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Αγαπεηνί θίι νη, απηό είλαη ην ηει επηαίν ηεύρνο πνπ εθδίδεηαηγηα ηελ ηξέρνπζ α αθαδεκ ατθή ρξνληά
θαζώο ε ζ πλέρεηαηνπ εληύπνπ ζα γίλεηζ ηηοαξρέο Οθησβξίνπ. Οηδξαζ ηεξηόηεηεο όκσ ο ηνπ Ωξίσ λα
ζα ζ πλερηζ ηνύλ γηα νι όθι εξν ηνλ Μάην όπνπ θαη ζα γίλεηζ ηα ηέι ε ηνπ κήλα ην θαζηεξσ κέλν πι ένλ
αζηξνπάξηπ γηα ην θι είζ ηκν ηεο ηξέρνπζ αο πεξηόδνπ.
Με εθηίκεζε,
Καιακ ηώηεο ηακάηεο
Λνύκνπ Νηίλα
Μπαι ή Νάληηα

Νέα ηης εηαιρείας μας
Έκθεζη ηοσ Μητανιζμο ύ ηων Ανηικσθήρων: Ο Ωξίσ λαο αλαθνηλώλεη κε ραξά ηελ επηηπρίαηεο
έθζεζ εο ηνπ κεραληζ κνύ. Ο αξηζκόο ησλ επηζ θεπηώλ μεπέξαζ ε ηηο2000 ελώ ζ ηηο ελαξθηήξηεο
νκηιίεο ηεο Κπξηαθήο ην ακθηζέαηξν ηνπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ ήηαλ γεκάην. Σν Γ.. ηνπ Ωξίσ λα
επραξηζ ηεί όι νπο όζ νπο επηζθέθζεθ αλ ηελ έθζεζ ε, όι α ηα κέι ε ηνπ Ωξίσ λα πνπ αθνύξαζ ηα
ελεκ έξσ λαλ ηνπο επηζθέπηεο, ηνπο πξνζ θεθι εκ έλνπο καο θ.θ. εηξαδάθε, Μνπζ ά, Κξηάξε θαη
Γηαλλόπνπι ν, ηνλ Πξύηαλε ηνπ Παλεπηζηεκ ίνπ θ. Κνπκπηά, ηνλ πξόεδξν ηνπ ηκήκαηνο Φπζ ηθήοθ.
Κξνληεξά θαζώο θαη ην πξνζ σ πηθό ηνπ πλεδξηαθνύ Κέληξνπ ηνπ Παλεπηζηεκ ίνπ.ην site καο
(www.orionas.gr) είλαη ήδε δηαζέζ ηκα ηα βίληεν από ηελ έθζεζ ε θαη ηηονκηι ίεο, ζ ύληνκα ζα
πξνζ ηεζνύλ θαη θσ ηνγξαθί εο.
“Ώρα ηης Γης” - “100 ώρες Αζ ηρονομίας”: Η εηαηξεία καο ζ πκκεηείρε θαηζ ηηο δύν απηέο θηλήζ εηο
κε ηει εζ θόπηαζ ηελ πι αηεία Γεσ ξγίνπ. Μεγάινο α ξηζκόο αηόκσ λ ελδηαθέξζεθ ε γηα ηελ δξάζ ε κ αο,
ελεκ εξώζεθ ε γηα ηνλ Ωξίσ λα θαη παξαηήξεζ ε ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό από ηα ηει εζ θόπηά καο.
Σεμινάριο Εραζι ηετνικής Αζηρονομίας: Θα πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Σεηάξηε 20 Μαΐνπ θαη ώξα
18.00-21.00 ζ εκηλάξην ζ ην πλεδξηαθό Κέληξν ηνπ Παλεπηζ ηεκίνπ Παηξώλ. θνπόο ηνπ ζ εκηλαξίνπ
είλαη λα θέξεη πεξηζζ όηεξν θόζ κν θνληά ζ ηελ αζηξνλνκία θαη λα δώζ εη βάζ εηοζ ε όζ νπο επηζπκνύλ
πεξηζ ζ όηεξε ελαζ ρόι εζ ε κ’ απηήλ. ρεδηάδνληαη ηξεηοπαξνπζ ηάζ εηο-ελόηεηεο γηα πξαθηηθάζέκαηα
όπσ ο αθξηβώο ηα workshops ηνπ 5ν Παλει ι ήληνπ πλεδξίνπ Δξαζ ηηερληθήο αζηξνλνκίαο.
πγθεθξηκέλα νη ηίηινη ησ λ ηξηώλ ελνηήησλ είλαη:
1)Δηζαγσ 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.
Darksky: αο ελεκ εξώλνπκε πσ ο ε εθζ ηξαηεία ελάληηα ζ ηε θσ ηνξύπαλζ ε πνπ ζ πληνλίδεη ν
«Ωξίσ λ» βξίζ θεηαη πι ένλ ζ ηνλ αέξα ζ ηε δηεύζπλζ ε: http://www.darksky.gr
Βαζηδόκαζ ηε ζ ε όι α ηα κέι ε γηα ηε ζ πλεηζθν ξά ηνπο, ηελ απνζ ηνι ή πι ηθνύ πξνο εκπι νπηηζκό ηνπ
site θαζώο θαη γηα ηα ζ ρόι ηα πνπ ζα νδεγήζ νπλ ζ ηε βει ηίσ ζ ή ηνπ. ύληνκα από ην darksky.gr ζα
νξγ αλσ ζν ύλ πξνζ πάζεηεο θαηαγξαθή ο ηεο θσ ηνξύπαλζ εο ζ ηελ Δι ι άδα όπσ ο επίζ εο θαηθαηαγξαθή ο
ζ εκ είσ λ θαηάι ι ει σ λ πξνο παξαηήξεζ ε ζ ηε ρώξα καο.

