Основни понятия
в астрономията

Що е астрономия?
Терминът идва от гръцки език αστρο-νομία и е образуван
от древногръцките думи „астрон“ (на старогръцки: ἄστρον) –
„звезда“ и „номос“ (на старогръцки: νόμος) – „закон“ или
„култура“ и дословно означава – „закон на звездите“.
Астрономията е наука, изучаваща движението, строежа и
развитието на небесните тела и цялата Вселена. Предмет на
изучаване са системите и явленията извън пределите на
земната атмосфера като Слънцето, планетите, астероидите,
кометите, метеоритите, космическото пространство, звездите,
галактиките и др.

Що е Вселена?
Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространственовремеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия
и материя в него – планети, звезди, галактики и междугалактично
пространство. Вселена може да се употребява като синоним на Космос, свят
или дори природа.
Вселената е всичко, което може да се наблюдава или има основание да се
допусне.
С усъвършенстване на технологиите и методите на нейното изучаване,
наблюдаваният обем става все по-голям. Метагалактика се нарича тази част,
която е достъпна за наблюдения в настоящето или в непосредственото
бъдеще. Използват се и термините позната Вселена, наблюдаема Вселена или
видима Вселена.

Светлинна година
Светлинна година (символ ly) е извънсистемна
единица за дължина, представляваща разстоянието,
което светлината изминава за една година във вакуум.
Тъй като определението за „година“ варира, по
препоръка на МАС (IAU) за „година“ се ползва
Юлианския календар, в който тя се равнява на 365 дни и
6 часа (или 31 557 600 s), освен ако не е указано друго, и
така:
1 ly = 9 460 730 472 580,8 km

Стойност
Светлинна година е равна на 365,25 дни по 86 400 секунди по 299
792 458 (скорост на светлината в метри в секунда), което прави малко над
9,46×1012 km (9,46 трилиона километра).
За сравнение: светлината изминава средното разстояние от
Слънцето до Земята за около 8 минути и 20 секунди.

Употреба
Светлинната година се използва в масовата астрономия за
определяне на разстояния от порядъка на тези между звездите и
галактиките, но за научни цели предпочитаната мерна единица е парсекът.
За по-малки космически разстояния се използва астрономическата
единица, а за по-големите се ползват и кратните единици:

Кило-светлинна година (на английски: kilolight-year, означение
kly) е равна на хиляда светлинни години, или около 307 парсека. Килосветлинните години се използват обикновено за измерване на разстоянията
между отделни райони на галактиката.
Мега-светлинна година (на английски: megalight-year, означение
Mly) е равна на един милион светлинни години или на около 306 600
парсека. Мега-светлинните години се използват за измерване на
разстояния между съседни галактики или групи галактики.
Гига-светлинна година (на английски: gigalight-year, означение
Gly) е равна на един милиард (109) светлинни години и това е една от найголемите единици за разстояние. Тя представлява около 1/13 от дължината
на хоризонта на наблюдаемата вселена (обусловен от фоновото равнище на
космическата радиация). В гига-светлинни години обикновено се измерват
разстоянията между супергалактически структури от рода на купове
квазар или „Великата стена на Слоун“.

Астрономическа единица
Астрономическа единица (международен символ
au, среща се и a.u. и AU) е мерна единица за дължина,
представляваща средното аритметично на минималното
и максималното разстояние на Земята до Слънцето
(афелий и перихелий) или приблизително средното
разстояние между тях. Понякога се означава на кирилица
с АЕ. През 2006 г. BIMP определя
1 au = 149 597 870 700 m,
/ или приблизително 150 млн. km /

История
Астрономическата единица е претърпяла много редефиниции, както в стойността,
така и в означението. Възприетата първоначално (1976 г.) от IAU стойност на
астрономическата единица в системата на астрономическите константи е 149 597 870 691
± 30 m, а означението – AU.
През 2009 г., потвърдено през 2012 г. IAU решава да свърже астрономическата
единица със SI, определяйки за символ au и стойност от 149 597 870 700 m.

