5.2. Narodziny i Ğmierü gwiazdy

DziĞ wiemy, Īe gwiazdy, podobnie jak ludzie, rodzą siĊ Īyją i umierają. Skala czasowa w
jakiej siĊ to odbywa jest jednak zdecydowanie dáuĪsza. Gwiazdy powstaáy w pierwszych
milionach lat istnienia WszechĞwiata, wskutek grawitacyjnej kondensacji wodoru (z
domieszką helu) powstaáych w Wielkim Wybuchu. RównieĪ dziĞ gwiazdy rodzą siĊ z
obáoków miĊdzygwiazdowych, które są pozostaáoĞcią po innych, koĔczących swój Īywot
gwiazdach. Mamy tutaj do czynienia ze swego rodzaju „recyclingiem” – z materii pozostaáej
po „starej” gwieĨdzie powstaje máoda gwiazda.
Gwiazdy powstają z obáoków miĊdzygwiazdowych, które nierównomiernie rozáoĪone są
w Galaktyce. Aby gwiazda miaáa szansĊ siĊ uformowaü, obáok z jakiegoĞ powodu, np.
poprzez wybuch pobliskiej gwiazdy supernowej, musi zacząü siĊ kurczyü. W miarĊ kurczenia
siĊ obáoku zostaje wyemitowane promieniowanie, które początkowo w caáoĞci opuszcza
obáok w postaci promieniowania podczerwonego. Etap ten nazywany jest protogwiazdą. Gdy
obáok jest na tyle gĊsty, Īe promieniowanie nie jest w stanie caákowicie go opuĞciü, zaczyna
on sam Ğwieciü. JeĞli temperatura wewnątrz gwiazdy bĊdzie na tyle wysoka, iĪ rozpoczną siĊ
reakcje termojądrowe, gwiazda rozpocznie swój cykl Īyciowy.


Fot. 5.1. Obáok materii miĊdzygwiezdnej - obszar formowania siĊ gwiazd z pobliĪu ȡ-Ophiuchi6

Mechanizmem napĊdowym gwiazd są reakcje termojądrowe. We wnĊtrzu kaĪdej gwiazdy
znajduje siĊ najgorĊtszy fragment – jądro. W przypadku SáoĔca, temperatura w jądrze wynosi
okoáo 15 milionów K, co powoduje, Īe atomy wodoru na skutek reakcji termojądrowych
przeksztaácają siĊ w atomy helu, wedáug ciągu reakcji. Pierwsza z nich to synteza ciĊĪkiego
izotopu wodoru, deuteru, zawierającego w jądrze jeden proton i jeden neutron, wedáug
schematu
1

H + 1H ĺ 2H + e + + Ȟ

(5.1)

+

W reakcji tej powstają dodatnie elektrony (pozytony) e i neutrina, unoszące nadmiar energii.
Pozytony anihilują z elektronami a ich masa zamienia siĊ w energiĊ kwantów gamma (Ȗ).
W kolejnym etapie jądro deuteru zderza siĊ z jądrem zwykáego wodoru i powstaje lekki
izotop helu 3He
2

H + 1H ĺ 3He + Ȗ + 5,49 MeV

(5.2)

Jądro helu „zwykáego”, 4He moĪe powstaü na kilka sposobów ale we wszystkich reakcjach
wydziela siĊ energia. SáoĔce to mega-kocioá, w którym wodór spalany jest (termojądrowo) na
hel – w ciągu sekundy spalane jest 600 milionów ton wodoru. SáoĔce znajduje siĊ mniej
wiĊcej w poáowie swego cyklu Īycia - w jądrze SáoĔca wodór stanowi juĪ tylko 1/3 masy.
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http://it.wikipedia.org/wiki/File:RhoOph.jpg; http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rho_Ophiuchi.jpg
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SystematykĊ gwiazd w duĪej mierze zawdziĊczamy wieloletnim obserwacjom, które na
początku XX wieku prowadziáy na Uniwersytecie w Harwardzie kobiety - astronomowie.
Annie Jump Cannon zdoáaáa skatalogowaü 400 tysiĊcy (!) gwiazd, badając za pomocą klisz
fotograficznych ich widma. Okazaáo siĊ, Īe miĊdzy widmem (czyli kolorem gwiazdy) a jej
jasnoĞcią moĪna zauwaĪyü Ğcisáe zaleĪnoĞci. Obserwacje z Harvardu pozwoliáy w 1912 roku
E. Hertzsprungowi i H.N. Russellowi na skonstruowanie diagramu nazwanego ich imieniem.



Fot. 5.2. (a) Diagram Hertzsprunga – Russella przedstawia zaleĪnoĞü mocy promieniowania gwiazdy
od jej temperatury; zwróü uwagĊ, Īe obie skale nie są liniowe – rosną w sposób wzglĊdny, tak jak
obserwowana jasnoĞü gwiazdy w skali Ptolemeusza; podobnie wzglĊdna (i odwrócona) jest skala
temperatury; w ten sposób najgorĊtsze i najjaĞniejsze gwiazdy znajdują siĊ w lewym górnym rogu
diagramu; (b) historyczny teleskop z Harvardu, na którym dziĊki pracowitoĞci Henrietty Swan Leavitt
zostaáy zebrane dane, leĪące u podstaw diagramu H-R, znajduje siĊ obecnie w Obserwatorium UMK.

