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Πξόινγνο 
Όπσο είλαη πιένλ γλσζηό όηη ε θιαζζηθή «Αζηρονομία» είλαη 

κηα από ηηο αξραηόηεξεο επηζηήκεο θαη σο αληηθείκελό ηεο  είρε 

θαη έρεη ηελ κειέηε ηεο θέζης θαη ηεο κίνηζης  ησλ νπξαλίσλ 

ζσκάησλ.  

H Αζηροθσζική αληίζεηα έρεη σο αληηθείκελό ηεο ηελ κειέηε ηων 

θσζικών ιδιοηήηων και ζσνθηκών πνπ επηθξαηνύλ ζηηο πεξηνρέο 

ηεξαζηίσλ ζπγθεληξώζεσλ Ύιεο θαη Δλέξγεηαο κέζα ζην Σύκπαλ.  

Γεληθόηεξα όκσο ε απνζηνιή ηεο Αζηξνθπζηθήο είλαη πνιύ πην 

επξύηεξε από ην λα κειεηάκε απιά ηα θπζηθά θαηλόκελα ηα νπνία 

εμειίζζνληαη ζην πεξηβάιινλ ησλ νπξάλησλ αληηθεηκέλσλ.  

Όπσο γλσξίδνπκε ε πεηξακαηηθή Φπζηθή πεξηγξάθεη ηελ ηζρύ ησλ 

θπζηθώλ λόκσλ όπσο απηνί εμειίζζνληαη θάησ από θάπνηεο 

εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο πρ πηέζεσλ, ζεξκνθξαζηώλ. καγλεηηθώλ 

θαη ειεθηξηθώλ πεδίσλ, θ.α. νη νπνίεο είλαη δπλαηόλ λα 

δεκηνπξγεζνύλ από ηνλ άλζξσπν κέζα ζε έλα γήηλν εξγαζηήξην. 

Τν εξώηεκα όκσο είλαη: «ηζρύνπλ όκσο απηά ηα απνηειέζκαηα 

θάησ από νπνηεζδήπνηε αθξαίεο ηηκέο νη νπνίεο δελ είλαη 

δπλαηόλ λα παξαρζνύλ ζε έλα εξγαζηήξην; Αλ όρη πνηέο είλαη νη 

λέεο εθθξάζεηο ή επεθηάζεηο ησλ θπζηθώλ λόκσλ πνπ γλσξίδακε 

κέρξη ζήκεξα; 

Τελ απάληεζε απηή πξνζπαζεί λα δώζεη ε Αζηξνθπζηθή κέζσ ηεο 

κειέηεο ησλ πεξηνρώλ ζπγθέληξσζεο ηεξάζηησλ ππθλνηήησλ 

Ύιεο θαη Δλέξγεηαο κέζα ζην Σύκπαλ όπνπ επηθξαηνύλ ζπλζήθεο 

νη νπνίεο δελ είλαη δπλαηόλ λα παξαρζνύλ κέζα ζηα αλζξώπηλα 

εξγαζηήξηα. 

Βαζηθό εξγαιείν ηεο Αζηξνθπζηθήο πξνθεηκέλνπ λα επηηύρεη όια 

ηα πξνεγνύκελα είλαη ε Φαζκαηνζθνπία, δειαδή ε αλάιπζε θαη 

κειέηε ησλ θαζκάησλ ησλ νπξάλησλ αληηθεηκέλσλ θαη 

γεγνλόησλ.  

Όπσο είλαη πξνθαλέο ε Φαζκαηνζθνπία δελ απνηειεί έλα από ηα 

πνιιά επί κέξνπο εμεηδηθεπκέλα θεθάιαην ηεο Αζηξνθπζηθήο ην www.di
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νπνίν κειεηάεη θάπνηα αζηξηθά αληηθείκελα, αιιά κηα ηερληθή ε 

νπνία εθαξκόδεηαη πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε όια ηα αζηξηθά 

θαη θνζκνινγηθά γεγνλόηα θαη θαηλόκελα κέζα ζην Σύκπαλ. 

Τειηθά όκσο απηό ην νπνίν βαζηθά επηηπγράλνπκε (ζην κέηξν ηνπ 

δπλαηνύ, είλαη ε δηεξεύλεζε ηεο εμέιημεο ησλ γλσζηώλ θπζηθώλ 

καο λόκσλ θάησ από αθξαίεο εξγαζηεξηαθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη 

αδύλαηνλ λα παξαρζνύλ ζε γήηλα εξγζηήξηα, αιιά θαη ε 

αλαθάιπςε λέσλ νη νπνίεο είλαη αδύλαηνλ λα παξαηεξεζνύλ ζε 

γήηλα επίπεδα εξγαζηεξηαθώλ θπζηθώλ ζπλζεθώλ. 

Μηα ηερληθή όκσο ηόζν εμειηγκέλε ζηεξίδεηαη ηόζν ζε κηα 

βαζηθή, πεηξακαηηθά απνδεδεηγκέλε ζεσξεηηθή βάζε, αιιά θαη ζε 

κηα ηερληθή κέζνδνε νπνία κπνξεί κελ λα αξρίδεη από απινύο 

ζεσξεηηθνύο θαλόλεο, αιιά θαηαιήγεη ζε πνιύπινθεο 

επηζηεκνληθέο αλαιύζεηο, καζεκαηηθνύο αιγνξίζκνπο, βαζηέο 

γλώζεηο πιεξνθνξηθήο θαη ινγηζκηθώλ ζπζηεκάησλ. 

Όια ηα πξνεγνύκελα νδεγνύλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε 

θαζκαηνζθνπία γηα όζνπο ζέινπλ λα ηελ ππεξεηήζνπλ δελ 

απνηειεί έλα επηπόιαην «κάδεκα» επηκέξνπο θπζηθώλ γλώζεσλ νη 

νπνίεο δηδάζθνληαη ζε δηάθνξά καζήκαηα ησλ Τκεκάησλ 

Φπζηθήο, αιιά κηα ζπγθξνηεκέλε καζεζηαθή δηαδηθαζία κε 

θαζνξηζκέλε επηζηεκνληθά ύιε, νξγαλσκέλε ζε εμειηζζόκελα 

καζεζηαθά επίπεδα. 

Μηα πξώηε πξνζπάζεηα κε απηό ην ζηόρν έγηλε εδώ θαη πνιιά 

ρξόληα από ηνπο Γξο Μάλν Γαλέδε θαη Σηξάην Θενδνζίνπ ζην 

πιάηζν ηνπ Παλεπηζηεκηαθνύ ζπγγξάκαηνο «Τν Σύκπαλ πνπ 

αγάπεζα –Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή» (εθδόζεηο Γίαπινο 

Αζήλα…). 

Γπζηπρώο ην αλαιπηηθό πξόγξακκα καζεκάησλ δελ πεξηείρε όια 

όζα ζα ζέιακε κε απνηέιεζκα ε πξνζπάζεηά καο λα κείλεη 

αηειήο. 

Λόγσ όισλ ησλ πξνεγνπκέλσλ ζήκεξα, ε Δξεπλεηηθή Οκάδα 

Αζηξηθήο Φαζκαηνζθνπία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, κεηά από www.di
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40 ρξόληα ιεηηνπξγίαο, ζεώξεζε ππνρξέσζε ηεο λα παξνπζηάζεη 

κηα ζεηξά βηβιίσλ, γξακκέλσλ από κέιε ηεο νκάδαο, ηα νπνία 

πηζηεύνπλ όηη, πιεξνύλ (ζην κέηξν ηνπ δπλαηνύ) ηηο πξνεγνύκελεο 

αξρέο θαη ζα βνεζήζνπλ όζνπο ελδηαθέξνληαη λα αζρνιεζνύλ κε 

ηελ ζύγρξνλε Αζηξηθή Φαζκαηνζθνπία . Η ζεηξά απηώλ ησλ 

βηβιίσλ έρεη ηνλ γεληθό ηίηιν «Ειζαγωγή ζηην Αζηρική 

Φαζμαηοζκοπία» 

Τα βηβιία απηά είλαη «πεηξακαηηθά» θαη ζε πνιύ κηθξό δηάζηεκα, 

κέζα από κηα κεγαιύηεξε πξνζπάζεηα επαλεμέηαζεο θαη 

βειηίσζεο, ζα εκπινπηηζηνύλ ζε πεξηερόκελν θαη ζα 

παξνπζηαζηνύλ κε κηα πην πιήξε θαη νινθιεξσκέλεκνξθή.  

Τελ πξνζπάζεηά καο απηή ζηήξημε θαη ζηεξίδεη ν Δθδνηηθόο 

Οίθνο «Δίασλος»  (https://www.diavlos-books.gr/) 

ν νπνίνο αλέιαβε ηελ εθδνζή ηνπο θαη ηελ δωρεάν διαδσκηιακή 

διάθεζή ηοσς κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ (https://www.diavlos-

books.gr/categories/1075/dorean-lipsifree-download-). 

Σην ζεκέην απηό ζέινπκε  λα επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηνλ εθδόηε 

καο Μανώλη Δελληγιαννάκη γηα ηελ άκεζε αληαπόθξηζή ηνπ 

ζηελ πξόηαζε πνπ ηνπ θάλακε, θαη γηα ηελ ζπλερή εζηθή θαη 

θηιηθή ζπλδξνκή ηνπ ζε θάζε πξσηνβνπιία καο. 
 

Τν βηβιίν πνπ ζήκεξα παξνπζηάδνπκε κε ηίηιν «Δηζαγσγή ζηελ 

Αζηξηθή Φαζκαηνζθνπία - Μέξνο Ι: Από ηελ Κιαζζηθή 

Αζηξνλνκίαζηελ Σύγρξνλε Αζηξνθπζηθή» είλαη ην πξώην απηήο 

ηεο ζεηξάο θαη απεζύλεηαη ζρεδόλ ζε όινπο ηνπο αλαγλώζηε πνπ 

ζέινπλ λα κάζνπλ ηηο βαζηθέο ζεσξεηηθέο αξρέο ηεο 

Φαζκαηνζθνπίαο. 

Τα ήδε εθδνζέληα βηβιία ηεο ζεηξάο είλαη ηα επόκελα:  

 

Γξ Μάλνο Γαλέδεο - Γεσξγία Σηαµαηνγηαλλάθε: «Δηζαγσγή 

ζηελ Αζηξηθή Φαζκαηνζθνπία – Μέξνο ΙΙ - Σηµειώσεις στην 
Θεωρία Διάδοση Αθηηλνβνιίαο ζηηο Αζηξηθέο Αηµόζθαηξεο» 
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MSc Γεκήηξεο Σηαζόπνπινο: Δηζαγσγή ζηελ Αζηξηθή 

Φαζκαηνζθνπία - Μέξνο ΙΙΙ: Γηάδνζε Αθηηλνβνιίαο ζε πεξηνρέο 

ηνληζκέλνπ πδξνγόλνπ (ΗΙΙ) 
 

Γξ Δ. Λύξαηδε θαη Γξ Α. Αλησλίνπ (Aζηξνθπζηθνί): «Δηζαγσγή 

ζηελ Αζηξηθή Φαζκαηνζθνπία - Μέξνο IV: Μειεηώληαο ηα 

θάζκαηα ησλ ζεξκώλ αζηέξσλ εθπνκπήο πξνγελέζηεξσλ 

θαζκαηηθώλ ηύπσλ» 
 

MSc Γεκήηξεο Σηαζόπνπινο: «Δηζαγσγή ζηελ Αζηξηθή 

Φαζκαηνζθνπία - Μέξνο V: Δηζαγσγή ζηελ Φπζηθή ησλ 

Quasars» 
 

Γηα ηελ ειεθηξνληθή δσξεάλ ιήςε εμεηδηθεπκέλσλ γλώζεσλ αιιά 

θαη ηνπ ινγηζκηθνύ ASTA ην νπνίν παξήρζεη από ηελ Οκάδα 

Φαζκαηνζθνπίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη είλαη ην 

κνλαδηθό ην νπνίν έρεη ηελ δπλαηόηεηα αλάιπζεο θαη κειέηεο 

πνιύπινθώλ (όζν θαη απιώλ) θαζκαηηθώλ γξακκώλ κπνξείηε λα 

αλαηξέμεηε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο νκάδαο καο:  

http://www.spectroscopyteam.edu.gr/index.php/educational-

material 

Τν πιηθό απηό ζα ζπκπεξηιεθζεί ζε επόκελν βηβιίν καο ζηελ 

αγγιηθή γιώζζα πνύ ζύληνκα.ζα παξνπζηαζηεί 

 

 

Οη ζπγγξαθείο 
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Φσζική ηων αζηεριών* 
 

 

 
 

 

 

*Βαζζηή πδβή αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Μάκμο 

Γακέγδξ ηαζ ηνάημο Θεμδμζίμο: «Τν Σύκπαλ πνπ αγάπεζα – 

Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή», Δηδυζεζξ Γίαοθμξ, Αεήκα 1998 
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H γέλλεζε ηεο Aζηξνθπζηθήο 
Έκα βεβμκυξ πμο παναηηήνζγε ημοξ αζηνμκυιμοξ-παναηδνδηέξ 

ημο 18μο αζχκα ήηακ δ έκημκδ αδζαθμνία ημοξ βζα ηδ ιεθέηδ 

ημο θςηυξ πμο ενπυηακ απυ ηα ιαηνζκά άζηνα. Aοηυ μθεζθυηακ 

αέααζα ζημ υηζ δεκ βκχνζγακ μφηε ηζ είδμοξ πθδνμθμνίεξ 

ιπμνμφζε κα δχζεζ ημ θςξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ, μφηε ηαζ ιε 

πμζμ ηνυπμ εα έπνεπε κα ημ επελενβαζημφκ. Έηζζ, είπακ ςξ 

αβαπδιέκδ ημοξ εκαζπυθδζδ ηδκ απθή παναηήνδζδ ημο 

μονακμφ ηαζ αοηυ ιε ιμκαδζηυ ζηυπμ ηδ ιαεδιαηζηή ιεθέηδ 

ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ υπζ ηδξ θφζδξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ.  

 

 
 

Eηείκμ υιςξ πμο πναβιαηζηά βμήηεοε ημοξ αζηνμκυιμοξ, ηδξ 

ηυηε επμπήξ, ήηακ δ ιεθέηδ ηςκ πθακδηχκ ημο δθζαημφ ιαξ 

ζοζηήιαημξ. Tυζμ ιεβάθμ ήηακ ημ πάεμξ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

ημκηζκχκ βεζηυκςκ ηδξ Γδξ ιαξ, χζηε ―έπμκηαξ παναιεθήζεζ 

εκηεθχξ ηδ ιεθέηδ υθςκ ηςκ άθθςκ μονακίςκ ζςιάηςκ― www.di
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ακέδεζλακ ημοξ πθακήηεξ ςξ ημ ιμκαδζηυ ζπεδυκ ακηζηείιεκμ 

ηςκ αζηνμκμιζηχκ παναηδνήζεχκ ημοξ.  

Eηείκμ υιςξ πμο πναβιαηζηά βμήηεοε ημοξ αζηνμκυιμοξ, ηζξ 

παθαζυηενεξ επμπέξ, ήηακ δ ιεθέηδ ηςκ πθακδηχκ ημο δθζαημφ 

ιαξ ζοζηήιαημξ, ιζα ιεθέηδ ζηεκά ζοκδεδειέκδ ιε ηδκ 

Αζηνμθμβία 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα ηα πνμδβμφιεκα ίζςξ θακηάγμοκ πανάδμλα ζήιενα, ακ 

ακαθμβζζημφιε υηζ ήδδ απυ ημ 1666 μ Iζαάθ Nεύησλ  (Isaac 

Newton, 1642-1727), ακμίβμκηαξ ιζα ιζηνή ζηνμββοθή ηνφπα 

ζημ πανάεονμ ημο βναθείμο ημο ηαζ αθήκμκηαξ ηδ δέζιδ ηςκ 

θςηεζκχκ αηηίκςκ ημο Ήθζμο κα πενάζεζ ιέζα απυ έκα πνίζια, 

παναηήνδζε υηζ ζημκ απέκακηζ ημίπμ ειθακίζηδηε ιζα ηαζκία 

απυ πνχιαηα πμο επζηάθοπηακ εθαθνά ημ έκα ημ άθθμ.  

H εκηοπςζζαηή αοηή δζαδμπή ηςκ πνςιάηςκ ηυηηζκμο, 

πμνημηαθί, ηίηνζκμο, πνάζζκμο, ιπθε ηαζ ζχδμοξ μκμιάζηδηε 

απυ ημκ Nεφηςκα «spectrum», πμο ζηα εθθδκζηά ζδιαίκεζ 

«θάζια», «είδςθμ» ή «μπηαζία». 

οκεπχξ, ηα πεζνάιαηα ημο Nεφηςκα ζημκ ημιέα ηδξ Oπηζηήξ 

έδεζλακ υηζ ημ θεοηυ δθζαηυ θςξ ήηακ ζφκεεημ ηαζ ιε έκα 

Ο Iζαάθ Nεύησλ (Isaac Newton, 1642-1727) 

αλαθαιύπηεη ην «θάζκα» ηνπ Ηιηαθνύ θσηόο 
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πνίζια ακαθουηακ ζε έλζ απθά πνχιαηα απυ ημ ηυηηζκμ ςξ ημ 

ζχδεξ. 

 
 

 

 

Aοηή υιςξ δ ακαηάθορδ ημο Nεφηςκα, πμο απμηάθοπηε ημ πζμ 

μοζζαζηζηυ ιοζηζηυ ημο θςηυξ, δεκ πνδζζιμπμζήεδηε αιέζςξ 

απυ ημοξ αζηνμκυιμοξ ηδξ επμπήξ.  

