Τα αζηέξηα -θαηάηαμε θαη ηα
ραξαθηεξεζηηθά ηνπο.
Τα αζηέξηα ραξαθηεξίδνληαη από ηα εμήο κεγέζε ηνπο
. Φαηλόκελε ιακπξόηεηα.
Οπζηαζηηθά δελ πξόθεηηαη γηα πξαγκαηηθό ραξαθηεξεζηηθό ηνπο, αθνύ απηή
εμαξηάηαη από ηελ απόζηαζε ηνπ άζηξνπ από ηνλ παξαηεξεηή. Δίλαη όκσο ην
αξραηόηεξν θξηηήξην θαηάηαμεο αζηέξσλ. Γηα λα καο δώζεη πηζηά
απνηειέζκαηα, πξέπεη λα ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε από ην αζηέξη, ηελ
κεζναζηξηθή ύιε, πνπ κεηώλεη ηελ έληαζε ηνπ θσηόο, ηελ ελέξγεηα αλά
επηθάλεηα θαη ρξνληθή κνλάδα πνπ ιακβάλνπκε, θαη ηελ έληαζή ηεο. Η
ιακπξόηεηα κεηξείηαη ζε κεγέζε. Θεσξνύκε σο κέγεζνο 0 ηελ ιακπξόηεηα πνπ
έρεη ην αζηέξη, ηύπνπ A0V, Βέγθα.Ο Σείξηνο είλαη ην πην ιακπξό αζηέξη, κε
-1,47 κέγεζνο, εθηόο θπζηθά από ηνλ ήιην(-26,75).
Μπνξνύκε λα δνύκε κε γπκλό κάηη κέρξη πεξίπνπ +6 κέγεζνο αζηέξηα. Τν
επίγεην ηειεζθόπην VLT βιέπεη κέρξη +28,ην δηαζηεκηθό Hubble κέρξη +30
κέγεζνο. Αληίζηνηρα, έλα αζηέξη +23 κέγεζνο είλαη ηόζν ιίγν θσηεηλό όζν
έλα θεξί από απόζηαζε 30000 ρηι.
Τα αζηέξηα ιάκπνπλ θαη ζε άιια, εθηόο ηνπ νξαηνύ, κήθε θύκαηνο. Θεσξείηαη
όηη ηα αζηέξηα ηύπνπ Α0 κεηαμύ 5,5 θαη 6,5 κεγέζνπο έρνπλ ηελ ίδηα
αλαινγία ιακπξόηεηαο ζε όια ηα κήθε θύκαηνο. Ο Βέγθα ππνινγίδεηαη λα έρεη
0,03 κέγεζνο ιακπξόηεηαοζε όια ηα κήθε θύκαηνο θαη ζεσξείηαη ην ζεκείν 0
ζε απηέο ηηο κεηξήζεηο.
.Φξώκα
Η ηαπηόηεηα ηνπ ρξώκαηνο δίλεηαη από ηελ δηαθνξά κεηαμύ 2 κήθε θύκαηνο.
Καη εδώ ηα αζηέξηα A0V ζεσξνύληαη σο ζεκείν 0.
Τν ρξώκα νθείιεηαη ζε 2 παξακέηξνπο. Τελ δηαζπνξά ελέξγεηαο ζην θάζκα ηνπ
αζηέξα (ζε πην ρξώκα εθπέκπεη πεξηζζόηεξν), θαη ηελ απνρξσκάηηζε ιόγσ ηεο
κεζναζηξηθήο ύιεο (ην κπιε απνξξνθάηαη πην πνιύ, κε απνηέιεζκα ηα αζηέξηα
λα εκθαλίδνληαη πην θόθθηλα από όηη είλαη).
.Απόιπηε ιακπξόηεηα, θσηεηλόηεηα
Η θαηλόκελε ιακπξόηεηα ελόο αζηέξα είλαη ν ιόγνο ηεο αιεζηλήο ιακπξόηεηαο
κε ηελ απόζηαζή ηνπ. Γηα κέηξν ηεο αιεζηλήο ιακπξόηεηαο νξίδνπκε ηελ
θαηλόκελε ιακπξόηεηα ζε απόζηαζε ησλ 10 παξζεθ. Η ιακπξόηεηα εμαζζελεί κε
ην ηεηξάγσλν ηεο απόζηαζεο. Έηζη κπνξνύκε λα πηζηνπνηήζνπκε ηελ απόζηαζε,
αλ είλαη γλσζηή ε ιακπξόηεηα θαη ην αληίζεην. Φσηεηλόηεηα νλνκάδνπκε ηελ
ξνή αθηηλνβνιίαο ελόο άζηξνπ ζε όια ηα κήθε θύκαηνο.
.Φαζκαηηθή θαηάηαμε
Ο θαζκαηηθνο ηύπνο ελόο αζηέξα δίλεηαη από ηελ εηθόλα ησλ γξακκώλ ηνπ
θάζκαηόο ηνπ. Δίλαη ε ζεκαληηθόηεξε θαηάηαμε, αθνύ ραξαθηεξίδεη ηελ
θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ αζηέξα. Γελ κπνξνύκε, ιόγσ απόζηαζεο, λα έρνπκε πην
άκεζεο κεηξήζεηο από ηα αζηέξηα, όπσο ε βαξπηηθή επηηάρπλζε θ.ιπ.
Η θαηάηαμε ησλ αζηέξσλ βάζε θάζκαηνο είλαη ε εμήο
O
Καπηά αζηέξηα κε γξακκέο πνιιαπιά ηνληζκέλσλ αηόκσλ, θπξίσο (HeΙΙ).
Με ζρεηηθά αζζελέο (H) θαη πνιιέο γξακκέο εθπνκπήο.
B

Λείπεη ην (HeII), ην (HeI) είλαη δπλαηό θαη ην (H) εληζρπκέλν.

A
Τν (H) είλαη ζην κέγηζην, θαη έρνπκε αζζελείο γξακκέο ηνληζκέλσλ
κεηάιισλ( (CaII),.. ).

