Για επικοινωνύα με το ςύλλογο μασ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα τηλϋφωνα:
2610996905 και 6977145247. Για αςτρονομικϋσ πληροφορύεσ και ςχετικϊ με το
ςύλλογο «Ωρύων» μπορεύτε να επιςκεφτεύτε το www.orionas.gr. Σα μϋλη μασ για
καλύτερη
επικοινωνύα
μπορούν
να
χρηςιμοποιούν
το
forum:
www.orionas.gr/forum για να ςυμμετϋχουν ςε θϋματα και δραςτηριότητεσ που
αφορούν το ςύλλογο. Ακόμη τα www.astronomia.gr (ελληνικό αςτρονομικό
εγκυκλοπαύδεια) www.darksky.gr (εκςτρατεύα κατϊ τησ φωτορύπανςησ)
www.astrovox.gr (forum αςτρονομύασ «επύ παντόσ επιςτητού» ςτην ελληνικό
γλώςςα)

ΤΕΥΧΟΣ 14
Αγαπητού φύλοι και μϋλη του Ωρύωνα, το ϋντυπο του ςυλλόγου
επανακυκλοφορεύ ανανεωμϋνο. Η νϋα ςύςταςη τόςο τησ δομόσ του εντύπου όςο
και τησ ςυγγραφικόσ ομϊδασ ελπύζουμε να αποτελϋςει καλό ςυνδυαςμό και να
ςασ ευχαριςτόςει. Θα προςπαθόςουμε να ςασ ενημερώνουμε μηνιαύωσ για
θϋματα του ςυλλόγου όπωσ επύςησ και για τα αςτρονομικϊ γεγονότα που
ςυμβαύνουν γύρω ςασ.

Τα νέα μασ είναι:


Πρόγραμμα Μαρτύου ςυνοπτικϊ:
Τετάρτη 03/03/2010:
Ομιλύα με θϋμα: «ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΑΣΡΟΥΩΣΟΓΡΑΥΙΗ ΚΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ». Με ομιλητό τον Υαρμακόπουλοσ Αντώνη,
Εραςιτϋχνη Αςτρονόμο.
Τετάρτη 10/03/2010:
Ομιλύα με θϋμα: “Η ΤΝΕΙΥΟΡΑ ΣΩΝ ΑΡΑΒΩΝ ΣΗΝ ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΟΣΕΡΑ”. Με ομιλητό τον Νϊςερ Αώιϊσ,
τελειόφοιτοσ τμόματοσ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Πανεπιςτημύου
Πατρών.
Τετάρτη 24/03/2010:
Ομιλύα με θϋμα: “ΤΠΑΣΙΑ Η ΑΡΦΑΙΑ ΥΙΛΟΟΥΟ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟ ΚΑΙ
ΑΣΡΟΝΟΜΟ”. Με ομιλότρια τη Μπαλό Νϊντια, φοιτότρια του

τμόματοσ Υυςικόσ του Πανεπιςτημύου Πατρών και γραμματϋασ του
ςυλλόγου.
Σο Σάββατο 13/03/2010 θα πραγματοποιηθεύ εξόρμηςη με ςκοπό την
παρατόρηςη και των 110 αντικειμϋνων Messier, ο Μαραθώνιοσ Messier.
Σόποσ παρατόρηςησ Φαλανδρύτςα. το ϋντυπο παρατύθονται ςτη
ςυνϋχεια πληροφορύεσ ςχετικϊ με την εξόρμηςη.


Έγινε η ςύςταςη των ομϊδων του ςυλλόγου, για περιςςότερεσ
πληροφορύεσ μπορεύτε να ανατρϋξετε ςτην ιςτοςελύδα του ςυλλόγου.



