
Ο ΓΑΛΑΞΙΑΣ ΜΑΣ

Συντάχθηκε απο τον/την Ναταλία Ασημακοπούλου
Παρασκευή, 16 Απρίλιος 2010 12:42 - Τελευταία Ενημέρωση Τρίτη, 28 Σεπτέμβριος 2010 12:36

Σε όποια κατέυθυνση και αν κοιτάξει κανείς στον νυχτερινό ουρανό θα δει διάσπαρτα άστρα
να λαμπυρίζουν.Εαν με κάποιο τρόπο καταφέρνβαμε να κάνουμε ένα ταξίδι αρκετά μακρινό
έτσι ώστε να αφή ναμε όλα τα άστρα πίσω μας,κοιτάζοντας προς τα πίσω θα βλέπαμε ότι
όλα τα άστρα συγκροτούν ένα σύνολο, μία αστρική νήσο, έναν αχανή ωκεανό χώρου.Θα
βλέπαμε και άλλες τέτοιες νήσους απομακρυσμένες μεταξύ τους. 

  

Η δική μας αστρική νήσος ονομάζεται απλώς ΓΑΛΑΞΙΑΣ και όπως και οι περισσότεροι
γαλαξίες αποτελείται από δισεκατομμύρια άστρα.Έχει σπειροειδές σχήμα και
περιστρέφεται με αργό ρυθμό.

  

Αν κοιτάξουμε στον ουρανό μία αίθρια και ασέληνη νύχτα θα δούμε στον ουρανό να
διαγράφεται μία αμυδρή ομιχλώδη φωτηνή ζώνη κατά μήκος του ουρανού.Αυτή η ομιχλώδης
ζώνη σύμφωνα με τη μυθολογία ήταν ένα ρυάκι γάλακτος που ανάβλιζε από το στήθος της
θεάς Ήρας.Για το λόγο αυτό οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμασαν γαλακτική οδό.Ο πρώτος
που ανακάλυψε τη φύση της ζώνης αυτής ήταν ο 
Γαλιλαίος 
ο οποίος μελετόντας με το τηλεσκόπιό του τον χειμερινό ουρανό του 1609-1610
διαπίστωσε ότι αποτελείται από αναρίθμητα άστρα τα οποία φαίνονται στηβαγμένα το ένα
πάνω στο άλλο.
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  Το γαλαξιακό μας σπίτι
  

Ο Γαλαξίας μοιάζει σε γενικές γραμμές με έναν δίσκο που στο κεντρο έχει ένα τεράστοιο
εξόγκωμα.Η διάμετρος του είναι περίπου 100.000 έτη φωτός,ενώ ο πυρήνας του είναι
περίπου 6.000 έτη φωτόςκαι ο δίσκος του κατά μέσο όρο το ένα τρίτο.Αποτελείται από
περίπου 200 δισεκατομμύρια άστρα.Ο Ήλιος βρίσκεται σε έναν από τους σπειροειδείς
βρχίονες περίπου 25.000 έτη φωτός από το κέντρο, το οποίο βρίσκεται προς την
κατεύθυνση του Τοξότη και σε αυτήν την κατέυθυνση παροθσιάζει και την μεγαλήτερη
φωτεινότητα της γαλαξιακής ζώνης.
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