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ΤΕΥΦΟΣ 12, Οκτώβριος 2009
Αγαπεηνί θίι νη, κηα θαηλνχξηα ρξνληά γηα ην ζ χι ι νγν καο μεθηλάεη θαη επρφκαζηε πεξηζζ φηεξνο
θφζκνο λα έξζ εη θνληά ζ ηελ αζ ηξνλνκία, λα παξαηεξήζ εη ην ζ χκπαλ θαη λα αληηιεθζ εί ηε δσ ή ηνπ
κέζ α ζ ’ απηφ. Δι πίδνπκε ζ ε κηα δεκ ηνπξγηθή ρξνληά κε ελδηαθέξνπζ εο νκηιίεο, κε πνι ι έο
αζηξνλνκηθέο παξαηεξήζ εηο θαη εθδειψζ εηο! Δπίζ εο λα ζ αο ελεκ εξψζ νπκε πσ ο απφ ηελ θεηηλή
ρξνληά ηνέληππν ηνπ ζ πι ι φγνπ καο ζα είλαη πι ένλ κεληαίν!
Με εθηίκεζε ,
Καιακ ηψηεο ηακάηεο
Λνχ κνπ Νηίλα
Μπαι ή Νάληηα

Νέα ηηρ εηαιπείαρ μαρ
3η Πανελλήνια ςνάνηηζη Δπαζι ηεσνών Αζηπονόμυ ν ζηην Ανάβπα: ηηο 26, 27 θαη 28
Ηνπλίνπ(2009) ν Ωξίσ λαο ζ πκκεηείρε ζ ηελ παλει ι ήληα ζ πλάληεζ ε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζ ηελ
πεξηνρή ηεο Αλάβξαο ηνπ φξνπο Και ι ίδξνκ νπ. Αξθεηά κέι ε καο κε ηνλ εμνπι ηζκφ ηνπ ζ πι ι φγνπ
άιι α θαη κε δηθφ ηνπο, παξαηήξεζ αλ ηνλ λπρηεξηλφ νπξαλφ καδί κε άιι νπο εξαζ ηηέρλεο
αζηξνλφκνπο.
Ολική έκλειτ η ηλίος ζηην Κίνα: Μηα απφ ηηοκεγαι χηεξεο νι ηθέοεθι είς εηοζ ε δηάξθεηα ηνπ αηψλα
(6ι επηά θαη 39δεπηεξφι επηα), θαηαθέ ξακε λα παξαηεξήζν πκε απφ ηελ επξχ ηεξε πεξηνρή ηεο
Shanghai. πκκεηείραλ 11 κέι ε ηνπ ζ πι ι φγνπ καο ζ ην ηαμίδη, ηα νπνία απνηχπσ ζ αλ κε
θσ ηνγξαθηθέο κεραλέο θαη κε βηληενθάκεξεο ην φκνξθν θαη ζ πάλην θπζ ηθφθαηλφκελν θαη βεβαίσ ο
ηελ πεξηξξένπζ α αηκφζ θαηξα. Ήηαλ κηα αλεπαλάι επηε θαη κνλαδηθή εκπεηξία θαζψο ε επφκελε
ζ εκ αληηθή νι ηθή έθι εηςε ζα πξαγκαηνπνηεζεί ην 2017 ζ ηα εδάθ ε ησλ Ζ .Π.Α κε ζ αθψο αξθεηά