Αζηροπαραηηρήζ εις: Η επόκελε πξνγξακκαηηζ κέλε παξαηήξεζ ε είλαη ζ ηηο 23/5 ζ ηελ Σξηηαία ή
ζ ηελ Χαια λδξίηζ α. Η αθξηβήο ηνπνζε ζ ία θαη ε ώξα ζ πλάληεζ εο ζα αλαθνηλσ ζεί πξνζ ερώο ζ ην site
καο. Δπίζ εο ν Ωξίσ λαο ζα ζ πκκεηέρεη ζ ηελ παλει ι ήληα εμόξκεζ ε εξαζ ηηερλώλ αζ ηξνλόκσ λ πνπ
πξαγκαηνπνηείηαηζ ηελ Αλάβξα ζ ηηο26-28/6. Γηα πεξηζζ όηεξεο πι εξνθν ξίεο επηθνηλσ λήζ ηε κε ηνπο
ππεύζπλνπο
παξαηεξήζ εσ λ:
Και ακηώηε
ηακάηε(6936501965),
Κνπι νπκβάθν
Θαλάζε(6976772375) θαηΧξπζ όπνπι ν Ισ αθείκ(6947702881).
Αζηροπάρησ: Γηνξγάλσ ζ ε αζηξνπάξηπ ζ ηα ηέι ε Μαΐνπ όπσ ο θαηθάζε θνξά ζην πάξθν ηεο Δηξήλεο
ζ ην Παλεπηζηήκην. Πεξηζ ζ όηεξεο πι εξνθν ξίεο ζα δνζ νύλ ζ ύληνκα.
6ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Εραζι ηετνικής Αζηρονομίας: Ο Ωξίσ λαο ζα ζ πκκεηέρεη θαη κε
απνζ ηνι ή κει ώλ αι ι ά θαη κε πι εζώ ξα εηζεγήζ εσ λ ζ ην ζ πλέδξην απηό πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζ ηελ
Αι εμαλδξνύ πνι ε ζ ηηο25-27 επηεκβξίνπ. Πι εξ νθνξί εο ζ ρεηηθά κε ην ζ πλέδξην κπνξε ίηε λα βξείηε
ζ ην site www.astrosynedrio.gr

