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)
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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?
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Gdyby nie ten specyficzny ukáad poziomów energii jąder 8Be i 12C, synteza wĊgla byáaby niemoĪliwa, a przez
to caáa chemia organiczna, podstawa Īycia.
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pisana wielką literą dla odróĪnienia jej od innych galaktyk
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Kosmiczny teleskop Hubble'a krąĪący od 1990 roku po orbicie okoáoziemskiej wykonaá
zdjĊcie najdalszych zakątków WszechĞwiata9. W 2003 roku, przez kilka miesiĊcy teleskop
obserwowaá niewielki fragment nieba w gwiazdozbiorze Pieca (niebo poáudniowe).
Obserwowany obszar obejmowaá kąt 3', w porównaniu do caáego nieba jest 12,7 miliona razy
mniejszy! Ku wielkiemu zdziwieniu oszacowano, iĪ na ostatecznym zdjĊciu na tym maáym
fragmencie nieba zaobserwowano okoáo 10 tysiĊcy galaktyk! Niektóre z nich Ğwiecą na
czerwono, co Ğwiadczy, Īe siĊ od nas oddalają z zawrotnymi prĊdkoĞciami. WszechĞwiat siĊ
rozszerza!

Ryc. 5.4. Schemat przedstawiający DrogĊ
Mleczną oraz miejsce, w którym znajduje siĊ w
niej SáoĔce. Obok: odlegáe galaktyki na zdjĊciu
z teleskopu Hubble’a.
Teleskop Hubble’a nie jest wcale najwiĊkszy z uĪywanych przez astronomów. Jego unikalną zaletą
jest natomiast praca w warunkach braku atmosfery – gwiazdy w nim nie „migoczą”, jak na Ziemi.
Teleskop ten nazwano na czeĞü Edwina P. Hubble’a, który kontynuując prace kobiet –astronomów z
Harvardu obserwowaá odlegáe gwiazdy zmienne typu cefeid. Z tych obserwacji wywnioskowaá, Īe
WszechĞwiat siĊ rozszerza: im galaktyki dalej od nas, tym szybciej uciekają. WszechĞwiat puchnie we
wszystkich kierunkach, jak droĪdĪowe ciasto przed wypiekiem.
Pomiar obserwowanej jasnoĞci cefeid pozwala na okreĞlenie ich odlegáoĞci (cefeidy mają podobną
jasnoĞü absolutną). Z kolei szybkoĞü ucieczki gwiazd moĪemy wyliczyü z efektu Dopplera –
przesuniĊcia ich widma ku czerwieni.
Efekt Dopplera obserwujemy, gdy nadjeĪdĪa (i oddala siĊ) karetka pogotowia na sygnale. Gdy siĊ
zbliĪa, dĨwiĊk jej syreny wydaje siĊ byü wyĪszy (tzn. o wyĪszej czĊstotliwoĞci), niĪ gdy siĊ oddala.
Dla uciekających gwiazd oznacza to przesuniĊcie ich linii widmowych (wodoru, helu itd.) w kierunku
dáuĪszych dáugoĞci fali. Bardzo odlegáe galaktyki, ledwie widoczne na zdjĊciach teleskopem Hubble’a
są ciemno-czerwone.
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(ang.) Hubble Ultra Deep Field
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