κηθξφηεξε δ ηάξθεηα κφι ηο 2ι επηά θαη 40δεπηεξφι επηα.
Απόκπςτ η ηος αζηέπα HIP 107302 (45 Cap) από ηον Γία: ηηο3 Απγνχζ ηνπ ηνπ 2009 ν πι αλήηεο
Γίαο απέθξπς ε ηνλ αζηέξα HIP 107302, έλαλ αζηέξα 6 νπ κεγέζν πο. Σν ζπ γθεθξηκέλν θα ηλφκελν ήηαλ
έλα απφ ηα ι ίγα νξαηά απφ ηα επξσ πατθά γεσ γξαθ ηθά κήθε. Οη απνθξχ ς εηοαζ ηέξσ λ 6 νπ κεγέζνπ ο
απφ πι αλήηεο είλαη ζ πάληα θαηλφκελα. Ζ επφκελε θνξά πνπ απφθξπς ε αζ ηέξα 6.3 mag απφ ηνλ
πι αλήηε Γία ζα είλαη νξαηή απφ ηελ Δπξψπε, είλαη ζ ηηο18 Οθησβξίνπ 2248 (HIP 7819). Σν
θαηλφκελν παξαηεξήζε θε απφ κέι ε ηνπ Ωξίσ λα, σ ζ ηφζν ε θαηαγξαθή ηνπ ήηαλ αξθεηά δχζ θνι ε
απφ ηερληθήοαπφς εσ ο γη’απηφ θαη δελ θαηέζ ηε δπλαηή.
Δξόπμηζ η Αςγού ζηος ζηον Πάπνυ να: Μέι ε ηνπ Ωξίσ λα ζ πκκεηείραλ θαη ζ ηελ εμφξκε ζ ε γηα
παξαηήξεζ ε πνπ έι αβε ρψξα ζ ηνλ Πάξλσ λα κε αθνξκή ηε λέα ει ήλε ζ ηηο 21-23/8.
6ο Πανελλήνιο ςνέδπιο Δπαζι ηεσνικήρ Αζηπονομίαρ ζηην Αλεξανδπούπολη: Γπλακηθή
παξνπζ ία ηνπ ζ πι ι φγνπ καο, Ωξίσ λα, ζ ην 6ν Π..Δ.Α. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζ ηελ
Αι εμαλδξνχ πνι ε. Πνι ι ά απφ ηα κέι ε καο (πάλσ απφ 20) θαηάθεξαλ λα παξαβξεζνχλ θαη λα
παξαθνι νπζήζ νπλ ην ζ πλέδξην αι ι ά ζ πνπδαίν ξφι ν έπαημαλ επίζ εο νη ζ πλνι ηθά 4 νκηιίεο πνπ
παξνπζ ηάζηεθαλ κε επηηπρία θαζψο θαη ν ρψξνο εθζεκάησλ ηνπ Ωξίσ λα κε αθίζ εο εθδει ψζ εσ λ θαη
poster κε δξάζ εηο 2007-09, αζηξνθ σ ηνγξαθί εο, βηβι ία αζηξνλνκίαο θαη εκεξνι φγηα.
ην ζ πλέδξην ηεο Αι εμαλδξνχ πνι εο πάξζε θε επίζ εο απφ ηελ ζ πλάληεζ ε ησ λ εθπξνζ ψπσ λ ησ λ
ει ι εληθψλ αζηξνλνκηθψλ ζ σ καηείσ λ, ε απφθαζ ε γηα ην πνηνο ζχι ι νγνο ζα δηνξγαλψζ εη ην 7ν