Έπνεπε κα πενάζμοκ 150 ζπεδυκ πνυκζα ηαζ κα θηάζμοιε ζημ 

1814, χζηε ημ θςηεζκυ ιοαθυ ημφ Γενιακμφ θοζζημφ ηαζ 

μπηζημφ Γηόδεθ θνλ Φξανπλρόθεξ (Joseph von Fraunhofer, 

Joseph von Fraunhofer, 1787-1826 
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1787-1826) κα ζοκδέζεζ «ημ θάζια» ιε ημκ ιαβζηυ ηυζιμ ηςκ 

άζηνςκ. O πενίθδιμξ Γενιακυξ θοζζηυξ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

ηδθεζηυπζμ πμο έθηζαλε ιυκμξ ημο, ιεθέηδζε ιε πνμζμπή ημ 

θάζια ημο Ήθζμο πμο έιπαζκε ζημ βναθείμ ημο ―απυ ιζα 

θεπηή ζπζζιή ημο παναεφνμο ημο― ηαζ ημ μπμίμ, αθμφ 

ακαθουηακ απυ έκα πνίζια πμο είπε ζηενεχζεζ ιπνμζηά απυ ημ 

ηδθεζηυπζυ ημο, ζπδιαηζγυηακ ζημκ πνμζμθεάθιζμ θαηυ ημο. H 

έηπθδλή ημο υιςξ ήηακ ιεβάθδ υηακ παναηήνδζε υηζ ημ 

πμθφπνςιμ είδςθμ ημο θάζιαημξ δζεηυπηεημ απυ έκα πθήεμξ 

ζημηεζκχκ βναιιχκ, ηζξ μπμίεξ  πζεακυηαηα μ Nεφηςκαξ δεκ 

είπε παναηδνήζεζ, επεζδή αοηέξ δεκ είπακ ζπδιαηζζηεί ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ παναηδνήζεχκ ημο, δζυηζ ημ θςξ ημο Ήθζμο ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο πεζνάιαημξ έιπαζκε ζημ δςιάηζμ ημο Nεφηςκα 

υπζ απυ ιζα ζηεκή ζπζζιή, αθθά απυ ιζα ζηνμββοθή ηνφπα 

Mεθεηχκηαξ βζα πμθφ ηαζνυ ημ εηπθδηηζηυ αοηυ θαζκυιεκμ, μ 

Φναμοκπυθεν, δζαπίζηςζε υηζ ημ πθέβια ηςκ ζημηεζκχκ αοηχκ 

βναιιχκ δεκ μθεζθυηακ μφηε ζε ζθάθια ηδξ παναηήνδζήξ ημο, 

μφηε ζε αηέθεζεξ ηςκ επζζηδιμκζηχκ μνβάκςκ. Ωξ εη ημφημο 

ήηακ αέααζμξ πθέμκ υηζ μζ βναιιέξ αοηέξ ημο θάζιαημξ είπακ 

ηάπμζα θοζζηή ζδιαζία ηαζ υηζ ήηακ ζηεκά ζοκδεδειέκεξ ιε ηδ 

θοζζηή ηαηάζηαζδ ημο Ήθζμο. Aθμφ ιεθέηδζε πενίπμο 700 

ζημηεζκέξ δθζαηέξ βναιιέξ δίκμκηάξ ημοξ αθθααδηζηέξ 

μκμιαζίεξ, έζηνερε ημ ηδθεζηυπζυ ημο πνμξ ημοξ πθακήηεξ, ημ 

ακηζηείιεκμ ημο ένςηα ηςκ αζηνμκυιςκ εηείκδξ ηδξ πενζυδμο.  

Tα απμηεθέζιαηα οπήνλακ εηπθδηηζηά. Oζ παναηδνήζεζξ ημο 

έδεζλακ υηζ ηα θάζιαηα ηςκ πθακδηχκ πανμοζίαγακ αηνζαχξ ηζξ 

ίδζεξ ζημηεζκέξ βναιιέξ πμο πανμοζίαγε ημ θάζια ημο Ήθζμο, 

ηαζ μζ μπμίεξ ζήιενα μκμιάγμκηαζ πνμξ ηζιήκ ημο «γξακκέο 

Φξανπλρόθεξ».  
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Σμ Ηθζαηυ θάζια ηαζ μ«βναιιέξ Φναμοκπυθεν». 

Άιεζμ ζοιπέναζια ηδξ παναηήνδζήξ ημο αοηήξ ήηακ υηζ μζ 

πθακήηεξ δεκ έπμοκ δζηυ ημοξ θςξ, αθθά ακαηθμφκ ημ θςξ ημο 

Ήθζμο πμο πέθηεζ επάκς ημοξ. Eπδνεαζιέκμξ απυ αοηή ηδκ 

ακαηάθορδ μ Φναμοκπυθεν έζηνερε ημ ηδθεζηυπζυ ημο πνμξ ηα 

ιαηνζκά αζηένζα, πνμηεζιέκμο κα ηαηαβνάρεζ ηα θάζιαηά ημοξ.  

Aνπζηά παναηήνδζε ημ θάζια ημο είνζμο (α CMa), ημο 

θαιπνυηενμο απθακή αζηένα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηα θάζιαηα 

άθθςκ θαιπνχκ αζηενζχκ. Mεθεηχκηαξ υθα αοηά ηα θάζιαηα 

δζαπίζηςζε υηζ μζ ζημηεζκέξ βναιιέξ υπζ ιυκμκ δζέθενακ απυ 

αοηέξ ημο Ήθζμο, αθθά δζέθενακ ηαζ ιεηαλφ ημοξ, ζακ κα 

δήθςκακ υηζ ηάεε αζηένζ είπε έκα πνμζςπζηυ θαζιαηζηυ 

απμηφπςια! Eηείκδ ηδ ζηζβιή μ εοθοήξ Γενιακυξ επζζηήιμκαξ 

ζοκέθααε ηδκ ζδέα υηζ μζ ζημηεζκέξ βναιιέξ μθείθμκηακ ζε ηάηζ 

πμο ελαθακίγεζ απυ ημ θάζια μνζζιέκα θςηεζκά ηιήιαηά ημο.  

H έκκμζα ηδξ θαζιαηζηήξ βναιιήξ απμννυθδζδξ είπε βεκκδεεί!  

O ιεβάθμξ υιςξ θοζζηυξ δεκ ηαηυνεςζε κα μθμηθδνχζεζ ηζξ 

ένεοκέξ ημο, αθμφ ιυθζξ ηνζάκηα εκκέα εηχκ, ημ 1826, δ 

θοιαηίςζδ δζέημρε ηδ θαιπνή επζζηδιμκζηή ημο πμνεία.  
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Έκα ιένμξ ημο θάζιαημξ ημο είνζμο.  

 

Tν γξακκηθό θάζκα απνξξόθεζεο ηνπ Ήιηνπ 
 

Tμ θάζια ημο μναημφ θςηυξ πμο ζοθθέβμοιε απυ ηα αζηένζα 

ειθακίγεζ αθ’ εκυξ ιεκ ιζα ζοκεπή ιεηααμθή πνχιαημξ πάκς 

ζηδκ πθάηα ―ημ μκμιαγυιεκμ ζοκεπέξ θάζια― αθ’ εηένμο, 

δε, πανμοζζάγεζ ηάπμζεξ ζημηεζκέξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ζε 

ηαεμνζζιέκα ιήηδ ηφιαημξ. Tμ θάζια αοηυ ηαθείηαζ 

«βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ». ημ παναηάης ζπήια 

θαίκεηαζ ημ βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ Fraunhofer ημο 

Ήθζμο.  

Γεκζηά, ημ αζηνζηυ θάζια δζαηυπηεηαζ απυ ζημηεζκέξ βναιιέξ 

ηαζ υπζ ηεθείεξ ελαζηίαξ ηδξ παθζκδνμιζηήξ ηίκδζδξ ημο 

αζηνζημφ εζδχθμο ιπνμζηά απυ ηδ ζπζζιή ημο θαζιαημβνάθμο. 
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Oη θπξηόηεξεο γξακκέο απνξξόθεζεο Fraunhofer ηνπ Ήιηνπ 

. 

 

Aκηίεεηα ιε ημκ Φναμοκπυθεν, μζ ζοιπαηνζχηεξ ημο Γθνπζηάβ 

Pόκπεξη Kίξρνθ (Gustav  Robert Kirchhoff, 1824-1887) ηαζ 

Pόκπεξη Bίιρεικ Mπνύλζελ (Robert Wilhelm Bunsen, 1811-

1899) ενβαγυιεκμζ ζηα ενβαζηήνζα ημο Πακεπζζηδιίμο ηδξ 

Xασθδειαένβδξ αζπμθήεδηακ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ θαιπνχκ 

έβπνςιςκ βναιιχκ πμο ειθακίγμκηακ ζηα θάζιαηα ζημζπείςκ, 

υηακ αοηά ηαίβμκηακ ιεηαηνεπυιεκα ζε αένζα.  www.di
av

los
bo

ok
s.g

r



 

20 

 

 

                        

 

Mε έηπθδλδ δζαπίζηςζακ υηζ ηάεε πδιζηυ ζημζπείμ έδζκε ιζα 

ιμκαδζηή δζάηαλδ θςηεζκχκ βναιιχκ πμο έηζζ ημ δζέηνζκε ηαζ 

ημ δζαπχνζγε απυ η’ άθθα. Tμ ιεβάθμ αήια είπε βίκεζ  

O Kίξρνθ (G.R. Kirchhoff) εθανιυγμκηαξ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ 

ενεοκχκ ημο ζηα θάζιαηα ημο Ήθζμο ηαζ ηςκ αζηενζχκ, 

δζαπίζηςζε ―βζα πνχηδ θμνά― υηζ μζ ζημηεζκέξ θαζιαηζηέξ 

βναιιέξ πμο παναηήνδζε μ Φναμοκπυθεν μθείθμκηακ ζηδκ 

απμννυθδζδ ημο θςηυξ ημο Ήθζμο ηαζ ηςκ αζηένςκ απυ ηα 

ροπνά αένζα πμο ημοξ πενζαάθθμοκ. 

Γζαπίζηςζε αηυια, υηζ ηα αένζα αοηά έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

απμννμθμφκ εηείκεξ αηνζαχξ ηζξ αηηζκμαμθίεξ ημο Ήθζμο ή ηςκ 

άζηνςκ ηζξ μπμίεξ ιπμνμφκ κα εηπέιρμοκ ―ακ αέααζα 

δζεβενεμφκ ζε αηηζκμαμθία. Mε ημκ ηνυπμ αοηυκ 

απμηνοπημβνάθδζε ημ θάζια ημο Ήθζμο, ακαηαθφπημκηαξ ζ’ 

αοηυ ηδκ φπανλδ υπζ ιυκμκ καηνίμο, αθθά ηαζ ζζδήνμο, 

Gustav Robert 

Kirchhoff, 1824-1887 

 

Robert Wilhelm Bunsen, 

1811-1899 
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αζαεζηίμο, ιαβκδζίμο, κζηεθίμο ηαζ πνςιίμο. ηδ ζοκέπεζα 

ιεθέηδζε ηα θάζιαηα ηαζ άθθςκ αζηενζχκ. 

Λίβα πνυκζα ανβυηενα μζ αζηνμκυιμζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ κέεξ 

αοηέξ ιεευδμοξ παναηήνδζδξ, ακαηάθορακ ζημκ Ήθζμ έκα κέμ 

ζημζπείμ πμο δεκ είπε αηυια ακαηαθοθεεί ζηδ Γδ. Tμ κέμ αοηυ 

ζημζπείμ μκμιάζηδηε ήθζμκ (helium) ―επεζδή αηνζαχξ 

ακαηαθφθεδηε ζημκ Ήθζμ― ηαζ δ ακαηάθορή ημο 

ζδιαημδυηδζε ηδ βέκκδζδ ιζαξ κέαξ επμπήξ ζηδκ Aζηνμκμιία, 

ιζαξ επμπήξ πμο μζ αζηνμκυιμζ δεκ εα ελέηαγακ, υπςξ 

ζοκέααζκε παθαζυηενα, ιυκμ ηδκ ηίκδζδ ηαζ ηδ εέζδ ηςκ 

μονακίςκ ζςιάηςκ, αθθά εα ελέηαγακ ηονίςξ ηδ θφζδ ηαζ ηζξ 

ζδζυηδηέξ ημοξ.  

H ζφβπνμκδ Aζηνμθοζζηή είπε βεκκδεεί.  

 

 
Σμ θάζια ημο Ηθίμο 
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Μενζηέξ απυ ηζξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ ημο Ηθίμο (Helium). Οζ 

ηυηηζκεξ βναιιέξ πνμηφπημοκ απυ εεςνδηζηά ιμκηέθα πμο πνμζπεμφκ κα ηζξ 

ακαπαναβάβμοκ 

 

Δηαβάδνληαο ηελ νξαηή πεξηνρή ηνπ θάζκαηνο ηνπ ιεπθνύ 

θσηόο 

Eίκαζ βκςζηυ, πθέμκ, υηζ ακ αθήζμοιε κα πέζεζ ιζα αηηίκα 

θεοημφ θςηυξ, υπςξ είκαζ ημ θςξ ημο Ήθζμο, πάκς ζ’ έκα 

ηνοζηαθθζηυ πνίζια, δ αηηίκα αοηή εα εηηναπεί πνμξ ηδ αάζδ 

ημο πνίζιαημξ, εκχ ζοβπνυκςξ εα ακαθοεεί ζ’ έκα πθήεμξ απυ 

έβπνςιεξ αηηίκεξ. Aκ ηχνα ζηδκ πμνεία ηςκ ελενπυιεκςκ 

αηηίκςκ πανειαάθμοιε έκα πέηαζια, εα ζπδιαηζζηεί πάκς ημο www.di
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ιία ζοκεπήξ έβπνςιδ ηαζκία πμο μκμιάγεηαζ μναηυ θάζια ημο 

θεοημφ θςηυξ 

 

 

 

Tμ θαζκυιεκμ αοηυ δδιζμονβείηαζ επεζδή αηηζκμαμθίεξ 

δζαθμνεηζημφ δείηηδ δζάεθαζδξ πανμοζζάγμοκ δζαθμνεηζηή 

βςκία εηηνμπήξ (δζάεθαζδξ), υηακ πενάζμοκ ιέζα απυ έκα 

δζαεθαζηζηυ ιέζμκ. Έηζζ ημ θεοηυ θςξ ―πμο ζηδκ μοζία είκαζ 

ιία δέζιδ αηηζκμαμθζχκ δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ ηφιαημξ, άνα ηαζ 

δεζηηχκ δζάεθαζδξ―υηακ πενκά ιέζα απυ έκα πνίζια, 

ακαθφεηαζ ζηζξ επζιένμοξ αηηζκμαμθίεξ πμο ημ ζοκεέημοκ. Mε 

ημκ ηνυπμ αοηυκ ζπδιαηίγεηαζ ημ βκςζηυ ζε υθμοξ ιαξ μναηυ 

θάζια ημο θεοημφ θςηυξ. 

Kάεε ιία απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ 

απμηεθείηαζ απυ έκακ πείιαννμ ζςιαηζδίςκ, ηα θςηυκζα, ηα 

μπμία ιεηαθένμοκ ηδκ ίδζα πμζυηδηα εκένβεζαξ, δζαθμνεηζηή 

υιςξ βζα ηάεε ζοκζζηχζα.  

Kάπμζεξ, δζαθμνεηζηήξ εκένβεζαξ ζοκζζηχζεξ ημο θεοημφ 

θςηυξ, εοαζζεδημπμζμφκ ημ ακενχπζκμ ιάηζ ιε δζαθμνεηζηυ 

Αλάιπζε ηνπ θσηόο από πξίζκa 
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ηνυπμ, δδιζμονβχκηαξ ηδκ αίζεδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

πνςιάηςκ ημο μναημφ θάζιαημξ.  

Aοηυ υιςξ πμο πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε είκαζ υηζ μζ μναηέξ 

ζοκζζηχζεξ ημο δθζαημφ θςηυξ, απμηεθμφκ ιυκμ έκα ιζηνυ 

ιένμξ ημο ζοκυθμο ηςκ ζοκζζηςζχκ πμο ημ ζοκεέημοκ. Tμ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ απ’ αοηέξ, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, 

παναιέκμοκ αυναηεξ, εθ’ υζμκ ημ ακενχπζκμ ιάηζ δεκ έπεζ ηδ 

δοκαηυηδηα κα ηζξ ηαηαβνάρεζ, άνα ηαζ κα ηζξ ακηζθδθεεί.  

 

ρέζε ρξώκαηνο κήθνπο θύκαηνο 

 

 
Μζα ιζηνή πενζμπή ηδξ δθεηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ ιεηαλφ 4.3x1014 Hz ηαζ 

7.5x1014 Hz μκμιάγεηαζ μπηζηυ πανάεονμ ηαζ ηδκ ακηζθαιαάκεηαζ ημ ακενχπζκμ ιάηζ 

ζακ ιζα έβπνςιδ ηαζκία δζαθμνεηζηχκ πνςιάηςκ, απυ ημ ηυηηζκμ έςξ ημ ζχδεξ. Η 

ζφκεεζδ υθςκ αοηχκ ηςκ αηηζκμαμθζχκ ιαξ δίκεζ θεοηυ θςξ.  

 

Tύπνη Φαζκάησλ 
Tα θάζιαηα, ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ημοξ, πςνίγμκηαζ ζε δφμ 

ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηα «θάζκαηα εθπνκπήο» ηαζ ηα «θάζκαηα 

απνξξόθεζεο».  

