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ΣΕΤΥΟ 10, ΜΑΡΣΙΟ-ΑΠΡΙΛΙΟ 2009
Αγαπεηνί θίι νη,κε κεγάιε ραξά εγθαηληάδνπκε ηνλ ηέηαξην θύθι ν ελεκ εξσ ηηθώλ εληύπσ λ ηεο
εηαηξείαο καο, κηα πξνζ πάζεηα ελεκ έξσ ζ εο ησ λ κει ώλ θαη θίι σ λ καο πνπ μεθίλεζ ε ηνλ Οθηώβξην
ηνπ 2005.Δίρε δηαθνπεί γηα έλα ρξνληθό δηάζ ηεκα αι ι ά ηώξα θαη πάι η καδί ζ αο .Δηδηθά θέηνο ν
“Ωξίσ λαο” έρεη πξνγ ξακκαηίζεη εκ εξίδεο θαη δηάθνξε ο αζ ηξνλνκηθέο εθδειώζε ηο κηαο θαη
γηνξηάδεηαη δηεζλώο ην ΕΣΟ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ όπσ ο έρεη αλαθεξπ ρζεί ην 2009 από ηελ
International Astronomical Union (IAU).Γξάμαληεο ηελ επθαηξία ηνπ δηεζλνύο έηνπο αζ ηξνλνκίαο
επρόκαζηε θαη ει πίδνπκε πεξηζ ζ όηεξνο θόζ κνο λα αλαθαιύ ς εη ην δηθό ηνπ ζ ύκπαλ-όπσ ο άιι σ ζ ηε
είλαη θαη ην ζέκα ηνπ δηεζλνύο έηνπο αζηξνλνκίαο.