Μελανές οπές
Ολίγο υως και μακρινό σε μέγα σκότος και έρμο… (Λιαντίνης)
Σν νι ίγν θσ ο ησ λ άζ ηξσ λ πνπ ζ ήκεξα θηάλεη ζ ηα κάηηακαο, ζ ε ρξόλν 10 δηζ εθαηνκκπξίσ λ εηώλ
ζα είλαη ζ θόηνο. Σα αζ ηέξηα άζηξα ζα <ζ βήζ νπλ> μεκέλνληαο από θαύζ ηκα σ ο ζύκαηα ηνπ 2νπ
Νόκνπ ηεο Θεξκνδ πλακηθήο*. Ωζ ηόζν, ην ηέι νο ηνπ ζ ύκπαληνο δελ ζα έξζ εη όηαλ ηα θνζ κηθά θώηα
ζ βήζ νπλ (ην ζ ύκπαλ ηώξα ι άκπεη κε ηε γόληκε ελέξγεηα ησ λ ππξε ληθώλ αληηδξάζ εσ λ), δηόηη
ππάξρεη κηα άι ι ε πεγή ελέξγεηαο,αθόκε πην ηζ ρπξή από ηηοππξε ληθέοαληηδξάζ εηο.Αλαθεξόκαζ ηε
ζ ηελ Βαξύηεηα ,ηελ αζ ζελέζ ηεξε από όι εο ηηοδπλάκεηοζ ηε θύζ ε ζ ε αηνκηθό επίπεδν, ε νπνία όκσ ο
γίλεηαηθπξίαξρε ζ ε αζηξνλνκηθή θι ίκαθα. Μπνξεί λα είλαη ζ ρεηηθάήπηα ε δξάζε ηεο, αιι ά είλαη
εμαηξεηηθάεπίκνλε. Γηαδηζεθαηνκκύξηαρξόληαηα άζ ηξα αληηζηέθνληαη ζην ίδην ην βάξνο ηνπο κε ηε
βνήζε ηα ησλ ππξε ληθώλ θαύζ εσ λ. Η βαξύηεηα, όι ν απηό ηνλ θαηξό, πεξηκέλεηππνκνλεηηθάηε ζ ηηγκή
πνπ ζα ππεξηζ ρύζ εη.

