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Ο ςκοπόσ τησ παρουςίαςησ είναι να εξηγήςει εν
ςυντομία βαςικέσ έννοιεσ και μεγέθη τησ αςτρονομίασ
και αςτροφυςικήσ, οι οποίεσ είναι ςημαντικέσ για όςουσ
αρχίζουν να πρωτοαςχολούνται με το αντικείμενο.



Βαςικέσ μονάδεσ μέτρηςησ των αποςτάςεων ςτο
ςύμπαν:

Αςτρονομική Μονάδα (Astronomical Unit, AU)

Xρηςιμοποιείται κυρίωσ για τισ αποςτάςεισ ςτο
πλανητικό μασ ςύςτημα. Ορίζεται ςαν η μέςη
απόςταςη μεταξύ Ηλίου-Γησ και ιςούται με 150
εκατομμύρια χιλιόμετρα περίπου (149.598.000 km)

 Απόςταςη από Ήλιο του πλανήτη Άρη = 1,5 ΑU

Δία = 5,2 AU



Έτοσ Φωτόσ (light year, ly) 

Χρηςιμοποιείται κυρίωσ για αποςτάςεισ εκτόσ του
ηλιακού μασ ςυςτήματοσ. Ορίζεται ωσ η απόςταςη που
διανύει το φωσ με την ταχύτητά του (300 χιλιάδεσ
χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο) ςτο κενό, ςε ένα γήινο
έτοσ. Ιςούται περίπου με 9,5 τριςεκατομμύρια
χιλιόμετρα ή 63.241 Αςτρονομικέσ Μονάδεσ.

 τo φωσ του Ήλιου για να φτάςει τη γη θέλει 8,31 λεπτά
φωτόσ

 το κοντινότερο ςε εμάσ άςτρο (Proxima Centauri,
Εγγύτατοσ του Κενταύρου) βρίςκεται ςε απόςταςη 4,2
ετών φωτόσ.

 ο γαλαξίασ μασ έχει διάμετρο 100.000 έτη φωτόσ!



Πάρςεκ (Parsec, pc)

Ένα parsec (pc) αντιςτοιχεί ςε 3,26 έτη φωτόσ ή
206.265 αςτρονομικέσ μονάδεσ.

Μονάδεσ που προκύπτουν από τον οριςμό του parsec
είναι οι:

kiloparsec (Kpc)= 1000 pc

megaparsec (Mpc)= 1.000.000 pc

Το όνομα τησ μονάδασ προέρχεται από τισ γαλλικέσ
λέξεισ parallaxe (παράλλαξη) και seconde
(δευτερόλεπτο).



1 pc αντιςτοιχεί ςε 
απόςταςη ςημείου, 
από το οποίο ο 
μεγάλοσημιάξονασ 
τησ τροχιάσ τησ Γησ 
φαίνεται υπό γωνία 
ενόσ δευτερολέπτου 
τησ μοίρασ.



Η ύπαρξη τησ παράλλαξησ των
άςτρων είχε προβλεφθεί από πολύ
παλιά ωσ αποτέλεςμα τησ κίνηςησ
τησ Γησ γύρω από Ήλιο.

Επειδή όμωσ η παράλλαξη είναι
μικρότερη του ενόσ λεπτού τησ
μοίρασ τα όργανα δεν είχαν την
απαιτούμενη διακριτική ικανότητα
μέχρι το 1838, και η μη
παρατηρηςιακή επιβεβαίωςη τησ
παραλλαξησ αποτελούςε μέχρι τότε
την κύρια επιςτημονική «απόδειξη»
κατά του ηλιοκεντρικού
ςυςτήματοσ»!









 Η λαμπρότητα των αντικειμένων όπωσ φαίνονται από
τη Γη μετριέται με το “φαινόμενο μέγεθοσ” (apparent
magnitude).

 Είναι μια λογαριθμική κλίμακα που βαςίζεται ςε
ςύςτημα του Ίππαρχου ο οποίοσ πρώτοσ κατέταξε

όλουσ τουσ ορατούσ αςτέρεσ ςε 6 μεγέθη. 1ου μεγέθουσ

είναι οι λαμπρότεροι και 6ου οι αμυδρότεροι.

 Όςο λαμπρότερο φαίνεται ένα ςώμα, τόςο μικρότερη
είναι η αριθμητική τιμή του φαινομένου μεγέθουσ. Τα
πολύ λαμπρά αντικείμενα έχουν αρνητικό πρόςημο.



