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 Αςτρονομικά νζα του μινα

 Ουρανόσ του Μαρτίου

Αγαπθτοί φίλοι και μζλθ του «Ωρίωνα» ςασ ευχόμαςτε καλό μινα. Κακϊσ αρχίηει θ Άνοιξθ
ο καιρόσ βελτιϊνεται και υπόςχεται πολλζσ και επιτυχθμζνεσ παρατθριςεισ. Πλθςιάηει και o
μινασ Απρίλθσ ο οποίοσ ζχει διακθρυχτεί παγκόςμιοσ μινασ αςτρονομίασ. Επίςθσ ςασ κυμίηουμε,
ότι φζτοσ ο ςφλλογοσ κλείνει 10 χρόνια επιτυχοφσ λειτουργίασ, γεγονόσ για το οποίο κα
διοργανϊςει μία εβδομάδα αςτρονομίασ ςτισ αρχζσ του μινα Μαΐου. Το πρόγραμμα αυτϊν των
εκδθλϊςεων κα ανακοινωκεί τον Απρίλιο. Για αυτόν τον μινα κα ςυνεχιςτοφν να
πραγματοποιοφνται οι κακιερωμζνεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ κάκε Τετάρτθ και κα
διοργανωκεί και παρατιρθςθ με τθλεςκόπια, εφόςον το επιτρζψει ο καιρόσ. Το πρόγραμμα των
εβδομαδιαίων διαλζξεων κα ανακοινϊνεται εβδομαδιαίωσ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυλλόγου.
Για επικοινωνία με το ςφλλογο μασ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα: 2610996905
και 6977145247. Για αςτρονομικζσ πλθροφορίεσ και ςχετικά με το ςφλλογο «Ωρίων» μπορείτε να
επιςκεφτείτε το www.orionas.gr. Τα μζλθ μασ για καλφτερθ επικοινωνία μποροφν να
χρθςιμοποιοφν το forum: www.orionas.gr/forum για να ςυμμετζχουν ςε κζματα και
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν το ςφλλογο, όπωσ ακόμθ και τα www.astronomia.gr (ελλθνικι
(εκςτρατεία κατά τθσ φωτορφπανςθσ)
αςτρονομικι εγκυκλοπαίδεια) www.darksky.gr
www.astrovox.gr (forum αςτρονομίασ «επί παντόσ επιςτθτοφ» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα).

Στον αςτεριςμό του Ηνιόχου
Ο περίφθμοσ αςτεριςμόσ του Ηνιόχου βαςιλεφει ςτον ουρανό
του Φεβρουαρίου. Συνορεφει νοτιοδυτικά με τον Ταφρο, βόρεια
με τθν Καμθλοπάρδαλθ, δυτικά με τον Περςζα, ανατολικά με τον
αςτεριςμό Λυγξ και νότια με τουσ Διδφμουσ και τον Ωρίωνα. Για
πρϊτθ φορά ςθμειϊκθκε ςτθν αρχαιότθτα από τον Πτολεμαίο και
είναι ζνασ από τουσ ογδόντα οκτϊ επίςθμουσ αςτεριςμοφσ που
κζςπιςε θ Διεκνισ Αςτρονομικι Ζνωςθ. Βρίςκεται ολόκλθροσ ςτο
βόρειο θμιςφαίριο τθσ ουράνιασ ςφαίρασ και είναι αμφιφανισ
ςτθν Ελλάδα τισ χειμερινζσ νφχτεσ.
Ο αςτεριςμόσ του Ηνιόχου αποτελείται από ζνα μεγάλο
πλικοσ αςτζρων. Κάποια από αυτά είναι φωτεινότερα και κάποια
λιγότερο φωτεινά. Ο φωτεινότεροσ αςτζρασ του αςτεριςμοφ είναι
ο α Ηνιόχου με φαινόμενο μζγεκοσ 0,08. Στον αςτζρα αυτό ζχει
δοκεί κι ζνα ιδιαίτερο όνομα, Αίγασ. Άλλοι φωτεινοί αςτζρεσ είναι
ο β Ηνιόχου ι αλλιϊσ Μενκαλινάν, ο γ Ηνιόχου που ςτθν ουςία
ταυτίηεται με τον β Ταφρου (Αλνάκ), ο ε Ηνιόχου γνωςτόσ και ωσ
Αλμάη κ.ά.
Οι Λατίνοι ποιθτζσ ονομάηουν τον αςτεριςμό αυτό Auriga, θ
αλλιϊσ Aurigator, Habenifer ι
Tenens Habenas. Τζλοσ, ο
Αργκελάντερ απζδιδε ςτον αςτεριςμό του Ηνιόχου 70 αςτζρεσ
ορατοφσ με γυμνό μάτι, ενϊ ο Heis 140.

