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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

Τα νέα του ςυλλόγου
Αςτρονομικά νέα του μήνα
Με το βλέμμα ςτο νυχτερινό ουρανό –
Παπαπροκοπίου Ελένη
Ουρανόσ του Δεκέμβρη
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, όπωσ ακόμη και 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).

Τα νέα του ςυλλόγου
Αγαπητϊ μϋλη και φύλοι του ‘’Ωρύωνα’’ το τεύχοσ 17 του μηνιαύου εντύπου του
ςυλλόγου θα εύναι το τελευταύο για το ϋτοσ 2010. Δυςτυχώσ το τεύχοσ του
Νοεμβρύου δεν εκδόθηκε λόγω τεχνικών δυςκολιών. Η ομϊδα εντύπου ςασ
εύχεται καλό χρονιϊ και καλϋσ παρατηρόςεισ.
-> Πρόγραμμα μόνα Δεκϋμβρη:

Ημερομηνία

Ομιλητέσ

Τίτλοσ Ομιλίασ

01/12/2010

Σζϋμοσ Θανϊςησ,
Υυςικόσ (B.Sc, M.Sc.) και
Διδακτορικόσ Υοιτητόσ
ςτη Θεωρητικό
Υυςικό, του τμόματοσ
Υυςικόσ του
Πανεπιςτημύου Πατρών.
Παπαδόπουλοσ
Παναγιώτησ, Επύκουροσ
Καθηγητόσ του
τμόματοσ
Υυςικόσ του
Πανεπιςτημύου Πατρών
Μεγαλοβαςύλησ Παύλοσ,
Γεωλόγοσ & Γεωχημικόσ
MSc.

"Κβαντικό Υυςικό και
τοχαςτικϋσ
Διαδικαςύεσ"

08/12/2010

15/12/2010

" Η Εντροπύα το Βϋλοσ του
Φρόνου και το ύμπαν"

"Ιςότοπα, οι ιχνηλϊτεσ των
κοςμοχημικών διεργαςιών
του ύμπαντοσ."

⇨ Σην τελευταύα εβδομϊδα του Δεκϋμβρη, μϋςα ςτισ διακοπϋσ των Φριςτουγϋννων, θα
διοργανωθούν ςεμινϊρια για προετοιμαςύα μαθητών γυμναςύου και λυκεύου, οι οπούοι
επιθυμούν να ςυμμετϊςχουν ςτον 16ο Πανελλόνιο Μαθητικό Διαγωνιςμό Αςτρονομύασ
και Διαςτημικόσ 2011, που διοργανώνει η Εταιρεύα Αςτρονομύασ και Διαςτόματοσ. Η
Δεύτερη φϊςη του διαγωνιςμού ςτην οπούα μπορούν να ςυμμετϊςχουν όλοι οι μαθητϋσ
ανεξαρτότωσ του αν ςυμμετεύχαν ςτην πρώτη φϊςη, θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 5
Υεβρουαρύου 2011, ημϋρα ϊββατο και ώρα 9 π.μ. Σα ςεμινϊρια θα πραγματοποιηθούν
ανεξαρτότωσ του αριθμού μαθητών που θα δηλώςουν και θα εύναι ανοιχτϊ για
οποιοδόποτε ϊλλο μϋλοσ επιθυμεύ να παρακολουθόςει, αλλϊ να ϋχει υπόψη του ότι η
ύλη θα εύναι καθοριςμϋνη ςτα πλαύςια του διαγωνιςμού. Όςον αφορϊ το επύπεδο των
ςεμιναρύων, θα εύναι κλιμακωτϊ αυξανόμενησ δυςκολύασ και οι ομιλητϋσ θα εύναι από
καθηγητϋσ Πανεπιςτημύου Πατρών, μϋχρι φοιτητϋσ μεταπτυχιακούσ και
προπτυχιακούσ. Θα ςταλεύ ανακούνωςη με email για την ημερομηνύα και την ώρα που
θα πραγματοποιηθούν τα ςεμινϊρια. Όποιοσ επιθυμεύ να δηλώςει ςυμμετοχό μπορεύ να
επικοινωνόςει μαζύ μασ ςε μύα από τισ εβδομαδιαύεσ ςυναντόςεισ μασ ό να ςτεύλει email
ςτην ηλεκτρονικό διεύθυνςη του ςυλλόγου ό να επικοινωνόςει ςε ϋνα από τα
παρακϊτω τηλϋφωνα:
Email: astronomy@orionas.gr