υμμετοχό του “Ωρύωνα” ςτο 13ο ςυνϋδριο τησ Ένωςησ Ελλόνων
Υυςικών. Ο “Ωρύωνασ” θα ςυμμετϊςχει με περύπτερο ςτο χώρο τησ
εκδόλωςησ, που θα παρϋχει ενημϋρωςη τουσ ςυνϋδρουσ ςχετικϊ με τισ
δρϊςεισ και τισ εκδηλώςεισ που ϋχει προςφϋρει ο ςύλλογοσ ςτο χώρο τησ
αςτρονομύασ και ακόμη θα υπϊρχει ϋκθεςη αςτροφωτογραφιών των
μελών και αςτρονομικού χϊρτεσ. Ακόμη ο ςύλλογοσ θα πραγματοποιόςει
δύο βραδινϋσ αςτροπαρατηρόςεισ και δύο ηλιακϋσ παρατηρόςεισ.

Στον αστερισμό του Ωρίωνα
Με τον όρο αςτεριςμόσ καλούμε το κϊθε αυθαύρετο τμόμα τησ ουρϊνιασ
ςφαύρασ ό θόλου που περιϋχει μια κϊπωσ ξεχωριςτό ομϊδα ϊςτρων. όμερα
γύνονται επύςημα αποδεκτού από τουσ αςτρονόμουσ 88 αςτεριςμού μετϊ από
απόφαςη τησ διεθνούσ αςτρονομικόσ ενώςεωσ (IAU) με καλϊ καθοριςμϋνα όρια.
Ένα χαρακτηριςτικό παρϊδειγμα αςτεριςμού αποτελεύ ο Ωρύωνασ.
Ο αςτεριςμόσ του Ωρύωνα εύναι από τουσ λαμπρότερουσ και πιο
εκτεταμϋνουσ αςτεριςμούσ του ουρανού. Εκτεύνεται και ςτισ δύο πλευρϋσ του
ουρϊνιου ιςημερινού πρϊγμα που τον καθιςτϊ αναγνωρύςιμο και ορατό (ακόμη
και με γυμνό οφθαλμό) από όλα τα ςημεύα τησ Γησ. Μεςουρανεύ το χειμώνα,
όμωσ εύναι όδη ορατόσ το φθινόπωρο νωρύσ το πρωύ μϋχρι την ϊνοιξη. Βρύςκεται
ανϊμεςα ςτουσ αςτεριςμούσ Διδύμουσ, Σαύρο, Ηριδανό και Μονόκερω. Σο
κυρύωσ ςχόμα του Ωρύωνα, που εύναι ορατό και αναγνωρύςιμο εύκολα,
αποτελεύται από οκτώ αςτϋρια, εκ των οπούων τα λαμπρότερα εύναι ο ερυθρόσ
υπεργύγαντασ Betelguese, ο λευκογϊλαζοσ γύγαντασ Bellatrix και οι γαλϊζιοι
υπεργύγαντεσ Rigel και Saif. Σα τϋςςερα αυτϊ αςτϋρια ςχηματύζουν νοητϊ ϋνα
τετρϊπλευρο. το κϋντρο του τετραπλεύρου αυτού και ςχεδόν ςε ευθεύα,
βρύςκονται τρεισ αςτϋρεσ που ςχηματύζουν τη ζώνη του Ωρύωνα ό αλλιώσ το
ξύφοσ του Ωρύωνα.
Ο μεςαύοσ από τουσ τρεισ αςτϋρεσ τησ ζώνησ του Ωρύωνα, εύναι ϋνασ
εξαπλόσ αςτϋρασ γύρω από τον οπούο εκτεύνεται το τερϊςτιο ςε όγκο περύφημο