Παλει ι ήλην πλέδξην Δξαζ ηηερληθήοΑζ ηξνλνκίαο ην 2011, ν νπνίνο είλαη ν ζ χι ι νγνο ηεο Κξήηεο
Ο.Φ.Α ζ ην Ζξάθι εην. Δπίζ εο ζ χκθσ λα κε νκφθσ λε απφθαζ ε ησλ ζ σ καηείσ λ, ν Ωξίσ λαο παξακέλεη
ζ πληνληζ ηήοζ ηελ εθζ ηξαηεία θαηά ηεο θσ ηνξχ παλζ εο (www.darksky.gr)
4η Πανελλήνια ςνάνηηζ η Δπαζ ιηεσνών Αζηπονόμυ ν : ην παλει ι ήλην ζ πλέδξην πάξζε θε επίζ εο
ε απφθαζ ε, γηα ηελ δηνξγάλσζ ε ηεο 4εο Παλει ι ήληαο πλάληεζ εο Δξαζ ηηερλψλ Αζ ηξνλφκσ λ. Οη
ζ χι ι νγνη πνπ αλέι αβαλ καδί ηελ παλει ι ήληα απηή ζ πλάληεζε είλαη ν Ωξίσ λαο θαη ν ζ χι ι νγνο ηεο
πάξηεο Γηφζ θνπξνη θαη ε νπνία ζα π ξαγκαηνπνηεζεί ζ ηνλ Πάξλσ λα ζ ηηο 9-11 Ηνπι ίνπ 2010.