Σηλϋφωνα: 2610436724 (Βαςύλειοσ Ζαφειρόπουλοσ – Πρόεδροσ)
6997145247 (Νϊντια Μπαλό – Γραμματϋασ)
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ περύ του διαγωνιςμού μπορεύτε να απευθυνθεύτε ςτον
παρακϊτω ςύνδεςμο:
Προκόρυξη 16ου Πανελλόνιου Μαθητικού Διαγωνιςμού Αςτρονομύασ και Διαςτημικόσ
2011:
http://www.sch.gr/files/usersanakoinoseis/16os%20Diagwnismos_prokyrhxh.pdf

Αςτρονομικά Νέα


Επιςτόμονεσ τησ NASA ανακϊλυψαν πραγματοποιώντασ πειρϊματα ςτη
λύμνη Mono τησ Καλιφόρνιασ ϋνα μικροοργανιςμό, ο οπούοσ εύναι ο
πρώτοσ γνωςτόσ που μπορεύ να ευδοκιμόςει και να αναπαραχθεύ ςτισ
αντύξοεσ ςυνθόκεσ του τοξικού περιβϊλλοντοσ τησ λύμνησ. Οι επιςτόμονεσ
μελϋτηςαν αυτό το βακτόριο ςε τεχνικϋσ ςυνθόκεσ ύδιεσ με αυτϋσ τησ
λύμνησ, που δημιούργηςαν ςτο εργαςτόριο. Σο εκπληκτικό με αυτό το
βακτόριο εύναι ότι εύχε αντικαταςτόςει ςτο Γενετικό του Κώδικα (DNA)
τον φώςφορο με το χημικό ςτοιχεύο Αρςενικό. Η μϋχρι τώρα γνωςτό ζωό
ςτη Γη απαιτούςε την ύπαρξη φωςφόρου ςτο ‘’ςκελετό’’ του DNA του.
Σο ότι η ζωό ςτη Γη μπορεύ να εξελιχθεύ και να προςαρμοςτεύ ςτισ
αντύξοεσ και τοξικϋσ αυτϋσ ςυνθόκεσ, ανούγει νϋουσ ορύζοντεσ ςτην
πιθανότητα ύπαρξησ εντελώσ διαφορετικών μορφών ζωόσ ςε ϊλλουσ
πλανότεσ του διαςτόματοσ, με εντελώσ διαφορετικϋσ ςυνθόκεσ από
αυτϋσ τησ Γησ. Σαυτόχρονα, απαιτεύ να γύνει μύα πλόρησ αναθεώρηςη τησ
εξϋλιξησ και τησ μορφοπούηςησ τησ ζωόσ ςτη Γη.
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ:
http://www.astrobio.net/exclusive/3698/thriving-on-arsenic
http://astrobiology.nasa.gov/articles/thriving-on-arsenic/
http://www.nasa.gov/topics/universe/features/astrobiology_toxic_chem
ical.html
http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=1231069731
DNA: http://en.wikipedia.org/wiki/DNA
http://el.wikipedia.org/wiki/DNA



Σην απόςταςη του πιο μακρινού γαλαξύα μϋχρι ςόμερα μϋτρηςαν
Ευρωπαύοι επιςτόμονεσ χρηςιμοποιώντασ το Πολύ Μεγϊλο Σηλεςκόπιο
(VLT) ςτο Ευρωπαώκό Νότιο Παρατηρητόριο (ESO). Σον γαλαξύα εύχε
εντοπύςει πϋρςι το διαςτημικό τηλεςκόπιο Hubble και εικαζόταν ότι εύναι
από τουσ πρώτουσ γαλαξύεσ που δημιουργόθηκαν ςτο ςύμπαν. Πρϊγματι,
η μελϋτη του φϊςματοσ του γαλαξύα από τουσ ερευνητϋσ ϋδειξε μια
φαςματικό μετατόπιςη προσ το ερυθρό κατϊ 8,6 γεγονόσ που χρονολογεύ
το γαλαξύα ςτα 600 εκατομμύρια ϋτη από το big bang.
http://www.eso.org/public/news/eso1041/