νεφϋλωμα του Ωρύωνα. Με τον όρο νεφϋλωμα εννοούμε τη ςυγκϋντρωςη τησ
κοςμικόσ ύλησ που φαύνεται ωσ αμυδρό φωτεινό νϋφοσ, ακαθόριςτου ςχόματοσ
και μορφόσ. Σα νεφελώματα εύναι από τα πιο θεαματικϊ αντικεύμενα του
χειμερινού ουρανού. Όςο αφορϊ το νεφϋλωμα του Ωρύωνα, πρόκειται για το
λαμπρότερο νϋφοσ διϊχυςησ ςτον ουρανό και ςυμπεριλαμβϊνεται ςτη λύςτα
Messier. Εύναι αξιοςημεύωτο ότι φαύνεται ακόμη και με γυμνό μϊτι και ςε όχι
τελεύωσ ςκοτεινούσ ουρανούσ. Σο νεφϋλωμα του Ωρύωνα βρύςκεται ςε
απόςταςη 1600 περύπου ετών φωτόσ από τη Γη και καλύπτει περύπου το ϋνα
εικοςτό του ουρανού. Παρόλο που η πυκνότητϊ του εύναι μικρό, η μϊζα του
υπολογύζεται ςε χιλιϊδεσ ηλιακϋσ μϊζεσ. Μαζύ με το νεφϋλωμα του Ωρύωνα
εμφανύζεται και το ςυγγενικό Μ43, το οπούο εύναι ϋνα νϋφοσ εκπομπόσ, όπωσ το
Μ42, καθώσ και ϋνα ανοικτό ςμόνοσ αςτεριών, το Σραπϋζιο, το οπούο εύναι από
τα νεώτερα ανοικτϊ ςμόνη. Επιπλϋον, μϋςα ςτο νεφϋλωμα του Ωρύωνα ϋχουν
βρεθεύ με τη βοόθεια φωτογραφιών από το διαςτημικό τηλεςκόπιο Hubble,
κϊποιοι πρωτοπλανητικού δύςκοι ό Proplyds.
Όπωσ αναφϋρθηκε και ςτην αρχό αςτεριςμόσ ονομϊζεται ϋνα ςύμπλεγμα
αςτϋρων με φανταςτικό ςχόμα. υνόθωσ ϋλαβαν ονόματα ζώων, πτηνών και
ανθρώπων κυρύωσ από την αρχαύα ελληνικό μυθολογύα. Ο αςτεριςμόσ του
Ωρύωνα ϋχει πϊρει την ονομαςύα του από τον φημιςμϋνο κυνηγό και ςύντροφο
τησ θεϊσ Άρτεμησ, Ωρύων. ύμφωνα με ϋνα μύθο, ο αδερφόσ τησ Άρτεμησ,
Απόλλων, φανερϊ δυςαρεςτημϋνοσ από τη ςχϋςη τησ αδερφόσ του με τον
Ωρύωνα, αποφϊςιςε να τον εξοντώςει. Και το πϋτυχε με τον ακόλουθο τρόπο.
Κϊποια μϋρα, γνωρύζοντασ ότι ο Ωρύων κολυμπϊ ςε ϋνα ςημεύο αρκετϊ μακριϊ
από εκεύ που βριςκόταν ο Απόλλων με την αδερφό του, την προκϊλεςε να του
αποδεύξει την τοξευτικό τησ τϋχνη ςημαδεύοντασ μια πολύ μικρό κουκύδα, που
όμωσ όταν το κεφϊλι του Ωρύωνα. Όταν η Άρτεμη κατϊλαβε τι ϋκανε,
μεταμόρφωςε τον Ωρύωνα ςε αςτεριςμό και μαζύ με αυτόν και τον τρομερό
ςκύλο του, το εύριο.
Ο ςχηματιςμόσ των αςτεριών του Ωρύωνα όπωσ τον βλϋπουμε εμεύσ
ςόμερα δημιουργόθηκε πριν από περύπου 1,5 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό
ςημαύνει ότι πολλού αρχαύοι πολιτιςμού εύχαν την ευκαιρύα να τον δουν και να
τον παρατηρόςουν. Οι ουμϋριοι τον περιϋγραφαν ωσ πρόβατο και ςτην Κύνα ο
Ωρύωνασ όταν ϋνα από τα 28 ζώδια (το Xiu ό αλλιώσ γνωςτό ωσ Shen, που
ςημαύνει ΄΄τρύα΄΄, μϊλλον λόγω των τριών φωτεινών αςτεριών ςτη ζώνη του
Ωρύωνα). Επύςησ, τα αςτϋρια του Ωρύωνα ςχετύζονταν και με τον Όςιρι,
Αιγύπτιοσ θεόσ του κϊτω κόςμου.
Ο αςτεριςμόσ του Ωρύωνα, λοιπόν, αποτελεύ μύα από τισ πιο ενδιαφϋρουςεσ ιδϋεσ
για παρατόρηςη του ουρανού.