Αρμονίη αυανής υανερής κρείττων… (Ηράκλειτος)
Η καύξε ηξύπα είλαη ην αληηθείκελν πνπ αλαδεηθλύεη κε ηνλ πην παξαζ ηαηηθό ηξόπν ηελ ηζ ρύ ηεο
βαξύηεηαο. ’ απηήλ ηελ πεξίπησ ζ ε, ε βαξύηεηα έρεη ζξηακβεύζ εη νι νθι εξ σ ηηθά, ζ πλζι ίβνληαο έλα
άζηξν ζ ην ηίπνηε, θαη αθήλνληαο έλα απνηύπσ κα ζ ηνλ πεξηβάι ι νληα ρσξνρξ όλν κε ηε κνξθή κηαο
άπεηξεο ζ ηξέβι σ ζ εο ηνπ ρξόλνπ. Σα άζ ηξα πνπ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα ηεξκαηίζ νπλ ηελ ππξε ληθή
δσή ηνπο κε κνξθή κει αλήο νπήο είλαηζ ε κάδα πάλσ από 8 θνξέ ο ηε κάδα ηνπ ει ίνπ. Η κει αλή νπή
δεκ ηνπξγείηαησ ο ην ππόι νηπν ελόο πνι ύ νγθώδε ππξήλα αζ ηεξηώλ ν νπνίνο εθξήγλπηαη, εγλσ ζ ηή ζ ε
όι νπο καο έθξεμε supernova. Ση γίλεηαη κέζ α κε κηα καύξε ηξύπα? Μέζ α ζ ηελ ηξύπα ε βαξύηεηα
είλαηηόζ ν ηζρπξή, ώζ ηε λα παγηδεύεηην θσ ο ,επαλαθέξνληαοζ ην εζ σ ηεξηθό ηα εμεξρόκελα θσ ηόληα.
Απηό ζ εκ αίλεη όηη ην θσ ο δελ κπνξεί λα δηαθύγεη από ηελ ηξύπα, επνκέλσ ο νπνηνδήπνηε
αληηθείκελν, θπζ ηθή νληόηεηα ή πι ε ξνθνξ ία θαη λα πέζ εη ζ ε κηα καύξε ηξύπα από ηνλ εμσ ηεξηθό
παξαηεξεηή ζα είλαη αζέαηα. Η επηθάλεηα ηεο ηξύπαο νξί δεη έηζ η ηνλ <νξίδνληα ησλ γεγνλόησ λ>.
Δπίζ εο ε κει αλή νπή απνηει είηαηαπό ηνλ δίζ θν πξνζ αύμεζ εο ή επαύμεζ εο: Όηαλ ε ύι ε νδεύεηπξνο
ηε καύξε ηξύπα είλαηδπλαηόλ λα ζρεκ αηίζ εη ιόγσ δηαηήξεζ εο ηεο ζ ηξνθνξκή ο, έλα πεξηζηξεθόκελν
δίζ θν πξηλ πέζ εη κέζ α ζ ηε καύξε ηξύπα. Σα ζ σ καηίδηα ηεο ύι εο ζ ην δίζ θν έρνπλ κεγάι ε θηλεηηθή
ελέξγεηα θαη θαηά ηε πηώζ ε ηνπο κέζ α ζ ηε καύξε ηξύπα εθπέκπνπλ θσ ηόληα πς ειήο ελέξγεηαο
δειαδ ή αθηίλεο Χ. Έηζη ε κάδα κηαοκαύξεο ηξύπαο κπνξε ί λα καο δηεγεζεί πνι ι ά γηα ηελ ηζηνξία
ηεο. Δπαλεξρόκελνη ζ ην αξρηθό καο εξώηεκα κέζ α ζ ηελ ηξύπα, αλ επηζπκήζ νπκε λα βνπηήμνπκε, ην
ζ ώκα καο ζα ππνζ ηεί κηα επηκήθπλζ ε θαη ηαπηόρξνλα ζ πκπίεζ ε. Η δηαδηθαζ ία απηή αλαθέξεηαη θαη
σ ο <καθαξνλνπνίεζ ε> . ύκθσ λα κε ηε ζεσ ξία, ζ ην θέληξν ηεο κει αλήο νπήο ε βαξύηεηα απμάλεηαη
ρσξίο όξην. Δπεηδή ην βαξπηηθόπεδίν εθδει ώλεηαη σ ο θακπύι σ ζ ε ή ζ ηξέβι σ ζ ε ηνπ ρσ ξνρξόλνπ,
απηή ε θι ηκάθσ ζ ε ηεο βαξύηεηαο όλησο ζ πλνδεύεηαηαπό ζ ηξέβι σ ζ ε ηνπ ρσ ξνρξόλνπ, ε νπ νία

επίζ εο απμάλεηαη ρσ ξίο γλσ ζ ηό όξην. Πνι ι νί θπζ ηθνί πηζηεύνπλ όηη ε αλσ και ία κέζ α ζ ε κηα καύξε
ηξύπα αληηπξνζ σ πεύεη ην ηέι νο ηνπ ρώξνπ θαη ηνπ ρξόλνπ.

