Rozdziaá V. Budowa i powstanie WszechĞwiata
5.1. Gwiezdne odlegáoĞci

Sondy Voyager, po 35 latach lotu dotaráy do granic heliosfery; dotarcie do najbliĪszej
gwiazy o nazwie Proxima Centauri zajĊáoby im ponad 70 tys. lat. Ten czerwony karzeá
znajduje siĊ w odlegáoĞci (zaledwie) 4,2 lat Ğwietlnych od Ziemi. Jego rozmiary to okoáo 1/7
rozmiarów SáoĔca, masa - 1/8 masy SáoĔca, ale gĊstoĞü materii w tej gwieĨdzie jest 40 razy
wiĊksza niĪ w SáoĔcu.
Pomimo, iĪ Proxima Centauri jest najbliĪej Ziemi, nie jest najjaĞniejsza na niebie.
Obserwowana jasnoĞü gwiazdy zaleĪy bowiem od dwóch czynników: mocy promieniowania
gwiazdy oraz jej odlegáoĞci od obserwatora. JasnoĞü gwiazdy, od czasów staroĪytnych
Greków zapisuje siĊ w jednostkach zwanych wielkoĞciami gwiazdowymi (magnitudo), choü
w rzeczywistoĞci nie ma to nic wspólnego z rozmiarami gwiazdy. Ptolemeusz podzieliá
gwiazdy widoczne na niebie na szeĞü grup - najjaĞniejsze zaliczając do grupy pierwszej,
najsáabsze zaĞ do ostatniej. Dopiero w XIX wieku wprowadzono pojĊcie uĞciĞlające definicjĊ
magnitudo. ZauwaĪono, Īe jeĪeli dwie gwiazdy róĪnią siĊ od siebie o wartoĞü 1 magnitudo, to
stosunek natĊĪeĔ ich Ğwiatáa docierającego do Ziemi wynosi okoáo 2,5.
Gwiazdą dobrze widoczną w Polsce latem, o magnitudo +1m, jest Deneb1, áeb àabĊdzia
na fot. 4.5, jedna z najwiĊkszych we WszechĞwiecie2. JasnoĞü Gwiazdy Polarnej jest prawie
dwa i póá razy mniejsza i wynosi +2m. Okiem „nieuzbrojonym”, w pogodną noc, bez lamp
ulicznych jesteĞmy w stanie dojrzeü gwiazdy aĪ do jasnoĞci +6.
JeĪeli wzglĊdna jasnoĞü obiektu astronomicznego jest wiĊksza niĪ gwiazdy o magnitudo
+1m to przypisujemy jej liczby mniejsze od zera. I tak Syriusz, najjaĞniejsza gwiazda na
niebie, widoczna w Polsce jedynie latem i nisko nad horyzontem ma jasnoĞü wzglĊdną -1,5m,
Jowisz i Mars, w okresie najwiĊkszego zbliĪenia do Ziemi mają jasnoĞü -2,8m a Wenus aĪ
- 4,4m. Dokáadniejsze przeliczenie3 pokazuje, Īe Wenus w swej najjaĞniejszej konfiguracji4
jest ponad cztery razy jaĞniejsza niĪ duĪo wiĊkszy od niej Jowisz.
Jak moĪemy wywnioskowaü, jasnoĞü wzglĊdna gwiazdy nie musi odpowiadaü jej jasnoĞci
absolutnej. JasnoĞü obserwowana zaleĪy od jasnoĞci absolutnej i od odlegáoĞci gwiazdy od
Ziemi. Syriusz, o Ğrednicy jedynie 1,7 razy wiĊkszej niĪ SáoĔce wydaje siĊ duĪo jaĞniejszy niĪ
ogromny Deneb, gdyĪ jest duĪo bliĪej (8,6 lat Ğwietlnych) niĪ ten drugi (1500 lat Ğwietlnych).
Dodatkowo powierzchnia Deneb jest duĪo gorĊtsza (8500 K) niĪ SáoĔca (5800 K). Zgodnie
wiĊc z prawem Plancka, zob. 2.5b, Deneb wydaje siĊ duĪo bielszy niĪ SáoĔce.
Z tych powodów astronomowie wprowadzili pojĊcie jasnoĞci absolutnej, to jest jakby
obserwowanej z tej samej odlegáoĞci. Deneb w tej skali ma jasnoĞü -7 a nasze SáoĔce jedynie
+4,5. Oznacza to, ze z porównywalnej odlegáoĞci Deneb jest 40 tysiĊcy razy5 jaĞniejszy.
NajjaĞniejsza gwiazda w skali absolutnej wedáug encyklopedii internetowych, Ș Carine
widoczna na niebie poáudniowym, jest kilka milionów razy jaĞniejsza od SáoĔca, ale moĪe w
kaĪdej chwili wybuchnąü, jako supernowa, zob. fot. 4.16.
Taką gwiazdĊ supernową obserwowaá Kepler w 1604 roku, inną, w konstelacji Kraba
astronomowie chiĔscy i Indianie w Meksyku w 1054 roku. Gwiazdy teĪ nie są wieczne...
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Dokáadna jasnoĞü wzglĊdna gwiazdy Deneb to +1,25
ĝrednica Deneba to ponad 110 Ğrednic SáoĔca
3
Stosunek I jasnoĞci wzglĊdnych wyliczamy jak I =2,512 (4,4-2,8) = 4.4
4
NajjaĞniejsza „konfiguracja” nie oznacza dla Wenus najwiĊkszego zbliĪenia do Ziemi; w trakcie zbliĪenia jest
ona w nowiu, zob. fot. 4.14a, czyli jest niewidoczna.
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Zgodnie z obliczeniem I =2,51211,5 = 39800
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