Καινοθανείρ αζ ηέπερ
Ζ αθξηβήο έλλνηα ηνπ φξνπ δει ψλεη αζ ηέξεο πνπ πξνυ πήξραλ αφξαηα ζ ην γπκλφ κάηηθαηαπι ψο
«θάλεθ αλ» φηαλ ε ι ακπξφηεηά ηνπο απμήζεθε απφηνκα θαηά ρηι ηάδεο σ ο δεθάδεο ρηι ηάδεο θνξ έο
(θαηλνθα λείο) θαη πξνθαι νχληαη απφ έλα θαη κφλν εηδη
θφ ηχπν νπξάλησλ ζ σ κάησ λ .
ήκεξα γλσ ξίδνπκε φηην θάζε θαηλνθα λήο πξνθ αι είηαηαπφ δχν αζηέξεο κεγάι εο ειηθίαο πνπ
πεξηθέξνληαηγχξσ απφ ην θνηλφ ηνπο θέληξν κάδαο ,απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο είλαη ζ πλήζσ ο ι επθφο
λάλνο θαην άι ι νο αζ ηέξαο θχξηαο αθνι νπζίαο. Γηαλα πξνθ ι εζεί φκσ ο κηαέθξεμε ππεξθαηλνθα λνχο
πξέπεη ηα κέι ε ηνπ δηπινχ ζ πζ ηήκαηνο λα είραλ έλαλ αξρηθφ δηαρσ ξηζκφ κηθξφηεξν ησ λ 14
εθαηνκκπξίσ λ ρηι ηνκέηξσ λ. ε θάπνην ι νηπφλζ εκ είν ηεο επζείαο πνπ ελψλεηηα θέληξα ηνπο (πξψην
ι αγθξαλδηαλφ ζ εκ είν) αξρίδεη κεηαθνξά κάδαο απφ ηνλ αζ ηέξα θπξίαο αθνι νπζίαο πξνο ηνλ ι επθφ
λάλν. Σν αέξην ηνπ αζηέξα ηφηεθαηεπζχλεηαηπξνο ηνλ ι επθφ λάλν ζ ρεκαηίδνληαο έλα δίζ θν πνι χ
θνληά ζ ηελ επηθάλεηά ηνπ, ή θαη πξνζ πίπηεη απεπζείαο ζ ηελ επηθάλεηα. Ζ πηψζ ε ηεο χι εο ζ ην
ηζρπξφηαην βαξπηηθφπεδίν ηνπ ι επθνχ λάλνπ ππεξζ εξκαίλεη ηφζ ν πνι χ ηνλ δίζ θν ή ηελ επηθάλεηα
ηνπ ι επθνχ λάλνπ θαηά ηελ πξφζ θξνπζ ε ηνπ αεξίνπ κε κεγάι εο ηαρχηεηεο, ψζ ηε ε εθπνκπή
αθηηλνβνι ίαο απφ εθεί λα ζ πληζ ηά ην κεγαι χηεξν κέξνο ηεο νι ηθήοαθηηλνβνι ίαο πνπ δερφκαζηε απφ
ην ζ χζ ηεκα. Ζ ηξνθνδνζ ία χι εο απφ ηνλ αζ ηέξα θχξηαο αθνι νπζίαο θαίλεηαη φηηαπμνκεηψλεηαη
πεξηνδηθά, πξνθ αι ψληαο αηθλίδηεο απμήζεηοηεο θσ ηεηλφηεηαο ηνπ ζ πζ ηήκαηνο θαηά δεθάδεο θνξέ ο.
Σα ζ πζ ηήκαηα απηά είλαη γλσ ζ ηά σ ο «θαηαθι πζ κηθνί κεηαβι εηνί» (cataclysmic variables) .Οη
πεξίνδνη δε πεξηθνξάο ησλ αζηέξσ λ ησλ ζ πζ ηεκάησ λ απηψλ πεξί ην θέληξν κάδαο ηνπο δηαθέξεηαπφ
ζ χζ ηεκα ζ ε ζ χζ ηεκα.
Ζ δηαδηθαζ ία πνπ πξνθαι εί ηηο εθξήμεηο θαηλνθ αλψλ ζ πληζηά θπζ ηνι νγηθφ επαθφι νπζν ηεο
πξνζ απμήζ εσ ο ηνπ ι επθνχ λάλνπ κε κάδα απφ ηνλ ζ πλνδφ αζ ηέξα πνπ ι αβαίλεη ρψξα ζ ηνπο
θαηαθι πζ κηθνχο κεηαβι εηνχ ο. Σει ηθά ε πι νχζ ηαζ ε πδξνγ φλν χι ε ηνπ άι ι νπ αζ ηέξα ζ ρεκαηίδεηέλα
