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Rezumat 
 

Acest articol conţine informaţii utile pentru profesorii de fizică din gimnaziu privind 
studiul stelelor şi evoluţia lor. De asemenea, conţine link-uri către curriculum tipic pentru 
şcoală şi sugerează activităţi relevante pentru elevi. 

Obiective 
 

 Înțelegerea evoluţiei stelare şi a proceselor care stau la baza acestuia. 
 Înţelegerea diagramei Hertzsprung-Russell. 
 Înţelegerea sistemului de magnitudini absolute şi aparente. 

 

Introducere 
Evoluţia stelară presupune orice modificare apărută la nivelul stelelor, începând cu 

naşterea acestora, de-a lungul vieţii lor îndelungate şi până la moarte, de la ,,Forţele” 
gravitaţionale ale stelelor la energia radiantă. Pentru a compensa această pierdere de energie, 
stelele produc energie prin procese de fuziune nucleară a unor elemente uşoare în altele mai 
grele. Acest fenomen schimbă încet compoziţia chimică şi, implicit, şi celelalte proprietăţi ale 
acestora. În final, nu va mai exista combustibil nuclear şi astfel vor muri. Înţelegând natura şi 
evoluţia stelelor, vom reuși să înţelegem şi să apreciem natura şi evoluţia soarelui nostru – 
astrul care face posibilă existenţa vieţii pe Pământ. Ne ajută să înţelegem originea sistemului 
nostru solar, a atomilor şi a moleculelor din care este formată materia, inclusiv materia vie. Ne 
ajută să răspundem la întrebări fundamentale, precum ,, sunt alte stele capabile să producă 
energie, şi sa trăiască suficient de mult timp, şi să rămână stabile suficient de mult, astfel încât 
să fie posibilă apariţia şi dezvoltarea vieţii pe planetele din jurul lor?”. Pentru acestea, precum 
şi pentru alte motive, evoluţia stelelor este un subiect interesant pentru elevi. 

Proprietăţile Soarelui şi ale Stelelor 
Primul pas în înţelegerea originii şi evoluţiei Soarelui şi a stelelor este înţelegerea 

proprietăţilor lor. Elevii ar trebui să înţeleagă modul în care sunt determinate aceste 
proprietăţi. Soarele este cea mai apropiată stea. Discuţii legate de Soare au fost realizate în 
alte părţi ale acestui curs. În acest articol, tratăm Soarele din punct de vedere al evoluţiei 
stelelor. Elevii ar trebui să înţeleagă proprietăţile şi structura, precum şi sursa de energie a 
Soarelui, deoarece aceleaşi principii permit astronomilor să determine structura şi evoluţia 
tuturor stelelor.  
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Soarele 

Comparativ cu alte stele, determinarea proprietăţilor de bază ale Soarelui este un 
proces relativ uşor. Dimensiunea sa medie este de 1,495978715 x 1011 m; din aceasta, raza sa 
unghiulară (959,63 arcsec) poate fi transformată, prin geometrie, într-o rază liniară: 6,96265 x 
108 m sau 696265 km. Fluxul observat (1370 W/m2), la distanță terestră poate fi transformată 
într-o putere totală: 3,85 x 1026 W. 

 
Masa acestuia poate fi determinată prin forţa gravitaţională exercitată asupra 

planetelor, prin utilizarea legilor mecanice şi gravitaţionale ale lui Newton: 1,9891 x 1030 kg. 
Temperatura la suprafaţă – stratul de unde provine lumina – este de 5780 K. Perioada de 
rotaţie este de aproximativ 25 de zile, dar variază în funcţie de latitudinea Soarelui. În ceea ce 
priveşte compoziţia acestuia, aceasta constă în principal din hidrogen şi heliu. La activitatea 2, 
elevii vor observa Soarele, cea mai apropiată stea, pentru a vedea cum arată o stea. 

Stelele 

Cea mai evidentă proprietate a unei stele este luminozitatea acesteia. Aceasta se 
măsoară prin magnitudine, care este o măsură logaritmică a fluxului de energie pe care-l 
primim. 

 
Scala de magnitudine a fost dezvoltată de astronomul grec Hiparh (c. 190-120 î. Hr.). 

