
Ο ήλιος µας. 
Ο ήλιος µας περιέχει το 99,87% της µάζας του ηλιακού 
συστήµατος. Οι πλανήτες και τα µικρότερα σώµατα αποτελούν 
µόλις το υπόλοιπο 0,13%, µε τον Δία και τον Κρόνο να είναι το 
93% αυτού του µικρού ποσοστού. 
Ο ήλιος είναι ένα αστέρι. Αστέρια ονοµάζουµε τις αυτόφωτες 
σφαίρες αερίων µε πολύ µεγαλύτερη µάζα από τους πλανήτες.  
Η µεγάλη λαµπρότητα του ηλίου µας δείχνει ότι πρόκειται για 
αντικείµενο που είναι πηγή ενέργειας, σε αντίθεση µε τους 
πλανήτες. Η ενέργεια που παράγει ανά δευτερόλεπτο ονοµάζεται 
ηλιακή λαµπρότητα (L= 3,84X 10στην26Js στην-1). 
Ο ήλιος είναι ένα µεσαίου µεγέθους αστέρι. Άµεσα µπορούµε να 
παρατηρήσουµε µόνο την επιφάνειά του. Παρόλα αυτά, έχουµε 
ένα πιστό µοντέλο για το εσωτερικό του. 
Σε αυτό µας βοηθάει η γνώση της φυσικής των αερίων υπό 
µεγάλη πίεση και θερµοκρασία. Οι πιο σηµαντικοί παράγοντες που 
χαρακτηρίζουν ένα αστέρι είναι η µάζα του και η χηµική του 
σύσταση. Η µάζα καθορίζει την βαρύτητα και την πίεση στο 
εσωτερικό του αστεριού και η χηµική σύσταση την διαπερατότητα 
του άστρου στην ακτινοβολία. Η διαδικασίες στον πυρήνα 
δηµιουργούν νέα στοιχεία, κυρίως ήλιο, έτσι κάθε αστέρι έχει µια 
εξέλιξη στον χρόνο. Η ηλικία του έχει σηµασία για την µελέτη 
του. 
Στο βασικό µοντέλο ενός του αστεριού παρατηρούµε τα εξής: 
Όλο το σώµα είναι σφαιρικό και συµµετρικά  εξελιγµένο. 
Σε κάθε του σηµείο ισορροπεί υδροστατικά, δηλαδή η βαρύτητα 
και η πίεση  
ακτινοβολίας κρατάει την ύλη σε ισορροπία. 
Η πηγή ενέργειας του ηλίου είναι η πυρηνική σύντηξη τεσσάρων 
ατόµων υδρογόνου σε έναν πυρήνα ηλίου (He). 
Η µεταφορά της ενέργειας από τον πυρήνα στην επιφάνεια 
γίνεται µέσω  ακτινοβολίας και συναγωγής. 11
Η µάζα του µεταβάλλεται πολύ λίγο µετά την ολοκλήρωση της 
δηµιουργίας του. 
Η περιστροφή του και το µαγνητικό του πεδίο δεν έχουν 
σηµαντική επίδραση 
στην εξέλιξή του. 



 

Η ανατοµία του ηλίου. 

Ο πυρήνας (από το κέντρο µέχρι 0,25 της ακτίνας του ηλίου, 
ακτίνας 350000 χιλ.) 
Ενώ η µέση πυκνότητα του ηλίου είναι 1,4g/cm3, στον πυρήνα 
είναι 150g/cm3. Έτσι αυτή η συγκριτικά µικρή περιοχή του ηλίου 
περιέχει το 50% της µάζας του. Η θερµοκρασία εκεί υπολογίζεται 
σε 15,7 εκ. β. Κέλβιν. Σε αυτήν την θερµοκρασία η ύλη είναι σε 
µορφή πλάσµατος, δηλαδή σε µια κατάσταση, όπου τα 
ηλεκτρόνια δεν είναι δεσµευµένα στους πυρήνες, άρα τα άτοµα 
είναι πλήρως ιονισµένα. Η παραγωγή ενέργειας στον ήλιο γίνεται 
αποκλειστικά στον πυρήνα του. Από εκεί πηγάζει η ακτινοβολία 
που εµείς εκλαµβάνουµε ως φως και θερµότητα. 

Η ζώνη ακτινοβολίας (από 0,25 ως το 0,7 της ακτίνας του ηλίου, 
ακτίνας 650000 χιλ.) 
Σε αυτήν την περιοχή η πίεση και η θερµοκρασία δεν επαρκούν 
ώστε να υπάρξει θερµοπυρηνική σύντηξη. Η ενέργεια που 
απελευθερώνει ο πυρήνας σε µορφή ακτινοβολίας κατευθύνεται 
προς την επιφάνεια σε µια αλυσίδα απορρόφησης και εκποµπής. 
Έτσι, αφού η κατεύθυνση ενός φωτονίου που απορροφάται και 
επανεκπέµπεται δεν συµπίπτει µε την αρχική του, χρειάζονται 



µερικές εκατοντάδες εκατοµµύρια έτη για να διασχίσει αυτήν την 
ζώνη. Σε κάθε σύγκρουση µε την ύλη το φωτόνιο χάνει ενέργεια. 
Έτσι µεγαλώνει το µήκος κύµατός του. Από τις ακτίνες γ στον 
πυρήνα αυξάνεται σε ακτίνες Χ στην ζώνη ακτινοβολίας. 

Η ζώνη συναγωγής (από το 0,7 της ακτίνας ως την επιφάνεια, 
ακτίνας 400000 χιλιοµέτρων). 
Σε αυτή την περιοχή η θερµοκρασία έχει πέσει τόσο, ώστε η ύλη 
να µην είναι πλήρως ιονισµένη, άρα τα πρωτόνια µπορούν να 
έλξουν τα ηλεκτρόνια. Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε αυτή 
την διαδικασία οδηγεί σε τοπικές αστάθειες, µε αποτέλεσµα την 
δηµιουργία ενός ρεύµατος θερµότητας. Όταν ανεβεί µια φούσκα 
τοπικά, περιορισµένης µάζας αερίων, µέσω συναγωγής, από την 
κατώτερη περιοχή της ζώνης στην επιφάνεια, η φούσκα αυτή 
διαστέλλεται, αφού εκεί η πίεση πέφτει. Παράλληλα µειώνεται και 
ο βαθµός ιονισµού της. 
Η ενέργεια που απελευθερώνεται σε αυτή τη διαδικασία σε µορφή 
θερµότητας, θερµαίνει και άλλο την φούσκα, ώστε να 
διαστέλλεται περισσότερο και να ανεβαίνει ταχύτερα. 
Αντίθετα βυθίζεται µάζα αερίων, στην οποία η συµπίεση ανέβασε 
τον βαθµό ιονισµού, µε αποτέλεσµα την πτώση της θερµοκρασίας 
της. 
Η βύθιση αυτή γίνεται µε αυξανόµενη ταχύτητα. Οι καυτές, 
ανοδικές µάζες εµφανίζονται φωτεινότερες από τις πιο ψυχρές 
καθοδικές. Αυτό µας δίνει την εικόνα της κοκκίωσης στην 
επιφάνεια του ηλίου.  

      

 



Η ατµόσφαιρα του ηλίου. 

Η φωτόσφαιρα. 
Η φωτόσφαιρα είναι το ανώτερο όριο της ζώνης συναγωγής. 
Διαµορφώνει την επιφάνεια του ηλίου, όσο προβληµατικό και να 
ακούγεται, να ορίζουµε επιφάνεια σε µια σφαίρα αερίων, που η 
πίεσή της µειώνεται προς τα έξω. 
Σε αυτό το στρώµα η ενέργεια της ακτινοβολίας έχει µειωθεί 
τόσο, ώστε το µήκος κύµατος να είναι κυρίως στο ορατό φως. 
Πρακτικά όλο το φως του ηλίου προέρχεται από αυτό το πολύ 
λεπτό στρώµα πάχους 300 χιλιοµέτρων. 
Η θερµοκρασία της είναι στους 5700 β Κέλβιν. 

Η φωτόσφαιρα είναι αποτελεσµατική πηγή ενέργειας για τρεις 
λόγους. 

 1) τα στρώµατα πάνω από αυτήν είναι διαπερατά στο ορατό 
µήκος κύµατος, την κύρια εκποµπή της φωτόσφαιρας. 

 2) Η φωτόσφαιρα είναι συµπαγής, µε την έννοια ότι µπορούµε 
να δούµε λίγο το εσωτερικό της, αλλά όχι µέσα από αυτήν. 

 3) Έχει ικανοποιητικό µέγεθος και θερµοκρασία, ώστε να 
αποτελέσει µια ισχυρή πηγή θερµικής ακτινοβολίας. 

Η χρωµόσφαιρα. 
Πάνω από την φωτόσφαιρα µπορούµε, µε ειδικά φίλτρα, να 
δούµε την χρωµόσφαιρα. Το πάχος της είναι στα 2000 
χιλιόµετρα. Στο άνω όριό της, σχηµατίζει κορυφές, τις εκλάµψεις. 
Και εδώ υπάρχει ανοδική και καθοδική κίνηση ύλης. Όπως και 
στην φωτόσφαιρα, διακρίνουµε κυψέλες. Η λαµπρότητα είναι 
όµως 1 εκ. φορές µικρότερη από αυτή της φωτόσφαιρας. Η 
θερµοκρασία ανεβαίνει πάλι, και στα όρια µε το στέµµα είναι 
100000 β. Κέλβιν. 

 



Σε µήκος κύµατος 656,3 nm (κόκκινο) τα άτοµα υδρογόνου στην 
χρωµόσφαιρα είναι πολύ αποτελεσµατικά στην εκποµπή και 
απορρόφηση ακτινοβολίας. Το αποτέλεσµα είναι να απορροφάει η 
χρωµόσφαιρα την περισσότερη από την ακτινοβολία των 656,3 
nm που προέρχεται από την φωτόσφαιρα, αλλά και εκπέµπει 
ακτινοβολία σε αυτό το µήκος κύµατος. Αυτή η ακτινοβολία δίνει 
στην χρωµόσφαιρα το κόκκινο χρώµα, που της έδωσε και το 
όνοµά της. Αυτό το µήκος κύµατος ονοµάζεται Hα. Το (H) 
σηµαίνει ότι η εκποµπή προέρχεται από άτοµα υδρογόνου, και το 
α ότι είναι το πρώτο (από µεγάλο µήκος κύµατος προς µικρότερο)  
µήκος κύµατος στο οποίο τα άτοµα υδρογόνου εκπέµπουν και 
απορροφούν αποτελεσµατικά. Οι άλλες, µε µικρότερο µήκος 
κύµατος γραµµές στις οποίες τα άτοµα υδρογόνου εκπέµπουν και 
απορροφάνε αποτελεσµατικά το φως είναι η Hβ (486,1 nm), Hγ 
(434,0 nm) και Hδ (410,1 nm). Ανάλογα έχουµε και τις γραµµές 
του Ασβεστίου calciumH (396,8 nm) και calciumK (393,3 nm), µε 
µεγάλη σηµασία την φασµατοσκοπία (τα γράµµατα H, K έχουν 
ιστορική προέλευση και δεν έχουν σχέση µε τα σύµβολα για τα 
στοιχεία υδρογόνο και ποτάσιο). Στις χρωµοσφαιρικές λήψεις στο 
Hα και στο calciumK διακρίνουµε λαµπρές περιοχές που 
ενώνονται  και µας δίνουν τις πλαζ (plagues) και τα νήµατα, που 
προέρχονται από τεράστια σύννεφα σχετικά ψυχρότερου αερίου, 
που ανυψώνεται στην χρωµόσφαιρα λόγω των µαγνητικών 
δυνάµεων. Όταν τα βλέπουµε στην άκρη του δίσκου 
εµφανίζονται ως προεξοχές.  Από το φάσµα ανακαλύψαµε ότι η 
χρωµόσφαιρα αποτελείται κυρίως από υδρογόνο (75%) και ήλιο 
(25%). Το ενδιαφέρον µε την χρωµόσφαιρα είναι ότι ενώ 
θερµαίνεται από κάτω (φωτόσφαιρα), η θερµοκρασία της 
ανεβαίνει προς τις εξωτερικές της περιοχές.   

Το στέµµα 
Εκτείνεται πάνω από την χρωµόσφαιρα. Η σύστασή του είναι 
σύµφωνη µε αυτή του υπόλοιπου ηλίου, αλλά η θερµοκρασία 
ανεβαίνει στους 2 εκ. βαθµούς. Τόσο µεγάλη θερµοκρασία 
µπορούν να έχουν µόνο αέρια εξαιρετικά χαµηλής πίεσης. Ο 
µηχανισµός που ανεβάζει τόσο την θερµοκρασία δεν είναι 



εντελώς γνωστός. Το στέµµα το βλέπουµε χωρίς οπτικά µέσα 
µόνο κατά την έκλειψη ηλίου. 

Η ανατοµία του στέµµατος. 
Φασµατοσκοπικά το στέµµα χωρίζεται σε 3 περιοχές. 
L-στέµµα  
Εδώ βρίσκουµε 50 γραµµές εκποµπής πολύ ιονισµένων, 
<απαγορευµένων> στοιχείων. Έτσι ονοµάζουµε τις φασµατικές 
γραµµές που προέρχονται από σχετικά απίθανα ενεργειακά 
άλµατα των ηλεκτρονίων στα τροχιακά τους. Αυτό µας δείχνει ότι 
η θερµοκρασία εκεί είναι µερικά εκ. βαθµοί Κελβιν. 
Κ-στέµµα 
Αυτή η περιοχή εκπέµπει ένα συνεχές που είναι ανάλογο της 
φωτόσφαιρας. Το φως της είναι µερικώς πολωµένο. Το συνεχές 
εµφανίζεται λόγω διάχυσης του φωτός της φωτόσφαιρας από 
ελεύθερα ηλεκτρόνια. Οι φασµατικές γραµµές είναι 
πεπλατυσµένες.  
F-στέµµα 
Από την απόσταση µιας ηλιακής ακτίνας και πέρα κυριαρχεί µια 
σύνθεση που έχει ίδιο φάσµα µε αυτό της φωτόσφαιρας. 
Πρόκειται για ηλιακό φως που διαχέεται στο διάστηµα από τη 
σκόνη. Αυτή την περιοχή µπορούµε να την συµπεριλάβουµε στο 
ζωδιακό φως. 
Μεταξύ του κατωτέρου στέµµατος και της χρωµόσφαιρας υπάρχει 
µια λεπτή ζώνη µε πάχος 100 χιλιόµετρα ,η ζώνη µετάβασης 
(transition region). Αυτή επηρεάζεται πολύ από την ηλιακή 
δραστηριότητα. Έτσι δεν ορίζεται σε συγκεκριµένο ύψος, αλλά 
βάση της θερµοκρασίας της. Εκεί η θερµοκρασία ανεβαίνει 
απότοµα από τους 10000 Κελβιν στο 1 εκ Κελβιν. Στο ανώτερο 
άκρο της ζώνης η θερµοκρασία φτάνει ακαριαία την υψηλή τιµή 
του στέµµατος. Επειδή η πίεση είναι αποτέλεσµα της 
θερµοκρασίας και της πυκνότητας, η πίεση πέφτει εκεί ανάλογα.   

Η µεγάλη θερµοκρασία του στέµµατος. 
Στο στέµµα παρατηρούµε την εκποµπή του ιονισµένου σιδήρου 
(Fe13+) στα 530,3 nm, που δίνει στο στέµµα µια πράσινη λάµψη. 
Η ιονισµένη ύλη στον ήλιο δεν αποτελεί έκπληξη. Οι γραµµές 
ασβεστίουH, K προέρχονται από ιόντα του ασβεστίου.Το 
περισσότερο φως της φωτόσφαιρας εκπέµπεται από ελεύθερα 
ηλεκτρόνια που συνδέονται προσωρινά µε ουδέτερο υδρογόνο 
και σχηµατίζουν ιόντα (H-). Όµως η ύπαρξη ενός τόσο πολύ 



ιονισµένου ατόµου (Fe13+) µας δείχνει ότι οι θερµοκρασίες στο 
στέµµα πρέπει να ξεπερνούν το 1 εκ. βαθµούς. Αυτή η µεγάλη 
θερµοκρασία είναι µια ιδιότητα του πολύ αραιού αερίου. Η 
θερµοκρασία του αερίου στο στέµµα ξεπερνάει το 1 εκ. βαθµούς, 
µε συνέπεια να έχει µικρότερη απώλεια ενέργειας µέσω 
ακτινοβολίας από ότι έχει µε θερµοκρασία µερικές εκατοντάδες 
χιλιάδες βαθµούς. Αυτό είναι αντίθετο στην καθηµερινή µας 
εµπειρία, όπου η ακτινοβολία αυξάνεται ανάλογα µε την 
θερµοκρασία. Το αέριο στο στέµµα µε θερµοκρασία ανάµεσα σε 
100.000 και 1 εκ. βαθµούς είναι ασταθές, και αν ξεπεράσει το 1 
εκ. βαθµούς δεν µπορεί να αποβάλλει αποτελεσµατικά θερµότητα. 
Βέβαια αυτή η αστάθεια εξηγεί γιατί διατηρείται η θερµοκρασία 
του στέµµατος τόσο υψηλή, δεν µας δείχνει όµως την διαδικασία 
θέρµανσης του στέµµατος. Το στέµµα δεν µπορεί να θερµαίνεται 
από ενέργεια που ακτινοβολεί η φωτόσφαιρα ή η χρωµόσφαιρα. 
Ο δεύτερος νόµος της θερµοδυναµικής απαγορεύει την µεταφορά 
ενέργειας από ένα ψυχρότερο σώµα σε ένα πιο θερµό. Όµως η 
ενέργεια που θερµαίνει το στέµµα πρέπει να προέρχεται από τον 
ήλιο, άρα ο βασικός υποψήφιος µηχανισµός είναι το µαγνητικό 
πεδίο, µε έναν άγνωστο ακόµα τρόπο. Η ζώνη µετάβασης 
ανάµεσα στην χρωµόσφαιρα και στο στέµµα είναι µόλις 2500 
χιλιόµετρα πάχους και σε µερικές περιπτώσεις φτάνει τα 8000 
χιλιόµετρα (άρα έχουµε πολύ απότοµη αύξηση της θερµοκρασίας 
σε σχετικά ελάχιστο χώρο). 

