους, δηλαδή την προβαλλόµενη ταχύτητα 
περιστροφής (Vsini) του συγκεκριµένου αστέρα φασµατικού τύπου Be και του 
ισοδύναµου εύρους της εκποµπής Ηα. Τέλος, για δεδοµένες τιµές της 
προβαλλόµενης ταχύτητας περιστροφής (Vsini) των αστέρων, τα ήµισυ εύρη της 
γραµµής εκποµπής της Ηα τείνουν να µειώνονται µε την αύξηση του ισοδύναµου 
εύρους. Ο Dachs (1987) κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι παρατηρήσεις στην Ηα 
υποστηρίζουν την ύπαρξη ψυχρών περιοχών εκποµπής της σειράς Balmer στα 
κελύφη των αστέρων φασµατικού τύπου Be, τα οποία συνίστανται σε ένα 
διαφορικά περιστρεφόµενο δίσκο που περιβάλλει την ισηµερινή ζώνη του αστέρα. 

Οι Cidale & Ringuelet (1993) πρότειναν ότι τα µορφολογικά 
χαρακτηριστικά ενός περιγράµµατος εξαρτώνται από τις αρχικές βαθµίδες της 
ταχύτητας, δηλαδή από τη συµπεριφορά της κατανοµής της ταχύτητας στην 
υποφωτοσφαιρική περιοχή και στην περιοχή από όπου ξεκινάει ο αστρικός άνεµος. 
Ακόµη, η καµπύλη ταχυτήτων σε αυτή την περιοχή εξαρτάται από την ορµή και τη 
διακύµανση της ενέργειας, δηλαδή τους µηχανισµούς απώλειας µάζας και 
πρόσληψης θερµότητας (Iglesias&Ringuelet 1993). Μια πολύ απότοµη καµπύλη 
ταχυτήτων κοντά στα φωτοσφαιρικά στρώµατα παράγει περίγραµµα µε µία 
κορυφή στην εκποµπή της Ηα. Αντιθέτως, όταν µικρές βαθµίδες ταχύτητας 
εµφανίζονται σε µεγάλες αποστάσεις από τη φωτόσφαιρα (περίπτωση αστέρων 
φασµατικού τύπου Be µεταγενέστερων υποτύπων), οι γραµµές της Ηα µπορούν να 
εµφανίζουν κάθε είδος ιδιόρρυθµων περιγραµµάτων. Η συνεισφορά στη συνολική 
ένταση των συνιστωσών εκποµπής εξαρτάται από: α) την ακτίνα, στην οποία η 
ταχύτητα παίρνει την ασυµπτωτική της τιµή. µεγαλύτερη ακτίνα συνεπάγεται 
ισχυρότερη εκποµπή, β) την κατανοµή της θερµοκρασίας στην περιοχή ελάχιστης 
θερµοκρασίας. η εκποµπή αυξάνει µε τη µείωση της θερµοκρασίας και γ) τη 
θερµοκρασία του ψυχρού κελύφους. η εκποµπή αυξάνει αντιστρόφως ανάλογα της 
T0. Απέδωσαν τα διαφορετικά είδη των περιγραµµάτων της Ηα στις βαθµίδες 
ταχύτητας κοντά στην αστρική φωτόσφαιρα. Μια κεντρική συνιστώσα 

                                                
*Σκέδαση Thomson ή σκέδαση ηλεκτρονίωνείναιησκέδασητηςηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας από φορτισµένα 
σωµατίδια.  
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απορρόφησης παράγεται όταν µικρές βαθµίδες ακτινικής ταχύτητας επικρατούν 
στις περιοχές κοντά στη φωτόσφαιρα, ενώ µεγάλες βαθµίδες ταχύτητας στην ίδια 
περιοχή παράγουν συνιστώσες απορρόφησης µετατοπισµένες προς το ιώδες. 
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Νέες Ιδέες για τη δοµή των ατµοσφαιρών των 
αστέρων εκποµπής προγενέστερων φασµατικών 

τύπων 
 

Δορυφορικές Συνιστώσες (Satellite Components) και πυκνώµατα 
ύληςστους αστέρες εκποµπής προγενέστερων φασµατικών τύπων 
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Ιστορική αναδροµή 
 
Πρώτος ο Peton (1974), µελέτησε το ορατό φάσµα του διπλού συστήµατος 

AXMon (HD 45910) και σηµείωσε την ύπαρξη µιας δεύτερης συνιστώσας της 
γραµµής απορρόφησης του FeII στα 4233 Å, η οποία, ανάλογα µε τη φάση του 
συστήµατος, εµφανιζόταν στην ιώδη ή στην ερυθρή πλευρά της κύριας 
φασµατικής γραµµής. Γι’ αυτό το λόγο, ονόµασε τη δευτερεύουσα συνιστώσα 
«δορυφορική συνιστώσα»(satellitecomponent). 

Η Underhill (1975) παρατήρησε οξείες συνιστώσες των ιόντων NII, C II 
και MgII στο φάσµα του αστέρα HD 58350 και απέδωσε τη συνιστώσα που 
αντιστοιχούσε σε ταχύτητα 230 km/s σε ένα αέριο νέφος, το οποίο επιταχύνεται 
από τον αστέρα και κινείται γρήγορα προς τα έξω, ενώ τη συνιστώσα που 
αντιστοιχούσε σε ταχύτητα 25 km/s την απέδωσε σε ένα κινούµενο κέλυφος γύρω 
από τον αστέρα (movingcircumstellarshell). 

