ΓΑΛΑΞΙΕΣ
Οι γαλαξίες αποτελούν
τεράστια βαρυτικά συστήματα αστέρων, γαλαξιακών
αερίων, αστρικής σκόνης και (πιθανώς)
αόρατης σκοτεινής ύλης.[1][2] Η ετυμολογία της λέξης
προέρχεται από τα ελληνικά και σημαίνει άξονας από
γάλα και αναφέρεται στον δικό μας Γαλαξία.

Ένας τυπικός σπειροειδής
γαλαξίας, στον
αστερισμό της Κόμης της
Βερενίκης. Έχει διάμετρο περίπου
56.000 έτη φωτός και βρίσκεται σε
απόσταση 60 εκατομμύρια έτη
φωτός από τον Γαλαξία μας.

ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΙ
•Αστερισμό ονομάζουμε το κάθε αυθαίρετο τμήμα
της ουράνιας σφαίρας ή θόλου που περιέχει μια κάπως
ξεχωριστή ομάδα άστρων. Αυτή η κατάτμηση στηρίχθηκε
στα σχήματα που δημιουργούσαν οι πιο φωτεινοί
αστέρες, στα οποία οι άνθρωποι διέκριναν ομοιότητες με
ζώα (κυρίως), θεότητες και πράγματα του περιβάλλοντός
τους. Οι αρχαιότεροι αστερισμοί ορίσθηκαν στην
αρχαία Μεσοποταμία και υιοθετήθηκαν από τους
αρχαίους `Έλληνες, οι οποίοι τους εμπλούτισαν με
τη μυθολογία τους, και μας παρέδωσαν σχεδόν όλους
τους αστερισμούς που είναι ορατοί από τα βόρεια
γεωγραφικά πλάτη. Οι δύσκολα ορατοί ή αόρατοι από
την Ευρώπη νότιοι αστερισμοί, ορίσθηκαν από τους
πρώτους Ευρωπαίους ναυτικούς που ταξίδεψαν στις
νότιες θάλασσες, μετά την Αναγέννηση, γι' αυτό και
έχουν ονόματα όχι μυθολογικά, αλλά πολλές φορές
οργάνων ή εργαλείων του πλοίου, κρίσιμων κάποτε για
την επιβίωσή τους, π.χ. Αντλία, Πυξίς.

•Σήμερα γίνονται επίσημα αποδεκτοί από τους
αστρονόμους 88 αστερισμοί , μετά από απόφαση
της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως (IAU), με καλά
καθορισμένα όρια. Συγκεκριμένα, η IAU ανέθεσε στον
Βέλγο αστρονόμο Eugène Delporte το καθήκον αυτό.
Στο Α΄ Συνέδριο της Διεθνούς Αστρονομικής Ενώσεως,
που έγινε στη Ρώμη το 1922, αποφασίστηκε αφ’ ενός
μεν ο τρόπος ονομασίας των αστέρων, αφ’ ετέρου δε
αναγνωρίστηκαν οι 88, έκτοτε παραδεκτοί αστερισμοί.
Στις δύο επόμενες συνεδριάσεις της, το 1925 και
το 1928, καθορίστηκαν τα ακριβή όρια του κάθε
αστερισμού στον ουρανό και το αποτέλεσμα υιοθετήθηκε
επισήμως το έτος 1930.
Η επίσημη διεθνής ονομασία που δέχεται η IAU για τον
κάθε αστερισμό είναι η λατινική, και οι επαγγελματίες
αστρονόμοι χρησιμοποιούν συνήθως την επίσημη
συντομογραφία αυτής της ονομασίας, που αποτελείται
πάντα από 3 γράμματα.

•Χαρακτηριστικό παράδειγμα αστερισμού αποτελεί η Μεγάλη `Άρκτος (Μεγάλη
Αρκούδα) που στη Γαλλία ονομάζεται «Κουτάλα» και στην ΑμερικήBig
Dipper (σκεύος για άντληση νερού). Προσοχή όμως: Το τμήμα του ουρανού
που ορίζεται στην Αστρονομία ως αστερισμός (constellation) Μεγάλη `Άρκτος,
και είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε «έκταση» πάνω στην ουράνια σφαίρα από
όλους τους σύγχρονους αστερισμούς, δεν ταυτίζεται με την ομάδα σχετικώς
φωτεινών αστέρων ("asterism") που σχηματίζουν το γνώριμο σχήμα της
«κατσαρόλας». Η δεύτερη είναι βέβαια ένα υποσύνολο του πρώτου. Το ίδιο
συμβαίνει και στους άλλους αστερισμούς.
Τα αστέρια που δημιουργούν τον αστερισμό ούτε έχουν σχέση μεταξύ τους,
ούτε βρίσκονται στο αυτό παρατηρήσιμο επίπεδο αλλά σε διαφορετικές
αποστάσεις από τη Γη. Αν παρατηρούσαμε τον ουρανό από κάποια
διαφορετική οπτική γωνία μέσα στον Γαλαξία, θα βλέπαμε εντελώς
διαφορετικούς αστερισμούς.

