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Εκπομπή και απορρόφηση φωτονίων
• Η ηλεκτρονική ενεργειακή κατάσταση ενός ατόμου οφείλεται στη διάταξη των 

ηλεκτρονίων του ατόμου τροχιακά και χαρακτηρίζεται από κβαντισμένες τιμές των 
ενεργειακών καταστάσεων.

• Ένα μόριο ή άτομο μπορεί να βρεθεί σε μια ποικιλία ηλεκτρονικών ενεργειακών σταθμών 
και μπορεί να μεταβαίνει από μια στάθμη σε μια άλλη, αρκεί να απορροφήσει ή να 
αποβάλλει την απαιτούμενη ενέργεια.

• Η βασική-θεμελιώδης κατάσταση είναι η κατάσταση με την μικρότερη δυνατή ενέργεια 
που μπορεί να έχει το άτομο-μόριο. (για το άτομο του υδρογόνου Ε=-13.6eV)

• Όταν διεγείρονται παίρνουν ενέργεια δηλαδή απορροφούν ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία και αυξάνουν την ενεργειακή τους στάθμη ενώ όταν αποδιεγείρονται
εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και μειώνουν την ενεργειακή τους στάθμη

• Οι διεγέρσεις και αποδιεγέρσεις μπορούν να γίνουν με κβάντα ενέργεια (ΔΕ=hν) δηλαδή 
με εκπομπή ή απορρόφηση φωτονίων (γίνονται και με άλλους τρόπους!).

• Το ηλεκτρόνιο μπορεί να μεταβεί από τη στάθμη Ε1 στη στάθμη Ε2 αρκεί να 
απορροφήσει ποσότητα ενέργειας ίση με την ενεργειακή διαφορά ΔΕ = Ε2 − Ε1. 

• Αυτήν την ενέργεια μπορεί να την προσφέρει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία δηλαδή 
φωτόνιο του οποίου η συχνότητα δίνεται από τη σχέση:

• 𝜈 =
ΔΕ

ℎ
, ΔΕ = ℎ𝜈

• Το μόριο θα απορροφήσει εκείνη την ακτινοβολία, της οποίας η συχνότητα είναι ακριβώς 
ίση με ν =ΔΕ/h και θα μεταβεί στη στάθμη Ε2. Δηλαδή έχουμε μετάπτωση (transition) του 
μορίου από τη στάθμη Ε1 στη στάθμη Ε2. 

• Με αυτόν τον τρόπο έχουμε δημιουργήσει ένα φάσμα απορρόφησης.

• Η κατάσταση στην στάθμη Ε2 είναι μεταβατική (meta-stable) και το άτομο/μόριο θα 
μεταβεί αυθόρμητα στη στάθμη Ε1 με ταυτόχρονη εκπομπή ακτινοβολίας δηλαδή 
φωτονίου.



Φάσμα εκπομπής και απορρόφησης 
• Ένα θερμό στερεό, υγρό ή ισχυρά συμπιεσμένο αέριο εκπέμπει ακτινοβολία σε όλα τα μήκη κύματος και 

σχηματίζει φάσμα που αποτελείται από μία συνεχή επαλληλία μηκών κύματος (χρωμάτων) που 
διαδέχονται ομαλά το ένα το άλλο. Λόγω της μορφής του αυτό το φάσμα ονομάζεται συνεχές. Το φάσμα 
αυτό είναι θερμικής φύσης και δεν είναι χαρακτηριστικό του σώματος που ακτινοβολεί.

• Εάν το φως μίας πηγής συνεχούς ακτινοβολίας ( λευκό φως ) περάσει μέσα από ένα ψυχρότερο 
(χαμηλότερης θερμοκρασίας) αραιό αέριο, τα μόρια ή άτομα του αερίου ενδέχεται να απορροφήσουν 
ορισμένες συχνότητες της ακτινοβολίας οι οποίες θα λείπουν από το συνεχές φάσμα και προκαλεί την  
εμφάνιση σκοτεινών (ή αμυδρών) γραμμών πάνω στο συνεχές φάσμα της πηγής Το φάσμα αυτό 
ονομάζεται φάσμα απορρόφησης. Στο φασματοσκόπιο το φως διερχόμενο δια μέσου αυτών των 
αερίων δίνει φάσμα στο οποίο λείπουν οι γραμμές που απορροφήθηκαν.

• Ένα θερμό αραιό (χαμηλής πυκνότητας) αέριο εκπέμπει ακτινοβολία μόνο σε ορισμένα μήκη κύματος, 
σχηματίζοντας φάσμα το οποίο ονομάζεται γραμμικό φάσμα εκπομπής (emission spectrum) που 
αποτελείται από συγκεκριμένες λαμπρές γραμμές σε σκοτεινό υπόβαθρο. Ο αριθμός και η θέση αυτών 
των γραμμών (το μήκος κύματός τους) εξαρτώνται από τα στοιχεία που περιέχονται στο αέριο. Έτσι το 
φάσμα του υδρογόνου στην ορατή του περιοχή αποτελείται από τέσσερις έγχρωμες φωτεινές 
διακεκριμένες γραμμές. 

• Το φάσμα εκπομπής, θεωρείται συμπληρωματικό του φάσματος απορρόφησης. Από το πείραμα, 
διαπιστώνουμε ότι η συχνότητα απορρόφησης είναι ίση με τη συχνότητα εκπομπής.

• Με τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης μπορούμε να πάρουμε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με 
τη δομή ενός μορίου, αλλά και για τη ζωή ενός άστρου, και τη χημική σύσταση της ατμόσφαιράς που το 
περιβάλλει. Με την εξέταση των φασμάτων των νεφελωμάτων, οι αστρονόμοι μπορούν να 
συμπεράνουν το χημικό τους περιεχόμενο. 



Η Χημεία της Όρασης
• Το φως αποτελείται από τεράστιο αριθμό φωτονίων. Αυτός ο τεράστιος αριθμός φωτονίων πέφτει 

πάνω σε κάθε τι που είναι γύρω μας, ένα μέρος απορροφάται απ’ αυτά και τα υπόλοιπα φωτόνια 
ανακλώνται προς κάθε κατεύθυνση. Ένα αριθμός φωτονίων φτάνει στα μάτια μας και μας κάνει να 
βλέπουμε ! 

• Στον αμφιβληστροειδή του ματιού μας υπάρχουν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα 
• 120 εκατομμύρια ραβδία υπεύθυνα για την όραση στο αμυδρό φως 
• 7 εκατομμύρια κωνία υπεύθυνα για την όραση στο λαμπρό φως και την έγχρωμη όραση.

• Η αντίληψη των χρωμάτων είναι εφικτή χάριν στην ύπαρξη τριών τύπων κωνίων. Ο ένας τύπος 
κωνίων απορροφά φως στην ερυθρή περιοχή του φάσματος, ό άλλος στην πράσινη και ο τρίτος 
στην κυανή περιοχή.

• Σε καθένα από αυτούς τους τύπους κυττάρων συνδέεται μια διαφορετική πρωτεΐνη που απορροφά 
φως σε διαφορετική περιοχή, που μαζί με μια άλλη ουσία ( ρετινάλη) φτιάχνουν ένα σύμπλοκο που 
λέγεται ροδοψίνη.

• Η ροδοψίνη μπορεί να υπάρχει σε δυο γεωμετρικά σχήματα (cis-trans). Στο ένα το μόριό της είναι 
στριμωγμένο (ασταθής μορφή) και στο άλλο το μόριό της είναι απλωτό ( σταθερή μορφή). Κάποια 
ένζυμα που υπάρχουν στον αμφιβληστροειδή μας, φροντίζουν όλα τα μόρια της ροδοψίνης να είναι 
στην στριμωγμένη μορφή. 

• Μόλις πέσει ένα φωτόνιο πάνω σ’ ένα μόριο ροδοψίνης, σπάει το δεσμό που το κρατάει στη 
στριμωγμένη μορφή και αυτό γυρίζει αμέσως στην απλωτή μορφή (cis-trans ισομερισμός). Η αλλαγή 
αυτή στο σχήμα της ροδοψίνης πυροδοτεί μια χιονοστιβάδα χημικών αντιδράσεων η οποία 
καταλήγει σε μια νευρική διέγερση στις κατάλληλες περιοχές του εγκεφάλου ο οποίος την 
μεταφράζει σαν αίσθηση του αντίστοιχου χρώματος.

• Η χημεία της όρασης ρυθμίζεται με κατάλληλα μηνύματά στα κύτταρα ανάλογα με τις συνθήκες 
φωτός πόσο θα ενισχυθεί η δράση του φωτονίου ή πόσο θα κατασταλεί έτσι ώστε να μπορούμε να 
βλέπουμε από το πολύ αμυδρό φως μέχρι το πολύ λαμπρό φως.