Οι Lamersetal. (1982) θεώρησαν ότι είναι πιθανή η ύπαρξη δορυφορικών 
συνιστωσών στα περιγράµµατα PCygni των γραµµών συντονισµού στο υπεριώδες 
φάσµα του αστέρα HD 175754 φασµατικού τύπου OeIIf και πρότειναν ότι αυτές 
µπορεί να οφείλονται στις βαθµίδες ιονισµού που επικρατούν σε έναν σφαιρικά 
συµµετρικό και σταθερό, µε το χρόνο, αστρικό άνεµο. 

Οι Henrichs et al. (1980) και Doazan et al. (1980c) παρατήρησαν ότι στον 
αστέρα γ Cas οι γραµµές συντονισµού των N V, C IV και Si IV εµφανίζουν δύο 
συνιστώσες σε συγκεκριµένες φάσεις: η πιο πλατιά εµφανίζει µικρή ακτινική 
ταχύτητα (-100 km/s), ενώ η πιο στενή, που είναι µετατοπισµένη κατά -1.500 km/s 
περίπου, παρουσιάζει µεγάλες µεταβολές βάθους µέσα σε λίγες ηµέρες. Επίσης, η 
Doazan (1982) παρατήρησε ότι οι γραµµές συντονισµού του CIV στον ω Ori 
εµφανίζουν τρεις συνιστώσες στα   -545, -750 και -855 km/s, ενώ στον 66 Oph οι 
γραµµές συντονισµού του C IV παρουσιάζουν δύο συνιστώσες, τη µία στα -250 
km/s και την άλλη στα   -700 km/s. 

Οι Francoetal. (1983) µελέτησαν τα περιγράµµατα PCygni των γραµµών 
συντονισµού του αστέρα HD 175754 σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και 
παρατήρησαν ότι οι δευτερεύουσες συνιστώσες µεταβάλλονται. Για τον 
συγκεκριµένο αστέρα, πρότειναν δύο διαφορετικούς µηχανισµούς για να 
ερµηνεύσουν αυτή τη µεταβλητότητα. Ένας µηχανισµός θέρµανσης σε µια θερµή 
περιοχή µε θερµοκρασία 2·105K, είναι υπεύθυνος για τη δηµιουργία της κύριας, 
στάσιµης συνιστώσας και ένας µηχανισµός, σύµφωνα µε τον οποίο το ψυχρό 
υλικό µεγάλης ταχύτητας ιονίζεται από ακτίνες - Χ προερχόµενες από τις 
εσωτερικές στεµµατικές περιοχές, δηµιουργεί τη δευτερεύουσα συνιστώσα. 

Η Mullan (1984a, b, 1986) πρότεινε ότι οι δορυφορικές συνιστώσες είναι 
αποτέλεσµα των «Συµπεριστρεφόµενων Περιοχών Αλληλεπίδρασης» 
(CorotatingInteractionRegions, CIRs), οι οποίες είναι αλληλεπιδρώντα γρήγορα ή 
αργά κινούµενα αέρια ρεύµατα υψηλής πυκνότητας που παρασύρονται από την 
περιστροφή του αστέρα, µε αποτέλεσµα να περιστρέφονται µαζί µε αυτόν. Οι 
CIRs σχηµατίζονται στους αστρικούς ανέµους και εξαρτώνται από τις ασυµµετρίες 
στην ταχύτητα ή την πυκνότητα του ανέµου. 

Ο Danezis (1984, 1987) καιοι Danezis et al. (1991) µελέτησαν το 
υπεριώδες φάσµα του αερίου κελύφους του αστέρα AXMon από το δορυφόρο IUE 
(στη φάση 0,568) και παρατήρησαν ότι οι γραµµές απορρόφησης πολλών ιόντων 
διαφορετικών δυναµικών ιονισµού, όχι µόνο αυτών που παρουσιάζουν περίγραµµα 
PCygni, συνοδεύονται από δύο ισχυρές συνιστώσες απορρόφησης του ίδιου ιόντος 
και του αυτού µήκους κύµατος, µετατοπισµένες κατά διαφορετικά Δλ, στην ιώδη 
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πλευρά κάθε κύριας φασµατικής γραµµής. Αυτό σηµαίνει ότι οι περιοχές 
δηµιουργίας αυτών των φασµατικών γραµµών δεν είναι συνεχείς, αλλά 
αποτελούνται από ένα πλήθος ανεξάρτητων πυκνωµάτων ύλης, τα οποία µπορούν 
να περιστρέφονται και να κινούνται µε διαφορετικές φαινόµενες ταχύτητες. 

Την ύπαρξη των δορυφορικών συνιστωσών στο υπεριώδες φάσµα του 
αστέρα AXMon (στη φάση 0,095) εντόπισαν και οι Sahadeetal. (1984) και Sahade 
& Brandi (1985). Επίσης, ο Hutsemékers (1985) µελετώντας το υπεριώδες φάσµα 
του HD 50138, ενός άλλου αστέρα φασµατικού τύπου Be, παρατήρησε ένα πλήθος 
δορυφορικών συνιστωσών που συνόδευαν τις κύριες φασµατικές γραµµές. 

Οι Bates & Halliwell (1986), ονοµάζοντας τις δορυφορικές συνιστώσες 
«Διακριτές Συνιστώσες Απορρόφησης» (DiscreteAbsorptionComponents, DACs), 
πρότειναν ένα µοντέλο εκροής αερίων µαζών από µια περιοχή πάνω από τη 
φωτόσφαιρα, οι οποίες επιταχύνονται λόγω πίεσης ακτινοβολίας. Πολλοί 
ερευνητές µελέτησαν τις ιδιότητες του αστρικού ανέµου, θεωρώντας ότι οι DACs 
είναι αποτέλεσµα των διαταραχών του. Τέτοιες διαταραχές θα µπορούσαν να είναι 
σπειροειδή υλικά ρεύµατα που οφείλονται στην περιστροφή του αστέρα (Mullan 
1984a, Prinja & Howarth 1988) ή εκροές µάζας που διαταράσσουν την 
οµοιοµορφία της ατµόσφαιρας, δηµιουργώντας κάποιες υλικές δοµές (“shells”, 
“puffs”, “gasparcels”) (Henrichs 1984, Underhill & Fahey 1984, Bates & Halliwell 
1986, Grady et al. 1987, Lamers et al. 1988). 