F
Τν (CaII) είλαη δπλαηό, θαη άιια ηνληζκέλα θαη νπδέηεξα κέηαιια είλαη
ηζνδύλακα, ελώ ην (H) εμαζζελεί.
G
Τν θάζκα ηνπ ειίνπ. Τν (CaII) είλαη πνιύ δπλαηό,θαη έρνπκε πνιιά
νπδέηεξα κέηαιια((FeI),..).Τν (H) εμαζζελεί θαη άιιν.
K
Έρνπκε δπλαηέο θαζκαηηθέο γξακκέο κεηάιισλ θαη εκθάληζε κνξηαθώλ
γξακκώλ.
M
Γξακκέο νπδέηεξσλ κεηάιισλ, ηδίσοηνπ (CaI) θαη πεξηζζόηεξα κόξηα,
θπξίσο (TiO)- νκάδεο.
L,T Πξόθεηηαη γηα λέεο θαηεγνξίεο, γηα θαθέ λάλνπο.
Οη ππνθαηεγνξίεο θάζε νκάδαο είλαη 10 (0-9). Οη κεγάινη αζηέξεο ηύπνπ Ο
έρνπλ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία 30000 β. Κειβηλ θαη νη κηθξνί Κ, Μ κόιηο
3000 β.
Καηεγνξίεο εμαίξεζεο (0,05%) είλαη αζηέξηα ζε ηειηθό ζηάδην εμέιημεο.
Απηά είλαη
1) Με κεγάιε ζεξκνθξαζία
Κεληξηθνί αζηέξεο πιαλεηηθνύ λεθειώκαηνο (ι. λάλνη) P, θαη ηα
Wolf-Rayet αζηέξηα W, κε ηζρπξή εθπνκπή αδώηνπ νηWN θαη αληίζηνηρα
άλζξαθα νηWC.Έρνπλ ράζεη ηα εμσηεξηθά ηνπο ζηξώκαηα ιόγσ ηζρπξνύ αζηξηθνύ
αλέκνπ θαη απνθαιύπηνπλ ηα εζσηεξηθά ζηξώκαηα ππξεληθήο ζύληεμεο (άδσην
ζηα WN, άλζξαθα ζηα WC)., Nova Q.
2) Με κηθξή ζεξκνθξαζία
Σπκπιεξσκαηηθή ζεηξά S- αζηέξηα. Γπλαηέο γξακκέο (ZrO), (Yo), (LaO),...
Σπκπιεξσκαηηθή ζεηξά C- αζηέξηα (αζηέξηα άλζξαθα). Ιζρπξνί δεζκνί άλζξαθα
((CN),(CO),(C2)). Έρνπλ ράζεη ηα εμσηεξηθά ηνπο ζηξώκαηα από ζπλνδό
αζηέξα.
Έηζη, όιε ε ζεηξά είλαη O(P,W,Q)- B- A- F- G- K(S,C)- M. Δθηόο από ηα
αζηέξηα W, όια ηα αιια ησλ ζπκπιεξσκαηηθώλ αζηεξηώλ είλαη κόλν γίγαληεο
(εθηόο θύξηαο αθνινπζίαο, κε εθηεηακέλεο εμσηεξηθέο πεξηνρέο).
Μπξνζηά από ην γξάκκα θάζε νκάδαο κπαίλεη θαη έλα δηεπθξηληζηηθό γηα ηελ
εηδηθή θαηεγνξία ηνπ αζηέξα, αθνύ ε θαζκαηηθή ζεηξά καο δίλεη ηελ
επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηνπ αζηέξα, αιιά όρη θαη ηελ ιακπξόηεηά ηνπ. Γηα
παξάδεηγκα, έλαο γίγαληαο Μ είλαη εθαηνκκύξηα θνξέο ιακπξόηεξνο από έλαλ
λάλν Μ. Έηζη, βάζε δηαθνξνπνηήζεσλ ζην θάζκα, έρνπκε
C ππεξ- γίγαληεο (α Κύθλνπ- Νηελεκπ cA2)
g γίγαληεο (β Γπδίκσλ- Πνιπδεύθεο gK0)
d λάλνη (Ο ήιηνο είλαη dG2)
sd ππν- λάλνη
wD ιεπθνί λάλνη
Τέινο, ππάξρεη θαη άιιε δηαθνξνπνίεζε (ιακπξόηεηαο) κε ιαηηληθνύο
αξηζκνύο ζην ηέινο ηνπο.
Ιa-0 ππεξ- ππεξγίγαληεο. Ο α Κύθλνπ είλαη A2Iα
I ππεξγίγαληεο
ΙΙ ιακπξνί γίγαληεο
ΙΙΙ γίγαληεο. Ο Πνιπδεύθεο είλαη K0III
ΙV ππνγίγαληεο
V λάλνη (αζηέξηα θπξίαο αθνινπζίαο).Ο ήιηνο είλαη G2V. Πάλσ από ην 90%
ησλ αζηεξηώλ είλαη ζηελ θ. αθνινπζία.
VI ππνλάλνη.
ΔιάγραμμαH/R.

Το διάγραμμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί με πολλοφσ τρόπουσ. Όταν χρθςιμοποιοφμε τθν
λαμπρότθτα, το χρϊμα ενόσ αςτζρα αποτελεί μζτρθςθ τθσ κερμοκραςίασ του. Και θ φαςματικι
κατάταξθ αποτελεί μζτρο κερμοκραςίασ. Μια άλλθ μζκοδοσ παρουςίαςθσ τθσ αςτρικισ λαμπρότθτασ

είναι θ απόλυτθ ορατι λαμπρότθτα. Ο άξονασ λαμπρότθτασ ςτο διάγραμμα μπορεί να οριςτεί ωσ
απόλυτθ ςτο ορατό λαμπρότθτα και ο άξονασ τθσ κερμοκραςίασ ωσ άξονασ φαςματικοφ τφπου ι
χρϊματοσ. Αυτζσ οι παραλλαγζσ χρθςιμοποιοφνται ςυχνά, γιατί τα μεγζκθ τουσ είναι μετριςιμα, ςε
αντίκεςθ με τθν λαμπρότθτα και τθν κερμοκραςία. Μια από αυτζσ ονομάηεται διάγραμμα χρϊματοσλαμπρότθτασ.