 

Σαν µηχανισµοί θέρµανσης του στέµµατος προτείνονται οι εξής. 
Ηχητικά κύµατα, που προέρχονται από τα ανερχόµενα από τη 
ζώνη συναγωγής αέρια, που µπαίνουν µέσω ιονισµένων 
σωµατιδίων στο στέµµα και δηµιουργούν κρουστικά κύµατα που 



θερµαίνουν το στέµµα. Αυτή η θεωρία ταιριάζει όµως 
περισσότερο στην θέρµανση της χρωµόσφαιρας. 
Το στέµµα διαπερνιέται από ένα µαγνητικό πεδίο πολύπλοκης 
τοπολογίας, που βρίσκεται συνέχεια σε κίνηση. Τα κύµατα που 
δηµιουργεί µπορεί να µετατρέπονται σε θερµική ενέργεια. 
Δηµιουργούνται πολλές µικρές φλόγες (flares). Η ενέργεια που 
απελευθερώνουν φτάνει ώστε να θερµάνει το στέµµα στις 
θερµοκρασίες που  παρατηρούµε. 
Οι 2 τελευταίες θεωρίες είναι επικρατέστερες. 

Η σύµφωνη µε την περιστροφή του ηλίου, κίνηση µιας τρύπας 
στο στέµµα (coronal hole) είναι εµφανής. Το σχήµα και το 
µέγεθος της τρύπας µεταβάλλεται, και µερικές φορές οι τρύπες 
συγχωνεύονται. Οι στεµµατικές τρύπες στερούνται των µεγάλων 
βρόχων (µαγνητικής προέλευσης, αποτέλεσµα της 
αλληλεπίδρασης της πολύ ιονισµένης ύλης του στέµµατος µε το 
µαγνητικό πεδίο του ηλίου) που παρατηρούµε αλλού στο στέµµα. 
Είναι περιοχές όπου το µαγνητικό πεδίο ανοίγει προς το 
µεσοπλανητικό διάστηµα, παρά να ξανά-συγκλίνει προς τον ήλιο. 
Η ύπαρξη αυτών των περιοχών είναι σηµαντική, γιατί αποτελούν 
την κύρια πηγή του ηλιακού ανέµου- σωµατίδια µεγάλης 
ταχύτητας που µεταφέρουν ίχνη από το µαγνητικό πεδίο του 
ηλίου.    

Η λαµπρότητα του στέµµατος πέφτει πολύ από το άκρο του 
ηλιακού δίσκου προς τα µέσα. Επίσης κυµαίνεται ανάλογα το 
ηλιακό πλάτος. Η συνολική λαµπρότητα του στέµµατος είναι 
περίπου όσο αυτής της πανσελήνου. 

Ο ηλιακός άνεµος. 

Ο ηλιακός άνεµος αποτελείται από σωµατίδια που συνεχώς 
διαφεύγουν από τον ήλιο στο διάστηµα. Με αυτόν τον τρόπο ο 
ήλιος χάνει 1 εκ. τόνους ύλης το δευτερόλεπτο. Και η Γη είναι 
δέκτης αυτής της ακτινοβολίας. Χρειάζεται µεταξύ 2 και 6 ηµέρες 
να φτάσει αυτός ο άνεµος στην Γη. Ο ηλιακός άνεµος είναι το 
αίτιο του φαινοµένου σέλας. Είναι µετρήσιµος µέχρι τις 150 ΑU 
από τον ήλιο (ηλιόσφαιρα). Φαίνεται έµµεσα στους κοµήτες που 



πλησιάζουν τον ήλιο, µε την ουρά πλάσµατος που αφήνουν σε 
αντίθετη από τον ήλιο κατεύθυνση. 

Ο ηλιακός άνεµος και το µαγνητικό πεδίο. 

Η πυκνότητα της ύλης του ηλιακού ανέµου είναι πολύ µικρή (7 
εκ. πρωτόνια /m3 κοντά στην Γη). Η ταχύτητά του είναι µεγάλη, 
µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα το δευτερόλεπτο. Η ταχύτητα 
κυµαίνεται ανάµεσα σε µια σταθερή ροή µε 750 km/s και µια πιο 
ασταθής ροή µε 400 km/s. Ενώ δεν γνωρίζουµε τον ακριβή 
µηχανισµό του ηλιακού ανέµου, σηµαντικό ρόλο έχει η σχετικά 
µεγάλη πίεση στο στέµµα. Στο στέµµα το αέριο επιταχύνεται σε 
µερικές εκατοντάδες χιλιόµετρα/δευτ. σε απόσταση 20- 30 
ηλιακών ακτίνων από την επιφάνεια, αλλά σε µεγαλύτερη 
απόσταση δεν επιταχύνεται σηµαντικά.  

Το ότι η ταχύτητα του ανέµου έχει τόση διακύµανση οφείλεται 
στο µαγνητικό πεδίο του ηλίου. Κοντά στο ελάχιστο 
δραστηριότητας το µαγνητικό πεδίο πάνω από την επιφάνεια του 
ηλίου είναι αδύναµο, αλλά το πρότυπό του είναι όµοιο µε 
διπολικό πεδίο. Κοντά στο µέγιστο το πεδίο είναι πολύ πιο 
πολύπλοκο και δείχνει ένα ανώµαλο πρότυπο που χαρακτηρίζεται 
δύσκολα. Στην επιφάνεια του ηλίου το πεδίο ακολουθεί το 
πρότυπο του δίπολου. Οι γραµµές που πηγάζουν από τις πολικές 
περιοχές εισχωρούν ψηλά µέσα στο στέµµα και στις περιοχές 
όπου πηγάζει η κίνηση του ηλιακού ανέµου. Τότε αυτές οι 
µαγνητικές γραµµές µεταφέρονται από τον ηλιακό άνεµο 
διαταράσσοντας το δίπολο πρότυπο, µε αποτέλεσµα να 
εκτείνονται πολύ κατά την µεταφορά τους µακριά από τον ήλιο. 
Οι γραµµές που πηγάζουν από τον µαγνητικό ισηµερινό του ηλίου 
σχηµατίζουν γέφυρες που δεν φτάνουν ψηλά στο στέµµα. Αυτές 
µπορεί να διαταραχτούν, αλλά παραµένουν κλειστές γέφυρες που 
παγιδεύουν ιονισµένο αέριο. Αυτές οι δοµές αποτελούν έναν 
παρατηρήσιµο έλεγχο του µοντέλου της αλληλεπίδρασης του 
ηλιακού µαγνητικού πεδίου µε το στέµµα και τον ηλιακό άνεµο.       



 

Ο γρήγορος ηλιακός άνεµος φαίνεται να προέρχεται από τις 
περιοχές του στέµµατος όπου οι γραµµές δεν ξανακλείνουν. 
Αυτές οι στεµµατικές περιοχές των ανοιχτών µαγνητικών 
γραµµών αντιστοιχούν στις τρύπες στο στέµµα. Οι περιοχές που 
αντιστοιχούν σε κλειστές γραµµές παράγουν τον πιο αργό και 
ασταθή ηλιακό άνεµο. Ο γρήγορος ηλιακός άνεµος προέρχεται 
από τις πολικές περιοχές και ο αργός από τις ισηµερινές. Στην Γη 
λαµβάνουµε και τα δυο είδη ηλιακών ανέµων επειδή ο µαγνητικός 
άξονας του ηλίου δεν συµπίπτει µε τον γεωγραφικό. 

 

Η διαδροµή των φωτονίων από τον πυρήνα στην 
επιφάνεια. 

Λόγω των συνθηκών στο εσωτερικό του ηλίου, τα φωτόνια από 
τον πυρήνα πρέπει να φτάσουν στην φωτόσφαιρα µέσα από 
πολλές αλληλεπιδράσεις µε σωµατίδια, είτε να σκεδαστούν, είτε 



να τα απορροφήσουν και να τα ξανά-εκπέµψουν.  Τα φωτόνια 
έχουν έτσι σχεδόν ίδιες πιθανότητες να ταξιδέψουν προς όποια 
κατεύθυνση, και η µετάβασή τους προς την φωτόσφαιρα παίρνει 
την µορφή µιας τυχαίας διαδροµής (random walk), µε κάθε βήµα 
να αντιστοιχεί σε µόλις λίγα εκατοστά. Έτσι η εκροή ενέργειας 
από τον πυρήνα είναι µια διάχυτη διαδικασία.  

Υπάρχουν 2 διαδικασίες µε τις οποίες η ενέργεια των φωτονίων 
µειώνεται από τις ακτίνες γ στον πυρήνα, µέσω της σύντηξης 
pp1, στο ορατό φως στην φωτόσφαιρα.  

Η πρώτη είναι η αλληλεπίδραση µε τα σωµατίδια µέχρι να 
φτάσουν στην φωτόσφαιρα. Τα φωτόνια χάνουν ενέργεια, που 
την µεταφέρουν στα σωµατίδια. Η διαδικασία της πολλαπλής 
σκέδασης µεταβάλλει την διασπορά ενέργειας των φωτονίων σε 
φάσµα µελανού σώµατος, που είναι χαρακτηριστικό για την 
θερµοκρασία του πυρήνα. Αυτή η διαδικασία ονοµάζεται 
θερµοποίηση (thermalization). Όµως υπάρχει ένας ακόµα 
σηµαντικός παράγοντας. Το ηλεκτρόνια  και τα ιόντα στο πλάσµα 
αλληλοεπιδρούν και παράγουν φωτόνια. Πάλι, λόγω µεγάλου 
βαθµού αλληλεπίδρασης ανάµεσα στην ύλη και την ακτινοβολία, 
αυτά τα φωτόνια αποκτούν φάσµα µελανού σώµατος στην 
θερµοκρασία του πυρήνα. Έτσι η ενέργεια που παράχθηκε µε την 
µορφή µικρού πλήθους φωτονίων υψηλής ενέργειας 
µετατρέπεται σε ενέργεια µεγάλου πλήθους φωτονίων 
χαµηλότερης ενέργειας, µε την ενέργειά τους να έχει διασπαρθεί 
σύµφωνα µε την καµπύλη του µελανού σώµατος. Να 
σηµειώσουµε ότι δεν έχει όλη η ενέργεια που απελευθερώνεται 
από την σύντηξη pp1 την µορφή ακτινοβολίας γ. Ένα µέρος έχει 
την µορφή κινητικής ενέργειας, των σωµατιδίων που 
σχηµατίζονται ή του ατοµικού πυρήνα. Κάθε ατοµικός πυρήνας 
που δηµιουργήθηκε αργά ή γρήγορα σκεδάζει πρωτόνια και 
ηλεκτρόνια στο πυκνό πλάσµα του ηλιακού πυρήνα. Η κινητική 
ενέργεια κάθε σωµατιδίου θα µοιραστεί σε πολλά σωµατίδια που 
κινούνται τυχαία στο πλάσµα, και η κινητική ενέργεια θα 
µετατραπεί σε θερµική ενέργεια του πλάσµατος. Αυτή είναι µια 
άλλη µορφή θερµοποίησης, αλλά περιλαµβάνει τα σωµατίδια και 
όχι τα φωτόνια. Το µόνο σωµατίδιο που δεν συµµετέχει σε αυτή 
την διαδικασία είναι φυσικά το νετρίνο.   



Η δεύτερη διαδικασία ελάττωσης της ενέργειας των φωτονίων 
προέρχεται από την βαθµωτή φύση της µεταφοράς ενέργειας από 
τον πυρήνα στην φωτόσφαιρα. Οι βασικές φυσικές αρχές που 
αποτελούν τα θεµέλια του ηλιακού µοντέλου, µας  οδηγούν στο 
συµπέρασµα ότι η θερµοκρασία µειώνεται στον ήλιο από µέσα 
προς τα έξω. Αυτή η µείωση αντανακλάται στην διασπορά των 
ταχυτήτων των ηλεκτρονίων ή των ιόντων συγκεκριµένου τύπου, 
που διαπιστώθηκε σε διάφορες αποστάσεις από το κέντρο του 
ηλίου. Όσο µικρότερη είναι η θερµοκρασία σε µια περιοχή, τόσο 
µικρότερη είναι και η διασπορά των ταχυτήτων συγκεκριµένων 
σωµατιδίων.  Τα φωτόνια σκεδάζονται και απορροφώνται στις 
αλληλεπιδράσεις µε τα σωµατίδια στην πορεία τους προς την 
επιφάνεια του ηλίου, µε αποτέλεσµα την σταδιακή ελάττωση της 
ενέργειάς τους. Η ενέργεια δεν χάνεται, αλλά µοιράζεται σε έναν 
απίστευτο αριθµό φωτονίων. Η διασπορά αυτή της ενέργειας είναι 
πολύ αποτελεσµατική, και τα τοπικά ηλεκτρόνια και ιόντα 
µπορούν να θεωρηθούν ως ενδιάµεση πηγή ακτινοβολίας. Αυτή η 
κατάσταση περιγράφεται ως ακτινοβολία που βρίσκεται σε 
θερµοδυναµική ισορροπία (thermodynamic equilibrium) µε την 
ύλη που διαπερνάει. Αυτός είναι στην πράξη ένας πιο ορθός 
τρόπος να εκθέσουµε την κατάσταση της αλληλεπίδρασης 
ακτινοβολίας και ύλης που είναι απαραίτητη για τον σχηµατισµό 
φάσµατος µελανού σώµατος. Ακόµα, σε µια περιοχή µε 
συγκεκριµένη θερµοκρασία, η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία έχει 
φάσµα µελανού σώµατος που είναι χαρακτηριστικό για αυτήν τη 
θερµοκρασία. Αυτό συµβαίνει µέχρι την φωτόσφαιρα.  

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία. 

Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, µέρος της οποίας είναι το φως, 
απορροφάται και εκπέµπεται ξανά από τα ηλεκτρόνια. Τα 
ηλεκτρόνια αποτελούν µόλις το 1/2000 της µάζας του ατόµου και 
η απόστασή τους από τον ατοµικό πυρήνα είναι 100000 φορές η 
διάµετρος του πυρήνα. Η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
παράγεται κατά την µεταστοιχείωση (ακτίνες γ). Σηµαντικό 
χαρακτηριστικό της είναι το µήκος κύµατος. Η χαµηλότερη 



ενεργειακή κατάσταση (τροχιακό) στην οποία µπορεί να βρεθεί 
ένα ηλεκτρόνιο είναι η αρχική, ν=1, δηλαδή η όσο δυνατόν 
κοντινότερη στον πυρήνα. 
Όταν ένα ηλεκτρόνιο πέφτει σε χαµηλότερο τροχιακό, εκπέµπει 
ένα φωτόνιο συγκεκριµένης ενέργειας, που εκφράζει την διαφορά 
των 2 τροχιακών. 
Αντίθετα, όταν ένα ηλεκτρόνιο απορροφάει ένα αντίστοιχο 
φωτόνιο, ανεβαίνει µια τροχιά. 
Όσο ανεβαίνουµε τροχιακά, µειώνεται η απόσταση µεταξύ τους. 
Έτσι στη µετάβαση από ν=2 σε ν=1 απελευθερώνεται 
περισσότερη ενέργεια από ότι στη µετάβαση από ν=3 σε ν=2. 
Αν δεχτεί αρκετή ενέργεια, το ηλεκτρόνιο µπορεί να εγκαταλείψει 
τον πυρήνα και το άτοµο γίνεται ένα θετικό ιόν. 
Η ενέργεια της ακτινοβολίας είναι αντίστροφα ανάλογη µε το 
µήκος κύµατος. Στο ορατό φως τα 400 νανόµετρα (µπλε) έχουν 
πιο πολύ ενέργεια από τα 700 (κόκκινο). Μήκος κύµατος είναι η 
απόσταση 2 κορυφών του κύµατος. Συχνότητα είναι πόσες 
κορυφές µετράµε ανά δευτερόλεπτα σε ένα σηµείο. Μεταξύ του 
µήκος κύµατος και της συχνότητας υπάρχει µια σχέση(σταθερά 
Πλάνκ). 
Όλες οι ενεργειακές µεταβολές στην ηλ. ακτινοβολία µετριούνται 
σε ακέραια πολλαπλάσια αυτής της σταθεράς. Έτσι τα ηλεκτρόνια 
καταλαµβάνουν µόνο συγκεκριµένες ενεργειακές θέσεις. Αυτά τα 
πακέτα (κβάντα) δεν υπάρχουν στον µακρόκοσµο, οπού π.χ. ένα 
αυτοκίνητο µπορεί να κινείται στα όρια των δυνατοτήτων του µε 
όποια επιθυµητή ταχύτητα. Τα κβάντα µοιάζουν µε σκαλοπάτια. 

Το άτοµο υδρογόνου είναι το πιο απλό, µε την απλούστερη 
δυνατή µετάβαση τροχιακού. Έχει ένα ηλεκτρόνιο ν=1. 
Το ηλεκτρόνιο, όταν ανεβεί τροχιακό, πρέπει σε διάστηµα 
10στη-8 δευτερόλεπτα, κατά µέσο όρο, να ξανακατεβεί στο 
αρχικό. Έτσι εκπέµπει ένα φωτόνιο που εκφράζει την ενεργειακή 
διαφορά των 2 τροχιακών. Επειδή η ενέργεια εκφράζεται µε το 
µήκος κύµατος, κάθε τέτοια πράξη δίνει συγκεκριµένο φως 
(ενεργειακή τιµή). 
Π.χ. ,η πτώση ενός ηλεκτρονίου ατόµου υδρογόνου από ν=3 σε 
ν=2 δίνει φως µε µήκος κύµατος 656,279 νανόµετρα (Hα). Αυτό 
το µήκος κύµατος είναι χαρακτηριστικό για το υδρογόνο. Όταν 
έχουµε περισσότερα τροχιακά, µπορεί να γίνει πτώση κατά 
πολλών από αυτά. Έτσι κάθε στοιχείο έχει πολλά χαρακτηριστικά 
µήκη κύµατος. 



Αλλαγή ενεργειακού τροχιακού µπορεί να συµβεί και κατά τη 
σύγκρουση ατόµων. Για να πάρουµε την πληροφορία που 
θέλουµε από την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία αναλύουµε το 
φως µε ένα πρίσµα. 

Τα φάσµατα. 