• Όταν υπάρχει αμυδρός φως όπως στις παρατηρήσεις στο σκοτάδι μπορεί να ενισχυθεί έτσι ώστε 
μόνο 5 φωτόνια από το αντικείμενο να φτάσουν στο μάτι μας δημιουργείται η αίσθηση της όρασης. 

• Όταν βρισκόμαστε σε έντονο φως (π.χ. μεσημέρι), που τότε φτάνουν σε κάθε φωτοευαίσθητο 
κύτταρο των ματιών μας δισεκατομμύρια φωτόνια το δευτερόλεπτο, η ενίσχυση μειώνεται 
περισσότερο από 10.000 φορές για να μη εξουθενωθούν τα φωτοευαίσθητα κύτταρα και δεν 
μπορούμε να δούμε. 



Ορατή ακτινοβολία
• Η περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όπου συμβαίνει η ακτινοβολία 

να έχει ακριβώς τη σωστή ενέργεια για να αλληλοεπιδράσει με τα κωνία ή τα 
ραβδία για να μας δώσει την όραση, ονομάζεται ορατή περιοχή (VIS, visible) 
του φάσματος. 

• Το ανθρώπινο μάτι είναι ευαίσθητο στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία με 
μήκη κύματος μεταξύ περίπου 400 nm και 700 nm. 

• Συμβαίνει επίσης να συμπίπτει με την περιοχή των μηκών κύματος στην 
οποία ο ήλιος εκπέμπει τη μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας ακτινοβολίας.

• Η σειρά εκπομπής Balmer στο φάσμα του υδρογόνου είναι στην περιοχή του 
ορατού φωτός και οφείλεται σε μεταπτώσεις των ηλεκτρονίων του 
υδρογόνου από την κατάσταση με n ≥ 3 στην n = 2 . 

• Όλα τα χρώματα που βλέπουμε στο ουράνιο τόξο (από ιώδες έως το ερυθρό) 
βρίσκονται σε αυτή τη φασματική περιοχή. Τα μικρότερα μήκη κύματος 
(μεγαλύτερη ενέργεια φωτονίων) γίνονται αντιληπτά σαν ιώδες χρώμα, ενώ 
τα μεγαλύτερα (μικρότερη ενέργεια φωτονίων) σαν ερυθρό. 

• Είναι ενδιαφέρον ότι μερικά ζωικά είδη μπορούν να δουν σε μικρότερα ή/και 
μεγαλύτερα μήκη κύματος από ότι μπορούν οι άνθρωποι. Οι μέλισσες 
βλέπουν μακρύτερα στο υπεριώδες, και αυτό τις βοηθά τόσο στην 
αναγνώριση λουλουδιών, όσο και στον προσανατολισμό τους. Τα κουνούπια 
βλέπουν μακρύτερα στην υπέρυθρη περιοχή, πράγμα που τα βοηθά να 
εντοπίζουν θερμόαιμα ζώα.



Γραμμικά φάσματα : H ενεργειακή 
υπογραφή των ατόμων και των μορίων
• Οι συχνότητες απορρόφησης ή εκπομπής είναι χαρακτηριστικές για κάθε άτομο ή μόριο γιατί 

χαρακτηριστικές είναι και οι ενεργειακές μεταβάσεις από την μία ενεργειακή κατάσταση στην 
άλλη που του επιτρέπουν να εκπέμψει ή να απορροφήσει σε κάποιες χαρακτηριστικές για το 
μόριο/άτομο συχνότητες

• Από αυτή την άποψη το γραμμικό φάσμα είναι η ενεργειακή υπογραφή του στοιχείου ή του 
μορίου και επιτρέπουν με απόλυτη αξιοπιστία την ανίχνευσή του. 

• Tο φάσμα του υδρογόνου στην ορατή του περιοχή αποτελείται από τέσσερις έγχρωμες φωτεινές 
διακεκριμένες γραμμές που οφείλονται σε συγκεκριμένες ενεργειακές μεταπτώσεις, σειρά Balmer.

• Σημειώστε την ισχυρή γραμμή Ηα στο κόκκινο στα 656.3 nm και την πρασινογάλαζη απόχρωση 
του  Η-β στα 486.1 nm. 



Επιτρεπτές και απαγορευμένες μεταβάσεις. 
• Στις ηλεκτρονικές μεταβάσεις τα ηλεκτρόνια στα άτομα των στοιχείων αλλάζουν ενεργειακές καταστάσεις 

και μπορούμε να παρατηρήσουμε δύο τύπους μεταβάσεων. 
• Επιτρεπόμενες μεταβάσεις η υψηλής πιθανότητας .  
• Απαγορευμένες μεταβάσεις η χαμηλής πιθανότητας.

• Σε μια συνηθισμένη ηλεκτρονική μετάπτωση όπως στην μετάβαση του υδρογόνου από n=3 σε n=2 το 
ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη κατάσταση βρίσκεται σε μια μεταβατική κατάσταση (meta-stable) και 
παραμένει για πολύ λίγο χρόνο της τάξης του 𝟏𝟎−𝟖 sec πριν επιστρέψει αυθόρμητα σε χαμηλότερη 
ενεργειακή κατάσταση και εκπέμψει ένα φωτόνιο. 

• Όμως το ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη κατάσταση μπορεί να δεχθεί κρούση από άλλο σωματίδιο του 
αερίου πριν προλάβει να αποδιεγερθεί αυθόρμητα, το οποίο θα το εκτινάξει ακόμη πιο έξω από την 
διεγερμένη του κατάσταση πριν μπορέσει και επανέλθει πίσω. Έτσι η μετάβαση προς τα πίσω με 
αντίστοιχη εκπομπή φωτονίου δεν θα συμβεί παρά μόνο αν υπάρξει αυθόρμητη αποδιέγερση. 

• Όσο περισσότερο χρόνο περιμένει το ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη κατάσταση τόσο πιθανότερο είναι να 
δεχθεί μια τέτοια κρούση. 

• Το υδρογόνο και το ήλιο δίνουν πάντα επιτρεπόμενες γραμμές από αυθόρμητες επανασυνδέσεις 
ηλεκτρονίων διότι τα ηλεκτρόνια στα άτομα αυτά μένουν πολύ λίγο στην διεγερμένη κατάσταση και είναι 
απίθανο ακόμη και σε μεγάλες πυκνότητες να συμβεί μια κρούση πριν την αυθόρμητη μετάπτωση.

• Οι μεταβάσεις Balmer (n → 2) και Lyman (n → 1) στο υδρογόνο διεγείρονται / απο-διεγείρονται από την 
απορρόφηση / εκπομπή φωτονίων και δημιουργούν τις λεγόμενες επιτρεπτές μεταβάσεις στην κβαντική 
μηχανική. Οι μεταβάσεις προς τα κάτω (απο-διέγερσης) των ηλεκτρονίων εντός του ατόμου συμβαίνουν 
αυθόρμητα με πολύ μεγάλη πιθανότητα (τυπικές πιθανότητες μετάβασης είναι ~ 109 ανά δευτερόλεπτο).

• Σε αντίθεση οι ενέργειες των πρώτων διεγερμένων καταστάσεων ορισμένων ιόντων βαρέων στοιχείων 
είναι λίγα eV από την βασική κατάσταση γεγονός που το καθιστά σχετικά εύκολο να φτάσουν σε αυτές 
μέσω συγκρούσεων με ηλεκτρόνια (Collision Excited Levels CELs) αντί για ενεργητικά φωτόνια όπως για 
παράδειγμα το οξυγόνο στην ιοντισμένη του κατάσταση , όμως το ηλεκτρόνιο στην υψηλή ενεργειακή 
κατάσταση τείνει να παραμείνει εκεί για πολύ χρόνο στην πραγματικότητα πολλά λεπτά πριν επανέλθει 
πίσω στην χαμηλότερη κατάσταση και εκπέμψει ένα φωτόνιο, έτσι σε συνηθισμένες πυκνότητες αερίου 
είναι πολύ πιθανόν το ιόν να διαταραχθεί από κρούση από γειτονικό άτομο έτσι ώστε να μην συμβεί η 
αυθόρμητη μετάβαση και η εκπομπή φωτονίου.



• Quiz : Αν είχατε μια καμπύλη για πλανητικά νεφελώματα ή 
ακόμη και απλά νεφελώματα εκπομπής στα χέρια σας όπως 
η παρακάτω και είσαστε κατασκευαστές στενών φίλτρων 
για οπτική παρατήρηση, ποια γραμμή θα διαλέγατε για να 
βάλετε την καμπύλη απόκρισης του φίλτρου σας. Αυτή που 
είναι στα 500nm ή την πιο ισχυρή στα 650nm?