Παπαπροκοπύου Ελϋνη

Πηγϋσ ϊρθρου: www.astronomia.gr.

Αςτρονομικά νέα:


Σο πρωύ τησ Δευτϋρασ 22 Υεβρουαρύου 2010 (ακρωτόριο Kennedy,
τοπικό ώρα: 10:20μμ Κυριακό) προςεδαφύςτηκε και πϊλι ςτη Γη, μετϊ
από ταξύδι περύπου δύο εβδομϊδων, το διαςτημικό λεωφορεύο Endeavour
τησ NASA μαζύ με ϋξι αςτροναύτεσ. Η αποςτολό του, που μεταξύ ϊλλων
εύχε και ωσ ςτόχο την προςθόκη ενόσ επιπλϋον δωματύου με
καταπληκτικό πανοραμικό θϋα τησ Γησ ςτο Διεθνό Διαςτημικό ταθμό,
ολοκληρώθηκε ϋτςι με επιτυχύα. www.nasa.gov



όμερα Σετϊρτη 3 Μαρτύου 2010, αναμϋνεται, ςύμφωνα με την ESA, το
διαςτημόπλοιο Mars Express να κϊνει την κοντινότερη προςϋγγιςη του
δορυφόρου του Άρη, Υόβου, που ϋχει γύνει ποτϋ! Σο Mars Express θα
περϊςει από το Υόβο ςε απόςταςη μόλισ 50 χιλιομϋτρων από την
επιφϊνεια του. Αυτό αποτελεύ μια ιδανικό ευκαιρύα για την ESA να
αποκαλύψει την κατανομό τησ μϊζασ του φεγγαριού αυτού μϋςα από την
εκτϋλεςη
ενόσ
ειδικού
πειρϊματοσ
βαρύτητασ.
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=1



ε μελϋτη που ϋγινε ςτο Queen’s University ςτο Kingston του Καναδϊ ςε
ςυνεργαςύα με το Duncan Forbes of Swinburne University of Technology
ςτην Αυςτραλύα αςτρονόμοι ανακϊλυψαν, μελετώντασ κυρύωσ τα
δεδομϋνα από το διαςτημικό τηλεςκόπιο Hubble, ότι περύπου το 25%
των αςτρικών ςμηνών που υπϊρχουν ςτο γαλαξύα μασ εύναι
εξωγαλαξιακόσ προϋλευςησ. Η μελϋτη αυτό αποκαλύπτει ότι ο γαλαξύασ
μασ ϋχει «καταβροχθύςει» μϋςα ςε διςεκατομμύρια χρόνια πολύ
περιςςότερουσ νϊνουσ γαλαξύεσ απ’ ό,τι εύχε υποτεθεύ αρχικϊ.
www.sciencedaily.com



Επιςτόμονεσ ςτο Ευρωπαώκό Νότιο Παρατηρητόριο (ESO) κατϊφεραν με
τη χρόςη του Πολύ Μεγϊλου Σηλεςκοπύου (VLT) να απομονώςουν για
πρώτη φορϊ το φϊςμα ενόσ εξωηλιακού πλανότη μϋςα από άμεςη
παρατόρηςη. Ο πλανότησ αυτόσ εύναι ο μεςαύοσ από τουσ τρεισ που ϋχουν
βρεθεύ μϋχρι τώρα να περιφϋρονται γύρω από το νεαρό ϊςτρο HR8799
που βρύςκεται ςε απόςταςη περύπου 130 ετών φωτόσ από τη Γη, ϋχει το
μϋγεθοσ 10 Διών και η μϋςη θερμοκραςύα του υπολογύζεται ςτουσ 800°C.
www.astronomy.com

Ο ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ

Φάςεισ Σελήνησ

Κυριακό 7/3 Σελευταύο τϋταρτο
Δευτϋρα 15/3 νϋα ςελόνη
Σρύτη 23/3 πρώτο τϋταρτο
Σρύτη 30/3 πανςϋληνοσ

Οι πλανήτεσ ςτον νυχτερινό ουρανό.