Οι Willis et al. (1989) διαφώνησαν µε την άποψη ότι οι DACs 
δηµιουργούνται σε σταθερούς διακριτούς σχηµατισµούς υλικού µεγάλης 
πυκνότητας (shells ή blobs). Πρότειναν ότι οι DACs είναι αποτέλεσµα µεγάλων 
χαοτικών δοµών µέσα στον αστρικό άνεµο και ότι δηµιουργούνται από διαφορετικό 
υλικό σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, λόγω µη ακτινοβολιακής ισορροπίας 
(Mullan 1984a, b, Owocki et al. 1988, Prinja & Howarth 1988). 

Οι Bates & Gilheany (1990) και Gilheany et al. (1990) αναφέρουν ότι είναι 
δύσκολο να αναγνωριστούν χωρίς αµφιβολία οι DACs και τα χαρακτηριστικά του 
αστρικού ανέµου από ένα µόνο φάσµα ενός αστέρα, αφού στα υπεριώδη φάσµατα 
των µεταγενέστερων αστέρων φασµατικού τύπου Β εµφανίζεται µεγάλο πλήθος 
φωτοσφαιρικών γραµµών. Έτσι, στη µελέτη που έκαναν σε δώδεκα υπεργίγαντες 
φασµατικών τύπων B5 - B9, εφάρµοσαν ένα µοντέλο βασισµένο σε σφαιρική 
συµµετρία και, αναπαράγοντας τα περιγράµµατα των γραµµών µέσω 
συναρτήσεων Gauss, υπολόγισαν τις τιµές για τα παρατηρούµενα εύρη ταχυτήτων 
των συνιστωσών και του ισοδύναµου εύρους. Κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι οι 
DACs διαφορετικών ιόντων δεν εµφανίζονται ταυτόχρονα και απέδωσαν την 
εµφάνιση των DACs σε απώλεια µάζας (Burki et al. 1982). 

Παρά το γεγονός ότι είχαν εντοπίσει την ύπαρξη δορυφορικών 
συνιστωσών (DACs) σε ένα πλήθος αστέρων φασµατικού τύπου Be, οι Danezis & 
Theodossiou (1988, 1990) δεν βρήκαν δορυφορικές συνιστώσες στις κύριες 
γραµµές ενός άλλου αστέρα φασµατικού τύπου Be, του 88 Herculis. Οι Laskarides 
et al. (1992a) παρατήρησαν µία ακόµη δορυφορική συνιστώσα στις γραµµές 
ιόντων χαµηλού δυναµικού ιονισµού στο υπεριώδες φάσµα του αστέρα AXMon, 
στην κόκκινη πλευρά των κύριων γραµµών απορρόφησης. Η ύπαρξη των 
συνιστωσών στην κόκκινη πλευρά των κύριων γραµµών είχε προταθεί από την 
Doazan (1982), η οποία είχε αποδώσει την ύπαρξή τους στη συστολή των 
εξωτερικών περιοχών του αερίου κελύφους. 

Οι Waldron et al. (1992) µελέτησαν τη χρονοµεταβαλλόµενη υδροδυναµική 
επίδραση ενός σφαιρικά συµµετρικού πυκνώµατος / κελύφους που δηµιουργείται 
στον αστρικό άνεµο του αστέρα HD 66811 (ζ Puppis) φασµατικού τύπου O4I(n)f 
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και πρότειναν ότι η συµπεριφορά των DACs συνδέεται µε αυτά τα πυκνώµατα που 
εµφανίζονται στον υπερηχητικό άνεµο από κάποιο άγνωστο µηχανισµό. Σε µια 
µεταγενέστερη µελέτη του ζ Puppis οι Waldronetal. (1994), βασίστηκαν στο 
γεγονός ότι οι DACs είναι ένα σταθερό φαινόµενο σε µεγάλη χρονική κλίµακα 
(Kaper et al. 1990), στις µικρής κλίµακας µεταβολές που σχετίζονται µε το ρυθµό 
περιστροφής του αστέρα (Prinja 1988, 1992) και στην παρατηρούµενη 
µεταβλητότητα των φωτοσφαιρικών γραµµών και των γραµµών του αστρικού 
ανέµου, οι οποίες φαίνεται να σχετίζονται µεταξύ τους (Henrichs 1990). 
Πρότειναν ότι ο υπεύθυνος µηχανισµός για τη δηµιουργία των DACs µπορεί να 
σχετίζεται δυναµικά µε τη φωτόσφαιρα και η εµφάνιση των DACs πρέπει να είναι 
αποτέλεσµα της εγγενούς αστάθειας που εµφανίζουν οι αστρικοί άνεµοι, οι οποίοι 
οφείλονται στην ακτινοβολία. Στη µελέτη τους προσπάθησαν να ερµηνεύσουν τα 
φαινόµενα έξωσης µάζας µεγάλης κλίµακας, µοντελοποιώντας τη 
χρονοµεταβαλλόµενη υδροδυναµική απόκριση του αστρικού ανέµου ως προς ένα 
σφαιρικά συµµετρικό κέλυφος µεγάλης πυκνότητας, υπονοώντας ότι µπροστά από 
τον αστρικό δίσκο θα πρέπει να υπάρχει ένα σηµαντικό ποσό υλικού. Κατέληξαν 
στο συµπέρασµα ότι η συµπεριφορά των DACs στις γραµµές που εµφανίζουν 
περίγραµµα PCygni στο υπεριώδες, πρέπει να είναι αποτέλεσµα πυκνωµάτων ύλης 
(Lamers & Snow 1978, Henrichs et al. 1980, 1983), στα οποία επικρατεί 
υδροδυναµική ισορροπία και τα οποία διαδίδονται στις υπερηχητικές περιοχές του 
ανέµου ως σταθερά αποµονωµένα κύµατα. Επίσης αναφέρουν ότι το κέλυφος 
επιταχύνεται σε αντίθεση µε την υποκείµενη δοµή του ανέµου, οι διακυµάνσεις της 
ταχύτητας είναι µικρές και η δυναµική του κελύφους είναι ουσιαστικά ανεξάρτητη 
της χρησιµοποιούµενης εξίσωσης ενέργειας. 