Μια καυτή πηγή φωτός συµπεριφέρεται σχεδόν ως µελανό σώµα, 
δηλαδή ένα σώµα που απορροφάει όλα τα φωτόνια, θερµαίνεται 
και εκπέµπει, στα ανάλογα µε την θερµοκρασία του µήκη 
κύµατος. Αν υπερβεί η θερµοκρασία ένα συγκεκριµένο όριο, η 
κίνηση των ατόµων είναι τέτοια, ώστε τα ηλεκτρόνια να 
διαφεύγουν από αυτό. 
Η ενέργεια αυτών των ηλεκτρονίων δεν είναι κβαντική, αφού 
βρίσκονται εκτός ατόµου. Έχουν ενέργεια µεγαλύτερη από αυτή 
που χρειάζεται για τον ιονισµό του ατόµου. Αν ένα ηλεκτρόνιο 
επανασυνδέεται µε τον πυρήνα(πέσει η θερµοκρασία), τότε 
εκπέµπει την περίσσεια ενέργειά του µε ένα φωτόνιο, που έχει 
κάποια από τις δυνατές ενεργειακές τιµές. Έτσι το µελανό σώµα 
δεν είναι µαύρο, αλλά αντίθετα εκπέµπει όλα τα µήκη κύµατος. 
Αν δούµε το φάσµα του, βλέπουµε όλα τα χρώµατα. Ένα τέτοιο 
φάσµα ονοµάζεται συνεχές.  
Αντίθετα από το µελανό σώµα συµπεριφέρονται τα καυτά αέρια 
ενός µόνο στοιχείου. Εκπέµπουν ακριβώς το µήκος κύµατος που 
αντιπροσωπεύει τις ενεργειακές διακυµάνσεις των ηλεκτρονίων. 
Στο φάσµα εκποµπής βλέπουµε µόνο την φωτεινή γραµµή που 
αντιπροσωπεύει το στοιχείο. 
Στο φάσµα απορρόφησης, η συνεχείς ακτινοβολία ενός µελανού 
σώµατος (ήλιος) διαπερνάει ένα αέριο, πριν την λήψη του 
φάσµατος. Αυτό που παρατηρούµε είναι οι µαύρες γραµµές 
απορρόφησης στο συνεχές φάσµα. Φαίνεται σαν να λείπουν 
συγκεκριµένα µήκη φωτός από το φάσµα. Για τα περσότερα 
φωτόνια το αέριο δεν αποτελεί εµπόδιο. Όµως τα φωτόνια, που 
έχουν ενέργεια που εκφράζει την διαφορά 2 τροχιακών του 
αερίου, µπορεί να τα απορροφήσουν ηλεκτρόνια και αυτά να 
ανέβουν τροχιακό. Όταν απελευθερωθεί το φωτόνιο µε την 
πτώση τροχιακού, είναι σχεδόν βέβαιο ότι, λόγω της κίνησης του 
ατόµου, να µην το εκπέµψει στην ίδια κατεύθυνση. Άρα το 
φωτόνιο δεν φτάνει στον παρατηρητή. 
Ένα αέριο σε υψηλή πίεση ή ένα στερεό σώµα σε υψηλή 
θερµοκρασία εκπέµπει συνεχές φάσµα. 



Καυτά αέρια χαµηλής πυκνότητας δίνουν φάσµα απορρόφησης. 
Ένα συνεχές φάσµα, δίνει φάσµα απορρόφησης µετά το πέρασµά 
του από αραιό αέριο. 
Για να ακτινοβολεί ένα σώµα ως µελανό σώµα (µια πολύ 
σηµαντική κατηγορία συνεχούς εκποµπής), πρέπει να είναι 
θερµική πηγή ακτινοβολίας (για παράδειγµα, η οθόνη της 
τηλεόρασης είναι µη θερµική  πηγή ακτινοβολίας) και  η 
ακτινοβολία πρέπει να αλληλεπιδράει  µε την ύλη της επιφάνειας 
της πηγής, παρά να διαφεύγει ανεµπόδιστα. Αυτό σηµαίνει ότι το 
φως παγιδεύεται στην πηγή µε αποτέλεσµα αυτή να γίνει 
αδιαφανής. 

 

Ένα φάσµα που καλύπτει µεγάλο εύρος από µήκη κύµατος 
ονοµάζεται ευρυζωνικό (Broadband spectrum). Η εκποµπή του 
ηλίου ανάµεσα σε µήκος κύµατος 10στη-7m και 10στη-4m 
(κοντινό υπεριώδης και υπέρυθρο)  κυριαρχείται από την 
φωτόσφαιρα και είναι σύµφωνη µε την καµπύλη Πλανκ ενός 
µελανού σώµατος στους 6000 Κ. Τα µεγαλύτερα µήκη κύµατος, 
τα ραδιοκύµατα προέρχονται κυρίως από τις πιο θερµές 
εξωτερικές περιοχές του ηλίου. Έτσι η παρατηρήσιµη διάµετρος 
του ηλίου αυξάνεται ανάλογα µε το µήκος κύµατος, και η 
καµπύλη Πλανκ στους 6000 Κ. δεν είναι αντιπροσωπευτική για 
αυτές τις παρατηρήσεις. Όταν στον ήλιο έχουµε έντονη 
δραστηριότητα, αυτή κυριαρχεί στο φάσµα µε τις ριπές της στα 
ραδιοκύµατα. Αυτό γίνεται πιο έντονο µε τις εκλάµψεις, που 



κάνουν το φάσµα στα ραδιοκύµατα πολύ µεταβλητό. Παρόµοια 
προβλήµατα έχουµε στις ακτίνες Χ και γ. Η ακτινοβολία µελανού 
σώµατος από την φωτόσφαιρα µειώνεται ραγδαία στα µικρά µήκη 
κύµατος και γίνεται ασήµαντη κάτω από µήκος 10στη-8m. Η 
ηλιακή ακτινοβολία κάτω από αυτό το µήκος προέρχεται από το 
καυτό στέµµα, ιδίως τις ενεργές περιοχές του, όπου η 
θερµοκρασία είναι µεγαλύτερη. Στα πιο µικρά µήκη κύµατος 
(κάτω από 10στη-10m), κάθε φωτόνιο ακτίνων Χ και γ µεταφέρει 
σχετικά µεγάλη ενέργεια, και το φάσµα µας παρουσιάζει τον 
αριθµό των φωτονίων που παρατηρούµε σε µια στενή περιοχή 
µήκους κύµατος (ή ενέργειας) σε δεδοµένο χρόνο. 

Φασµατοσκοπία. 

Από τις σκοτεινές γραµµές απορρόφησης δεν συµπεραίνουµε 
µόνο την ταυτότητα των στοιχείων. Η ενέργεια των τροχιακών 
των ηλεκτρονίων έχει µια µικρή ελευθέρια στην τιµή της, δεν 
είναι εντελώς αυστηρά καθορισµένη (αρχή της απροσδιοριστίας, 
Heisenberg).Έτσι το πάχος των γραµµών αλλάζει σε κάθε 
στοιχείο, και αυξάνεται όταν ανεβαίνει η πίεσή του. Χωρίς αυτό το 
φαινόµενο οι γραµµές θα είχαν ελάχιστο πάχος, και θα ήταν 
αδύνατο να τις διαβάσουµε. 
Χάρη στο φαινόµενο ντόπλερ µπορούµε να διαβάσουµε την φορά 
περιστροφής ενός αστεριού. Όταν πλησιάζει µια πηγή φάσµατος, 
οι γραµµές κινούνται προς το µπλε, ενώ όταν αποµακρύνεται 
προς το κόκκινο. Στην περιστροφή η µια  πλευρά αποµακρύνεται 
ενώ η άλλη πλησιάζει. Έτσι µετράµε και την περίοδό του. Επίσης 
αντιλαµβανόµαστε και την κίνηση του αστέρα στον χώρο σε 
σχέση µε εµάς. 
Οι φασµατικές γραµµές πολλαπλασιάζονται όταν τα άτοµα που 
εκπέµπουν βρίσκονται σε µαγνητικό πεδίο. Έτσι µπορούµε να 
έχουµε χάρτες του µαγνητικού πεδίου του ηλίου. 
Τα στοιχεία στον ήλιο. 

Η ταυτότητα των στοιχείων 
Κάθε στοιχείο µπορεί να απορροφήσει και να εκπέµψει φως σε 
συγκεκριµένο µήκος κύµατος. Οι γραµµές στο φάσµα είναι σαν τα 
δακτυλικά αποτυπώµατα των στοιχείων. Μετρώντας το µήκος 
κύµατος και συγκρίνοντάς το µε τις γνωστές τιµές (από 
εργαστηριακές µετρήσεις) για κάθε στοιχείο µπορούµε να 



αναγνωρίσουµε την σύσταση της επιφάνειας του αστέρα. Έτσι 
ανακαλύψαµε το στοιχείο ήλιο σε φάσµατα ηλιακών προεξοχών. 
Στο ορατό φάσµα του ηλίου έχουµε ανιχνεύσει 25000 γραµµές 
απορρόφησης! Το πάχος των γραµµών µας πληροφορεί για την 
σχετική αφθονία του είδους του ατόµου, την εγγενή πιθανότητα 
κάθε ατοµικής µετάβασης και το ποσοστό των ατόµων 
συγκεκριµένου είδους, που έχει ηλεκτρόνια σε κατάλληλη αρχική 
κατάσταση, ώστε να αναπτύξει µια συγκεκριµένη φασµατική 
γραµµή. Η τελευταία παράµετρος εξαρτάται πολύ από την 
θερµοκρασία, γιατί γενικά όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία, 
τόσο πιο πιθανό είναι να καταλαµβάνονται βαθµίδες ανώτερης 
ενέργειας. Έτσι οι γραµµές απορρόφησης του Ηλίου, µας 
πληροφορούν για τις αφθονίες των στοιχείων, την θερµοκρασία 
και τα σχετικά τους µεγέθη, την πυκνότητα και την πίεση. 

Η εσωτερική ατµόσφαιρα του ηλίου (φωτόσφαιρα) µας δίνει το 
φάσµα που ανιχνεύουµε. Παρατηρούµε µια οµοιογένεια 
στοιχείων, που δεν διαταράσσεται από τις κηλίδες του. Έχουµε 
λοιπόν 90% υδρογόνο, 9% ήλιο και µόλις 1% βαρύτερα στοιχεία 
µε κύρια τα οξυγόνο, άνθρακα, άζωτο και νέον. 
Επειδή δεν µπορούµε να δούµε στο αδιαπέραστο για το φως 
εσωτερικό του ηλίου, βασιζόµαστε σε µοντέλα, όπου κυρίαρχη 
σηµασία έχουν η µάζα του, την οποία υπολογίζουµε από τον 3ο 
νόµο του Κέπλερ, η χηµική σύσταση της επιφάνειας, η 
λαµπρότητα και η αναµενόµενη εξέλιξή του. Σε συνδυασµό µε το 
ηλιακό µοντέλο υπολογίζουµε την αναλογικά υδρογόνου και 
ηλίου. Τα υπόλοιπα στοιχεία τα ονοµάζουµε µέταλλα. 
Ο ήλιος έχει µεταστοιχειώσει αρκετό υδρογόνο στα 5 δις. έτη 
ζωής του. Από 71% της αρχικής µάζας στον πυρήνα, το 
υδρογόνο έπεσε στο 34%. Ενώ το ήλιο αυξήθηκε από 25% σε 
64%. Η κυριαρχία του στοιχείου ήλιο στον πυρήνα µειώνεται όσο 
αποµακρυνόµαστε από αυτόν, και στην ζώνη ακτινοβολίας είναι 
µόνο 27%. Το υδρογόνο αντίθετα από το 35% στον πυρήνα, 
ανεβαίνει σε αυτήν στο 71%. Αυτή η αναλογία διατηρείται µέχρι 
την φωτόσφαιρα.  
Στο φάσµα του ηλίου έχουµε ανιχνεύσει 68 από τα 92 φυσικά 
στοιχεία. 10 από αυτά που λείπουν είναι πολύ ραδιενεργά, και 
έχουν διασπαστεί σε άλλα. Οι γραµµές των υπολοίπων 14 είναι 
τόσο ισχνές που δεν τις διαβάζουµε. Πρόκειται για πολύ σπάνια 
στοιχεία. 



Η αναλογία των στοιχείων µειώνεται µε την αύξηση του ατοµικού 
αριθµού τους. 
Μετά τα 2 πρώτα στοιχεία µειώνεται ραγδαία η αναλογία των 
υπολοίπων στοιχείων. 
Στο στοιχείο σίδηρος(26)έχουµε ένα τοπικό µέγιστο. Τα στοιχεία 
µε ζυγό ατοµικό αριθµό είναι αυξηµένα σε σχέση µε τα γειτονικά 
τους, µε µονό ατοµικό αριθµό.  
Τα βαρύτερα στοιχεία µπορούν να συντεθούν µόνο σε µεγάλα 
αστέρια. Στον ήλιο προέρχονται από το αρχικό νεφέλωµα και από 
τη διάσπαση ραδιενεργών στοιχείων. 
Ο σίδηρος έχει τη µικρότερη πυρηνική δύναµη από όλα τα 
στοιχεία. Αν θέλαµε να συντήξουµε ή να διασπάσουµε τον 
πυρήνα του για την παραγωγή άλλου στοιχείου δεν θα κερδίζαµε, 
αλλά θα καταναλώναµε ενέργεια. Η µεταστοιχείωση αυτή θα µας 
έδινε ένα σύστηµα µε αυξηµένη ενέργεια, αντίθετα µε τους 
νόµους της φυσικής. 
Η κυριαρχία των στοιχείων µε ζυγό αριθµό, οφείλεται στην 
πραγµατοποίηση συγκεκριµένων πυρηνικών αντιδράσεων.  
Το λίθιο, το βόριο και το βηρύλλιο είναι στοιχεία που 
καταστρέφονται εύκολα στις πυρηνικές αντιδράσεις. 
Το λίθιο στην καθοδική πορεία του κατά την συναγωγή µπαίνει σε 
περιοχές, όπου η θερµοκρασία επιτρέπει την µεταστοιχείωση 2 
ατόµων του σε 1 ηλίου µε την απορρόφηση φωτονίων. Σε 
αστέρια τύπου G έχουµε φασµατική γραµµή λιθίου, ενώ σε τύπου 
Κ όχι. Υπάρχει σχέση στο πάχος της γραµµής λιθίου στα 670,8 νµ 
και της ηλικίας του αστεριού. Αυτό µας βοηθάει να βρίσκουµε τα 
νεαρά αστέρια. 

Η ενέργεια του ηλίου. 

Εδώ και δις. έτη ο ήλιος εκπέµπει σχεδόν σταθερά 3,85χ10στη26 
βατ ενέργειας. Η πηγή της ενέργειάς του είναι η πυρηνική 
σύντηξη. Σε αυτήν έχουν σηµασία µόνο οι πυρήνες. Τα 
ηλεκτρόνια, που παίζουν σηµαντικό ρόλο στη χηµεία, δεν είναι 
σηµαντικά εδώ. Τα σωµατίδια του πυρήνα είναι τα πρωτόνια και 
τα νετρόνια. Ο απλούστερος πυρήνας αποτελείται από 1 
πρωτόνιο(υδρογόνο). Αλλάζοντας τον αριθµό των πρωτονίων 
στον πυρήνα αλλάζουµε και στοιχείο. 
Ο αριθµός των νετρονίων σε έναν πυρήνα έχει κάποιο εύρος. 
Κάθε τιµή του δίνει ένα ισότοπο του στοιχείου. 



Στον ήλιο γίνονται 2 ειδών συντήξεις. 
Το µόλις 1,6% της σύντηξης από τον κύκλο CNO και το 
µεγαλύτερο µέρος µε την αντίδραση πρωτονίου- πρωτονίου (pp 
chain). 
Και στις 2 περιπτώσεις µεταστοιχειώνονται, µε άλλη διαδικασία, 4 
άτοµα υδρογόνου σε 1 ηλίου+ γ +νετρίνα. 
Σαν µονάδα µέτρησης µάζας των σωµατιδίων χρησιµοποιούµε το 
υ(το 1/12 της µάζας του πυρήνα (12C)). Το πρωτόνιο έχει 
1,007277 υ και το νετρόνιο 1,008665 υ. Ο πυρήνας ηλίου έχει 
4,001506u, δηλαδή είναι 0,030378υ ελαφρότερο από 4 
υδρογόνα(πρωτόνια). Αυτό το 0,76% της µάζας που λείπει είναι η 
ενέργεια που παράγεται κατά την σύντηξη. Τα νετρίνα που 
παράγονται κατά την σύντηξη δεν συνυπολογίζονται, αφού η 
µάζα τους είναι ασήµαντη και διαφεύγουν ανεµπόδιστα από τον 
ήλιο. 
Αν και φαίνεται µικρό το κέρδος σε ενέργεια, σε σχέση µε τις 
χηµικές διαδικασίες είναι τεράστιο(26MeV ανά άτοµο στην 
σύντηξη µε 3eV ανά µόριο σε χηµική έκρηξη, 1 κιλό ήλιο σε 
σύντηξη δίνει ενέργεια όση η καύση 20000 τόνων άνθρακα). 

Αλυσίδα πρωτονίου -πρωτονίου. 

Είναι η κυρίαρχη µορφή σύντηξης στα µικρά αστέρια. 
2 πυρήνες υδρογόνου(πρωτόνια) συγκρούονται και εκπέµπουν  
1 ποζιτρόνιο και 1 νετρίνο, δηµιουργώντας 1 πυρήνα δευτερίου    
(1 πρωτόνιο και 1 νετρόνιο). Το ποζιτρόνιο αµέσως αλληλοεπιδρά 
µε ένα ελεύθερο στο πλάσµα ηλεκτρόνιο και εκπέµπει  
2 φωτόνια γ. 
Ο πυρήνας δευτερίου συλλαµβάνει 1 ακόµη πρωτόνιο και 
σχηµατίζει µέσω της εκποµπής ενός φωτονίου γ έναν πυρήνα 
ηλίου (3Η)(2 πρωτόνια και 1 νετρόνιο). 
Όταν συγκρουστούν 2 πυρήνες (3Η) ελευθερώνονται 2 πρωτόνια 
και το τελικό προϊόν είναι ένας πυρήνας (4Η)(2 πρωτόνια και 2 
νετρόνια). 
Το 91% των συντήξεων στον ήλιο γίνονται µε αυτόν τον τρόπο. 
Στο 9% ενώνεται ένας πυρήνας (3Η) µε έναν βυριλλίου (7Be) 
απελευθερώνοντας 1 φωτόνιο γ. Το 99,9% αυτών των πυρήνων 
συλλαµβάνουν 1 ηλεκτρόνιο και µεταστοιχειώνονται σε (7Li) 
(λίθιο). 



Αυτό απορροφάει 1 πρωτόνιο και διασπάται σε 2 πυρήνες ηλίου. 
Ο µέσος χρόνος για την δηµιουργία ενός πυρήνα δευτερίου είναι 
7,9 δις έτη. 
Η σύγκρουση ποζιτρονίου µε ηλεκτρόνιο γίνεται αµέσως. Το (3Η) 
δηµιουργείται µετά από 1,5 δευτερόλεπτα, (3Η)+(3Η)=(4Η)+p 
+p σε 240000 έτη,(3Η)+(4Η)=(7Be)+γ σε 970000 έτη,(7Be)
+e=(7Li)+u140µέρες, (7Li)+p=(4He)+(4He)σε 10 λεπτά. 