Απόκριση οφθαλμού
(Τι παρατηρούμε στο σκοτάδι)

• Σε οπτική παρατήρηση στην συντριπτική πλειοψηφία των νεφελωμάτων 
φαίνονται ασπρόμαυρα όμως στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα διακρίνεται μια 
πρασινωπή απόχρωση το blue snowball μια γαλαζωπή και αυτό συνδέεται με 
την καμπύλη απόκρισης χρώματος των ματιών μας.

• Ενώ το Κόκκινο του Ηα στα 656nm είναι το επικρατές χρώμα στα νεφελώματα, 
είναι βαθιά στο κόκκινο μέρος του ορατού φάσματος και από την καμπύλη 
απόκρισης του ανθρώπινου οφθαλμού παρατηρούμε ότι μπορούμε να δούμε 
αυτό το χρώμα αρκετά καλά στο φως της ημέρας, αλλά όταν ο φωτισμός είναι 
εξασθενημένος, όπως συμβαίνει πάντα όταν μιλάμε για το φως που 
εκπέμπεται από ένα νεφέλωμα σε οπτική παρατήρηση είναι πολύ χαμηλά 
στην καμπύλη απόκρισης και  δεν μπορεί να διεγείρει τα κωνία και την 
έγχρωμη όραση και ακόμη χειρότερα την όραση σε αμυδρό φώς.

• Μπορούμε απλώς να εντοπίσουμε βήτα υδρογόνο (μπλέ), επειδή τα μάτια μας 
είναι σίγουρα πιο ευαίσθητα στα 486 από τα 656 nm. Γιαυτό ίσως βλέπουμε 
το φωτεινό blue snowball ελαφρά μπλε, ενώ το επίσης φωτεινό και κόκκινο 
Ωμέγα (M17) το βλέπουμε απλά ασπρόμαυρο.

• Είμαστε όμως σίγουρα πολύ καλύτερα στην ανίχνευση στο αμυδρό  πράσινο 
φως. Το πράσινο στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα προέρχεται από διπλό ιονισμένο 
οξυγόνο OIII και είναι πολύ φωτεινό. Το κύριο μήκος κύματος ΟΙΙΙ είναι 501 nm
εκεί που η καμπύλη την νύχτα έχει μέγιστο.

• Το νεφέλωμα φαίνεται λοιπόν πρασινωπό στην παρατήρηση διότι σε συνθήκες 
χαμηλού φωτισμού είμαστε πιο ευαίσθητοι στο πράσινο το οποίο είναι πιο 
ευκολά να το ανιχνεύσουμε και έτσι μεταφράζουμε την εκπομπή του διπλά 
ιονισμένου Οξυγόνου σαν πρασινωπή ή ακόμη κιτρινοπράσινη.

• Για τον ίδιο λόγο τα φίλτρα που βοηθάνε την παρατήρηση νεφελωμάτων είναι 
τα φίλτρα ΟΙΙΙ που είναι στο μέγιστο της καμπύλης ευαισθησίας του 
οφθαλμού και όχι τα φίλτρα Ηα.



Διαστρικό Μέσο (ISM)
• Tο διαστρικό μέσο (ISM) είναι η ύλη και ακτινοβολία που υπάρχει στον χώρο μεταξύ των αστέρων σε έναν 

γαλαξία. Αυτή η ύλη περιλαμβάνει αέρια σε ιοντική μορφή (φορτισμένα σωματίδια, ιόντα και ηλεκτρόνια), 
ατομική και μοριακή μορφή (ουδέτερα άτομα και μόρια), σκόνη και τις κοσμικές ακτίνες.

• Συνολικά, περίπου το 15% της ορατής ύλης στον Γαλαξία αποτελείται από διαστρικό αέριο και σκόνη. Η 
υπόλοιπη μάζα συγκεντρώνεται σε ορατά αστέρια, αλλά υπάρχει και κάποια μορφή σκοτεινής ύλης που 
συγκεντρώνεται στις εξωτερικές περιοχές.

• Η διαστρική σκόνη δεν είναι σαν τη σκόνη που μπορείτε να βρείτε κάτω από το κρεβάτι σας. Αποτελείται από 
πολύ διαφορετικές ουσίες. Αυτά τα σωματίδια σκόνης είναι εξαιρετικά μικρά, ακριβώς ένα κλάσμα ενός μικρού
(10−6), που είναι συγκρίσιμο περίπου στο μήκος κύματος του κυανού φωτός. Τα σωματίδια είναι ακανόνιστα 
διαμορφωμένα και αποτελούνται από πυριτικά άλατα, άνθρακα, πάγο και ενώσεις σιδήρου.

• Σε μάζα, το 99% του ISM είναι αέριο σε οποιαδήποτε μορφή και το 1% είναι σκόνη. Βρίσκεται περίπου σε
θερμική ισοροπία και τα μαγνητικά πεδία και οι στροβιλώδεις κινήσεις προσδίδουν κάποιες συγκρούσεις και 
πίεση στο ISM και είναι συνήθως πιο σημαντικές από ότι η θερμική πίεση.

• Από το αέριο στο ISM, το 91% των ατόμων είναι υδρογόνο και το 9% είναι ήλιο, με το 0,1% να είναι βαρύτερα 
άτομα όπως ίχνη άνθρακα οξυγόνο και άζωτο κ.α.

• Κατά μάζα αυτό ανέρχεται σε 70% υδρογόνο, 28% ήλιο και 1,5% βαρύτερα στοιχεία. 

• Το υδρογόνο και το ήλιο είναι κυρίως αποτέλεσμα πρωταρχικής νουκλεοσύνθεσης, ενώ τα βαρύτερα στοιχεία στο ISM είναι 
ως επί το πλείστον αποτέλεσμα εμπλουτισμού στη διαδικασία της αστρικής εξέλιξης.

• Το διαστρικό αέριο βρίσκεται συνήθως σε δύο μορφές:
• Κρύα σύννεφα ουδέτερου ατομικού η μοριακού υδρογόνου.

• Υγρό ιονισμένο υδρογόνο κοντά σε καυτά νεαρά αστέρια

• Σε όλες τις φάσεις το διαστρικό μέσο είναι εξαιρετικά πιο αραιό από τα επίγεια πρότυπα. 
• Στις ψυχρές, πυκνές περιοχές του ISM, η ύλη είναι κυρίως σε μοριακή μορφή και φθάνει σε πυκνότητες αριθμού 𝟏𝟎𝟔 μορίων 

ανά 𝑐𝑚3 (1 εκατομμύριο μόρια ανά 𝑐𝑚3). 

• Στις θερμές διάχυτες περιοχές του ISM, η ύλη είναι πρωτίστως ιονισμένη και η πυκνότητα μπορεί να είναι τόσο χαμηλή όσο 
𝟏𝟎−𝟒ιόντα ανά 𝑐𝑚3. 

• Σε σύγκριση η πυκνότητα του αέρα είναι περίπου 𝟏𝟎𝟏𝟗 μόρια ανά 𝑐𝑚3 για τον αέρα σε επίπεδο θάλασσας και για 
εργαστηριακό θάλαμο υψηλού κενού 𝟏𝟎𝟏𝟎 μόρια ανά 𝑐𝑚3.

• Το ISM διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αστροφυσική εξαιτίας του ενδιάμεσου ρόλου του ανάμεσα στις 
αστρικές και γαλαξιακές κλίμακες. Τα αστέρια σχηματίζονται μέσα στις πυκνότερες περιοχές του ISM, τα μοριακά 
σύννεφα και αναπληρώνουν το ISM με ύλη και ενέργεια μέσω των πλανητικών νεφελωμάτων, των αστρικών 
ανέμων και των σουπερνόβα. 



Νεφέλωμα
• Αχνά σύννεφα αερίου και σκόνης που υπάρχουν στον διαστρικό χώρο. Ο όρος 

εφαρμοζόταν στο παρελθόν σε οποιοδήποτε αντικείμενο εκτός του ηλιακού συστήματος που 
είχε διάχυτη εμφάνιση και όχι όμοια εικόνα, όπως στην περίπτωση ενός αστέρα. 

• Ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, για παράδειγμα, κάποτε αναφέρεται ως νεφέλωμα της Ανδρομέδας 
(και σπειροειδείς γαλαξίες γενικά ως "σπειροειδή νεφελώματα") πριν από την πραγματική φύση των 
γαλαξιών επιβεβαιώθηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. 