Употреба
За SI астрономическата единица au е извънсистемна единица, но се допуска
употребата ѝ в астрономията основно за определяне на разстояния или описване на орбити
на обекти от нашата Слънчева система, тъй като дава добра представа за отдалечеността на
тези обекти, съпоставени със средното разстояние на Земята от Слънцето.
За по-големите разстояния до други звезди или галактики се използва парсек
(около 206 264,8 au) и светлинна година (приблизително равна на 63 241 au).

Парсек
Парсек (означение pc) е извънсистемна единица за разстояние,
използвана за измерване на големи разстояния между астрономически
обекти извън Слънчевата система. Парсекът се равнява на разстоянието,
от което отсечка с дължина една астрономическа единица (практически
равна на средния радиус на орбитата на Земята около Слънцето),
перпендикулярна на зрителния лъч, се вижда под ъгъл от една дъгова
секунда (1″), т.е има паралакс от една секунда. От това определение идва
и наименованието на единицата („паралакс от една дъгова секунда“).
1 pc = 648 000/π au ≈ 206 264,8 au
Парсекът е равен приблизително на 3,26 светлинни години или на
3,0857×1016 m (около 31 трилиона километра). Използват се и кратни
единици: килопарсек (kpc), мегапарсек (Mpc), гигапарсек (Gpc).

Небесна сфера
Небесната сфера е
въображаема сфера с
произволен радиус, в
чийто център се
намира наблюдателят.

PN – Северен небесен полюс
Ps – Южен небесен полюс
Линията PNPs, свързваща двата небесни полюса, се
нарича небесна ос.
Линията на отвеса в мястото на наблюдението пресича
небесната сфера в две други основни точки – зенитът Z
/ тя се намира право над главата на наблюдателя / и
надирът Z` / тя е диаметрално противоположна на зенита
и е невидима за наблюдателя, защото е точно под краката
му /.

Математически хоризонт – неговата равнина е перпендикулярна
на линията на отвеса. Той разделя небесната сфера на две половини –
видима / над хоризонта / и невидима / под него /.
Небесен екватор - неговата равнина е перпендикулярна на небесната
ос. Той разделя небесната сфера на северна и южна полусфера.
Небесен меридиан – неговата равнина минава през небесните
полюси и точките на зенита и надира. При денонощното си движение
небесните обекти пресичат небесния меридиан два пъти и това
пресичане се нарича кулминация. При едното пресичане височината на
обекта над хоризонта е максимална, а при другото – минимална.
Съответните кулминации се наричат горна и долна.

Еклиптика е сечението на равнината, в която лежи земната орбита, с
небесната сфера. Наблюдавано от Земята, в различни моменти от годината,
Слънцето се проектира съответно в различни точки от небесната сфера:
очертаната от тях траектория е наблюдаемата еклиптика. Неговото привидно
движение се повтаря след времето, при което Земята извършва една обиколка
около него, т.е. за 1 година.

Блясък. Звездни величини
Блясък / осветеност /- това е светлинната енергия, паднала
върху единица площ.
Звездни величини ( m – magnitud от лат.ез.) ,
характеризират блясъка на зсездите. Древногръцкият астроном
Хипарх, живял през ІІ век пр.н.е., разделил звездите на 6 групи:
- най-ярките 15 звезди са от 1-ва звездна величина;
- следващите 45 по-слаби звезди са от 2-ра звездна
величина;
- звездите от 3-та звездна величина вече станали 208 и т.н.
С някои малки промени и уточнения тази скала на звездните
величини се използва и досега в астрономията, като мярка за
блясъка на звездите.