HUBBLE Telescope: Τα 14 μασ μάτια

Τθν τελευταία δεκαετία οι περιςςότεροι από εμάσ είτε ζχουμε ςχζςθ με τθν αςτρονομία
είτε όχι, κάποια ςτιγμι ζχουμε ενκουςιαςτεί ςτθ κζα κάποιασ αςτροφωτογραφίασ με
εκκαμβωτικά χρϊματα και ευκρίνεια. Από που ζρχονται όμωσ οι περιςςότερεσ από αυτζσ τισ
φωτογραφίεσ; Ποιόσ είναι ο.. ”υπεφκυνοσ”; Είναι το Διαςτθμικό Τθλεςκόπιο HUBBLE.

Ασ πάρουμε όμωσ τα πράγματα από τθν αρχι. Γιατί το τθλεςκόπιο ζλαβε το όνομα
“HUBBLE”; Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο ονομάςτθκε ζτςι προσ τιμι του μεγάλου αςτρονόμου του
20ου αιϊνα, Έντγουιν Χαμπλ, (Edwin Powell Hubble, Μιςοφρι 20 Νοεμβρίου 1889 – Καλιφόρνια 28
Σεπτεμβρίου 1953) ο οποίοσ ζμεινε γνωςτόσ κυρίωσ από τθν ανακάλυψθ του κοςμολογικοφ νόμου
του Hubble. Ο νόμοσ αυτόσ αναφζρει εν ςυντομία, ότι όςο πιο μακριά βρίςκεται ζνασ Γαλαξίασ
από τθν Γθ, τόςο πιο μεγάλθ είναι θ ταχφτθτα απομάκρυνςισ του από αυτι, κάτι το οποίο
ςυνεπάγεται ςε μεγαλφτερθ μετατόπιςθ του φάςματοσ του γαλαξία προσ το ερυκρό (φαινόμενο
Doppler).
Ζτςι επιβεβαίωςε παρατθρθςιακά τθ ςυνεχι διαςτολι του Σφμπαντοσ και,
ςυνεκδοχικά, τθ κεωρία τθσ Μεγάλθσ Αρχικισ Εκριξεωσ (Big Bang Theory).
Η ιδζα για ζνα διαςτθμικό αςτεροςκοπείο ανικει ςτον Lyman Spitzer και μασ πάει πίςω
ςτο 1946 οπότε και ο τελευταίοσ εκδίδει τθν εργαςία “ Αςτρονομικά πλεονεκτιματα ενόσ
τροχιακοφ παρατθρθτθρίου” ( "Astronomical advantages of an extraterrestrial observatory" ),
όπου αναλφει τα δφο μεγάλα πλεονεκτιματα μιασ τζτοιασ καταςκευισ, για τα οποία κα
μιλιςουμε παρακάτω.
Το διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble (HST=Hubble Space Telescope) εκτοξεφτθκε ςτο
διάςτθμα ςτισ 24 Απριλίου 1990 με το διαςτθμικό λεωφορείο Discovery και το ζτοσ 2010 γιόρταςε
τα 20 χρόνια ςυνεχοφσ προςφοράσ ςτθν επιςτιμθ, με ζναν διαγωνιςμό για τθν καλφτερθ
φωτογραφία που πιρε ςε αυτά τα χρόνια. Θεωρείται ζνα από τα ςθμαντικότερα αςτεροςκοπεία
ςτον κόςμο και αυτό όχι εξαιτίασ του μεγζκουσ του, αλλά εξαιτίασ του ότι βρίςκεται ζξω από τθν
ατμόςφαιρα τθσ Γθσ. Και εδϊ ζρχονται τα δφο πλεονεκτιματα που αναφζρει ο Lyman Spitzer, τα
οποία είναι: Πρϊτον, καλφτερθ γωνιακι ανάλυςθ (μικρότερα αντικείμενα ςε μεγαλφτερθ
απόςταςθ να μποροφν να διακρικοφν ςαφϊσ) θ οποία κα περιορίηεται μόνο από τθν περίκλαςθ
και όχι από τισ αναταραχζσ ςτθν ατμόςφαιρα που κάνουν τα άςτρα να λαμπυρίηουν (το γνωςτό

