Για επικοινωνύα με το ςϑλλογο μασ μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτα τηλϋφωνα:
2610996905 και 6977145247. Για αςτρονομικϋσ πληροφορύεσ και ςχετικϊ με το
ςϑλλογο «Ψρύων» μπορεύτε να επιςκεφτεύτε το www.orionas.gr. Σα μϋλη μασ για
καλϑτερη
επικοινωνύα
μποροϑν
να
χρηςιμοποιοϑν
το
forum:
www.orionas.gr/forum για να ςυμμετϋχουν ςε θϋματα και δραςτηριϐτητεσ που
αφοροϑν το ςϑλλογο. Ακϐμη τα www.astronomia.gr (ελληνικό αςτρονομικό
εγκυκλοπαύδεια) www.darksky.gr (εκςτρατεύα κατϊ τησ φωτορϑπανςησ)
www.astrovox.gr (forum αςτρονομύασ «επύ παντϐσ επιςτητοϑ» ςτην ελληνικό
γλώςςα)
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Αγαπητού φύλοι και αγαπητϊ μϋλη του "Ψρύωνα", μια χρονιϊ με αςτρονομικϋσ
εκδηλώςεισ και εβδομαδιαύεσ παρουςιϊςεισ φτϊνει ςτο τϋλοσ τησ. Μϋςα ςτουσ
καλοκαιρινοϑσ μόνεσ ελπύζουμε να πραγματοποιόςουμε αρκετϋσ εξορμόςεισ για
παρατόρηςη. Για οποιαδόποτε δρϊςη του ςυλλϐγου μασ θα ςασ ενημερώνουμε
μϋςω του site μασ και μϋςω του ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου. Όςοι απϐ εςϊσ θα
θϋλατε να λαμβϊνετε ηλεκτρονικϊ μηνϑματα μπορεύτε να μασ ςτεύλε τη
διεϑθυνςη ςασ ςτο astronomy@orionas.gr.
Σα νέα του ςυλλόγου:
 Πανελλόνια Εξϐρμηςη ςτον Πϊρνωνα
τισ 9 με 11 Ιουλύου διοργανώνεται απϐ τουσ Πελοποννόςιουσ ςυλλϐγουσ τησ
πϊρτησ "διϐςκουροι" και απϐ τον "Ψρύωνα" η Πανελλόνια Εξϐρμηςη. Η
ςυμμετοχό εύναι δωρεϊν. Περιςςϐτερεσ πληροφορύεσ θα βρεύτε ςτην ακϐλουθη
ιςτοςελύδα: www.astroexormisi2010.gr

 Πρϐγραμμα ΜαϏου:

 Σετϊρτη 12/05/2010 Γενικό υνϋλευςη του Ψρύωνα, απολογιςμϐσ
δραςτηριοτότων και προϒπολογιςμοϑ εξαμόνου. Θα θϋλαμε να
ςυμμετϊςχετε ςε μια εποικοδομητικό κουβϋντα για την πορεύα του
ςυλλϐγου ϋωσ ςόμερα. Σα ςχϐλια ςασ και η κριτικό ςασ εύναι
απαραύτητα/η για την εξϋλιξη του "Ψρύωνα" προσ το καλϑτερο. Ελπύζουμε
να παρεβρεθεύτε.
 Σετϊρτη 19/05/2010 Ομιλύα με θϋμα: " Ειςαγωγό ςτην Κοςμολογύα".
Ομιλητόσ: Γερογιϊννησ Βαςύλειοσ, καθηγητόσ του τμόματοσ Υυςικόσ του
Πανεπιςτημύου Πατρών.
 Παραςκευό 28/05/2010 Αςτροπϊρτυ ςτην πλατεύα των Χηλών
Αλωνιών. Θα πραγματοποιηθεύ αςτροπαρατόρηςη και παρϊλληλα
ουρανογραφύα.