• Σήμερα ο όρος νεφέλωμα αναφέρεται γενικά αποκλειστικά στο διαστρικό νέφος σκόνης, 
υδρογόνου, ηλίου και άλλων ιονισμένων αερίων

• Όλα τα νεφελώματα  που παρατηρούνται στον Γαλαξία είναι μεσοαστρική ύλη - δηλαδή το 
αέριο μεταξύ των αστεριών που σχεδόν πάντα συνοδεύεται από στερεούς κόκκους κοσμικής 
σκόνης. 

• Η εμφάνισή τους διαφέρει ευρέως, ανάλογα όχι μόνο με τη θερμοκρασία και την πυκνότητα
του παρατηρούμενου υλικού, αλλά και με τον τρόπο που το υλικό βρίσκεται σε χώρο σε 
σχέση με τον παρατηρητή. 

• Η χημική του σύνθεση ωστόσο, είναι αρκετά ομοιόμορφη. Αντιστοιχεί στη σύνθεση του 
σύμπαντος, περίπου το 90 τοις εκατό των συστατικών ατόμων είναι υδρογόνο και σχεδόν 
όλα τα υπόλοιπα είναι ήλιο, με οξυγόνο, άνθρακα, νέον, άζωτο και τα άλλα στοιχεία μαζί 
αποτελούν περίπου δύο άτομα στα χίλια. 

• Τα περισσότερα νεφελώματα έχουν τεράστιο μέγεθος, ακόμη και χιλιάδες έτη φωτός σε 
διάμετρο. Παρουσιάζουν ένα τεράστιο εύρος πυκνοτήτων και θερμοκρασιών. 

• Στο εσωτερικό των σπειροειδών βραχιόνων του Γαλαξία, περίπου το ήμισυ της μάζας του 
διαστρωματικού μέσου είναι συγκεντρωμένο σε μοριακά σύννεφα, όπου το υδρογόνο 
εμφανίζεται σε μοριακή μορφή (Η2) και οι θερμοκρασίες είναι τόσο χαμηλές όσο 10 kelvins 
(K). Αυτά τα νεφελώματα είναι διακριτά και ανιχνεύονται κυρίως από τις εκπομπές 
μονοξειδίου του άνθρακα (CO) στην περιοχή των υπερύθρων. Η πυκνότητά τους στις
περιοχές που μελετώνται με εκπομπές CO είναι τυπικά 1.000 μόρια Η2 ανά κυβικό εκατοστό. 

• Στο άλλο άκρο είναι το αέριο μεταξύ των νεφελωμάτων που παράγεται από εκρήξεις 
υπερκαινοφανών με θερμοκρασία 10 εκατομμυρίων K και πυκνότητα μόνο 0.001 Η+ ιόντων 
ανά κυβικό εκατοστό.



Κατηγορίες Νεφελωμάτων
• Βάσει της εμφάνισης, τα νεφελώματα μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρείες κατηγορίες: 

• φωτεινά νεφελώματα

• Σκοτεινά Νεφελώματα

• Τα φωτεινά νεφελώματα εμφανίζονται ως ελαφρώς φωτεινές λαμπερές επιφάνειες, είτε
εκπέμπουν το δικό τους φως και τότε ονομάζονται νεφελώματα εκπομπής είτε αντανακλούν 
το φως των κοντινών αστεριών και ονομάζονται νεφελώματα ανάκλασης

• Τα νεφελώματα εκπομπής είναι σχετικά πυκνά σύννεφα από ιονισμένο αέριο στο διάχυτο 
διαστρικό μέσο που, όπως υποδηλώνει το όνομα, εκπέμπουν το δικό τους φως στα οπτικά 
μήκη κύματος. Η σύστασή τους είναι περίπου 90% υδρογόνο, 10% ήλιο, και 1.5%  οξυγόνο, 
άζωτο, θείο και άλλα.

• Η μάζα τους κυμαίνεται γενικά από 100 έως 10.000 ηλιακές μάζες και το υλικό αυτό μπορεί να 
κλιμακωθεί σε όγκο λιγότερο από ένα έτος φωτός έως σε αρκετές εκατοντάδες έτη φωτός. Οι 
πυκνότητες τους είναι πολύ διαφορετικές με μέση πυκνότητα της τάξης των χιλίων ατόμων/ 
𝑐𝑚3, η οποία είναι εξαιρετικά αραιή σε σύγκριση με τον αέρα στη Γη ~1019 σωματίδια /𝑐𝑚3. 

• Κύριοι τύποι νεφελωμάτων εκπομπής είναι 
• Περιοχές HII που είναι φωτοϊονισμένα νεφελώματα κυρίως απλά ιονισμένο υδρογόνο.

• Τα πλανητικά νεφελώματα  

• Τα εκρηκτικά νεφελώματα, τα οποία περιλαμβάνουν φυσαλίδες αστρικών ανέμων και υπολείμματα υπερκαινοφανών. 

• Τα φάσματα αυτών των νεφελωμάτων αποτελούνται από γραμμές εκπομπής που είναι 
αυξημένη ακτινοβολία σε ένα συγκεκριμένο μήκος κύματος. 

• Τα σκοτεινά νεφελώματα είναι πολύ πυκνά και κρύα μοριακά νέφη με υψηλή συγκέντρωση 
σκόνης. Διασκορπίζουν και απορροφούν όλα τα προσπίπτοντα οπτικά μήκη κύματος, 
καθιστώντας τα εντελώς αδιαφανή σε ορατά μήκη κύματος. 

• Σκοτεινά νεφελώματα είναι περίπου το μισό του συνόλου του διαστρικού μέσου και 
εμφανίζονται ως ακανόνιστα σχηματισμένα μαύρα μπαλώματα στον ουρανό και εμποδίζουν 
το φως των αστέρων που βρίσκονται πίσω από αυτά.



Φωτεινά νεφελώματα και χρώματα
• Το χρώμα του νεφελώματος εξαρτάται από τη χημική σύνθεση και το 

βαθμό ιονισμού του αερίου. 

• Τα χρώματα των νεφελωμάτων αποτυπώνονται στις φασματικές 
γραμμές εκπομπής τους στα γραμμικά φάσματα και χωρίζονται σε δύο 
τύπους. 

• Επιτρεπόμενες γραμμές ( Διέγερση/Αποδιέγερση ηλεκτρονίων με απορρόφηση 
και εκπομπή φωτονίων)  

• Απαγορευμένες γραμμές η χαμηλής πιθανότητας (Σε διαστρικό νεφέλωμα 
χαμηλής πυκνότητας) 

• Οι HII Περιοχές είναι σύννεφα κυρίως ιονισμένου υδρογόνου, θετικά 
ιόντα Η+ και ελεύθερα ηλεκτρόνια αλλά  Ήλιο, Άζωτο, Θείο και Οξυγόνο 
φωτοϊονίζονται από τα φωτόνια που εκπέμπονται από ένα κοντινό στο 
νεφέλωμα θερμό και μαζικό αστέρα  φασματικού τύπου Ο ή Β που είναι 
ικανό να παράγει αρκετή ακτινοβολία που απαιτείται για το ιονισμό του 
υδρογόνου. Επομένως πολλά νεφελώματα εκπομπής φαίνονται κόκκινα
λόγω των ισχυρών εκπομπών της μετάβασης (n=3⟶n=2) της σειράς 
Balmer που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος Ηα 656.3nm στο κόκκινο 
άκρο του φάσματος. 

• Αν είναι διαθέσιμη περισσότερη ενέργεια από τα φωτόνια που 
εκπέμπονται από ένα κοντινό στο νεφέλωμα αστέρα, τότε και άλλα 
χημικά στοιχεία μπορούν να ιονιστούν και να εκπέμπουν και σε άλλα 
μήκη κύματος όπως στο πράσινο και στο μπλε έτσι ώστε να 
αποτυπωθούν και στα αντίστοιχα χρώματα του νεφελώματος. 

• Νεφελώματα εκπομπής έχουν συχνά σκοτεινές περιοχές οι οποίες 
προκύπτουν από σύννεφα σκόνης τα οποία μπλοκάρουν το φως.



Χρώματα από απαγορευμένες μεταβάσεις
• Η αινιγματική πρασινογάλαζη απόχρωση που καταγράφεται σε κάποια νεφελώματα εκπομπής μπέρδεψε τους αστρονόμους για 

αρκετά χρόνια. Καμιά από τις γνωστές ηλεκτρονικές μεταβάσεις δεν μπορούσε να παράξει αυτό το χρώμα και όλα τα πειράματα σε 
επίγεια εργαστήρια δεν ήταν σε θέση να το αναπαράξουν. Μερικοί τολμηροί είχαν εφεύρει εξωτικές θεωρίες για στοιχεία άγνωστα 
στην Γή όπως το στοιχείο «nebulium» που θα ήταν παρόμοιο με το ήλιο και του οποίου οι ηλεκτρονικές μεταβάσεις θα μπορούσαν 
να δώσουν το επιθυμητό χρώμα. 

