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Προβλήματα Αστροφυσικής ΙΙ (1ο σετ)
Μεσοαστρική Υλη
1. Σε ένα μέρος του Νεφελώματος της Βορείου Αμερικης το ποσό της μεσοαστρικής
απόσβεσης στα οπτικά μήκη κύματος ειναι 1.1 μεγέθος. Το πάχος του νεφελώματος
υπολογίζεται στα 20pc και η απόστασή του στα 700pc από τη Γη. Υποθέτουμε ότι ένα αστρο
κυρίας ακολουθίας φασματικού τύπου Β παρατηρείται στην κατεύθυνση του νεφελώματος
και ότι το απόλυτο μέγεθος του άστρου είναι ΜV=-1.1mag.
α) Να βρείτε το φαινόμενο οπτικό μέγεθος του άστρου εάν αυτό βρίσκεται μπροστά από το
νεφέλωμα
β) Να βρείτε το φαινόμενο οπτικό μέγεθος του άστρου εάν αυτό βρίσκεται ακριβώς πίσω
από το νεφέλωμα
γ) Χωρίς να λάβετε υπ’όψιν την ύπαρξη του νεφελώματος σε ποιά απόσταση θα φαινόταν να
βρίσκεται το άστρο της περίπτωσης Β. Ποιό θα ήταν το επί τοις εκατό λάθος στην εκίτιμηση
της απόστασης του εάν αγνοήσουμε τη μεσοαστρική απόσβεση;

2. Ενα άστρο βρίσκεται πίσω από ένα σφαιρικό μοριακό νέφος ακτίνας R με ακτινική
1
κατανομή πυκνότητας ρ = ρ 0
όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα. Nα υπολογίσετε
1+ r
κατά πόσο θα ελαττωθεί η ένταση της ακτινοβολίας του άστρου σε συχνότητα ν εάν το
παρατηρούμε κατά μήκος μιας διαμέτρου του νέφους, και θεωρώντας γνωστό το συντελεστή
απορρόφησης κν. Να συγκρίνετε αυτό το αποτέλεσμα με την περίπτωση που θεωρούμε
€
νέφος ομοιόμορφης
πυκνότητας. Πόση είναι η διαφορά στο οπτικό βάθος που υπολογίζουμε;
.

3. Θεωρώντας ότι η επιτάχυνση της επιφάνειας ενός νέφους που καταρρέει εκτελώντας
ελεύθερη πτώση παραμένει σταθερή, να υπολογίσετε μια έκφραση για τον χρόνο ελεύθερης
πτώσης. Πως συγκρίνεται αυτή η έκφραση με αυτή που σηζητήθηκε στο μάθημα;

4. Με βάση τον νόμο των ιδανικών αερίων να υπολογίσετε την ακτινική μεταβολή της πίεσης
ΔP Pc
~
Δr
RJ στην αρχή της κατάρευσης ενος πυκνού μοριακού νέφους με
του νέφους
θερμοκρασία Τ=10Κ και πυκνότητα αερίου nH2 = 1010 m-3.
Pc και RJ είναι η πίεση στο κέντρο του νέφους και η ακτίνα Jeans στη αρχή της κατάρρευσης.
Να€υποθέσετε οτι δεν υπάρχει εξωτερική πίεση και θεωρήστε οτι η μάζα και η ακτίνα του
νέφους ισούνται με την μάζα και την ακτίνα Jeans αντίστοιχα.

5. Να υπολογίσετε τη θερμοκρασία ενός σφαιρικού κόκκου σκόνης ακτίνας 0.2μm που
βρίσκεται σε απόσταση 100 ΑU από ένα άστρο κύριας ακολουθίας φασματικού τύπου F0. Να
θεωρήσετε ότι ο κόκκος σκόνης βρίσκεται σε θερμική ισορροπία, και οτι εκπέμπει
ακτινοβολία ως μέλαν σώμα.
[Η θερμοκρασία ενός άστρου F0 είναι 7300Κ και η ακτίνα του 1.4R!.]