 Aςτροπάρτυ ςτισ 26 ή 28/05, το οποίο ςηματοδοτεί και τη λήξη του
χειμερινοφ προγράμματοσ του Ωρίωνα. Μζςα ςτο καλοκαίρι θα
πραγματοποιηθοφν εξορμήςεισ για παρατήρηςη με την ςημαντικότερη αυτή
ςτον Πάρνωνα.

ΑΡΗ: Ο ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΛΑΝΗΣΗ

Ο Ωρησ εύναι ο τϋταρτοσ κατϊ ςειρϊ πλανότησ του ηλιακοϑ μασ
ςυςτόματοσ (περύπου 228.000.000 χιλιϐμετρα απϐςταςη), και ο δεϑτεροσ πιο
κοντινϐσ πλανότησ ςτη Γη. Λϋγεται και κϐκκινοσ πλανότησ λϐγω του χρώματοσ
που παρουςιϊζει κατϊ τη μελϋτη του με οπτικϐ τηλεςκϐπιο. Σο κϐκκινο αυτϐ
χρώμα του πλανότη, ενϋπνευςε τουσ αρχαύουσ Ϊλληνεσ ςτο να του δώςουν το
ϐνομα του θεοϑ του πολϋμου, Ωρη.
Ο Ωρησ ϋχει διϊμετρο 6.800 χιλιϐμετρα και η μϋςη επιφανειακό του
θερμοκραςύα εύναι -60 βαθμού Κελςύου, αλλϊ μπορεύ να φτϊςει και τουσ 20
βαθμοϑσ Κελςύου. Η ατμϐςφαιρϊ του αποτελεύται κυρύωσ απϐ διοξεύδιο του
ϊνθρακα, ϊζωτο, αργϐ και ελϊχιςτο νερϐ. Αποτελεύται απϐ δϑο μορφολογικϊ
ανϐμοια τμόματα: το βϐρειο ημιςφαύριο που αποτελεύται απϐ πεδιϊδεσ με μικρό
πυκνϐτητα κρατόρων και μεγαλϑτερη λευκαϑγεια, και το νϐτιο ημιςφαύριο το
οπούο βρύςκεται ςε μεγαλϑτερο υψϐμετρο και εύναι πιο καταπονημϋνο απϐ
προςκροϑςεισ μετεώρων. τον πλανότη Ωρη ϋχουν βρεθεύ ςτοιχεύα που
αποτελοϑν ενδεύξεισ παλιϐτερησ γεωλογικόσ ενεργϐτητασ. Φαρακτηριςτικό εύναι
η ϑπαρξη τεραςτύων ηφαιςτεύων, ανϊμεςϊ τουσ και το ανενεργϐ ςόμερα
ηφαύςτειο Όλυμποσ, το οπούο εύναι το ψηλϐτερο βουνϐ του ηλιακοϑ
ςυςτόματοσ, ϑψουσ 24 χιλιομϋτρων. Σο μεγϊλο του αυτϐ ϑψοσ οφεύλεται ςτο
γεγονϐσ ϐτι ςτον Ωρη δεν υπϊρχει κύνηςη τεκτονικών πλακών, με αποτϋλεςμα η
εκροό μϊγματοσ ςυνεχύςτηκε για χρϐνια ςτο ύδιο ςημεύο αυξϊνοντασ ϋτςι το