 

Ο κύκλος CNO 

(12C)+p=(13N)+γ (1 εκέτη).(13N)=(13C)+e+u (600 
δευτερόλεπτα). (13C)+p=(14N)=γ (200000 έτη).(14N)+p=(15 
O)+γ (30 εκέτη). (15 O)= (15N)+e+u (120 δευτερόλεπτα). 
(15Ν)+p=(12C)=(4He)(1000 έτη).  
Σε αυτόν τον κύκλο λαµβάνει µέρος, αρκετές φορές, ο άνθρακας 
σαν καταλύτης. Η ενέργεια που απελευθερώνεται είναι λίγο 
µικρότερη από αυτή στην αλυσίδα πρωτονίου- πρωτονίου. Έτσι 
τα νετρίνα έχουν µεγαλύτερη ενέργεια. Σε µεγάλες θερµοκρασίες 
ο κύκλος αυτός κυριαρχεί (30 εκ. βαθµοί, πυρήνες µεγάλων 
αστεριών). Επειδή κατά την δηµιουργία των πρώτων αστεριών 
δεν υπήρχε άνθρακας, αυτός ο κύκλος άρχισε να 
πραγµατοποιείται στα µεγάλα αστέρια 2ης γενιάς, µετά τον 
εµπλουτισµό των νεφελωµάτων από τις εκρήξεις σ. νόβα µε 
άνθρακα. 
Βλέπουµε ότι ο κύκλος CNO είναι σχετικά πιο γρήγορη διαδικασία 
από την αλυσίδα πρωτονίου- πρωτονίου, ένας λόγος που τα 
µεγάλα αστέρια καταναλώνουν τα καύσιµα τους πολύ γρήγορα.  



Ο άλλος λόγος είναι ότι αναλογικά έχουν πολύ µεγαλύτερο 
πυρήνα(περιοχή σύντηξης). Ακόµα, χωρίς το κβαντικό φαινόµενο 
της σήραγγας, κατά το οποίο ένα σωµατίδιο µπορεί να υπερβεί 
ένα µεγάλο ενεργειακό φράγµα, δεν θα επαρκούσε η 
θερµοκρασία στον πυρήνα για την σύντηξη. Θα χρειαζόταν πολύ 
µεγαλύτερη θερµοκρασία.  

 

Τα ηλιακά νετρίνα. 

Σε αντίθεση µε την ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία, τα νετρίνα 
µπορούν να µας δώσουν πληροφορίες για το εσωτερικό του 
ηλίου. Κάθε δευτερόλεπτο, 10στη14 νετρίνα ανά κυβικό µέτρο 
διαπερνούν τη Γη. Κατά µέσο όρο, ένα νετρίνο µπορεί να 
διαπεράσει σίδηρο πάχους 30 ετών φωτός, χωρίς να 
αλληλοεπιδράσει µε την ύλη. Με ειδικές κατασκευές- τηλεσκοπία 
νετρίνων µπορούµε να ανιχνεύσουµε κάποια από τα ελάχιστα που 
<σταµατάνε>εδώ στη Γη. 
Τα ηλιακά νετρίνα αλλάζουν τύπο, δίνοντας λύση στο πρόβληµα 
της έλλειψης νετρίνων (µετρούσαµε πολύ λιγότερα από ότι 
προέβλεπε η θεωρία). Η παρατηρήσιµη ροή ηλιακών νετρίνων 
είναι µικρότερη από την αναµενόµενη, ενώ η ροή και των 3 
τύπων είναι αυτή που προβλέπεται από την θεωρία. Τα νετρίνα 
έχουν 3 τύπους, τα νετρίνα ηλεκτρονίου, τα νετρίνα µιονίου και 
τα τ-νετρίνα. Τα νετρίνα που δηµιουργούνται στον πυρήνα του 
ηλίου πρέπει να είναι νετρίνα ηλεκτρονίου. Με την αλλαγή του 
τύπου µένει µόνο το 1/3 των νετρίνων ηλεκτρονίου σε αυτόν τον 



τύπο. Η ροή των νετρίνων είναι σύµφωνη µε τα συµπεράσµατα 
από την ηλιοσεισµολογία. Η µεταµόρφωση των νετρίνων από τον 
ένα τύπο στον άλλο µας δείχνει ότι δεν είναι άµαζα, αλλά έχουν 
έστω και ελάχιστη µάζα. 

Ο ρυθµός παραγωγής ενέργειας του ήλιου. 

Κάθε δευτερόλεπτο στον ήλιο συντήκονται 564 εκ τόνοι 
υδρογόνο σε 560 εκ. τόνους ηλίου. Η διαφορά των 4 τόνων 
απελευθερώνεται ως ενέργεια. Στα 4,5 δις έτη ζωής του, ο ήλιος 
έχει απελευθερώσει 6Χ10στη26η κιλά ενέργειας, το 0,03% της 
µάζας του. 

Η πορεία της ζωής του ήλιου. 

Δηµιουργία 
Όλα τα αστέρια έχουν περιορισµένη διάρκεια ζωής. Ο ήλιος µας 
υπολογίζεται να ζήσει περίπου 10 δις. έτη συνολικά. Η 
λαµπρότητα και η θερµοκρασία είναι τα στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν ένα αστέρι, δίνοντάς µας τη θέση του στο 
διάγραµµα H/R. Η θερµοκρασία του µας γίνεται γνωστή από το 
χρώµα του. 
Τα αστέρια γεννιούνται, όταν τµήµατα ψυχρού νεφελώµατος, 
µοριακού υδρογόνου κυρίως, συµπυκνώνονται και καταρρέουν 
υπό το βάρος τους. Συνήθως µια κοντινή έκρηξη σ. νόβα ή ακόµα 
και ο αστρικός άνεµος κοντινών αστεριών είναι το αίτιο της 
διαταραχής του νεφελώµατος. Το πρώτο αστέρι, πριν φτάσει ο 
πυρήνας του σε θερµοκρασία ικανή για να ξεκινήσει η 
θερµοπυρηνική σύντηξη, ακτινοβολεί στο υπεριώδες, 
απελευθερώνοντας το άστρο από το υπόλοιπο νεφέλωµα. Έτσι 
αρχίζει να γίνεται ορατό. Ο βαθµός ιονισµού και η πίεση στο 
εσωτερικό του αστέρα αυξάνονται συνέχεια.  



 
Κύρια ακολουθία 
Σε αυτήν (του διαγράµµατος H/R) ανήκουν τα αστέρια, που 
µεταστοιχειώνουν το υδρογόνο τους σε ήλιο στον πυρήνα τους. 
Έτσι, µε την παραγόµενη ακτινοβολία σε αυτήν τη διαδικασία, 
ισοσταθµίζουν την βαρυτική πίεση. Στην κύρια ακολουθία 
περνούν το 80% της ζωής τους, δηλαδή 10 δις έτη για τον ήλιο 
µας. Έτσι βρίσκουµε τα περισσότερα αστέρια στο διάγραµµα να 
είναι στην κ. ακολουθία. 

Στο δρόµο για ερυθρό γίγαντα. 
Σταδιακά ο πυρήνας του άστρου γεµίζει µε ήλιο, αντί του 
υδρογόνου. Ο πυρήνας γίνεται πιο πυκνός και πιο ζεστός, 
επιταχύνοντας την σύντηξη. Η ακτίνα του ηλίου θα µεγαλώσει και 
η θερµοκρασία του θα αυξηθεί. Στην ηλικία των 5,5 δις ετών, σε 
1 δις έτη περίπου από τώρα, η µέση θερµοκρασία στη Γη θα είναι 
30 β Κελσίου λόγω διαστολής του ηλίου. Σε ακόµη 1 δις έτη θα 
είναι πάνω από 100 β Κελσίου. 
Σε ηλικία 9,5 δις. έτη η σύντηξη στον ήλιο θα περάσει κρίση. Δεν 
θα υπάρχει πια αρκετό υδρογόνο στον πυρήνα, ώστε να 
διατηρηθεί η σύντηξη στον σηµερινό ρυθµό. Λόγω της µείωσης 
της ακτινοβολίας θα συρρικνωθεί ο πυρήνας από τη βαρύτητα. 
Έτσι θα αυξηθεί η πίεση και η θερµοκρασία αρκετά, ώστε να 
αρχίσει η σύντηξη υδρογόνου γύρω από τον πυρήνα. Η 
απελευθέρωση ενέργειας (ακτινοβολία) από αυτόν τον 
<φλοιό>κάνει το αστέρι να διασταλεί. Η θερµοκρασία της κατά 
πολύ µεγαλύτερης τώρα επιφάνειας πέφτει, και το αστέρι 
σταδιακά κοκκινίζει. 

Κόκκινος γίγαντας 
Η ποσότητα υδρογόνου που συντήκεται στον φλοιό µεγαλώνει 
σταθερά, αφού λόγω της αύξησης της πίεσης και της 
θερµοκρασίας η περιοχή, όπου γίνεται η σύντηξη, µεγαλώνει 



συνεχώς. Ο φλοιός µεγαλώνει προς τα έξω και η παραγωγή 
ακτινοβολίας αυξάνεται. Ο ήλιος διαστέλλεται, και τα εξωτερικά 
του στρώµατα ψύχονται. Φτάνει 2000 φορές την λαµπρότητα που 
είχε και µεγαλώνει 150 φορές σε ακτίνα. Ο ήλιος βρίσκεται πια 
στον κλάδο των γιγάντων στο διάγραµµα.  
Ο Ερµής και η Αφροδίτη καταπίνονται από τον ήλιο. Η βαρυτική 
έλξη στην ηλιακή επιφάνεια έχει ελαττωθεί τόσο, ώστε το 1/3 της 
µάζας του ηλίου να διαφύγει στο διάστηµα. Οι µεγάλοι ηµιάξονες 
των τροχιών των πλανητών θα αυξηθούν κατά 40%. 
Στον πυρήνα του δεν γίνεται πια σύντηξη, η πυκνότητα του 
οποίου έχει αυξηθεί κατά 10000 φορές. 

Εκφυλισµένη ύλη και φλας ηλίου (Heliumflash). 

Μετά την εξέλιξή του σε ερυθρό γίγαντα, στον πυκνό από ήλιο 
πυρήνα του Ηλίου η πυκνότητα αυξάνεται, λόγω της καύσης 
υδρογόνου στο φλοιό. Τελικά στον πυρήνα η πίεση θα υπερβεί το 
1 εκ. γραµµάρια το κυβικό εκατοστό, µε αποτέλεσµα τον 
εκφυλισµό της ύλης. Δηλαδή η ύλη στον πυρήνα δεν 
περιγράφεται πια µε τους νόµους της φυσικής. Δεν ισχύει η 
απαγορευτική αρχή του Pauli, και η θερµοκρασία δεν παίζει 
κυρίαρχο ρόλο, αλλά µόνο η πίεση. Η θερµοκρασία ανεβαίνει 
τόσο, ώστε το ήλιο να µεταστοιχειώνεται σε βαρύτερα στοιχεία. 
Η πίεση δεν ανεβαίνει στην εκφυλισµένη ύλη, αλλά παραµένει 
σταθερή, και η παραγόµενη ενέργεια καταναλώνεται στο να 
συντηρεί την κατάσταση εκφύλισης. 
Έτσι ανεβαίνει δραµατικά η θερµοκρασία, εκτελώντας ακαριαία 
καύση του στοιχείου ήλιο. Αυτή η διαδικασία λέγεται φλας ηλίου. 
Μόνο αφού πέσει η πίεση και πάψει ο εκφυλισµός (όταν αυξηθεί 
πάρα πολύ η θερµοκρασία, παύει ο εκφυλισµός) µπορεί να γίνει 
οµαλή καύση του ηλίου στον πυρήνα, µετά την σύντοµη διαστολή 
του. Ο φλοιός καύσης υδρογόνου µετακοµίζει σε πιο εξωτερικά 
στρώµατα του ηλίου. Τα εξωτερικά στρώµατα δεν µας επιτρέπουν 
να παρατηρήσουµε αυτές τις διεργασίες, αυτές µένουν κρυφές 
στο εσωτερικό του ηλίου. Τέλος, η λαµπρότητά του θα πέσει, 
λόγω µικρότερης απόδοσης, του πιο εξωτερικού φλοιού 
σύντηξης. Η φάση της καύσης του ηλίου είναι πολύ σύντοµη σε 
σχέση µε την καύση του υδρογόνου στην κ. ακολουθία, επειδή 



δεν αποδίδει ενεργειακά το ίδιο καλά. Το ήλιο πρέπει να καίγεται 
πιο γρήγορα, ώστε να αντισταθµίσει την πίεση από την βαρύτητα. 

Φλοιός καύσης υδρογόνου και φλοιός καύσης ηλίου. 
Όταν τελειώσουν και τα καύσιµα ηλίου στον πυρήνα, η καύση 
του ηλίου θα γίνεται σε έναν φλοιό γύρω από τον πυρήνα. Τότε 
θα έχουµε έναν φλοιό καύσης ηλίου και πιο έξω έναν φλοιό 
καύσης υδρογόνου. Αυτή η φάση είναι όµως αρκετά σύντοµη. Το 
αστέρι θα είναι αρκετά ασταθές, θα πηγαινοέρχεται στον 
οριζόντιο πια κλάδο του H/R (οριζόντια κίνηση σηµαίνει σταθερή 
λαµπρότητα και αυξοµείωση θερµοκρασίας) και η ακτίνα του θα 
µεταβάλλεται από 50 ως 250 φορές της σηµερινής. Όταν η 
ακτίνα του θα είναι πιο µικρή, θα έχει µεγαλύτερη επιφανειακή 
θερµοκρασία από την φάση που η ακτίνα του θα είναι µεγάλη, µε 
αποτέλεσµα την οριζόντια κίνησή του στον οµώνυµο κλάδο. 

Λευκός νάνος. 

Τα εξωτερικά στρώµατα του Ηλίου σιγά- σιγά διαφεύγουν της 
βαρυτικής του έλξης. Αποµένει ένας πυρήνας που δεν µπορεί να 
συντήξει άλλο την ύλη.  
Το αστέρι θα βρίσκεται στον ασυµπτωτικό κλάδο, και θα 
σχηµατίσει ένα κουκούλι γύρω του, που θα εξελιχθεί σε πρώτο- 
πλανητικό (διαχωρίζεται από τον πυρήνα) και αργότερα 
πλανητικό νεφέλωµα (ιονισµένο από τον αστρικό άνεµο του 
πλέον λευκού νάνου). 
Η βαρύτητα δεν εµποδίζεται πια από ακτινοβολία και συρρικνώνει 
τον εκφυλισµένο πυρήνα σε ένα υπερ- πυκνό σώµα από άνθρακα 
και οξυγόνο. Με µόλις 10πλασια ακτίνα από αυτή της Γης, έχει 
θερµοκρασία 100000 β Κελβιν. (Η θέση του στο διάγραµµα θα 
είναι κάτω και αριστερά, δηλαδή πολύ καυτός αλλά µε µικρή 
λαµπρότητα). Ακτινοβολεί στο υπεριώδες, κάνοντας τα εξωτερικά 
στρώµατά του, που έχουν πλέον αποµακρυνθεί, να λάµπουν. Για 
δεκάδες χιλιάδες έτη αυτά θα λάµπουν ως πλανητικό νεφέλωµα. 
Στο κέντρο του µένει ένας λευκός νάνος, ένα εκφυλισµένο αστέρι 
που δεν µπορεί να συντήξει, το οποίο µετά από δις έτη θα ψυχθεί 
σε µαύρο νάνο.    



Η περιστροφή του ηλίου. 
Ο ήλιος περιστρέφεται κατά µέσο όρο σε 26 ηµέρες. Λόγω 
µεγάλης περιφέρειας, ένα σηµείο στην επιφάνειά του περιφέρεται 
µε 4 φορές µεγαλύτερη ταχύτητα από ότι ένα αντίστοιχο σηµείο 
στη Γη. Στον ισηµερινό του κινείται πιο γρήγορα από ότι στους 
πόλους. Έτσι ο ισηµερινός περιστρέφεται σε 25 ήµερες και οι 
πόλοι του σε 30. Δεν παρατηρούµε πλάτυνση στον ισηµερινό. 
Όλοι οι πλανήτες περιφέρονται του ηλίου στην κατεύθυνση 
περιστροφής του. Λόγω της διαφορικής κίνησης των περιοχών 
του µε διαφορετικό ηλιογραφικό πλάτος, που οφείλεται στο ότι 
δεν είναι στερεό σώµα, βλέπουµε ότι οι ενεργές περιοχές της 
επιφάνειας µετακινούνται κατά πλάτος, έχουν ίδια κίνηση και 
κινούνται µέσα στις οµάδες τους.  
  

Η περιστροφή των εσωτερικών περιοχών. 

Η διαφοροποίηση της περιστροφής του ηλίου δεν είναι µόνο κατά 
πλάτος, αλλά και κατά βάθος. Με την βοήθεια της 
ηλιοσεισµολογίας, µετράµε την περιστροφή της περιοχής 
συναγωγής στις 27 ηµέρες. Εδώ η περιστροφή είναι ίδια σε όλα 
τα πλάτη, ο ήλιος συµπεριφέρεται σαν ένα στερεό σώµα. Ανάµεσα 
σε αυτήν την περιοχή και την περιοχή διαφορικής περιστροφής 
δηµιουργείται το µαγνητικό πεδίο του ηλίου. 
Οι ενεργές περιοχές στην επιφάνεια συνδέονται µε ανοδικά 
µαγνητικά ρεύµατα από εκείνη την περιοχή. Οι µεγάλες ενεργές 
περιοχές ίσως να δέχονται ρεύµατα από µεγαλύτερο βάθος, γι’ 
αυτό και κινούνται πιο γρήγορα. Η διαφορά ταχύτητας 
περιστροφής σε σχέση µε την επιφάνεια κοντά στον ισηµερινό 
αποδίδεται σε θερµικές διαδικασίες, που κάνουν την στροφορµή 
να στριµώχνεται προς τα µεγάλα πλάτη. 



Παρατηρώντας την ηλιακή ταλάντωση (oscillation)-
ηλιοσεισµολογία. 

 

Η κίνηση της φωτόσφαιρας είναι µετρήσιµη, δηλαδή η 
περιστροφή, η συναγωγή και η ταλάντωση. Η επιφάνεια του 
ηλίου κινείται πάνω- κάτω. Η µέγιστη ταχύτητα της ταλάντωσης 
είναι 500 m/s. Οι παρατηρήσιµες κινήσεις δεν έχουν 
κανονικότητα. Τοπικές περιοχές της φωτόσφαιρας βυθίζονται και 
ανυψώνονται, κάπως ανώµαλα, για αποστάσεις αρκετών 
χιλιοµέτρων σε χαρακτηριστικές περιόδους των 5 λεπτών ή κάτι 
ανάλογο. Παρά την έλλειψη συνοχής, εδώ και δεκαετίες 
γνωρίζουµε ότι οι κινήσεις που παρατηρούµε είναι συνδυασµένα 
αποτελέσµατα πολλών καθολικών ταλαντώσεων 
(globaloscillations) που έχουν µεγάλη κανονικότητα. Κάθε 
ταλάντωση σχετίζεται µε συναφή κίνηση όλης της επιφάνειας του 
ηλίου, και κάθε µία έχει την χαρακτηριστική περίοδό της. Η 
επίδραση κάθε ξεχωριστής ταλάντωσης στην γενική κίνηση της 
επιφάνειας είναι µικρή- λιγότερη από 0,2 m/s. Μερικές 
ταλαντώσεις χαµηλής συχνότητας διεισδύουν βαθιά στο 
εσωτερικό του ηλίου. Έτσι, οι συνθήκες στο εσωτερικό του ηλίου 
επηρεάζουν την σχετική σηµασία των διάφορων καθολικών 
ταλαντώσεων και τις λεπτοµερείς κινήσεις της επιφάνειας που 
παράγουν. Χάρη στη ύπαρξη αυτών των βαθιά ριζωµένων 
ταλαντώσεων µπορούµε να γνωρίσουµε το εσωτερικό του ηλίου, 
παρατηρώντας την επιφάνειά του.  