Νέα ηηρ εηαιπείαρ μαρ

Με εθηίκεζε,
Καιακ ηώηεο ηακάηεο
Λνύκνπ Νηίλα
Μπαι ή Νάληηα

Έκθεζη ηος Μησανιζμο ύ ηυ ν Ανηικςθήπυ ν: Από ηηο6 έσ ο 8 Απξηι ίνπ ζ ην πλεδξηαθό Κέληξν ζα
πξαγκαηνπνηεζεί κηα έθζεζ ε αθηεξσ κέλε ζ ’ έλα εληππσ ζ ηαθό θαη ηδηαίηεξνπ επηζ ηεκνληθνύ
ελδηαθέξνληνο κεραληζ κό, ηνλ κεραληζκό ησλ Αληηθπζήξσ λ. ηελ έθζεζ ή καο ζα θηινμελεζν ύλ
ζ πάληα ι εηηνπξγηθά νκνηώκαηα ηνπ κεραληζκνύ, θσ ηνγξαθηθό θαη ηζ ηνξηθό πι ηθό ελώ ζα γίλνληαη
εηδηθέοπξνβν ι έο ηξηζδηάζ ηαησλ κνληέι σ λ πνπ παξνπζ ηάδνπλ ηε ι εηηνπξγία ηνπ θαζώο θαηπι ηθόγηα
ηελ ηζ ηνξία θαη ηελ αλαθάι πς ε ηνπ .
Κςπιακή 5 Αππιλίος-Ομιλίερ με θέμα ηον Μησανιζμό ηυ ν Ανηικςθήπυ ν: Σελ Κπξηαθή ζ ηηο5
Απξηι ίνπ ζα κηιήζ νπλ δύν εμέρνληα κέι ε ηεο εξεπλεηηθήονκάδαο πνπ κει εηνύλ ηνλ κεραληζ κό. Ο
θ.Ησ άλλεο εηξαδάθεο, Καζεγεηήο Αζ ηξνθπζ ηθήοζ ην Αξηζ ηνηέι εην Παλεπηζ ηήκην θαην θ.Ξελνθ ώλ
Μνπζ άο αλαπι εξσ ηήο Καζεγεηήο Φπζ ηθήοηνπ Γηαζ ηήκαηνο ζ ην Παλεπηζηήκην Αζελώ λ.
εμινάπιο Επαζ ιηεσνικήρ Αζηπονομίαρ: Θα πξαγκαηνπνηεζεί ζ εκηλάξην ζ ην πλεδξηαθό Κέληξν
ηνπ Παλεπηζ ηεκίνπ Παηξώλ. θνπόο ηνπ ζ εκηλαξίνπ είλαη λα θέξεη πεξηζ ζ όηεξν θόζ κν θνληά ζ ηελ
αζηξνλνκία θαη λα δώζ εη βάζ εηο ζ ε όζ νπο επηζπκνύλ πεξηζ ζ όηεξε ελαζ ρόι εζ ε κ’ απηήλ.
ρεδηάδνληαη ηξεηοπαξνπζ ηάζεηο-ελόηεηεο γηα πξαθηηθά ζέκαηα όπσ ο αθξηβώο ηα workshops ηνπ 5ν
Παλει ι ήληνπ πλεδξίνπ Δξαζ ηηερληθήο αζηξνλνκίαο. πγθεθξηκέλα νη ηίηι νη ησ λ ηξηώλ ελνηήησ λ
είλαη:1)Δηζ αγσ γή ζ ηελ Παξαηήξεζε
2)Σε ι εζ θόπηα θαηεμνπι ηζκόο
3)Αζ ηξνθσ ηνγξαθ ία
νη νπνίεο ζα παξνπζ ηαζ ηνύλ από έκπεηξνπο εξαζ ηηέρλεο αζ ηξνλόκνπο, ζα ζ πλνδεύνληαη από
εμνπι ηζ κό γηα επίδεημε θαη θαηαλόεζ ε, ελεκ εξσ ηηθάθπι ι άδηα κε ζ ύλνς ε γηα ηνπο ζ πκκεηέρνληεο,
παξάι ι ει ε έθζ εζ ε αζ ηξνθ σ ηνγξαθίαο θαη παξαηήξεζ ε.
Αζηπονομικό Ημεπολόγιο: Γηα έβδνκε ζ πλερή ρξνληά, ν “Ωξίσ λ” εθδίδεη ην αζηξνλνκηθό
εκ εξνι όγην, ηελ επηκέι εηα ηνπ νπνίνπ έρεη ν πξόεδξνο ηεο εηαηξείαο, Γξ. Βαζ ίι εο Εαθεηξόπνπι νο.
Σν ζέκα ηνπ είλαη ν “Ο Φάρος της Πάτρας ”. Δθηόο ησλ αζ ηξνλνκηθώλ δεδνκέλσ λ, πεξηέρεη ζ πάλην
θσ ηνγξαθηθό πι ηθόθαζώο θαηι ανγξαθηθά, ηζ ηνξηθάζ ηνηρεία ηεο Πάηξαο. Ζ ηηκή ηνπ αλέξρεηαηζ ηα
8 επξώ γηα ηα κέι ε ηεο εηαηξίαο.
Αζηπονομικέρ δπαζηηπιόηηηερ για μαθηηέρ: Θα πξαγκαηνπνηεζνύλ νκηι ίεο αζ ηξνλνκηθνύ
πεξηερνκέλνπ ζ ε ζ ρνι εία ηεο Αραΐαο ζ ηα πι αίζ ηα ηεο επαθήο θαη εμνηθείσ ζ εο ησ λ καζεηώλ κε ηελ
αζηξνλνκία.Τ πνς ήθηα ζρνι εία είλαη: ην 3ν Δζπεξηλό ΔΠΑΛ.ΠΑΣΡΩΝ, Γεκ νηηθό Άλσ Καζ ηξηηζίνπ.

Ομάδα Παπαηηπήζ ευ ν – Εξοπμήζ ευ ν : Δπίζ εο ζ πζ ηάζεθε θαηλνύξηα παξαηεξεζη αθή νκάδα κε
ππεύζπλνπο ηνπο: Καλαμιώτη Σταμάτη 6936501965, Κοσλοσμβάκο Θανάση 6976772375 θαη
Χρσσόποσλο Ιωακείμ 6947702881.Ζ εηαηξία καο ζ θνπεύεη λα πξαγκαηνπνηήζ εη παξαηεξήζ εηο ζ ε
ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Γηα πεξηζ ζ όηεξεο πι εξ νθνξί εο κπνξε ίηε λα επηθνηλσ λήζ εηε κε ηνπο
ππεύζπλνπο παξαηεξήζ εσ λ.