ζ ηξψκα πάλσ ζ ηελ επηθάλεηα ηνπ ι επθνχ λάλνπ. Καζψο ην ζ ηξψκα απηφ απμάλεηαη, ε ηεξάζ ηηα
βαξχ ηεηα (ε επηηάρπλζ ε ηεο βαξχ ηεηαο εθεί είλαη πεξίπνπ 330.000 θνξ έο κεγαι χηεξε απφ φ,ηηζ ηελ
επηθάλεηα ηεο Γε ο) ην ζ πκπηέδεη κέρξη πνπ λα εθθπι ηζζεί ε χι ε ηνπ, δει αδή νη ηξνρηέο ησλ
ε ι εθηξνλίσ λ λα θαηαξξεχζ νπλ. ηελ εθθπι ηζκέλε χι ε ε ζ πκπεξηθν ξά δηαθέξεη ξηδη
θά απφ εθείλε
ελφο ζ πλεζηζ κέλνπ θι αζ ηθνχ αεξίνπ, θαζψο ε πεξηγξαθή ηεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κε βάζ ε ηνπο
λφκνπο ηεο Κβαληνκεραληθήο: ε πίεζ ε είλαη ζ πλάξηεζ ε πεξηζ ζ φηεξν ηεο ππθλφηεηαο παξά ηεο
ζεξκνθ ξαζ ίαο, πξάγκα πνπ ζ ηεξεί απφ ην πι ηθφ κηα βαι βίδα αζθαι είαο γηα ηελ απμαλφκελε
ζεξκνθ ξαζ ία ηνπ. Πάλσ απφ κηα νξηζ κέλε ζεξκνθ ξαζ ία αξρίδεη ππξε ληθή ζ χληεμε ηνπ πδξνγφλνπ,
φκνηα κε εθείλε πνπ ζ πκβαίλεη ζ ηα θέληξα ησ λ αζ ηέξσ λ θχξηαο αθνι νπζίαο, εμψζεξκε ππξε ληθή
αληίδξαζ ε πνπ απμάλεη απφηνκα ηε ζεξκνθ ξαζ ία ηνπ ζ ηξψκαηνο, κε απνηέι εζ κα εθζεηηθήαχμεζ ε
ηνπ ξπζκνχ ησλ ππξε ληθψλ αληηδξάζεσ λ θαη ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Μέζ α ζ ε ι ίγεο ψξεο,
αθφκα θαη ν εθθπι ηζκφο ησλ ει εθηξνλίσ λ αδπλαηεί λα εμηζ νξξνπήζ εη ηελ θαηάζ ηαζε. Σφηε ην
επηπξφζζεην ζ ηξψκα ηεο χι εο εθηηλάζ ζ εηαηκε εθξεθ ηηθφηξφπν ζ ην δηάζ ηεκα. Αθξηβψο απηέο νη
εθξήμεηο γίλνληαη αληηι επηέο σ ο θαηλνθα λείο.
Τ πάξρνπλ βέβαηα αξθεηά είδε θαηλνθα λψλ εθξήμεσ λ πνπ έρνπλ ζ ρέζ ε ηφζ ν κε ηελ
πεξηνδηθφηεηαηνπ θαηλνκέλνπ φζ ν θαη κε ην είδνο ησλ αζ ηέξσ λ πνπ απνηει νχλ ην ζ χζ ηεκα. Δίλαη
πξνθαλέ ο φηη, θαζψο κεηά ηελ έθξεμε ε κεηαθνξά χι εο απφ ηνλ αζηέξα θχξηαοαθνι νπζίαο κπνξε ί
λα ζ πλερηζ ζεί, έλα λέν ζ ηξψκα πξφζ ζεηεο χι εο ζ ρεκ αηίδεηαη πάλσ ζ ηελ επηθάλεηα ηνπ ι επθνχ λάλνπ
θαη, κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ, ην ίδην ζ χζ ηεκα κπνξεί λα δψζ εη θαη άιι εο εθξήμεηο θαηλνθα λνχο.
Σέηνηεο πεξηπηψζ εηο έρνπλ πξάγκαηη θαηαγξαθ εί θαη νλνκάδνληαη «επαλαι επηηθνί θαηλνθα λείο»
(recurrent novae). ηνπο ζ πλεζ ηζκέλνπο θαηλνθα λείο, νη νπνίνη νλνκάδνληαη πιένλ «θι αζηθνί