τισ 26 Νοεμβρύου η NASA ανακούνωςε ςτην ιςτοςελύδα τησ ότι το
διαςτημικό ςκϊφοσ Cassini εντόπιςε αραιό ατμόςφαιρα με οξυγόνο και
διοξεύδιο του ϊνθρακα ςτον δορυφόρο του Κρόνου Ρϋα. Αν και η
πυκνότητα του οξυγόνου ςτην ατμόςφαιρα τησ Ρϋασ εύναι 5
τριςεκατομμύρια φορϋσ μικρότερη από αυτόν τησ Γησ, η ανακϊλυψη
αυτό καθιςτϊ το φεγγϊρι αυτό μοναδικό ςτο ηλιακό μασ ςύςτημα. Οι
πιθανότητεσ για ύπαρξη ζωόσ (όπωσ την γνωρύζουμε) ςτην επιφϊνειϊ
του πϊντωσ εύναι ανύπαρκτεσ, αφού το φεγγϊρι εύναι εντελώσ παγωμϋνο.
http://www.nasa.gov/mission_pages/cassini/whycassini/cassini201011
26.html



Αςτρονόμοι χρηςιμοποιώντασ το νϋο τηλεςκόπιο Green Bank του
Παρατηρητηρύου Ρϊδιο Αςτρονομύασ (ΝRAO) ςτην Αριζόνα των ΗΠΑ
υπολόγιςαν το μϋγεθοσ ενόσ αςτϋρα νετρονύων που βρύςκεται περύπου
3000 ϋτη φωτόσ από τη Γη. Από τισ μετρόςεισ τουσ βρόκαν ότι ο αςτϋρασ
αυτόσ ϋχει μϊζα περύπου ύςη με δύο ηλιακϋσ μϊζεσ. Σο μϋγεθοσ αυτό εύναι
αςυνόθιςτα μεγϊλο για αςτϋρα νετρονύων. Η εκπληκτικό αυτό νϋα
ανακϊλυψη καταρρύπτει αρκετϊ θεωρητικϊ μοντϋλα ςχετικϊ με την
εςωτερικό ςύνθεςη αυτών των αςτϋρων.
http://www.astronomy.com/NewsObserving/News/2010/10/Astronomers%20discover%20most%20mass
ive%20neutron%20star%20yet%20known.aspx



Εξωπλανότη από ϊλλο γαλαξύα εντόπιςαν Ευρωπαύοι αςτρονόμοι ςτο
Παρατηρητόριο La Silla τησ Φιλόσ (ΕSO). Ο πλανότησ αυτόσ ϋχει μϋγεθοσ
λύγο μεγαλύτερο από αυτό του Δύα και περιφϋρεται γύρω από ϋνα ϊςτρο
που βρύςκεται ςτα τελευταύα ςτϊδια τησ ζωόσ του. Βρύςκεται ςε
απόςταςη 2000 ετών φωτόσ από τη Γη και αποτελεύ μϋροσ ενόσ γαλαξύα
(Helmi Stream) που ο δικόσ μασ γαλαξύασ «κατϊπιε» πριν από περύπου 6
με 9 διςεκατομμύρια χρόνια.
http://www.eso.org/public/news/eso1045/

Με το βλέμμα ςτο νυχτερινό ουρανό
Κοιτϊζοντασ το νυχτερινό ουρανό μια ξϊςτερη βραδιϊ, μπορούμε να
διακρύνουμε αρκετϊ αςτϋρια, ϊλλα μικρϊ και ϊλλα μεγαλύτερα. Ο αριθμόσ τουσ
εύναι πραγματικϊ τερϊςτιοσ, καθώσ υπϊρχουν διςεκατομμύρια, από τα οπούα
όμωσ μόνο 3000 περύπου εύναι ορατϊ με γυμνό οφθαλμό. Όλα τα αςτϋρια που
βλϋπουμε ανόκουν ςτον γαλαξύα μασ. Αςτϋρια υπϊρχουν και ςτουσ υπόλοιπουσ
γαλαξύεσ, αλλϊ λόγω τησ μεγϊλησ απόςταςησ δε μπορούμε να τα διακρύνουμε ςε
αυτούσ ξεχωριςτϊ. Πολλϊ αςτϋρια μπορεύ να ςχηματύζουν διπλϊ ό και πολλαπλϊ