Acesta a clasificat magnitudinea stelelor de la 1 la 5. De aceea, stelele cu o luminozitate mai 
mică au magnitudine mai mare. Mai târziu, s-a constatat că simţurile umane reacţionează 
logaritmic faţă de stimuli, astfel a fost introdus un raport de luminozitate (2,512), ce 
corespunde unei diferenţe de 1,0 a magnitudinii. Cea mai luminoasă stea pe cer în timpul 
nopţii are magnitudinea de -1,44. Cea mai slab luminată stea vizibilă cu cel mai mare telescop 
are magnitudinea de aproximativ 30. 

 
Luminozitatea aparentă, B, a unei stele depinde de puterea ei, P, şi de distanţă, D. 

Conform legii pătratului invers al luminozităţii, aceasta este direct proporţională cu puterea şi 
invers proporţională cu pătratul distanţei: B  P/D2. Pentru stelele apropiate, distanţa poate să 
fie măsurată prin paralaxă. La Activitatea 1, elevii pot să facă o demonstrație pentru a ilustra 
paralaxa şi a arăta că aceasta este invers proporţional cu distanţa la obiectul observat. Puterea 
stelelor poate să fie apoi calculată și determinată cu legea pătratului invers a luminozităţii. 

 
Stelele prezintă culori diferite, acest lucru se poate fi studiat foarte uşor prin 

observarea stelelor Rigel (Beta Orionis) şi Betelgeuse (Alpha Orionis) din constelaţia Orion 
(figura 1). 

 
La activitatea 3, elevii pot să observe stelele în timpul nopţii şi să admire frumuseţea 

cerului real. Culorile diferite ale stelelor se datorează temperaturilor diferite ale straturilor 
radiante ale stelelor. Stelele mai reci apar roşii, iar cele mai calde apar albastre. Datorită 
modului în care ochiul răspunde la culori, o stea roşie apare roşu-deschis, iar o stea albastră 
apare albastru-deschis. Culoarea poate să fie determinată în mod exact cu ajutorului unui 
fotometru cu filtre de diferite culori şi astfel se poate determina temperatura stelei analizate. 
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Aceste patru principii simple se aplică la toate stelele. Se pot exprima ca ecuaţii şi 
soluţionate la calculator. Acesta oferă un model al Soarelui sau al oricărei stele: presiune, 
densitate şi flux de energie în orice poziţie faţă de miezul stelei. Aceasta e metoda de bază 
prin care astronomii învaţă despre structura şi evoluţia stelelor. Modelul este construit pentru 
o anumită valoare a masei şi a compoziţiei stelei; şi, pornind de la aceasta, astronomii pot să 
calculeze raza stelei, puterea acesteia, precum şi alte proprietăţi observabile (figura 5). 
 

Recent, astronomii au dezvoltat o metodă puternică de testare a modelelor privind 
structura Soarelui şi a stelelor – helioseismologia sau, pentru alte stele, astroseismologia. 
Soarele şi stelele vibrează uşor şi în moduri diferite. Acestea pot fi observate cu instrumente 
sensibile şi comparate cu proprietăţile vibraţiilor care sunt prezise de modele. 
 
Sursa de energie a Soarelui şi a stelelor   
 

Una din întrebările cercetătorilor, de mai multe secole, este legată de sursa de energie a 
Soarelui şi a stelelor. Cea mai evidentă sursă de energie este reprezentată de arderea chimică a 
combustibililor, cum ar fi uleiuri sau gaze naturale dar, datorită puterii extrem de ridicate a 
Soarelui (4 x 1026 W), astfel de surse de energie ar putea să se epuizeze în câteva mii de ani. 
Până acum câteva decenii, oamenii credeau ca vârsta Soarelui şi a Pământului este de doar 
câteva mii de ani datorită scrierilor din Biblie! 

 
După cercetările efectuate de Isaac Newton, care a emis Legea atracţiei universale, 

cercetătorii au realizat că Soarele şi stelele ar putea să genereze energie prin contracţia 
înceată. Energia (potenţialul) de gravitaţie ar putea să fie convertit în căldură şi radiaţie. 
Această sursă de energie ar putea sa dureze milioane de ani. Cu toate acestea, dovezile 
geologice sugerează că Pământul, şi prin urmare Soarele, au o vârstă mult mai mare. 