φαινόμενο ςτουσ αςτρονόμουσ ωσ seeing). Τθν εποχι του Spitzer τα επίγεια τθλεςκόπια είχαν ςαν
όριο γωνιακισ ανάλυςθσ τα 0.5 - 1.0 arcsec, ενϊ το αντίςτοιχο κεωρθτικό όριο ενόσ τροχιακοφ
τθλεςκοπίου, που περιορίηεται μόνο από τθν περίκλαςθ, ιταν 0.05 arcsec για ζνα τθλεςκόπιο με
κάτοπτρο διαμζτρου 2.5 m. Το δεφτερο πλεονζκτθμα είναι πωσ ζνα διαςτθμικό τθλεςκόπιο κα
μποροφςε
να μελετιςει τον ουρανό ςτο υπζρυκρο και ςτο υπεριϊδεσ τμιμα του
Ηλεκτρομαγνθτικοφ πεδίου, ενϊ τα επίγεια τθλεςκόπια αδυνατοφν μιασ και θ ατμόςφαιρα
απορροφά ιδιαίτερα ςθμαντικό κομμάτι αυτϊν των ακτινοβολιϊν. Το γεγονόσ αυτό του επιτρζπει
να φωτογραφίηει τα αντικείμενα του βακζωσ ουρανοφ αλλά και του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ,
χαρίηοντάσ μασ ζτςι μια.. κλειδαρότρυπα μζςα από τθν οποία βλζπουμε τα μυςτικά του μακρινοφ
παρελκόντοσ του ςφμπαντοσ αλλά και τθσ μικρισ μασ γειτονιάσ.
Ασ κάνουμε όμωσ ζνα πιο κοντινό ταξίδι ςτα ζςω και τα ζξω χαρακτθριςτικά του..