Άρησ: Βρύςκεται ςτον αςτεριςμό του Καρκύνου και εύναι ορατόσ κατϊ το
μεγαλύτερο μϋροσ τησ νύχτασ.
Μϋγεθοσ:φθύνει από -0,6 ϋωσ +0,1
Κρόνοσ: Βρύςκεται ςτον αςτεριςμό τησ Παρθϋνου και εύναι ορατόσ όλη την
νύχτα. ε αντύθεςη ςτισ 22 Μαρτύου.
Μϋγεθοσ:0,5
Αφροδήτη: Βρύςκεται χαμηλϊ και δυτικϊ. Φϊνεται ςτο λυκόφωσ.
Μϋγεθοσ:-3,9
Δίασ: Δεν εύναι ορατόσ καθώσ βρύςκεται πολύ κοντϊ ςτον όλιο.
Ερμήσ: Ορατόσ ςτα τϋλη Μαρτύου νωρύσ το βρϊδυ και παρατηρεύται χαμηλϊ ςτη
Δύςη. ε ανώτερη ςύνοδο ςτισ 14/3.

Αςτεριςμοί που ξεχωρίζουν ςτον ουρανό του Μαρτίου

Ωρίων: Ο Betelgeuse ό Άλφα (α) του Ωρύωνα, (το χϋρι του Ωρύωνα ςύμφωνα με
την αραβικό του ονομαςύα) εύναι ϋνασ κόκκινοσ υπεργύγαντασ, μεταβλητόσ
λαμπρότητασ(0-1,3) που λϊμπει με μύα χαρακτηριςτικό πορτοκαλύ απόχρωςη
ςτον ουρανό.
Ο Rigel(αριςτερό πόδι) ό Βότα (β) του Ωρύωνα λϊμπει και αυτόσ ςτον ουρανό με
κυανόλευκη όμωσ απόχρωςη(μϋγεθοσ 0,2).
Σο νεφϋλωμα του Ωρύωνα IC 434 γνωςτό και με το όνομα Κεφαλό του Αλόγου
αποτελεύ ϋναν από τουσ ωραιότερουσ και ενδιαφϋροντεσ ςτόχουσ παρατόρηςησ.

Δίδυμοι: Ο Κϊςτωρ ό Άλφα (α) των διδύμων εύναι μύα οικογϋνεια 6
κυανόλευκων αςτϋρων με κοινό βαρυτικό πεδύο. Με γυμνό μϊτι φαύνεται ςαν
ϋνασ αςτϋρασ μεγϋθουσ 1,6.
Ο Πολυδεύκησ ό Βότα (β) των Διδύμων εύναι πορτοκαλόσ γύγαντασ, μεγϋθουσ
1,2.
Εύκολο ςτόχο για παρατόρηςη με κιϊλια αποτελεύ το αςτρικό ςμόνοσ Μ35
κοντϊ ςτα πόδια των διδύμων, ενώ το πλανητικό νεφϋλωμα NCG
2392(Νεφϋλωμα Εςκιμώοσ ) εύναι ϋνασ αρκετϊ απαιτητικόσ ςτόχοσ.

Λέοντασ: Ο Βαςιλύςκοσ ό Άλφα (α) του Λϋοντα εύναι ϋνασ κυανόλευκοσ αςτϋρασ
μεγϋθουσ 1,4, ο οπούοσ ϋχει ςυνοδό ϋναν αςτϋρα 8ου μεγϋθουσ.
Ο Denebola(ουρϊ του λιονταριού) ό Βότα (β) του Λϋοντα εύναι ϋνασ λευκόσ
αςτϋρασ μεγϋθουσ 2,1.
Μπορεύτε επύςησ να παρατηρόςετε, ςτρεφόμενοι προσ το Λϋοντα, τουσ εξόσ
γαλαξύεσ :
Μ65, Μ66 (9ου μεγϋθουσ,ςπειροειδεύσ), Μ95(10ου μεγϋθουσ ραβδωτόσ) και
Μ96(9ου μεγϋθουσ, ςπειροειδόσ)

Μεγάλη Άρκτοσ: Ο γνωςτόσ ςε όλουσ ςχηματιςμόσ τησ Μεγϊλησ Άρκτου, με
τουσ επτϊ λαμπρότερουσ αςτϋρεσ τησ να ςχηματύζουν το οικεύο ςχόμα τησ
Κουτϊλασ, εύναι εύκολα παρατηρόςιμοσ κατϊ τη διϊρκεια αυτού του μόνα. Εύναι
ο τρύτοσ μεγαλύτεροσ αςτεριςμόσ ςτον ουρανό.