Aξ ελεηάζμοιε εκ ζοκημιία ηζξ δφμ αοηέξ θαζιαηζηέξ ιμνθέξ.  

Oξαηό θάζκα εθπνκπήο μκμιάγμοιε ηδκ εζηυκα πμο παίνκμοιε 

πάκς ζε ιία μευκδ, ακ ιέζς εκυξ πνίζιαημξ ακαθφζμοιε ημ 

θςξ πμο εηπέιπεζ έκα αηηζκμαυθμ ζχια. 
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Aκ δ εηπέιπμοζα πδβή είκαζ έκα δζάπονμ ζηενευ ή οβνυ ζχια 

οπυ ορδθή πίεζδ, εα παναηδνήζμοιε υηζ ημ θάζια ημο 

απμηεθείηαζ απυ ιζα ζοκεπή έβπνςιδ ηαζκία πςνίξ ηαιζά 

δζαημπή απυ ζημηεζκέξ βναιιέξ ή ζημηεζκέξ πενζμπέξ. Tμ 

θάζια αοηυ μκμιάγεηαζ«ζπλερέο θάζκα εθπνκπήο» ημο 

δζάπονμο ζηενεμφ ή οβνμφ.  

Aκηίεεηα εάκ πάνμοιε ημ θάζια ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 

εηπέιπμοκ ηα άημια δζάπονςκ αηιχκ ή δζάπονςκ αενίςκ, εα 

παναηδνήζμοιε ιυκμ μνζζιέκεξ θςηεζκέξ βναιιέξ. H εέζδ ηςκ 

θςηεζκχκ αοηχκ βναιιχκ πάκς ζημ θάζια, δδθαδή δ εκένβεζα 

ηςκ αηηζκμαμθζχκ (θςημκίςκ) πμο ηζξ ζπδιαηίγμοκ ζοκανηήζεζ 

ημο ιήημοξ ηφιαημξ, δίκεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ πμζυηδηα ημο 

εηπέιπμκημξ αενίμο.  

Tμ θάζια αοηυ μκμιάγεηαζ «γξακκηθό θάζκα εθπνκπήο» ημο 

δζάπονμο αηιμφ ή ημο αενίμο.  

 

 
Γναιιζηά θάζιαηα εηπμιήξ ηαζ απμννυθδζδξ 

 

Tμ βναιιζηυ θάζια εηπμιπήξ απμηεθείηαζ απυ ιειμκςιέκεξ 

θςηεζκέξ βναιιέξ ημπμεεηδιέκεξ ζε ζημηεζκυ οπυααενμ ηαζ ζε 

ηαεμνζζιέκα ιήηδ ηφιαημξ πμο ελανηάηαζ απυ ημ είδμξ ηδξ 

φθδξ πμο εηπέιπεζ. 
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Γζάπονα αένζα πμο απμηεθμφκηαζ απυ ιυνζα, δίκμοκ θάζια απυ 

θαιπνέξ ηαζκίεξ (ηαζκζςηυ θάζια-ηαζκίεξ εηπμιπήξ) πάκς ζε 

ζημηεζκυ οπυααενμ. Ίδζαξ ιμνθήξ θάζιαηα δίκμοκ ηαζ αηιμί 

δζαθυνςκ ααζζηχκ πδιζηχκ εκχζεςκ (SO2, CO2 η.ά). 

Aξ ένεμοιε υιςξ ηχνα ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία θαζιάηςκ, 

εηείκςκ πμο μκμιάγμοιε «θάζκαηα απνξξόθεζεο».  

πςξ βκςνίγμοιε, ιυκμ ημ ηεκυ είκαζ ηεθείςξ δζαθακέξ. 

Aκηίεεηα, υθα ηα θεβυιεκα δζαθακή ζχιαηα απμννμθμφκ πάκηα 

έκα ιένμξ απυ ηζξ ζοκζζηχζεξ αηηζκμαμθίεξ ημο θεοημφ θςηυξ 

πμο δζένπμκηαζ ιέζα απ’ αοηά. Aπμηέθεζια αοημφ ημο 

θαζκμιέκμο είκαζ, ακ ημ θεοηυ θςξ πενάζεζ ιέζα απυ έκα 

δζαθακέξ ζχια, αοηυ κα ηναηά έκα ιένμξ ημο θάζιαημξ ηδξ 

εκένβεζαξ, δδθαδή ημο ανπζημφ θεοημφ θςηυξ. 

Tμ ιένμξ ημο θάζιαημξ εηπμιπήξ πμο απμιέκεζ ιεηά ηδκ 

απμννυθδζδ, μκμιάγεηαζ θάζκα απνξξόθεζεο ηαζ ακ ημ 

απμηοπχζμοιε πάκς ζ’ έκα πέηαζια αθέπμοιε πςξ 

πανμοζζάγεζ ζημηεζκέξ πενζμπέξ ή βναιιέξ, παναηηδνζζηζηέξ 

ημο απμννμθμφκημξ ιέζμο.  

 

 
Γναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ 

 

Έηζζ, αένζα πμο ανίζημκηαζ οπυ παιδθή εενιμηναζία ηαζ πίεζδ 

ηαζ πμο πανειαάθθμκηαζ ιεηαλφ ημο πεηάζιαημξ ηαζ ηδξ 

θςηεζκήξ πδβήξ, δ μπμία δδιζμονβεί  ζοκεπέξ θάζια,  δίκμοκ 

ζημηεζκέξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ή ηαζκίεξ. Aοηέξ ανίζημκηαζ εηεί 

υπμο ηα άημια ή ηα ιυνζα ηςκ ίδζςκ αενίςκ, υηακ είκαζ ζε 

δζάπονδ ηαηάζηαζδ, δίκμοκ θςηεζκέξ βναιιέξ ή ηαζκίεξ 

(ηαζκζςηά θάζιαηα-ηαζκίεξ απμννυθδζδξ). www.di
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πςξ ηαζ ηα θάζιαηα εηπμιπήξ, έηζζ ηαζ ηα θάζιαηα 

απμννυθδζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε ζοκεπή, ζε βναιιζηά ηαζ ζε 

ηαζκζςηά. 

οκεπή θάζιαηα απμννυθδζδξ δίκμοκ ηα δζαθακή ζηενεά ηαζ 

οβνά. Tα ζοκεπή θάζιαηα απμννυθδζδξ πανμοζζάγμκηαζ ςξ 

θςηεζκέξ ηαζκίεξ πμο δζαηυπημκηαζ απυ ζημηεζκέξ πενζμπέξ. 

Tμ βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ απμηεθείηαζ απυ ζοκεπέξ 

θάζια εηπμιπήξ ζημ μπμίμ πανμοζζάγμκηαζ ζημηεζκέξ βναιιέξ 

ζε εηείκα αηνζαχξ ηα ιήηδ ηφιαημξ, ηα μπμία έπμοκ 

απμννμθδεεί απυ ημ αένζμ πμο έπεζ πανειαθδεεί. πςξ είκαζ 

θοζζηυ, ημ βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ παναηηδνίγεζ ημ 

είδμξ ηςκ αηυιςκ ημο αενίμο πμο πνμηαθεί ηδκ απμννυθδζδ. 

Tα ηαζκζςηά θάζιαηα απμννυθδζδξ απμηεθμφκηαζ απυ έκα 

ζφκμθμ ζημηεζκχκ βναιιχκ, πμο ανίζημκηαζ πμθφ ημκηά ιεηαλφ 

ημοξ, δδιζμονβχκηαξ εονείεξ ζημηεζκέξ πενζμπέξ πάκς ζημ 

ζοκεπέξ θςηεζκυ οπυααενμ. 

Tα θάζιαηα αοηά δδιζμονβμφκηαζ ακ πανειαθδεμφκ δζαημιζηά 

ή ηνζαημιζηά αένζα ―ή ιμνζαηά δζαθφιαηα ζηενεχκ ή οβνχκ― 

ιεηαλφ ηδξ πδβήξ ημο θεοημφ θςηυξ ηαζ ημο ηαηεοεοκηήνα ημο 

θαζιαημβνάθμο.  

H εέζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ απμννυθδζδξ πάκς ζημ 

θάζια, ηαεμνίγεηαζ απυ ημκ κυιμ ηδξ αλαζηξνθήο ησλ 

θαζκαηηθώλ γξακκώλ. 

φιθςκα ι’ αοηυκ, ακ θεοηυ θςξ πενάζεζ ιέζα απυ έκα 

απμννμθμφκ ιέζμκ, αοηυ εα ηναηήζεζ (απμννμθήζεζ) εηείκμ ημ 

ημιιάηζ ημο θάζιαημξ πμο ιπμνεί κα ημ εηπέιρεζ, ακ 

ακηίζημζπα δζεβενεεί ζε αηηζκμαμθία.  
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Ακαζηνμθή ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ. ηακ ημ αένζμ ακαβηαζηεί κα 

εηπέιρεζ αηηζκμαμθία, εηπέιπεζ ζηα ιήηδ ηφιαημξ ζηα μπμία αηνζαχξ 

ιπμνεί κα απμννμθήζεζξ εκένβεζα. 

 

Tν θαηλόκελν Doppler-Fizeau 

Γφνς ζημ 1848 μ Aοζηνζαηυξ ιαεδιαηζηυξ ηαζ θοζζηυξ 

Kξίζηηαλ Nηόπιεξ, (Christian Doppler, 1803-1853) ακαηάθορε 

έκα θαζιαηζηυ θαζκυιεκμ πμο έιεθθε κα ακμίλεζ κέμοξ 

μνίγμκηεξ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ηζκήζεςκ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ. O 

Doppler ακαηάθορε ημ θαζκυιεκμ ιεηααμθήξ ηδξ ζοπκυηδηαξ 

εκυξ ηφιαημξ, πμο εηπέιπεηαζ απυ ιζα ηζκμφιεκδ ―ςξ πνμξ ημκ 

παναηδνδηή― πδβή. 

 
 

                                    Christian Doppler, 1803-1853 www.di
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Tμ θαζκυιεκμ αοηυ δζενεοκήεδηε ανβυηενα απυ ημκ Γάθθμ 

θοζζηυ Aξκάλ Φηδό (Armand Fizeau, 1819-1896), πμο 

παναηήνδζε ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ πνμξ ημ 

ενοενυ ηιήια ημο θάζιαημξ, ιζαξ πδβήξ πμο απμιαηνφκεηαζ 

απυ ημκ παναηδνδηή (1848). O Fizeau αεθηίςζε ζδιακηζηά ηδ 

εεςνδηζηή δζενεφκδζδ ημο θαζκμιέκμο, ηαζ δζαηφπςζε ηδκ 

ηεθζηή ιαεδιαηζηή ημο έηθναζδ. φιθςκα, θμζπυκ, ιε ημκ κυιμ 

Doppler-Fizeau (D-F), υπςξ μκμιάζηδηε μ κυιμξ πμο δζέπεζ ημ 

θαζκυιεκμ, oζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ εκυξ εηπέιπμκημξ ζχιαημξ 

εα ιεηαημπζζημφκ πνμξ ηα ιζηνυηενα ιήηδ ηφιαημξ (πνμξ ημ 

ζχδεξ) ή πνμξ ηα ιεβαθφηενα (πνμξ ημ ενοενυ), ακάθμβα ιε ημ 

ακ δ θςηεζκή πδβή πθδζζάγεζ ή απμιαηνφκεηαζ ακηίζημζπα απυ 

ημκ παναηδνδηή ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ παναηήνδζδξ. 

 

 
Armand Fizeau, 1819-1896 

 

H θαζκαηηθή κεηαηόπηζε 
Aκ ημ ζχια πμο αηηζκμαμθεί πανμοζζάγεζ ζα ζπεηζηή ηίκδζδ ζε 

ζπέζδ ιε ημκ παναηδνδηή ηαζ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ 

παναηήνδζδξ (αηηζκζηή δζεφεοκζδ) ιε ηαπφηδηα ο (αηηζκζηή 

ηαπφηδηα), ηυηε ημ ιήημξ ηφιαημξ ιζαξ θαζιαηζηήξ βναιιήξ θ 

εα ιεηαημπζζηεί ηαηά Γθ.  
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H ιεηαηυπζζδ αοηή δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

Γθ/θ=ο/c 

υπμο: c είκαζ δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ.  

ήιενα έπεζ απμδεζπεεί υηζ ακ δ ηαπφηδηα ο είκαζ ζπεηζηζζηζηή, 

πθδζζάγεζ δδθαδή ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, δ ιεηαηυπζζδ Γθ εα 

δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

ο/c =(1+z)-1/(1+z)+1, υπμο z=Γθ/θ 

ηακ ημ ακηζηείιεκμ δεκ ιεηαημπίγεηαζ αηηζκζηά, ιε αάζδ ημκ 

κυιμ (D-F), ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ιυκμ ηδκ αηηζκζηή 

ζοκζζηχζα ηδξ ηαπφηδηαξ (οαηηζκζηή=οsini υπμο i είκαζ δ μλεία 

βςκία πμο ζπδιαηίγεζ μ μπηζηυξ άλμκαξ ημο παναηδνδηή ιε ηδκ 

δζεφεοκζδ ηίκδζδξ ημο ζχιαημξ. 
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O πνχημξ πμο πνδζζιμπμίδζε ηδκ ακαηάθορδ ηςκ Doppler-

Fizeau, ήηακ μ Άββθμξ αζηνμκυιμξ Γνπίιηακ Xάγθηλο (William 

Huggins, 1824-1910), μ μπμίμξ ημ 1868 ιεθεηχκηαξ ημ θάζια 

ημο είνζμο   

εκηυπζζε ιζα εθαθνά ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ ημο βναιιχκ 

πνμξ ημ ηυηηζκμ, βεβμκυξ πμο ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ D-F 

ζήιαζκε υηζ ημ αζηένζ αοηυ απμιαηνφκεηαζ απυ ηδ Γδ ιε 

ηαπφηδηα 50 Km/sec ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ παναηήνδζήξ ημο.  

Aπυ ηυηε πέναζακ πάνα πμθθά πνυκζα, ιέπνζ κα θεάζμοιε ζηδκ 

επμπή πμο ιέζς αοημφ ημο θαζκμιέκμο, μζ αζηνμκυιμζ εα 

άνπζγακ κα ιεηνμφκ ζοζηδιαηζηά ηδκ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία μζ 

βαθαλίεξ ή ηα άζηνα απμιαηνφκμκηακ ή πνμζέββζγακ ηδ Γδ 

ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ηδξ παναηήνδζήξ ημοξ.  
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                                               William Huggins, 

1824-1910 

ήιενα βκςνίγμοιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηαηά ηδκ μπμία έκαξ 

αζηέναξ πενζαάθθεηαζ απυ αηιυζθαζνα ή βεκζηυηενα απυ έκα 

αένζμ ηέθοθμξ, δ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ 

απμννυθδζδξ, πενζβνάθεζ ηζξ αηηζκζηέξ ηαπφηδηεξ δζαζημθήξ ή 

ζοζημθήξ ηςκ δζαθυνςκ πενζμπχκ ημο αενίμο πμο ημκ 

πενζαάθθεζ.  

Mέζς, θμζπυκ, ηδξ θαζιαημζημπίαξ ιπμνμφιε κα πάνμοιε 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ πδιζηή ζφκεεζδ ηςκ αζηνζηχκ 

αηιμζθαζνχκ. Aκ, υιςξ, οπεζζένπμκηαζ ηαζ ιεηαημπίζεζξ ηςκ 

θαζιαηζηχκ βναιιχκ, θυβς ημο θαζκμιέκμο D-F, ηυηε 

ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηαζ ηδκ αηηζκζηή ηαπφηδηα ηςκ 

αηιμζθαζνζηχκ πενζμπχκ ημο άζηνμο ηαηά ιήημξ ηδξ βναιιήξ 

παναηήνδζδξ. 
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Σμ θαζκυιεκμ D-F. Οζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ ημο βαθαλία 

(δεφηενμ θάζια) είκαζ ιεηαημπζζιέκεξ πνμξ ηδκ ενοενά πενζμπή ημο 

θάζιαημξ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ ακηίζημζπεξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ημο Ήθζμε ιαξ 

(πνχημ θάζια). Η ηζιή αοηήξ ηδξ ιεηαηυπζζδξ είκαζ εκδεζηηζηή ηδξ αηηζκζηήξ 

ηαπφηδηαξ ημο βαθαλία. 

 

H ζρεηηθηζηηθή κεηαηόπηζε Doppler 
φιθςκα ιε ημ κυιμ D-F, δ αηηζκζηή ηαπφηδηα απμιάηνοκζδξ 

ηςκ βαθαλζχκ v  δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 






c

v
z , 

υπμο   ημ ιήημξ ηφιαημξ ιζαξ ηοπαίαξ θαζιαηζηήξ βναιιήξ 

ημο βαθαλία ηαζ   δ ιεηαηυπζζή ηδξ θυβς ημο θαζκμιέκμο D-

F. 

Mε ημκ ηνυπμ αοηυ, μ κυιμξ ημο Hubble παίνκεζ ηδ ιμνθή: 

rHzc   

ηδκ πενίπηςζδ πμο δ v  πθδζζάγεζ ηδκ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, ημ 

z  δίκεηαζ αηνζαέζηενα απυ ηδ ζπέζδ: www.di
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1

1

1









c

v
c

v

z  

 

Σέθμξ, αοηυ πμο εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ υηζ δ αηνζαήξ 

έηθναζδ ημο κυιμο ημο Hubble δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

 1
2

22

 q
c

rH
Hrzc  

υπμο δ πμζυηδηα q ηαθείηαζ πανάβςκ επζανάδοκζδξ. 