• Με την κατανόηση της κβαντομηχανικής και των ενεργειών των ατόμων βρέθηκε ότι αυτές οι γραμμές στην πραγματικότητα 
προέκυψαν από τις μεταβάσεις ηλεκτρονίων μέσα στα άτομα των γνωστών στοιχείων. Εντούτοις, αυτές οι μεταβάσεις εμφανίζονται 
υπό όρους οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να παραχθούν σε Γήινα εργαστήρια. Το πρασινωπό χρώμα σε τέτοια νεφελώματα 
προκαλείται από μια ιδιαίτερη μετάβαση ηλεκτρονίων στο διπλά ιονισμένο οξυγόνο. 

• Σε μια συνηθισμένη ηλεκτρονική μετάβαση (όπως στην μετάβαση του υδρογόνου από n=3 σε n=2) το ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη 
κατάσταση παραμένει για πολύ λίγο χρόνο της τάξης του 10−8 sec πριν επιστρέψει πίσω και εκπέμψει ένα φωτόνιο. Όμως το 
ηλεκτρόνιο στην διεγερμένη κατάσταση μπορεί να δεχθεί κρούση από άλλο σωματίδιο του αερίου το οποίο θα το εκτινάξει ακόμη 
πιο έξω από την διεγερμένη του κατάσταση πριν μπορέσει και επανέλθει πίσω. Όσο περισσότερο χρόνο περιμένει το ηλεκτρόνιο 
στην διεγερμένη κατάσταση τόσο πιθανότερο είναι να δεχθεί μια τέτοια κρούση ώστε να μην μπορέσει να επανέλθει στην  βασική 
του κατάσταση και να εκπέμψει το φωτόνιο. 

• Η δομή του οξυγόνου είναι τέτοια που ένα ιόν στην υψηλή ενεργειακή κατάσταση τείνει να παραμείνει εκεί για πολύ χρόνο στην 
πραγματικότητα πολλά λεπτά πριν επανέλθει πίσω στην χαμηλότερη κατάσταση και εκπέμψει ένα πράσινο φωτόνιο. Η μετάβαση 
αυτή θα συμβεί μόνο εάν το ιόν αφεθεί ανενόχλητο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, και δεν συγκρουστεί με άλλο γειτονικό 
άτομο το οποίο θα το διαταράξει.

• Σε επίγεια πειράματα, κανένα άτομο ή ιόν δεν αφήνεται ανενόχλητο για πολύ. Ακόμη και σε ένα πολύ χαμηλής πυκνότητας 
εργαστηριακό αέριο, υπάρχουν πολλά τρισεκατομμύρια μορίων ανά κυβικό μέτρο, και κάθε μόριο υποβάλλεται σε εκατομμύρια 
συγκρούσεις κάθε δευτερόλεπτο. Το αποτέλεσμα είναι ότι είναι αδύνατον σε εργαστηριακές συνθήκες να ανιχνεύσουμε αυτήν την 
μετάβαση που μας δίνει το πρασινωπό χρώμα γιατί είναι πολύ απίθανο να συμβεί. Ονομάζεται λοιπόν αυτή η μετάβαση 
απαγορευμένη όχι επειδή παραβιάζει κάποιον φυσικό νόμο αλλά επειδή έχει πολύ μικρή πιθανότητα να συμβεί.

• Σε ένα διαστρικό νεφέλωμα εκπομπής, η πυκνότητα είναι τόσο χαμηλή που οι συγκρούσεις μεταξύ των μορίων είναι πολύ σπάνιες. 
Υπάρχει αφθονία χρόνου για το συγκινημένο ιόν να εκπεμφθεί το φωτόνιό του, και η απαγορευμένη πράσινη γραμμή παράγεται και 
ανιχνεύεται.

• Η ακτινοβολία UV που παράγεται από νεαρά αστέρια μεγάλης μάζας είναι αρκετή για τον φωτοϊονισμό βαρύτερων στοιχείων. Στο 
ορατό φως εκπέμπουν τα στοιχεία: Άζωτο [NII] που δίνει 654.8nm και 658.4 nm, Θείο [SII] στα 671.6 και 673.1 nm, Οξυγόνο [OII] 
στα 372.7 nm, και [OIII] στα 495.9 και 500.7 nm. Σχεδόν όλες αυτές τις μεταβάσεις τις παρατηρούμε στα πλανητικά νεφελώματα και 
σε περιοχές ΗΙΙ και οι αγκύλες δηλώνουν απαγορευμένες μεταβάσεις, με την έννοια ότι συμβαίνουν με χαμηλή πιθανότητα.

To ένα I μετά το στοιχείο δείχνει το ουδέτερο άτομο πχ 
ΗΙ το ΙΙ το απλά ιονισμένο άτομο όπου λείπει ένα 
ηλεκτρόνιο πχ ΗΙΙ το ΙΙΙ το διπλά ιονισμένο άτομο 
λείπουν 2 ηλεκτρόνια πχ ΟΙΙΙ όταν υπάρχουν τετράγωνες 
αγκύλες παριστάνουν απαγορευμένες γραμμές πχ [ΝΙ] , 
[ΟΙΙΙ] [ΝeI],[SI]



Χρώματα στο νεφέλωμα του Ωρίωνα
• Το νεφέλωμα του Ωρίωνα είναι το φωτεινότερο νεφέλωμα στον ουρανό, ενδοαστρικά νεφελώματα  

όπως το Νεφέλωμα του Ωρίωνα βρίσκονται σε όλους τους γαλαξίες. 

• Τα νεότερα και φωτεινότερα αστέρια που βλέπουμε τώρα στο Νεφέλωμα του Ωρίωνα θεωρούνται 
μικρότερα των 300.000 ετών και τα πιο λαμπρά αστέρια μπορεί να είναι μόνο 10.000 χρόνια.

• Ορισμένα από αυτά τα αστέρια είναι ιδιαίτερα μαζικά και μπορούν να εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες 
ιονίζουσας υπεριώδους ακτινοβολίας (UV). 

• Ένα παράδειγμα αυτού φαίνεται με το σύμπλεγμα Trapezium. Με τον καιρό το υπεριώδες φως από τα 
τεράστια αστέρια στο κέντρο του νεφελώματος θα απομακρύνει το περιβάλλον αέριο και σκόνη σε μια 
διαδικασία που ονομάζεται φωτο εξάτμιση. 

• Αυτή η διαδικασία είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία της εσωτερικής κοιλότητας του νεφελώματος, 
επιτρέποντας στα αστέρια στον πυρήνα να είναι ορατά από τη Γη. 

• Στο νεφέλωμα έχουν αναγνωριστεί περί τις 220 γραμμές εκπομπής και πολλά στοιχεία όπως Η, Ηe, Ο,
Ν,S κα  

• Το ροζ χρώμα που εμφανίζεται στο νεφέλωμα είμαι αποτέλεσμα της μίξης σε RGB φωτογραφία. Διότι 
από κάθε σημείο του νεφελώματος το υδρογόνο εκπέμπει μια ισχυρή εκπομπή στα Ηα 656 nm καθαρό 
κόκκινο διότι αυτή είναι η μετάβαση με την μεγαλύτερη πιθανότητα και μια μικρότερη ποσότητα φωτός 
Ηβ 486 nm στο πράσινο-μπλέ . Αν λοιπόν αναμείξουμε αυτά τα δύο χρώματα με την κατάλληλη 
αναλογία θα πάρουμε το ροζ χρώμα που απεικονίζεται σε φωτογραφίες.

• O μπλε βιολετί χρωματισμός (running man) οφείλεται σε ανάκλαση της εκπομπής η/μ ακτινοβολίας 
από μαζικά αστέρια φασματικού τύπου Ο στην καρδιά του νεφελώματος δηλαδή οφείλεται σε σκέδαση 
του φωτός των αστέρων από ενδοαστρική σκόνη.

• Η κόκκινη απόχρωση είναι αποτέλεσμα της επικράτησης της εκπομπής Ηα

• Το πράσινο χρώμα από χαμηλής πιθανότητας μετάπτωση διπλά ιονισμένου Οξυγόνου [OIII] 



Τα χρώματα σε νεφέλωμα ανάκλασης

• Τα νεφελώματα ανάκλασης είναι σύννεφα αραιής ενδοαστρικής σκόνης και 
ανακλούν το φως ενός κοντινού αστέρα από τους κόκκους σκόνης που περιέχουν. 
Το αέριο των νεφελωμάτων αντανάκλασης είναι κρύο, και τέτοια αντικείμενα θα 
φαίνονται ως σκοτεινά νεφελώματα, αν δεν ήταν κάποια κοντινή πηγή φωτός που 
να την ανακλούν.

