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Co różni gwiazdy oprócz temperatury?

Jasność widoma (pozorna) dowolnej 

gwiazdy – m = 2.5logF + const (definiuje 

się tylko różnicę jasności, punkt zerowy 

umowny)

Jasność absolutna M (miara dzielności 

promieniowania) = jasność widoma z 

odległości 10 pc

Równanie fotometryczne: m-M=5logD-5



Jasność absolutna gwiazd

Jasność absolutna, to oprócz masy jedyny 
parametr ekstensywny, który pozwala 
porównywać gwiazdy

Równanie fotometryczne w podanej 
powyżej postaci zakłada, że przestrzeń jest 
pusta

W bardziej ogólnej wersji m-M=5logD-5+A, 
gdzie A oznacza ekstynkcję
międzygwiazdową



Odkrycie zjawiska

Koniec XVIII w – Herschel dostrzega 

„dziurę w niebie”

Połowa XIXw Struve przy założeniu 

jednorodnego rozkładu gwiazd w przestrzeni 

wyznacza ekstynkcję na 1m/kpc

1930 Trumpler potwierdza wynik Struvego 

przy założeniu jednakowych rozmiarów 

gromad



Ekstynkcja zależy od długości fali (proces selektywny)



Widmo w postaci krzywej Plancka (niżej) 

i zmodyfikowane ekstynkcją (wyżej)



Ekstynkcja w realnym widmie

3200 4000 4800 5600 6400

2

4

6

 

 

R
e
la

ti
v
e
 i
n
te

n
s
it
y

Wavelength (A)

HD 58978

B1II 

E(B-V)=0.05

HD115363

B1Ia E(B-V)=0.85

ESO UVES/Kueyen

R=80,000/110,000



Definicje

Av, AB – całkowita ekstynkcja w pasmie V i 
B wyrażona w wielkościach gwiazdowych

AB - Av = E(B-V) nadwyżka barwy

E(B-V) = (B-V) – (B-V)0

R = Av /E(B-V) stosunek ekstynkcji 
całkowitej do selektywnej

Krzywa (prawo) ekstynkcji – przebieg 
ekstynkcji z długością fali



Wyznaczenie ekstynkcji metodą zliczeń

W poletku określonych rozmiarów liczymy 
gwiazdy do pewnej jasności

Potrzebne jest założenie co do rozkładu 
gwiazd w przestrzeni, albo poletko kontrolne

Uzyskujemy krzywą ekstynkcji uśrednioną dla 
pewnego obszaru pod warunkiem wykonania 
zliczeń w wielu pasmach fotometrycznych

Jedyna metoda określenia ekstynkcji 
absolutnej



Metoda par

Do poczerwienionej gwiazdy dobieramy standard o 
tym samym Sp/L

Wykonujemy wielobarwną fotometrię dla obu 
gwiazd

Określamy kolejne nadwyżki barwy i po 
znormalizowaniu przez E(B-V) odkładamy na osi 
rzędnych

Na osi odciętych odkładamy odwrotność długości 
fali (zwykle w mikronach)



Ultrafioletowe segmenty widm dwóch 

identycznych gwiazd



Identyczne widma gwiazd o dramatycznie różnych 

odległościach i poczerwienieniach
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Wavelength

BD +59 456

V = 9.86

E(B-V)=0.78

R=5.14

EW(K)=540

D(av)=1840pc
Mv = -5.47

SiIV

B0.5V

S-K -3.6

B1Iab

S-K -6.4



Typowo wykreślona krzywa ekstynkcji



Komentarz

Metoda par jest jedyną metodą wyznaczenia 

krzywych ekstynkcji dla indywidualnych 

obiektów

Precyzja wyznaczenia zależy od dobrania 

standardu

Trudnym do dokładnego określenia 

parametrem jest stosunek ekstynkcji 

całkowitej do selektywnej - R



Dopasowanie standardu do gwiazdy badanej



Różny stosunek ekstynkcji całkowitej do selektywnej 

i maksimum ekstynkcji



Metoda diagramów dwubarwnych

Wybór próbki gwiazd o tym samym Sp/L

Zebranie danych fotometrycznych w różnych 

pasmach

Zbudowanie diagramów barwa-barwa dla jak 

największej ilości pasm fotometrycznych



Diagramy dwubarwne dla karłów typu B1



Sposób sprawdzenia, czy gwiazdy 

są naprawdę identyczne

4200 4400 4600

0.6

0.9

1.2

1.5

HeI

HeII

CIII

OIISiIIIOII HeI

HeI

HeI

H

HeI

H

SiIV

OII

HD 70930

HD144470

 

 

R
el

at
iv

e 
in

te
n

si
ty

Wavelength

HD 14092



Szkic metody

Wskaźnik barwy λ-V = a(B-V) + b

Dla wolnego od ekstynkcji standardu

(λ-V)0=a(B-V)0 + b, a zatem

(λ-V) - (λ-V)0 = a{(B-V) - (B-V)0}, czyli

E(λ-V) = aE(B-V)

Tak więc nachylenie prostej dopasowanej do 
diagramu dla danej barwy daje punkt krzywej 
ekstynkcji



Metoda nadwyżka-nadwyżka

Dla badanej próbki gwiazd określamy Sp/L

Skalibrowane dla danych Sp/L wskaźniki 

barwy odejmujemy od obserwowanych

Budujemy diagramy nadwyżka-nadwyżka; 

nachylenia dopasowanych prostych dadzą 

krzywą ekstynkcji



Źródła danych do zastosowania

Fotometria UBVRI naziemna

Fotometria podczerwona w „oknach” 

atmosferycznych (1.25, 2.20, 3.50. 4.80μ)

Fotometria podczerwona (satelitarna) –

przegląd 2MASS

Fotometria ultrafioletowa (satelitarna) –

przegląd satelity ANS



Średnia krzywa ekstynkcji i położenie detali



Bardzo szeroka struktura w krzywej ekstynkcji



Trzy rodzaje krzywych ekstynkcji



Lokalne zróżnicowanie krzywych ekstynkcji 

w asocjacjach ScoOB2 i PerOB1



Krzywe ekstynkcji zbudowane z diagramów 

z poprzedniego slajdu



Odległość uśrednia zróżnicowane krzywe 

indywidualne



Stosunek ekstynkcji całkowitej do selektywnej

Ekstrapolacja krzywej do punktu przecięcia z 

osią rzędnych – niepewność związana z 

możliwą emisją

Dla gromad m-M=5logD-5+RE(B-V); 
ponieważ odległość jest stała, to R jest 

nachyleniem prostej

Każda gwiazda może być przesłonięta przez 

kilka obłoków na linii widzenia



Podsumowanie

Ekstynkcja międzygwiazdowa modyfikuje 
widmo ciągłe: przepuszczając relatywnie 
więcej fotonów czerwonych niż niebieskich 
powoduje poczerwienienie

Ekstynkcję obserwuje się głównie w widmach 
młodych, gorących gwiazd

Ekstynkcji towarzyszą inne zjawiska 
pochodzenia międzygwiazdowego; o tym 
później