φιθςκα ιε ηδ Θεςνία ηδξ πεηζηυηδηαξ, υιςξ, δ ιεηαηυπζζδ 

ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ηςκ βαθαλζχκ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ 

ιυκμ απμηέθεζια θαζκμιέκμο Doppler, άνα κα ιδκ δδθχκεζ ελ 

μθμηθήνμο αηηζκζηή απμιάηνοκζδ ηςκ βαθαλζχκ. Πνάβιαηζ, 

υπςξ βκςνίγμοιε ζήιενα, ημ θςξ εκυξ βαθαλία, υηακ πενάζεζ 

ημκηά απυ έκα ζζπονυηαημ πεδίμ αανφηδηαξ —υπςξ εηείκα πμο 

ζπδιαηίγμκηαζ π.π. ζημ πενζαάθθμκ εκυξ αζηένα κεηνμκίςκ ή 

ιζαξ ιαφνδξ ηνφπαξ—, ζηδκ πνμζπάεεζά ημο κα ημ οπενκζηήζεζ 

ηαζ κα απμιαηνοκεεί απ’ αοηυ, πάκεζ εκένβεζα. Αοηυ έπεζ ςξ 

απμηέθεζια ηα ιήηδ ηφιαημξ υθςκ ηςκ δζαθμνεηζηχκ 

επζιένμοξ αηηίκςκ, μζ μπμίεξ ζοκηζεέιεκεξ δδιζμονβμφκ ηδκ 

αίζεδζδ ημο θςηυξ ημο βαθαλία, κα ιεηαημπίγμκηαζ πνμξ ηδκ 

ενοενή πενζμπή ημο θάζιαημξ. 

H βαξπηηθή κεηαηόπηζε 

Oζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ημο θςηυξ εκυξ βαθαλία, υηακ 

πενάζμοκ ζε απυζηαζδ R  απυ έκα πεδίμ αανφηδηαξ πμο 

δδιζμονβείηαζ απυ ιζα ιάγα M, εα ιεηαημπζζημφκ ηαηά έκακ 

πανάβμκηα z  πμο δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

2c
R

M
Gz   www.di
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υπμο 



z , c  δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ, G  δ παβηυζιζα 

ζηαεενά ηδξ αανφηδηαξ,   ημ ιήημξ ηφιαημξ ιζαξ ηοπαίαξ 

θαζιαηζηήξ βναιιήξ ημο βαθαλία ηαζ   δ ιεηαηυπζζή ηδξ 

θυβς ημο θαζκμιέκμο D-F. 

H ακαηάθορδ αοημφ ημο θαζκμιέκμο επακαθένεζ ζημ 

πνμζηήκζμ ηδκ οπυεεζδ ηδξ δζαζημθήξ ημο φιπακημξ ηςκ 

βαθαλζχκ ηαζ ηζξ ημζιμθμβζηέξ εεςνίεξ πμο ζηδνίγμκηαζ ζ’ 

αοηήκ. Κάηζ ηέημζμ ήηακ ακαιεκυιεκμ απυ ηδ ζηζβιή πμο δ 

ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ηςκ βαθαλζχκ δεκ 

ενιδκεφεηαζ πθέμκ ιμκμζήιακηα ςξ δζαζημθή ημο φιπακημξ. 

ηακ απμδείπηδηε πεζναιαηζηά δ αθήεεζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ 

εεςνίαξ, νχηδζακ ημκ Ασκζηάζκ βζα ημ ηζ εα έθεβε ακ δ εεςνία 

ημο απμδεζηκουηακ θακεαζιέκδ. 

Δηείκμξ απάκηδζε: «Θα έιεγα: Kξίκα γηα ην Θεό, γηαηί ε ζεσξία 

είλαη νπσζδήπνηε ζσζηή». 
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Σα κειαλά ζώκαηα ησλ αζηεξηώλ* 

 

 
 

 

 

 

 
*Βαζζηή πδβή αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Μάκμο 

Γακέγδξ ηαζ ηνάημο Θεμδμζίμο: «Τν Σύκπαλ πνπ αγάπεζα – 

Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή», Δηδυζεζξ Γίαοθμξ, Αεήκα 1998 
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Eάκ έκα ζχια δεπεεί ιζα πμζυηδηα εκένβεζαξ οπυ ιμνθήκ 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ δζαθυνςκ ιδηχκ ηφιαημξ, εα 

απμννμθήζεζ ιυκμ ηάπμζμ πμζμζηυ ηδξ, εκχ ημ οπυθμζπμ εα ημ 

ακαηθάζεζ.  

Oκμιάγμοιε «ιέθακ ζχια» ημ ζδεαηυ εηείκμ ζχια πμο ζε 

εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία* έπεζ ηδκ ζδζυηδηα κα απμννμθά  

πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία υθςκ ακελανηήηςξ ηςκ ιδηχκ 

ηφιαημξ αθθά υπζ ζζυπμζα.  

 
* Θενιμδοκαιζηή ζζμννμπία=δ εενιμηναζία έπεζ ηδκ ίδζα ηζιή ζ’ μθυηθδνμ 

ημ εεςνμφιεκμ αένζμ ιέζμκ.  

 

Eθ’ υζμκ υιςξ ημ ιέθακ ζχια ιπμνεί κ’ απμννμθά εκένβεζα 

υθςκ ηςκ ιδηχκ ηφιαημξ, αάζεζ ημο κυιμο ηδξ ακαζηνμθήξ 

ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ, ακ δζεβενεεί ζε αηηζκμαμθία ιπμνεί 

κα εηπέιρεζ μιμίςξ εκένβεζα ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ. 

 

 
 

 

 

Aοηυ υιςξ πμο πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε είκαζ υηζ δ πμζυηδηα 

ηδξ εκένβεζαξ πμο απμννμθά ή εηπέιπεζ ημ ιέθακ ζχια ζε ηάεε 

Max Planck (1858-1947) 
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ιήημξ ηφιαημξ δεκ είκαζ δ ίδζα, αθθά ελανηάηαζ απυ ηδ 

εενιμηναζία ημο T.  

H ηαηακμιή ηδξ αηηζκμαμθίαξ (εκένβεζαξ) εκυξ ιέθακμξ 

ζχιαημξ ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ, απμηεθεί αοηυ πμο 

μκμιάγμοιε «ζπλερέο θάζκα εθπνκπήο ηνπ», θαζκυιεκμ πμο 

ιεθεηήεδηε απυ ημκ Max Planck (1858-1947) ηαζ πενζβνάθεηαζ 

απυ ηδ ζπέζδ: 

 

 
1

1

2 5





KT

hc

e

hc
TE






 

υπμο:  

Eθ(T) είκαζ δ ζηακυηδηα εηπμιπήξ ημο ιέθακμξ ζχιαημξ ζε 

δεδμιέκδ εενιμηναζία T ηαζ ιήημξ ηφιαημξ θ (ιμκμπνςιαηζηή 

εζδζηή έκηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ), πμο εηθνάγεζ ηδκ ζζπφ ηδκ 

μπμία αηηζκμαμθεί δ ιμκάδα ηδξ επζθάκεζαξ ημο ζχιαημξ ζηζξ 

ζοκεήηεξ αοηέξ.  

T είκαζ δ απυθοηδ εενιμηναζία ημο ιέθακμξ ζχιαημξ ζε 

ααειμφξ Kelvin, 

θ είκαζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ιεηνμφιεκμ ζε cm, 

h=6,624 x 10
-27

 erg.sec απμηεθεί ηδ ζηαεενά δνάζεςξ ημο 

Planck, 

c=2,998 x 10
10

 cm.sec
-1

 είκαζ δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ ηαζ ηέθμξ, 

K=1,38 x 10
-16

 erg.deg
-1

 είκαζ δ ζηαεενά ημο Boltzmann.  

Aκ παναζηήζμοιε βναθζηά ηδκ εκένβεζα E πμο εηπέιπεζ έκα 

ιέθακ ζχια εενιμηναζίαξ T ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ θi, εα 

πάνμοιε ιζα ηαιπφθδ, δ μπμία ηαζ εα απμηεθεί ηδ βναθζηή 

απεζηυκζζδ ημο ζοκεπμφξ θάζιαημξ εηπμιπήξ ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ιέθακμξ ζχιαημξ.  
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Planck θαη Einstein 

 

O κυιμξ ημο Planck εηθνάγεηαζ ηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

 

 

1

12
2

3





KT

h

e
c

h
TB




 

 

υπμο δ έκηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ Bκ(T) ιεηνζέηαζ ζε erg sec
-1

 

cm
-2

 sterad
-1

 Hz
-1

 ηαζ αοηή είκαζ δ εκένβεζα πμο εηπέιπεζ έκα 

ιέθακ ζχια ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο (ακά Hz) απυ ηάεε ιμκάδα 

ηδξ επζθάκεζάξ ημο ηαζ ιέζα ζηδ ιμκάδα ζηενεάξ βςκίαξ, υηακ 

ανίζηεηαζ ζε εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία ηαζ έπεζ εενιμηναζία T. 

Aπυ ηδκ πζμ πάκς ζπέζδ πνμηφπηεζ υηζ ηα ζχιαηα πμο έπμοκ 

ηδκ ίδζα εενιμηναζία T, εηπέιπμοκ ηαζ ηδκ ίδζα έκηαζδ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ, ακελάνηδηα απυ ηδ ζφζηαζή ημοξ. 

Eλαζηίαξ αοημφ ημο βεβμκυημξ, δεκ ιπμνμφιε κα πάνμοιε 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδ πδιζηή ζφζηαζδ εκυξ άζηνμο ελεηάγμκηαξ 

ημ ζοκεπέξ θάζια ημο, εκχ ακηίεεηα ιπμνμφιε κα εηηζιήζμοιε 

ηδ εενιμηναζία ημο. www.di
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Mε αάζδ ημκ κυιμ ημο Planck ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηδ 

εενιμηναζία εκυξ άζηνμο ιεηνχκηαξ ηδκ έκηαζδ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ημο. Mε εθανιμβή ημο κυιμο ημο Planck ανέεδηε 

υηζ υζμ αολάκεζ δ εενιμηναζία ηυζμ αολάκεζ ηαζ δ έκηαζδ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ υηζ δ αφλδζδ αοηή ηδξ αηηζκμαμθίαξ βίκεηαζ 

ηαπφηενα ζηα ιζηνυηενα ιήηδ ηφιαημξ. Γδθαδή, ημ πμζυκ ηδξ 

ζοκμθζηήξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ άζηνςκ, πμο πανμοζζάγμοκ 

παιδθέξ εενιμηναζίεξ, είκαζ ηυζμ ιζηνυηενμ, υζμ δ 

εενιμηναζία ημοξ είκαζ ιζηνυηενδ. Eπίζδξ ιέζς ημο κυιμο ημο 

Planck ανίζημοιε ημ ιήημξ ηφιαημξ ζημ μπμίμ παναηδνείηαζ δ 

ιέβζζηδ έκηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ημο άζηνμο. H απυθοηδ εενιμηναζία ημο Ήθζμο, 

υπςξ οπμθμβίγεηαζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο κυιμο ημο Planck 

ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ 5.800 ηαζ 6.300 K. 

 
πςξ παναηδνμφιε ζημ ζπήια αζηένζα (ηα μπμία εεςνμφκηαζ ιεθακα 

ζχιαηα) δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ πανμοζζάγμοκ ημ ιεβζζηυ ηδξ 

ηαηακμιήξ Planck  ζε δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ υπςξ πνμαθέπεζ μ κυιμξ 

ημο Wien. www.di
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H εκένβεζα ηδξ αηηζκμαμθίαξ εκυξ ιέθακμξ ζχιαημξ 

ιεηαθένεηαζ ζημκ πχνμ, απυ θςηυκζα δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ 

ηφιαημξ, ηάεε έκα απυ ηα μπμία θένεζ εκένβεζα E πμο 

οπμθμβίγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ:  

E=hκ ή E=hc/θ 

εθ’ υζμκ c=κθ, υπμο κ είκαζ δ ζοπκυηδηα ηδξ εηπειπυιεκδξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαζ h δ ζηαεενά δνάζεςξ ημο Planck.  

 

H αθηηλνβνιία ησλ αζηεξηώλ 

H αηηζκμαμθία ηςκ αζηενζχκ πμο ακηζθαιαακυιαζηε ηαζ 

ζοθθέβμοιε ζηα βήζκα παναηδνδηήνζά ιαξ, μθείθεηαζ ααζζηά ζε 

ηνεζξ θοζζηέξ δζενβαζίεξ πμο ζοκηεθμφκηαζ ζηα πθαίζζα ημο 

άζηνμο: 

Wilhelm Wien  

(1864-1928) 
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1. Θεξκηθή αθηηλνβνιία: Oκμιάγμοιε ηδκ αηηζκμαμθία πμο 

εηπέιπεηαζ απυ έκα ζχια θυβς ηδξ εενιζηήξ ηαηάζηαζήξ ημο. 

Η έκηαζδ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ πενζβνάθεηαζ απυ ημκ 

κυιμ ημο Planck, εκχ ημ ιήημξ ηφιαημξ πμο ακηζζημζπεί ζημ 

ιέβζζημ ηδξ έκηαζδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ απυ ημκ κυιμ ημο Wien. 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ηα αζηένα ιε ιζα πάνα πμθφ ηαθή 

πνμζέββζζδ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ιέθακα ζχιαηα 

 

 
Η ηαηακμιή ηδξ έκηαζδ ηδξ εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ζχιαηα 

δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ ημο Planck 

 

2. Aθηηλνβνιία Σύγρξνηξνλ: Oκμιάγμοιε ηδκ αηηζκμαμθία πμο 

εηπέιπεηαζ υηακ δθεηηνυκζα ιε ζπεηζηζζηζηέξ ηαπφηδηεξ 

πενζζηνέθμκηαζ ιέζα ζε έκα ιαβκδηζηυ πεδίμ. H αηηζκμαμθία 

αοηή δδιζμονβεί ζοκεπέξ θάζια, εηπέιπεηαζ ιέζα ζηα υνζα 

εκυξ ζηεκμφ ηχκμο βςκίαξ α=2moc
2
/E ιε άλμκα ηάεεημ ζηδ 

δζεφεοκζδ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο, υπμο mo δ ιάγα δνειίαξ ημο 

δθεηηνμκίμο ηαζ E δ εκένβεζά ημο. 

 

3. Aθηηλνβνιία  πιάζκαηνο: Oθείθεηαζ ζηζξ ηαθακηχζεζξ ηςκ 

ζυκηςκ ορδθμφ ζμκζζιμφ ημο πθάζιαημξ ηαζ εηπέιπεηαζ ζηα 

ιεβάθα ιήηδ ηφιαημξ (πενζμπή ναδζμηοιάηςκ). 
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Tξεηο βαζηθνί λόκνη ηεο Φπζηθήο 

Mζα ιμνθή αηηζκμαμθίαξ πμο δεπυιαζηε απυ ηα άζηνα, υπςξ 

ακαθέναιε) είκαζ δ εενιζηή αηηζκμαμθία, ηδκ μπμία εηπέιπεζ 

ηάεε ζχια θυβς ηδξ εενιζηήξ ημο ηαηάζηαζδξ. Έκα ζχια 

εηπέιπεζ εενιζηή αηηζκμαμθία, υηακ δ ηαηακμιή ηδξ εκένβεζάξ 

ημο, αημθμοεεί ηδκ ηαηακμιή ιέθακμξ ζχιαημξ. Aπμηέθεζια 

ημο πνμδβμφιεκμο βεβμκυημξ είκαζ υηζ ηα αζηένζα, ιε ιζα ηαθή 

πνμζέββζζδ, υπςξ ήδδ έπμοιε πεζ, ζοιπενζθένμκηαζ ζακ ιέθακα 

ζχιαηα ηάπμζαξ ζοβηεηνζιέκδξ εενιμηναζίαξ. Aοηυ ζδιαίκεζ 

υηζ δ ζοκεπήξ ζοκζζηχζα εηπμιπήξ ημο θάζιαημξ (ζοκεπέξ 

θάζια εηπμιπήξ) εκυξ αζηενζμφ, δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ηδκ 

ελμιαθοζιέκδ ηαιπφθδ, πμο πνμηφπηεζ ακ αθαζνέζμοιε απυ ημ 

θάζια ηζξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ, πανμοζζάγεζ ζε ιζα πνχηδ 

πνμζέββζζδ ηδ θαζιαηζηή ηαηακμιή ηδξ αηηζκμαμθίαξ εκυξ 

ιέθακμξ ζχιαημξ. 

Aπυ ηδ ιεθέηδ ηςκ θαζιάηςκ πζθζάδςκ αζηενζχκ ηαηαθήλαιε 

ζηα επυιεκα ζοιπενάζιαηα: 

ηδκ εζηυκα ιπμνμφιε κα δζαηνίκμοιε ζηδκ πενίπηςζδ εκυξ 

Quasar ημκ πίδαηα πμο εηπέιπεζ αηηζκμαμθία ζφβπνμηνμκ 

www.di
av

los
bo

ok
s.g

r



 

44 

 

α. Tα θάζιαηα ηςκ πενζζζυηενςκ αζηενζχκ είκαζ ζφκεεηα. 

Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ απμηεθμφκηαζ απυ ιζα ζοκεπή ζοκζζηχζα 

εηπμιπήξ (ζοκεπέξ θάζια εηπμιπήξ), δ μπμία δζαηυπηεηαζ απυ 

θαζιαηζηέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ ή εηπμιπήξ. 

α. Oζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ηςκ αζηενζχκ ανίζημκηαζ ζηα ίδζα 

ιήηδ ηφιαημξ ιε ηζξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ηςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ πμο ακζπκεφμκηαζ ζηδ Γδ. 

