
6. ASTROFISIKA 2

6.1 ABSORPSI
Meskipun nampak kosong, namun ruang antar bintang sesungguhnya memiliki materi 
yang  cukup  untuk  melemahkan  cahaya  bintang.  Pengaruh  dari  absorpsi  ini  bisa 
diabaikan untuk bintang-bintang dekat, namun tidak untuk bintang-bintang Jauh. 

Salah satu efeknya ialah pada persamaan modulus Jarak atau persamaan 3.8, dimana 
persamaan tersebut sesungguhnya hanya berlaku bagi bintang-bintang dekat. Untuk-
bintang-bintang Jauh perlu ada koreksi absorbsi sehingga persamaan menJadi 

55 −=− dLogMm  + A   .............................................(6.1)

Dimana A adalah besarnya absorpsi oleh materi antarbintang. Besarnya absorpsi tidak 
hanya bergantung pada Jarak saJa, namun Juga bergantung pada temperature bintang 
dan panJang gelombang yang dipancarkan (dengan intensitas maksimum) oleh bintang. 
Dimana  panJang  gelombang  yang  lebih  pendek  akan  lebih  mudah  diserapdaripada 
panJang gelombang yang lebih panJang.

6.2 GERAK BINTANG

A. Gerak Radial
Alam semesta ini tidaklah statis,  sehingga Jarak antar bintang pun tidaklah konstan, 
namun bagaimana kita bisa mendeteksi suatu bintang apakah bergerak mendekati atau 
menJauhi bumi ?

Tentu dalam pelaJaran fisika anda pernah mempelaJari tentang efek Doppler, dimana 
ambulan yang bergerak mendekati kita bunyi sirinenya lebih keras dibanding ambulan 
yang bergerak menJauhi kita.  Ternyata efek Doppler  ini  berlaku Juga untuk cahaya, 
dimana apabila suatu bintang bergerak mendekati kita, maka panJang gelombangnya 
akan  mendekati  biru,  sedangkan  bila  menJauh,  akan  tampak  mendekati  merah. 
Pergeseran  panJang  gelombang  ini  dapat  diamati  dengan  mengamati  garis-garis 
spectrum bintang. Pergeseran ini diamati untuk komponen gerak bintang yang seJaJar 
garis pandang atau disebut gerak radial.
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Perhatikan gambar berikut!

Seorang  pengamat  mengamati  spektrum  tiga  bintang  kembar  yang  masing-masing 
berbeda keadaan, bintang a diam terhadap pengamat, bintang b bergerak mendekat, 
dan bintang c bergerak menJauh. Ternyata dari hasil pengamatan, spectrum bintang a 
akan sesuai dengan yang diamati di laboratorium / perhitungan. Pada spectrum bintang 
b, garis-garis absorpsi telah bergeser ke sebelah kiri (panJang gelombang memendek), 
sedangkan  pada  bintang  c  garis-garis  absorpsi  bergeser  ke  sebelah  kanan  (panJang 
gelombang memanJang).

Semakin besar  pergeseran  spectrum bintang tersebut,  semakin  besar  pula  kecepatan 
sebenarnya (kecepatan radial) bintang tersebut. Dinyatakan oleh persamaan 
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Dimana  λdiam adalah  panJang  gelombang  yang  diamati  di  laboratorium  (panJang 
gelombang diam), Δλ adalah besar pergeseran panJang gelombang akibat gerak radial 
bintang  (dinyatakan  dengan  diamobs λλ − )  yang  akan  bernilai  negatif  bila  bintang 
bergerak mendekat dan positif bila menJauh, Vr adalah kecepatan radial bintang, dan c 
adalah kecepatan cahaya. Perlu diingat bahwa satuan λdiam  dan Δλ harus sama, bgitu 
pula satuan Vr dan c, karena persamaan 6.2 berupa perbandingan.
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Apabila benda yang kita tinJau bergerak dengan kecepatan rendah dan tidak mendekati 
kecepatan cahaya, atau memenuhi syarat cVr << (kecepatan radial Jauh lebih kecil dari 
kecepatan cahaya). Maka persamaan 6.2 akan menJadi persamaan yang lebih sederhana
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B. Gerak Tangensial
Bintang tidak hanya bergerak seJaJar  dengan garis  pandang kita,  namun komponen 
gerak yang bergerak tegak lurus garis pandang kita disebut gerak tangensial.

Gerak tangensial lebih mudah untuk diamati, sebab pergerakannya akan tampak nyata 
di  langit,  tentunya  dalam  Jangka  waktu  sangat  lama.  Oleh  karena  itu  perlu  ada 
penyesuaian RA dan Deklinasi bintang pada catalog bintang secara berkala, agar posisi 
tetap akurat.

Besarnya  gerak  tangensial  bergantung  pada  Jarak  bintang,  dan  besar  pergeseran  di 
langit (proper motion), dan dinyatakan oleh persamaan 

dVt ω= ,
Dimana Vt adalah kecepatan tangensial (m/s), ω adalah kecepatan sudut atau proper 
motion yang tampak di langit(rad/s), dan d adalah Jarak bintang (m).

Agar lebih mudah, kita nyatakan satuan Vt dalam km/s, ω dalam detik busur per tahun 
(karena besar  pergeseran sangat  kecil),  dan d dalam parsec,  maka persamaan diatas 
menJadi

dVt ω74,4=   ……………………………(6.4)

Apabila kita gabungkan dengan persamaan 2.7, kita akan dapat 

p
Vt ω74,4=   …………………………...(6.5)

Dimana p adalah besar paralaks bintang. 
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C. Gerak Linear

Besar gerak sesungguhnya bintang (gerak linear) ialah resultan dari dua komponennya, 
gerak radial dan tangensial, dan besarnya dinyatakan oleh 

22 VtVrV += …………………………(6.6)

************

SUMBER :   Astronomy principles and practice by A.E Roy; Astrofisika by Winardi 
Sutantyo; Diktat Pelatihan Astronomi tingkat Nasional; Philip’s Pocket Star Atlas by 
John  Cox;  Software  Starry  Night  (www.StarryNight.com);  Wikipedia 
(www.wikipedia.com);
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