Οι Henrichs et al. (1994) στη µελέτη τους για τον αστέρα ξ Per 
αποδέχονται ότι οι DACs δηµιουργούνται σε απορροφούντα κελύφη που βρίσκονται 
στη διεύθυνση παρατήρησης και προβάλλονται στον αστρικό δίσκο και πρότειναν 
ότι παρόµοιες δοµές πυκνότητας πρέπει να υπάρχουν και στον εκπέµποντα όγκο 
αερίου που περιβάλλει τον αστέρα. Πρότειναν επίσης, ότι οι DACs δηµιουργούνται 
σε διαστελλόµενες, διακριτές περιοχές µεγάλης πυκνότητας. Η δηµιουργία αυτών 
των περιοχών, όπως προτείνουν οι συγγραφείς, οφείλεται στις ισχυρές 
ακτινοβολιακές ανισοτροπίες του ανέµου. 

Οι Telting et al. (1993) και Telting & Kaper (1994) µελέτησαν τον αστέρα 
γ Cas φασµατικού τύπου Be και πρότειναν ένα µοντέλο για να περιγράψουν το 
κέλυφος, το οποίο συνδυάζει δύο είδη αστρικών ανέµων: έναν ισηµερινό δίσκο 
µεγάλης πυκνότητας, στον οποίο δηµιουργούνται οι γραµµές εκποµπής Balmer και η 
υπεροχή υπερύθρου (IRexcess) και ένα γρήγορα διαστελλόµενο άνεµο, προερχόµενο 
από ακτινοβολία, που ρέει από µεγάλα αστρικά πλάτη και στον οποίο 
δηµιουργούνται οι υπεριώδεις γραµµές συντονισµού. Υπολόγισαν τις ίδιες τιµές για 
την ταχύτητα διαστολής του υλικού των περιοχών µέσα στις οποίες 
δηµιουργούνται οι DACs διαφορετικών γραµµών συντονισµού σε πολλά φάσµατα, 
υποδεικνύοντας ότι αυτές πρέπει να δηµιουργούνται σε µια συγκεκριµένη, 
διαστελλόµενη, υψηλής πυκνότητας δοµή του ανέµου. 

Οι Cranmer & Owocki (1996) πρότειναν ότι οι DACs δηµιουργούνται σε 
µεγάλης έκτασης δοµές αστρικού ανέµου, όπως νέφη, ρεύµατα ή σφαιρικές δοµές 
που βρίσκονται σε συγκεκριµένα σηµεία. Η πρόταση αυτή βασίστηκε στην έλλειψη 
µεταβολής στις γραµµές εκποµπής των περιγραµµάτων P Cygni στο υπεριώδες 
(Prinja & Howarth, 1988) και στη σηµαντική µεταβλητότητά τους στο υπέρυθρο 
(Howarth 1992), καθώς επίσης και στο γεγονός ότι τα παρατηρούµενα µεγάλα βάθη 
των γραµµών απορρόφησης µπορούν να δηµιουργούνται αν η δοµή του ανέµου είναι 
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αρκετά εκτεταµένη, ώστε να καλύπτει ένα σηµαντικό µέρος του αστρικού δίσκου. 
Πρότειναν ένα υδροδυναµικό µοντέλο, το οποίο υποθέτει την ύπαρξη 
ακτινοβολίας προερχόµενης από έναν αζιµουθιακά ανοµοιογενή αστρικό άνεµο ο 
οποίος είναι υπεύθυνος για το σχηµατισµό των µεγάλης έκτασης CIRs. Πρότειναν, 
ακόµη, ότι οι DACs µπορεί να προέρχονται από τις CIRs, που είναι αποτέλεσµα 
ενός µαγνητικού πεδίου (Mullan 1984a, b, 1986), το οποίο παρουσιάζει κλειστούς 
και ανοικτούς µαγνητικούς βρόχους πάνω από την επιφάνεια του αστέρα 
(Underhill & Fahey 1984) και για το οποίο η εκρηκτική απώλεια µάζας από την 
επιφάνεια διαρκεί αρκετά, ώστε να δηµιουργούνται δοµές που καλύπτουν ένα 
σηµαντικό µέρος του αστρικού δίσκου. 

Οι Rivinius et al. (1997) µελέτησαν τα οπτικά φάσµατα υπεργιγάντων 
φασµατικού τύπου Β και πρότειναν ένα µοντέλο για τις χρονικές µεταβολές του 
αστρικού ανέµου, το οποίο προϋποθέτει ένα σταθερό σφαιρικό άνεµο µε τυχαία 
κατανεµηµένες ανοµοιογένειες (blobs) που αποµακρύνονται από τον αστέρα. 
Πρότειναν ότι όταν τα “blobs” βρίσκονται µπροστά από τον αστρικό δίσκο, 
δηµιουργούν τα DACs, διαφορετικά, συνεισφέρουν µόνο σε µια επιπλέον 
ακτινοβολία, που εκπέµπεται προς όλες τις κατευθύνσεις (Lamers 1994). Για να 
ερµηνεύσουν την παρουσία των DACs σε πολύ χαµηλές ταχύτητες, πρότειναν ότι 
τα “blobs” δεν προέρχονται από τον αστρικό άνεµο, αλλά από τη φωτόσφαιρα ή 
από ακόµα βαθύτερα στρώµατα. 