ςυςτόματα. Κϊθε αςτϋρασ μπορεύ να ϋχει διαφορετικϋσ διαςτϊςεισ, λϊμψη και
φαινόμενο μϋγεθοσ.
Παρατηρώντασ τον ουρϊνιο θόλο, παρατηρούμε ότι οι αςτϋρεσ δεν
εύναι κατανεμημϋνοι ομοιόμορφα ςε αυτόν, ενώ παρουςιϊζουν και κϊποια
ευδιϊκριτα ςυμπλϋγματα τα οπούα ονομϊζονται αςτεριςμού. Μπορούμε , λοιπόν,
να κατατϊξουμε τουσ αςτϋρεσ όπωσ και τουσ αντύςτοιχουσ αςτεριςμούσ, ςε
τρεισ κατηγορύεσ: τουσ αειφανεύσ, τουσ αφανεύσ, και τουσ αμφιφανεύσ. Αρχικϊ,
αειφανεύσ αςτϋρεσ χαρακτηρύζονται αυτού που παρατηρούνται όλο το
εικοςιτετρϊωρο πϊνω από τον ορύζοντα. Αφανεύσ αςτϋρεσ καλούμε αυτούσ που
δεν εύναι εφικτό η παρατόρηςό τουσ και παραμϋνουν όλο το εικοςιτετρϊωρο
υπό τον ορύζοντα. Σϋλοσ, οι αμφιφανεύσ αςτϋρεσ εύναι αυτού οι οπούοι ϊλλοτε
παρατηρούνται ςτον ορύζοντα και ϊλλοτε όχι.

Η ονομαςύα των αςτϋρων των διϊφορων αςτεριςμών γύνεται ςυνόθωσ
χρηςιμοποιώντασ τα γρϊμματα του ελληνικού αλφαβότου. Έτςι α καλεύται ο
λαμπρότεροσ αςτϋρασ του αςτεριςμού, β ο αμϋςωσ αμυδρότεροσ κ.ο.κ. ε
περύπτωςη αςτεριςμών με παραπϊνω από εύκοςι τϋςςερεισ αςτϋρεσ
χρηςιμοποιούνται και τα γρϊμματα του λατινικού αλφαβότου και ύςτερα οι
αραβικού αριθμού. Τπϊρχουν, όμωσ, και τριϊντα αςτϋρεσ οι οπούοι ϋχουν
ξεχωριςτϊ ιδιαύτερα ονόματα όπωσ ο Αρκτούροσ και ο Αλτϊιρ.
Η μεγϊλη απόςταςη των αςτϋρων από τουσ παρατηρητϋσ , ϋχει ωσ
αποτϋλεςμα να παρουςιϊζονται τα αςτϋρια ωσ φωτεινϊ ςημεύα κι όχι ςα μικρού
δύςκοι, όπωσ οι πλανότεσ του ηλιακού μασ ςυςτόματοσ. Μεγϊλησ ςημαςύασ όταν
ο προςδιοριςμόσ των φαινόμενων διαμϋτρων και ςτη ςυνϋχεια η μϋτρηςη των
πραγματικών διαμϋτρων τουσ. Οι αςτϋρεσ μπορούμε να πούμε ότι διακρύνονται
με βϊςη το μϋγεθόσ τουσ ςε γύγαντεσ, υπεργύγαντεσ, και αςτϋρεσ νϊνουσ. Δυο
παραδεύγματα αςτϋρων μεγϊλου μεγϋθουσ εύναι ο Μπετελγκϋζ και ο Αντϊρησ,
όπου παρατηρεύται διϊμετροσ οκτακόςιεσ φορϋσ μεγαλύτερη από την ηλιακό.

Ένα ϊλλο ςημαντικό χαρακτηριςτικό των αςτϋρων εύναι το χρώμα.
αφώσ το χρώμα των αςτϋρων ςχετύζεται με τη θερμοκραςύα που επικρατεύ
ςτην επιφϊνειϊ τουσ. Έτςι παρατηρούνται όλα τα χρώματα τησ ύριδασ :
γαλϊζια, κύτρινα, κόκκινα, λευκϊ κ.λπ. Κόκκινοι αςτϋρεσ εύναι οι λιγότερο θερμού
και γαλϊζιοι οι περιςςότερο θερμού.
Από την αρχαιότητα παρατηρούνται προςπϊθειεσ καταγραφόσ των
παρατηρούμενων αςτϋρων ςε ειδικούσ καταλόγουσ με το όνομα Ουρανομετρύα.
Ο πρώτοσ κατϊλογοσ φτιϊχτηκε από τον Ίππαρχο τον Ρόδιο, ο οπούοσ
ςυμπεριλϊμβανε ςτον κατϊλογό του 1022 αςτϋρια, από τα πιο λαμπρϊ ςτον
ουρανό. Μϋχρι και ςόμερα ςυνεχύζεται η καταγραφό τουσ. Οι ςημερινού
κατϊλογοι ςυμπεριλαμβϊνουν τα ακριβό ςτοιχεύα τησ θϋςησ των αςτϋρων, το
μϋγεθόσ τουσ, το χρώμα τουσ, τον φαςματικό τύπο τουσ, κι ϊλλα
χαρακτηριςτικϊ όπωσ η απόςταςη, οι διαςτϊςεισ κ.λπ.
Η παρατόρηςη του νυχτερινού ουρανού με τη λϊμψη των χιλιϊδων
αςτεριών αποτελεύ ςύγουρα μύα από τισ πιο ενδιαφϋρουςεσ εναςχολόςεισ, αλλϊ
και μύα από τισ πιο αρχαύεσ επιςτόμεσ. όμερα όχι μόνο επιςτόμονεσ αλλϊ και
χιλιϊδεσ εραςιτϋχνεσ αςτρονόμοι ςτρϋφουν τα τηλεςκόπιϊ τουσ ςτον ουρανό
ψϊχνοντασ απαντόςεισ και προςπαθώντασ να λύςουν τα μυςτόρια του
διαςτόματοσ. Οι ερωτόςεισ εύναι ακόμα πολλϋσ, αλλϊ με κοινό ενδιαφϋρον και
ςυντονιςμϋνη προςπϊθεια κομματϊκι - κομματϊκι το πϊζλ λύνεται.