Η διαδικασία µοιάζει µε την µελέτη του εσωτερικού της Γης µέσω 
της σεισµολογίας. Η ηλιοσεισµολογία χρησιµοποιείται για την 
επαλήθευση των θεωριών µας για το εσωτερικό του ηλίου. Η 
ταχύτητα του ήχου στον ήλιο, µας παρουσιάζει την µεταλλικότητά 
του. Τα παραδοσιακά µοντέλα µονοδιάστατης ατµόσφαιρας µας 
δίνουν τις υψηλότερες τιµές µεταλλικότητας, ενώ τα τρισδιάστατα 
λίγο χαµηλότερες. Η ταχύτητα του ήχου σε ένα αέριο επηρεάζεται 
από την θερµοκρασία, και διαφορές στην ταχύτητα του ήχου µας 
δείχνουν διαφορές στην θερµοκρασία. Η απόκλιση από τα ηλιακά 
µοντέλα είναι µικρότερη από 1%, άρα αυτά µας περιγράφουν την 
πραγµατικότητα. Αυτά τα αποτελέσµατα συµφωνούν σε 
θερµοκρασία του πυρήνα 15,7 εκ. Κ. Οι διαφοροποιήσεις από το 
ηλιακό µοντέλο έχουν ενδιαφέρον, γιατί αντικατοπτρίζουν 
απρόσµενες διεργασίες στον ήλιο. Το σύνορο των 0,713 ηλιακών 
ακτίνων ανάµεσα στην ζώνη ακτινοβολίας και την συναγωγή είναι 
εξέχων. Η θερµοκρασία στην ζώνη ακτινοβολίας είναι µεγαλύτερη 
από ότι αναµέναµε κοντά στο παραπάνω σύνορο, ενώ η 
θερµοκρασία στην ζώνη συναγωγής είναι η αναµενόµενη από τα 
µοντέλα. Η ηλιοσεισµολογία χρησιµοποιείται επίσης για την 
έρευνα της περιστροφής των εσωτερικών ζωνών στον ήλιο. Από 
τις κηλίδες συµπεραίνουµε την διαφορική κίνηση της 
φωτόσφαιρας, και η ηλιοσεισµολογία µας παρέχει µια µέθοδο 
µέτρησης της αλλαγής της περιστροφής ανάλογα µε το βάθος. Η 
διαφορική περιστροφή φτάνει µέχρι µέσα στην ζώνη της 
συναγωγής, αλλά πιο µέσα, ο ήλιος περιστρέφεται σαν συµπαγές 
σώµα.                  

 

Το µαγνητικό πεδίο. 



Η ύλη στον ήλιο είναι κυρίως σε µορφή πλάσµατος. Το πλάσµα 
δεν είναι ούτε αέριο, ούτε υγρό, ούτε και στερεό. Το πλάσµα έχει 
την ιδιότητα, να µην δεσµεύονται τα ηλεκτρόνια στους ατοµικούς 
πυρήνες, και έχει επίσης µεγάλη αγωγιµότητα. Έτσι ο ήλιος έχει 
αγωγιµότητα ανάλογη µε αυτή του χαλκού. Λόγω της διαφορικής 
περιστροφής σε πλάτος, το µαγνητικό πεδίο παραµορφώνεται. Το 
πλάσµα έχει την ιδιότητα να παγιδεύει τις µαγνητικές γραµµές, 
που πρέπει να ακολουθούν την κίνηση της ύλης. Αυτές φτάνουν 
στα όρια της δυνατής παραµόρφωσής τους σχηµατίζοντας τόξα. 
Τα τόξα αυτά τα βλέπουµε στις εκλάµψεις πάνω από ηλιακές 
κηλίδες. Οι προπορευόµενη κηλίδα- κάθοδος της έκλαµψης 
αποτελεί τον νότιο πόλο, ενώ η ακολουθούµενη κηλίδα-άνοδος 
της έκλαµψης τον βόρειο µαγνητικό πόλο. Εκεί εµποδίζεται και η 
τοπική συναγωγή της ύλης, έτσι στις κηλίδες η θερµοκρασία είναι 
χαµηλότερη. Οι σκοτεινότερες και πιο ψυχρές περιοχές του Ηλίου 
είναι και τα ισχυρότερα µαγνητικά του πεδία. 
Κάθε 11 χρόνια αντιστρέφεται το µαγνητικό πεδίο του Ηλίου. 
Αυτό έχει άµεση σχέση µε την δραστηριότητα στην επιφάνειά 
του. Τα 11 χρόνια είναι ένας µέσος όρος, µε διακύµανση από 9 
ως 14 έτη. Αυτό έχει να κάνει µε τον ρυθµό συναγωγής από το 
εσωτερικό του. Τεράστιες φούσκες ύλης παγιδεύουν το µαγνητικό 
πεδίο κατά την συναγωγή, αυξάνοντας την δραστηριότητα και 
αντίστοιχα µειώνοντάς την στα διαστήµατα ανάµεσα στις 
συναγωγές. Το µαγνητικό πεδίο ακολουθεί την κίνηση Κοριόλι, 
κατά τους δείκτες του ρολογιού στο βόρειο ηµισφαίριο και 
αντίθετα στο νότιο. Έτσι σχηµατίζονται µικρότερα τοπικά 
µαγνητικά πεδία. 

Τα φαινόµενα στον ήλιο. 

Στην φωτόσφαιρα. 
Η µορφή του φάσµατος του ηλίου. 
Οι φασµατικές γραµµές έχουν µη µηδενικό πάχος, γιατί όταν τα 
άτοµα κινούνται µε µεγάλη ταχύτητα σε διαφορετικές 
κατευθύνσεις έχουµε το φαινόµενο ντόπλερ. 
Επίσης, όταν τα άτοµα συγκρούονται µε µεγάλες ταχύτητες, η 
µέση παραµονή των ηλεκτρονίων σε ενεργειακά ανώτερη 
βαθµίδα µειώνεται, µε αποτέλεσµα να µην έχουµε ακριβώς την 
ίδια συχνότητα παντού. 



Το πέρασµα γρήγορων ηλεκτρονίων κοντά από ένα πρωτόνιο 
µπορεί να µειώσει την ταχύτητά τους, ελευθερώνοντας ένα 
φωτόνιο. Αντίθετα, µπορεί να απορροφήσουν ένα φωτόνιο και να 
επιταχύνουν. Αυτά τα φωτόνια δεν είναι κβαντικά, µπορούν να 
έχουν οποιαδήποτε ενέργεια, δηµιουργώντας ένα συνεχές φάσµα. 
Οι γραµµές απορρόφησης του ηλίου δηµιουργούνται στην 
χρωµόσφαιρα.  

Η ορατή επιφάνεια. 
Η επιφάνεια του ηλίου είναι αυστηρά καθορισµένη, αντίθετα µε 
ότι θα περιµέναµε από µια σφαίρα αερίου, όπου µειώνεται η πίεση 
ανάλογα µε την απόσταση από το κέντρο. Θα έπρεπε όµως να 
υπάρχει µεγάλη ασάφεια στον ορισµό της επιφάνειας. Λόγω της 
µεγάλης απορροφητικότητας φωτονίων δεν µπορούµε να δούµε 
στο εσωτερικό του ηλίου. Αυτό συµβαίνει λόγω κάποιων πυρήνων 
υδρογόνου (πρωτόνια) που δεσµεύουν 2 ηλεκτρόνια, άρα είναι 
αρνητικά φορτισµένοι. Το δεύτερο ηλεκτρόνιο έχει χαλαρούς 
δεσµούς µε τον πυρήνα, έτσι αποσπάται εύκολα µέσω ενός 
φωτονίου. Με αυτή την διαδικασία ελευθερώνεται ένα 
ηλεκτρόνιο, αλλά το φωτόνιο απορροφάται, στερώντας µας το 
φως. Έτσι ο ήλιος δεν εµφανίζεται διάφανος. Μπορούµε να δούµε 
µόνο σε βάθος 500 χιλιοµέτρων. 

Η µείωση της φωτεινότητας στην άκρη του ηλίου. 
Σε όλους µας είναι γνωστό ότι ο ήλιος φαίνεται λιγότερο λαµπρός 
στην άκρη από ότι στην µέση του δίσκου. Αυτό δεν παρατηρείται 
σε κάποιο επίγειο καυτό αντικείµενο. Αυτή η µείωση είναι στο 
µπλε πιο έντονη από ότι στο κόκκινο, γι’ αυτό βλέπουµε την άκρη 
του να κοκκινίζει. Ο λόγος είναι ότι στο κέντρο του δίσκου 
µπορούµε να δούµε σε µεγαλύτερο βάθος, άρα σε πιο θερµές 
περιοχές του ηλίου. Ο ήλιος έχει ως επιφάνεια ένα λεπτό, ηµι- 
διαπερατό κέλυφος αερίου. Οι άκρες του ηλιακού δίσκου 
φαίνονται πιο σκοτεινές, και διακρίνουµε µια σταδιακή µείωση της 
λαµπρότητας από το κέντρο προς τις άκρες. Επειδή το άκρο της 
εικόνας του ηλίου ονοµάζεται ηλιακή χαλάρωση (solarlimp), 
ονοµάζουµε αυτήν την σταδιακή ελάττωση της λαµπρότητας 
σκοτείνιασµα χαλάρωσης (limpdarkening). Το φαινόµενο αυτό 
συµβαίνει επειδή κοιτώντας τον ήλιο δεν βλέπουµε την 
επιφάνεια, αλλά και λίγο µέσα από αυτήν (µέχρι βάθος 500 
χιλιόµετρα). Έτσι κοιτώντας στις άκρες του δίσκου βλέπουµε 
µόνο την επιφάνεια  και όχι πιο µέσα στον ήλιο, λόγω της γωνίας 



µας (δεν κοιτάµε κάθετα τον ήλιο). Όσο κοιτάµε πιο πολύ προς το 
άκρο του δίσκου, τόσο βλέπουµε πιο ρηχά, και όχι σε βάθος, 
στον δίσκο του. Επειδή η ύλη στον ήλιο είναι πιο θερµή όσο 
πλησιάζουµε προς τον πυρήνα του, οι εσωτερικές περιοχές 
εκπέµπουν περισσότερη ακτινοβολία, άρα  εµφανίζονται 
λαµπρότερες από την επιφάνειά του. (Αν και κοιτώντας προς τις 
άκρες η γραµµή θέασης διεισδύει περισσότερο στον ήλιο, λόγω 
µεγαλύτερης πίεσης στο εσωτερικό του, αυτή η παράµετρος δεν 
είναι τόσο σηµαντική). 

Θερµοκρασία. 
Κάθε σώµα που έχει θερµοκρασία πάνω από το απόλυτο µηδέν 
ακτινοβολεί θερµότητα. Ανάλογη µε αυτή την ακτινοβολία είναι η 
θερµοκρασία του. Έτσι µπορούµε να υπολογίσουµε την 
θερµοκρασία του Ηλίου ανάλογα µε την εκποµπή  
ακτινοβολίας και το µέγεθος της επιφάνειάς του (5800 β. Κελβιν). 

Κοκκίωση και υπερ- κοκκίωση. 
Ο ήλιος φαίνεται να σχηµατίζει κόκκους στην επιφάνειά του. 
Βλέπουµε µικρές κυψέλες µε ανοµοιόµορφο σχήµα, µεγέθους 
1-1,5 δευτερολέπτου της µοίρας, σε πυκνή διάταξη. Αυτό το 
ονοµάζουµε κοκκίωση. Οι κόκκοι αυτοί διαρκούνε 10 λεπτά της 
ώρας περίπου, και µετά διασπώνται. Τα χωρίσµατα ανάµεσα 
στους κόκκους έχουν µόλις το 75% της λαµπρότητας των 
κόκκων, είναι δηλαδή 400 βαθµούς πιο ψυχρά. Φασµατοσκοπικά 
έχουµε διαπιστώσει ότι µέσα στους κόκκους ανεβαίνει ύλη µε 
ταχύτητα 400 µέτρα το δευτερόλεπτο, και στα χωρίσµατα πέφτει 
ύλη(πιο ψυχρή, άρα και πιο πυκνή) µε την ίδια ταχύτητα. Η 
κοκκίωση είναι το ανώτερο όριο της ζώνης συναγωγής. Βάση των 
κινήσεων των κόκκων συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν και υπερ- 
κόκκοι, περιοχές 35000 χιλιοµέτρων µε διάρκεια ζωής 1,5 µέρες 
περίπου. 
Ένα βαθύτερο στρώµα κελιών (cells) µε τυπικό βάθος 30000 
χιλιόµετρα, φιλοξενεί το φαινόµενο της υπερ-κοκκίωσης 
(supergranulation). Οι υπερ-κόκκοι δεν φαίνονται στην 
φωτόσφαιρα ως λαµπρότεροι και σκοτεινότεροι λεκέδες (αντίθετα 
µε την κοκκίωση), αλλά η παρουσία τους συµπεραίνεται από την 
αναλυτική παρατήρηση της κίνησης της ύλης στην φωτόσφαιρα ή 
από τις µετρήσεις της διακύµανσης του µαγνητικού πεδίου. 
Μπορεί να υπάρχουν και κατώτερα στρώµατα µε γιγάντια κελιά 
συναγωγής, αλλά αυτό δεν έχει αποδειχτεί. 



Οι ηλιακές εκλάµψεις 
Οι περιοχές όπου σχηµατίζονται οι φλόγες είναι 2000 βαθµούς 
πιο θερµές από την φωτόσφαιρα. Συνήθως εµφανίζονται κοντά 
σε οµάδες κηλίδων και αποτελούν εξέλιξη της δηµιουργίας τους. 
Αποτελούν σηµάδι µαγνητικής δραστηριότητας. Δεν υπάρχουν 
κηλίδες χωρίς φλόγες, αλλά παρατηρούµε φλόγες χωρίς κηλίδες. 
Κάθε φλόγα διαρκεί από λεπτά ως ηµέρες, αλλά οι οµάδες έχουν 
µέσο όρο ζωής 90 µέρες. Μια οµάδα από φλόγες διαρκεί 3 φορές 
περισσότερο από µια οµάδα κηλίδων. Οι φλόγες παρατηρούνται 
σε όλο το ηλιακό πλάτος, αλλά µετά τις 50 µοίρες εµφανίζονται 
σηµειακές. 

Φλόγες στους πόλους. 
Οι φλόγες σε πλάτη πάνω από τις 50 µοίρες ονοµάζονται πολικές. 
Σχηµατίζονται σε περιοχές όπου παρατηρούνται πολικά κενά στο 
στέµµα του ηλίου. Στους πόλους τις παρατηρούµε συχνά ως 
λαµπρά αντικείµενα. Ο κύκλος εµφάνισής τους έχει τα εξής 
χαρακτηριστικά. 
Διαρκεί 8-12 χρόνια 
Αρχίζει µε το µέγιστο της δραστηριότητας ηλιακών κηλίδων. 
Πρώτα εµφανίζονται µεµονωµένες φλόγες στις 50-70 µοίρες. 
Στα επόµενα χρόνια, όταν µειωθεί η δραστηριότητα των κηλίδων, 
µεταναστεύουν οι περιοχές δηµιουργίας τους προς τους πόλους. 
Οι µισές φλόγες έχουν διπολικότητα, µε τους πόλους τους να 
είναι αντίθετοι αυτών των κηλίδων τους. 
Οι πολικές φλόγες µας βοηθούν στη µέτρηση της περιστροφής 
των πολικών περιοχών του ηλίου. 

Οι ηλιακές κηλίδες. 
Το µαγνητικό πεδίο υποβαθµίζει την συναγωγή. Αυτό µειώνει τον 
ρυθµό µεταφοράς ενέργειας στην φωτόσφαιρα, µε αποτέλεσµα 
τις σχετικά ψυχρές κηλίδες. Οι µαγνητικές γραµµές στην umbra 
(σκιά) σε µια κηλίδα είναι σχεδόν κάθετες στην επιφάνεια του 
ηλίου, και στην penumbra (παρασκιά) κάµπτονται. Αφού έτσι το 
µαγνητικό πεδίο µπορεί να έχει κατεύθυνση ή προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω, µια µεµονωµένη κηλίδα αποτελεί έναν νότιο 



(θετικό) ή βόρειο (αρνητικό) πόλο. Έτσι δηµιουργούνται ζευγάρια 
κηλίδων (αρνητικός και θετικός πόλος).  

 

Όταν µετράµε το µαγνητικό πεδίο πάνω από την φωτόσφαιρα, 
βρίσκουµε ότι εκτεταµένες περιοχές γύρω από κηλίδες έχουν την 
ίδια πολικότητα µε αυτές, αλλά µε µικρότερη ισχύ πεδίου. Η 
ένταση του µαγνητικού πεδίου στην φωτόσφαιρα µπορεί να 
µετρηθεί χάρη στο φαινόµενο Zeeman, που εµφανίζεται όταν τα 
άτοµα ή ιόντα βρίσκονται σε ένα ισχυρό µαγνητικό πεδίο. Οι 
ενεργειακές στάθµες των ηλεκτρονίων των ατόµων και ιόντων 
αλλοιώνονται από το µαγνητικό πεδίο, µε αποτέλεσµα οι 
µεµονωµένες φασµατικές γραµµές να χωρίζονται σε 2-3 γραµµές 
µε ελάχιστα διαφορετικό µήκος κύµατος. Το µέγεθος του 
φαινοµένου είναι µικρό, στο ισχυρό µαγνητικό πεδίο µιας ηλιακής 
κηλίδας οι φασµατικές γραµµές χωρίζουν µόλις κατά 10στη-3nm. 
Ο χάρτης αυτού του µετρήσιµου φαινοµένου ονοµάζεται 
µαγνητόγραµµα. 

Οι ηλιακές κηλίδες αποτελούν τα πιο εµφανή σηµάδια στον ήλιο. 
Η διαταραχή του µαγνητικού πεδίου εµποδίζει την συναγωγή, µε 
αποτέλεσµα να ανέρχεται λιγότερη από την καυτή ύλη. Έτσι 
δηµιουργούνται πιο ψυχρές περιοχές, που τις βλέπουµε ως πιο 
σκοτεινές. Η θερµοκρασία τους είναι 4000 Κ.,2000 βαθµούς 
χαµηλότερη από την υπόλοιπη φωτόσφαιρα. 
Μια υποθετική ηλιακή κηλίδα στον ουρανό, στην απόσταση της 
Σελήνης, θα ήταν 100 φορές φωτεινότερη από αυτήν. Το µαύρο 
χρώµα τους οφείλεται στην αντίληψη του κοντράστ από τα µάτια 
µας. 