Ανακάλςτε ηο δικό ζ ος ζ ύμπαν
Ζ Γηεζλήο Αζ ηξνλνκηθή Έλσ ζ ε (International Astronomical Union, IAU ) αλαθύξεμε ην 2009
σ ο Παγθόζκην Έηνο Αζ ηξνλνκίαο (ΗΤ Α2009) κε θεληξηθό ζέκα «Το Σύμπαν: Δικό σας να το
Ανακαλύψετε» (The Universe, Yours to Discover).
Σν ΗΤ Α2009 ζ εκ αηνδνηεί ηελ ηεηξαθνζ ηνζ ηή επέηεην ηεο πξώηεο αζηξνλνκηθήοπαξαηήξεζ εο
κε ηει εζ θόπην από ηνλ Γαι ηιαίν (Galileo Galilei). ε όι ε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο απηνύ ζα γίλεη
παγθόζκηνο ενξηαζκόο ηεο αζηξνλνκίαο θαηηεο ζ πκβνι ήο ηεο ζ ηελ θνηλσ λία θαηζ ηνλ πνι ηηηζκό, κε
έληνλε έκθαζ ε ζ ηελ εθπαίδεπζ ε, ζ ηελ ελεξγνπνίε ζ ε ηνπ θνηλνύ θαη ζ ηε ζ πκκεηνρή ησλ λέσ λ
αλζξώπσ λ ζ ε δξαζ ηεξηόηεηεο πνπ ζα ζ πκβνύλ ζ ε εζληθό, δηεζλέο θαη παγθόζ κην επίπεδν. Σν
ΗΤ Α2009 έρεη εγθξηζεί από ηελ UNESCO, ε νπνία θαη ζ πλέζ ηεζ ε ζ ηα Ζλσ κέλα Έζλε ηελ πηνζεζ ία
ηεο έγθξηζ εο απηήο. H Γεληθή πλέι επζ ε ηνπ ΟΖ Δ εμέδσ ζ ε ς ήθηζ κα ζ ην ηέι νο ηνπ 2007
ππνζ ηεξίδνληαοηελ πξσ ηνβνπι ία απηή.
Σν όξακα ηνπ Γηεζλνύο Έηνπο Αζ ηξνλνκίαο είλαη λα βνεζή ζ εη ηνπο αλζξώπνπο λα
αλαθαιύ ς νπλ θαηπάιη ηε ζέζ ε ηνπο ζ ην ύκπαλ κέζ α από ηνλ νπξαλό, θαη έηζηλα ζ πκκεηάζρνπλ κε
κηα πξνζ σ πηθή αίζ ζε ζ ε ζαπκαζκν ύ θαη αλαθαι ύς εσ ο. Κάζε έλαο ζα πξέπεη λα ζ πλεηδεηνπνηήζ εη
ηελ επίδξαζ ε ηεο Αζ ηξνλνκίαο θαηησλ άι ι σ λ βαζ ηθώλ επηζηεκ ώλ ζ ηελ θαζεκ εξηλή καο δσή θαηλα
θαηαλνήζ εη ην πώο ε επηζ ηεκνληθή γλώζ ε κπνξε ί λα ζ πλεηζθέξεη ζ ε κηα πην ηζνξξνπεκ έλε θαη
εηξεληθή θνηλσ λία.