•Ο αστερισμός του Ωρίωνα σε τρισδιάστατο
ανάγλυφο. Οι αποστάσεις των αστέρων
διαφέρουν πολύ μεταξύ τους. Χρειάζονται
τρισδιάστατα γυαλιά red cyan για σωστή
παρατήρηση αυτής της εικόνας.

•Αντίθετα, οι αστέρες στο
«κατσαρολάκι»
της Μεγάλης
Άρκτου είναι περίπου
στην ίδια απόσταση από
τη γη. Χρειάζονται
τρισδιάστατα γυαλιά red
cyan για σωστή
παρατήρηση αυτής της
εικόνας.

ΜΑΥΡΕΣ ΤΡΥΠΕΣ
•Μαύρη τρύπα είναι μια συγκέντρωση μάζας σημαντικά
μεγάλης ώστε η δύναμη της βαρύτητας να μην επιτρέπει
σε οτιδήποτε να ξεφεύγει από αυτή, παρά μόνο
μέσω κβαντικής συμπεριφοράς. Το βαρυτικό πεδίο είναι
τόσο δυνατό, ώστε η ταχύτητα διαφυγής κοντά του
ξεπερνά την ταχύτητα του φωτός. Αυτό έχει ως
αποτέλεσμα ότι τίποτα, ούτε καν το φως, δεν μπορεί να
ξεφύγει από τη βαρύτητα της μαύρης τρύπας, εξ ου και η
λέξη «μαύρη». Ο όρος μαύρη τρύπα (black hole) είναι
ευρύτατα διαδεδομένος και επινοήθηκε το 1967 από τον
Αμερικανό αστρονόμο και θεωρητικό φυσικό Τζον
Γουίλερ (John Wheeler). Δεν αναφέρεται σε τρύπα με τη
συνήθη έννοια (οπή), αλλά σε μια περιοχή του χώρου,
από την οποία τίποτα δεν μπορεί να επιστρέψει.

•Μία «μαύρη τρύπα» είναι το σημείο εκείνο του διαστήματος, όπου
κάποτε υπήρχε ο πυρήνας ενός γιγάντιου άστρου, ένας πυρήνας που
περιείχε περισσότερα υλικά από δυόμισι ηλιακές μάζες και ο οποίος
στην τελική φάση της εξέλιξης του άστρου έχασε την πάλη του ενάντια
στη βαρύτητα, με αποτέλεσμα τα υλικά του να καταρρεύσουν και να
συμπιεστούν περισσότερο ακόμα και από τα υλικά ενός αστέρα
νετρονίων.

•Οι μαύρες τρύπες προβλέπονται από την Γενική θεωρία της Σχετικότητας,
η οποία όχι μόνο αναφέρει ότι οι μαύρες τρύπες (ή αλλιώς μελανές οπές)
μπορούν να υπάρξουν, αλλά προβλέπει ότι σχηματίζονται στη φύση
οποτεδήποτε συγκεντρώνεται σε ένα δεδομένο χώρο επαρκής ποσότητα
μάζας, μέσω της διαδικασίας που καλείται βαρυτική κατάρρευση. Όσο η
μάζα μέσα σε μία συγκεκριμένη περιοχή μεγαλώνει, η δύναμη της
βαρύτητας γίνεται πιο ισχυρή – ή στη γλώσσα της σχετικότητας, ο χώρος
γύρω της παραμορφώνεται όλο και εντονότερα. Όταν η ταχύτητα
διαφυγής σε μια συγκεκριμένη απόσταση από το κέντρο φθάσει την
ταχύτητα του φωτός, σχηματίζεται ένας ορίζοντας γεγονότων μέσα στον
οποίο ύλη και ενέργεια αναπόφευκτα καταρρέουν σε ένα μοναδικό
σημείο, σχηματίζοντας μία μοναδικότητα.

•Μια ποσοτική ανάλυση αυτής της ιδέας οδήγησε
στην πρόβλεψη ότι ένας αστέρας που έχει
τουλάχιστον 3 φορές την μάζα του ήλιου στο τέλος
της εξέλιξής του, σχεδόν σίγουρα θα συρρικνωθεί
μέχρι το κρίσιμο εκείνο μέγεθος που χρειάζεται για
να υποστεί βαρυτική κατάρρευση. Μόλις αρχίσει η
κατάρρευση, δεν φαίνεται να μπορεί να διακοπεί
από καμία φυσική δύναμη και
σχηματίζεται αστέρας νετρονίων. Αν η μάζα του
είναι ακόμα πιο μεγάλη, τελικά σχηματίζεται μαύρη
τρύπα.
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