Οι κηλίδες µπορούν να φτάσουν τα 70000 χιλιόµετρα διάµετρο 
και είναι γνωστές απο την αρχαιότητα, αφού µπορούν να γίνουν 
ορατές, π.χ. µέσα από αραιή συννεφιά, ακόµα και µε γυµνό µάτι. 
Τα χαρακτηριστικά τους είναι  ότι: 
Περιβάλλονται από ισχυρότατο µαγνητικό πεδίο. 
Έχουν χαµηλότερη θερµοκρασία και µειωµένη λαµπρότητα. 
Περιγράφουν την τοπική ροή της ύλης. 

Οι κηλίδες δεν διαφέρουν από την υπόλοιπη επιφάνεια του ηλίου 
στην σύστασή τους. Είναι καθαρά αποτέλεσµα µαγνητικών 
επιρροών και χαµηλότερης θερµοκρασίας.  
Το σχήµα τους τείνει προς το στρογγυλό. Έχουν µέγεθος από 
2000 ως 70000 χιλ. και δεν είναι σταθερές δοµές, όπως π.χ. οι 
κρατήρες στη Σελήνη. Η ζωή τους διαρκεί ως και 90 µέρες.  

 

Σκιά και παρασκιά των κηλίδων. 
Σε κάποιες περιοχές του ηλιακού δίσκου δεν µπορούµε να 
διακρίνουµε κοκκίωση. Μετά από λίγα λεπτά εµφανίζεται 
κοκκίωση, ή εξελίσσεται ένας πόρος. Πόρο ονοµάζουµε τις 
κηλίδες µε διάµετρο µικρότερη των 2000 χιλ. Φαίνονται σαν 
µαύρες τελίτσες χωρίς σχήµα. Ή εξελίσσονται σε κηλίδες, ή 
εξαφανίζονται µετά από λίγες ώρες ή ηµέρες. 
Όταν µια κηλίδα µεγαλώσει, µας αποκαλύπτει την εσωτερική της 
δοµή. Στο κέντρο επικρατεί η σκιά (πυρήνας).Η λαµπρότητα µιας 
κηλίδας αλλάζει µε την εξέλιξή της και µε το µέγεθός της, έτσι η 
µεταβολή της θερµοκρασίας της µας δίνει προγνωστικά για την 
διάρκεια ζωής της. Παρατηρούµε χρώµατα από το µαύρο ως το 
καφέ- γκρι.  
Μέσα στη σκιά και στα σύνορα της παρασκιάς βλέπουµε µικρές 
λαµπρές τελίτσες(Umbral Dots). Είναι µικρότερες από 1 
δευτερόλεπτο της µοίρας και διαρκούν µόνο για κάποια λεπτά. 



Φασµατοσκοπικά ανιχνεύουµε ροή ύλης σε αυτές. Το µαγνητικό 
πεδίο σε αυτές είναι κατά 0,14 τέσλα ελαττωµένο από ότι στο 
κέντρο της σκιάς. Ο µηχανισµός δηµιουργίας τους µας είναι 
άγνωστος. Υπάρχουν και τα Bright dots, που είναι µεγαλύτερα και 
λαµπρότερα από τα umbral dots. Και αυτά εµφανίζονται στη σκιά, 
αλλά διαρκούνε ώρες. Συχνά αποτελούν την αρχή φωτεινών 
γεφυρών. 
Γύρω από µια µεγάλη σκιά δηµιουργείται συνήθως ένας λαµπρός 
αφρός, η παρασκιά(αυλή). Αυτή έχει µια ακτινική δοµή, οπού 
εναλλάσσονται σκοτεινές και πιο λαµπρές ίνες. Το πλάτος µιας 
ίνας είναι λιγότερο από 1 δευτ. µοίρας(700 χιλιόµετρα). 
Το µαγνητικό πεδίο έχει στο όριο µε την σκιά τιµή 0,2 τεσλα, και 
µειώνεται στην παρασκιά µέχρι 0,1 τεσλα. Φασµατοσκοπικά 
ανιχνεύουµε ροή ύλης από τη σκιά στις φωτεινές ίνες, και το 
αντίθετο στις σκοτεινές ίνες. Η θερµοκρασία της παρασκιάς 
κυµαίνεται µεταξύ αυτής της οµαλής φωτόσφαιρας προς τα έξω, 
και της θερµοκρασίας της κηλίδας προς τα µέσα. 

Το φαινόµενο Wilson 
Παρατηρώντας την διάβαση µιας συµµετρικής κηλίδας από την 
µια άκρη του ηλιακού δίσκου στην άλλη σε 2 εβδοµάδες (µισή 
περίπου περιστροφή του ηλίου), βλέπουµε τη σκιά να έχει 
αλλάξει θέση στην κηλίδα. Στην άκρη του δίσκου φαίνεται η σκιά 
να µην είναι πια στο κέντρο της κηλίδας. Η απόσταση της σκιάς 
από την παρασκιά µειώνεται προς την κατεύθυνση, της άκρης του 
δίσκου και αυξάνεται προς την άλλη πλευρά. 
Αυτή είναι µια οπτική απάτη, που έχει να κάνει µε την 
υποχρεωτική κίνηση της ύλης σύµφωνα µε το µαγνητικό πεδίο. 
Έτσι στις κηλίδες έχουµε ελάττωση ροής της ύλης και 
λαµβάνουµε ακτινοβολία από βαθύτερες περιοχές του ηλίου. 

Οι οµάδες των κηλίδων. 
Σπάνια παρατηρούµε στον ήλιοµεµονωµένες  κηλίδες. Συνήθως 
όµως έχουµε οµάδες, µε µια εκτεταµένη κηλίδα στο δυτικό ή στο 
ανατολικό άκρο της οµάδας. Μια κύρια κηλίδα αποτελεί τον 
µαγνητικό βόρειο πόλο και µια άλλη τον µαγνητικό νότιο πόλο 
της οµάδας. Οι περισσότερες οµάδες έχουν τέτοια διπολικότητα. 
Μια νοητή γραµµή διάµεσου των 2 πόλων ορίζεται ως άξονας της 
οµάδας. Είναι πάντα λίγο- πολύ παράλληλος στον ηλιακό 
ισηµερινό, µε µέση απόκλιση 5 µοίρες. Ανάλογα τον 
προσανατολισµό σε σχέση µε την περιστροφή του ηλίου, υπάρχει 



η προπορευόµενη κύρια κηλίδα (p=preceding) και η 
ακολουθούµενη (f=following). Κατά κανόνα η οµάδα κυριαρχείται 
από την κηλίδα p. 

Η εξέλιξη µιας οµάδας. 
Η εξέλιξη, εξαρτάται από το µέγιστο µέγεθος της οµάδας. Στην 
αρχή ο ρυθµός που µεγαλώνει η οµάδα είναι γρήγορος. Μετά το 
µέγιστο, ο αριθµός των κηλίδων µειώνεται πιο γρήγορα από ότι η 
συνολική επιφάνειά τους. Οι κύριες κηλίδες είναι οι 
µακροβιότερες της οµάδας. Δεν µπορούµε να παρατηρήσουµε 
όλη την εξέλιξη µιας οµάδας. Ή θα χάσουµε την αρχή, πριν την 
ανατολή της στον δίσκο, ή το τέλος µετά τη δύση της. Χάνουµε 
µέχρι και 14 µέρες εξέλιξης και συµπεραίνουµε από παρατηρήσεις 
διαφορετικών οµάδων κηλίδων την πλήρη εξέλιξή τους. Η κηλίδα 
p είναι η µακροβιότερη όλων. 
Υπάρχουν πολλά στάδια εξέλιξης των οµάδων, όµως µόνο οι 
µεγαλύτερες τα περνάνε όλα. 
Οµάδες Waldmeier (στάδια εξέλιξης). 
A. Ένας πόρος, µια µονή κηλίδα χωρίς παρασκιά(p) 
B. Εµφάνιση της κηλίδας f. Μια οµάδα χωρίς παρασκιά. Έχουµε 
διπολικότητα.  
C. Δηµιουργία της παρασκιάς γύρω από την κηλίδα p (διπολική 
οµάδα µε κύρια κηλίδα). 
D. Δεύτερη παρασκιά, γύρω από την f. Οµάδα µε 2 παρασκιές, µε 
τη µεγαλύτερη στο ανατολικό άκρο της. Η κύρια κηλίδα έχει απλή 
δοµή. Η συνολική διάµετρος της οµάδας είναι κάτω από 120000 
χιλ. 
E. Μεγαλώνει η επιφάνεια και εµφανίζονται νέες κηλίδες. Μεγάλη 
διπολική οµάδα µε πολλές κηλίδες µε παρασκιές. Έχει ελάχιστη 
διάµετρο 120000 χιλ. Οι 2 κύριες κηλίδες έχουν πολύπλοκη 
δοµή. 
F. Εξάπλωση της επιφάνειας και προσθήκη νέων κηλίδων. Η 
επιφάνεια της οµάδας καταλαµβάνει τουλάχιστον το 2 της χιλίοις 
της ολικής ηλιακής επιφάνειας. Οι κηλίδες είναι ενωµένες µε 
παρασκιές και η δοµή όλης της οµάδας είναι πολύπλοκη. 
G. Εξαφάνιση των κηλίδων που αναπτύχθηκαν ανάµεσα στις 2 
κύριες. Η οµάδα είναι ήδη στο στάδιο της διάλυσης. Το µήκος της 
είναι τουλάχιστον 10 µοίρες. 
H. Εξαφάνιση της κηλίδας f. Χάνεται η διπολικότητα. Το µήκος 
της οµάδας περιορίζεται στις 2,5 µοίρες. 
J. Μένει µόνο η κηλίδα p. 



Μόνο ελάχιστες οµάδες περνάνε όλα αυτά τα στάδια εξέλιξης. Οι 
περισσότερες περνάνε από το C ή το D στάδιο κατευθείαν στο G ή 
στο J. Οι µεγάλες οµάδες εξελίσσονται σε αριθµό κηλίδων πιο 
γρήγορα από τις µικρές. 
Η εξέλιξη µιας οµάδας στον χρόνο είναι ασύµµετρη, περισσότερο 
στις µεγάλες οµάδες. Μοιάζει πολύ µε την ασύµµετρη εξέλιξη του 
11ετη κύκλου του ηλίου. Οι µισές οµάδες εξαφανίζονται µετά από 
2 ηµέρες, και το 90% µετά από 10 ηµέρες. Το ρεκόρ κατέχει µια 
οµάδα από τις 15-3 ως τις 3-8 του 1979, µε διάρκεια ζωής 141 
µέρες. 

 

Οι φωτεινές γέφυρες. 
Μια κηλίδα µπορεί να µείνει για µέρες αναλλοίωτη, αλλά µε τη 
διάρκεια του χρόνου σχηµατίζονται µέσα της φωτεινές γέφυρες. 
Δεν πρόκειται για αυτόνοµους σχηµατισµούς. Οι γέφυρες είναι 
νήµατα της κανονικής φωτόσφαιρας µέσα στις κηλίδες. Μια 
πλήρως σχηµατισµένη γέφυρα χωρίζει την κηλίδα σε 2 
µικρότερες. Οι γέφυρες διαταράσσουν το µαγνητικό πεδίο, µε 
αποτέλεσµα µεγάλες εκροές ακτινοβολίας. 
Συνήθως διασχίζουν την σκιά της κηλίδας, αλλά και την 
παρασκιά. 
Χωρίζονται στις κατηγορίες 
1) Γέφυρα µε φωτοσφαιρική δοµή, που διασχίζει την κηλίδα. Έχει 
διάρκεια ζωής το πολύ 1 εβδοµάδα. 
2) Ένα νησί µέσα στην παρασκιά. Εµποδίζει την ακτινική 
ανάπτυξη των νηµάτων της παρασκιάς. Ζει λιγότερο από τις 
κλασικές γέφυρες. Παρατηρείται συνήθως σε οµάδες που είναι 
στα στάδια H και J. 
3) Streamer ονοµάζονται οι λαµπροί σχηµατισµοί που 
µεγαλώνουν από την παρασκιά στην σκιά, συχνά από τις 2 
απέναντι πλευρές. Σχηµατίζουν ένα βραχυχρόνιο δίκτυο  µέσα 
στη σκιά. Είναι οι σπανιότερες γέφυρες, µε διάρκεια λίγες µέρες. 



 

Όλες οι γέφυρες έχουν κοκκίωση. Η εξέλιξή τους συνδέεται µε 
την εξέλιξη της οµάδας κηλίδων. Εµφανίζονται πρώτα στο στάδιο 
C, µόλις έχει σχηµατιστεί η πρώτη παρασκιά, δηλαδή σε οµάδες 
που ακόµα αναπτύσσονται. Στο µέγιστο της εξέλιξης της οµάδας 
η εµφάνιση γεφυρών, µειώνεται και αυξάνεται πάλι µετά (D,J). 
Ιδίως στην f-κηλίδα παρατηρούνται, κατά την διάλυση της 
οµάδας, όλοι οι τύποι γεφυρών. Στη p-κηλίδα χωρίζονται 
ασύµµετρες περιοχές της σκιάς από γέφυρα, και διαλύονται πιο 
γρήγορα από τον υπόλοιπο σχηµατισµό, που µοιάζει όλο και 
περισσότερο µε κυκλικό ή τουλάχιστον ελλειπτικό σχήµα. Όµως 
όταν οι µεµονωµένες περιοχές λόγω παρουσίας γέφυρας 
προέρχονται από µεγάλες οµάδες µπορεί να φαίνονται κατά 
εξαίρεση για εβδοµάδες. Μένει µια p-κηλίδα µήκους 30000 χιλ. 
που κρατιέται λίγο περισσότερο χρόνο. Μετά διαχωρίζεται από 
streamer και εξαφανίζεται.  
Έτσι βλέπουµε ότι οι γέφυρες δεν σηµαίνουν την διάλυση µιας 
οµάδας, αφού σχηµατίζονται και κατά την ανάπτυξή της. 
Αποτελούν διαταραχές του µαγνητικού πεδίου. 
Η εξέλιξη των γεφυρών έχει 6 στάδια. 
1) Η σκιά και η παρασκιά είναι ακέραιες. 
2) Στη σκιά εµφανίζονται νήµατα, συνήθως από απέναντι σηµεία. 
Μεµονωµένοι σχηµατισµοί της παρασκιάς µπαίνουν (σαν να την 
χωρίζουν) στη σκιά. Δηµιουργείται ένα streamer. 
3) Η παρασκιά µπαίνει και άλλο στη σκιά. Δηµιουργούνται 
µεµονωµένοι κόκκοι που χωρίζουν πλήρως την σκιά. 
4) Με την ολική ανάπτυξη του streamer παρουσιάζει και η 
παρασκιά 2 αντίθετα νήµατα. 
5)Η κηλίδα είναι σχεδόν χωρισµένη, και µόνο µερικά 
σκοτεινότερα σηµεία της παρασκιάς την ενώνουν. 
6)Η κηλίδα έχει χωριστεί εντελώς. Το χώρισµα είναι λίγο 
φωτεινότερο από την φωτόσφαιρα. Οι γέφυρες έχουν 10% 
µεγαλύτερη λαµπρότητα από την φωτόσφαιρα και η θερµοκρασία 
τους είναι 150 β. υψηλότερη. Στα νησιά η θερµοκρασία φτάνει 



τους 7000 β. Κελβιν. Το µαγνητικό πεδίο στις γέφυρες είναι 
εξασθενηµένο, µε αποτέλεσµα την άνοδο θερµής ύλης µέσω της 
συναγωγής. Τα Umbra dots, οι µικρές λαµπρές τελίτσες µε το 
ελαττωµένο µαγνητικό πεδίο που αναφέραµε στις κηλίδες, 
φαίνεται να αποτελούν την αιτία δηµιουργίας των γεφυρών. 

Σχετικά µεγέθη 
Η σκιά καταλαµβάνει κατά µέσο όρο το 17% της επιφάνειας της 
κηλίδας. 
Στο 40% των οµάδων η p-κηλίδα είναι µεγαλύτερη, και µόνο στο 
10% η f. Στις υπόλοιπες δεν υπάρχει αισθητή διαφορά. 
Η p είναι σχεδόν πάντα πιο κοντά στον ισηµερινό από την f. 
Στην ανάπτυξη της οµάδας η p κινείται πιο γρήγορα από την 
φωτόσφαιρα και η f πιο αργά. Κατά την διάλυση της οµάδας 
ισχύει το αντίθετο. 
Κατά την ανάπτυξη, η κλίση της οµάδας προς τον ισηµερινό 
µειώνεται και αυξάνεται ξανά κατά τη διάλυσή της.     
Στην αρχή της ανάπτυξης, οι ακτίνες των σκιών είναι µικρότερες 
συγκριτικά µε τις παρασκιές, από ότι στο µέγιστο. 
Η έκταση της επιφάνειας των κηλίδων εξαρτάται από το 
µαγνητικό πεδίο. 
Οι σκιές είναι πιο σκοτεινές στο µέγιστο της ηλιακής 
δραστηριότητας. 

Ο 11ετης κύκλος. 
Η συχνότητα των κηλίδων στον ήλιο έχει µια περιοδικότητα µε 
µέσο όρο τα 11,3 έτη. Μετράµε αυτούς τους κύκλους από το 
1760 και σήµερα είµαστε στον 24 κύκλο. Μακροχρόνια υπάρχουν 
και άλλες διαφοροποιήσεις στην δραστηριότητα της επιφάνειας 
του ηλίου. Αναλύσεις ισοτόπων σε δέντρα και σε πολικό πάγο στη 
Γη δείχνουν ότι τα τελευταία 8000 έτη ο ήλιος δεν ήταν τόσο 
δραστήριος όσο σήµερα. Σε µέγιστο δραστηριότητας η 
λαµπρότητα του ηλίου είναι πολύ ελάχιστα αυξηµένη, αφού οι 
προεξοχές αναπληρώνουν µε το παραπάνω την µείωση της 
λαµπρότητας από τις σκοτεινές κηλίδες.  
Δεν υπάρχει κάποιο θεωρητικό µοντέλο για την πρόβλεψη της 
διάρκειας και της έντασης ενός κύκλου. 

Η διασπορά των κηλίδων στον ηλιακό δίσκο. 
Οι κηλίδες δεν µοιράζονται οµοιόµορφα σε όλα τα πλάτη του 
ηλίου. Σχηµατίζονται κατά κύριο λόγο από τις 8 ως τις 35 µοίρες 



στα 2 ηλιακά ηµισφαίρια. Στο ελάχιστο δραστηριότητας 
εµφανίζονται κυρίως γύρω από τις 35 µοίρες, ενώ στο µέγιστο 
κοντά στις 8 µοίρες. Το τέλος ενός κύκλου επισηµαίνεται µε την 
εµφάνιση νέων κηλίδων σε µεγάλα πλάτη. Μπορεί να υπάρξει 
µεταβατική περίοδο, µε κηλίδες του νέου κύκλου σε µεγάλα 
πλάτη και αυτές του παλιού κοντά στον ισηµερινό. 
Η άνοδος της δραστηριότητας γίνεται πιο απότοµα από την 
ελάττωσή της, και το µέγιστο δεν είναι συµµετρικό ανάµεσα στην 
αρχή και το τέλος του κύκλου. 