 
La sfârșitul secolului al 19-lea, cercetătorii au descoperit radioactivitatea şi fisiunea 

nucleară. Elementele radioactive sunt însă foarte rare la nivelul Soarelui şi a stelelor, şi nu ar 
putea să asigure puterea acestora pentru miliarde de ani. 

 
În final, cercetătorii au realizat în secolul 20 că elementele uşoare pot să fuzioneze în 

altele mai grele, proces numit fuziune nucleară. Dacă temperatura şi densitatea sunt suficient 
de ridicate, acestea ar putea produce o mare cantitate de energie – mai mult decât suficientă 
pentru a alimenta Soarele şi stelele. Elementul cu cel mai ridicat potenţial de fuziune nucleară 
este hidrogenul, iar aceste este cel mai abundent la nivelul Soarelui şi a stelelor. 

 
La nivelul stelelor cu masă mică, cum este Soarele, fuziunea hidrogenului are loc în 

mai multe etape ce poartă numele de reacţia în lanţ p-p. Protonii fuzionează şi formează 
deuteriul, alt neutron fuzionează cu deuteriul şi generează heliu-3. Nucleii de heliu-3 
fuzionează şi formează heliu-4, izotopul normal al heliului (figura 6). 

 
În stelele masive, hidrogenul fuzionează şi se formează heliul printr-o serie diferită de 

reacţii ce poată numele de ciclu CNO (ciclul de carbon-azot-oxigen), în care carbonul-12 este 
utilizat drept catalizator (figura 7). Rezultatul final, în fiecare caz, este că prin fuzionarea a 4 
nuclee de hidrogen rezultă un nucleu de heliu. O mică parte a masei nucleelor de hidrogen 
este convertită în energie (vezi Activitatea 9). În mod normal nucleele se resping unul pe 
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Prima metodă, cea de utilizare a simulărilor computerizate, este aceeaşi metodă prin 
care a fost determinată structura stelelor. Odată cunoscută structura stelei, se cunoaşte 
temperatura acesteia şi densitatea în orice punct, se poate calcula modul în care compoziţia 
chimică se modifică în urma proceselor termonucleare. Aceste modificări ale compoziţiei pot 
să fie încorporate în următorul model de secvenţă a evoluţiei. 

 
Cele mai cunoscute stele variabile care pulsează se numesc Cepheide, după steaua 

Delta Cephei care este un exemplu evident. Există o relaţie între perioada de variaţie a 
Cepheidei şi puterea sa. Prin măsurarea perioadei, astronomii pot să determine puterea şi 
implicit distanţa, prin utilizarea legii pătratului-invers a luminozităţii. Cepheidele reprezintă 
un instrument important pentru determinarea mărimii şi a scalei vârstei Universului. 

 
La activitatea 5, elevii vor observa diferite stele, prin proiecte de genul Cytizen Sky. 

Aceasta le va permite dezvoltarea unor abilităţi matematice şi ştiinţifice, în timp ce învaţă 
ştiinţa adevărată şi probabil vor contribui la cunoaşterea astronomică. 
 
Viaţa şi moartea Soarelui şi a stelelor 
 

Procesul de fuziune a hidrogenului este foarte eficient. Asigură luminozitatea stelelor 
prin viaţa lor lungă. Reacţiile de fuziune sunt mai rapide spre centrul stelei, unde temperatura 
şi densitatea sunt mai ridicate. Astfel, steaua dezvoltă un miez de heliu care se extinde treptat 
spre exterior. În acest timp, miezul stelei este fierbinte, prin contracţie, astfel încât hidrogenul 
din jurul miezului de heliu este suficient de fierbinte pentru a fuziona. Acest proces duce la 
extinderea straturilor de la suprafaţa stelei – încet la început, şi apoi mai rapid. Devine o stea 
roşie gigantă, de sute de ori mai mare decât Soarele. În final, centrul de heliu devine suficient 
de fierbinte şi astfel heliul fuzionează în carbon. Această fuziune echilibrează atracţia 
gravitaţională, dar nu pentru mult timp, deoarece fuziunea heliului nu este la fel de eficientă 
ca şi cea a hidrogenului. În acest moment miezul de carbon se micşorează, devine mai 
fierbinte şi straturile de la suprafaţă se extind şi devine o gigantă roşie şi mai mare. Cele mai 
masive stele se extind la o dimensiune şi mai mare, devin stele roşii supergigante. 