• Στις Πλειάδες που είναι ένα ανοικτό σμήνος το οποίο κυριαρχείται όπως φαίνεται 
και στην φωτογραφία από το μπλε χρώμα το οποίο προκύπτει από την σκέδαση
του φωτός των αστέρων του σμήνους από ενδοαστρική σκόνη.

• Όταν ένα σύννεφο σκόνης που φωτίζεται από ένα αστέρι όταν το βλέπουμε από το 
πλάι (δηλαδή το φώς δεν περνά μέσα από αυτό ) τότε φαίνεται μπλε. Αυτό το 
φαινόμενο είναι παρόμοιο με τον γαλάζιο ουρανό που βλέπουμε, ο οποίος 
παράγεται από το φως του ήλιου διάσπαρτα από την ατμόσφαιρα της Γης. 

• Όταν προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία στα μόρια του αέρα στην ατμόσφαιρα, 
μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα εξαναγκάζει σε ταλάντωση και μπορούμε κατά 
προσέγγιση να δείξουμε ότι η ένταση της σκεδαζόμενης μπλε ακτινοβολίας είναι 
9.4 φορές ισχυρότερη από την κόκκινη και είναι φυσικό όλα τα λεγόμενα 
νεφελώματα ανακλάσεως να φαίνονται μπλε.

• Η ενδοαστρική σκόνη στην περίπτωση των πλειάδων θεωρείτο ότι προέρχεται από 
σκόνη που έχει μείνει από το νεφέλωμα μέσα στο οποίο γεννήθηκαν οι πλειάδες 
γιαυτό και μια εναλλακτική ονομασία του είναι νεφέλωμα Μαία. Όμως σύγχρονες 
μελέτες έχουν δείξει ότι το νεφέλωμα δεν είναι απομεινάρι του αρχικού 
νεφελώματος αλλά είναι ένα νεφέλωμα σκόνης μέσα από το οποίο διέρχονται οι 
πλειάδες. 



Διαστρική ερυθρότητα
• Όταν φως από άλλα αστέρια περνά μέσα από τη σκόνη και αν το στρώμα της σκόνης 

είναι αρκετά παχύ, το φως θα αποκλειστεί τελείως, οδηγώντας σε σκοτεινές 
περιοχές. Αυτά τα σκοτεινά σύννεφα είναι γνωστά ως σκοτεινά νεφελώματα. Το 
Νεφέλωμα της κεφαλής αλόγου είναι ένα τέτοιο παράδειγμα.

• Το φως που διέρχεται από ένα νέφος σκόνης μπορεί να μην μπλοκάρεται εντελώς 
αλλά απλά να εξασθενεί και προκαλείται από φως που διασκορπίζεται από τα 
σωματίδια σκόνης που βρίσκονται στον οπτικό δρόμο ανάμεσα στο νεφέλωμα και 
στην Γή, εμποδίζοντας το φως να φτάσει σε μας. Η εξασθένηση του φωτός που 
φτάνει σε μας εξαρτάται ανάμεσα στα άλλα από το πάχος και την πυκνότητας του 
νέφους σκόνης, καθώς και από του μήκους κύματος (χρώματος) του φωτός που 
εκπέμπει το νεφέλωμα.

• Λόγω του μεγέθους των σωματιδίων σκόνης ευνοείται η διασπορά (scattering) του 
μπλε φωτός.  Η απορρόφηση αυξάνεται με την ενέργεια των φωτονίων, η 
ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος (ραδιοσυχνότητα και υπέρυθρη ακτινοβολία) 
μπορεί να διεισδύσει ελεύθερα στη σκόνη, πολύ κοντά στην υπέρυθρη ακτινοβολία 
και πολύ αργά στην υπεριώδη ακτινοβολία καθώς το φως περνά μέσα από το 
στρώμα σκόνης ένα σημαντικό τμήμα του κυανού φωτός αλλοιώνεται 
φασματοσκοπικά λόγω συνεχιζόμενης σκέδασης ενώ το μεγαλύτερου μήκους 
κύματος κόκκινο σκεδάζεται λιγότερο και έχει περισσότερες πιθανότητες να φτάσει 
στα μάτια του παρατηρητή.

• Επομένως φτάνει σε μας λιγότερο μπλε φως, πράγμα που σημαίνει ότι το φως που 
φτάνει σε εμάς είναι πιο κόκκινο από ότι θα ήταν χωρίς την διαστρική σκόνη. 

• Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως διαστρική ερυθρότητα. (Σημειώστε ότι αυτό 
δεν είναι το ίδιο με το redshift, το οποίο οφείλεται στη σχετική κίνησης μεταξύ μιας 
πηγής φωτός και του δέκτη.) Αυτή η διαδικασία είναι παρόμοια με εκείνη που κάνει 
τον ήλιο κόκκινο στο ηλιοβασίλεμα όπου η ατμόσφαιρα απορροφά περισσότερο την 
μπλε ακτινοβολία.

• Εκτός από τη διέλευση ή από την παρεμπόδιση της διόδου από διαστρική σκόνη, το 
φως μπορεί επίσης να αντανακλάται από τα σύννεφα σκόνης και να δίνει το μπλε 
χρώμα όπως φαίνεται στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας ως φωτεινό μπλε 
νεφέλωμα ανάκλασης. 



Τα χρώματα σε πλανητικά νεφελώματα
• Τα πλανητικά νεφελώματα εκτοξεύονται από αστέρια κόκκινους 

γίγαντες. Στο στάδιο του ερυθρού γίγαντα τα αστέρια έχουν 
εισέλθει σε μια περίοδο έντονης αστάθειας και συνήθως στο 
εσωτερικό του συμβαίνουν αναπλάσεις με έντονη παλμική 
δραστηριότητα και έντονους ηλιακούς ανέμους που συνοδεύονται 
από απώλεια μάζας που εκτοξεύεται στο διάστημα, σχηματίζοντας 
ένα κέλυφος αερίων και πλάσματος γύρω από το αστέρι. 

• Το εναπομείναν εσωτερικό κέλυφος του αστέρα που έχει αποβάλει 
τα εξωτερικά στρώματα είναι εξαιρετικά θερμό εκπέμποντας στο 
υπεριώδες ενεργητικά φωτόνια που είναι ικανά να ιονίσουν τα άτομα 
του υδρογόνου που βρίσκονται στο αποσπασμένο κέλυφος . 

• Τα ελεύθερα ηλεκτρόνια που δημιουργούνται από τον ιονισμό έχουν 
αρκετή κινητική ενέργεια ώστε να διεγείρουν το ηλεκτρόνιο του 
υδρογόνου συγκρουόμενα με τα άτομα και στη συνέχεια τα ίδια τα 
ηλεκτρόνια να συλλαμβάνονται από τα ιονισμένα άτομα. Σε αυτή την 
περίπτωση το αποτέλεσμα είναι το αέριο να εκπέμπει φωτόνια για 
αυτό το λόγο λέμε ότι το τα πλανητικά νεφελώματα είναι 
νεφελώματα εκπομπής.

• Στην περίπτωση των πλανητικών νεφελωμάτων το ιονισμένο αέριο 
δεν κυριαρχείται μόνο από ΗΙΙ που είναι υπεύθυνο για το κόκκινο 
χρώμα αλλά περιέχει ακόμη και σημαντικές ποσότητες από 
ιονισμένο Ήλιο  ΗeIΙ που δίνει το μπλε χρώμα, από διπλά ιονισμένο 
Οξυγόνο [OIII] που δίνει το πράσινο χρώμα και ιονισμένο άζωτο ΝΙΙ 
που δίνει και αυτό κόκκινο χρώμα .

• Αφού μεγαλύτερη ενέργεια χρειάζεται για τον ιονισμό του Ηλίου 
απότι του υδρογόνου οι μπλε περιοχές στα πλανητικά νεφελώματα 
είναι πιο θερμές και κατά συνέπεια πιο κοντά στο αστέρι αφού εκεί 
υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να βρεθούν μεγάλης ενέργειας 
φωτόνια πριν απορροφηθούν.