Παπαπροκοπύου Ελϋνη

Ουρανόσ Δεκεμβρίου
Θέςεισ Πλανητών
Πλανήτησ
Αφροδύτη
Άρησ
Δύασ

Κρόνοσ

Θέςη
Νοτιοανατολικόσ
ουρανόσ τησ αυγόσ
Αθϋατοσ
Νοτιοδυτικόσ
βραδινόσ ουρανόσ
ύνορο Ιχθύων –
Τδροχόου
Νοτιοανατολικόσ
πρωινόσ ουρανόσ
Αςτεριςμόσ τησ
Παρθϋνου

Μέγεθοσ
-4,6
-2,7
0,8

Φάςεισ Σελήνησ

05/12 Νϋα ςελόνη
13/12 Πρώτο τϋταρτο
21/12 Πανςϋληνοσ

Αςτρονομικά Γεγονότα

1) τισ 21 Δεκεμβρύου 2010 θα πραγματοποιηθεύ ολικό ςεληνιακό ϋκλειψη,
η οπούα θα εύναι ορατό από τη βορειοδυτικό Ευρώπη, τη Βόρεια και τη
Νότια Αμερικό και την βορειοανατολικό Αςύα. Η ολικότητα ξεκινϊει ςτισ
07:40 GTM (Μϋςοσ Φρόνοσ Greenwich)
Πηγή: http://eclipse.gsfc.nasa.gov/lunar.html
http://en.wikipedia.org/wiki/December_2010_lunar_eclipse

2) Σα μετϋωρα του Δεκεμβρύου, οι Διδυμύδεσ εύναι μύα από τισ πιο πλούςιεσ
βροχϋσ του ϋτουσ. Προϋρχονται από ϋναν αςτεροειδό με το όνομα
Υαϋθων, ο οπούοσ ανακαλύφθηκε το ϋτοσ 1983. Η περύοδοσ περιφορϊσ
του εύναι 1,4 ϋτη και πιθανολογεύται ότι εύναι ϋνασ «νεκρόσ» κομότησ. Σο
μϋγιςτο τησ βροχόσ πραγματοποιεύτε 13-14 Δεκεμβρύου και μπορούν να
παρατηρηθούν ϋωσ 100 μετϋωρα ανϊ ώρα. Σο ακτινοβόλο ςημεύο
βρύςκεται κοντϊ ςτον Άλφα των Διδύμων, τον Κϊςτορα.

3) τισ 4 Ιανουαρύου 2011, ημϋρα Σρύτη και ώρα περύπου ςτισ 08:58 το
πρωύ, θα πραγματοποιηθεύ μερικό ϋκλειψη ηλύου, ορατό από την Ελλϊδα.
Σο μϋγιςτο τησ ϋκλειψησ θα πραγματοποιηθεύ ςτισ 10:51, ενώ το τϋλοσ
τησ θα ϋρθει περύπου ςτισ 12:00 το μεςημϋρι. Η ομϊδα παρατόρηςησ θα
κανονύςει εξόρμηςη την ημϋρα τησ ϋκλειψησ. Οι λεπτομϋρειεσ θα
ανακοινωθούν ςτο τϋλοσ του μόνα.
Για περιςςότερεσ πληροφορύεσ:
http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?t=13237

Επιμέλεια Εντύπου:
Αλεξανδρό Αναςταςύα Ευγενύα
Παπαπροκοπύου Ελϋνη
πυρϊτοσ Πϋτροσ

