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Ζωγράφισα στο χαρτί δυο σημεία. Το ένα είπα πως είναι η Γη και το άλλο η Σελήνη. Έχω κι
έναν χάρακα. Μετρώ την απόστασή τους. Εύκολο! Είναι 5,3 cm. Όμως, αλήθεια, πώς θα
μπορούσα να μετρήσω την πραγματική απόσταση Γης-Σελήνης;

Η μέθοδος που χρησιμοποίησαν οι αστρονόμοι αρχικά, ήταν τριγωνομετρική. Όταν όμως
εξελίχθηκε η τεχνολογία, έστειλαν ακτίνες λέιζερ στη Σελήνη και από τον χρόνο
επιστροφής τους, λόγω αντανάκλασης, υπολόγισαν την εν λόγω απόσταση. Διαβάζω λοιπόν
πως η μέση απόσταση Γης-Σελήνης είναι 384.420 Km.

  

Μια και ξεκίνησα το παιχνίδι των αποστάσεων, ας μάθω και πόσο είναι η μέση απόσταση
Γης-Ηλίου. Πάλι διαβάζω πως είναι περίπου 149.600.000 Km ή κατά προσέγγιση
150.000.000 Km. Ευτυχώς, ο Ήλιος είναι αρκετά μακριά και δεν κινδυνεύουμε να καούμε!

      

Το φως του χρειάζεται 8 λεπτά και κάτι για να φτάσει στη Γη μας. Εντάξει, συμφωνώ πως
αν δεν είχαμε και την προστασία της ατμόσφαιρας και του μαγνητικού πεδίου της Γης, θα
είχαμε και πάλι καεί...

Όμως τώρα μάς ενδιαφέρει πως έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλη - πολύ μεγάλη
απόσταση. Έχει 8 μηδενικά, αν την γράψουμε στην εκθετική της μορφή 1,5x108 Km! Οι
Αστρονόμοι την χρησιμοποιούν και ως μονάδα μετρήσεως μεγαλύτερων αποστάσεων. Την
λένε «Αστρ
ονομική Μονάδα» (Astronomical Unit)
και συμβολίζεται με 
A.U.
Ισχύει δηλαδή ότι:

  

1 A.U. = 150.000.000 Km (η απόσταση Γης-Ηλίου)

  

Έτσι, γράφουμε πως η απόσταση του απομακρυσμένου Πλούτωνα από τον Ήλιο είναι 39,5
A.U. Φαντάζομαι πως εκεί «τελειώνει» και το ηλιακό μας σύστημα - η μήπως κάνω λάθος;

  

Όμως θα χρειαζόμασταν πάρα πολλά μηδενικά για να εκφράσουμε ακόμα μεγαλύτερες
αποστάσεις. Ας πούμε, την απόστασή μας από το πιο κοντινό αστέρι. Μαθαίνω πως το α
του Κενταύρου απέχει από εμάς 4,35 έτη φωτός.
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Το έτος φωτός (ly), δηλαδή η απόσταση που διανύει το φως σε ένα γήινο έτος (365
ημέρες), χρησιμοποιείται κι αυτό ως μονάδα μέτρησης αστρονομικών αποστάσεων. Αν
σκεφτούμε πως το φως κινείται με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 300.000 Km/sec = 0,002
A.U./sec, φαντάζεστε πόσα χιλιόμετρα είναι αυτό!

  

Άλλη μονάδα είναι το πάρσεκ (pc), απόσταση αστέρα με παράλλαξη 1 δευτερόλεπτο της
μοίρας. Αυτό είναι περίπου 3,263 ly. Κατανοούμε πως 1 
Kpc
=1000 pc και 1 
Mpc
=1.000.000 pc, τα πολλαπλάσια του πάρσεκ που θα συναντήσουμε συχνά σε αστρονομικές
αποστάσεις.

  

Μα αλήθεια, πόσο μεγάλο είναι το Σύμπαν; Μήπως η ερώτηση δεν έχει νόημα μια και αυτό,
όπως λένε οι επιστήμονες, συνεχώς διαστέλλεται και μάλιστα με ιλιγγιώδη ταχύτητα;
Μήπως χρειαζόμαστε μια άλλη γεωμετρία για να εκφράσουμε αυτό που λέμε «απόσταση»
ως τον συντομότερο δρόμο από ένα σημείο σε κάποιο άλλο; Τι σχήμα έχει αυτός ο δρόμος;
Πάντως, δεν είναι απαραίτητα ο «ίσιος» δρόμος, αν θυμηθώ τη βραχυστόχρονη καμπύλη...
Και φυσικά, τι σχήμα έχει το Σύμπαν;

  

Τα ερωτηματικά είναι ατελείωτα...

  

H εφαρμογή Java, που βρίσκεται εδώ , θα μας βοηθήσει αρκετά στο να αποκτήσουμε μια
καλή αίσθηση του μεγέθους του κόσμου μας. Δοκιμάστε την!
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http://micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html