Οι Prinja et al. (1997) εντόπισαν µια DAC πολύ µεγάλου εύρους 
(SuperDAC) σε όλες τις φασµατικές γραµµές του υπεργίγαντα γ Ara φασµατικού 
τύπου Β, η οποία υποδεικνύει ότι κατά µήκος του αστρικού ανέµου υπάρχουν 
συγκεντρώσεις ύλης πολύ µεγάλης πυκνότητας σε περιοχές διαφορετικών 
δυναµικών ιονισµού, οι οποίες καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος του ορατού 
ηµισφαιρίου του αστέρα. Πρότειναν ότι ο άνεµος αυτού του αστέρα µπορεί να 
είναι πυκνότερος στο ισηµερινό επίπεδο, πιθανότατα λόγω της γρήγορης 
περιστροφής, και ότι η “SuperDAC” δηµιουργείται στην περιοχή του ισηµερινού, 
ή είναι αποτέλεσµα των CIRs ή δηµιουργείται από χρονοµεταβαλλόµενες 
διακυµάνσεις του ανέµου, (πιθανώς ενισχυµένη απώλεια µάζας), οι οποίες δεν 
εµφανίζουν εξάρτηση από το αστρικό πλάτος, αλλά απλώς αντιπροσωπεύουν πυκνές 
αέριες µάζες, που επιταχύνονται µε µικρότερο ρυθµό µέχρι την τελική µικρή 
ταχύτητα. 

Οι Fullerton et al. (1997), στη µελέτη τους για τον υπεργίγαντα HD 64760 
φασµατικού τύπου Β, πρότειναν ότι ο άνεµος δεν είναι σφαιρικά συµµετρικός και 
οι δοµές του ανέµου που είναι υπεύθυνες για τη δηµιουργία των DACs δεν είναι 
ακτινικές, αλλά εκτείνονται αζιµουθιακά σε περισσότερο από 90º και έχουν 
σπειροειδή µορφή. Αυτές οι σπείρες περιστρέφονται µαζί µε την επιφάνεια του 
αστέρα, δηλαδή συνδέονται µε φωτοσφαιρικά φαινόµενα και δηµιουργούν 
πυκνώµατα ύλης στον αστρικό άνεµο. Κατέληξαν στο ενδιαφέρον συµπέρασµα ότι 
η ακτινική διαστολή του αστρικού ανέµου του αστέρα HD 64760 δεν διαφέρει 
σηµαντικά από τις εκροές υλικού που προκύπτουν από σφαιρικά συµµετρικά µοντέλα 
σταθερής κατάστασης των αστέρων προγενέστερων φασµατικών τύπων. Πρότειναν 
ότι αυτό µπορεί να οφείλεται στην πιθανότητα η ακτινική διαστολή του ανέµου να 
µην επηρεάζεται σηµαντικά από την παρουσία των σπειροειδών σχηµατισµών. 
Ερµήνευσαν την εµφάνιση των DACs διαφορετικών ιόντων θεωρώντας ότι 
υπάρχει µια βαθµίδα ιονισµού ή πυκνότητας κατά πλάτος των σπειρών, έτσι ώστε το 
εσωτερικό όριο να ευνοεί την ύπαρξη των πολύ ιονισµένων στοιχείων. 

Η Cidale (1998) µελέτησε τις γραµµές του MgII στους αστέρες 
φασµατικού τύπου Be θεωρώντας σφαιρική συµµετρία για το διαστελλόµενο 
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υλικό που περιβάλλει τους αστέρες, στο οποίο απέδωσε την παρουσία των 
µετατοπισµένων προς το µπλε συνιστωσών και πρότεινε ότι ένας επιβραδυνόµενος 
άνεµος δηµιουργεί εξωτερικές περιοχές µεγάλης πυκνότητας που µπορούν να 
ενισχύουν την εκποµπή. 