6.
α) Η γραμμή των 21cm προκύπτει από την αποδιέγερση ατόμων Η που βρίσκονται στη
διεγερμένη στάθμη της υπέρλεπτης υφής. Χρησιμοποιώντας τον παράγοντα Boltzmann
e −(ΔE kT )
Nα υπολογίσετε την ελάχιστη θερμοκρασία που θα πρέπει να έχει ένα νέφος ώστε να
έχουμε διέγερση των ατόμων Η στη διεγερμένη στάθμη της υπέρλεπτης υφής.

€

β) Να δείξετε ότι για ένα νέφος με τυπικές συνθήκες (Τ=100Κ, nH=1 cm-3, ακτίνα 10pc) ο
λόγος του αριθμού των ατόμων υδρογόνου που βρίσκονται στη διεγερμένη στάθμη της
υπέρλεπτης υφής που δίνει τη γραμμή των 21cm, προς τον αριθμό των ατόμων που
βρίσκονται στην βασική στάθμη είναι 3:1 (Να χρησιμοποιήσετε την εξίσωση Boltzmann και
να λάβετε υπ’οψιν ότι η διεγερμένη στάθμη έχει βαθμό εκφυλισμού 3 ενώ η βασική στάθμη
βαθμό εκφυλισμού 1).
γ) Εαν το νέφος αποτελείται από καθαρό ατομικό υδρογόνο και ο μέσος χρόνος μεταξύ των
1
κρούσεων δίνεται από τη σχέση t col =
συ n
όπου:
σ είναι η διατομή σκέδασης (την οποία μπορείτε να λάβετε ίση με το μέγεθος του
ατόμου Η)
€
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είναι η μέση ταχύτητα των ατόμων Η (θεωρήστε ότι ακολουθούν την κατανομή
12
2 ⎛ 2kT ⎞
Maxwell-Boltzmann, και επομένως υ =
⎜
⎟ , όπου Τ είναι η θερμοκρασία του νέφους,
π⎝ m ⎠
€ και m η μάζα των σωματιδίων.)

υ

n είναι η αριθμητική πυκνότητα του νέφους
€
να δείξετε ότι ο μέσος χρόνος
μεταξύ κρούσεων είναι πολύ μικρότερος από τον χρόνο
αυθόρμητης αποδιέγερσης (~107 yr).
δ) Να υπολογίσετε πόση είναι η ενέργεια ανά μονάδα χρόνου που εκπέμπεται στη γραμμή
των 21cm από το παραπάνω νέφος. Πόσος χρόνος απαιτείται ώστε το νέφος να χάσει τη
μισή από τη θερμική του ενέργεια μέσω εκπομπής της γραμμής 21cm; Θεωρείτε ότι είναι
ένας σημαντικός μηχανισμός ψύξης του νέφους;

7. Να δείξετε ότι η μέση κινητική ενέργεια ενός ηλεκτρονίου που προέρχεται από
φωτοϊονισμό ενός ατόμου με δυναμικό ιονισμού Χ είναι περίπου kT* εάν το άστρο εκπέμπει
ως μέλαν σώμα θερμοκρασίας Τ*.
[Με βάση την κατανομή ενέργειας μέλανος σώματος να βρείτε την κατανομή ενεργειών των
εκπεμπόμενων φωτονίων από την οποία να υπολογίσετε την κατανομή πιθανότητας των
ενεργειών των φωτονίων. Στη συνέχεια με βάση αυτή την κατανομή πιθανότητας να
υπολογίσετε την μέση ενέργεια των ηλεκτρονίων που προκύπτουν από τον φωτοιονισμό.
hν kT >> 1]
Επίσης να λάβετε υπ’ οψιν σας ότι στις ενέργειες Ε>Χ ισχύει η προσέγγιση
`