Η ιζ ηοπία ηηρ αζ ηπονομίαρ
Ζ αζηξνλνκία είλαηκηαεπηζ ηήκε πνπ γελλήζε θε θαηεμει ίρζεθ ε παξάι ι ει α κε ην αλζξώπηλνο
είδνο, έλα δεκ ηνύξγεκ α πνπ πάληα εθθξάδεη απνξίεο θαη πάληνηε πξνζ παζεί λα βξεη ηηοαληίζ ηνηρεο
απαληήζεηο. Παξαθάησ ζα γίλεη κία πνι ύ ζ ύληνκε ηζ ηνξηθή αλαδξνκή ζ ηνπο πξσ ηαγσ ληζηέο ηεο
επηζηήκεο απηήο.
Οη πξώηεο εμει ηγκέλεο παξαηεξήζ εηο εληνπίδνληαη ζ ηνπο αξραίνπο ι ανύο. Οη Βαβπι ώληνη
όληαο αγξνηηθόο ι αόο αι ι ά θαη γηα ζξ εζ θεπηηθνύο ι όγνπο μεθίλεζ αλ ηελ παξαηήξεζ ε ησλ αζ ηέξσ λ.
Αλαγλώξηζαλ ηνπο πην ζ εκαληηθνύο από απηνύο θαζώο θαη 7 “πι αλήηεο”, ηνλ Δξκή, ηελ Αθξνδ ίηε,
ηνλ Γία ,ηνλ Κξόλν, ηνλ Ήι ην θαηηελ ει ήλε. Ζ ζ εκ αληηθόηεξε ζ πλεηζ θν ξά ησλ Αηγππηίσ λ ήηαλ ην
αηγππηηαθό εκ εξνι όγην, ην νπνίν ρώξηδε ην έηνο ζ ε 12 κήλεο, από 30 κέξεο έθαζ ηνο ζ πλ 5 επηπιένλ
κέξεο ζ ην ηέι νο ηνπ ρξόλνπ. ηνπο πνι ηηηζκνύο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαοΑκεξηθήο αιι ά θαη ηεο
βόξεηαοΔπξώπεο αλαθαι ύπηνπκε όηηθαηείραλ πς ει ό επίπεδν γλώζ εο θξίλνληαο από ηνπο ράξηεο
θαη θπξίσ ο ηα νηθνδνκήκαηα πνπ άθεζ αλ πίζ σ ηνπο.