θαηλνθα λείο» , ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ εθξήμεσ λ ελφο αζ ηέξα αλέξρεηαηζ ε
πνι ι έο εθαηνληάδεο ή ρηι ηάδεο ρξφληα, ν θχθι νο δειαδ ή ησλ εθξήμεσ λ έρεη δηάξθεηα πνι χ κεγάιε
γηαηα κέηξα ηνπ αλζξψπηλνπ πνι ηηηζκνχ, κε απνηέι εζ κα λα απνπζ ηάδνπλ ηζ ηνξηθέο θαηαγξαθέο δχν
ή πεξηζ ζ φηεξσ λ εθξήμεσ λ πνπ λα αθν ξνχ λ ηνλ ίδην αζ ηέξα.
Μία άι ι ε θαηεγνξί α θαηλνθα λψλ είλαη νη «λάλνη θαηλνθα λείο» (dwarf novae). Πξφθεηηαη
νπζ ηαζηηθά γηα έλα είδνο θαηαθι πζ κηθψλ κεηαβι εηψλ κε θάζ εηο εξε κίαο πνπ ελαι ι άζ ζ νληαη κε
θάζ εηο κεγάι εο ι ακπξφηεηαο θαηά εκ ηπεξηνδηθφ ηξφπν. Ζ κέγηζ ηε ι ακπξφηεηα ησλ λάλσ λ
θαηλνθα λψλ δελ ππεξβαίλεη ην 200πι άζην ηεο ει άρηζ ηεο. Σνπι άρηζ ηνλ δχν ζεσ ξεηηθέοπξνζ εγγίζ εηο
έρνπλ αλαπηπρζεί γηα ηελ εξκε λεία ηνπο: ην κνληέι ν αζηάζεηαοδίζ θνπ θαη ην κνληέι ν αλψκαι εο
κεηαθνξάο κάδαο. Τ πνδηαη
ξνχ ληαη ζ πλήζσ ο ζ ε ηξεηο ηχπνπο πνπ θέξνπλ ηα νλφκαηα ηζ άξηζκσ λ
λάλσ λ θαηλνθα λψλ: U Γηδχκσ λ, Z Κακει νπαξδάιε σ ο θαη SUΜεγάιεο Άξθηνπ.
Ο V803 Κεληαχξνπ ζ πληζηά κηα πξαγκαηηθάμερσ ξηζ ηή πεξίπησζ ε, εθφζ νλ ζεσ ξείηαη φηηθαη ηα
δχν κέι ε ηνπ ζ πζ ηήκαηνο είλαη ι επθνί λάλνη. Σν πψο ε ζ πκπεξηθνξά ελφο ζ πζ ηήκαηνο ηφζ ν
δηαθνξεηηθνχ απφ φι α ηα είδε θαηλνθα λψλ κνηάδεη κε εθείλε ελφο λάλνπ θαηλνθ αλνχο, ζ πληζ ηά κηα
πξφθι εζ ε γηα ηε ζεσ ξεηηθή πξνζ έγγηζε ησ λ θαηλνθα λψλ. Βέβαηα ν V803 Κεληαχξ νπ απνηει εί ηνλ
ηαρχηεξν λάλν θαηλνθαλή, κε εθξήμεηοθάζε 23 ψξεο. Σν «ξεθφξ» απηφ απνηει εί ην άι ι ν άθξν ησλ
πεξηφδσ λ ρηιηάδσ λ εηψλ κεηαμχ δηαδνρηθψλ εθξήμεσ λ ησλ θι αζ ηθψλ θαηλνθα λψλ.
Σέι νο νη «θαηλνθα λείο αθηίλσ λ Υ» είλαηδηπιά ζπζ ηήκαηα πνπ δελ πεξηι ακβάλνπλ θαλ έλα ι επθφ
λάλν. Απνηει νχληαη, φπσ ο θαη πνι ι έο άιι εο πεγέ ο αθηίλσ λ Υ ζ ηνλ νπξαλφ, απφ έλα αζ ηέξα ηεο
θχξηαο αθνι νπζίαο θαη έλα αζ ηέξα λεηξνλίσ λ ή κηα καχξε ηξχπα. ε ηέηνηα ζπζ ηήκαηα ε ηξνκ αθηηθή
βαξχ ηεηα ηνπ ζ πκπαγνχ ο κέι νπο ζ πκπηέδεη ηφζ ν πνι χ ην πι ηθφ πνπ πξνζ πίπηεη ζ ηνλ δίζ θν
πξνζ απμήζ εσ ο απφ ηνλ αζηέξα θχξηαο αθνι νπζίαο, ψζ ηε απηφο ζεξκαίλεηαη ζ ε ζεξκνθ ξαζ ίεο
εθαηνκκπξίσ λ βαζκψλ θαη εθπέκπεη αθηίλεο Υ. Οη εθξήμεηοησλ θαηλνθα λψλ αθηίλσ λ Υ ζ πληζ ηνχλ
απι ά γεγνλφηα ηξνθνδ νζ ίαο ηνπ δίζ θνπ (ή θαη ηεο επηθάλεηαο ηνπ ζ πκπαγνχ ο ζ ψκαηνο ζ ηελ
πεξίπησζ ε ηνπ αζ ηέξα λεηξνλίσ λ) κε κεγάι εο πνζ φηεηεο πι ηθνχ. Γελ ζ εκ εηψλεηαηδειαδ ή θαζφι νπ
ζεξκνπ πξε ληθήέθξεμε. Ζ δηάξθεηα ηεο αλαι ακπήο ελφο κέζ νπ θαηλνθα λνχ ο αθηίλσ λ Υ είλαηαξθεηά
κεγάιε , θζά λνληαοίζ σ ο θαη ην έλα έηνο.
Δίλαη ι νηπφλ πι ήξσ ο θαλεξφ θαη θαηαλνεηφ πσ ο νη θαηλνθα λείο αζ ηέξεο απνηει νχλ έλα
εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ αληηθείκελν κει έηεο γηα ηνπο επηζηήκνλεο ζ ην νπνίν ζ πκβάι ι νπλ βέβαηα θαη
νη εξαζ ηηέρλεο κε ηηοπαξαηεξήζ εηοηνπο. Οη κεραληζκνί πνπ πξνθ αι νχλ ηηοδηαδηθαζ ίεο απηέο δελ
είλαη πι ήξσ ο θαηαλνεηέο αθφκα θαη ζ ήκεξα θαη γηα απηφλ ηνλ ι φγν αλακέλεηαη λα γίλεη εληνλφηεξε
κει έηε ηα επφκελα ρξφληα.
Πεγή: el.wikipedia.org