Λαμπρότθτα και φαςματικι κατάταξθ.
Το πλάτοσ των γραμμϊν μασ δείχνει τθν λαμπρότθτά τουσ. Στο διάγραμμα ξεχωρίηουν οι γίγαντεσ με
τισ ςτενότερεσ και ιςχυρότερεσ φαςματικζσ γραμμζσ από τουσ νάνουσ. Αυτι θ κατθγοριοποίθςθ
ονομάηεται κατθγοριοποίθςθ λαμπρότθτασ (luminosity class) και περιγράφεται από τουσ αρικμοφσ I
ωσV, με το I να είναι οι λαμπρότεροι και υποκατθγορίεσ όπωσ Ia,Ib. Αρα ο ιλιοσ μασ είναι G2V και ο
ΜπετελγκεηM2Ia. Οι λευκοί νάνοι κατθγοριοποιοφνται διαφορετικά. Για αυτοφσ μπαίνει το γράμμα D
(Degenerate),εκφυλιςμζνα αςτζρια, άρα ο Σείριοσ Β είναι φαςματικοφ τφπου DA2. Το Α2 είναι
παραπλανθτικό, δεν ανταποκρίνεται ςε φάςματα άλλων ειδϊν αςτεριϊν. Το Α είναι δείκτθσ ςφνκεςθσ
των εξωτερικϊν ςτρωμάτων του αςτζρα και το 2 δείκτθσ τθσ κερμοκραςίασ.

Αςτρικι μάηα και εξζλιξθ.
Κατά τθν φάςθ τθσ κυρίασ ακολουκίασ, ζνα αςτζρι δεν μεταβάλλει ςθμαντικά τθν λαμπρότθτα ι τθν
κερμοκραςία τθσ φωτόςφαιράσ του, ζτςι θ κζςθ του ςτο διάγραμμα δεν αλλάηει ςθμαντικά (ςτθν

πράξθ τα αςτζρια γλιςτροφν πολφ αργά προσ τα πάνω ςτο διάγραμμα, για αυτό θ κφρια ακολουκία
ζχει τθν μορφι λωρίδασ παρά ςτενισ γραμμισ).
Αςτρικι φαςματοςκοπία- φαςματικζσ γραμμζσ και κερμοκραςία.
Μια από τισ πιο ςθμαντικζσ γραμμζσ ςτα φάςματα πολλϊν αςτζρων είναι αυτι του υδρογόνου. Οι
γραμμζσ απορρόφθςθσ Balmer ζχουν τα ατομικά επίπεδα Hα, Hβ, Hγ κ.λ.π. που αντιςτοιχοφν ςτισ
μεταβάςεισ των θλεκτρονίων του ατόμου υδρογόνου.

Για τισ γραμμζσ Balmer, το κατϊτερο ενεργειακό επίπεδο είναι το n=2. Σε χαμθλζσ κερμοκραςίεσ
ςχεδόν όλα τα άτομα βρίςκονται ςτο n=1. Τότε οι γραμμζσ Balmerείναι πολφ αςκενισ. Αν αντίκετα θ
κερμοκραςία είναι πολφ υψθλι, τότε ςχεδόν όλα τα άτομα υδρογόνου είναι ιονιςμζνα και οι γραμμζσ
Balmer είναι πάλι αδφναμεσ. Ανάμεςα ςε αυτά τα δφο άκρα ζχουμε ζνα εφροσ κερμοκραςιϊν όπου
πολλά θλεκτρόνια είναι ςτθν n=2. Η μετάβαςθ από αυτό το επίπεδο είναι ςυνθκιςμζνθ και οι γραμμζσ
Balmer παρουςιάηονται ιςχυρζσ. Η ιςχφ μιασ φαςματικισ γραμμισ κακορίηεται από τθν ποςότθτα τθσ
ακτινοβολίασ (μετριςιμθ ωσ πυκνότθτα ροισ) που αφαιρζκθκε από το φάςμα, από τθν φλθ που το
απορρόφθςε (το αντίκετο για τθν γραμμι εκπομπισ). Οι φαςματικζσ γραμμζσ μπορεί να είναι πλατιζσ
και ρθχζσ ι ςτενζσ και βακιζσ, αλλά με τθν ίδια ιςχφ (το ςχιμα τθσ γραμμισ μασ δείχνει τθν
κατάςταςθ του αερίου). Το ιςοδφναμο πλάτοσ μιασ γραμμισ μασ παρζχει μια ποςοτικι μζτρθςθ τθσ
ιςχφσ τθσ φαςματικισ γραμμισ. Ζνα πολφ καυτό και ζνα πολφ ψυχρό αςτζρι κα ζχουν παρόμοιασ
ιςχφσ γραμμζσ Balmer. Για αυτό χρειαηόμαςτε και άλλεσ γραμμζσ που είναι ευαίςκθτεσ ςτθν
κερμοκραςία, αλλά με άλλθ διακφμανςθ. Μια άλλθ δυςκολία είναι ότι θ ιςχφ των γραμμϊν είναι
ευαίςκθτθ ςτθν μεταλλικότθτα. Χρθςιμοποιοφμε ςτοιχεία πζρα του υδρογόνου που δεν ζχουν μεγάλθ
διακφμανςθ αφκονίασ από αςτζρι ςε αςτζρι.
Σε δεδομζνθ κερμοκραςία, όςο πιο λαμπρό είναι το αςτζρι, τόςο πιο ςτενζσ και ιςχυρζσ είναι οι
γραμμζσ απορρόφθςθσ ςυγκεκριμζνων ιονιςμζνων ατόμων. Η αιτία τθσ επίδραςθσ τθσ λαμπρότθτασ
ςτο πλάτοσ και ςτθν ιςχφ των γραμμϊν είναι θ διαφορά των ςυνκθκϊν ςτθν ατμόςφαιρα των άςτρων.
Τα εξωτερικά ςτρϊματα μεγάλων αςτζρων, όπου ςχθματίηονται οι γραμμζσ, ζχουν μικρότερθ
πυκνότθτα από αυτζσ ςτα μικρά αςτζρια ίδιασ κερμοκραςίασ, επειδι ςτα μεγάλα θ μάηα κατανζμεται
ςε μεγαλφτερθ επιφάνεια. Ζτςι τα άτομα και τα ιόντα διαςκορπίηονται ςε μεγάλο βακμό και οι
ςυγκροφςεισ ανάμεςά τουσ είναι ςχετικά ςπάνιεσ. Το αντίκετο ςυμβαίνει ςτα μικρά αςτζρια, όπου θ