 
O stea moare în momentul în care se termină combustibilul. Nu mai există o sursă de 

energie pentru a menţine miezul fierbinte şi pentru a genera suficientă presiune gazoasă care 
să împiedice forţa gravitaţională să contracte steaua. Modul în care moare o stea depinde de 
masa ei. 

 
Durata de viaţă a unei stele depinde de asemenea de masa ei: stelele mai mici au o 

luminozitate mai mică şi o durată de viaţă mai mare – zeci de miliarde de ani. Stelele mai 
mari au o luminozitate mai mare şi un timp de viaţă mai scurtă – milioane de ani. Majoritatea 
stelelor sunt cu mase mici şi viaţa lor depăşeşte vârsta actuală a universului. 

 
Înainte ca o stea să moară, aceasta îşi pierde din masă. În timp ce consumă ultima 

parte de hidrogen, urmată de heliu, steaua se transformă într-o stea roşie gigantă, cu o rază de 
sute de ori mai mare şi cu un volum de un miliard de ori mai mare decât ale Soarelui. La 
Activitatea 4, elevii vor putea să facă o scală-model, pentru a vizualiza modificările imense 
ale dimensiunii unei stele pe parcursul evoluţiei sale. Forţa gravitaţională în straturile de la 
suprafaţa unei stele roşii gigante sunt reduse. De asemenea, devine instabilă în pulsație, cu 
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ochiul liber a fost observată în 1987 în Micul Nor al lui Magellan, o mică galaxie satelit a 
galaxiei noastre. 

 
Masa miezului unei supernove depăşeşte limita Chandrasekhar. Protonii şi electronii 

din miezul care colapsează fuzionează şi generează neutroni şi neutrini. Explozia neutrinilor 
poate să fie observată de un observator neutrinic. Atâta timp cât masa miezului este de trei ori 
mai mică decât masa Soarelui, va fi stabilă. Forţele gravitaţionale interioare sunt compensate 
de presiunea externă a neutronilor. Acest obiect poartă numele de stea neutronică. Diametrul 
său este de aproximativ 10 km, iar densitatea sa este de 1014ori densitatea apei. Poate să fie 
văzută cu ajutorul telescoapelor cu raze X în cazul în care este încă suficient de fierbinte, însă 
acestea au fost descoperite într-un mod neaşteptat – ca surse de impulsuri de unde radio 
numite pulsari. Perioada de pulsaţie a acestora este de aproximativ o secundă, uneori chiar 
mai puţin. Pulsaţiile sunt produse de câmpul magnetic puternic al stelelor neutronice, fiind 
aruncat în jurul valorii apropiate de viteza luminii prin rotație rapidă a stelei. 

 
Aceasta este cel de-al doilea tip de supernove ce se întâlnesc în sistemele binare în 

care o stea a murit şi a devenit o pitică albă. Când a doua stea începe să se extindă, poate să 
emită gaze spre pitica albă. Dacă masa piticei albe devine mai mare decât limita 
Chandrasekhar, atunci aceasta "deflagrează”: materia fuzionează aproape instant în carbon, 
eliberând energie suficientă pentru a distrugea steaua. 

 
În explozia unei supernove, toate elementele care s-au format în urma reacţiilor de 

fuziune sunt emise în spaţiu. Elementele mai grele decât fierul sunt produse, în cantităţi mici, 
în timpul exploziei, în timp ce neutronii iradiază nucleele mai mici care sunt emise. 