Το ελάχιστο δραστηριότητας Μaunder. 
Από το 1645 ως το 1715 είχαµε έναν ηλιακό δίσκο χωρίς κηλίδες. 
Το παρατεταµένο αυτό ελάχιστο αποδεικνύεται και µε µέτρηση 
του ραδιενεργού άνθρακα 14 σε δέντρα. Την περίοδο εκείνη 
είχαµε µίνι παγετώνα στη Γη, µε µεγάλους σε διάρκεια και βαρύς 
χειµώνες, και µικρά δροσερά καλοκαίρια. 
Για παράδειγµα, στο Λονδίνο η Χριστουγεννιάτικη αγορά δεν 
γινόταν στην όχθη, αλλά επάνω στον παγωµένο Τάµεση. 
Υπάρχουν και άλλοι περίοδοι µειωµένης ηλιακής δραστηριότητας, 
που έχουν αποδειχτεί µε την µέτρηση ισοτόπων. Μια εξήγηση 
είναι µια βραχυχρόνια διαστολή του ηλίου σε συνδυασµό µε την 
επιβράδυνση της περιστροφής του. 

Ο κύκλος Hale. 
Εξετάζοντας τη δοµή του µαγνητικού πεδίου του ηλίου κατά την 
διάρκεια ενός κύκλου, βλέπουµε πράγµατι µια 22ετη περίοδο µε 2 
11ετης κύκλους κηλίδων. Ο 22ετης κύκλος περιγράφεται ως 
εξής. Στην αρχή οι οµάδες κηλίδων εµφανίζονται σε µεγάλα 
πλάτη. Στο βόρειο ηµισφαίριο οι κηλίδες p αποτελούν τους 
µαγνητικούς βόρειους πόλους των οµάδων και οι f τους νότιους. 
Στο νότιο ηµισφαίριο ισχύει το αντίθετο. Σε 3 χρόνια οι οµάδες 
βρίσκονται σε µια ζώνη πλάτους 16 µοιρών γύρω από τον 
ισηµερινό, φτάνοντας στο 1ο µέγιστο. Η δραστηριότητα πέφτει 
για 5 χρόνια και οι οµάδες περιορίζονται σε ζώνη πλάτους 8 
µοιρών στον ισηµερινό. Στα 2 τελευταία χρόνια εµφανίζονται 
οµάδες σε µεγάλα πλάτη, µε αντίθετη πολικότητα από τις 
προηγούµενες (οι βόρειες p να αποτελούν τους νότιους πόλους κ. 
λ. π.) Σε 3 χρόνια θα έχουν µετακινηθεί στη ζώνη πλάτους 16 
µοιρών για ένα νέο µέγιστο. Μετά από αυτό το 2ο µέγιστο έχουµε 



την 2η µείωση δραστηριότητας και την εµφάνιση οµάδας νέου 
κύκλου σε µεγάλα πλάτη. 
Η αντίθετη πολικότητα στα ηµισφαίρια έχει να κάνει µε την 
διαφορική περιστροφή του ηλίου.  

Κύκλοι δραστηριότητας σε άλλα αστέρια. 
Η εκποµπή ακτίνων Χ στο κοντινό αστέρι 61 Α Κύκνου αυξάνεται 
µε την στεµµατική δραστηριότητα, και φαίνεται να έχει κύκλο 7,3 
ετών. Φαίνεται ότι οι περίπου 10ετής κύκλοι δραστηριότητας είναι 
συνηθισµένοι για αστέρια σαν τον ήλιο µας. Ο κύκλος κυµαίνεται 
µε την µεταλλικότητα του αστέρα, και τα νεότερα αστέρια έχουν 
πιο ασταθή κύκλο µαγνητικής δραστηριότητας. 

Η δραστηριότητα στην χρωµόσφαιρα. 

 

Πάνω από την φωτόσφαιρα και µέχρι ύψος 2000 χιλιόµετρα 
υπάρχει η χρωµόσφαιρα. Ονοµάζεται έτσι, γιατί στις ολικές 
εκλείψεις ηλίου φαίνεται κόκκινη στην άκρη του σεληνιακού 
δίσκου. 
Οι plagues(από την γαλλική λέξη πλαζ, εκτεταµένες περιοχές) 
είναι λαµπρές περιοχές της χρωµόσφαιρας, που εµφανίζονται 
περίπου στις ίδιες περιοχές µε τις γλώσσες (faculae) στην 
φωτόσφαιρα. Και τα δύο φαινόµενα συνδυάζονται µε κηλίδες, 
αφού εµφανίζονται σε ενεργές περιοχές πριν από αυτές και 
µένουν ορατές µετά τον κύκλο ζωής των κηλίδων. Ο µηχανισµός 
δηµιουργίας τους είναι ο µαγνητισµός, χωρίς να γνωρίζουµε 
λεπτοµέρειες. Τα νήµατα και οι προεξοχές είναι το ίδιο 
φαινόµενο, και εµφανίζονται σε φάση ηλιακής δραστηριότητας, 
αλλά και ηρεµίας. Τα είδη νηµάτων είναι περισσότερα σε φάση 



δραστηριότητας από ότι σε φάση ηρεµίας. Οι ενεργές προεξοχές 
και νήµατα διαρκούν µόλις λίγες ηµέρες ή ακόµα και ώρες, ενώ 
σε φάση ηρεµίας είναι σταθερά για εβδοµάδες ή και µήνες. Οι 
στεµµατικές γέφυρες φαίνονται τυπικά στις υπεριώδης και στις 
ακτίνες Χ και περιέχουν πλάσµα που ξεπερνάει το 1 εκ. Κ. Το 
σχήµα τους δείχνει ότι συνδέονται µε µαγνητικά πεδία σε ενεργές 
περιοχές. Η ύλη σε µια γέφυρα αποτελείται από πλάσµα, άρα 
αλληλοεπιδρά πολύ µε το µαγνητικό πεδίο. Το πλάσµα 
υποχρεώνεται να κινείται κατά µήκος των γραµµών. Όταν αυτές 
είναι κλειστές δεν µπορεί να διαφύγει στο διάστηµα, έτσι το 
πλάσµα σχηµατίζει γέφυρες (loops).  

 

Όταν το µαγνητικό πεδίο είναι σχετικά ασθενές, και η ροή του 
πλάσµατος είναι ισχυρή, τότε αυτή παρασέρνει τις µαγνητικές 
γραµµές. Τότε λέµε ότι οι µαγνητικές γραµµές έχουν παγώσει στο 
πλάσµα. Όλα τα παραπάνω φαινόµενα εξαρτώνται από την 
ύπαρξη ισχυρών µαγνητικών πεδίων σε ενεργές περιοχές. 
Προς τα πάνω σχηµατίζονται αναρίθµητες γλώσσες, οι εκλάµψεις. 
Αυτές έχουν µήκος 10000 χιλ. και πλάτος 900 χιλ. και διαρκούνε 
για 10 λεπτά. Μετά αντικαθίστανται από καινούργιες. Οπτικά 
µοιάζουν µε θάµνο. Χαµηλά στη χρωµόσφαιρα η θερµοκρασία 
είναι 6000 Κελβιν, ενώ ψηλά στα όρια µε το στέµµα 100000 
Κελβιν. Η πυκνότητα της ύλης είναι ελάχιστη στη χρωµόσφαιρα, 
10 στη-11 g/cm3 χαµηλά και µόλις το 1/10000 αυτής της τιµής 
στα όρια µε το στέµµα. Κυρίως παρατηρούµε την χρωµόσφαιρα 
στο (Ηα) φάσµα του υδρογόνου και στα (Η) και (Κ)τ ου 
ιονισµένου ασβεστίου, όπως αναφέραµε νωρίτερα. Λόγω του ότι 
κάτω από την χρωµόσφαιρα λάµπει η φωτόσφαιρα 1 εκ. φορές 
περισσότερο από αυτήν, δεν µπορούµε να τη δούµε χωρίς 



φίλτρο. Εκπέµπει σε όλα τα µήκη κύµατος και σχεδόν όλα τα 
φωτόνια την διαπερνούν. Αυτά µε µήκος 656,279 νµ 
απορροφώνται και µας δίνουν τη φασµατική γραµµή του 
υδρογόνου. Στο κέντρο της η γραµµή αυτή είναι λίγο λαµπρή. 
Αυτή είναι η ασθενής γραµµή εκποµπής της χρωµόσφαιρας. 
Έτσι, αν κοιτάξουµε στις γραµµές απορρόφησης της 
χρωµόσφαιρας βλέπουµε την χρωµόσφαιρα, ενώ αν κοιτάξουµε 
εκτός αυτών, βλέπουµε από µέσα της την φωτόσφαιρα. 

Η ενεργή χρωµόσφαιρα 
Μια ενεργή περιοχή στη χρωµόσφαιρα εξελίσσεται ως εξής(σε 
ηµέρες και αντίστοιχα µε την εξέλιξη των κηλίδων A-J) 
1. Μια µαγνητική ροή τρυπάει την φωτόσφαιρα. Εµφανίζονται 
φλόγες (χρωµόσφαιρα) 
2 .(Α) Η πυκνότητα ροής αυξάνεται και οι φλόγες πληθαίνουν. Το 
τοπικό µαγνητικό πεδίο κάµπτεται σε τόξο ψηλά στην 
φωτόσφαιρα, λόγω εξασθένησής του. Στα σηµεία εξόδου και 
εισόδου στην φωτόσφαιρα δηµιουργούνται οι κηλίδες p, f µε 
αρχή το δυτικό όριο των φλογών.  
3. (Β) Και στο ανατολικό όριο εµφανίζονται κηλίδες. Έχουµε 
διπολικότητα. Η επιφάνεια της οµάδας φλογών µεγαλώνει, και το 
µαγνητικό πεδίο ενισχύεται σε επιφάνεια και πυκνότητα ροής. 
4. (C) Μερικές µικρές κηλίδες ενώνονται σε µεγάλες. Η p κηλίδα 
αναπτύσσει παρασκιά. Οι φλόγες κυκλώνουν όλη την οµάδα 
κηλίδων.  
5-13. (D,E,F) Στην 5η µέρα και η κηλίδα f εµφανίζει παρασκιά. 
Μεταξύ των 2 κηλίδων εµφανίζονται πολλές µικρότερες. Η οµάδα 
φλογών µεγαλώνει, όπως και το µαγνητικό πεδίο. Έχουµε 
δραστηριότητα εκλάµψεων (στην χρωµόσφαιρα). Η οµάδα των 
κηλίδων είναι στο µέγιστο της ανάπτυξής της. 
14-30. (G,H). Πρώτα εξαφανίζονται οι µικρές κηλίδες. Κατά 
κανόνα µένει µόνο η p. Και οι εκλάµψεις µειωθήκαν σηµαντικά. Η 
οµάδα των φλογών αρχίζει να υποχωρεί. Το µαγνητικό πεδίο είναι 
στη µέγιστη ισχύ του, ενώ η επιφάνειά του µειώνεται. Πάνω από 
την p αναπτύσσεται ένα νήµα (χρωµόσφαιρα) µε µήκος 50000 
χιλ. 
31-60. (J-A του εποµένου κύκλου). Και η p εξαφανίζεται 
σταδιακά. Η λαµπρότητα της οµάδα φλογών µειώνεται, και η 
οµάδα διασπάται σε περιοχές. Το µαγνητικό πεδίο χάνει την 
σταθερότητά του. Δεν φαίνεται πια καµία ανωµαλία εκτός από τις 
φλόγες. Το νήµα (προεξοχή) µεγαλώνει και άλλο. 



61-100. Το νήµα φτάνει στο µέγιστο µήκος του και έχει 
προσανατολιστεί παράλληλα µε τον ισηµερινό. Οι τελευταίες 
φλόγες διαλύονται. 
101-250. Δεν φαίνονται πια φλόγες. Το µαγνητικό πεδίο 
διαλύεται και το νήµα εξαφανίζεται.    
Βλέπουµε ότι η εξέλιξη µιας ενεργής περιοχής φαίνεται στη 
χρωµόσφαιρα ηµέρες νωρίτερα από ότι στην φωτόσφαιρα. Οι 
φλόγες αναπτύσσονται µε 15000 χιλιόµετρα την ηµέρα και 
φαίνονται για 3πλασιο χρονικό διάστηµα ζωής από αυτό της 
οµάδας κηλίδων. Οι φλόγες συνεχίζουν να εξαπλώνονται µετά 
την εξαφάνιση των κηλίδων και τελικά χωρίζονται σε περιοχές. 

Οι προεξοχές και τα νήµατα. 
Οι προεξοχές είναι σηµαντικοί σχηµατισµοί της χρωµόσφαιρας. 
Στην άκρη του ηλιακού δίσκου εµφανίζονται, σαν εκποµπή, ως 
λαµπρά ανώµαλα σχήµατα που εισδύουν µερικές δεκάδες χιλιάδες 
χιλ. µέσα στο στέµµα. Το ίδιο αντικείµενο µπορούµε να το δούµε 
σαν απορρόφηση στον ηλιακό δίσκο µε την µορφή ενός νήµατος. 
Και στις 2 περιπτώσεις πρόκειται για ψυχρό νήµα πλάσµατος, που 
µας δείχνει το σχήµα του µαγνητικού πεδίου(παγώνει τις 
µαγνητικές γραµµές). Ουσιαστικά το µαγνητικό πεδίο το κάνει να 
ανυψώνεται και η βαρύτητα να βυθίζεται. Νήµατα που δεν 
εξελίσσονται µένουν στον πάτο της χρωµόσφαιρας και δεν 
βυθίζονται άλλο χάρη στο µαγνητικό πεδίο. 
Συνήθως βρίσκονται πάνω από µια οµάδα κηλίδων και κινούνται 
παράλληλα στη νοητή γραµµή των µαγνητικών πόλων της 
οµάδας. Πολλές φορές επιβιώνουν αρκετά µετά την διάλυση της 
οµάδας κηλίδων και προσανατολίζονται στον ηλιακό ισηµερινό.  

Κατηγορίες προεξοχών. 
Cap(Κουκούλα). Έχουν µικρό ύψος, είναι πολύ φωτεινές, και 
αποτελούν συνήθως την αρχή µιας surge και διαρκούν για λίγες 
ώρες. 
Surge.  Έχουν εντυπωσιακή σωληνοειδής εµφάνιση και 
σχηµατίζονται πάνω από ενεργές περιοχές. Το υλικό σε αυτές 
πετάγεται και ξαναπέφτει κάθετα. Συνδυάζονται µε εκλάµψεις και 
σε µιάµιση ώρα φτάνουν σε ύψος 500000 χιλ. 



Spray(Σιντριβάνι). Υπερβαίνουν την ταχύτητα των surgesκαι 
πολλές φορές φτάνουν την ταχύτητα διαφυγής του ηλίου, µε 
αποτέλεσµα µερικοί τέτοιοι σχηµατισµοί να τον εγκαταλείπουν. 

Κόµβοι.  Πολύ λαµπροί σχηµατισµοί σαν τελείες πάνω από 
οµάδες κηλίδων, που είναι όµως βραχυχρόνιοι. 
Τα νέφη στέµµατος. Είναι σπάνια και σχηµατίζονται µερικές 
10000 χιλ. πάνω από τη χρωµόσφαιρα. Σε αυτά γίνεται µεταφορά 
υλικού από τα νέφη πίσω στη χρωµόσφαιρα. Διαρκούνε λίγες 
ηµέρες. 
Loop (τοξοειδές προεξοχές). Στις απλές loop πάνω από κηλίδες 
έχουµε άνοδο υλικού και µετά κάθοδο στον ήλιο, µετά την 
διέλευση από το ζενίθ. Στα Flare loops <βρέχει> από τις πλευρές 
υλικό πίσω στον ήλιο.  

Τα φαινόµενα στο στέµµα.  

 

Το στέµµα µοιάζει µε ένα φωτοστέφανο και φαίνεται κατά την 
ολική ηλιακή έκλειψη. Το σχήµα του εξαρτάται από την ηλιακή 
δραστηριότητα. Στο µέγιστο της ηλιακής δραστηριότητας είναι 
οµοιόµορφο γύρω από τον ήλιο, ενώ στο ελάχιστο εκτείνεται 
περισσότερο στον ισηµερινό. Η ακτίνα του είναι 10 φορές αυτή 
της φωτόσφαιρας. 
Στα 530,29 νµ,569,45νµ και 637,45 νµ του φάσµατος του 
στέµµατος φαίνονται οι γραµµές του στοιχείου ήλιον. Το στέµµα 
έχει 1 εκατοµµύριο φορές λιγότερη λαµπρότητα από την 
φωτόσφαιρα. Έτσι το παρατηρούµε µόνο κατά την ολική έκλειψη 
ηλίου ή µε κορονογράφο, ένα όργανο που δηµιουργεί τεχνητή 
έκλειψη. Εκτός από το στέµµα, µε αυτή την τεχνική βλέπουµε και 
τις εκλάµψεις. Το στέµµα έχει πολύ µεγάλη θερµοκρασία, 2 εκ. 
βαθµοί Κελβιν. Μόνο σε αυτό µετρά µε ακτινοβολία Χ στον ήλιο, 
όχι στα κατωτέρα στρώµατά του. Μετά από το στέµµα υπάρχει 
µόνο το ψυχρό διάστηµα. Αυτό σηµαίνει ότι το στέµµα έχει έναν 



µηχανισµό θέρµανσης που ισορροπεί την συνεχόµενη απώλεια 
θερµότητας. Αυτός ο µηχανισµός είναι ακόµα υπό µελέτη. 

Οι τρύπες στο στέµµα 
Ο ήλιος στις ακτίνες Χ παρουσιάζεται ανοµοιόµορφος. Οι τρύπες 
στο στέµµα είναι περιοχές όπου το µαγνητικό πεδίο δεν είναι 
σωληνοειδές, αλλά ανοιχτό προς το διάστηµα. Έχουν µειωµένη 
πυκνότητα και θερµοκρασία σε σχέση µε το υπόλοιπο στέµµα. Σε 
περιόδους µειωµένης δραστηριότητας εµφανίζονται µόνο κοντά 
στους πόλους, σε αυξηµένη δραστηριότητα και σε χαµηλότερα 
πλάτη. Λόγω του ανοιχτού σχήµατος του ηλιακού µαγνητικού 
πεδίου, καταλήγει ενισχυµένος ηλιακός άνεµος στη Γη που 
προέρχεται από αυτές τις περιοχές. Πάνω από τις ενεργές 
περιοχές του στέµµατος εµφανίζεται διπολική δοµή. Εκεί το 
φάσµα παρουσιάζει ισχυρές γραµµές εκποµπής. Οι τρύπες του 
στέµµατος φαίνονται και σε άλλα µήκη κύµατος, αλλά στις 
ακτίνες Χ είναι πιο εµφανείς. 