Το τεχνολογικό αυτό καφμα είναι προϊόν ςυνεργαςίασ των ESA και NASA ςτα πλαίςια του
προγράμματοσ μεγάλων παρατθρθτθρίων με ςυνολικό κόςτοσ 2 διςεκατομμφρια δολάρια. Είναι
ζνασ μεγάλοσ τεχνθτόσ δορυφόροσ με μάηα 11.25 τόνουσ, μικουσ 13.2 μζτρα και διάμετρο 4.2
μζτρα, ο οποίοσ περιφζρεται ςε φψοσ 559 χλμ. πάνω από τθ Γθ με ταχφτθτα 25.000 χλμ. τθν ϊρα.
Φζρει εξωτερικά, κατά μικοσ, δφο ηεφγθ (ζνα ανά πλευρά) αντιτακτοφσ αναπεπταμζνουσ
θλιακοφσ ςυλλζκτεσ που φορτίηουν 6 μπαταρίεσ παρζχοντασ λειτουργία για 25 λζπτά όταν
κινείται ςτθ ςκιά τθσ Γθσ. Επίςθσ φζρει μία πτυςςόμενθ κεραία ραδιοκυμάτων υψθλοφ κόςτουσ
(περί το μζςον τθσ άνω κατά μικουσ πλευράσ) κακϊσ και μία επίςθσ ραδιοκυμάτων ςτθ κάτω
πλευρά. Στο εςωτερικό του φζρει ζνα κατοπτρικό τθλεςκόπιο τφπου Ritchey-Chrétien που
λειτουργεί ςτθν εγγφσ υπζρυκρθ ακτινοβολία, ςτο οπτικό φωσ και τθν υπεριϊδθ ακτινοβολία. Τα
όργανα τα οποία βρίςκονται ςτο Χαμπλ είναι θ κάμερα NICMOS (κάμερα εγγφσ υπερφκρου και
φαςματογράφοσ πολλϊν αντικειμζνων), θ κάμερα ACS (προθγμζνθ κάμερα ερευνϊν), θ WFC3 (θ
ευρυπεδιακι φωτογραφικι μθχανι), ο COS (φαςματογράφοσ τθσ κοςμικισ προζλευςθσ), ο STIS
(φαςματογράφοσ απεικόνιςθσ διαςτθμικοφ τθλεςκοπίου) και το FGS (ςυμβολόμετρο εξαιρετικισ
κακοδιγθςθσ).
Αρχικόσ ςτόχοσ του τθλεςκοπίου ιταν ο υπολογιςμόσ τθσ ςτακεράσ του Χαμπλ, θ οποία
δείχνει τον ρυκμό με τον οποίο το ςφμπαν επεκτείνεται, μζςω τθσ μζτρθςθσ τθσ απόςταςθσ με τθ
μζκοδο των μεταβλθτϊν Κθφεΐδων. Κατά τθ διάρκεια τθσ λειτουργίασ του όμωσ δζχκθκε πζντε
αποςτολζσ επιδιόρκωςθσ και αναβάκμιςθσ εκ των οποίων, θ πρϊτθ ιταν κακοριςτικισ ςθμαςίασ
αφοφ αποδείχτθκε ότι το οπτικό ςφςτθμα ιταν ελαττωματικό και ζςτελνε καμπζσ φωτογραφίεσ,
κάτι το οποίο ζπρεπε επειγόντωσ να επιδιορκωκεί. Οι επόμενεσ αποςτολζσ πρόςκεςαν ι
αντικατζςτθςαν παλαιότερα όργανα με νεότερα, κάτι ςαν λίφτινγκ δυνατοτιτων κα λζγαμε, που
παρζτεινε τθ ηωι του τθλεςκοπίου κατά περίπου μία δεκαετία. Γεγονόσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ για