ηδκ πενίπηςζδ εκυξ ιέθακμξ ζχιαημξ εηηυξ ημο κυιμο ημο 

Planck ζζπφμοκ μζ επυιεκμζ δφμ κυιμζ ηδξ Φοζζηήξ, πμο 

εθανιυγμκηαζ ηαζ ζηα αένζα, ηα μπμία ιε ηαθή πνμζέββζζδ 

εεςνμφκηαζ ιέθακα ζχιαηα. 

 

Nόκνο ηνπ Wien 

ηακ αολδεεί δ εενιμηναζία εκυξ ζχιαημξ πμο εηπέιπεζ 

εενιζηή εκένβεζα, ηυηε αολάκεηαζ ηαζ δ έκηαζδ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ βζα υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ ηαζ ημ ιέβζζημ ηδξ 

ηαηακμιήξ ηδξ εκένβεζαξ ιεηαημπίγεηαζ πνμξ ηα ιζηνυηενα ιήηδ 

ηφιαημξ (ορδθυηενεξ εκένβεζεξ). 

 

 
 

Wilhelm Wien 

(1864-1928) 
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Aκ βκςνίγμοιε ηδ εενιμηναζία εκυξ ιέθακμξ ζχιαημξ 

ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ζε πμζμ ιήημξ ηφιαημξ εηπέιπεζ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο, δδθαδή ζε πμζμ ιήημξ 

ηφιαημξ ανίζηεηαζ ημ ιέβζζημ ηςκ πνμδβμφιεκςκ ηαιποθχκ 

ιέζς ημο κυιμο ηδξ ιεηαηυπζζδξ ημο Wien, πμο μκμιάζηδηε 

έηζζ απυ ημκ Γενιακυ θοζζηυ Wilhelm Wien (1864-1928), 

ανααείμ Nυιπεθ Φοζζηήξ ημ 1911, πμο ημκ δζαηφπςζε ημ 1893. 

 

 
Ο κυιμξ ημο Wien 

 

O κυιμξ ημο Wien εηθνάγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

gradcmT  28973,0max  

 

υπμο ημ θ ιεηνάηαζ ζε cm ηαζ δ εενιμηναζία T ζε ααειμοξ 

Kelvin. O κυιμξ αοηυξ πενζβνάθεζ ηδ δζαδζηαζία ηδξ αθθαβήξ www.di
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ημο πνχιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, ηαεχξ ηαοηυπνμκα 

ιεηααάθθεηαζ δ εενιμηναζία ηδξ πδβήξ εηπμιπήξ. 

H ιεβίζηδ έκηαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ εηδδθχκεηαζ ζε ηυζμ 

ιζηνυηενμ ιήημξ ηφιαημξ, υζμ ιεβαθοηένδ είκαζ δ 

εενιμηναζία. οκεπχξ υζμκ αθμνά ημ ιέθακ ζχια, 

αηηζκμαμθεί ιεκ ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ, αθθά δ ιεβίζηδ 

αηηζκμαμθία ημο πανέπεηαζ απυ μνζζιέκμ ιήημξ ηφιαημξ, πμο 

είκαζ ηυζμ ιζηνυηενμ, υζμ ορδθυηενδ είκαζ δ εενιμηναζία. 

Γδθαδή, ακ βκςνίγμοιε ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ ιεβίζηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ανίζημοιε αιέζςξ απυ ημκ κυιμ ημο Wien ηδκ 

απυθοηδ εενιμηναζία ημο άζηνμο. Eθανιυγμκηαξ ημκ κυιμ ημο 

Wien ζηδκ πενίπηςζδ ημο Ήθζμο ανίζημοιε απυθοηδ 

εενιμηναζία ίζδ ιε 6.150 K. 

 

Nόκνο ησλ Stefan-Boltzmann* 

 

 
 

 

 

O κυιμξ ηςκ Stefan-Boltzmann  

F=ζ T
4
 

εηθνάγεζ ημ βεβμκυξ υηζ απυ ηδκ επζθάκεζα εκυξ ιέθακμξ 

ζχιαημξ εενιμηναζίαξ T, μ νοειυξ εηπμιπήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

S. Boltzmann 
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ακά ιμκάδα επζθακείαξ (cm2) ηαζ πνυκμο (sec) ―δδθαδή δ νμή 

ηδξ αηηζκμαμθίαξ― είκαζ ακάθμβμξ ηδξ ηεηάνηδξ δοκάιεςξ ηδξ 

εενιμηναζίαξ. 

υπμο: 

ζ=5,6697 x 10
-5

 erg cm
-2

 sec
-1

 grad
-4

 είκαζ δ ζηαεενά Stefan-

Boltzmann. 

O κυιμξ ηςκ Stefan-Boltzmann* δείπκεζ υηζ δ εηπμιπή εενιζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ απυ ηδκ επζθάκεζα εκυξ ιέθακμξ ζχιαημξ αολάκεζ 

πμθφ βνήβμνα ζε  ζπέζδ ιε ηδκ αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο. 

Έηζζ έκα ζχια πμο ιυθζξ δζπθαζζάγεζ ηδ εενιμηναζία ημο, 

αηηζκμαμθεί δεηαέλζ θμνέξ πενζζζυηενμ! 

Eθανιυγμκηαξ ημκ κυιμ ηςκ Stefan-Boltzmann ζηδκ πενίπηςζδ 

ημο Ήθζμο ανίζημοιε απυθοηδ εενιμηναζία ίζδ ιε 5.750 K. 

 

 
Josef Stefan 

 
*Aπό ηνπο Aπζηξηαθνύο θπζηθνύο Josef Stefan θαη Ludwig Boltzmann. O 

Stefan πξνζδηόξηζε ην 1878 ηε ζρέζε κεηαμύ ηνπ ξπζκνύ εθπνκπήο 

αθηηλνβνιίαο ελόο ζώκαηνο θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ (=ε νιηθή αθηηλνβνιία 

θάπνηνπ ζώκαηνο είλαη αλάινγε ηεο ηεηάξηεο δπλάκεσο ηεο απνιύηνπ 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ). Tν 1884 ν Boltzmann απέδεημε ζεσξεηηθά όηη ε ζρέζε 
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απηή ηζρύεη κόλνλ γηα ην κέιαλ ζώκα. Aπό ηόηε ε ζρέζε απηή έκεηλε γλσζηή σο 

λόκνο ησλ Stefan-Boltzmann. 

-------------------- 

H δζαθμνά ιεηαλφ ηςκ δφμ ηεθεοηαίςκ κυιςκ, ζημκ οπμθμβζζιυ 

ηδξ απυθοηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ άζηνςκ, ζοκίζηαηαζ ζημ υηζ 

ζηδ ιεκ πνχηδ πενίπηςζδ πνέπεζ κα βκςνίγμοιε ηδ ιεβίζηδ 

ιυκμ αηηζκμαμθία, δ μπμία εα ακηζζημζπεί πάκημηε ζε μνζζιέκμ 

ιήημξ ηφιαημξ, εκχ ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ πνέπεζ κα 

βκςνίγμοιε ηδ ζοκμθζηή αηηζκμαμθία εκυξ άζηνμο, δδθαδή αοηή 

πμο εηπέιπεηαζ ζε υθμ ημ ιήημξ ημο θάζιαημξ. 

 

Eθαξκνγή ησλ ηξηώλ λόκσλ ζηα αζηξηθά θάζκαηα 

Mε ηδ αμήεεζα ηςκ κυιςκ αοηχκ ηαζ εζδζηά ιε ημκ κυιμ ημο 

Planck ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηδκ ηαηακμιή ηδξ εκένβεζαξ 

ζημ θάζια εκυξ ιέθακμξ ζχιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα εκυξ 

άζηνμο βζα δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ. 

 
Η ηαηακμιή ιέθακμξ ζχιαημξ βζα δζάθμνεξ εενιμηναζίεξ 
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Aοηυ πμο εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ υηζ μζ πνμτπμεέζεζξ πμο 

εέηεζ μ κυιμξ ημο Planck δεκ εθανιυγμκηαζ πθήνςξ ζηδκ 

πενίπηςζδ ηςκ άζηνςκ. Γδθαδή ημ θάζια ηςκ άζηνςκ δεκ 

ηαοηίγεηαζ ιε ημ ακηίζημζπμ θάζια ιέθακμξ ζχιαημξ. H 

ζοκήεδξ απυηθζζδ ηδξ ιμνθήξ ημο θάζιαημξ εκυξ αζηενζμφ απυ 

ηδκ ηαηακμιή ημο Planck μθείθεηαζ ηονίςξ ζημοξ επυιεκμοξ 

ηνεζξ θυβμοξ: 

1. Tα άζηνα δεκ είκαζ ηέθεζα ιέθακα ζχιαηα επεζδή δ 

αηηζκμαμθία ημοξ πνμένπεηαζ απυ δζάθμνα αάεδ ηαζ υπζ απυ ιζα 

μνζζιέκδ επζθάκεζα ζηαεενήξ εενιμηναζίαξ. Γδθαδή δ 

αηηζκμαμθία ημο αζηενζμφ πνμένπεηαζ απυ δζαθμνεηζηά αάεδ 

ημο ελςηενζημφ ζηνχιαημξ εηπμιπήξ ημο αζηενζμφ, πμο έπμοκ 

δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ ημ θάζια 

ιμζάγεζ κα είκαζ ιζα ζφκεεζδ θαζιάηςκ πμθθχκ ιεθακχκ 

ζςιάηςκ δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ (έζης ηαζ ακ μζ 

εενιμηναζίεξ δεκ δζαθένμοκ πμθφ ιεηαλφ ημοξ). 

2. ηδ θςηυζθαζνα ημο άζηνμο, υπςξ είκαζ θοζζηυ,  

πανμοζζάγμκηαζ απμηθίζεζξ απυ ηδ εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία 

πμο πνμτπμεέηεζ μ κυιμξ ημο Planck. Γδθαδή δεκ επζηναηεί 

εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία ζε υθμ ημ ελςηενζηυ ζηνχια ημο 

αζηενζμφ, απυ ημ μπμίμ πνμένπεηαζ δ αηηζκμαμθία. 

3. H πανμοζία βναιιχκ απμννυθδζδξ ζημ θάζια επδνεάγεζ ηδ 

ιμνθή ημο. 

Aκ παναζηήζμοιε βναθζηά ηδκ εκένβεζα Eθ(T) πμο εηπέιπεζ 

έκα ιέθακ ζχια εενιμηναζίαξ T ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ θi, εα 

πάνμοιε ιζα ηαιπφθδ δ μπμία απμηεθεί ηδ βναθζηή απεζηυκζζδ 

ημο ζοκεπμφξ θάζιαημξ εηπμιπήξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ιέθακμξ 

ζχιαημξ  

πςξ βίκεηαζ θακενυ απυ ηδ ζπέζδ ημο Planck, ιέθακα ζχιαηα 

δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ T εα δίκμοκ δζαθμνεηζηέξ 

ηαιπφθεξ ζοκεπμφξ θάζιαημξ εηπμιπήξ. www.di
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οκεπχξ, δ βναθζηή πανάζηαζδ ημο κυιμο ημο Planck μδδβεί 

ζε ιζα μζημβέκεζα ηαιποθχκ (ιζα ηαιπφθδ βζα ηάεε 

εενιμηναζία), πμο πανμοζζάγμοκ δ ηάεε ιία πςνζζηά έκα 

ιέβζζημ ηδξ εηπειπυιεκδξ ζζπφμξ. Aοηυ ημ ιέβζζημ, ζφιθςκα 

ιε ημκ κυιμ ημο Wien, ακηζζημζπεί ζημ ιήημξ ηφιαημξ θmax. 

Aπυ ημ πνμδβμφιεκμ ζπήια θαίκεηαζ υηζ υζμ αολάκεζ δ 

εενιμηναζία ημο ζχιαημξ, ημ ιήημξ ηφιαημξ πμο ακηζζημζπεί 

ζημ ιέβζζημ ηδξ ηαιπφθδξ ιεηαημπίγεηαζ πνμξ ηα ιζηνυηενα 

ιήηδ ηφιαημξ. 

 

Eλεξγόο ζεξκνθξαζία 
Oξηζκόο ηεο έλλνηαο «ζεξκνθξαζία» 

 

H εενιμηναζία εκυξ άζηνμο είκαζ έκα ιέβεεμξ πμο, υπςξ εα 

δμφιε, δεκ ιπμνμφιε κα ημ μνίζμοιε επ’ αηνζαχξ ιε έκακ ηαζ 

ιμκαδζηυ ηνυπμ. ηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ είκαζ απθχξ ηαζ 

ιυκμ ιία εενιμδοκαιζηή πανάιεηνμξ. Γεκζηά πάκηςξ δ 

εενιμηναζία είκαζ μ ηαεμνζζηζηυξ πανάβμκηαξ ηδξ ιμνθήξ ημο 

βναιιζημφ θάζιαημξ απμννυθδζδξ ηαζ ημο ζοκεπμφξ θάζιαημξ 

ημο άζηνμο. 

H εενιμηναζία, θμζπυκ, εκυξ άζηνμο ζπεηίγεηαζ αθ’ εκυξ ιεκ ιε 

ηδ νμή ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο εηπέιπεηαζ απ’ αοηυ, αθ’ εηένμο, 

δε, ιαξ δίκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ελαβάβμοιε ζοιπενάζιαηα βζα 

ηδκ ηζκδηζηή εκένβεζα ηςκ αηυιςκ ή ιμνίςκ, ηδκ ηαηακμιή ηδξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ ηαζ ζμκζζιμφ ηςκ αηυιςκ 

ημο άζηνμο. 

Oζ ιέεμδμζ οπμθμβζζιμφ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ άζηνςκ είκαζ 

πμθθέξ ―έιιεζεξ ή άιεζεξ― ηαζ ααζίγμκηαζ ζηδ ιεθέηδ είηε 

ημο βναιιζημφ θάζιαημξ απμννυθδζδξ, είηε ημο ζοκεπμφξ 

θάζιαημξ εηπμιπήξ ημοξ. 

Oζ ηζιέξ ηδξ εενιμηναζίαξ πμο οπμθμβίγμκηαζ ιε ηζξ δζάθμνεξ 

ιεευδμοξ, υπζ ιυκμ δεκ ηαοηίγμκηαζ, αθθά πανμοζζάγμοκ ιεηαλφ www.di
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ημοξ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ ηδξ ηάλεςξ ημο 20%. Aοηυ δεκ είκαζ 

πενίενβμ, αθμφ εηηυξ απυ ηα ζθάθιαηα παναηήνδζδξ ηαζ 

επελενβαζίαξ ηςκ δεδμιέκςκ ιαξ, βκςνίγμοιε υηζ ημ θςξ πμο 

ιαξ ένπεηαζ απυ ηάπμζμ άζηνμ πνμένπεηαζ απυ έκα ζηνχια 

ζδιακηζημφ πάπμοξ, ηδ θςηυζθαζνα, ιέζα ζηδκ μπμία δεκ 

ζζπφεζ δ εενιμδοκαιζηή ζζμννμπία ηαζ επζπθέμκ πανμοζζάγεζ 

ζδιακηζηή δζαθάκεζα. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυκ ηάεε ιεηνμφιεκδ εενιμηναζία εκυξ άζηνμο 

ζοκμδεφεηαζ πάκηα απυ έκακ παναηηδνζζιυ πμο δδθχκεζ ηδ 

ιέεμδμ οπμθμβζζιμφ ηδξ.  

 

Πνιιέο ζεξκνθξαζίεο 
Δηηυξ ηδξ εκενβμφ εενιμηναζίαξ πμο ιεθεημφιε ζ’ αοηή ηδκ 

εκυηδηα, ιπμνμφιε κα μνίζμοιε ηαζ ιζα ζεζνά άθθςκ 

εενιμηναζζχκ, υπςξ: 

1. Θεξκνθξαζία αθηηλνβνιίαο Trad μκμιάγμοιε ηδ εενιμηναζία 

ιέθακμξ ζχιαημξ, ημ μπμίμ αηηζκμαμθεί ημ ίδζμ πμζυ εκένβεζαξ 

ιε ημ παναηδνμφιεκμ απυ έκακ αζηένα ζε ηαεμνζζιέκδ 

θαζιαηζηή πενζμπή  . 

2. Θεξκνθξαζία ιακπξόηεηαο Tb  ηαθείηαζ δ εενιμηναζία εκυξ 

ιέθακμξ ζχιαημξ πμο αηηζκμαμθεί ημ ίδζμ πμζυ εκένβεζαξ ιε ημ 

παναηδνμφιεκμ απυ έκακ αζηένα ζε μνζζιέκμ ιήημξ ηφιαημξ 

 . Γδθαδή radb TT
0

lim





. 

3. Θεξκνθξαζία ρξώκαηνο Tc μκμιάγμοιε ηδ εενιμηναζία 

ιέθακμξ ζχιαημξ, πμο πανμοζζάγεζ ζηδκ πενζμπή ημο θάζιαημξ 

πμο βίκεηαζ δ παναηήνδζδ, ηδκ ίδζα ηαηακμιή έκηαζδξ ιε ημ 

παναηδνμφιεκμ αζηένζ. 

4. Κηλεηηθή ζεξκνθξαζία Tθηλ είκαζ δ εενιμηναζία πμο 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ παναηδνμφιεκδ ηαηακμιή Maxwell ηςκ 

ηαποηήηςκ ηςκ ζςιαηζδίςκ.  www.di
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Απυ ηδκ ηζκδηζηή εεςνία ηςκ αενίςκ ιπμνμφιε κα 

οπμθμβίζμοιε ηδκ  ηζκδηζηή εενιμηναζία, ηαζ απ’ αοηήκ: 

α. Τελ πηζαλόηεξε ηαρύηεηα (ζεξκηθή ηαρύηεηα) πpr  

m

kTRT
v pr





22
  

β. Τε κέζε ηαρύηεηα v  



 prv

m

kT
v

28
  

γ. Τε κέζε ηεηξαγσληθή ηαρύηεηα πrms 

2

332 pr

rms

v

m

kT
vv    

υπμο:   είκαζ ημ ιμνζαηυ αάνμξ, m =δ ιάγα ημο ζςιαηζδίμο, 

R =δ ζηαεενά ηςκ αενίςκ ηαζ k  δ ζηαεενά Boltzmann. 

