Κεφάλαιο 6- Ηλιακό ςφςτημα
Εντυπωςιακέσ πληροφορίεσ για το ςφμπαν


Στο ςφμπαν υπάρχουν περίπου ζνα τριςεκατομμφριο τριςεκατομμφρια
άςτρα. Τόςα άςτρα όςοι είναι και οι κόκκοι άμμου όλων των ωκεανών τθσ Γθσ!



Ότι βλζπουμε ςτον ουρανό ανικει ςτο παρελκόν. Το φωσ του ιλιου χρειάηεται 8,5
λεπτά περίπου για να φτάςει ςτθ Γθ , δθλαδι τον βλζπουμε όπωσ ιταν 8,5 λεπτά
πριν.



Το πλθςιζςτερο ςε μασ άςτρο είναι ο Ήλιοσ. Απζχει 150.000.000 χλμ. Το αμζςωσ
επόμενο κοντινό άςτρο είναι τοΆλφα του Κενταφρου που βρίςκεται ς’ απόςταςθ 44
τριςεκατομμφρια χλμ. Αν ταξιδεφαμε μ’ ζνα διαςτθμόπλοιο με ταχφτθτα 50.000
χλμ. τθν ώρα , κα φτάναμε ςτθ Σελινθ ςε 8 ώρεσ , ςτον Ήλιο ςε 125 θμζρεσ και ςτο
άλφα Κενταφρου ςε 92.880 χρόνια ! Το πιο απόμακρο αντικείμενο που ζχουμε
παρατθριςει βρίςκεται τόςο μακριά από εμάσ , ώςτε το φωσ του χρειάηεται 15
διςεκατομμφρια χρόνια για να φτάςει ςτθ Γθ!



Το πόςο φωτεινό μασ φαίνεται ζνα αςτζρι εξαρτάται απ’ τθν απόςταςι του απ’ τθ
Γθ , το μζγεκόσ του και το χρώμα του. Υπάρχουν άςτρα ς’ όλα ςχεδόν τα χρώματα
τθσ Ίριδασ : γαλάηια , λευκά , κίτρινα , κόκκινα κλπ. Το χρώμα ενόσ αςτεριοφ
εξαρτάται απ’ τθν επιφανειακι κερμοκραςία του. Τα πιο κερμά άςτρα ζχουν
γαλάηιο χρωματιςμό και θ επιφανειακι τουσ κερμοκραςία φτάνει ωσ και 30.000
βακμοφσ Κελςίου ( Η επιφανειακι κερμοκραςία του Ήλιου είναι 6.000 βακμοί
Κελςίου ).



Με βάςθ το χρώμα ενόσ άςτρου μποροφμε να υπολογίςουμε τθ κερμοκραςία
του.



Τ’ άςτρα μάσ πλθςιάηουν ι απομακρφνονται από μασ. Για παράδειγμα ,
ο Σείριοσ απομακρφνεται από μασ με ταχφτθτα 8 χλμ. κάκε δευτερόλεπτο. Αντίκετα
θ Αίγα του Ηνίοχου μασ πλθςιάηει με ταχφτθτα 30 χιλιόμετρα κάκε δευτερόλεπτο
και οΛαμπαδίασ με ταχφτθτα 200.000 χιλιομζτρων τθν ώρα ! Βζβαια τ’ άςτρα
βρίςκονται τόςο μακριά μασ που κα χρειαςτοφν διςεκατομμφρια χρόνια για να μασ
φτάςουν.



Όλα τ’ άςτρα περιφζρονται γφρω απ’ το γαλαξιακό κζντρο. Μαηί τουσ και
ο Ήλιοσ μασ , που χρειάηεται περίπου 250 εκατομμφρια χρόνια για να ςυμπλθρώςει
μια πλιρθ γαλαξιοκεντρικι τροχιά. Στα 5 διςεκατομμφρια χρόνια από τότε που
γεννικθκε το άςτρο μασ , το Ηλιακό Σφςτθμα ζχει κάνει αυτι τθν τροχιά περίπου 20
φορζσ.