Έπεηηα ε αζ ηξνλνκία εμει ίρζεθ ε από ηνπο Έι ι ελεο κε πξώηε πηζ ηνπνίε ζ ε ηα έξγα ηνπ
Ζ ζ ίνδνπ όπνπ αλαθέξνληαη νη αζηεξηζκνί πνπ ζ πκβνπι εύνληαλ νη γεσ ξγνί γηα ηελ θαι ι ηέξγεηα ησ λ
ρσξαθ ηώλ ηνπο. Δπίζ εο, ν Άξαηνο ζ ην έξγν ηνπ «Σα θαηλόκελα» ζ πγθέληξσ ζ ε θαη θαηέγξας ε 45
αζηεξηζκνύο πνπ ρξεζ ηκνπνηνύζ αλ πξόηεξνη ι ανί, ηνπο κύζνπ ο γύξσ από απηνύο, ηελ εηήζηαθίλεζ ε
ηνπο θαη πξνβι ές εηοβάζ εη απηώλ, έξγν πνπ κεηαθξάζ ηεθε ζ ηα ι αηηληθά θαη ρξεζ ηκνπνηνύηαλ κέρξη
θαη ηνπο ξσ κατθνύο ρξόλνπο. Ο Ίππαξρνο, ζ πνπδαίνο αζηξνλόκνο θαηέγξας ε 49 αζηεξηζ κνύο ελώ ν
Πηνι εκαίνο, ζ ην έξγν ηνπ «Ζ Μεγίζ ηε»,48 πνπ ηνπο θαηαηάζζ εη ζ ε 12 δσδηαθνύο,21 βόξεηνπο θαη
15 λόηηνπο. Πξόθεηηαηγηα θι αζζ ηθόηαην θαηάι νγν πνπ δείρλεη ηα αζ ηέξηα πάλσ ζ ηνπο αζ ηεξηζκνύο
πνπ αλήθνπλ. πνπδαία ήηαλ ε ζ πκβνι ή ηνπ Πι άησ λα ν νπνίνο πξώηνο μερώξηζ ε ηελ καζεκ αηηθή
(ζεσ ξεηηθή) από ηελ παξαηεξεζ ηαθή αζ ηξνλνκία, ζ ηεξίδνλ ηαο ηελ δεύηεξε θαη ηόληζ ε ηελ ζ εκ αζ ία
ηεο εξκε λείαο ηεο θίλεζ εο ησλ πι αλεηώλ ι έγνληαο όηηπξόθεηηαηγηα θπθι ηθή θίλεζ ε. Ο Δύδνμνο
πξνρώξε ζ ε πξνηείλνληαοηελ γεσ θεληξηθήζεσ ξία όπνπ ε Γε βξίζ θεηαηζ ην θέληξν κε ηνπο πι αλήηεο
λα ηελ πεξηβάι ι νπλ ηνπνζ εηεκέλνηπάλσ ζ ε νκόθεληξεο ζ θαίξεο θαηπεξηζ ηξεθόκελνη γύξσ από ηελ
κάδα ηνπο. Αληίζεηα, ν Αξίζ ηαξρνο ππνζ ηήξημε ηελ ειηνθεληξηθή ζεσ ξία ζέηνληαο ηνλ Ήι ην ζ ην
θέληξν ηνπ θόζ κνπ. πλάληεζ ε όκσ ο ηελ αληίδξαζ ε ηνπ Απνι ι ώληνπ θαηηνπ Ηππάξρνπ αι ι ά θαηηελ
θαηαθξαπγή όι νπ ηνπ ζξ εζ θεπόκελνπ ι ανύ. Θα έπξεπε λα εκθαληζ ηεί ν Κνπέξληθνο γηα λα
εδξαησ ζεί ηει ηθάε αληίι ες ε απηή.
Αθνι νύζε ζ αλ νη Άξαβεο, νη νπνίνη γηα ζξεζ θεπηηθνύο ι όγνπο ελδηαθέξνληαλ γηα ηελ
παξαηήξεζ ε ησλ αζ ηέξσ λ. Έηζ η, παξόηη δελ πξνζ έθεξαλ ηδηαί
ηεξα θαηλνύξηα γλώζ ε ,κε ηα πνι ύ
θαιά εμνπι ηζ κέλα αζ ηεξνζ θνπεία ηνπο θαη ηηοκεηαθξάζε ηοπαιαηώλ θεηκέλσ λ έδσ ζ αλ ζ εκ αληηθά
εθόδηαζ ηνπο επηζηήκνλεο ηεο Αλαγέλλεζ εο.
Ο πξώηνο από απηνύο ήηαλ ν Κνπέξληθνο ν νπνίνο επαλεηζήγαγε θαη επέθηεηλε ηελ
ειηνθεληξηθή ζεσ ξία. Σώξα, ν επηζ ηεκνληθόο θόζ κνο ήηαλ ππνρξεσ κέλνο λα ηελ δερζεί ράξεη δύν
εμαηξεηηθάζ εκ αληηθώλ επηζ ηεκόλσ λ, ηνπ Γαι ηι αίνπ θαηηνπ Κέπι εξ. Ο πξώηνο ζεσ ξείηαην παηέξαο