€

με μήκος

8. Θεωρήστε ένα άστρο φασματικού τύπου Ο7 το οποίο εκπέμπει ΝΗ φωτόνια/sec
κύματος μικρότερο από το όριο Lyman και ΝΗe φωτόνια/sec με μήκος κύματος μικρότερο
από το όριο ιονισμού του He.
Να υπολογίσετε το σχετικό μέγεθος των σφαιρών ιονισμένου υδρογόνου και απλά
ιονισμένου Ηλίου συναρτήσει των συντελεστών επανασύνδεσης για το υδρογόνο και το ήλιο,
και του ρυθμού εκπομπής φωτονίων ΝΗ και ΝΗe (θεωρήστε οτι η μέση ενέργεια των
φωτονίων ισούται με την ενέργεια ιονισμού).
Με βάση τους υπολογισμούς που κάνατε στην προηγούμενη άσκηση να υπολογίσετε τον
λόγο ΝΗ / ΝΗe. Τι συμπεραίνετε για το σχετικό μέγεθος των δύο σφαιρών Stromgren;
Οταν το άστρο περάσει στη φάση του ερυθρού υπεργίγαντα να υπολογίσετε κατά πόσο θα
αλλάξει το μέγεθος της σφαίρας ιονισμένου υδρογόνου.
[Δίνεται:
α) LO7=216000 L! στη κύρια ακολουθία και LO7=877000 L! στη φάση του υπεργίγαντα. Να
αγνοήσετε την μικρή αλλαγή στη θερμοκρασία του άστρου κατά 300Κ

β) Συντελεστής επανασύνδεσης για το υδρογόνο 6.82×10-13 cm3 s-1, και για το ήλιο 4.66×10-13
cm3 s-1
γ) Ενέργεια πρώτου ιονισμού ηλίου 24.6 eV].

dN
= aM −2.35
dM
9. Η κατανομή αρχικής μάζας των αστέρων δίνεται από την σχέση
για μάζες
dN
μεταξύ 0.1 και 20Μ!, όπου dM είναι ο αριθμός αστέρων ανά μονάδα μάζας.
€
α) Εαν παρατηρούμε ένα αστρικό σμήνος με συνολική αστρική μάζα μάζα 106Μ! να
υπολογίσετε τον συντελεστή α.
€ σμήνος να υπολογίσετε την μέση μάζα των άστρων που περιέχει.
β) Για το παραπάνω
[Να θεωρήσετε την κατανομή αρχικής μάζας των αστέρων ως κατανομή πιθανότητας]
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Να δείξετε ότι η σχετική ένταση των απαγορευμένων γραμμών του [ΟΙΙ] (3" 1 λ=3726Å και
2"1 λ=3729Å), συναρτήσει των συντελεστών κρουστικής αποδιέγερσης (γ32, γ31),
αυθόρμητης αποδιέγερσης (Α32, Α31) και του βαθμού εκφυλισμού των δυο σταθμών δίνεται
από τη σχέση
j(3 →1) g3 A31 ⎛ 1+ A21 γ 21 ⎞
=
⎜
⎟
j(2 →1) g2 A21 ⎝ 1+ A31 γ 31 ⎠
Να δείξετε ότι στο όρι της χαμηλής πυκνότητας
θεωρώντας ότι έχουμε μόνο κρουστική διέγερση και αποδιέγερση των ενεργειακών
σταθμών, καθώς και αποδιέγερση
μέσω εκπομπής ακτονοβολίας.
€

5) Εάν το μεσοαστρικό αέριο γύρω από ένα άστρο φασματικού τύπου Ο7 (το οποίο εκπέμπει
Ν φωτόνια/sec με μήκος κύματος μικρότερο από το όριο Lyman) είναι υπό μορφή νεφών που
καλύπτουν ε% του χώρου, να υπολογίσετε την ακτίνα γύρω από το άστρο που θα περιέχει
πλήρως ιονισμένο αέριο.

3. Υπολογίστε τη μάζα Jeans για τα ακόλουθα νεφελώματα:
Δίαχυτο μοριακό νέφος: (πυκνότητα ατομικού υδρογόνου 5x108 m-3 θερμοκρασία 50K)
Πυκνός πυρήνας μοριακού νέφους: (πυκνότητα μοριακού υδρογόνου 1010 m-3 θερμοκρασία
10K)