Stele foarte rare: stele foarte masive 

Stelele foarte masive sunt foarte rare – o stea dintr-un miliard. Au o putere de un 
milion de ori mai mare decât a Soarelui şi trăiesc foarte puţin. Sunt aşa de masive, încât atunci 
când rămân fără energie şi miezul lor colapsează, masa lor este de 3 ori mai mare decât a 
Soarelui. Gravitatea depăşeşte energie exercitată de neutroni. Miezul continuă să colapseze 
până când este aşa de dens încât forţele gravitaţionale împiedică emiterea oricărui tip de 
materie, inclusiv lumină. Astfel devine o gaură neagră. Găurile negre nu emit radiaţii, însă 
dacă este o stea normală în preajmă, determină orbitatea acesteia în jurul ei. Mişcarea de 
orbitare permite astronomilor să detecteze găurile negre şi să măsoare masa acestora. Mai 
mult: o mică cantitate de gaz de la steaua normală poate să fie atrasă spre gaura neagră şi 
încălzită până ajunge să strălucească în domeniul X înainte să fie încorporată în gaura neagră 
(figura 11). Găurile negre sunt astfel surse puternice de raze X şi pot fi descoperite cu ajutorul 
telescoapelor cu raze X. 

 
În centrul multor galaxii, inclusiv al Galaxiei noastre, astronomii au descoperit găuri 

negre masive, de milioane sau miliarde de ori mai mari decât Soarele. Masa acestora este 
determinată prin intermediul efectelor exercitate asupra stelelor vizibile din vecinătatea lor. 
Găurile negre masive s-au format în timpul procesului de naştere a galaxiilor, dar nu este încă 
clar cum anume. Unul din obiectivele astronomilor este să înţeleagă cum s-au format primele 
stele, galaxii şi găuri negre masive, la scurt timp de la naşterea universului. 



Pub
 

 

Fig. 11: V
normală (
Gazele di
încorpora
 
Stele

 
A

orbiteaz
intervin
în speci
pitică al
furniza 
binare v
variabil
să explo
steaua n
explode
migreaz
fierbinte

 
Î

al gazel
neagră. 

 

 

 

blicații NA

Viziunea unui
(stânga) şi o 
in steaua norm
ate în aceasta. 

e varia
 
Aproximati
ză reciproc.
n în evoluţia
ial în cazul 
lbă, o stea n
materie căt
variază în 
le cataclism
odeze gener
normală a fu
eze în urma
ză spre pitic
e şi să produ
 
În viziunea 
lor în jurul g
 

ASE      

 artist asupra 
gaură neagră 
mală sunt atra
Gazele sunt î

abile c

iv jumătate 
. De cele m
a celeilalte. 
în care una

neutronică s
tre cea moa
ceea ce pri

mice. După c
rând o super
urnizat mate
a procesulu
ca albă, ste
ucă o cantit

artistică a u
găurii negre

       

unui sistem b
(dreapta), de

ase în aşa num
încălzite sufici

ataclis

din stele 
mai multe o
Dar dacă o

a devine o g
sau o gaură 
artă şi se po
iveşte lumi
cum s-a pre
rnovă dacă 
erie bogată î
ui de fuziu
ea neutronic
tate mare de

unei găuri n
e, şi fluxul d

 

binar de raze X
e 15 ori mai m
mitul disc de 
ient pentru a d

smice  

sunt stele 
ori, orbitele

orbita este m
gigantă roşie
ă neagră evo
ot întâmpla 
inozitatea, d
ezentat ante
este transfe
în hidrogen

une a hidro
că sau gaur
e radiaţie, pr

negre (figur
de gaze de 

  

X Cygnus X-
masive decât 
acumulare di
duce la emiter

 

binare, dou
e sunt foar

mică, cele do
e. Şi dacă u
oluţia stelei 

lucruri inte
din diverse
erior, o stea
erată suficie
n către pitica
ogenului ge
ră neagră, p
recum razel

ra 11), se po
la steaua no

Evol

1.  Acesta con
Soarele, ce se
n jurul găurii 
rea de raxe X. 

uă sau mai
rte mari şi 
ouă stele po

una din stele
normale va

eresante (fig
motive, şi
satelit de t

ntă energie 
a albă, acea
enerând o n
poate să de
le X. 