πίεςθ και θ πυκνότθτα είναι μεγαλφτερεσ ςτισ εξωτερικζσ περιοχζσ. Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ
αποτελοφν αιτία διαταραχϊν ςτα ενεργειακά επίπεδα των ατόμων και προκαλοφν μικρζσ τυχαίεσ
διαφορζσ ςτθν μεταβολι τθσ ενζργειασ (άρα και ςτο μικοσ κφματοσ) όταν απορροφάται ζνα φωτόνιο.
Ζτςι οι φαςματικζσ γραμμζσ είναι πιο πλατιζσ ςτα μικρά αςτζρια. Αυτι θ διαδικαςία ονομάηεται
πλάτυνςθ μζςω πίεςθσ (pressure broadening). Η πικανότθτα να αλλθλοεπιδράςει ζνα ιόν με ζνα
θλεκτρόνιο και να επαναςυνδεκεί είναι μεγαλφτερθ ςτα μικρά αςτζρια, άρα οι γραμμζσ που παράγει
το ιόν είναι πιο αςκενείσ από ότι ςε ζνα μεγάλο αςτζρι, όπου ζνα ιόν ςυνδζεται πιο δφςκολα με ζνα
θλεκτρόνιο. Μόλισ ςφνδεςαν οι αςτρονόμοι αυτά τα φαινόμενα με τθν λαμπρότθτα, μπόρεςαν να τθν
κακορίςουν ςε αςτζρια με άγνωςτθ λαμπρότθτα. Για παράδειγμα, τα πλάτθ των γραμμϊν υδρογόνου
χρθςιμοποιοφνται για τον κακοριςμό των φαςματικϊν τφπων B ωσ F (ςτο H/R) ενϊ το ιςχυρά
ιονιςμζνο ςτρόντιο (SrII) και το ουδζτερο ςίδθρο (FeI) μασ δίνουν γραμμζσ που επιτρζπουν τον
κακοριςμό των τφπων F ωσ G. Αυτι θ μζκοδοσ δεν μασ παρζχει ακριβι λαμπρότθτα, αλλά μποροφμε
να κακορίςουμε κατθγορίεσ λαμπρότθτασ, που ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά είδθ αςτεριϊν. Να
ςθμειϊςουμε ότι θ επίδραςθ τθσ λαμπρότθτασ ςτθν ιςχφ των γραμμϊν κάποιων ιονιςμζνων ατόμων
ςθμαίνει ότι θ φαςματικι κατθγοριοποίθςθ μπορεί να γίνει κατά λαμπρότθτα, αλλά και κατά
κερμοκραςία. Η ειδικι κατθγοριοποίθςθ εξαρτάται από τθν ιςχφ των κυμαινόμενων φαςματικϊν
γραμμϊν, περιλαμβάνοντασ γραμμζσ από ιονιςμζνα άτομα. Είναι ευτφχθμα ότι ςε μεγάλο εφροσ
λαμπρότθτασ, θ επίδραςι τθσ είναι μικρότερθ από αυτι τθσ κερμοκραςίασ. Ζτςι δεν υποτιμάται θ
μζτρθςθ τθσ ιςχφσ των γραμμϊν από τθν λαμπρότθτα. Με αυτόν τον τρόπο μποροφμε και να
μετριςουμε αποςτάςεισ. Μποροφμε να μετριςουμε τθν κερμοκραςία και τθν λαμπρότθτα
φαςματοςκοπικά, και να ςυμπεράνουμε τθν απόςταςθ (με κάποια αβεβαιότθτα, όπωσ για τθν
λαμπρότθτα) από τθν φαινόμενθ λαμπρότθτα (φαςματοςκοπικι παράλλαξθ). Μπορεί να ζχουμε
ςφάλμα ςτισ μετριςεισ από τθν απορρόφθςθ και ςκζδαςθ λόγω μεςοαςτρικισ φλθσ. Τα
αποτελζςματα τζτοιων μετριςεων απόςταςθσ επιβεβαιϊκθκαν από τριγωνομετρικζσ μετριςεισ
παράλλαξθσ για πολλά λαμπρά αςτζρια.