Και ακηψηεο ηακάηεο

Αζ ηπονομικά γεγονόηα διμήνος
ΟΚΣΩΒΡΙΟ
18 Νέα ειή λε
21 Απφθξπς ε Αληάξε απφ ηε λ
ειή λε
21 Μέγηζ ην Δηήζ ηαο Βξνρήο
Γηαηηφλησ λ (Ωξησ λίδεο κε
αθηηλνβφι ν ζ εκείν ι ίγν
αλαηνι ηθά ηνπ Ωξίσ λα) κε
ζ πρλφηεηα 25/ψξα (16/10-27/10)
25 (03.00) Υεηκεξηλή ψξα (-1σ )
26 Πξψην Σέηαξην ει ήλε ο

ΝΟΔΜΒΡΙΟ

ΘΔΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ

ΠΛΑΝΖ ΣΔ – ΑΣΔΡΗΜΟ
ΦΑΗΝΌΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΟ

Άξεο – Καξθίλνο
(0,6 mag)
Αθ ξνδίηε - Παξζέλνο
(-3,9 mag)
Γίαο – Αηγφθεξσ ο
(- 2,6 mag)
Δξκήο – Παξζέλνο
(-0,5 mag)
Κξφλνο – Παξζέλνο
(1,1 mag)

2 Παλζ έιε λνο
5 1ν κέγηζ ην Δηήζ ηαο Βξνρήο
Γηαηηφλησ λ (Σαπξίδεο κε
αθηηλνβφι ν ζ εκείν ζ ηνλ
αζ ηεξηζ κφ ηνπ Σαχξνπ) κε
ζ πρλφηεηα 10/ψξα (3/1024/11)
8 Σειεπηαίν Σέηαξην
12 2ν κέγηζ ην «Σαπξίδσ λ»
16 Νέα ειή λε
24 Πξψην Σέηαξην ει ήλεο

ΘΔΗ ΠΛΑΝΗΣΩΝ

ΠΛΑΝΖ ΣΔ – ΑΣΔΡΗΜΟ
ΦΑΗΝΟΜΔΝΟ ΜΔΓΔΘΟ

Άξεο – Καξθίλνο
(0,2 mag)
Αθ ξνδίηε – Επγφο
(-3,9 mag)
Γίαο – Αηγφθεξσ ο
(-2,4 mag)
Δξκήο – Επγφο
ζ ε αλψηεξε ζ χλνδν ζ ηηο 5/11
Κξφλνο – Παξζέλνο
(1,1 mag)

Ππόζ θαηα αζ ηπονομικά νέα
Σν πξφγξακκα PRODEX ηεο ESA παξνπζ ηάζηεθ ε γηα πξψηε θν ξά ζ ηελ ει ι εληθή
επηζηεκνληθή θνηλφηεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 9νπ ει ι εληθνχ αζ ηξνλνκηθνχ ζ πλεδξίνπ.
Πξφθεηηαηγηα κία ζ πλεξγαζ ία ηεο ESA κε ηλζ ηηηνχηα θαη παλεπηζηήκηα ρσξψλ πνπ επηιέγεη
ε ίδηα κε ζ θνπφ λα ζ πγθεληξσζν χλ πφξνη θαη πι ηθφγηα δηάθνξα πεηξάκαηα θαη project ηεο.
Ζ ρψξαο καο ζ πκκεηέρεη ζε απηή ηελ θίλεζ ε απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2008.
1/10/09

www.sci.esa.int

Ζ γαιι ηθή εζληθή εηαηξεία ηνπ δηαζηήκαηνο,CNES, ζ ε ζ πλεξγαζ ία κε ηελ ESA αλαθάιπ ς ε
ην πξψην πι αλήηε εθηφοηνπ ειηαθνχ καο ζ πζ ηήκαηνο πνπ κνηάδεηηφζν κε ηελ Γε. Με κάδα
κεηαμχ ηεο Γε ο θαη ησλ γηγαληηαίσ λ αεξίσ λ πι αλεηψλ, ππθλφηεηα ίζ ε κε 5.5 g/cm3(δειαδ ή
πεξίπνπ φζν ηεο Γεο) θαη δηάκεηξν ι ηγφηεξν απφ ηελ κηζ ή ηνπ πι αλήηε καο ν CoRoT7b,φπσ ο νλνκάδεηαηέδσ ζ ε λέα ψζεζ ε ζ ηελ παξαηήξεζ ε ησ λ εμσειηαθψλ πι αλεηψλ.
16/9/09