Οι Kaper et al. (1996, 1997, 1999) µελέτησαν µια σειρά 10 λαµπρών 
αστέρων φασµατικού τύπου Ο και περιέγραψαν το σχήµα των ανεξάρτητων 
συνιστωσών απορρόφησης µέσω µιας εκθετικής συνάρτησης Gauss. Υπολόγισαν 
την ίδια ταχύτητα για τις γραµµές συντονισµού που δηµιουργούνται από 
διαφορετικά ιόντα και πρότειναν ότι η µεταβλητότητα των πτερύγων συνδέεται 
άµεσα µε τις DACs (Henrichs et al. 1988, 1994, Prinja 1991), οι οποίες 
επηρεάζουν τη θέση των πτερύγων. Πρότειναν ότι οι DACs σχετίζονται µε 
αλληλεπιδρώντα γρήγορα ή αργά κινούµενα αέρια ρεύµατα υψηλής πυκνότητας 
που παρασύρονται από την περιστροφή του αστέρα, µε αποτέλεσµα να 
περιστρέφονται µαζί µε αυτόν (CIRs). Τα καµπυλωµένα ρεύµατα έχουν ως 
αποτέλεσµα το γρήγορο υλικό του ανέµου να συγκρούεται µε το αργό υλικό του 
ανέµου που συναντάει, δηµιουργώντας, έτσι, πυκνώµατα ύλης, ενώ η περιστροφή 
του αστέρα έχει ως αποτέλεσµα η περιοχή αλληλεπίδρασης να εµφανίζει επίσης 
σπειροειδές σχήµα, να παρασύρεται από την περιστροφή του αστέρα και να 
περιστρέφεται µαζί µε αυτόν. Αντιθέτως, το υλικό του ανέµου, λόγω διατήρησης 
της στροφορµής, δεν περιστρέφεται µαζί µε τον αστέρα, αλλά κινείται ακτινικά 
και συναντάει την περιοχή αλληλεπίδρασης µακριά από τον αστέρα. Πρότειναν ότι 
οι DACs δεν δηµιουργούνται στην περιοχή των CIRs, αλλά στις ονοµαζόµενες 
συστροφές ακτινοβολιακών - ακουστικών κυµάτων πυκνότητας (radiative-
acoustickinks), οι οποίες παρασύρουν τις CIRs. Καθώς οι DACs που εµφανίζονται 
στις γραµµές συντονισµού διαφορετικών ιόντων παρουσιάζουν την ίδια ταχύτητα, 
θα πρέπει να δηµιουργούνται σε πυκνώµατα ύλης, τα οποία θα πρέπει να είναι 
γεωµετρικά εκτεταµένα, ώστε να είναι παρατηρήσιµα, καλύπτοντας ένα σηµαντικό 
µέρος του αστρικού δίσκου. Πρότειναν, ακόµη, ότι, λόγω της σταθερής εµφάνισης 
των DACs για µεγάλα χρονικά διαστήµατα, η φυσική διαδικασία που είναι 
υπεύθυνη για το σχηµατισµό των αργών (ή γρήγορων) αέριων ρευµάτων πρέπει να 
είναι σχετικά σταθερή. Κάτι τέτοιο σηµαίνει ότι τα αέρια ρεύµατα πρέπει να 
οφείλονται σε µη ακτινικούς παλµούς ή, λιγότερο πιθανά, σε ένα µαγνητικό πεδίο 
στην επιφάνεια του αστέρα. 

Οι Cranmer et al. (2000) µελέτησαν τις DACs που εµφανίζονται στα 
φάσµατα του αστέρα γ Cas, για να καθορίσουν τη φύση της αλληλεπίδρασης 
µεταξύ αστρικών ανέµων και δίσκων των αστέρων φασµατικού τύπου Be 
(Telting&Kaper 1994). Σηµείωσαν ότι οι προς τα έξω κινούµενες αέριες µάζες που 
είναι υπεύθυνες για το σχηµατισµό των DACs είναι πυκνότερες από το µέσο 
αδιατάρακτο πολικό άνεµο. Πρότειναν ότι τα πυκνώµατα ύλης που δηµιουργούν 
τις DACs ίσως να οφείλονται στην ύπαρξη συµπιεζόµενων κυµατικών µετώπων που 
διαδίδονται µέσα στον πολικό άνεµο. Τόνισαν το γεγονός ότι η µέση δοµή των 
DACs δεν φαίνεται να περιστρέφεται µε τον αστέρα, δηλαδή εµφανίζεται ανεξάρτητη 
των αδιαφανών τοπικών σπειροειδών σχηµατισµών που εµπεριέχονται σ’ αυτή. 
Είναι ενδιαφέρον ότι, καθώς µερικοί φασµατικοί σχηµατισµοί δεν µπορούσαν να 
αναπαραχθούν µε µια συνάρτηση Gauss, οι Cranmeretal. (2000) αποφάσισαν να 
τους αναπαράγουν µε έναν συνδυασµό δύο ή περισσότερων συναρτήσεων Gauss, 
χωρίς αυτό να υπονοεί ότι οι ταχύτητες αυτών των επιπλέον όρων θα πρέπει να 
ερµηνευθούν ως ανεξάρτητοι δυναµικοί σχηµατισµοί του ανέµου. Επιβεβαίωσαν την 
υπόθεση ότι οι DACs δεν αντιπροσωπεύουν αποµονωµένα “blobs” διατηρούµενης 
µάζας, αλλά, αντιθέτως, υποδεικνύουν την παρουσία ενός σχηµατισµού ή µιας 
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διαταραχής που περιστρέφεται, διαµέσου του οποίου κινείται υλικό του αστρικού 
ανέµου. Εντόπισαν µικρότερη επιτάχυνση ή ακόµη και επιβράδυνση των περιοχών 
που παράγουν τις DACs, σε σχέση µε το µέσο αστρικό άνεµο. 

Η Markova (2000) µελέτησε τη µεταβλητότητα του περιγράµµατος 
P Cygni σε οπτικά φάσµατα και κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η επανεµφάνιση 
των DACs δεν σχετίζεται µε την περιστροφή του αστέρα και ότι οι DACs δεν 
οφείλονται σε ανεξάρτητους σχηµατισµούς σταθερής µάζας, όπως είναι τα προς τα 
έξω κινούµενα blobs, αλλά ότι µάλλον δηµιουργούνται από µεγάλης κλίµακας 
διαταραχές υψηλής πυκνότητας που κινούνται προς τα έξω, οι οποίες προέρχονται 
µάλλον από τη φωτόσφαιρα, αλλά εξελίσσονται στις εξώτερες περιοχές του 
ανέµου και µέσω των οποίων κινείται υλικό του αστρικού ανέµου. Αυτές οι 
διαταραχές µπορεί να είναι σφαιρικά συµµετρικά πυκνώµατα ύλης ή 
καµπυλωµένες δοµές. 