τουσ αςτρονόμουσ αφοφ αποτελεί μια από τισ ςθμαντικότερεσ πθγζσ δεδομζνων ςτο οπτικό,
εγγφσ ερυκρό και υπεριϊδεσ πεδίο.
Πζρα από τθν βαςικι του αποςτολι το HST μασ ζχει βοθκιςει πάρα πολφ ςτθν κατανόθςθ
του μεγζκουσ και του τρόπου ανάπτυξθσ του πρϊιμου ςφμπαντοσ μζςα από τισ όλο και πιο
μακρινζσ ςε χϊρο και χρόνο βακζωσ πεδίου φωτογραφίεσ. Οι πρϊτεσ φωτογραφίεσ βακζωσ
πεδίου (deep field) ιρκαν το 1995 μόλισ 2 χρόνια μετά τθν επιςκευι του κατόπτρου του, για να
ακολουκιςουν ςχεδόν 10 χρόνια αργότερα το 2004 οι άκρωσ βακζωσ πεδίου ( ultra deep field ),
όπου από 1.5 δισ χρόνια μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ που ζφταςε το 1995, μασ πιγε μόλισ 800
εκατομμφρια χρόνια μετά τθν μεγάλθ ζκρθξθ. Μόλισ πριν μερικοφσ μινεσ το HST άγγιξε τα όριά
του ςτζλνοντάσ μασ φωτογραφίεσ ςτο υπζρυκρο, οι οποίεσ απεικονίηουν το ςφμπαν μασ πριν από
περίπου 13.2 δισ χρόνια, όταν αυτό βριςκόταν δθλαδι ςε θλικία περίπου 480 εκατομμυρίων
χρόνων.
Το HST ςφμφωνα με τισ επίςθμεσ ανακοινϊςεισ κα προςφζρει ςτθν επιςτιμθ περίπου
μζχρι το 2014, ενϊ μζςα ςτθν δεκαετία 2010 - 2020 αναμζνεται να εκτοξευκοφν οι άξιοι
αντικαταςτάτεσ του. Κυριότεροσ εκπρόςωποσ είναι το τθλεςκόπιο James Webb Space Telescope
(JWST) (NASA, ESA ,Canadian Space Agency CSA). To JWST κα προςπακιςει να ςυνεχίςει από εκεί
που κα ςταματιςει το HST φτάνοντασ πίςω ςτο χρόνο ςτο... αςτρονομικό ποςό των 200
εκατομμυρίων ετϊν από τθ γζννθςθ του ςφμπαντοσ! Ζνα άλλο πρόγραμμα που ζχει ξεκινιςει ιδθ
είναι το Herschel Space Observatory (HSO) το οποίο εκτοξεφτθκε ςτισ 14 μαΐου 2009 και ζχει
μεγαλφτερο κάτοπτρο από το HST, αλλά βλζπει μόνο ςτο βακφ υπζρυκρο.
Μια ακόμθ πιο φιλόδοξθ ιδζα αποτελεί και το τθλεςκόπιο ATLAST (AdvancedTechnology
Large - Aperture Space Telescope) το οποίο προτάκθκε από το Space Telescope Science Institute
και αν τελικά υλοποιθκεί, κα προςφζρει κεαματικά καλφτερεσ παρατθριςεισ από το HST ςτα ίδια
μικθ κφματοσ κακϊσ και καλφτερεσ από το επικρατζςτερο αυτι τθ ςτιγμι JWST. Το ATLAST
προγραμματίηεται ίςωσ για το διάςτθμα 2025-2035. Επίςθσ ςτόχοσ αυτοφ του τθλεςκοπίου είναι
να εντοπίςει ενδείξεισ φπαρξθσ ηωισ (μοριακό οξυγόνο, όηον, νερό, μεκάνιο)ςε εξωθλιακοφσ
πλανιτεσ.
Το Διαςτθμικό τθλεςκόπιο Hubble με τισ ανακαλφψεισ του και τθν αποκάλυψθ τθσ τόςθσ
εξωτικισ ομορφιάσ του ςφμπαντοσ, μασ ζδειξε τον δρόμο. Μασ βοικθςε να πάμε όχι ζνα, αλλά
αρκετά βιματα παρά πζρα ςτθν επίλυςθ του βαςικότερου προβλιματοσ τθσ ανκρωπότθτασ, το
από που προερχόμαςτε. Οι αντικαταςτάτεσ του είναι πολλά υποςχόμενοι για τισ επόμενεσ
δεκαετίεσ. Τϊρα λοιπόν, όταν βλζπετε μία πολφ όμορφθ φωτογραφία κάποιου μακρινοφ ςτο
χϊρο και πικανότατα ςτο χρόνο, αντικειμζνου, κα ξζρετε ποιον να... ‘’κατθγοριςετε”.

Ιορδανίδθσ-Γραμματικοφ Γιϊργοσ

Αςτρονομικά Νέα

Στο τεφχοσ 17 του εντφπου μασ είχαμε αναφζρει τθν απόςταςθ του μακρινότερου μζχρι τότε
γαλαξία, ο οποίοσ είχε μετρθκεί ότι βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου 13,1 διςεκατομμυρίων ετϊν
φωτόσ από τθ Γθ. Πλζον, τθ κζςθ του πιο μακρινοφ γαλαξία ςτο ςφμπαν κατζχει ζνασ άλλοσ
γαλαξίασ του οποίου θ απόςταςθ υπολογίςτθκε ςτα 480 εκατομμφρια χρόνια από το big bang. Το
φάςμα των εικόνων του γαλαξία από το Hubble ζδειξε μια μετατόπιςθ προσ το ερυκρό κατά 10,3 ,
γεγονόσ που κακιςτά το γαλαξία αυτό τον παλαιότερο γνωςτό γαλαξία ςτο ςφμπαν. Οι
αςτρονόμοι υπολογίηουν ότι οι πρϊτοι γαλαξίεσ εμφανίςτθκαν 200 με 300 εκατομμφρια χρόνια
μετά το big bang.
www.astronomy.com