ηνπ ηει εζ θνπίνπ θαη ν πξώηνο άλζξσ πνο πνπ ην έζ ηξες ε ζ ηνλ έλαζηξν νπξαλό κε ζ θνπό ηελ
παξαηήξεζ ε. Έδσ ζ ε ηνπο πξώηνπο ράξηεο ηεο ει ήλεο, αλέθεξε όηη νγαιαμ ίαο είλαη έλα ζ ύλνι ν από
άζηξα, αλαθάι πς ε ηνπο δνξπθόξ νπο ηνπ Γία θαηππνζ ηήξημε ηελ ηδηνπεξηζ ηξνθή ηεο Γεο. Ο Κέπι εξ
κε ηελ ζ εηξά ηνπ πξνζ πάζεζ ε λα βξεη ηελ δνκή ηνπ ζ ύκπαληνο. Δπί ρξόληα ππνζ ηήξηδε όηην ρώξν ο
πνπ θηλνύληαη νη πι αλήηεο νξί δεηαη από ηα θαλνληθά πνι ύεδξα (ηεηξάεδξν, εμάεδξν, νθηάεδξν,
δσ δεθάεδξν, εηθνζάεδξν).Αληηιακβαλόκελνο ζ θάι καηα ζ ηελ ζεσ ξία ηνπ πξνζ έγγηζε ηνλ Γαλό
αζηξνλόκν Σύρν Μπξάρε θαη έγηλε καζεηήο ηνπ. Ο Μπξάρε ήηαλ ν πξώηνο αζηξνλόκνο πνπ
αληηι ήθζε θε ηελ ζ εκ αζ ία ηεο θαζεκ εξηλήο, ζ πζ ηεκ αηηθήο παξαηήξεζ εο θαη ηεο δεκ ηνπξγίαο
αξρείνπ. Με ηνλ ζάλαην ηνπ ν Κέπι εξ νηθεηνπνηήζε θε ην αξρείν απηό θαη νδεγήζεθ ε ζ ε 3
αλαηξεπηηθνύο λόκνπο πνπ όξηδαλ ηει ηθά όηη νη πι αλήηεο αθνι νπζν ύλ ει ι εηπηη
θέο ηξνρηέο. Σέι νο,
ηεξάζ ηηα ώζε ζ ε ζ ηελ αζηξνλνκία δόζεθ ε κε ην έξγν ηνπ Νεύησ λα «Οη καζεκ αηηθέο αξρέο ηεο
θπζ ηθήο θηινζ νθίαο» όπνπ απνδεηθλύεηαη ν ξόι νο ηεο βαξύηεηαο, κει εηώληαη νη θηλήζ εηο ησλ
πι αλεηώλ θαη απνδεηθλύνληαη νηλόκνη ηνπ Κέπι εξ.
ι εο απηέο νη αλαθαι ύς εηο αιι ά θαη ε γεληθόηεξε πξόνδνο ησλ επηζηεκ ώλ νδήγεζ αλ ηνπο
θπζ ηθνύο ζ ηελ πεπνίζε ζ ε όηηγλώξηδαλ ηα πάληα γηα ηα θπζ ηθά θαηλόκελα ,κε απνηέι εζ κα λα κελ
ππάξρεη ηδηαίη
εξε αλάπηπμε ζ ηνλ ηνκέα ηεο αζηξνλνκίαο γηαπνι ι νύο αηώλεο. κσ ο, ε εηζαγσ γή ηεο
θβαληηθήοθπζ ηθήο έδεημε έλα αλεμεξεύλεην πεδίν θαη έδσ ζ ε ππνζ ρέζ εηο γηα αθόκε κεγαιύ ηεξε
γλώζ ε. Μέζ α ζ ε απηά ηα πι αίζ ηα ν Ατλζ ηάηλ πξόηεηλε ηελ εηδηθήζεσ ξία ηεο ζ ρεηηθόηεηαο πνπ
παξνπζ ηάδεη από κία λέα νπηηθήγσ λία ηελ έλλνηα ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ θαη ε έξεπλα πάλσ ζ ε
απηό ην ζέκα νπζ ηαζ ηηθά κόι ηο είρε αξρίζ εη. Πι ένλ ηα ζ ύγρξνλα ηει εζ θόπηα θπξηαξρνύλ θαη
αλνίγνπλ ηνλ δξόκν κε ηελ πι εζ ώξα πι εξνθ νξηώλ πνπ παξέρνπλ ζ ε ζ εκ αληηθέο αλαθαιύ ς εηο(κε
θπξηόηεξε ηνλ λόκν ηνπ Hubble πεξί ηεο δηαζ ηνι ήο ηνπ ζ ύκπαληνο).
Σν κόλν ζ ίγνπξν είλαηπσ ο ε αζηξνλνκία έρεη κεγάιν δξόκν λα δηαλύζ εη αθόκε.
Πεγέ ο: www.wikipedia.org, www.geocities.com, Ηζ ηνξία ησλ Δπηζ ηεκώλ θαη ηεο Σερλνι νγίαο