.Η αθηίλα ησλ αζηεξηώλ
Δίλαη άκεζα κεηξήζηκε κόλν γηα ηνλ ήιην (6,955ρ10ζηε5 ρηι.). Γηα ηα άιια
αζηέξηα ππάξρνπλ 3 άκεζνη (γεσκεηξηθνί) ηξόπνη, πνπ κπνξνύλ λα
εθαξκνζηνύλ κόλν ζε ιίγεο πεξηπηώζεηο, θαη 1 έκκεζνο ηξόπνο κέηξεζεο, κε
κεγάιε εθαξκνγή, αιιά πεξηνξηζκέλε αθξίβεηα.
Ο πξώηνο ηξόπνο είλαη ε ζπκβνινκεηξία. Μηα πεξίπησζε είλαη κε κέηξεζε
ηεο γσληαθήο δηακέηξνπ ηνπ αζηέξα. Αλ γλσξίδνπκε ηελ παξάιιαμε ή ηελ
απόζηαζε ππνινγίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή δηάκεηξν. Σήκεξα ρξεζηκνπνηνύκε
πνιιά ηειεζθόπηα γηα κηα ηέηνηα κέηξεζε. Μηα άιιε κέζνδνο, εθαξκόζηκε ζε
κηθξά αζηέξηα κε κεγάιε ιακπξόηεηα κέζνδνο, είλαη λα ππνινγίδνπκε ηελ
κείσζε ηεο ιακπξόηεηαο ζηελ άθξε ηνπ δίζθνπ ζε ζρέζε κε ην θέληξν. Μηα
άιιε είλαη ε εμάπισζε ησλ θειίδσλ, πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ
δηάκεηξν ηνπ δίζθνπ.
Ο δεύηεξνο ηξόπνο είλαη ε απόθξπςε ηνπ αζηέξα από ηελ Σειήλε, πνπ μέξνπκε
αθξηβώο ην κέγεζόο ηεο θαη ηελ απόζηαζή ηεο από ηελ Γε. Μεηξάκε ηελ
ζηαδηαθή κείσζε ηνπ θσηόο από ην αζηέξη πνπ απνθξύπηεηαη θαη ππνινγίδνπκε
ηελ δηάκεηξό ηνπ.
Δδώ καο δπζθνιεύνπλ νη νξνζεηξέο ηεο Σειήλεο θαη απαηηείηαη παξαηήξεζε
από πνιιά δηαθνξεηηθά ζεκεία (ζπκβνινκεηξία) ή πνιιέο παξαηεξήζεηο. Σηε
ξαδηναζηξνλνκία ε κέζνδνο απηή εθαξκόδεηαη πην εύθνια.
Ο ηξίηνο ηξόπνο είλαη ε κέηξεζε ησλ δηπιώλ αζηέξσλ πνπ
αιιειεπηθαιύπηνληαη. Ο ρξόλνο επηθάιπςεο καο δίλεη ηα ζρεηηθά ηνπο κεγέζε
θαη ε ηαρύηεηα πεξηθνξάο δίλεηαη από ηελ θαζκαηνζθνπηθή κέηξεζε ηεο
κεηαηόπηζεο ληνπιεξ. Γπζθνιίεο πνπ κπνξεί λα παξνπζηαζηνύλ είλαη

ειιεηπηηθέο ηξνρηέο, ζε ζηελά ζπζηήκαηα λα είλαη πεπιαηπζκέλνη νη
αζηέξεο, ε δηαθνξά θσηεηλόηεηαο άθξεο- θέληξν ηνπ αζηξηθνύ δίζθνπ, ή
λα κελ ππάξρεη νιηθή επηθάιπςε. Με απηή ηε κέζνδν κεηξήζακε ηνλ VV Κεθέα
λα έρεη δηάκεηξν 1600 ειηαθέο (όζε ε ηξνρηά ηνπ Κξόλνπ γύξσ από ηνλ
ήιην!)
Η έκκεζε κέζνδνο είλαη ε κέηξεζε ηεο ελέξγεηαο από ηελ αθηηλνβνιία.
Υπνινγίδνπκε ηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα θαη ηελ απόζηαζε, πνπ καο δίλνπλ
ηελ απόιπηε ιακπξόηεηα, θαη ην θάζκα- ζεξκνθξαζία πνπ καο δίλεη ηε
θσηεηλόηεηα αλά κνλάδα επηθάλεηαο, θαη όια καδί καο δίλνπλ ην κέγεζνο ηεο
επηθάλεηαο.
.Μάδα, ππθλόηεηα, βαξπηηθή επηηάρπλζε
.Μάδα
Άκεζε επηβεβαίσζε ηεο κάδαο γίλεηαη κόλν ζε δηπινύο αζηέξεο, ράξε ζηε
βαξπηηθή αιιειεπίδξαζε (3νο λνκνο ηνπ Κεπιεξ). Καηεγνξίεο δηπιώλ αζηέξσλ
1) Οπηηθνί δηπινί αζηέξεο.
Η άκεζε παξαηήξεζε καο δίλεη ην ζύλνιν ηεο κάδαο, αλ δηαπηζηώλνπκε
θαζκαηηθά ηελ κεηαμύ ηνπο απόζηαζε ζηνλ νπξάλην ζόιν ζε δεπηεξόιεπηα ηεο
κνίξαο, ή καο είλαη γλσζηή ε απόζηαζή ηνπο από εκάο. Τν πόζν από ηελ
ζπλνιηθή κάδα αλήθεη ζην θάζε αζηέξη καο ην δείρλεη ε πεξηθνξά ηνπο γύξσ
από ην θνηλό ηνπο θέληξν κάδαο.
2)Αζηέξεο κε <αθαλή> ζπλνδό. Δδώ αλαιύνπκε ηελ ηξνρηά ηνπ νξαηνύ αζηέξα
θαη δηαπηζηώλνπκε ηελ ύπαξμε ζπλνδνύ. Μπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε πάιη ηελ
ζπλνιηθή ηνπο κάδα.
3)Φαζκαηνζθνπηθνί δηπινί.
Γελ κπνξνύκε λα ηνπο δνύκε κεκνλσκέλα, αιιά καο εκθαλίδνληαη ζαλ ελαο.
Λόγσ ηεο κεηαηόπηζεο ληνπιεξ ζην θάζκα αληηιακβαλόκαζηε όηη ν αζηέξαο
είλαη δηπιόο.
4)Φαζκαηνζθνπηθνί επηθαιππηόκελνη δηπινί.
5)Σρεηηθηζηηθή βαξπηηθε επηηάρπλζε.
Δθαξκόδεηαη γηα αζηέξεο κε κεγάιε βαξπηηθή επηηάρπλζε (π.ρ. ιεπθνί
λάλνη). Μεηξάκε ηελ κεηαηόπηζε ηνπ θσηόο πξνο ην εξπζξό.
6)Υςειήο αλάιπζεο θαζκαηνζθνπία.
Μαο δίλεη ηελ βαξπηηθή επηηάρπλζε από ηε ζεσξία ησλ αζηξηθώλ αηκνζθαηξώλ.
Μαδί κε ηελ ζεξκνθξαζία θαη ηελ αθηίλα πξνθύπηεη έκκεζα θαη ε κάδα.
.Ππθλόηεηα
Δίλαη ππνινγίζηκε ρσξίο παξαδνρέο κόλν αλ είλαη γλσζηή ε κάδα θαη ε
αθηίλα ηνπ αζηέξα.
Τελ ππνινγίδνπκε
1)Σε κεηαβιεηνύο απόθξπςεο, κε γλσζηή ηελ γσληαθή ηαρύηεηα θαη ηε κάδα.
2)Σε γίγαληεο, κε γλσζηή αθηίλα θαη κάδα (από ηελ βαξπηηθή επηηάρπλζή
ηνπο)
3)Σε αζηέξεο, ζηνπο νπνίνπο κεηξήζεθε ε αθηίλα κε ζπκβνινκεηξία.
Δλώ ζηε κάδα ην εύξνο είλαη ζρεηηθά κηθξό, 0.08 σο 120 ειηαθέο, ζηελ
αθηίλα έρνπκε από 0.1 ώο 500 ειηαθέο. Απηό γηαηί έλα αζηέξη θαηά ηελ
εμέιημή ηνπ ζε γίγαληα κπνξεί λα θνπζθώζεη αξθεηά ρσξίο λα κεηαβάιιεη
ζεκαληηθά ηε κάδα ηνπ.