→ Με ηηοηει επηαίεο κεηξήζ εηο, νη αζηξνλόκνη έρνπλ αλαθαι ύς εη καύξεο ηξύπεο ζ ηα θέληξα
πάλσ από 30 γαι αμηώλ. Ο αξηζκόο είλαη ηώξα ηθαλνπνηεηηθόο
, ι έλε νη επηζ ηήκνλεο, γηα λα
αλαγλσ ξίζ νπλ ππνδείγκαηα θαη λα θαηαλνήζ νπλ θαιύ ηεξα ηηοκαύξεο ηξύπεο.
*Η καζεκ αηηθνπνηεκέλε κνξθή ηνπ δεύηεξνπ ζεξκνδ πλακηθνύ λόκνπ ι έεη όηη ην ζ ηνηρεηώδεο
πνζ ό ζεξκόηεηαο πνπ αληαι ι άζ ζ εη έλα ζ ύζ ηεκα θαηά ηε δηάξθεηα κηαοκεηαβνι ήο, ε νπνία γίλεηαη
ππό ζ ηαζεξή ζεξκνθ ξαζ ία Σ, ζ πλδέεηαηκε ηε κεηαβνι ή ελόο κεγέζν πο πνπ νλνκάδεηαηεληξνπία, κε
ηε ζ ρέζ ε: dQ ≤ T dS
Η δηαηύπσ ζ ε πνπ νθ είι εηαηζ ηνλ Clausius, ι έεη όηη είλαη αδύλαηνλ γηα νπνηνδήπνηε ζ ύζ ηεκα πνπ
εξγάδεηαηκε θπθι ηθέο κεηαβνι έο, λα κεηαθέξεη ζεξκόηεηα από κηα ς πρξή δεμακελή ζ ε κηα ζεξκή
δεμακελή, ρσ ξίο ζ πγρξόλσ ο λα πξνζ θέ ξνπκε έξγν. Μηα γλώξηκε εθαξκνγ ή ηνπ Γεύηεξνπ Νόκνπ
είλαη ε ξνή ζεξκόηεηαο από ηα ς πρξά πξνο ηα ζεξκά αληηθείκελα, θαη πνηέ αληίζ ηξνθα. Όηαλ κηα
δεζηή πέηξα πέζ εηκέζ α ζε έλα θνπβά κε θξύν λεξό, ε πέηξα ς ύρεηαηθαηην λεξό ζεξκαίλεηαηώζ πνπ
λ' απνθαηαζ ηαζεί κηα ελδηάκεζ ε θνηλή ζεξκνθ ξαζ ία θαη γηα ηα δύν. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο
δηαδηθαζ ίαο ε εληξνπία ηνπ ζ πζ ηήκαηνο πνπ ζεσ ξείηαη θι εηζ ηό, απμάλεηαη. Αλ γλσ ξίδνπκε ηελ
αξρηθή ζεξκνθ ξαζ ία ηεο πέηξαο θαηηνπ λεξνύ, θαηηελ ηει ηθή θνηλή ζεξκν θξαζ ία ηνπο κπνξνύ κε λα
ππνι νγίζ νπκε ηελ αύμεζ ε ηεο εληξνπίαο ζ ε ζεξκίδεο ή Joule αλά βαζκό.
Μπαι ή Νάληηα