Χρώματα στο νεφέλωμα M57
• Η απόσταση του νεφελώματος είναι 2300 έτη φωτός με διάμετρο 0.95 x 0.70 έτη φωτός. Το νεφέλωμα φωτίζεται

από το υπεριώδες φως του 15,7 μεγέθους αστέρα στο κέντρο, το οποίο είναι τώρα ένας ψυχρός, αλλά ακόμα πολύ 
ζεστός  λευκός νάνος με θερμοκρασία περίπου 150.000 Kelvin και φωτεινότητα περίπου 500 φορές εκείνη του 
Ήλιου. Τα εξωτερικά κελύφη εκτείνονται σχεδόν διπλάσια από αυτά που φαίνονται εδώ (φαίνονται στο υπεριώδες), 
καθιστώντας ολόκληρο το σύστημα σχεδόν δύο έτη φωτός σε όλη την έκταση.

• Στο παρακάτω φασματογράφημα , το φως από το Νεφέλωμα Μ57 έχει περάσει σε ένα φασματογράφο που δεν έχει 
διαμόρφωση σχισμής και αντί για γραμμή σε ένα φάσμα εκπομπής παράγεται μια εικόνα του νεφελώματος πάνω 
στο φάσμα και κάθε εικόνα οφείλεται σε κάποια μετάπτωση. Το παραπάνω φασματόμετρο χωρίς σχισμές τρέχει 
σχεδόν όλο το μήκος του ορατού φάσματος. Κάθε εκπομπή επισημαίνεται με το ιόν του και το μήκος κύματος 
εκπομπής σε Angstroms. Το κύριο πρόβλημα αυτά τα φασματογραφήματα είναι ότι οι εικόνες 
αλληλοεπικαλύπτονται και δεν διαχωρίζονται με σαφήνεια όπως βλέπετε στο παρακάτω φάσμα.

• Δεξιά υπάρχει ένα μείγμα της γραμμής υδρογόνου-άλφα Ηa η ισχυρότερη γραμμή της σειράς Balmer μαζί με  μια 
απαγορευμένη γραμμή που υποδεικνύονται με παρένθεση και είναι το μονό ιονισμένο αζώτο [N II]. Πηγαίνοντας 
από τα δεξιά προς τα αριστερά, βλέπουμε τα επόμενα τρία μέλη της σειράς Balmer, το υδρογόνο Beta Ηb, το 
Gamma και το Delta, το τελευταίο που λάμπει ελαφρώς στο πολύ βιολετί αλλά οι πιο ισχυρές από αυτές είναι η 
γραμμή Ηb στα 486,1 nm που είναι κοντά στο μπλε. Δίπλα οι πιο φωτεινές εκπομπές είναι οι απαγορευμένες 
γραμμές διπλά ιονισμένου οξυγόνου ([O III]) στα 500,7 (γαλαζοπράσινο) και 495,9 Angstroms. 

• Όπως φαίνεται στην εικόνα του Hubble, διαφορετικές γραμμές έχουν διαφορετικές δομές. Η μπλε γραμμή He II
(από ιονισμένο ήλιο) στα 4686 Angstroms συγκεντρώνεται γύρω από το θερμό κεντρικό αστέρι, όπου οι 
ενέργειες είναι υψηλότερες, ενώ η γραμμή ουδέτερου ηλίου στα 5876 Angstroms, και ειδικά οι γραμμές κόκκινου 
ουδέτερου οξυγόνου [ΟΙ]στις 6363 και 6300 Angstroms, που χρειάζονται πολύ λιγότερη ενέργεια για να 
παραχθούν, σχηματίζονται σε έναν εξωτερικό δακτύλιο μακριά από το αστέρι όπου οι αστρικές ενέργειες είναι 
χαμηλότερες. 



Χρώματα σε υπολείμματα supernova
• Τα Εκρηκτικά νεφελώματα περιλαμβάνουν

• Υπολείμματα υπερκαινοφανών που είναι τα νεφελώματα αερίου που προκύπτουν από την εκτίναξη μάζας όταν υπερμαζικά
αστέρια εκρήγνυνται βίαια σε σουπερνόβα. Δημιουργούνται σφαιρικά κύματα κλονισμού που μεταφέρουν ύλη σε όλες τις 
κατευθύνσεις. Η ακτινοβολία προέρχεται από την έντονη αλληλεπίδραση της ύλης στα όρια του κύματος κλονισμού.

• Φυσαλίδες ή κελύφη αστρικών ανέμων που οφείλονται κυρίως σε αστέρες τύπου Wolf-Rayet τα οποία είναι υπερμαζικά αστέρια 
που παρουσιάζουν τεράστια απώλεια μάζας με τη μορφή ισχυρού υψηλής ενέργειας αστρικού ανέμου που ταξιδεύει με ταχύτητες 
μέχρι 3 εκατομμύρια μίλια ανά ώρα. Δημιουργούνται κύμα κλονισμού το οποίο σπρώχνει το αέριο από μέσα και δημιουργεί ένα 
σφαιρικό κέλυφος που μοιάζει με  φυσαλίδα. Αυτή η αλληλεπίδραση θερμαίνει το κέλυφος στην περιοχή του κύματος κλονισμού 
κάνοντάς το να ακτινοβολεί σε αρκετά μήκη κύματος.

• Το Νεφέλωμα του Καρκίνου (M1) βρίσκεται στον αστερισμό του Ταύρου και Αποτελεί υπόλειμμα υπερκαινοφανούς 
αστέρα του οποίου η έκρηξη συνέβη το 1054 η οποία καταγράφηκε από τους Κινέζους αστρονόμους της εποχής.

• Το νεφέλωμα είναι τα υπολείμματα  αερίων τα οποία είχαν αποβληθεί με την έκρηξη του υπερκαινοφανούς αστέρα 
και τα οποία διαστέλλονται από την ορμή της αρχικής έκρηξης.

• Σε παρατήρηση είναι αρκετά φωτεινό και ωοειδές ακόμη και από μικρά τηλεσκόπια. Σε τρεις διαστάσεις, το νεφέλωμα 
πιστεύεται ότι διαμορφώνεται όπως ένα επίμηκες σφαιροειδές.

• Ακόμη και αυτή η τεράστια έκρηξης ενέργειας δεν θα μπορούσε κρατήσει το νεφέλωμα τόσο φωτεινό χωρίς καμιά  
παροχή ενέργειας μετά από περισσότερο από 1000 χρόνια. Τα ηλεκτρόνια  που εκπέμπουν τις ακτίνες Χ θα πρέπει να 
έχουν εξασθενίσει και να πέσουν σε πολύ χαμηλότερες ενέργειες σε περίπου 30 χρόνια από την έκρηξη.

• Το 1968 ανακαλύφθηκε ότι η πηγή που τροφοδοτεί το νεφέλωμα μέσω τεράστιων μαγνητικών πεδίων είναι ο πάλσαρ
του Καρκίνου ένας αστέρας νετρονίων ο οποίος απέμεινε μετά την έκρηξη του αστέρα αφού πρώτα ακολούθησε 
βαρυτική κατάρρευση λόγω απουσίας πυρηνικών καυσίμων. 

• Βρίσκεται στο κέντρο του νεφελώματος και έχει διάμετρο μόλις 20 περίπου χιλιομέτρων και ήταν η πρώτη παρατήρηση 
πάλσαρ σε υπόλειμμα υπερκαινοφανούς, μια θεμελιώδης ανακάλυψη για την εξήγηση του φαινομένου των πάλσαρ ως 
αστέρων νετρονίων. 

• Σε φωτογραφία το νεφέλωμα αποκαλύπτεται ως ένα πανέμορφο κόκκινο δαντελωτό δίκτυο γενικά ωοειδούς μορφής 
που αποτελείται από μακριές και κυρτές νηματώδεις  δομές που περιβάλλουν μια γαλαζοπράσινη διάχυτη κεντρική 
περιοχή χωρίς δομή. Τα νήματα εκπέμπουν το χαρακτηριστικό φάσμα ενός διάχυτου νεφελώματος και είναι τα 
υπολείμματα της ατμόσφαιρας του προγονικού αστέρα και αποτελούνται κυρίως από ιονισμένο ήλιο και υδρογόνο, 
μαζί με άνθρακα, οξυγόνο, άζωτο, σίδηρο, νέον και θείο. Οι θερμοκρασίες των νημάτων είναι τυπικά μεταξύ 11.000 και 
18.000 Κ, και οι πυκνότητες τους είναι περίπου 1.300 σωματίδια ανά cm3. 

• Η γαλαζοπράσινη εσωτερική περιοχή του νεφελώματος του Μ1 οφείλεται σε εκπομπή χαμηλής ενέργειας 
ηλεκτρονίων ακτινοβολίας σύγχροτρον της οποίας το φάσμα της εκτείνεται σε ενεργότητες μέχρι και τις ακτίνες 
γάμμα. 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας
Γεώργος Νικολιδάκης
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Παράρτημα : Hubble palette
• Τα χρώματα των νεφελωμάτων της λεγόμενης παλέτας Ηubble. Πλεονεκτεί διότι είναι με 

φίλτρα στενής ζώνης και δεν επηρεάζεται η φωτογράφηση από φωτορύπανση.