Μεςοαςτρικι φλθ
Παρατθροφμε ςε πολλζσ κατευκφνςεισ ςτο ςφμπαν φαςματικζσ γραμμζσ που δεν αντιςτοιχοφν ςτα
αςτζρια που μετράμε, αλλά ςε ψυχρό αζριο ανάμεςα ςε εμάσ και αυτά. Για παράδειγμα, οι γραμμζσ
μπορεί να είναι υπερβολικά ςτενζσ, κάτι που παραπζμπει ςε πολφ λιγότερο πυκνό και ψυχρό αζριο
από ότι ςτα αςτζρια. Στισ αςτρικζσ ατμόςφαιρεσ, θ περιςςότερο τυχαία κίνθςθ των ατόμων ι ιόντων
ςθμαίνει ότι κάποια κινοφνται προσ και κάποια μακριά από τον παρατθρθτι όταν απορροφοφν

φωτόνια, άρα ζχουμε μετατόπιςθ ςτο ερυκρό και ςτο κυανό ςχετικά με τθν κζςθ τθσ γραμμισ. Επίςθσ
ζχουμε τθν πυκνότθτα να δθμιουργεί τθν πλάτυνςθ πίεςθσ των γραμμϊν.
Ζχει παρατθρθκεί χαρακτθρθςτικι απόςβεςθ του αςτρικοφ φωτόσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ, που
οφείλεται ςτουσ κόκκουσ ςκόνθσ με τάξθ μεγζκουσ όμοια με αυτό του ορατοφ μικοσ κφματοσ. Η
απόςβεςθ του φωτόσ γίνεται με τθν απορρόφθςθ (επανα-εκπομπι ςτο υπζρυκρο) και με τθν
ςκζδαςθ. Η ςκζδαςθ εκτρζπει τα φωτόνια ςε όλεσ τισ κατευκφνςεισ, με αποτζλεςμα να φτάνουν ςτον
παρατθρθτι λιγότερα. Η εξάλειψθ του φωτόσ είναι ο ςυνδυαςμόσ τθσ απορρόφθςθσ με τθν ςκζδαςθ.
Το αποτζλεςμα είναι τα άςτρα να φαίνονται πιο αμυδρά και πιο κόκκινα.
Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ φλθσ.
Θα αναλφςουμε τα φαινόμενα τθσ απορρόφθςθσ, εκπομπισ και ςκζδαςθσ του φωτόσ ςε ζνα αζριο.
Ζνα αζριο ςκεδάηει πολφ λίγο το φωσ και ζτςι μασ απαςχολεί μόνο θ απορρόφθςθ και θ ςκζδαςθ. Τα
άτομα απορροφοφν (photo excitation, διζγερςθ) και εκπζμπουν(photo emission). Τα άτομα μποροφν
επίςθσ να διεγερκοφν μζςω ςυγκροφςεων λόγω τθσ τυχαίασ κερμικισ κίνθςισ τουσ (collision
excitation).Η πιο εμφανείσ γραμμζσ από άτομα ςτθν μεςοαςτρικι φλθ είναι οι H,K του ιονιςμζνου
αςβεςτίου. Αν και αυτζσ οι γραμμζσ είναι πολφ εμφανείσ ςτισ ατμόςφαιρεσ των άςτρων, ζχουν άλλεσ
ιδιότθτεσ εκεί. Στα μεςοαςτρικά νζφθ εμφανίηονται πιο ςτενζσ, και αν και είναι πιο ιςχνζσ από τισ
αςτρικζσ, φαίνονται από τθν μετατόπιςθ Ντοπλερ ςτα μικθ κφματόσ τουσ λόγω τθσ διαφοράσ τθσ
περιςτροφικισ ταχφτθτασ ενόσ αςτεριοφ με αυτιν του μεςοαςτρικοφ νζφουσ. Αυτό το βλζπουμε καλά
ςε φαςματοςκοπικοφσ διπλοφσ αςτζρεσ, όπου οι μεςοαςτρικζσ γραμμζσ παραμζνουν ςτακερζσ ςε ζνα
μικοσ κφματοσ, ενϊ οι αςτρικζσ κινοφνται λόγω τθσ περιφοράσ των άςτρων γφρω από το κοινό τουσ
κζντρο μάηασ.
Η διαδικαςίεσ τθσ φωτο-διζγερςθσ, τθσ φωτο- εκπομπισ και τθσ διζγερςθσ μζςω ςυγκροφςεων
ςυμβαίνουν και ςτα μόρια, που είναι ςε αφκονία ςτα μεςοαςτρικά νζφθ. Στα μόρια τα θλεκτρόνια
μοιράηονται ανάμεςα ςτα άτομα (ςαν νζφοσ θλεκτρονίων γφρω από τουσ πυρινεσ). Τα θλεκτρόνια
ςτα μόρια καταλαμβάνουν ενεργειακά επίπεδα όπωσ ςτα άτομα. Η μετάβαςθ των θλεκτρονίων
οδθγεί ςε διζγερςθ, από-διζγερςθ και ιονιςμό του μορίου. Τα μόρια ζχουν επίςθσ διακριτι ενζργεια
δόνθςθσ και περιςτροφισ που μποροφν να δϊςουν αντίςτοιχεσ μεταβάςεισ. Τα επίπεδα ενζργειασ
δόνθςθσ ανταποκρίνονται ςε ςωματιδιακζσ δια-πυρθνικζσ αποςτάςεισ. Όταν θ απόςταςθ των
πυρινων αυξθκεί τόςο ϊςτε τα άτομα να μθν ςυνδζονται πια, ζχουμε τθν διάςπαςθ του μορίου. Ζνα
μόριο μπορεί να περιςτρζφεται ςε διαφορετικοφσ άξονεσ που ανταποκρίνονται ςε διαφορετικά
επίπεδα περιςτροφικισ ενζργειασ. Σε μοριακό επίπεδο, όπωσ θ ενζργεια του θλεκτρονίου, θ δόνθςθ
και θ περιςτροφι είναι κβαντωμζνεσ.
Το μόριο του CO είναι μια απλι περίπτωςθ. Το μόριο αυτό παραμζνει ςτθν χαμθλότερθ ενεργειακι
κατάςταςθ των θλεκτρονίων, εκτόσ αν εκτεκεί ςε φωτόνια με ενζργεια τουλάχιςτον του κοντινοφ
υπεριϊδεσ, ι κερμοκραςία άνω των 100.000 βακμϊν. Τζτοια όρια υπάρχουν για πολλά άτομα και
μόρια, και ςε μερικά άτομα και μόρια τα όρια είναι πιο ςτενά. Το χαμθλότερο επίπεδο δόνθςθσ είναι
όταν το μόριο είναι ςτθν χαμθλότερθ ενεργειακι κατάςταςθ θλεκτρονίων. Η μετάβαςθ δόνθςθσ του
CO ζχει πολφ μικρότερα περικϊρια ανάμεςα ςτα ενεργειακά επίπεδα από ότι θ μετάβαςθ
θλεκτρονίων. Ετςι θ μετάβαςθ αυτι πετυχαίνεται ςτο υπζρυκρο και ςε κερμοκραςία 100 βακμοφσ Κ.
Το χαμθλότερο επίπεδο περιςτροφισ είναι όταν το μόρια βρίςκεται ςτο χαμθλότερο ενεργειακό
επίπεδο κατάςταςθσ θλεκτρονίων και δόνθςθσ. Η μετάβαςθ περιςτροφισ ζχει πολφ μικρότερα
περικϊρια, άρα πετυχαίνεται ςτα μικροκφματα και με κερμοκραςία 10 Κ. Άλλα μόρια ζχουν
μεγαλφτερα ι και μικρότερα περικϊρια ανάμεςα ςτισ ενεργειακζσ καταςτάςεισ. Μια μετάβαςθ από
χαμθλότερο ςε υψθλότερο ενεργειακό επίπεδο μπορεί να περιλαμβάνει ςυνδυαςμοφσ ενεργειακισ
μετάβαςθσ θλεκτρονίων, δόνθςθσ και περιςτροφισ.