Οι Danezis et al. (1991, 1995, 1997a,b, 1998, 1999, 2000a,b,c, 2001a,b,c, 
2002a,b,c), Theodossiou et al. (1993a, b, 1997), Laskarides et al. (1992a, b, 1993a, 
b), Stathopoulou et al. (1995, 1997), Lyratzi et al. (2001, 2002a,b), Kyriakopoulou 
et al. (2001) και Christou et al. (2001), εκτός από τις µελέτες τους στα υπεριώδη 
φάσµατα των αστέρων φασµατικού τύπου Be, όπου εντόπισαν δορυφορικές 
συνιστώσες, µελέτησαν επίσης τα υπεριώδη φάσµατα πολλών αστέρων 
φασµατικού τύπου Oe και εντόπισαν δορυφορικές συνιστώσες, όχι µόνο στις 
φασµατικές γραµµές των ιόντων χαµηλού δυναµικού ιονισµού, αλλά και στις 
γραµµές συντονισµού των ιόντων NV, CIV, SiIV και στη φασµατική γραµµή του 
NIV. 
 
Διάκριση µεταξύ DACs και SACs 

 
Σύµφωνα µε όλα τα προηγούµενα, είναι φανερό ότι έχουν γίνει πολλές 

προτάσεις για την ερµηνεία του φαινοµένου των DACs. Οι περισσότεροι 
ερευνητές πρότειναν µηχανισµούς οι οποίοι επιτρέπουν την ύπαρξη δοµών που 
καλύπτουν όλο ή ένα µέρος  
σε «Συµπεριστρεφόµενες Περιοχές Αλληλεπίδρασης» (Corotating Interaction 
Regions, CIRs) ήσεδοµές που οφείλονται σε µαγνητικά πεδία ή σε σπειροειδή 
ρεύµατα ως αποτέλεσµα της περιστροφής του αστέρα (Underhill & Fahey 1984, 
Mullan 1984a, b, 1986, Prinja & Howarth 1988, Cranmer & Owocki 1996, 
Fullerton et al. 1997, Kaper et al. 1996, 1997, 1999, Cranmer et al. 2000, Hamann 
et al. 2001, Brown et al. 2004, Krticka et al. 2004).Αν και δεν γνωρίζουµε ακόµη 
το µηχανισµό που δηµιουργεί τέτοιες δοµές, είναι βέβαιο ότι οι DACs 
δηµιουργούνται σε ανεξάρτητα πυκνώµατα ύλης στο περιβάλλον των αστέρων. 
 
Τι είναι το φαινόµενο SACs 

 
Στο σηµείο αυτό θα θέλαµε να διευκρινίσουµε ποια είναι η κύρια διαφορά 

µεταξύ των Διακριτών Συνιστωσών Aπορρόφησης 
(DiscreteAbsorptionComponents, DACs) και των Δορυφορικών Συνιστωσών 
Απορρόφησης (SatelliteAbsorptionComponents, SACs) (σχήµα 1), τις οποίες 
προτείνουµε και των οποίων την ύπαρξη διερευνούµε στο παρόν.  

Η ονοµασία DACs δόθηκε σε κάποιες γραµµές απορρόφησης που 
εµφανίζοντανσε ιδιόµορφα αστρικά φάσµατα, οι οποίες δεν αντιστοιχούσαν σε 
γνωστές, αναγνωρισµένες γραµµές κάποιων ιόντων και δεν εµφανίζονταν στα 
φάσµατα κλασικών αστέρων του ίδιου φασµατικού τύπου και της ίδιας τάξης 
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λαµπρότητας. Επρόκειτο δηλαδή, για άγνωστες φασµατικές γραµµές 
απορρόφησης. Σήµερα, γνωρίζουµε ότι οι DACs δεν είναι άγνωστες φασµατικές 
γραµµές απορρόφησης, αλλά φασµατικές γραµµές του ίδιου ιόντος και του ίδιου 
µήκους κύµατος µε την κύρια φασµατική γραµµή, µετατοπισµένες κατά 
διαφορετικά Δλ, αφού δηµιουργούνται σε διαφορετικά πυκνώµατα ύλης, τα οποία 
περιστρέφονται και κινούνται ακτινικά µε διαφορετικές ταχύτητες(Danezis et al. 
2003a). Αυτό συµβαίνει διότι η κύρια φασµατική γραµµή και οι συνιστώσες της 
δηµιουργούνται σε διαφορετικά, ανεξάρτητα πυκνώµατα ύλης, όπου οι 
επικρατούσες συνθήκες επιτρέπουν την ύπαρξη ύλης, ικανής να δηµιουργήσει 
ταυτόχρονα την κύρια φασµατική γραµµή και τις συνιστώσες που τη συνοδεύουν. 
Οι συνιστώσες αυτές είναι διακριτές γραµµές (DACs) και εύκολα παρατηρήσιµες 
στα φάσµατα κάποιων αστέρων φασµατικού τύπου Be τάξης λαµπρότητας ΙΙΙ.  

 
 

Οι δύο αστέρες φασµατικού τύπου Β2 εµφανίζουν σηµαντικές διαφορές στη φασµατική περιοχή 
των γραµµών συντονισµού του MgII. Και οι δύο αστέρες εµφανίζουν δορυφορικές συνιστώσες 
απορρόφησης (SACs) Στην περίπτωση, όµως, του αστέρα HD 45910, οι SACs εµφανίζονται ως 
διακριτές συνιστώσες απορρόφησης (DACs) 