ϑψοσ του Ολϑμπου. Ο πλανότησ Ωρησ μπορεύ ςόμερα να θεωρηθεύ γεωλογικϊ
νεκρϐσ, αν και μερικού πιςτεϑουν πωσ η ϑπαρξη μεθανύου ςε οριςμϋνεσ περιοχϋσ
οφεύλεται ςε ηφαιςτειακό δραςτηριϐτητα.
Ο Ωρησ ϋχει δϑο δορυφϐρουσ: τον Υϐβο και τον Δεύμο. Κατϊ πϊςα
πιθανϐτητα πρϐκειται για αςτεροειδεύσ που αιχμαλωτύςτηκαν απϐ το βαρυτικϐ
πεδύο του Ωρη. Ο Υϐβοσ περιςτρϋφεται γϑρω απϐ τον Ωρη ςε 7 ώρεσ και 39
λεπτϊ ςε μϋςη απϐςταςη απϐ τον πλανότη μϐλισ 9377 χιλιϐμετρα. Τπϊρχουν
εικαςύεσ πωσ ςτο μϋλλον μπορεύ ο Υϐβοσ να πληςιϊςει αρκετϊ τον πλανότη Ωρη
με αποτϋλεςμα να διαςπαςτεύ απϐ τισ παλιρροώκϋσ δυνϊμεισ και να αποτελϋςει
ϋνα δακτϑλιο γϑρω απϐ τον πλανότη. Ο Δεύμοσ, ο ϊλλοσ δορυφϐροσ, εύναι αρκετϊ
μικρϐτεροσ και περιςτρϋφεται αρκετϊ μακρϑτερα, ςε απϐςταςη 23460
χιλιϐμετρα απϐ τον Ωρη. Ο Δεύμοσ περιςτρϋφεται γϑρω απϐ τον Ωρη ςε 1,2 μϋρεσ
περύπου.
Μϋχρι ςόμερα ςτον Ωρη ϋχουν ςταλεύ οι περιςςϐτερεσ
διαςτημοςυςκευϋσ, γι αυτϐ και οι πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον πλανότη αυτϐν
εύναι πολλϋσ.
Η περύοδοσ κατϊ την οπούα μπορεύ να εκτοξευτεύ μια
διαςτημοςυςκευό ϋτςι ώςτε να πραγματοποιόςει το ταξύδι προσ τον πλανότη
ςτο μικρϐτερο δυνατϐ χρϐνο, εύναι κϊθε δϑο περύπου χρϐνια. Η πρώτη
ςημαντικό εξερεϑνηςη ϋγινε απϐ τα ςκϊφη Βύκινγκ τησ NASA τα οπούα
προςεδαφύςτηκαν ςτην επιφϊνεια του τον Αϑγουςτο και το επτϋμβριο του
1975. τισ αποςτολϋσ αυτϋσ μελετόθηκε το κλύμα, ςτϊλθηκαν οι πρώτεσ
φωτογραφύεσ απϐ την επιφϊνεια και εκτελϋςτηκαν μια ςειρϊ πειραμϊτων ϐςο
αφορϊ την πιθανϐτητα ϑπαρξησ ζωόσ. Η πιο πρϐςφατη εξερευνητικό αποςτολό
ςτον κϐκκινο πλανότη εύναι τησ διαςτημικόσ ςυςκευόσ Υούνιξ τησ NASA που