Στισ αρχζσ του Φλεβάρθ θ NASA ζβγαλε μια πολφ ςπουδαία ανακοίνωςθ. Το διαςτθμικό τθσ
τθλεςκόπιο, Kepler, ανακάλυψε 5 εξωπλανιτεσ ςτο μζγεκοσ τθσ Γθσ που περιφζρονται ςτθ
λεγόμενθ «κατοικιςιμθ ηϊνθ» των άςτρων τουσ. «Κατοικιςιμθ ηϊνθ» είναι θ ηϊνθ ςτθν οποία οι
ςυνκικεσ κερμοκραςίασ ςε ζναν πλανιτθ μπορεί να είναι ικανζσ για τθν φπαρξθ και διατιρθςθ
τθσ ηωισ. Πζρα από τουσ πλανιτεσ αυτοφσ, το Kepler εντόπιςε άλλουσ 1.230 εξωπλανιτεσ οι
οποίοι κυμαίνονται από μζγεκοσ παρόμοιο με τθσ Γθσ ζωσ και μζγεκοσ μεγαλφτερο του Δία.
Μερικοί εξ αυτϊν περιφζρονται επίςθσ ςτθν «κατοικιςιμθ ηϊνθ». Βζβαια, οι πλανιτεσ αυτοί ςτθν
πλειοψθφία τουσ πρζπει να επιβεβαιωκοφν ακόμα με νζεσ μετριςεισ.
http://kepler.nasa.gov

Από τον περαςμζνο μινα μποροφμε και βλζπουμε τον Ήλιο ςε όλο του το μεγαλείο. Οι δφο
δίδυμοι δορυφόροι STEREO τθσ NASA, που παρακολουκοφν τον Ήλιο και βγάηουν εντυπωςιακζσ
εικόνεσ υψθλισ ανάλυςθσ, ευκυγραμμίςτθκαν ϊςτε να βρίςκονται ο κακζνασ ςτθν ακριβϊσ
αντίκετθ πλευρά του Ήλιου. Χάρθ ςτθ νζα τουσ κζςθ, ο Ήλιοσ καλφπτεται κατά 360°, δθλαδι
ολόκλθροσ. Ζτςι, οι δφο δορυφόροι αποκτοφν τθ δυνατότθτα να βγάηουν εικόνεσ 360°, κάτι που
ανοίγει τουσ ορίηοντεσ ςτθ μελζτθ του Ήλιου.
www.astronomy.com

Στισ 24 Φεβρουαρίου εκτοξεφτθκε για τελευταία φορά το διαςτθμικό λεωφορείο Discovery.
Αποςτολι του μεταξφ άλλων είναι να παραδϊςει ςθμαντικά πρόςκετα εξαρτιματα για το Διεκνι
Διαςτθμικό Στακμό, εργαλεία και αντικείμενα για διάφορα πειράματα, κακϊσ και το νζο ρομπότ
τθσ NASA, τον Robonaut 2. Μετά το πζρασ τθσ αποςτολισ του ςτο Διεκνι Διαςτθμικό Στακμό, το
Discovery κα επιςτρζψει ςτθ Γθ και κα αποςυρκεί.
www.nasa.gov

Ουρανόσ του Μαρτίου

Θέσεις Πλανητών
Πλανήτησ
Αφροδίτθ

Άρθσ, Ερμισ,
Ποςειδϊνασ
Δίασ
Κρόνοσ

Θέςη
Νοτιοανατολικόσ
ουρανόσ τθσ αυγισ,
αςτεριςμόσ του Τοξότθ
Ακζατοι

Μέγεθοσ

Σφνορα Ιχκφων-Κιτουσ,
δφει ςτισ 8:30 μ.μ.
Αςτεριςμόσ τθσ
Παρκζνου, ανατζλλει
ςτισ 9:00 μ.μ.

-2,1

Φάςεισ Σελήνησ

 04/1 Νζα ςελινθ

 12/1 Πρϊτο τζταρτο

 19/1 Πανςζλθνοσ

 27/1 Τρίτο τζταρτο

-4,1
-

+0,5

Επιμέλεια Εντφπου:
Αλεξανδρι Αναςταςία Ευγενία
Ιορδανίδθσ Γραμματικοφ Γεϊργιοσ
Παπαπροκοπίου Ελζνθ
Σπυράτοσ Πζτροσ