 

H Eλεξγόο Θεξκνθξαζία ελόο άζηξνπ 
Mεηά απυ ιαηνμπνυκζεξ αζηνμκμιζηέξ παναηδνήζεζξ 

ηαηαθήλαιε ζημ ζοιπέναζια υηζ ηα αζηένζα ζοιπενζθένμκηαζ 

ιε ιεβάθδ πνμζέββζζδ ζακ ιέθακα ζχιαηα δζαθυνςκ 

εενιμηναζζχκ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ ηαηακμιή ηδξ εκένβεζαξ 

πμο εηπέιπεζ ηάεε αζηένζ, ζηα δζάθμνα ιήηδ ηφιαημξ, ιπμνεί 

κα πνμζεββζζηεί ιε αηνίαεζα απυ ηδκ ηαηακμιή εκένβεζαξ εκυξ 

εεςνδηζημφ ιέθακμξ ζχιαημξ ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

εενιμηναζίαξ T.  

H εενιμηναζία αοηή μκμιάγεηαζ ελεξγόο ζεξκνθξαζία (Teff) 

ημο ιεθεηχιεκμο άζηνμο.  

Aπυ ηα πνμδβμφιεκα ιπμνμφιε κα ζοιπενάκμοιε υηζ εκενβυξ 

εενιμηναζία Teff ημο άζηνμο είκαζ δ εενιμηναζία ιέθακμξ 

ζχιαημξ, ηδξ ίδζαξ αηηίκαξ ιε ημ αζηένζ, πμο εηπέιπεζ ακά 

ιμκάδα επζθάκεζαξ (cm2) ηαζ πνυκμο (sec), ημ ίδζμ ζοκμθζηυ 
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πμζυκ εκένβεζαξ ιε ημ παναηδνμφιεκμ απυ ημ αζηένζ. οκεπχξ 

δ εκενβυξ εενιμηναζία (Teff) ιεηνάεζ έιιεζα ηδκ μθζηή 

αηηζκμαμθία F, πμο εηπέιπεηαζ απυ ηδ ιμκάδα επζθάκεζαξ εκυξ 

άζηνμο ζηδ ιμκάδα ημο πνυκμο ζε ζπέζδ ιε ημκ κυιμ Stefan-

Boltzmann. Ωξ βκςζηυκ βζα έκα ιέθακ ζχια δ F ζοκδέεηαζ ιε 

ηδ εενιμηναζία ιέζς ηδξ ζπέζεςξ: 

F=ζ T4eff  (1) 

H εκενβυξ εενιμηναζία, υπςξ θαίκεηαζ απυ ηδκ παναπάκς 

ζπέζδ, απμηεθεί έκα ιέηνμ ηδξ F. Aκ ημ άζηνμ εεςνδεεί ςξ 

ζθαίνα αηηίκαξ R, ηυηε δ εκένβεζα ακά ιμκάδα πνυκμο (ζζπφξ) ή 

δ θςηεζκυηδηά ημο ζζμφηαζ ιε: 

L=F.4πR2 ηαζ ιέζς ηδξ (1) L=4πR2 ζ T4eff 

ή βεκζηυηενα:   424 effTRdf    

ζ=5,6697x10-5 erg cm-2 sec-1 grad-4 είκαζ δ ζηαεενά Stefan-

Boltzmann. 

 

Μέζνδνη ππνινγηζκνύ ησλ ελεξγώλ ζεξκνθξαζηώλ 

1. Άκεζνο ππνινγηζκόο 

H εκενβυξ εενιμηναζία ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί άιεζα: 

α) Ακ βκςνίγμοιε ηδκ αηηίκα ημο άζηνμο R , ηδκ απυζηαζή ημο 

απυ ηδ Γδ r  ηαζ ηδ νμή f  ηδξ μθζηήξ αηηζκμαμθίαξ ημο ζημ 

θάζια, υπςξ ηδκ παναηδνμφιε έλς απυ ηδκ αηιυζθαζνα ηδξ 

Γδξ ζε 12   scmerg , ηυηε, δ επζθακεζαηή θαιπνυηδηα F  ακά 

ιμκάδα επζθάκεζαξ ( 2cm ) ηαζ πνυκμο ( s ) ζηδκ επζθάκεζα ημο 

άζηνμο ηαεχξ ηαζ δ εκενβυξ εενιμηναζία ημο effT  ζοκδέμκηαζ 

ιε ηδ ζπέζδ: 

2

2
22 44

R

r
fFrfRF    (1) www.di
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Με δεδμιέκδ ηδκ ηζιή ηδξ F , δ εκενβυξ εενιμηναζία ιπμνεί κα 

οπμθμβζζηεί απυ ηδ ζπέζδ: 4

effTF  , πμο ιεηαζπδιαηίγεηαζ 

ζηδκ: 
4

1













F
Teff  (2) 

ηδκ πνάλδ, ζπακίςξ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί δ εενιμηναζία ι’ 

αοηυκ ημκ ηνυπμ, βζαηί δ εκενβεζαηή ηαηακμιή ηςκ αζηενζχκ 

δεκ είκαζ πάκημηε εφημθα παναηδνήζζιδ ζε υθμ ημ θάζια ημοξ, 

μφηε ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδκ αηηίκα ημο άζηνμο R . 

H ιμκαδζηή πενίπηςζδ υπμο δ effT  οπμθμβίγεηαζ άιεζα ιε 

ζηακμπμζδηζηή αηνίαεζα είκαζ μ Ήθζμξ, ημο μπμίμο δ απυζηαζδ 

ηαζ δ αηηίκα είκαζ βκςζηέξ. 

 

α) H πζμ πνμζεββζζηζηή άιεζδ ιέεμδμξ οπμθμβζζιμφ ηδξ 

εκενβμφ εενιμηναζίαξ εκυξ άζηνμο, υπςξ εα δμφιε ζηζξ 

επυιεκεξ εκυηδηεξ, πνμηφπηεζ απυ ημ δείηηδ πνχιαηυξ ημο C.I. 

(αθέπε δείηηδξ πνχιαημξ, ζεθίδα......): 

.
64,0..

7200





IC

K
Teff  

υπμο δ ζηαεενά έπεζ ηέημζα ηζιή χζηε ακ εθανιμζηεί δ 

παναπάκς ζπέζδ βζα αζηένζα θαζιαηζημφ ηφπμο A0V, δ effT  κα 

παίνκεζ ηδκ ηζιή 9.900 K. 

H ηεθεοηαία ζπέζδ, υιςξ, είκαζ πνμζεββζζηζηή ηαζ δίκεζ ζπεηζηά 

ηαθά απμηεθέζιαηα ιυκμ βζα άζηνα θαζιαηζηχκ ηφπςκ F ηαζ G 

(αθέπε: Φαζιαηζηή ηαλζκυιδζδ, ζεθίδα....). ημοξ αηναίμοξ 

θαζιαηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ζηα ζδζυιμνθα αζηένζα δ ζπέζδ αοηή 

δίκεζ πμθφ ιεβάθεξ απμηθίζεζξ απυ ηζξ πναβιαηζηέξ ηζιέξ. 

Καηαθήβμοιε, θμζπυκ, ζημ ζοιπέναζια υηζ δ εκενβυξ 

εενιμηναζία ημο άζηνμο είκαζ ααζζηυ ιέβεεμξ, πμο δεκ 

παναηδνείηαζ άιεζα. Σδκ οπμθμβίγμοιε εεςνδηζηά 

―ειιέζςξ― απμιμκχκμκηαξ πενζμπέξ ημο θάζιαημξ ηαζ 
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ζοβηνίκμκηαξ ηζξ ηαηακμιέξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ιε ηαηάθθδθα 

ιμκηέθα, υπςξ είκαζ ηα ιμκηέθα ημο Kurucz (1981). 

 

2. Έκκεζνο ππνινγηζκόο 

H εκενβυξ εενιμηναζία εκυξ άζηνμο οπμθμβίγεηαζ ηαζ έιιεζα 

ιε δζάθμνμοξ ηνυπμοξ. Έκαξ απυ αοημφξ είκαζ μ οπμθμβζζιυξ 

ηδξ απυ ηδκ ηαηακμιή ηδξ νμήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημ ζοκεπέξ 

θάζια ημο άζηνμο ζε ζφβηνζζδ ιε ιμκηέθα αηιμζθαζνχκ. 

Σμ ζοκεπέξ θάζια πενζβνάθεηαζ πνδζζιμπμζχκηαξ ηα 

θαζκυιεκα ιεβέεδ m  ζηζξ πενζμπέξ ιδηχκ ηφιαημξ πμο βίκεηαζ 

δ παναηήνδζδ. Έζης, θμζπυκ, υηζ m  είκαζ ημ θαζκυιεκμ 

ιέβεεμξ εκυξ άζηνμο ζε ιζα πενζμπή ιδηχκ ηφιαημξ ιε ιέζμ 

ιήημξ ηφιαημξ ημ  . Eθ’ υζμκ θαζκυιεκμ ιέβεεμξ ηαζ νμή ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ θμβανζειζηά, μζ 

ιεηαηνμπέξ ηςκ δμεέκηςκ ηζιχκ ηςκ νμχκ ηδξ αηηζκμαμθίαξ 

ζηα θαζκυιεκα ιεβέεδ δίκμκηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

  1,21log5,2 
VF

F
Vm 

  

O οπμθμβζζιυξ ηδξ εκενβμφ εενιμηναζίαξ εκυξ άζηνμο εα βίκεζ 

απυ αοημφξ ημοξ δείηηεξ πνχιαημξ  Vm  , πμο οπμθμβίγμκηαζ 

έηζζ, χζηε βζα έκα άζηνμ θαζκυιεκμο ιεβέεμοξ 0,0V  ιεβέεδ, 

δ νμή ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημ ιήημξ ηφιαημξ 556,5  Å κα 

ακηζζημζπεί ζηδκ ηζιή: 

Acm

erg
FV 2

9

sec
1064,3






 . 

Καηυπζκ, πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ κυιμοξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ 

απμννυθδζδξ, οπμθμβίγμκηαζ μζ δζμνεςιέκμζ απυ ηδ 

ιεζμαζηνζηή απμννυθδζδ δείηηεξ πνχιαημξ  
0
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ηδ ζοκέπεζα, απμδίδμοιε βναθζηά ηδ ζπέζδ  
0

Vm   

ζοκανηήζεζ ημο ακηίζηνμθμο ιήημοξ ηφιαημξ 


1
, ημ μπμίμ ηαζ 

πνμηζιμφιε θυβς ηαθφηενδξ δζαζπμνάξ ηςκ ζδιείςκ ζηζξ 

ακηίζημζπεξ ηαιπφθεξ. Σεθζηά, ζοβηνίκμκηαξ ηα δζαβνάιιαηά 

ιαξ ιε ηα ηαηάθθδθα εεςνδηζηά ιμκηέθα αζηνζηχκ 

αηιμζθαζνχκ (ιμκηέθα ημο Kurucz), βζα δζάθμνεξ ηζιέξ 

εκενβχκ εενιμηναζζχκ ηαζ θμβανίειςκ ηδξ επζηάποκζδξ ηδξ 

επζθακεζαηήξ αανφηδηαξ ηςκ άζηνςκ, πνμζδζμνίγμοιε ηδκ 

εκενβυ εενιμηναζία ημο άζηνμο βζα ημ μπμίμ έπμοιε απυ 

παναηδνήζεζξ ιυκμ ηζξ νμέξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο F . 
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Oξηζκόο αζηξηθήο αηκόζθαηξαο 
 

 
 

Tα άζηνα ιε ηαθή πνμζέββζζδ εεςνμφκηαζ ιέθακα ζχιαηα, 

βζαηί απμηεθμφκηαζ απυ δζάπονα αένζα ―εενιμηναζίαξ πμθθχκ 

πζθζάδςκ ααειχκ Kelvin― ηαζ είκαζ ζπεδυκ αδζαθακή. Aοηή 

αηνζαχξ δ αδζαθάκεζα ―δ ζηακυηδηα απμννυθδζδξ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ― ζοκηδνεί ηζξ ελαζνεηζηά ορδθέξ εενιμηναζίεξ 

ζημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ ηαζ έηζζ εοκμμφκηαζ μζ ζοκεήηεξ 

παναβςβήξ εκένβεζαξ ζ’ αοηήκ ηδκ πενζμπή ημο αζηενζμφ. Aοηυ 

ζοιααίκεζ, δζυηζ δ αηηζκμαμθία ιέπνζ κα θηάζεζ ζηδκ ελςηενζηή 

πενζμπή ημο άζηνμο απμννμθάηαζ ηαζ επακεηπέιπεηαζ ζοκεπχξ, 

εκχ ζοβπνυκςξ πανμοζζάγμκηαζ θαζκυιεκα ζηέδαζδξ ηαζ 

δζάποζδξ. ηακ, υιςξ, δ αηηζκμαμθία θηάζεζ ζε ηάπμζεξ 

ελςηενζηέξ πενζμπέξ ημο αζηενζμφ, υπμο δ αδζαθάκεζα είκαζ 

πμθφ ιζηνυηενδ απυ ημ ηεθείςξ αδζαθακέξ εζςηενζηυ ημο, www.di
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δζαθεφβεζ πνμξ ημκ ιεζμαζηνζηυ πχνμ. H αηηζκμαμθία αοηή 

είκαζ δ εκένβεζα πμο θηάκεζ ζε ιαξ απυ ηα δζάθμνα άζηνα. 

H ελςηενζηή ζηζαάδα ηςκ αζηενζχκ, απ’ υπμο είκαζ δοκαηή δ 

δζαθοβή ηδξ αηηζκμαμθίαξ, θέβεηαζ θσηόζθαηξα ηαζ απμηεθεί 

ιζα μνζαηή πενζμπή ημο αζηενζμφ ακάιεζα ζημ αδζαθακέξ 

εζςηενζηυ ημο ηαζ ζημκ ιεζμαζηνζηυ πχνμ. H ζηζαάδα εηείκδ 

πμο ανπίγεζ απυ ηδ θςηυζθαζνα ηαζ θηάκεζ ιέπνζ ημκ 

ιεζμαζηνζηυ πχνμ μκμιάγεηαζ αηκόζθαηξα ημο αζηενζμφ. 

οκεπχξ δ αηηζκμαμθία απυ ηάπμζμκ αζηένα πμο θηάκεζ ζηδ Γδ 

πνμένπεηαζ απυ ηα επζθακεζαηά ημο ζηνχιαηα, πμο απμηεθμφκ 

αοηυ πμο μκμιάγμοιε αηιυζθαζνα ημο άζηνμο, δδθαδή ηδ 

θςηυζθαζνα ηαζ ηα οπενηείιεκά ηδξ αένζα ζηνχιαηα. Γεκζηά μζ 

οπενβίβακηεξ αζηένεξ εεςνμφκηαζ υηζ έπμοκ αναζέξ εηηεηαιέκεξ 

αηιυζθαζνεξ, ημ πάπμξ ηςκ μπμίςκ εηηείκεηαζ ζε ιενζηέξ 

εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ πζθζυιεηνα. Aκηίεεηα μζ κάκμζ αζηένεξ 

έπμοκ ποηκυηενεξ αηιυζθαζνεξ πμο ημ πάπμξ ημοξ είκαζ ιυκμκ 

ηάπμζεξ εηαημκηάδεξ πζθζυιεηνα. 

Oοζζαζηζηά δεκ οπάνπεζ ζαθέξ υνζμ ιεηαλφ ηδξ αζηνζηήξ 

αηιυζθαζναξ ηαζ ημο εζςηενζημφ ηςκ άζηνςκ*. Oζ ίδζμζ θοζζημί 

κυιμζ δζέπμοκ ηαζ ηζξ δφμ αοηέξ πενζμπέξ ηςκ άζηνςκ ηαζ μ 

δζαπςνζζιυξ έπεζ βίκεζ βζα ηδ δζεοηυθοκζδ ηςκ αζηνμκυιςκ. Tζξ 

ιεθεηάιε, θμζπυκ, λεπςνζζηά, βζαηί ιυκμ δ αηιυζθαζνα ιπμνεί 

κα παναηδνδεεί απ’ εοεείαξ ηαζ επεζδή μνζζιέκεξ πνμζεββίζεζξ 

πμο ζζπφμοκ βζα ηδ ιία πενζμπή ιπμνεί κα ιδκ ζζπφμοκ βζα ηδκ 

άθθδ.  