Δεν είναι το ίδιο πικανζσ όλεσ οι μεταβάςεισ που ςχετίηονται με διζγερςθ ι εκπομπι, με αποτζλεςμα
κάποιεσ γραμμζσ απορρόφθςθσ και εκπομπισ να είναι πολφ πιο αςκενείσ από άλλεσ και κάποιεσ να
απουςιάηουν εντελϊσ. Τα μόρια που αποτελοφνται από 2 ίδια άτομα (H2) ζχουν αςκενείσ γραμμζσ
δόνθςθσ και περιςτροφισ.
Η επίδραςθ τθσ μεςοαςτρικισ ςκόνθσ.
Στα άτομα και μόρια που αποτελοφν τισ επιφάνειεσ των κόκκων ςκόνθσ ςυμβαίνει διζγερςθ από
απορρόφθςθ φωτονίων και διζγερςθ από ςυγκροφςεισ με άτομα/μόρια. Αρκετι από αυτι τθν
ενζργεια κατανζμεται ςτον κόκκο αυξάνοντασ τθν κερμοκραςία του μζχρι θ κερμικι ακτινοβολία από
τον κόκκο να ιςορροπιςει τθν ενζργεια που απορρόφθςε. Μια εναλλακτικι περίπτωςθ είναι το
ειςερχόμενο φωτόνιο να ςκεδαςτεί, κάτι που είναι πολφ ςυχνό ςε ςυγκεκριμζνα μικθ κφματοσ. Η
τυπικι διάμετροσ ενόσ κόκκου είναι τόςθ, ϊςτε να ςκεδάηει τα μικρά μικθ κφματοσ πιο
αποτελεςματικά. Αυτό ςθμαίνει ότι ςκεδάηει το μπλε φωσ πιο αποτελεςματικά από το κόκκινο,
κάνοντασ κάτι που είναι πίςω από το νζφοσ ςκόνθσ να φαίνεται πιο κόκκινο. Αυτι θ διαδικαςία
ονομάηεται μεςοαςτρικι ερυκροποίθςθ. Αν το νζφοσ παρατθρείται εκτόσ γραμμισ κζαςθσ προσ ζνα
αςτζρι, τότε το νζφοσ ςκόνθσ μπορεί να εμφανίηεται ωσ μπλε λάμψθ από το ςκεδαςμζνο φωσ. Οι
ςυνδυαςμζνεσ επιδράςεισ από τθν απορρόφθςθ και τθν ςκζδαςθ (εξάλειψθ) μειϊνουν πολφ το ορατό
φωσ και τισ υπεριϊδθσ. Τα χαρακτθριςτικά ςτα φάςματα εμφανίηονται πολφ πλατιά, δυςκολεφοντασ
τον κακοριςμό τθσ ςφνκεςθσ τθσ ςκόνθσ. Η εκπομπι από τθν ςκόνθ δεν μασ δίνει περιςςότερεσ
πλθροφορίεσ, αφοφ πρόκειται για πλατιά κερμικι εκπομπι, που εξαρτάται από τθν κερμοκραςία και
το μζγεκοσ των κόκκων και μόνο μερικϊσ από τθν ςφνκεςι τουσ. Στουσ 20 Κ θ εκπομπι τθσ ςκόνθσ
είναι ςτο μακρινό υπζρυκρο και ςτα μικροκφματα.
Είδαμε ότι θ απορρόφθςθ του αςτρικοφ φωτόσ από τθν μεςοαςτρικι ςκόνθ μπορεί να εμφανίηει τα
αςτζρια λιγότερο λαμπρά από ότι είναι και να μασ κάνει να υπερεκτιμιςουμε τθν απόςταςι τουσ ι να
υποτιμιςουμε τθν λαμπρότθτά τουσ. Από τθν άλλθ, θ μεςοαςτρικι ερυκροποίθςθ τα εμφανίηει πιο
κόκκινα, με αποτζλεςμα να υποτιμάμε τθν κερμοκραςία τουσ. Οι παρατθριςεισ ςτο υπζρυκρο
επθρεάηονται πολφ λιγότερο από τα παραπάνω φαινόμενα, μιασ και θ επίδραςθ είναι ανάλογθ με το
μικοσ κφματοσ, αποτελϊντασ ζνα ςθμαντικό εργαλείο παρατιρθςθσ.
Σθμείωςθ 1
Η πξόζθαηε αλαθάιπςε βαξπηηθώλ θπκάησλ καο έδσζε θάπνηεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο
αζηξηθέο καύξεο ηξύπεο. Μέρξη ηώξα λνκίδακε όηη κπνξνύλ λα δεκηνπξγεζνύλ αζηξηθέο καύξεο
ηξύπεο σο 25 ειηαθέ κάδεο. Οη καύξεο ηξύπεο πνπ ζπγρσλεύηεθαλ, κε απνηέιεζκα ηελ εθπνκπή
βαξπηηθώλ θπκάησλ, είραλ 29 θαη 36 ειηαθέο κάδεο. Μέρξη ηώξα αλαθαιύπηακε καύξεο ηξύπεο
έκκεζα, από ηελ επίδξαζε ζηνλ ζπλνδό αζηέξα ηνπο (δηπινί αθηίλσλ Χ, όπνπ ν έλαο έρεη εμειηρζεί ζε
καύξε ηξύπα θαη ζπζζσξεύεη πιηθό από ηνλ ζπλνδό ηνπ αζηέξα, ην νπνίν εθπέκπεη αθηίλεο Χ θαηά ηελ
δηαδηθαζία ζπζζώξεπζεο). Με απηήλ ηελ κέζνδν δελ είρακε αλαθαιύςεη καύξε ηξύπα κε κάδα πάλσ
από 20 ειηαθέο. Τα πνιύ κεγάια αζηέξηα κπνξεί αξρηθά λα έρνπλ πνιιέο δεθάδεο ειηαθέο κάδεο, αιιά
παξνπζηάδνπλ κεγάιε απώιεηα κάδαο κέζσ ησλ ηζρπξώλ αζηξηθώλ αλέκσλ ηνπο. Σηα 2 αζηέξηα πνπ
εμειίρζεθαλ ζηηο παξαπάλσ καύξεο ηξύπεο πξέπεη λα κελ επηθξαηνύζαλ ηόζν ηζρπξνί αζηξηθνί άλεκνη
θαη λα δηαηήξεζαλ ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αξρηθήο κάδαο ηνπο. Επίζεο ην δηπιό ζύζηεκα επέδεζε ηηο
2 εθξήμεηο ζνππεξλόβα, πνπ πνιιέο θνξέο είλαη αξθεηά αζύκκεηξεο, κε απνηέιεζκα λα
απνκαθξύλνληαη ηα κέιε ηνπ ζπζηήκαηνο.