Αζ ηπονομικά γεγονόηα διμήνος
ΜΑΡΣΙΟ
4 Πξώην Σέηαξην ει ήλεο

ΑΠΡΙΛΙΟ
ΘΕΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ

ΠΛΑΝΖ ΣΔ - ΑΣΔΡΗΜΟ

2 Πξώην Σέηαξην ει ήλεο

ΘΕΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ

ΠΛΑΝΖ ΣΔ - ΑΣΔΡΗΜΟ

8 Ο Κξόλνο ζ ε αληίζεζ ε κε ηνλ
Ήι ην

Άξεο - Αηγόθεξσ ο

9 Παλζ έιε λνο

Άξεο - Τδ ξνρόνο

11 Παλζ έιε λνο

Αθ ξνδίηε - Ηρζείο

17 Σειεπηαίν Σέηαξην

Αθ ξνδίηε – Ηρζείο

18 Σειεπηαίν Σέηαξην ει ήλε ο

Γίαο - Αηγόθεξσ ο

20 Δαξηλή Ηζ εκεξία

Δξκήο - Τ δξνρόνο

25 Ζ Αθξ νδίηε ζ ε θαηώηεξε
ζ ύλνδν

Κξόλνο - Λέσ λ

26 Νέα ειή λε

20 Μέγηζ ην Δηήζ ηαο Βξνρήο
Γηαηηόλησ λ (Λπξίδεο ζ ην
άζ ηξν 104 ηνπ Ζξα θι ή) κε
ζ πρλόηεηα 9/ώξα (19/4-22/4)
25 Νέα ειή λε