Eπίζδξ, επεζδή δ αηιυζθαζνα ημο άζηνμο είκαζ δ «δζαθακήξ» 

πενζμπή ημο, μζ πθδνμθμνίεξ πμο έπμοιε βζ’ αοηήκ πνμένπμκηαζ 

απυ ηζξ αζηνμκμιζηέξ παναηδνήζεζξ. Aκηίεεηα, μζ πθδνμθμνίεξ 

πμο έπμοιε βζα ημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ πνμένπμκηαζ απυ ηδ 

εεςνία (αζηνζηά ιμκηέθα). 
--------------------- 

* Mπμνμφιε κα μνίζμοιε ζακ «επζθάκεζα» εκυξ άζηνμο εηείκμ ημ αζηνζηυ 

ζηνχια, απυ ημ μπμίμ δ αηηζκμαμθία πμο πανάβεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο 
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ιπμνεί κα δζαθφβεζ πνμξ ημκ ιεζμαζηνζηυ πχνμ. Φοζζηά αοηυ ημ αζηνζηυ 

ζηνχια, πνέπεζ κα είκαζ ημ ποηκυηενμ ηαζ εενιυηενμ απυ υθα ηα 

οπενηείιεκα ζηνχιαηα πμο απμηεθμφκ ηδκ αζηνζηή αηιυζθαζνα. Έηζζ υπςξ 

μνίζαιε ηδκ επζθάκεζα ημο αζηενζμφ, δ αηηζκμαμθία πμο ακαδφεηαζ απυ 

αοηήκ ιάξ δίκεζ ημ θεβυιεκμ ζοκεπέξ θάζια. Bέααζα, υπςξ είκαζ θοζζηυ, 

αοηή δ αηηζκμαμθία δζαζπίγμκηαξ ηα αναζυηενα ηαζ ροπνυηενα αζηνζηά 

αηιμζθαζνζηά αένζα ζηνχιαηα απμννμθάηαζ εκ ιένεζ ηαζ έηζζ δδιζμονβείηαζ 

ημ θεβυιεκμ βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ. 

---------------------- 

 

Φαζκαηηθή ηαμηλόκεζε ησλ άζηξσλ* 

Oζ ηφνζεξ βκχζεζξ ιαξ πάκς ζηδ θοζζηή ηαηάζηαζδ ηςκ 

αζηενζχκ πνμηφπημοκ ιέζς ηδξ παναηήνδζδξ ηςκ θαζιάηςκ 

ημοξ. H εκένβεζα πμο θεάκεζ ηεθζηά ζε ιαξ ιε ηδ ιμνθή 

αηηζκμαμθίαξ μθείθεηαζ ηονίςξ ζηζξ εενιμπονδκζηέξ 

ακηζδνάζεζξ πμο, υπςξ εα δμφιε ζηα επυιεκα, ζοιααίκμοκ ζημ 

εζςηενζηυ ημοξ. H εκένβεζα αοηή, πενκχκηαξ ιέζα απυ ηδ ιάγα 

ημο αζηενζμφ πνζκ κα αβεζ ζημ ιεζμαζηνζηυ δζάζηδια, δζαπενκά 

ημ αναζυ ηαζ θεπηυ ζηνχια ηδξ αηιυζθαζνάξ ημο, δ μπμία 

απμννμθά έκα ιένμξ ηδξ. Έηζζ, ημ ηοπζηυ αζηνζηυ θάζια είκαζ 

έκα βναιιζηυ θάζια απμννυθδζδξ, ιέζς ημο μπμίμο ιπμνμφιε 

κα πάνμοιε πθδνμθμνίεξ βζα ηδ εενιμηναζία, ηδκ ποηκυηδηα 

ηαζ ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηδξ απμννμθμφζαξ αηιυζθαζναξ ηαζ, ζε 

πνμέηηαζδ, ημο ίδζμο ημο αζηένα πμο ηδ δδιζμφνβδζε.  

Mεθεηχκηαξ ηζξ θαζιαηζηέξ εζηυκεξ ηςκ αζηενζχκ, μζ 

αζηνμκυιμζ ηαηέθδλακ ζημ ζοιπέναζια υηζ ιμθμκυηζ ηα 

αζηένζα είκαζ ηνζζεηαημιιφνζα, εκημφημζξ ήηακ δοκαηυκ κα 

ηαηαηαπεμφκ ζε θίβεξ ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ ιε ααζζηά ηνζηήνζα, ηδ 

εέζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ―δδθαδή ημ ιήημξ ηφιαηυξ 

ημοξ― ηδ θαιπνυηδηα ηαζ ημ εφνμξ ημοξ.  
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Mία απυ ηζξ πζμ εκδζαθένμοζεξ παναηδνήζεζξ έβζκε ημ 1863 απυ 

ημκ Bνεηακυ αζηνμκυιμ Γνπίιηακ Xάγθηλο (W. Huggins,  1824-

1910), μ μπμίμξ απέδεζλε υηζ μζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ ηςκ 

αζηενζχκ ηαζ ημο Ήθζμο ζοκέπζπηακ ιε ηζξ βναιιέξ θαζιάηςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ ηδξ Γδξ, αοηυ ζήιαζκε υηζ ηα μονάκζα 

ζχιαηα ήηακ ηαηαζηεοαζιέκα απυ ηα ίδζα ζημζπεία ιε αοηά ηδξ 

Γδξ. O Xάβηζκξ εεςνείηαζ πνςημπυνμξ ζηδ πνήζδ ηδξ 

θαζιαημζημπίαξ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ 

αζηενζχκ. 

Φαίκεηαζ πανάδμλμ, αθθά δ πνχηδ πνμζπάεεζα ηαλζκυιδζδξ 

ηςκ θαζιάηςκ ηςκ άζηνςκ έβζκε απυ ημ Bαηζηακυ ―πμο 

ανπζηά είπε ηδνήζεζ επενζηή ζηάζδ πνμξ ηδκ Aζηνμκμιία― ηαζ 

πανμοζζάζηδηε ημ 1868. Mε εκημθή ηήξ Aβίαξ Έδναξ, μ 

πεκδκηάπνμκμξ Iδζμοΐηδξ ιμκαπυξ ηαζ αζηνμκυιμξ Άληδειν Σέθη 

(Angelo Secchi, 1818-1878), ιεθέηδζε ηα θάζιαηα 4.000 

πενίπμο αζηενζχκ ζε δζάζηδια  

πέκηε εηχκ ηαζ ηα ηαηέηαλε ζε ηέζζενζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ, 

πμο ζπεηίγμκηακ ηονίςξ ιε ημ πνχια ημο άζηνμο, ηαεχξ ηαζ ιε 

W.Huggins,  

1824-1910 
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ηδ εέζδ, ημ πθάημξ, ημκ ανζειυ ηαζ ημκ ααειυ αιαφνςζδξ ηςκ 

βναιιχκ απμννυθδζδξ 

 

 
 

 

 

 

. Oζ ηφπμζ αοημί πήνακ ηδ θαηζκζηή ανίειδζδ I, II, III, IV ηαζ 

είπακ ηα πζμ ηάης παναηηδνζζηζηά: 

Tύπνο I: Άζηνα θεοηά, οπμβάθακα ή βαθάγζα, υπςξ είκαζ μ 

είνζμξ,  μ Bέβαξ, μ Pίβηεθ, μ Aθηάζν η.ά. ημ θάζια ηςκ 

αζηένςκ αοημφ ημο ηφπμο επζηναημφκ έκημκεξ βναιιέξ 

απμννυθδζδξ οδνμβυκμο. 

Tύπνο II: Άζηνα ηίηνζκα ή πμνημηαθί, υπςξ μ Ήθζμξ, μ 

Aνηημφνμξ, μ Λαιπαδίαξ, δ Aίβα, μ Πμθοδεφηδξ η.ά. Tμ θάζια 

ημοξ, υπςξ ημ ακηίζημζπμ δθζαηυ, πανμοζίαγε πμθθέξ 

θαζιαηζηέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ ιεηάθθςκ. 

Tύπνο III: Άζηνα πνχιαημξ πμνημηαθί ή ηυηηζκμο ιε ποηκά 

ζοζηήιαηα θεπηχκ βναιιχκ απμννυθδζδξ πμο ιμζάγμοκ ιε 

ηαζκίεξ. ημκ ηφπμ αοηυκ ακήημοκ ηα άζηνα Mπεηεθβηέγ, 

Aκηάνδξ, α Hναηθέμοξ η.ά. 

Angelo Secchi, 

(1818-1878) 
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Tύπνο IV: Άζηνα αιοδνά, ηυηηζκα, πμο πανμοζζάγμοκ βναιιέξ 

απμννυθδζδξ ημο άκεναηα.  

Mεηά ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ θαζιαηζηήξ ηαλζκυιδζδξ ημο έηζ, 

αημθμφεδζακ δ ακαηάθορδ ηδξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ, ηδξ 

θςημβναθζηήξ πθάηαξ ηαζ ηςκ θςημβναθζηχκ εθανιμβχκ ζηζξ 

αζηνζηέξ παναηδνήζεζξ πμο έθοζακ πμθθά παναηδνδζζαηά 

πνμαθήιαηα ηςκ αζηνμκυιςκ. Tχνα πζα μζ αζηνμκυιμζ δεκ 

παναηδνμφζακ ιε ηζξ χνεξ ηα μονάκζα ζχιαηα  ιε ημ ιάηζ ημοξ 

ημθθδιέκμ ζημ ηδθεζηυπζμ· απθχξ ιεθεημφζακ ιε ηδκ δζοπία 

ημοξ ηα θάζιαηα ηςκ αζηενζχκ, υπςξ αοηά είπακ απμηοπςεεί 

πάκς ζηζξ θςημβναθζηέξ πθάηεξ, ιέζα ζηδκ δνειία ηαζ ηδ 

εαθπςνή ηςκ βναθείςκ ημοξ.  

O πνχημξ πμο ηαηυνεςζε κα θςημβναθίζεζ, ηo 1872, ημ θάζια 

εκυξ αζηενζμφ ―ημο θαιπνμφ Bέβα― ήηακ μ Xέλξη Nηξέηπεξ  

(Henry Drapper, 1837-1882) πνδζζιμπμζχκηαξ έκα ζφζηδια 

θαζιαημζημπίμο εθμδζαζιέκμο ιε ιζα θςημβναθζηή ιδπακή, 

πμο ημ μκυιαζε θαζκαηνγξάθν. Mε ημκ ηνυπμ αοηυκ ιεθέηδζε 

ηα θάζιαηα 80 ηαζ πθέμκ αζηενζχκ.  

Mεηά ημκ εάκαηυ ημο απυ πθεονίηζδα, ημ 1882, ζε δθζηία ιυθζξ 

45 εηχκ, δ πήνα ημο Άλλα Nηξέηπεξ (Ann Drapper) ίδνοζε έκα 

ίδνοια ζε ικήιδ ημο ζογφβμο ηδξ, ημ μπμίμ πνδιαημδυηδζε ιε 

400.000 δμθάνζα ημ Aζηενμζημπείμ ημο Kμθεβίμο Xάναανκη, 

πνμηεζιέκμο κα ζοκεπζζημφκ ηαζ κα μθμηθδνςεμφκ μζ ιεθέηεξ 

ημο ζογφβμο ηδξ.  

 

H θαζκαηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ Harvard 
Tζξ πνχηεξ πενζυδμοξ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ αζηνζηχκ θαζιάηςκ, 

δζάποηδ ήηακ δ άπμρδ υηζ μζ δζαθμνέξ ημοξ μθείθμκηακ 

απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμκ ζηδ δζαθμνεηζηή πδιζηή ημοξ ζφζηαζδ. 

Ωξ εη ημφημο μζ πνχηεξ πνμζπάεεζεξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ 

αζηνζηχκ θαζιάηςκ έβζκακ ιε ιμκαδζηυ ηνζηήνζμ ηδκ 

εζθαθιέκδ αοηή εκηφπςζδ. www.di
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Aνβυηενα, υιςξ, υηακ έβζκε ηαηακμδηυξ μ ζδιακηζηυξ νυθμξ 

ηδξ εκενβμφ εενιμηναζίαξ ζηδ δζαιυνθςζδ εκυξ αζηνζημφ 

θάζιαημξ, μζ θαζιαηζηέξ ηαλζκμιήζεζξ άνπζζακ κα βίκμκηαζ 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ημ κέμ αοηυ ηνζηήνζμ. 

οκμρίγμκηαξ ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ ηα αζηνζηά θάζιαηα 

δζαηνίκμκηαζ ζε θίβεξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ιε ηνζηήνζμ ηδκ 

πμζυηδηα, ηδκ έκηαζδ ηαζ ημ εφνμξ ηςκ βναιιχκ απμννυθδζήξ 

ημοξ ζε ηάπμζα ζοβηεηνζιέκδ ηαζ πνμεπζθεβιέκδ θαζιαηζηή 

πενζμπή, ίδζα βζα υθα ηα αζηένζα. 

Γεκζηά, ζ’ έκα μπμζμδήπμηε ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ αζηνζηχκ 

θαζιάηςκ πνέπεζ κα πθδνμφκηαζ ηα ηέζζενα επυιεκα ααζζηά 

ηνζηήνζα. 

1. Nα οπάνπεζ ιία ζοβηεηνζιέκδ ηαζ ημζκή βζα υθα ηα άζηνα 

θαζιαηζηή πενζμπή, ηδξ μπμίαξ ηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ημο 

θάζιαημξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ ηαλζκυιδζδ. 

Ωξ ηέημζα πενζμπή ζοκήεςξ επζθέβεηαζ δ μναηή, εθ’ υζμκ ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ηςκ αζηνζηχκ θαζιάηςκ έπμοκ ηαηαβναθεί 

ιέζς επίβεζςκ ηδθεζημπίςκ ζ’ αοηήκ αηνζαχξ ηδκ πενζμπή 

2. Nα οπάνπμοκ ζηα αζηνζηά θάζιαηα πμθθέξ θαζιαηζηέξ 

βναιιέξ, έηζζ χζηε κα ιεθεηδεεί δ ειθάκζζδ ή δ απμοζία 

μνζζιέκςκ παναηηδνζζηζηχκ βναιιχκ απμννυθδζδξ. Aοηέξ εα 

αμδεήζμοκ μοζζαζηζηά ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηαζ ζηδκ ακαβκχνζζδ 

ηςκ δζαθμνεηζηχκ ηφπςκ αζηενζχκ. 

3. Nα πνδζζιμπμζδεμφκ πμθθά αζηνζηά θάζιαηα, χζηε κα 

οπάνπεζ ιεβάθμξ ανζειυξ πνυηοπςκ αζηενζχκ, ηαζ 

4. Nα βίκεζ ααειμθυβδζδ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ ςξ πνμξ ηα 

θοζζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ αζηενζχκ. 

Eθ’ υζμκ δ έκηαζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ελανηάηαζ, υπςξ 

ήδδ είδαιε (αθέπε: δζέβενζδ ηαζ ζμκζζιυξ, ζεθίδα.....), απυ ηδκ 

εκενβυ εενιμηναζία ηδξ αζηνζηήξ αηιυζθαζναξ, δ ηαλζκυιδζδ 

ηςκ αζηενζχκ έβζκε ιε ηδκ πανάθθδθδ ηάθορδ υθμο ημο εφνμοξ 

ηςκ εενιμηναζζχκ. Έηζζ ηάεε θαζιαηζηυξ ηφπμξ ακηζζημζπεί ζε www.di
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μνζζιέκδ εκενβυ εενιμηναζία, πμο ααίκεζ εθαηημφιεκδ ι’ 

αοηυκ ζηζξ δεηαδζηέξ οπμδζαζνέζεζξ ημο. 

ηζξ ανπέξ ημο αζχκα ιαξ δ ενεοκδηζηή μιάδα ημο Harvard, οπυ 

ηδ δζεφεοκζδ ημο Edward Pickering (1846-1919) ηαζ ιε ηφνζμοξ 

ενεοκδηέξ ηδκ Henrietta Leavitt, (1868-1921) ηδκ Antonia Mori, 

ηδ Williamina Fleming (1857-1911) ηαζ ηδκ Anni Jump Cannon 

(1863-1941) ακέθοζε ηαζ ιεθέηδζε ―ιέζς αζηνμκμιζηχκ 

θςημβναθζηχκ πθαηχκ― ηα θάζιαηα 225.300 άζηνςκ ιέπνζ 

12μο ιεβέεμοξ.  

  
               Edward Pickering   Henrietta Leavitt 

                    (1846-1919)  (1868-1921) 

 

   
           Williamina Fleming      Anni Jump Cannon 

                   (1857-1911)   (1863-1941) www.di
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Aπμηέθεζια ηςκ ενβαζζχκ ηδξ ήηακ κα εηδμεεί, ιεηαλφ ηςκ 

εηχκ 1918 ηαζ 1928, ζε 9 ηυιμοξ μ Henry Drapper Catalogue 

(H.D.) ―πνμξ ηζιήκ ημο πνςημπυνμο Henry Drapper― ιε ηζξ 

εέζεζξ, ηα θαζκυιεκα ιεβέεδ ηαζ ημοξ θαζιαηζημφξ ηφπμοξ 

αοηχκ ηςκ άζηνςκ. φιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ ημο Harvard, 

υπςξ μκμιάζηδηε, ηα αζηνζηά θάζιαηα πςνίζηδηακ ζε επηά 

ηφνζεξ ηαηδβμνίεξ, ιε αάζδ ηδ ζοκεπή ιεηααμθή ηςκ βναιιχκ 

απμννυθδζδξ, πμο μκμιάζηδηακ ιε ηα αηυθμοεα επηά 

ηεθαθαία βνάιιαηα ημο θαηζκζημφ αθθααήημο: 

O, B, A, F, G, K, M 

H αημθμοεία αοηή ζοιπθδνχεδηε ανβυηενα ιε ιενζημφξ 

πθεονζημφξ θαζιαηζημφξ ηφπμοξ, πμο ακηζζημζπμφζακ ζε 

αζηένζα ιε ηάπμζεξ παναηηδνζζηζηέξ βναιιέξ ιεηάθθςκ. Έηζζ δ 

ζεζνά ηςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ πήνε ηδ ιμνθή: 

    C(R,N) 

 O- B- A- F- G- K- M 

    S 
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Mζα μθυηθδνδ βεκζά αζηνμκυιςκ ηαζ θμζηδηχκ πνμηεζιέκμο κα 

απμικδιμκεφζμοκ ηδ ζεζνά ηςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ 

εοιυκημοζακ ηα ανπζηά ηςκ θέλεςκ ηδξ επυιεκδξ θνάζδξ: 

 

Oh Be A Fine Girl, Kiss Me Right Now Smack 

(Ω, βίκε έκα ηαθυ ημνίηζζ, θίθδζέ ιε αιέζςξ ηχνα δπδνά). 