oate vedea d
ormală care

luţia stele

 
nstă dintr-o st
e orbitează un
i negre şi în f
 Sursă: NASA

i multe ste
cele două 

ot să interac
e moare şi d
a fi influenț
gura 12). S
i poartă nu
tip pitică alb
către aceas

astă materia 
novă. Mate
evină pur ş

discul de ac
e este atras d

elor 

tea masivă 
na pe alta. 
final vor fi 
A. 

le ce se 
stele nu 

cţioneze, 
devine o 
țată şi va 

Sistemele 
umele de 
bă poate 

sta. Dacă 
poate să 

eria care 
i simplu 

cumulare 
de gaura 



Pub
 

 

 

Fig. 12: O
Formează
încorpora

Form
 

S
milioan
presupu
indiciu:
formate
alte elem
microm
într-o ne
de la st
apropiat
Stelele 
şi emite
său, cee

 
G

nebuloa
presiune
o undă 
apropier
eliberată
spaţiu. C
deuteriu
normală
mod ofi

blicații NA

O stea variabil
ă discul de ac
ată în pitica alb

marea 

Stelele se n
ne de ani, şi
une că aces
 se găsesc î

e din ioni, a
mente grele

metru. Praful
ebuloasă. P
telele învec
tă nebuloas
fierbinţi din

e radiaţii in
ea ce duce la
 
Gravitaţia e
asă se contra
ea turbulenţ
de şoc de l
re. Odată c
ă din contra
Când miezu
ului; când t
ă a hidrogen
icial, că a lu

ASE      

lă cataclismic
cumulare în j
bă unde se po

 (naşte

nasc acum! D
i deoarece v
ste stele ma
în şi lângă 

atomi şi mol
e. Praful con
l este în ca

Permite form
cinate. De a
să, de mari
n nebuloasă
fraroşii. De
a apariţia un

este o forţă
actă încet. A
ţei din acea
a o superno
ce începe c
acţia gravita
ul ajunge la 
temperatura
nului. Când

uat naştere o

       

ă. Materia de 
urul piticei a

oate aprinde sa

erea) S

Deoarece m
vârsta Univ
asive s-au 
nori de gaz
lecule, în sp
nstă în parti
antităţi mai 
marea molec
asemenea, e
i dimensiun
ă determină 
e asemenea,
nor pete întu

ă de atracţ
Aceasta se în
a parte a nor
ovă învecin
contracţia, a
aţională duc
o temperatu

a ajunge la 
d energia pr
o stea.  

 

la steaua norm
albe, ceea ce 
au poate să ex

Soarel

majoritatea s
versului este

format rec
z şi praf ce 
pecial hidro
cule de silic
mici decât 

culelor prin 
este un cata
ni şi lumin
ca atomii d

, blochează 
unecate în n

ţie, de acee
ntâmplă dac
rului. Prime

nată sau de p
aceasta con
ce la încălzi
tură de 1.00

valori mai
rodusă este

  

mală (stânga) 
generează lum

xplodeze. Surs

ui şi a 

stelelor mas
e de mai bi
ent. Locali
poartă num

ogen, cu urm
cat şi grafit,
gazul, dar 
protejarea 

alizator al f
noasă, este 
de gaz să fi
lumina de 

nebuloasă. 

ea nu este 
că forţa grav
ele stadii de
puterea radi

ntinuă. Apro
irea stelei. C
0.000 K, în
i ridicate, î
e egală cu e

Evol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

este atrasă sp
mină. În cele 
ă: NASA. 

 stelelo

sive au o via
ne de zece 
zarea acest

mele de nebu
me de heliu
, cu dimens
acesta joac

acestora de
formării mo
Nebuloasa 
e fluorescen
la stelele şi

uimitor că 
vitaţională e
contracţie p

iaţiilor de la
oximativ ju
Cealaltă jum
ncepe fuziun
ncepe fuziu

energia emi

luţia stele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pre pitica albă 
din urmă ma

or 

aţă de numa
miliarde d

tora ar put
uloase. Gaz

u şi mici can
siuni mai mi
că un rol im

e radiaţiile p
oleculelor. C
Orion (fig

nţi. Praful e
i gazele din

ă anumite z
este mai ma
pot să fie aj
a o stea ma

umătate din
mătate este 
nea termonu
unea termo
isă, se cons

elor 

(dreapta). 
ateria este 

ai câteva 
e ani, se 
ea fi un 
zele sunt 
ntităţi de 
ici de un 
mportant 
puternice 
Cea mai 

gura 13). 
este cald 
n spatele 

zone din 
are decât 
jutate de 
asivă din 
n energia 
emisă în 
ucleară a 
nucleară 
ideră, în 