Γίαο - Αηγόθεξσ ο
Δξκήο - Ηρζείο
Κξόλνο - Λέσ λ

24 Ο Δξκήο ζ ε κέγηζ ηε
αλαηνι ηθή απνρή 20˚

30 Θεξηλή ώξα (+1σ )
31 Ο Δξκήο ζ ε κέγηζ ηε απνρή θαη
αλώηεξε ζ ύλνδν

Ππόζ θαηα αζ ηπονομικά νέα
Μεγάι ε νκάδα αζηξνλόκσ λ κε ηε βνήζε ηαησλ ηει εζ θνπίσ λ ΝΣΣ 3.5κ θαηVLT 8.2κ ηεο ESO
(European Southern Observatory) νι νθι ήξσ ζ ε πξόζ θαηα κηα εθηεηακέλε κει έηε ησ λ θεληξηθώλ
πεξηνρώλ ηνπ γαια μία καο κε ηε ζ πζ ηεκαηηθή παξαηήξεζ ε ησλ ζέζ εσ λ θαηησλ ηξνρηώλ 28 αζ ηέξσ λ
από ην 1992 κέρξη θαη ζ ήκεξα . Ζ επηζηεκνληθή νκάδα παξαηήξεζ ε ηελ πνξε ία ησ λ 28 απηώλ
αζηέξσ λ γύξσ από ην θεληξηθό αληηθείκελν γλσ ζ ηό σ ο Sagittarius A* ην νπνίν, είλαηκηακει αλή νπή
ζ πλνι ηθήο κάδαο 4 εθαηνκκπξίσ λ ειηαθώλ καδώλ. Δπίζ εο ππνι νγίζ ηεθε εθ λένπ ε απόζ ηαζή καο
από ην γαιαμ ηαθό θέληξν ζ ηα 27000 πεξίπνπ έηε θσ ηόο (~8300 parsec). Ζ εκπεξηζ ηαησ κέλε κει έηε
ηεο δπλακηθήο ηεο πεξηνρήο απηήο θαηέδεημε όηη νη αζηέξεο ησλ εζ σ ηεξηθώλ πεξηνρώλ εθηει νύλ
ηπραίεο ηξνρηέο ελώ ππάξρεηδνκεκ έλε θίλεζ ε όζ ν αθνξά ηνπο αζηέξεο ησ λ εμσ ηεξηθώλ πεξηνρώλ νη
νπνίνη κάιηζ ηα πεξηθέξνληαη ζ ε έλα δίζ θν γύξσ από ηε κει αλή νπή. Σν κπζ ηήξην είλαη ην πσ ο νη
αζηέξεο απηνί δεκ ηνπξγήζεθ αλ ζ ηελ ζ πγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ γαιαμ ία καο όπνπ δξνπλ ηεξάζ ηηεο
παιηξξν τθέο δπλάκεηο.
Άι ι ε επηζ ηεκνληθή νκάδα ηνπ θέληξνπ Αζ ηξνθ πζ ηθήο Harvard-Smithsonian παξαηήξεζ ε κε
ηελ βνήζ εηα πι εηάδαο ξαδηνηειεζ θόπησ λ (VLBA) δεθανρηώ πεξηνρέο ζ ρεκαηηζκνύ λέσ λ αζηέξσ λ
ζ ηηοζ πείξεο ηνπ γαι αμία καο, κέηξεζ ε ηηοαπνζ ηάζεηοθαη κει έηεζ ε ηηοθηλήζ εηο ησλ αζηέξσ λ ησ λ
πεξηνρώλ απηώλ κε πνι ύ κεγάιε αθξίβεηα. Από ηηο παξαηεξήζ εηο θαη ηνπο ππνι νγηζκνύο ησλ
αζηξνλόκσ λ βξέζεθ ε όηη ν γαι αμίαο καο πεξηζηξέθεηαη κε ηαρύηεηα 270 ρηι ηνκέηξσ λ ην
δεπηεξόι επην ή πεξίπνπ 1.000.000 ρι κ. ηελ ώξα, δειαδ ή θαηά 16% πεξηζ ζ όηεξν από όηη κέρξη
ζ ήκεξα πηζηεπόηαλ. Σα επξήκαηα απηά ζ πλάδνπλ επνκέλσ ο θαηκε αύμεζε ηεο κάδα ηνπ γαι αμία καο
θαηά πεξίπνπ 40% αι ι ά θαη κε απμεκέλε πηζαλόηεηα ζ ύγθξνπζ εο κε ηνλ γαια μία ηεο Αλδξνκέδα ο
γξεγ νξόηεξα από όηηείρε πξνεγν πκέλσ ο ππνι νγηζ ηεί. Ωζ ηόζν, απηό δε ζα ζ πκβεί λσ ξίηεξα από δύν
κε ηξία δηζ εθαηνκκύξηα ρξόληα. Δπίζ εο, ε κει έηε ραξηνγξάθε ζ εο ησ λ πεξηνρώλ κε έληνλε
αζηξνγέλεζ ε (star forming regions) θαηέδεημεόηη νγαι αμίαο καο έρεη ηέζ ζ εξηο ζ πείξεο αληί γηα δύν.
ηηο 24 Φεβξνπαξίνπ ν θνκήηεο Lulin (C/2007 N3) πι εζ ίαζ ε ηε Γε ζ ε απόζ ηαζε 0.41
Αζ ηξνλνκηθώλ Μνλάδσ λ όπνπ θαη είρε κέγηζ ηε θσ ηεηλόηεηα κε θαηλόκελν κέγεζνο κεηαμύ 4 θαη
5.Απηή ε επίζ θες ε ηνπ θνκήηε είλαηε πξώηε ζ ην ει ηαθό καο ζ ύζ ηεκα θαηήηαλ νξαηή αθόκα θαηκε
γπκλό νθζα ι κό ζ ε ζ θνηεηλέο πεξηνρέο, ζ ηνλ αζ ηεξηζ κό ηνπ Λένληα θαη πνι ύ θνληά ζ ηνλ πι αλήηε
Κξόλν. Σν πξάζ ηλν ρξώκα ηνπ θνκήηε πξνέ ξρεηαη από ηα αέξηα ηεο αηκόζ θαηξάο ηνπ πνπ
απνηει είηαηθπξίσ ο από θπάλην (CN - έλα δει εηεξ ηώδεο αέξην πνπ ζ πλαληάηαηζ ε πνι ι νύο θνκήηεο)
θαηδηαηνκηθ
ό άλζξαθ α (C2). Καηηα δπν απηά αέξηα απνδίδνπλ ην πξάζ ηλν ρξώκα όηαλ πέθηεηπάλσ
ηνπο ε αθηηλνβνι ία ηνπ Ήι ηνπ. Ο θνκήηεο Lulin, πνπ πήξε ην όλνκά ηνπ από ην Αζ ηεξνζ θνπείν ζ ηε
Σατβάλ όπνπ θαηθσ ηνγξαθήζε θε γηαπξώηε θνξά, αλαθαι ύθζεθ ε από έλα δεθαελληάρξνλν λεαξό κε
ην όλνκα Quanzhi Ye θνηηεηή ζην παλεπηζ ηήκην Yat-sen ηεο Κίλαο, ηνλ Ηνύι ην ηνπ 2007.