Σελήνη, ένας ιδιαίηερος αζ ηρονομικός ζ ηότος
Η εκθάληζε ηεο ει ήλεο ζ ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό, ζ πλήζσ ο απνγνεηεύεη πνι ι νύο από εκάο πνπ
ς άρλνπκε
απεγλσ ζ κέλα ζ θνηεηλά κέξε καθξηά από νπνηνδήπνηε θσ ο, πξνθ εηκέλνπ λα
παξαηεξήζ νπκε θπξίσ ο ηα ζ ηνι ίδηαηνπ βαζέσ ο νπξαλνύ. Πηζαλώο όκσ ο νηπεξηζζ όηεξνη δελ έρνπκε
ζ θεθηεί πσ ο ε ει ήλε παξόι ν πνπ καο εκπνδίδεη γηα κηα θαιή αζ ηξνπαξαηήξεζ ε , παξάι ι εια καο
πξνζ θέξεη κηαο πξώηεο ηάμεσο επθαηξία λα ζ ηξές νπκε ηα θηάιηα θαη ηα ηει εζ θόπηα καο γηα λα
παξαηεξήζ νπκε απηόλ ηνλ πξώην αζ ηξνλνκηθό ζ ηόρν θάζε ελαζ ρνι νύκελνπ. Ο δνξπθόξνο καο
δηαζέηεη πι εζ ώξα «ζεζαπ ξώλ» ηνπο νπνίνπο κπνξνύ κε λα εληνπίζ νπκε θαη λα κει εηήζ νπκε, όπσ ο
είλαη νη θξαηήξεο, νη ι εθάλεο, νη πι εκ κπξηζκέλεο κε ι άβα πεδηάδεο, ηα πνηάκηα ι άβαο, ηα ξήγκαηα,
νη ηεθηνληθνί ηάθξνη θαη ηαει ηθνεηδή απι άθηα.
Ο ι όγνο ν νπνίνο θαζηζηά ηελ παξαηήξεζ ε ηεο ει ήλεο κηα ελδηαθέξνπζ α αζ ηξνλνκηθή
ελαζ ρόι εζ ε είλαη πσο ην παηρλίδη κεηαμύθσ ηόοθαη ζθηάοζ ηελ επηθάλεηά ηεοκεηαβάιι εη έληνλα ηελ
εκθάληζ ε ησ λ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο από ηελ κία κέξα ζ ηελ άι ι ε. Πνι ι ά ραξαθηεξηζ ηηθά θξύβνληαη
θαζώο πι εζ ηάδνπκε κηα Παλζέι ελν αθνύ ν ήι ηνο αλεβαίλεη όι ν θαη πην πάλσ ζ ηνλ νπξαλό ηεο
ει ήλεο θαη νη ζ θηέο κηθξαίλνπλ. Αληίζεηα κεηά από ηελ Παλζέι ελν θαζώο ε δηαρσξίδνπζ α
ζ αξώλεη ηνλ ζ ει εληαθό δίζ θν ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ μαλαγεκίδνπλ κε ζ θηά, σ ζ ηόζ ν ην ίδην
αληηθείκελν κπνξεί λα θαλεί πνι ύ πην δηαθνξεηηθό παξαηεξνύκελν ζ ηελ αλαηνι ή θαη ζ ηελ δύζ ε.
Δθηόο από ηελ παξαηήξεζ ε ηεο ζ ει εληαθήο επηθάλεηαο κπνξεί λα θαλείο λα επηδνζεί θαη ζ ηελ
ζ θηαγξάθ εζ ή ηεο βει ηηώλνληαο έηζη ηελ παξαηεξε ζ ηαθή ηνπ ηθαλόηεηα. Γίλεηαη ι νηπόλ αληηι επηό
πσ ο ε ει ήλε είλαη έλα πνι ύ ζ εκ αληηθόθαηπι νύζ ην αληηθείκελν γηαπαξαηήξεζ ε πνπ καο πξνηξέπεη
λα αθηεξώζ νπκε ρξόλν «ζ αξώλνληαο» ηελ θαη πσ ο ζ ίγνπξα ζα κείλνπκε ηθαλνπνηεκέλνη από ηηο
εθπι ήμεηο ηεο.
Και ακηώηεο ηακάηεο

Αζ ηρονομικά γεγονόηα διμήνοσ
ΜΑΪΟΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΘΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

5 Η Αφροδύτη ςε μϋγιςτη
αποχό

Άρησ - Ιχθεύσ

7 Απόκρυψη Αντϊρη από
Σελόνη

Άρησ - Ιχθεύσ

10 Ο Αντϊρησ 0,6˚ Ν τησ
Σελόνησ (επιπρόςθηςη)