Οι ηλιακές εκρήξεις. 
Από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι υπάρχουν 3 είδη ηλιακών 
εκρήξεων, κατά τις οποίες απελευθερώνεται από τον ήλιο µεγάλη 
ποσότητα ενέργειας σε λίγο χρόνο. 

Flares(εκλάµψεις) 
Είναι ξαφνικές τοπικές εκροές ακτινοβολίας. Σπάνια µπορούµε να 
τις δούµε στο ορατό φως. Πολύ συχνότερα τις βλέπουµε στη 
χρωµόσφαιρα. Σε περιόδους αυξηµένης δραστηριότητας οι 
εκλάµψεις είναι πιο συχνές. Κρατάνε µερικά λεπτά, αλλά 
απελευθερώνουν τόση ενέργεια, που ξεπερνάει την συνολική 
παραγωγή ακτίνων Χ και την υπεριώδη ακτινοβολία του ηλίου 
εκείνη την στιγµή κατά 100 φορές. Κατά την εξέλιξη µιας 
έκλαµψης η αύξηση της εκποµπής ακτινοβολίας είναι ταχύτερη 
από την µείωσή της. Κατά το ξέσπασµα µιας έκλαµψης ο ήλιος 
καταφέρνει να λύσει ολόκληρες µαγνητικές δοµές σε ενεργές 
περιοχές και να αποκτήσει πάλι απλούστερη δοµή. Η ενέργεια 
αυτή εκπέµπεται µε την µορφή ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας. 
Πάντα µετά την έκλαµψη η περιοχή εκεί αποκτάει απλούστερη 
δοµή. Μοιάζει µε τεντωµένο λαστιχάκι που ενώ σπάει 
απελευθερώνει την συσσωρευµένη ενέργειά του. Πιο αναλυτικά. 



Η διάρκεια µιας έκλαµψης (flare) είναι µεταξύ 100 και 1000 
δευτερολέπτων. Σε αυτό το διάστηµα απελευθερώνεται 10στη25 
J ακτινοβολίας, και η ύλη στην περιοχή της έκλαµψης θερµαίνεται 
πάνω από 1 εκ. βαθµούς. Αυτές οι περιοχές είναι µικρές, 
µικρότερες από 0,1 % του ηλιακού δίσκου. Αυτές οι περιοχές 
βρίσκονται συχνά ανάµεσα σε κηλίδες ή µέσα σε οµάδες κηλίδων, 
αλλά και σε ενεργές περιοχές χωρίς κηλίδες. Στη φάση του 
µέγιστου της ηλιακής δραστηριότητας οι φλόγες έχουν 
δεκαπλάσια συχνότητα από ότι στο ηλιακό ελάχιστο. Κατά την 
διάρκεια µιας έκλαµψης, η ηλεκτροµαγνητική ακτινοβολία 
εκπέµπεται σε µεγάλο εύρος των µηκών κύµατος, αλλά η κύρια 
εκποµπή είναι στις ακτίνες Χ και στις υπεριώδης. Ανιχνεύονται 
επίσης στα ραδιοκύµατα και στις ακτίνες γ. Στο ορατό φάσµα η 
εκποµπή χάνεται από την λαµπρή φωτόσφαιρα, και φαίνονται 
µόνο οι πιο ισχυρές. Οι εκλάµψεις σηµατοδοτούν µια δραµατική 
αύξηση της εκποµπής Hα. Η εκποµπή σε διαφορετικά µήκη 
κύµατος κυµαίνεται ανάλογα µε την διάρκεια της έκλαµψης. Η 
πρώτη εικόνα µιας έκλαµψης είναι µια γρήγορη, αλλά µικρής 
διάρκειας εκροή σε µεγάλης ενέργειας ακτίνες Χ και στα 
µικροκύµατα. Όταν η εκροή σβήσει σε αυτά τα µήκη κύµατος, 
αυξάνεται αυτή στις µαλακές Χ και ακραίες υπεριώδεις και στο 
Hα, φτάνοντας το µέγιστο εκποµπής µετά από λίγα λεπτά, µε 
αργή εξασθένηση. Η σύνδεση ανάµεσα στις κηλίδες και τις 
εκλάµψεις δείχνουν ότι αυτές αποτελούν ένα µαγνητικό 
φαινόµενο. Οι εκποµπή προέρχεται από καυτό πλάσµα 1 εκ. 
βαθµών που υπάρχει στις γέφυρες. Η αρχική έκρηξη ακτίνων Χ 
προέρχεται από τις δύο βάσεις της γέφυρας. Αυτό σηµαίνει ότι 
κάποια διαδικασία ψηλά στην γέφυρα επιτρέπει την εκτίναξη 
σωµατιδίων, πρωτονίων και ηλεκτρονίων, που ακολουθούνε τις 
γραµµές µέχρι την ηλιακή επιφάνεια. Η αλληλεπίδραση αυτών 
των σωµατιδίων µε την ύλη στην χρωµόσφαιρα δηµιουργεί την 
σκληρή ακτινοβολία Χ. Αυτή η αλληλεπίδραση είναι που θερµαίνει 
την χρωµόσφαιρα σε πάνω από 1 εκ. βαθµούς. Το καυτό πλάσµα 
επιστρέφει µέσω της γέφυρας, πιθανώς κάνοντας όλη την 
διαδροµή της. Αυτή η επιστροφή δηµιουργεί τις µαλακές Χ και 
υπεριώδης, που έπονται των σκληρών ακτίνων  Χ σε µια 
έκλαµψη.    



 

CME(Coronal mass ejections), στεµµατικές εκρήξεις. 

Πρόκειται για εκτοξεύσεις πλάσµατος από το στέµµα, αντίθετα µε 
την εκποµπή ακτινοβολίας από τις φλόγες. Οι φλόγες (flares) και 
οι εκλάµψεις έχουν ως µηχανισµό τον µαγνητισµό. Πιστεύουµε 
ότι ο µηχανισµός των 2 βίαιων φαινοµένων είναι κοινός, αφού τα 
µαγνητικά πεδία λειτουργούν ως αποθήκες ενέργειας. Η 
αλληλεπίδραση ανάµεσα στους µαγνητικούς πόλους συσσωρεύει 
ενέργεια, που ονοµάζουµε µαγνητικό πεδίο. Η ενέργεια στο 
ηλιακό µαγνητικό πεδίο αρκεί για να πυροδοτήσει τα 2 παραπάνω 
φαινόµενα. Αυτό που δεν γνωρίζουµε είναι πως η ενέργεια αυτή 
απελευθερώνεται ταχύτατα, ώστε να σηµειωθούν αυτές οι βίαιες 
εκροές ύλης και ακτινοβολίας. Φαίνεται να έχει σηµασία µια 
διαδικασία που ονοµάζεται µαγνητική επανασύνδεση 
(magneticreconnection). Η βασική ιδέα είναι ότι σε κάποιες 
περιοχές, οι γραµµές που κατευθύνονται αντίθετα, συµπιέζονται 
ώστε να ενωθούν. Οι περιοχές όπου διαχωρίζονται οι µαγνητικές 
γραµµές που κινούνται αντίθετα, έχουν πολύ σηµαντικό ρόλο. 
Όλα τα ηλιακά µαγνητικά πεδία βρίσκονται σε ιονισµένη ύλη, το 
πλάσµα. Το πλάσµα περιέχει ηλεκτρόνια και ιόντα που δεν είναι 
δεσµευµένα σε άτοµα, µε αποτέλεσµα να άγει το ηλεκτρικό 
ρεύµα. Στην πράξη, η ύπαρξη µαγνητικού πεδίου οδηγεί το 
ηλεκτρικό ρεύµα να κινηθεί στο όριο που χωρίζει τις περιοχές, 
όπου το πεδίο κινείται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Η ροή του 
ηλεκτρικού ρεύµατος µέσα από έναν τέτοιο αγωγό συνήθως δίνει 
θέρµανση, έτσι θερµαίνεται το πλάσµα. Η θερµότητα 
δηµιουργείται στο όρια ανάµεσα στις διαφορετικές κατευθύνσεις 



του πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο µεταφέρεται ενέργεια από το 
µαγνητικό πεδίο, άρα αυτό πρέπει να χάνει ισχύ όσο πιο πολύ 
θερµαίνεται το πλάσµα. Η επανασύνδεση γίνεται σε µια µικρή 
περιοχή, και αυτή είναι που θερµαίνεται. Εξαφανίζονται 2 
κοντινές αντίθετες γραµµές, αλλά στην άκρη της περιοχής οι 
γραµµές συνδέονται και δηµιουργούν µια γραµµή του µαγνητικό 
πεδίου. Αυτές οι γραµµές συµπεριφέρονται σαν τεντωµένα 
λαστιχάκια. Αρχικά, η γραµµή του πεδίου έχει πολύ απότοµη 
κλίση προς τα µέσα, στην περιοχή της επανασύνδεσης, αλλά 
άµεσα τείνει να τεντωθεί, και µε την πράξη αυτή αποµακρύνεται 
ταχύτατα από την περιοχή επανασύνδεσης. Επειδή το πλάσµα 
είναι υποχρεωµένο να ακολουθήσει τις µαγνητικές γραµµές, αυτή 
η απότοµη κίνηση του πλάσµατος στις γραµµές του πεδίου µπορεί 
να το επιταχύνει αρκετά. Έτσι η διαδικασία της επανασύνδεσης 
µπορεί να µετατρέψει την  ενέργεια που είναι αποθηκευµένη στο 
µαγνητικό πεδίο σε κινητική ενέργεια των σωµατιδίων στο 
πλάσµα.  

 

Εδώ η µαγνητική ενέργεια µετατρέπεται σε κινητική. Ενώ η 
επίδραση της έκλαµψης στη Γη είναι η πλάτυνση της 
ιονόσφαιρας, η επίδραση της στρεµµατικής έκρηξης είναι οι 
ισχυρές αλληλεπιδράσεις αυτού του σύννεφου πλάσµατος 
(ηλιακός άνεµος) µε το µαγνητικό πεδίο της Γης. 



Surges 
Πρόκειται για συχνά ήρεµες προεξοχές, που µε µικρή δυναµική 
γίνονται ενεργές µετά από µια έκλαµψη και φτιάχνουν surges. 
Αυτές είναι πολύ λαµπρές προεξοχές σαν ράβδοι, που εξέχουν 
λίγο- πολύ κάθετα στην άκρη του ηλιακού δίσκου. Η ύλη από την 
χρωµόσφαιρα εκτοξεύεται στο στέµµα µε ταχύτητα 200 km/s 
κατά την εξέλιξή τους. 
Μετά από πολυετή αναζήτηση για το ποιο από τα 3 αυτά 
φαινόµενα είναι η αιτία της δηµιουργίας των άλλων 2, το 
συµπέρασµα είναι ότι πρόκειται για την ίδια φυσική διαδικασία. Το 
ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται σε µια ενεργή περιοχή και τι 
κάνει τελικά να απελευθερωθεί µια έκρηξη δεν µας είναι γνωστό. 
Πιστεύουµε ότι οι εκρήξεις συµβαίνουν, όταν οι µαγνητικές 
γραµµές συµπιέζονται πολύ ανάµεσα σε 2 αντίθετους πόλους. 
Όµως δεν δίνουν όλες οι ενεργές περιοχές αντίστοιχες εκρήξεις. 

Η επιρροή του ηλίου στη Γη. 

Ο ήλιος κυριαρχεί βαρυτικά επί της Γης, αναγκάζοντάς την να 
περιφέρεται γύρω του. Με την ακτινοβολία του θερµαίνει και 
φωτίζει την Γη. Δεν έχει σαφή όρια ως σώµα, µιας και ο ηλιακός 
άνεµος µπορεί να θεωρηθεί εξωτερική περιοχή του. 
Η ηλιόπαυση, δηλαδή η απόσταση από τον ήλιο όπου δεν φτάνει 
ο ηλιακός άνεµος, εκτείνεται στις 150 Α.U. Ο ηλιακός άνεµος 
αποτελείται κυρίως από πυρήνες του στοιχείου ήλιο(σωµατίδια α). 
Με τον ηλιακό καιρό, δηλαδή τα σωµατίδια του ανέµου του, 
επηρεάζει τη γήινη ατµόσφαιρα και το µαγνητικό πεδίο της. Η 
ένταση αυτού ποικίλει αναλόγως την δραστηριότητα του ηλίου. 
Σε περιόδους µεγάλης µείωσης δραστηριότητας παρατηρούµε µίνι 
παγετωνικές περιόδους στη Γη. Μακροχρόνιες αλλαγές στην 
επίδραση της Γης από τον ήλιο προέρχονται από την αλλαγή της 
κλίσης της Γης, αλλά και από την εξέλιξη του ηλίου στο 
διάγραµµα H/R. 
Μπορούµε να υπολογίσουµε την ένταση του ηλιακού ανέµου µε 
την µέτρηση του άνθρακα 14 στους κύκλους σε κορµούς 
δέντρων. Αυτό το ισότοπο δηµιουργείται από την επίδραση του 
ηλιακού ανέµου στην ατµόσφαιρα και συντηρείται στα έµβια όντα 
µέσω της τροφής. Μετά τον θάνατο αρχίζει να διασπάται, ως 
ραδιενεργό, µε χρόνο ηµιζωης τα 5730 έτη. Σε διαστήµατα 
µεγάλης δραστηριότητας µεταφέρεται µαγνητικό πεδίο από τον 



ήλιο στη Γη, που εµποδίζει τον ηλιακό άνεµο να τη φτάσει. Τότε 
έχουµε µικρότερη δηµιουργία άνθρακα 14. 
Ο ηλιακός άνεµος συµπιέζει το µαγνητικό πεδίο της Γης, µας δίνει 
το φαινόµενο του σέλας και δηµιουργεί το όζον ψηλά στην 
ατµόσφαιρα. Τέλος, ένα µέρος της παλίρροιας οφείλεται στην 
βαρυτική δύναµη του ηλίου. 

Η επίδραση της µεταβολής της ηλιακής δραστηριότητας 

Παρόλο την ύπαρξη του µαγνητικού πεδίου της Γης, που την 
προστατεύει από την ηλιακή δραστηριότητα, η αυξοµείωσή της 
επηρεάζει την Γη. Ο ηλιακός άνεµος µπορεί να ενισχυθεί αρκετά 
από στεµµατικές εκρήξεις υλικού. Ενώ οι εκλάµψεις δεν µας 
επηρεάζουν πολύ, αυτός ο άνεµος σωµατιδίων επηρεάζει τις 
ηλεκτρονικές µας εγκαταστάσεις. Οι τηλεπικοινωνίες, που 
χρησιµοποιούν την ιονόσφαιρα σαν µέσο αντανάκλασης κυµάτων, 
επηρεάζονται από τις ηλιακές φλόγες, καθώς µέρος της 
ατµόσφαιρας κάτω από αυτήν, ιονίζεται κατά την αύξηση του 
ηλιακού ανέµου. 
Όταν η ακτινοβολία του Ηλίου είναι ισχυρότερη, η ατµόσφαιρα 
της Γης διαστέλλεται, µε αποτέλεσµα κάποιοι δορυφόροι που 
βρίσκονται κανονικά οριακά εκτός της ατµόσφαιρας να 
αντιµετωπίσουν την τριβή της. Μπορεί να επιβραδυνθούν τόσο 
ώστε να πέσουν στη Γη. Και οι αστροναύτες επιβαρύνονται 
περισσότερο. Οι δορυφόροι σε γεωστατική τροχιά(36000 χιλ.) 
µπορεί να βγουν εκτός της µαγνητικής ασπίδας του Ηλίου, αφού 
το µαγνητικό πεδίο συµπιέζεται µε τον δυνατό ηλιακό άνεµο. 

Τα σηµεία Lagrange 

Στο σύστηµα ήλιος- Γη υπάρχουν 5 σηµεία οπού η βαρυτική 
δύναµη των µαζών τους και η φυγόκεντρος εξισορροπούν. Ενα 
αντικείµενο που θα βρεθεί σε κάποιο από αυτά τα σηµεία ,περίπου 
1,5 εκ. χιλιόµετρα απόσταση από τη Γη, θα ισορροπήσει σε αυτή 
τη θέση. Ενώ θα έπρεπε να κινείται πιο γρήγορα(στο L1 που είναι 
το κοντινότερο στον ήλιο από αυτά) ή πιο αργά (στο L2 που είναι 
το µακρινότερο και βρίσκεται αντίθετα προς την κατεύθυνση του 
ηλίου) γύρω από τον ήλιο από ότι κάνει η Γη, η βαρύτητα της Γης 
το κρατάει εκεί. Το πλεονέκτηµα για ηλιακά τηλεσκόπια στο 
σηµείο L1 είναι ότι δεν παρεµβάλλεται ποτέ η Γη ή η Σελήνη 
ανάµεσα σε αυτά και στον ήλιο. Στο σηµείο L2 τα τηλεσκόπια 



βρίσκονται µόνιµα στη σκιά της Γης, που δεν αφήνει τον ήλιο να 
τα τυφλώσει. Τα σηµεία L4 και L5 απέχουν 60 µοίρες από τη Γη 
στην τροχιά της. Εκεί υπάρχουν τα στερεοσκοπικά ηλιακά 
τηλεσκόπια. Το σηµείο L3 βρίσκεται πίσω από τον ήλιο, όπως τον 
βλέπουµε από την Γη. 

Η ηλιόσφαιρα. 

Όσο αποµακρύνεται ο ηλιακός άνεµος από τον ήλιο µειώνεται η 
πυκνότητά του, ενώ η ταχύτητά του παραµένει αρκετά σταθερή. 
Έτσι µειώνεται η πίεση που ασκεί. Σε κάποιο όριο αυτή  ισορροπεί 
µε την πίεση του µεσοαστρικού αερίου(ηλιόπαυση). Το όριο αυτό, 
όπου η πίεση του ηλιακού ανέµου ελαττώνεται αισθητά από την 
πίεση του µεσοαστρικού αερίου ονοµάζεται terminationshock, και 
η περιοχή που παύει να είναι ισχυρότερη η πίεση του ηλιακού 
ανέµου ονοµάζεται ηλιόπαυση. Τα όρια αυτά είναι συµπιεσµένα 
στην κατεύθυνση της κίνησης του ηλίου. Μετά την ηλιόπαυση 
αναµένουµε µια αύξηση της πυκνότητας του αερίου, από το 
καυτό, αραιό πλάσµα του ηλιακού ανέµου στο σχετικά ψυχρό και 
πιο πυκνό µεσοαστρικό αέριο. 

 



Η εξέλιξη του ηλίου. 
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