Ουράνιο σώμα Φαινόμενο μέγεθος

Ήλιοσ -26

Πανςέληνοσ -12

Αφροδίτη -4,5

Δίασ -2,8

Σείριοσ -1,4

Βέγασ 0

Πολικόσ Αςτέρασ +2

Ποςειδώνασ +7

Γαλαξίασ Μ51 +9



Επειδή το φαινόμενο μέγεθοσ (absolute magnitude)
εξαρτάται απ' την απόςταςη του άςτρου, δεν μασ βοηθά
να διαπιςτώςουμε ποιο άςτρο είναι ςτην
πραγματικότητα λαμπρότερο από κάποιο άλλο όταν τα
ςυγκρίνουμε μεταξύ τουσ. Για αυτό το λόγο
χρειαζόμαςτε ένα ςταθερό ςύςτημα αναφοράσ.

Έτςι ορίζουμε το Απόλυτο Μέγεθοσ το οποίο εκφράζει
τη φαινόμενη λαμπρότητα (ή το φαινόμενο μέγεθοσ)
ενόσ άςτρου όταν αυτό τεθεί (αυθαίρετα) ςε απόςταςη
10 παρςέκ = 32,6 έτη φωτόσ.



Μ-m = 5-log r

Μ=απόλυτο μέγεθοσ

m=φαινόμενο μέγεθοσ

r=απόςταςη



Θερμοδυναμική ιδιότητα ενόσ ςώματοσ που ςχετίζεται
με την κοινή αίςθηςη του πόςο ζεςτό ή κρύο είναι ένα
ςώμα. Η κλίμακα Κελςίου είναι διαδεδομένη ςε
καθημερινή χρήςη, ενώ ςτην Αςτρονομία, όπωσ και
γενικά ςτην επιςτήμη, χρηςιμοποιείται η
κλίμακα Κέλβιν που έχει την ίδια μονάδα με την
κλίμακα Κελςίου, αλλά διαφορετικό ςημείο μηδέν. Η
χαμηλότερη θερμοκραςία ςτο ςύμπαν είναι η -273
βαθμοί Κελςίου, ή μηδέν Κέλβιν δηλαδή το απόλυτο
μηδέν.



Οι αςτέρεσ κατατάςςονται ςε διαφορετικούσ
φαςματικούσ τύπουσ, εξαιτίασ των διαφορετικών
γραμμών απορρόφηςησ που παρατηρούνται ςτα
φάςματα αυτών, οι οποίεσ ςχετίζονται με τη
διαφορετική θερμοκραςία κάθε αςτέρα.



Ηλιακό φάςμα & Γραμμέσ Απορρόφηςησ



Νόμος του Wien

λmax × T = σταθερά
 λmax =Μήκοσ κύματοσ ςτο οποίο παρατηρείται το 

μέγιςτο τησ ακτινονολίασ.

 T =Θερμοκραςία μέλανοσ ςώματοσ.





Η πιο ςυνήθησ ταξινόμηςη των αςτέρων είναι η
κατάταξη κατά Χάρβαρντ ςε 7 κύριεσ φαςματικέσ
ομάδεσ, τισ O, B, A, F, G, K, M, κάθε μία απ’ τισ οποίεσ
υποδιαιρείται ςε 10 υποομάδεσ (π.χ. G0, G1, G2…G9).



Για την ςύγκριςη μεταξύ των άςτρων ςυνηθίζεται να
χρηςιμοποιείται ωσ πρότυπο/μονάδα ο Ήλιοσ μασ. Ετςι
ςτα βιβλία και ιςτοςελίδεσ βλέπουμε να
χρηςιμοποιούνται τα παρακάτω ςύμβολα για την μάζα
M, την ακτίνα R και την φωτεινότητα L των διάφορων
άςτρων:

πχ για το άςτρο Στάχυσ:  Μ=10,2 M☉ και R=7,4 R☉

όπου για τον Ήλιο ιςχύει: 

Μ☉ = 1,98 × 1030 Kg &   R☉ = 696× 105 km



Ωσ Φωτεινότητα L (luminosity) ορίζεται ο ρυθμόσ τησ
εκλυόμενησ ενέργειασ με μορφή αςκτινοβολίασ, ςε όλα
τα μήκη κύματοσ, απ' το ςύνολο τησ επιφάνειασ
ενόσ αςτέροσ.

Η Φωτεινότητα εξαρτάται μόνο από την πηγή τησ
ακτινοβολίασ. Είναι ίδια για κάθε παρατηρητή, ανεξάρτητα
από την απόςταςη και του τι μεςολαβεί ανάμεςα ςτον
παρατηρητή και ςτην πηγή (ςε αντίθεςη με
τη Λαμπρότητα). Με τη Φωτεινότητα είναι μονοςήμαντα
ςυνδεμένο το Απόλυτο Οπτικό Μέγεθοσ ενόσ ουράνιου
ςώματοσ.

Φωτεινότητα Ήλιου :
L☉ = 3.839× 1026 Watt  ή 3.839× 1033 erg/s

πχ Ο Βέγασ έχει  L = 37 L☉



Διάγραμμα

H-R





 http://www.astronomia.gr

 http://www.astrovox.gr

 http://www.physics4u.gr

 http:// en.wikipedia.org/

Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ!