Αφροδύτη - Ιχθεύσ

10 Η Σελόνη ςτο απόγειο

Αφροδύτη – Ιχθεύσ

17 Τελευταύο τϋταρτο
Σελόνησ

Δύασ - Αιγόκερωσ

13 Ο Ερμόσ ςε μϋγιςτη
δυτικό αποχό

Δύασ - Αιγόκερωσ

24 Απόκρυψη Πλειϊδων
(Μ 45) από την Σελόνη

Ερμόσ - Ταύροσ

16 Τελευταύο Τϋταρτο

Ερμόσ - Ταύροσ

24 Νϋα Σελόνη

Κρόνοσ - Λϋων

21 Θερινό Ηλιοςτϊςιο

Κρόνοσ - Λϋων

1 Πρώτο Τϋταρτο Σελόνησ
9 Πανςϋληνοσ

ΠΛΑΝΗΣΔ - ΑΣΔΡΙΜΟ

26 Η Σελόνη ςτο Περύγειο

22 Νϋα Σελόνη

31 Πρώτο Τϋταρτο

29 Πρώτο Τϋταρτο

ΘΕΣΗ ΠΛΑΝΗΤΩΝ

ΠΛΑΝΗΣΔ - ΑΣΔΡΙΜΟ

Πρόζ θαηα αζ ηρονομικά νέα


ηηο20 Μαξηίνπ 2009 αλαθνηλώζεθ ε ζ ηελ Αζ ηξνλνκηθή Δθεκ εξίδα όηηε νκάδα πνπ ρεηξίδεηαη
ην ηει εζ θόπην Splitzer Space Telescope αλαθάι πς ε έλαλ αθόκα ι όγν πνπ νη γαι αμίεο έρνπλ ην
ζ ρήκα κε ην νπνίν ηνπο βι έπνπκε. Όπσ ο ι έλε νη επηζηήκνλεο νη γαιαμ ίεο από ηνπο νπνίνπο
πξνέ ξρνληαηνη λένη αζ θνύλ δηαζπαζ ηηθέο δπλάκεηοπάλσ ζ ηα λενζ ύζ ηαηα άζ ηξα κε απνηέι εζ κα
απηά λα απι ώλνληαηζ ηνλ ρώξν.
www.spitzer.caltech.edu



Σελ 1 Απξηι ίνπ 2009 ε NASA αλαθνίλσ ζ ε όηη δηαλύνπκε έλα λέν θαηώηαην όξην ειηαθώλ
θειί δσ λ. πγθεθξηκέλα, ην 87% ησ λ εκ εξώλ ηνπ ηξέρνληνο έηνο κέρξη ηώξα δελ εκθαλίζ ηεθε
νύηε κία θειί δα.Σν γεγνλόο δελ πξνβι εκ αηίδεη αθνύ ε κ ει έηε ησ λ θει ίδσ λ είλαηέλα λενζ ύζ ηαην
project ,κηαοθαη δελ ππήξρε παιαηόηεξα ε α παηηνύκελε ηερλνι νγία.
www.nasa.org



Γόζε θαλ ζ ηελ δεκ νζ ηόηεηα ηα επξήκαηα από ηελ δεύηεξε απνζ ηνι ή ηνπ MESSENGER ζ ηνλ
Δξκή. πγθεθξηκέλα, ην δηαζηεκόπ ι νην εθηνμεύηεθε από ηελ NASA ζ ηηο6/10/08 γηα δεύηεξε
θνξά θαη κε ηελ απνζ ηνι ή απηή αλαθαι ύθζεθ ε καγλήζ ην ζ ηελ αηκόζ θαηξα ηνπ Δξκή,
παξαηεξήζε θε κία κεηαβνι ή ζ ηελ καγλεηόζθαηξα ηνπ πι αλήηε θαζώο επίζ εο δηαπηζηώζεθ ε ε
ύπαξμε ελόο θξαηήξα ειηθίαο 3,9 δηζεθαηνκκπξίσ λ εηώλ. Σέι νο, κε ηελ βνήζε ηα ησ λ
θσ ηνγξαθηώλ πνπ θαηέγξας ε ην MESSENGER ραξηνγξαθή ζεθ ε ην 90% ηνπ πι αλήηε.
www.astronomy.com



Σν ακεξηθαληθό πεληάγσ λν αλαθνίλσ ζ ε όηη εηνηκάδεηαηλα δηεπξύλεη ηελ πξόζ βαζ ε ησλ radar
ηνπ ζ ην δηάζηεκ α κε ζ θνπό λα γλσ ξίδεη θαιύ ηεξα ηελ αθξηβή θίλεζ ε ησλ δνξπθόξσ λ θαη ησλ
ζ πληξηκκηώλ πνπ ππάξρνπλ ζ ην δηάζ ηεκα θαη λα απνθύ γεη πηζαλή ζ ύγθξνπζ ε ηνπο. Όπσ ο
δηαβεβαηώλεη ε θίλεζ ε απηή ζα γίλεηρσ ξίο λα παξαβηαζηεί ην δηθαίσ κα θακίαο άι ι εο ρώξαο.
www.space.com