• Δεν είναι αληθινά χρώματα δηλαδή αν κάποιος έβλεπε ποτέ το νεφέλωμα από κοντά 
έτσι ώστε να μπορεί να διεγείρει τα κωνία του ματιού δεν θα το έβλεπε με αυτά τα 
χρώματα 

• Είναι ένας συνδυασμός φίλτρων στενής ζώνης [OIII], Ηα και [SII] για την σύνθεση εικόνας 
RGB.

• Η εκπομπή του SII αντιστοιχεί σε κόκκινο(R) 
• Η εκπομπή του Ηα αντιστοιχεί σε πράσινο (G)
• Η εκπομπή του OIII αντιστοιχεί σε Μπλέ (Β) 

• Μπορείτε να δείτε ακριβώς σε ποια μήκη κύματος στο φάσμα αντιστοιχούν αυτές οι 
εικόνες

• Για την απαγορευμένη γραμμή του απλά ιονισμένου θείου απαιτούνται 23 eV και γιαυτό
το βρίσκουμε στο εσωτερικό των νεφελωμάτων κοντά στα αστέρια που ιονίζουν το 
νεφέλωμα όπου υπάρχουν περισσότερα φωτόνια υψηλής ενέργειας.

• Επίσης το διπλά ιονισμένο [OIII] χρειάζεται ενέργεια 35.1 eV επομένως χρειάζεται 
περισσότερη UV  ακτινοβολία επειδή όμως η πιθανότητα μετάβασης ηλεκτρονίων με 
αυθόρμητη εκπομπή είναι πολύ μεγαλύτερη από το [SII] μπορούμε να το βρούμε σε πιο 
πυκνές περιοχές απότι το [SII]

• Σημειώστε ότι η γραμμή εκπομπής SII είναι πολύ κοντά στη γραμμή άλφα υδρογόνου 
Ηα, αμέσως στα δεξιά της. Αυτές οι δύο γραμμές εκπομπής είναι βασικά το ίδιο οπτικό 
χρώμα βαθύ κόκκινο, αλλά αντιστοιχούν σε διαφορετικά επίπεδα ιονισμού και 
χαρτογραφούνται ως διαφορετικά χρώματα στις εικόνες παλέτας Hubble.



Παράρτημα : Απαγορευμένες μεταβάσεις 
• Ορισμένα επίπεδα ενέργειας στα μέταλλα (και τα ιόντα τους) χωρίζονται σε «υπο-επίπεδα» ή «λεπτά επίπεδα δομής». Οι μεταβάσεις προς 

τα κάτω μεταξύ αυτών των χαμηλών επιπέδων ενέργειας μπορεί να έχουν πολύ μικρή πιθανότητα εμφάνισης αυθόρμητα (1 ανά 0.01-0.1 
δευτερόλεπτα). 

• Εξαιτίας αυτού συχνά ονομάζονται και μεταβατικές καταστάσεις. Τα φωτόνια που εκπέμπονται κατ 'αυτόν τον τρόπο έχουν ως αποτέλεσμα 
την αποκαλούμενη απαγορευμένη γραμμή.
Η διαδικασία σχηματισμού αυτών των Απαγορευμένων Γραμμών παρέχει την ψύξη του αερίου των νεφελώματος με τον ακόλουθο τρόπο:

• (Ι) Στο ISM, η πυκνότητα ατόμων είναι πολύ χαμηλή για να συμβούν συγκρούσεις ατόμων - ατόμων. Ωστόσο, υπάρχουν συγκρούσεις 
ατόμων-ηλεκτρονίων. Δεσμευμένα ηλεκτρόνια στα κατώτερα επίπεδα, π.χ. O + και O ++, διεγείρονται σε υψηλότερα επίπεδα από 
συγκρούσεις με ελεύθερα ηλεκτρόνια στο αέριο, αφαιρώντας λίγο από την Κινητική Ενέργεια των συγκρουόμενων ηλεκτρονίων. Αυτά τα 
ελεύθερα ηλεκτρόνια προέρχονται από το φωτοιονισμό του Η. Οι δυνατότητες διέγερσης αυτών των επιπέδων λεπτής δομής είναι ~ 1 eV, 
που είναι περίπου ίση με την ενέργεια των ηλεκτρονίων (kT ~ 1 eV σε Te = 10.000 K). (Σημείωση: όλα τα επίπεδα του Η και του Ηe έχουν 
πολύ μεγαλύτερες ενέργειες διέγερσης, που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διεγερθούν από συγκρούσεις με ηλεκτρόνια της ίδιας 
θερμοκρασίας αλλά από ενεργά φωτόνια από αστέρια φασματκού τύπου Ο ή Β.

• (ΙΙ) Οι λεπτές ενεργειακές καταστάσεις είναι μεταβατικές (meta-stable), οπότε το ηλεκτρόνιο κάθεται εκεί για σχετικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα (0,01 - 0,1 sec). Θυμηθείτε, οι συγκρούσεις με τα άτομα είναι αμελητέες. Αυτό δίνει στο ηλεκτρόνιο την ευκαιρία να αποδιεγερθεί
ραδιενεργά από μόνο του (αυθόρμητα), εκπέμποντας έτσι ένα απαγορευμένο φωτόνιο. Η ενέργεια μεταφέρεται τώρα στο φωτόνιο.
Σημείωση: Εάν η πυκνότητα του αερίου είναι πολύ υψηλή, το άλμα στο χαμηλότερο επίπεδο μπορεί να προκληθεί από μια άλλη σύγκρουση
πριν από την αυθόρμητη απο-διέγερση. Αυτό ονομάζεται αποδιέγερση με σύγκρουση και δεν εκπέμπεται φωτόνιο, αλλά η κινητική 
ενέργεια επιστρέφεται στο αέριο. Για τις περισσότερες περιοχές HII ο ρυθμός της αυθόρμητης αποδιέγερσης είναι μεγαλύτερος από την 
αποδιέγερση από σύγκρουση.
Κάθε απαγορευμένη μετάβαση έχει μια "κρίσιμη πυκνότητα", πάνω από την οποία ο ρυθμός αποδιέγερσης με σύγκρουση ατόμων -
ηλεκτρονίων - ατόμων υπερβαίνει τον ρυθμό ακτινοβολίας από αυθόρμητη αποδιέγερση.
Υπό αυτές τις συνθήκες λέμε ότι η απαγορευμένη γραμμή σβήνει.
Παρά τη χαμηλή αφθονία των μετάλλων (σε σύγκριση με το Η), απαγορευμένες μεταβάσεις είναι σημαντικές, επειδή τα δυναμικά 
διέγερσης (λίγα eV) είναι τόσο χαμηλά, υπάρχουν άφθονα ηλεκτρόνια με μικρές θερμικές ενέργειες (~ 1eV), αντί για τα ιονίζοντα φωτόνια 
(E> 13,6 eV).

• (ΙΙΙ) Επειδή το φωτόνιο εκπέμπεται στην απαγορευμένη περιοχή χαμηλής πιθανότητας έχει και χαμηλή πιθανότητα επίσης να απορροφηθεί
και έτσι διαφεύγει εύκολα από το αέριο νεφέλωμα, μεταφέροντας την ενέργεια των φωτονίων και αυτό δροσίζει το αέριο.
Με τη διαδικασία αυτή έχουμε αφαιρέσει την κινητική ενέργεια από το αέριο και την μεταμορφώνουμε σε ενέργεια φωτονίων που 
απομακρύνεται εύκολα από το αέριο.
Όταν αυτή η διαδικασία συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς των ρυθμών θέρμανσης και ψύξης, αποδεικνύεται ότι ανεξάρτητα από 
την θερμοκρασία του κεντρικού αστέρα O B, καταλήγουμε σε θερμοκρασίες ηλεκτρονίων μεταξύ 7000 – 10.000 K, όπως παρατηρήθηκε.
Ο όρος «απαγορευμένη» μετάβαση είναι πραγματικά μια εσφαλμένη ονομασία! Φτιάχτηκε πριν καταλάβουμε όλους τους κανόνες που 
διέπουν τις μεταβάσεις ηλεκτρονίων. Ένα πιο σωστό όνομα για τις απαγορευμένες γραμμές είναι οι "γραμμές που διεγείρονται από τη 
σύγκρουση" (CELs), δεδομένου ότι εκπέμπονται μετά από συγκρούσεις ελεύθερων ηλεκτρονίων με ιόντα στο πλάσμα του νέφους.