 
Αντιθέτως, αν οι περιοχές που δηµιουργούν αυτές τις γραµµές περιστρέφονται µε 
σχετικά µεγάλες ταχύτητες και κινούνται ακτινικά µε µικρές ταχύτητες, τότε οι 
γραµµές που παράγονται έχουν µεγάλο εύρος και µικρή ακτινική µετατόπιση. Κάτι 
τέτοιο έχει ως αποτέλεσµα αυτές οι γραµµές να υπερτίθενται µεταξύ τους καθώς 
και µε την κύρια φασµατική γραµµή και εποµένως δεν είναι διακριτές και µερικές 
φορές δεν είναι παρατηρήσιµες. Η ύπαρξή τους γίνεται αντιληπτή µόνο µέσω της 
ανάλυσης του περιγράµµατος του φασµατικού σχηµατισµού. Σε µια τέτοια 
περίπτωση, το όνοµα Διακριτές Συνιστώσες Απορρόφησης 
(DiscreetAbsorptionComponents) είναι ακατάλληλο. Ακόµη, όπως σηµείωσε 
πρώτος ο Peton (1974), αυτές οι συνιστώσες εµφανίζονται σαν «δορυφόροι» στην 
ιώδη ή στην ερυθρή πλευρά της κύριας φασµατικής γραµµής, ανάλογα µε τη 
χρονική στιγµή ή τη φάση στην περίπτωση ενός διπλού συστήµατος αστέρων. 
Για τους λόγους αυτούς και για να συµπεριλάβουµε όλες αυτές τις γραµµές, οι 
οποίες είναι συνιστώσες µιας κύριας φασµατικής γραµµής, είτε είναι διακριτές είτε 
όχι, σε µια κοινή ονοµασία, προτιµάµε να τις ονοµάζουµε Δορυφορικές 
Συνιστώσες Απορρόφησης (SatelliteAbsorptionComponents, SACs) και όχι 
Διακριτές Συνιστώσες Απορρόφησης (DiscreteAbsorptionComponents, DACs).  
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Μια τέτοια ονοµασία είναι γενικότερη, καθώς οι Διακριτές Συνιστώσες 
Απορρόφησης (DACs) είναι «δορυφόροι» µιας κύριας φασµατικής γραµµής, ενώ 
οι Δορυφορικές Συνιστώσες Απορρόφησης (SACs)  δεν είναι πάντα «διακριτές».  

Γενικά, όταν µελετάµε µια συγκεκριµένη φασµατική γραµµή, η οποία 
συνοδεύεται από δορυφορικές συνιστώσες απορρόφησης (SACs), δεν θα πρέπει να 
θεωρούµε ότι αυτές είναι ανεξάρτητες φασµατικές γραµµές, αλλά ότι αποτελούν 
έναν ενοποιηµένο σχηµατισµό που θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µία 
φασµατική γραµµή χωρισµένη σε µια σειρά συνιστωσών. Στην περίπτωση 
φασµατικών σχηµατισµών που εµφανίζουν και εκποµπή ή περίγραµµα PCygni, η 
φασµατική γραµµή εκποµπής δηµιουργείται σε ένα ανεξάρτητο εκπέµπον 
πύκνωµα. 

Ένα αξιοσηµείωτο φαινόµενο είναι ότι δεν εµφανίζονται DACs σε όλες τις 
φασµατικές γραµµές ενός συγκεκριµένου ιόντος. Συνήθως, οι DACs εµφανίζονται 
στις φασµατικές γραµµές ιόντων µικρών multiplets. Αυτό σηµαίνει ότι η εµφάνιση 
των DACs δεν είναι ένα γενικό φαινόµενο, αλλά παρουσιάζεται µόνο στην 
περίπτωση των γραµµών συγκεκριµένων ιόντων χαµηλού δυναµικού διέγερσης. 
Για παράδειγµα, ενώ οι γραµµές του MgII στα 2795,523 και 2802,698 Å (multiplet 
1) εµφανίζουν DACs στα φάσµατα κάποιων αστέρων τύπου BeIII, οι 
δευτερεύουσες γραµµές τους στα 2790,768 και 2797,989 Å (multiplet 3) δεν 
εµφανίζουν το ίδιο φαινόµενο.  

Υποθέτουµε ότι κάποια φυσικά φαινόµενα, όπως για παράδειγµα 
µαγνητοϋδροδυναµικές δυνάµεις ή δυνάµεις ιξώδους (Limber 1967, 1974, 1976, 
Limber & Marlborough 1968) εγκλωβίζουν µέσα σε συγκεκριµένες περιοχές τα 
συγκεκριµένα ιόντα, που δηµιουργούν τις συγκεκριµένες φασµατικές γραµµές, οι 
οποίες συνοδεύονται από δορυφορικές συνιστώσες. Οι περιοχές αυτές αποτελούν 
τα πυκνώµατα ύλης που µελετάµε. 

Ένα πολύ σηµαντικό ερώτηµα είναι αν µια τέτοια πολύπλοκη δοµή των 
περιοχών γέννησης των φασµατικών γραµµών που παρουσιάζουν SACs, µπορεί να 
οδηγήσει σε µια συνάρτηση γραµµής, ικανή να αναπαράγει ταυτόχρονα, µε τον 
καλύτερο τρόπο, την κύρια φασµατική γραµµή και τις δορυφορικές συνιστώσες 
που τη συνοδεύουν. Ένας από τους κύριους στόχους µας είναι να δώσουµε µια 
απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα. Επιλύοντας τις εξισώσεις διάδοσης της 
ακτινοβολίας διαµέσου µιας σύνθετης ατµοσφαιρικής δοµής, όπως αυτή που 
περιγράψαµε, προσπαθούµε να καταλήξουµε σε µια συνάρτηση γραµµής, ικανή να 
αναπαράγει ταυτόχρονα, µε τον καλύτερο τρόπο, την κύρια φασµατική γραµµή και 
τις δορυφορικές της συνιστώσες. Μια τέτοια αναπαραγωγή, µέσω της συνάρτησης 
γραµµής, µας επιτρέπει να υπολογίσουµε τις παραµέτρους των ανεξάρτητων 
πυκνωµάτων ύλης, που δηµιουργούν την κύρια φασµατική γραµµή και τις 
δορυφορικές της συνιστώσες, όπως είναι η φαινόµενη ακτινική ταχύτητα και η 
φαινόµενη ταχύτητα περιστροφής. 
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