εκτοξϋυτηκε τον Αϑγουςτο του 2007 και ϋφταςε ςτο βϐρειο ημιςφαύριο του Ωρη
το Μϊιο του 2008. Για το 2011 ϋχει προγραμματιςτεύ το Phobos-Grunt, ςε
ςυνεργαςύα Ρωςύασ με την Κύνα.
Ο Ωρησ, λοιπϐν, εύναι ϋνασ απϐ τουσ πιο ενδιαφϋροντεσ πλανότεσ για
παρατόρηςη.

www.astronomia.gr
www.wikipedia.org

ΑΣΡΟΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ
Σο διαςτημικϐ τηλεςκϐπιο Spitzer τησ NASA ανακϊλυψε πρϐςφατα ϋναν πολϑ
παρϊξενο νϋο εξωηλιακϐ πλανότη. Ο εξωηλιακϐσ αυτϐσ πλανότησ με την κωδικό
ονομαςύα GJ 436B βρύςκεται ςτον αςτεριςμϐ του Λϋοντα περύπου 33 ϋτη φωτϐσ
απϐ τη Γη. Σο παρϊξενο με αυτϐν τον πλανότη εύναι ϐτι, ενώ με βϊςη τη
θερμοκραςύα του(730°C περύπου)η ατμϐςφαιρϊ του θα ϋπρεπε να περιϋχει
ςημαντικό ποςϐτητα μεθανύου, το ςτοιχεύο αυτϐ δεν υπϊρχει καθϐλου ςτην
ατμϐςφαιρϊ του! Η ανακϊλυψη αυτό ανούγει νϋουσ ορύζοντεσ ςτουσ
αςτρονϐμουσ για τη ςχολαςτικό εξϋταςη των εξωηλιακών πλανητών.
www.astronomy.com
Σον περαςμϋνο μόνα η NASA δημοςύευςε ςτην ιςτοςελύδα τησ μερικϋσ απϐ τισ
πρώτεσ φωτογραφύεσ που πόρε το Παρατηρητόριο Ηλιακόσ Δυναμικόσ (SDO). Οι
φωτογραφύεσ του διαςτημοπλούου SDO (Solar Dynamics Observatory) τησ NASA
δεύχνουν για πρώτη φορϊ τον όλιο με τϐςο ςημαντικό λεπτομϋρεια ςτην
περιοχό τησ υπεριώδουσ ακτινοβολύασ. Θυμύζουμε ϐτι το διαςτημϐπλοιο SDO
εκτοξεϑτηκε ςτισ 11 Υεβρουαρύου του 2010 για μια αποςτολό που αναμϋνεται
να διαρκϋςει 5 περύπου χρϐνια. Σισ εντυπωςιακϋσ αυτϋσ πρώτεσ φωτογραφύεσ
που τρϊβηξε το SDO μπορεύτε να τισ βρεύτε ςτο
http://sdo.gsfc.nasa.gov/gallery/firstlight/ .
www.nasa.gov
Σο Υεβρουϊριο εραςιτϋχνεσ αςτρονϐμοι εντϐπιςαν μια μεγϊλη κηλύδα ςτην
ατμϐςφαιρα του Κρϐνου. Η κηλύδα αυτό φυςικϊ δεν εύναι τύποτα ϊλλο απϐ μύα
καταιγύδα η οπούα εξελύςςεται ςτην επιφϊνεια του πλανότη αυτοϑ. Εύναι πολϑ
μικρϐτερη απϐ εκεύνη του πλανότη Δύα, αλλϊ αρκετϊ μεγϊλη ςε ςχϋςη με τισ
καταιγύδεσ ςτη Γη. Ο ϋγκαιροσ εντοπιςμϐσ τησ απϐ εραςιτϋχνεσ αςτρονϐμουσ
βοόθηςε τουσ επϐμενουσ μόνεσ ςτην λεπτομερό μελϋτη των ςυνθηκών τησ
καταιγύδασ απϐ το Cassini. Εύναι η πρώτη φορϊ που γύνεται μια τϐςο
εμπεριςτατωμϋνη ϋρευνα πϊνω ςε μια καταιγύδα του πλανότη Κρϐνου και αυτϐ
γιατύ οι καταιγύδεσ εκεύ ϋχουν ςυνόθωσ διϊρκεια ζωόσ λύγων μϐνο εβδομϊδων.
www.sciencedaily.com
τισ 26 Απριλύου του 2010 το ςυμβοϑλιο του Νϐτιου Ευρωπαώκοϑ
Παρατηρητηρύου(ESO) αποφϊςιςε την καταςκευό του Ευρωπαώκοϑ Εξαιρετικϊ
Μεγϊλου Σηλεςκοπύου (E-ELT) ςτην περιοχό Cerro Armazones τησ Φιλόσ. Σο
τηλεςκϐπιο αυτϐ θα εύναι το μεγαλϑτερο ςτον κϐςμο αφοϑ θα ϋχει διϊμετρο 42
περύπου μϋτρων. Θα εύναι δηλαδό κατϊ πολϑ μεγαλϑτερο απϐ το ςημερινϐ
μεγαλϑτερο τηλεςκϐπιο(το LBT ςτην Αριζϐνα των Ηνωμϋνων Πολιτειών) που
ϋχει διϊμετρο μϐλισ 11,8 μϋτρων!
www.astronomy.com