www.sci.esa.int

Σν θηιφδνμν project ηεο NASA LCROSS νι νθι εξ ψζεθ ε. Ο νκψλπκνο δνξπθφξνο πνπ
εθηνμεχηεθε ζ ηηο18/6 κεηά απφ έλα ηαμίδη 113 εκ εξψλ πξνζ έθξνπζ ε ζ ηνλ λφηηνπφι ν ηνπ
θεγγαξηνχ ζ ηηο9/10 θαηαγξάθνληαο ηα γεγνλφηα πξηλ θαηκεηά ηελ πξφζ θξνπζ ε γηα4 ι επηά
θαη κεηά απφ έλα αθφκα ι επηφ μαλαρηχπεζ ε δεκ ηνπξγψληαο θαη δεχηεξν θξαηήξα. Όπσ ο
ι έγεηαη, άι ι α παξαηεξεηήξηα θαζψο θαη εξαζ ηηέρλεο αζηξνλφκνη παξαηήξεζα λ θαη ηηοδχν
εθξήμεηο,κε ηνπο νπνίνπο ζα ζ πλεξγαζηεί ε NASA ζ ε κία πξνζ πάζεηα λα εληνπίζ εη λεξφ
ζ ηελ ει ήλε. Έλα απφ απηά είλαη ην δηαζ ηεκφπι νην Smart-1 ηεο ESA ην νπνίν έδσ ζ ε λέεο
θσ ηνγξαθί εο απφ ηνπο θξαηήξεο ζ ε πνι χ πς ει ή αλάιπ ζ ε θαζψο ε απφζηαζε ηνπ απφ ηνλ
λφηην πφιν ηεο ζ ει ήλεο ήηαλ κφλν 500 km.
10/10/09 www.nasa.gov
Ζ Γε κπνξε ί λα εξ εκήζ εη ι έλε νη επηζ ηήκνλεο ηεο NASA. Παίξλνληαο αθξηβέζ ηεξεο
κεηξήζεηοφζνλ αθνξά ηελ θίλεζ ε ηνπ αζηεξνεηδή Apophis -ην κέγεζνο ηνπ νπνίνπ αγγίδεη
ηα δπφκηζη γήπεδα πνδνζ θαίξνπ- ε αξρηθή εθηίκεζ ε γηα πξφζ θξνπζ ε ηνπ σ ο έγηλε 2.5%
έγηλε 1 ζ ηηο45000 θαη αξγφηεξα 4 ζ ην εθαηνκκχξην. ηηο13/4/36 ι νηπφλζα παξαηεξεζ εί ε
πην θνληηλή πξνζ πέι αζε αζηεξνεηδή κε απφζηαζε κφι ηο 29450 km απφ ηελ Γε, αξηζκφο
ξεθφξ!
7/10/09

www.jpl.nasa.gov/asteroidwatch

Οη κεγαι χηεξεο ει πίδεο γηα εμσγήηλε δσ ή έξρνληαηαπφ ηνλ δνξπθφξν ηνπ Γηα, Δπξψπε.
Νέεο κει έηεο έρνπλ δείμεηφηηζ ην ζ πγθεθξηκέλν θεγγάξη ππάξρεηζ ρεδφλ δηπι άζ ηαπνζ φηεηα
λεξνχ ζ ε πγξή κνξθή απφ φηηζ ηελ Γε. Παξφηη ην λεξφ απηφ είλαη θπι αθηζ κέλν θάησ απφ
πάγνπο, γεγνλφο πνπ ην εκπνδίδεη λα έξζ εη ζ ε επαθή κε ην νμπγφλν ηεο αηκφζθαηξαο, ε
ζ πλερήο αλαδφκεζ ε ηεο επηθάλεηαο ηνπ θεγγαξηνχ εθηηκάηαη φηη ζα νδεγήζ εη ζ ηελ
νμπγφλσ ζ ε ηνπ ζ ε ι ίγα εθαηνκκχξηα ρξφληα. Όζ νλ αθνξά ην παξφλ, ην πνζ νζ ηφ ησ λ
ζ πζ ηαηηθψ λ ηεο Δπξψπεο δελ επαξθή γηα αλαεξφβηα δσ ή.
13/10/09 www.cosmosmagazine.com