Diagram H-R jest klasyfikacją gwiazd, a jednoczeĞnie ich „linią Īycia” – gwiazdy
ewoluują poruszając siĊ po liniach diagramu. Masa początkowa protogwiazdy ma
bezpoĞredni wpáyw na dalszy los gwiazdy. Najmasywniejsze gwiazdy tzw. nadolbrzymy o
masie przewyĪszającej 10 M( ݪczyt. 10 mas SáoĔca) Īyją najkrócej, nie wiĊcej niĪ 100
milionów lat. Nasze SáoĔce naleĪy do karáów – jest gwiazdą o stosunkowo niewielkiej masie,
które starzeją siĊ powoli. W tej chwili SáoĔce znajduje siĊ prawie mniej wiĊcej w poáowie
swojego Īycia – powinno doĪyü wieku 10 mld lat, zob. ryc. 5.2 a.


Ryc. 5.3. Schemat przebiegu ewolucji w przypadku gwiazd o masie SáoĔca
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Aby w jądrze gwiazdy mogáy zajĞü dalsze reakcje musi zostaü osiągniĊta duĪo wyĪsza
temperatura. Helowe jądro, które nie jest w stanie „zapaliü” kolejnych reakcji zacznie siĊ
kurczyü. Wodorowa otoczka znajdująca siĊ wokóá jądra ogrzewa siĊ na skutek kurczenia
jądra, a to powoduje oddalanie siĊ otoczki od jądra - tworząc tzw. czerwonego olbrzyma. W
kolejnym etapie jądro gwiazdy zostanie odsáoniĊte, a wokóá niego bĊdzie widoczna tzw.
mgáawica planetarna. We wnĊtrzu mgáawicy Ğwieci tzw. biaáy karzeá - gwiazda o rozmiarach
kilkunastu tysiĊcy km (przeksztaácone w procesie kurczenia jądro sáoneczne, zob. fot. 4.16.)
W przypadku gwiazd o masie nieco wiĊkszej niĪ 1 Mݪ, po wypaleniu siĊ helu nastĊpuje
czĊĞciowa zapaĞü gwiazdy. W warunkach zwiĊkszonej gĊstoĞci moĪliwe są dalsze reakcje
termojądrowe, w szczególnoĞci synteza jąder wĊgla z trzech jąder helu. Proces jest
dwustopniowy i moĪliwy jedynie dziĊki nietypowemu ukáadowi poziomów energii
powstających jąder7
He + 4He ĺ 8Be – 93,7 keV.

(5.3)

Be + 4He ĺ 12C + Ȗ + 7,37 MeV

(5.4)

4
8

W gwiazdach o masie przekraczającej 8 M ݪmoĪliwa jest caáa seria dalszych reakcji
termojądrowych, prowadzących do syntezy jąder tlenu, neonu, krzemu i siarki. KoĔcowym
etapem nukleosyntezy jest Īelazo 56Fe. Gwiazda koĔczy Īycie wybuchem supernowej zaĞ jej
jądro przeistaczy siĊ w tzw. gwiazdĊ neutronową o rozmiarach kilkunastu kilometrów.
Gwiazda neutronowa zaĞ umoĪliwia syntezĊ ciĊĪszych pierwiastków, do uranu wáącznie.
PiĊü miliardów lat temu lub wiĊcej w miejscu SáoĔca Ğwieciáa gwiazda o masie 8-10 Mݪ.
ZakoĔczyáa swój Īywot wybuchami, a z pozostaáej materii powstaá Ukáad Sáoneczny. SáoĔce
to gwiazda z re-cyklingu!
Najbardziej masywne gwiazdy – okoáo 10 M ݪewoluują podobnie, tylko Īe szybciej,
natomiast w koĔcowym etapie ewolucji powstaje czarna dziura.
5.3. MieszkaĔcy Mlecznej Drogi

Galileusz za pomocą swojej lunety zauwaĪyá, Īe widoczna na niebie w pogodną noc
smuga, jasna droga zbudowana jest z pojedynczych gwiazd. Ukáad Sáoneczny jest jednym z
elementów tego ukáadu gwiezdnego nazwanego Galaktyką, czyli Mleczną Drogą8. Galaktyka
jest czymĞ w rodzaju wyspy w kosmosie, skáadającej siĊ z setek miliardów gwiazd.
Rozmiar Galaktyki jest tak duĪy Īe nawet Ğwiatáo, przy zaáoĪeniu przejĞcia bez przeszkód
z jednego kraĔca na drugi, potrzebuje okoáo 100 tys. lat. SáoĔce znajduje siĊ na peryferiach
Drogi Mlecznej, 27 tys. lat Ğwietlnych od centrum. Galaktyka skáada siĊ ze zgrubienia
centralnego (centrum Galaktyki) oraz ramion spiralnych (patrz schemat Ryc. 5,4) i
poprzeczki. W Ğrodku Galaktyki „Īeruje” zapewne czarna dziura, pocháaniając okoliczną
materiĊ. Mieszkanie na peryferiach ma swoje zalety – nie dociera do nas zabójcze, wysokoenergetyczne promieniowanie gamma, które powstaje w centrum Galaktyki.
Droga Mleczna razem z okoáo 35 innymi galaktykami tworzy tzw. GrupĊ Lokalną, czyli
zbiór galaktyk poáoĪonych stosunkowo blisko siebie i grawitacyjnie ze sobą związanych. Od
najbliĪszej z nich, galaktyki Andromedy, fot. 4.5c dzieli nas 2,5 miliona lat Ğwietlnych. A ile
galaktyk mamy we WszechĞwiecie?

7

Gdyby nie ten specyficzny ukáad poziomów energii jąder 8Be i 12C, synteza wĊgla byáaby niemoĪliwa, a przez
to caáa chemia organiczna, podstawa Īycia.

8

pisana wielką literą dla odróĪnienia jej od innych galaktyk
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