Σεκείσζε 2
:D Οη ιεπθνί λάλνη έρνπλ κηα αηκόζθαηξα από ππνιείκκαηα πδξνγόλνπ θαη
ήιην γύξσ από ηνλ ππξήλα ηνπο, πνπ απνηειείηαη από εθθπιηζκέλν νμπγόλν
θαη άλζξαθα. Όκσο ν ιεπθόο λάλνο SDS-SJ1240+6710 παξνπζηάδεη αηκόζθαηξα
πνπ απνηειείηαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά από νμπγόλν! Απηό ζεκαίλεη όηη έρεη
απσιέζεη ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξώκαηα από πδξνγόλν, ήιην, αιιά θαη άλζξαθα.
Αθόκα καο θάλεη εληύπσζε ε (θαζκαηηθή) αλίρλεπζε ππξηηίνπ ζηελ επηθάλεηα
ηνπ ιεπθνύ λάλνπ. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα πξνέξρεηαη από αζηέξη
ειάρηζηα θάησ από ην όξην ηεο κάδαο πνπ ζα αξθνύζε γηα ζύληεμε ησλ
ζηνηρείσλ κέρξη ηελ νκάδα ηνπ ζηδήξνπ, πνπ ζα είρε σο ζπλέπεηα κηα έθξεμε
ζνππεξλόβα θαη ηελ δεκηνπξγία ελόο αζηέξα λεηξνλίσλ. Μηα άιιε εμήγεζε
είλαη ε ύπαξμε ζπλνδνύ πνπ ηνπ απνξξόθεζε ηα εμσηεξηθά ηνπ ζηξώκαηα, αιιά
απηή ε ππόζεζε δελ δηθαηνινγεί εύθνια ηελ ύπαξμε ππξηηίνπ. Όπσο θαη λα
έρεη, απηόο ν ιεπθόο λάλνο είλαη ν κόλνο πνπ παξνπζηάδεη ηέηνηα
αηκόζθαηξα ζε δείγκα 32000 ιεπθώλ λάλσλ πνπ γλσξίδνπκε.
Πεγή Science 352, ζει. 67-69, 2016.