Αςτρονομικά Γεγονότα
Εαρινή Ιςημερία
τησ 20 Μαρτύου πραγματοποιεύται η εαρινό ιςημερύα. Για το βόρειο ημιςφαύριο
ςηματοδοτεύ την ϋναρξη τησ ϊνοιξησ, ενώ για το νότιο του φθινοπώρου. Πιο
ειδικϊ, εύναι το φαινόμενο κατϊ το οπούο η ημϋρα και η νύχτα ϋχουν ύςη διϊρκεια
(ύςη-μϋρα) για όλουσ τουσ γεωγραφικούσ τόπουσ. Εύναι φαινόμενο το οπούο
οφεύλεται ςτην κλύςη του ϊξονα τησ Γησ ςε ςχϋςη με το επύπεδο
περιφορϊσ(23,5°). Όπωσ φαύνεται από το ςχόμα, παρατηρεύται μύα διακύμανςη
τησ διϊρκειασ τησ μϋρασ και τησ νύχτασ. Δύο φορϋσ των χρόνο οι διϊρκειϋσ τουσ
εξιςώνονται.(εαρινό-φθινοπωρινό ιςημερύα) Σισ ςυγκεκριμϋνεσ αυτϋσ χρονικϋσ
ςτιγμϋσ η εκλειπτικό (τροχιϊ του ηλύου) ςυμπύπτει με τον ουρϊνιο ιςημερινό,
τότε η γη βρύςκεται ςε τϋτοια θϋςη ϋτςι ώςτε οι ακτύνεσ του ηλύου πϋφτουν
κϊθετα ςτον γόινο ιςημερινό.

Μαραθώνιοσ Messier 2010

Μπορεύτε να παρατηρόςετε όλα τα αντικεύμενα Messier ςε μύα νύχτα; Κϊθε
Άνοιξη όταν πληςιϊζει η Εαρινό ιςημερύα υπϊρχει η δυνατότητα
να
παρατηρηθούν και τα 110 αντικεύμενα Messier ςε μύα νύχτα! Η παρατόρηςη
μπορεύ να γύνει εύτε με κιϊλια εύτε με τηλεςκόπιο, αφού το ζότημα εύναι να τα δει
ο παρατηρητόσ και όχι να τα μελετόςει. Προτιμητϋα ημερομηνύα παρατόρηςησ
για φϋτοσ εύναι Δευτϋρα 15 Μαρτύου, λόγω νϋασ ςελόνησ και για όςουσ δεν
μπορούν καθημερινό, προςφϋρεται το αββατοκύριακο 13-14/3. Διαλϋξετε
τοποθεςύα παρατόρηςησ μακριϊ από την φωτορύπανςη των πόλεων, ώςτε τα
αντικεύμενα Messier να εύναι όλα ευδιϊκριτα. Ο Μαραθώνιοσ απαιτεύ πολύ
αντοχό καθώσ θα χρειαςτεύ να μεύνετε ξύπνιοι μϋχρι την Αυγό του ηλύου και
φυςικϊ καλό καιρό, με καθαρό ουρανό. Καλό τύχη ςε όςουσ το επιχειρόςετε!
Δύνεται μύα λύςτα των αντικειμϋνων του καταλόγου Messier με την ςειρϊ που
εύναι προτιμότερο να παρατηρηθούν, προκειμϋνου να μην ςασ ξεφύγει κανϋνα. Η
πηγό τησ λύςτασ εύναι η American Association of Amateur Astronomers ςτην
ιςτοςελύδα τησ οπούασ μπορεύτε να βρεύτε περιςςότερεσ λεπτομϋρειεσ για τον
Μαραθώνιο.

American Association of Amateur Astronomers – www.AstroMax.com
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