ΝΤΦΣΕΡΙΝΟ ΟΤΡΑΝΟ ΜΑΪΟΤ

Υάςεισ ελήνησ

6/5 τελευταύο τϋταρτο
14/5 νϋα ςελόνη
21/5 πρώτο τϋταρτο
28/5 πανςϋληνοσ

Οι πλανήτεσ ςτον νυχτερινό ουρανό.

Αφροδύτη

Δυτικϐσ βραδινϐσ ουρανϐσ

-3.71

Ωρησ

Δυτικϐσ βραδινϐσ ουρανϐσ,
κινεύται απϐ τον καρκύνο
ςτον λϋοντα

0.88

Δύασ

Νοτιοανατολικϐσ ουρανϐσ
τησ αυγόσ

-1.72

Κρϐνοσ

Μεταξϑ παρθϋνου και λϋοντα

0.9

Ερμόσ

Φαμηλϊ ςτον πρωινϐ ουρανϐ
κατϊ το λυκϐφωσ

0.5

Αςτρονομικά γεγονότα:

5/5: Βροχό διαττϐντων “n Τδροχοώδεσ”, μϋγιςτο 10 μετϋωρα/ώρα
14/5: Πϋραςμα δορυφϐρου ISS, μϋγεθοσ -3.4, NW>NE alt 87° , ώρα 22:06
16/5: Απϐκρυψη Αφροδύτησ απϐ την ελόνη

Βοώτησ:

Ο Βοώτησ παρατηρεύται κοντϊ ςτην ουρϊ τησ μεγϊλησ ϊρκτου. υχνϊ
απεικονύζεται ςαν κυνηγϐσ που καταδιώκει την μεγϊλη αρκοϑδα ό ςαν αγρϐτησ
που οδηγεύ ϋνα κϊρο. Ο λαμπρϐτεροσ αςτϋρασ του αςτεριςμοϑ εύναι ο
Αρκτοϑροσ (φϑλακασ τησ αρκοϑδασ) με μϋγεθοσ -0.05 και πορτοκαλύ χροιϊ.
Εύναι ϋνασ κϐκκινοσ γύγαντασ ςχετικϊ χαμηλόσ θερμοκραςύασ που πληςιϊζει το
τϋλοσ τησ ζωόσ του. Ο Ϊψιλον (ε) του Βοώτη ό Izar ό Pulcherrima εύναι ϋνασ
διπλϐσ αςτϋρασ που αποτελεύται απϐ ϋναν πορτοκαλό γύγαντα μεγϋθουσ 2.5 και
ϋναν κυανοπρϊςινο ςυνοδϐ μεγϋθουσ 4.7. Εύναι ορατού με τηλεςκϐπιο μεςαύου
μεγϋθουσ και μεγϊλη μεγϋθυνςη. Ο Κϊπα (κ) του Βοώτη αποτελεύται απϐ δϑο
λευκοϑσ αςτϋρεσ 5ου και 7ου μεγϋθουσ. Ϊνασ ϊλλοσ ενδιαφϋρον λευκϐσ αςτϋρασ
εύναι ο Μι (μ) του Βοώτη ό ο Alkalurops ςτα αραβικϊ, μεγϋθουσ 4.3 ο οπούοσ ϋχει
επύςησ ϋνα ςτενϐ διπλϐ ςυνοδϐ.

Επιμέλεια εντύπου:
Αλεξανδπή Ες γενία
Μπαλή Νάντια
Παπαπποκοπίος Ελένη
Σπς πάτορ Πέτπορ