Чрез фотометрични измервания е установено, че отношението на блясъка
на звезди от 1-ва звездна величина към блясъка на звезди от 6-та звездна
величина е 100 пъти. Това може да се запише така:

Тогава отношението на блясъка на две звезди, различаващи се с 1 звездна
величина е около 2,5 пъти.
През 1856 г. английският астроном Норман Погсън получил, че разликата
между звездните величини m1 и m2 е свързана с отношението на техния
блясък Е1 и Е2 чрез формулата:
m1 - m2 = - 2,5 lg Е1 / Е2
От формулата на Погсън следва, че колкото е по-ярка една звезда, толкова е
по-малка звездната й величина, изразена с число.

СВЕТИМОСТ И АБСОЛЮТНА ЗВЕЗДНА ВЕЛИЧИНА

Светимост – L - Пълната енергия, която излъчва звездата за единица
време от цялата си повърхност, се нарича нейна светимост и се бележи с L.
Абсолютна звездна величина – М - Видимите звездни величини
биха могли да отразяват действителната яркост на звездите, ако мислено
приемем, че всички звезди са на еднакво разстояние от нас. За такова
стандартно разстояние е прието 10 рс. С тази уговорка можем да изчислим
колко ярко ще светят звездите, ако са на разстояние 10 рс или бихме могли
да им припишем т.н. абсолютна звездна величина, която се бележи с М.
В този случай, във формулата на Погсън, вместо видими звездни величини
m1 и m2 на две звезди са абсолютните им звездни величини М1 и М2, а
вместо осветеностите Е1 и Е2 на звездите са техните светимости L1 и L2:

М1 - М2 = - 2,5 lg L1 / L2

След математически преобразувания на тази формула,
стигаме до друг запис на формулата на Погсън:

М = m + 5 – 5 lg r
Така се дава връзката между абсолютната М и
видимата m звездна величина на една звезда и нещо повече –
ако те са известни, може да се изчисли разстоянието r до нея.
Отдалечавайки мислено Слънцето на разстояние 10 рс,
неговата абсолютна звездна величина възлиза само на 4,8. От
разстояние 10 рс бихме виждали нашата звезда като една от
многото слаби звезди на границата на видимост с невъоръжено
око.

Абсолютните звездни величини варират от + 19 до -12 ,
а светимостите между звездите се различават с 4 трилиона пъти.

ДИАГРАМА СПЕКТЪР-СВЕТИМОСТ
Тази диаграма се нарича още
„Диаграма на Херцшпрунг–Ръсел“ по имената
на астрофизиците, които първи са я построили.
По абсцисата са нанесени спектралните
класове, а по ординатата – светимостта.
Цветовете на изобразените звезди показват към
кой спектрален клас принадлежат.
Изследванията показват, че звездите се
групират в т. нар. Последователности.
Преобладаващата част от звездите образуват
Главна последователност. Ясно се вижда
мястото на Слънцето в Главната
последователност. Под Главната
последователност се намират звезди известни
като бели джуджета, а над нея — червени
гиганти и свръхгиганти.

Спектрален клас на звездите
В
астрономията,
спектралният
клас
е
класификацията на звездите според техните спектрални
характеристики. Цветът на една звезда се определя главно
от нейната температура. Най-горещите звезди имат синкав
или
синкавобял
цвят,
а
най-хладните
–
червеникавооранжев или червен. В зависимост от
температурата на повърхността си повечето звезди са
причислени към 7 спектрални класа: O, B, A, F, G, K, M.
Всеки клас се разделя на10 подкласа, които се отбелязват с
цифри от 0 до 9 и се добавят след буквите /Слънцето е
звезда от спектралния клас G2/.

Използвана литература:
1) https://bg.wikipedia.org/wiki/Астрономия
2) https://bg.wikipedia.org/wiki/Вселена
3) https://bg.wikipedia.org/wiki/Светлинна_година
4) https://bg.wikipedia.org/wiki/Астономическа_единица
5) http://astromedia.bg/publications/astronomia/05/nebosvodnebesna-sfera/
6) https://astronomy4all.com/stars-brightnes