Pub
 

 

Fig. 13: N
fluoresce

C
(momen
,,conser
poate fi
piruetei
rotaţie a
determi
miezulu
aproape

 
Î

de form
noastră.
planete 
produse
existe m

 
Bibli

 B
b

 K
 P

 
Surs

 A
p

 C
 K
 S

blicații NA

Nebuloasa Or
nt. În praf se o

Când încep
nt cinbetic)
rvarea mom
i observat l
 şi îşi retrag
a stelei ce s
nă ca mate

ui discului. 
e de stea iar 
 
În nebuloas

mare. Ei au
. Începând 
în jurul uno

e secundare 
multe planet

iografi
Bennett, Jef
best of the m
Kaler, James
Percy, J.R, U

se Inte
American A
project: http
Chandra X-R
Kaler's "stel
Stellar Evolu

ASE      

rion, un nor m
observă pete î

pe contracţi
) datorită 

mentului cin
la patinaj, î
ge mâinile 
se contractă
ria din jur 
Planetele 
cele gazoas

se, precum 
u observat 
din 1995, a
or stele ca ş

ale procesu
te asemeni P

ie 

ffrey et al, T
many availab
s B, The Ca
Understandi

ernet 
Association 
://www.aav
Ray Satellit
lar" website
ution on Wi

       

mare de gaz şi
întunecate, car

ia gravitaţi
turbulenţel

netic determ
în momentu
aproape de
ă, forţa cent
să se distri
se formeaz
se şi reci sp

Nebuloasa 
discuri pro
astronomii 
şi Soarele. A
ului de form
Pământului.

The Essenti
ble textbook

ambridge En
ing Variable

of Variabl
vso.org/vsa 
te webpage.
e. http://star
ikipedia: htt

 

i praf în care 
re se pot obse

ională, mat
lor din no

mină accele
ul în care p
e axa de rot
trifugă (dup
ibuie într-un
ză efectiv î
pre exterioru

Orion, astr
otoplanetare
au descope

Aceasta este
mare a stele
. 

ial Cosmic 
ks in introd
ncyclopaedi
e Star, Cam

le Star Obs

. http://chan
rs.astro.illin
tp://en.wiki

  

stelele (şi pla
erva în partea s

eria prezin
or. Pe mă
rarea mişcă
patinatorul 
taţie (corp). 
pă cum este
n disc. Astf
în acest dis
ul discului. 

ronomii au o
e în care se
erit exoplan
e o dovadă i
elor. Există

Perspective
ductory astro
ia of Stars, 

mbridge Uni

servers. htt

ndra.harvard
nois.edu/sow
pedia.org/w

Evol

 
anetele sale) s
sus stânga. Su

tă o mică 
sură ce co
ării de rota
doreşte o a
În timp ce

e numită po
fel se forme
sc – planet

observat ste
e formează

netele și pla
incontestabi
ă posibilitate

e, Addison-
onomy,2005
Cambridge 
versity Pres

p://www.aa

d.edu/edu/fo
w/sowlist.ht
wiki/Stellar\_

luţia stele

se formează. G
ursă: NASA. 

mişcare de
ontracţia c

aţie. Acest f
accelerare a
e creşte miş
opular, dar i
ează partea 
tele stânco

ele în diferi
ă planete pr
anete extra-
ilă că plane
ea ca în Un

-Wesley; on
5. 
e Univ. Pres
ss, 2007. 

avso.org. Ed

ormal/stella
tml 
\_evolution 

elor 

Gazul este 

e rotaţie 
continuă, 
fenomen 
a rotaţiei 
carea de 
incorect) 
densă a 

ase sunt 

ite stadii 
recum a 
-solare –
tele sunt 

nivers să 

ne of the 

s, 2006. 

ducation 

ar\_ev/ 

 