 

θμζ μζ θαζιαηζημί ηφπμζ, απυ ημκ O έςξ ηαζ ημκ M, ζημοξ 

μπμίμοξ ακήηεζ ημ ζφκμθμ ζπεδυκ ηςκ άζηνςκ, απμηεθμφκ 

ζοκεπή αημθμοεία. Mεηαλφ δφμ δζαδμπζηχκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ, 

βζα πανάδεζβια ηςκ B ηαζ A, δζαηνίκμκηαζ 10 εκδζάιεζμζ: B0, 

B1, B2,....., B9, A0,.... η.μ.η. 

ήιενα οπάνπμοκ ηαζ μζ δεηαδζηέξ οπμδζαζνέζεζξ ημοξ: B0.5, 

B1.5, B2.5,...., B9.5, A0 η.μ.η. Eζδζηά ζηδκ πενίπηςζδ ηςκ 

άζηνςκ πμο ακήημοκ ζημκ θαζιαηζηυ ηφπμ O οπάνπμοκ μζ 

ηφπμζ απυ O3 ιέπνζ O9.5 ηαζ υπζ μζ O0, O1, O2, αθμφ μζ 

αζηένεξ πμο ακήημοκ ζηδκ ηάλδ O3 έπμοκ θάζιαηα ιε ημ 

ορδθυηενμ επίπεδμ δζέβενζδξ ηαζ ζμκζζιμφ. 

Tα θάζιαηα ηςκ άζηνςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ O, B 

παναηηδνίγμκηαζ ςξ θάζιαηα ηςκ εενιχκ ιπθε πνμβεκέζηενςκ 

ηφπςκ, ηςκ A, F ηςκ θεοηχκ, ηςκ G ηςκ πμνημηαθί ηαζ ηεθζηά 

ηςκ K ηαζ M παναηηδνίγμκηαζ ςξ θάζιαηα ηςκ ροπνχκ 

ηυηηζκςκ ιεηαβεκέζηενςκ ηφπςκ. H δζάηνζζδ αοηή, δδθχκεζ 

απθχξ ηαζ ιυκμκ ηδ ζπεηζηή εέζδ ηςκ θαζιάηςκ ηςκ άζηνςκ 

ζηδκ ηαλζκυιδζδ ημο Harvard. Oζ αζηένεξ ηςκ ηφπςκ R ηαζ N 

είκαζ βκςζημί ςξ αζηένεξ άκεναηα ηαζ ζήιενα είκαζ 

εκζςιαηςιέκμζ ζημκ θαζιαηζηυ ηφπμ C.  

H μκμιαζία πνμβεκέζηενμζ ή ιεηαβεκέζηενμζ δεκ έπεζ μφηε 

οπμκμεί ηαιζά απμθφηςξ ζπέζδ ιε ηδκ δθζηία ηςκ άζηνςκ. 

ηδ ζοκέπεζα πνμζηέεδηακ μζ θαζιαηζημί ηφπμζ W, P ηαζ Q ζημ 

ιπθε άηνμ ηδξ αημθμοείαξ. Oζ αζηένεξ ημο ηφπμο W 

πανμοζζάγμοκ εονείεξ βναιιέξ εηπμιπήξ (αζηένεξ Wolf-Rayet). www.di
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ημκ ηφπμ P ακήημοκ μζ κεθεθμεζδείξ ηαζ ηα πθακδηζηά 

κεθεθχιαηα, εκχ ζημκ ηφπμ Q ακήημοκ μζ ηαζκμθακείξ αζηένεξ 

(novae). 

H πθήνδξ, θμζπυκ, θαζιαηζηή ηαλζκυιδζδ πενζθαιαάκεζ ηδκ 

αημθμοεία: 

 

     C(R, N) 

  O- B- A- F- G- K- M 

     W_P_Q   S 

 

H αημθμοεία ηςκ επηά ανπζηά ηφνζςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ 

ακηζζημζπεί ζε αημθμοεία εθαηημφιεκδξ εενιμηναζίαξ απυ 

50.000 K ζημκ ηφπμ O3 ιέπνζ ηζξ 3.000 K ζημκ ηφπμ M. Eπίζδξ 

παναηδνείηαζ ζοκεπήξ ιεηααμθή πνχιαημξ απυ ημ ιπθε ζημκ 

ηφπμ O ιέπνζ ημ ηυηηζκμ ζημκ ηφπμ M. Aοηυ ζοιααίκεζ, βζαηί, 

υπςξ εα δμφιε, ημ πνχια είκαζ ζοκάνηδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ 

ημο αζηενζμφ. 

Tα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ηςκ θαζιάηςκ ηςκ δζαθυνςκ ηφπςκ 

αζηενζχκ ζηδκ μναηή πενζμπή ημο θάζιαημξ δίκμκηαζ ζημκ 

παναηάης πίκαηα. 
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Φαζκαηηθή ηαμηλόκεζε ηνπ Yerkes 

 

H ηαλζκυιδζδ ημο Harvard δεκ είκαζ πθήνδξ. Eίκαζ ιζα 

ιμκμδζάζηαηδ ειπεζνζηή ηαλζκυιδζδ, πμο ιαξ δείπκεζ ιυκμ ημκ 

θαζιαηζηυ ηφπμ ζημκ μπμίμκ ακήηεζ έκα άζηνμ. 

Tα αζηνζηά θάζιαηα, υιςξ, πανμοζζάγμοκ δζαθμνέξ ςξ πνμξ 

ηδκ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ απμννυθδζδξ αηυια ηαζ βζα ημκ ίδζμ 

θαζιαηζηυ ηφπμ. Aοηυ ελανηάηαζ απυ ηδκ ελεθζηηζηή 

ηαηάζηαζδ ημο αζηενζμφ, ηδκ ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ ηαζ 

ζμκζζιμφ ηςκ αηυιςκ ηςκ ζημζπείςκ ζηδκ αηιυζθαζνά ημο, ημ 

πάπμξ ηδξ αηιυζθαζναξ, ηδ ιάγα ημο άζηνμο, ηδκ φπανλδ ή ιδ 

ιαβκδηζηχκ πεδίςκ η.ά. Tμ πνυαθδια είκαζ ελαζνεηζηά 

πμθφπθμημ απυ ηδκ πθεονά ηςκ οπμθμβζζιχκ ηαζ, ηονίςξ, ζε 

υ,ηζ αθμνά ηα ζπεηζηά δεδμιέκα, έηζζ , δεκ έπμοκ ελδβδεεί 

αηυια μζ δζαθμνέξ ηςκ αζηνζηχκ θαζιάηςκ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυκ πνμζηέεδηε ιζα επζπθέμκ πανάιεηνμξ, δ 

ηάλδ θςηεζκυηδηαξ. M’ αοηυκ ημκ ηνυπμ, υθα ηα αζηένζα 

πςνίζηδηακ ηαζ ζε ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ (ή πναβιαηζηήξ 

θαιπνυηδηαξ), ιζα πμζυηδηα πμο ακηζζημζπεί ηαζ 

ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ ελεθζηηζηή ηαηάζηαζδ ημο αζηενζμφ. Oζ 

ηάλεζξ αοηέξ ζοιαμθίγμκηαζ ιε θαηζκζημφξ ανζειμφξ απυ ημ I 

έςξ ημ VI (πήια ....), πμο ιπαίκμοκ ιεηά ημ ζφιαμθμ ημο 

θαζιαηζημφ ηφπμο. 

Aκαθοηζηά μζ ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ είκαζ: 

Tάμηο I: Yπενβίβακηεξ. H ηάλδ αοηή πςνίγεηαζ ζε δφμ 

οπμηάλεζξ:  

 Ia: θςηεζκυηενμζ ή πναβιαηζηά θαιπνυηενμζ οπενβίβακηεξ. 

 Ib: θζβυηενμ θςηεζκμί ή αιοδνυηενμζ οπενβίβακηεξ. 

Tάμηο II: Πναβιαηζηά θαιπνμί βίβακηεξ. 

Tάμηο III: Kακμκζημί βίβακηεξ. 

Tάμηο IV: Yπμβίβακηεξ. www.di
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Tάμηο V: Aζηένεξ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ, κάκμζ αζηένεξ. 

Tάμηο VI: Yπμκάκμζ αζηένεξ· δδθαδή αζηένεξ ιζηνυηενδξ  

 θςηεζκυηδηαξ απυ ημοξ αζηένεξ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ. 

 

 
 

Tέθμξ, αοηυ πμο εα πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε είκαζ ημ ελήξ: υηακ 

ζηα ηείιεκά ιαξ ακαθενυιαζηε ζε κάκμοξ αζηένεξ, εκκμμφιε 

αζηένεξ ηάλδξ θςηεζκυηδηαξ ίζδξ ιε εηείκδ ηςκ αζηένςκ ηδξ 

Kονίαξ Aημθμοείαξ ηαζ υπζ ημοξ θεοημφξ κάκμοξ, αζηένεξ 

δδθαδή, πμο υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, ζημκ πονήκα ημοξ 

έπμοκ πάρεζ κα δδιζμονβμφκηαζ πονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ ηαζ, ςξ 

εη ημφημο, μδδβμφκηαζ ζ’ έκακ δνυιμ αζηνζημφ εακάημο. 

ηδ αεθηζςιέκδ αοηή δζζδζάζηαηδ ηαλζκυιδζδ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ δφμ πανάιεηνμζ: μ θαζιαηζηυξ ηφπμξ ηαζ δ 

ηάλδ θςηεζκυηδηαξ· επεζδή, ιάθζζηα έβζκε ζημ Aζηενμζημπείμ 

ημο Yerkes, είκαζ βκςζηή ιε ημ υκμια ηαμηλόκεζε ηνπ Yerkes ή 
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ηαμηλόκεζε MK (1942), απυ ηα ανπζηά ηςκ επςκφιςκ ηςκ 

δζάζδιςκ αζηνμκυιςκ Morgan ηαζ Keenan, μζ μπμίμζ ηδ 

εειεθίςζακ. Oζ Morgan ηαζ Keenan ιεθέηδζακ θάζιαηα 

ηαθφηενδξ πμζυηδηαξ απυ ημοξ αζηνμκυιμοξ ημο Harvard ηαζ 

έθααακ οπυρδ ημοξ ―εηηυξ απυ ηδκ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ 

απμννυθδζδξ― ηαζ άθθα παναηηδνζζηζηά ηςκ αζηνζηχκ 

θαζιάηςκ, πμθθά απυ ηα μπμία ―βζα ηάεε έκακ θαζιαηζηυ 

ηφπμ λεπςνζζηά― πανμοζζάζηδηακ ζημκ πνμδβμφιεκμ πίκαηα. 

φιθςκα ιε ηδκ ηαλζκυιδζδ MK έκα άζηνμ ζοιαμθίγεηαζ ιε ημ 

βνάιια ηαζ ιε ημκ ανζειυ ημο θαζιαηζημφ ημο ηφπμο, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ιε ημκ θαηζκζηυ ανζειυ ηδξ ηάλδξ θςηεζκυηδηάξ ημο. 

Έηζζ, αζηέναξ M4V ζδιαίκεζ ροπνυξ, ηυηηζκμξ αζηέναξ 

θαζιαηζημφ ηφπμο M4 ηαζ ηάλδξ θςηεζκυηδηαξ V, δδθαδή 

κάκμξ, εκχ αζηένζ M4III ζδιαίκεζ ίδζμξ θαζιαηζηυξ ηφπμξ, αθθά 

αζηένζ βίβακηαξ. Eπυιεκμ είκαζ, θμζπυκ, δ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ 

απμννυθδζδξ ζηα αζηένζα κα είκαζ δζαθμνεηζηή βζα 

δζαθμνεηζηέξ ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ, αηυια ηζ ακ μ θαζιαηζηυξ 

ηφπμξ είκαζ μ ίδζμξ.  

πςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, ηυζμ δ ηαηάζηαζδ δζέβενζδξ υζμ 

ηαζ δ ηαηάζηαζδ ζμκζζιμφ ελανηχκηαζ ηονίςξ απυ ηδ 

εενιμηναζία, αθθά ηαζ απυ ηδκ πίεζδ ημο αενίμο. οκεπχξ ηα 

άζηνα ιε πζμ αναζέξ αηιυζθαζνεξ, υπςξ μζ οπενβίβακηεξ, 

ειθακίγμοκ ζηα θάζιαηά ημοξ βναιιέξ θεπηυηενεξ απυ ηζξ 

ακηίζημζπεξ ηςκ κάκςκ, ζηζξ αηιυζθαζνεξ ηςκ μπμίςκ επζηναηεί 

ιεβαθφηενδ πίεζδ. Eηηεκέζηενα, παναηδνχκηαξ ζε δφμ άζηνα 

πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ ―έκακ οπενβίβακηα ηαζ 

έκακ κάκμ― ηζξ ακηίζημζπεξ βναιιέξ Balmer ημο οδνμβυκμο, εα 

δμφιε υηζ μζ βναιιέξ αοηέξ είκαζ ιζηνέξ ζε ιήημξ ηαζ ζηεκέξ βζα 

ημκ οπενβίβακηα, εκχ ακηίεεηα βζα ημκ κάκμ είκαζ ιεβάθεξ ζε 

ιήημξ ηαζ θανδεζέξ. Kαζ αοηυ αέααζα είκαζ έκα ηνζηήνζμ βζα ηδκ 

ηαλζκυιδζδ ηςκ άζηνςκ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ ζε 

ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ. Γζα κα ακαβκςνίζμοιε ηα ιεηαβεκέζηενα www.di
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άζηνα θαζιαηζηχκ ηφπςκ G ηαζ K ελεηάγμοιε ηδκ έκηαζδ ηαζ 

ημ πθάημξ ηδξ δζπθήξ βναιιήξ ημο ζμκζζιέκμο αζαεζηίμο (CaII) 

ζηα 3.934 A ηαζ ζηα 3.968 A. 

 

Φαζκαηηθά πξνζέκαηα 
Γζα ημκ επζπθέμκ παναηηδνζζιυ παναηδνμφιεκςκ ζδζμιμνθζχκ 

ζημ θάζια μνζζιέκςκ αζηενζχκ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάθμνα 

πνμεέιαηα, υπςξ: 

m (metallic)=ζδζυιμνθδ έκηαζδ ιεηαθθζηχκ βναιιχκ. 

n (nebulous)=δζάποηεξ πθαηεζέξ βναιιέξ, εκχ δζπθυ πνυεεια nn 

ζδιαίκεζ  εκημκυηενμ ημ ίδζμ θαζκυιεκμ. 

s (sharp)=μλείεξ ζαθείξ βναιιέξ. 

e (emission)=βναιιέξ εηπμιπήξ. 

v (variable)=ιεηααθδηυ θάζια αζηενζχκ. 

pec (peculiar)=ζδζυιμνθμ θάζια. 

 

Aξ δμφιε υιςξ ιενζηά βεκζηά παναηηδνζζηζηά ιε ηα μπμία 

πνμζδζμνίγμοιε ημοξ δζάθμνμοξ θαζιαηζημφξ ηφπμοξ άζηνςκ. 

α) ηα εενιά πνμβεκέζηενα αζηένζα, ηφπμο O ιε Teff>25.000 K 

ειθακίγμκηαζ μζ βναιιέξ αηυιςκ πμο έπμοκ ζμκζζηεί πμθθέξ 

θμνέξ, ηονίςξ υιςξ ειθακίγμκηαζ μζ βναιιέξ ημο ζμκζζιέκμο 

HeII. Tμ HeII απαζηεί εενιμηναζία ζμκζζιμφ πάκς απυ 30.000 

K βζ’ αοηυ ειθακίγεηαζ ιυκμ ζημκ ηφπμ O. Oζ βναιιέξ Balmer 

ημο οδνμβυκμο είκαζ αζεεκείξ. 

ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ B ιε 11.000 K</Teff</25.000 K 

ειθακίγμκηαζ μζ βναιιέξ Balmer ημο μοδεηένμο οδνμβυκμο HI. 

Γναιιέξ HeII δεκ οπάνπμοκ· είκαζ υιςξ ζζπονέξ μζ βναιιέξ ημο 

μοδεηένμο HeI. ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ A ιε 

7.500</Teff</11.000K μζ βναιιέξ Balmer ημο HI πανμοζζάγμοκ 

ηδ ιεβαθφηενδ έκηαζή ημοξ. Aοηυ ήηακ ακαιεκυιεκμ, βζαηί 

βφνς ζημοξ 10.000 K μζ ζοκεήηεξ είκαζ μζ εοκμσηυηενεξ βζα ηδκ 

ειθάκζζδ ηςκ βναιιχκ Balmer ημο HI. Γζ’ αοηυ ηαζ ημ ιέβζζηυ 
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ημοξ ειθακίγεηαζ ζημοξ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο A. ζμκ 

αθμνά ηδ δζάηνζζδ ζε ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ, μζ βναιιέξ Balmer 

ημο HI ζημ βναιιζηυ θάζια, υπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, είκαζ 

εονείεξ ζημοξ κάκμοξ, θεπηέξ ζημοξ βίβακηεξ ηαζ αηυια 

θεπηυηενεξ ζημοξ οπενβίβακηεξ. 

Eιθακίγμκηαζ επίζδξ αζεεκείξ βναιιέξ ζυκηςκ ιεηάθθςκ, υπςξ 

ημο ζμκζζιέκμο αζαεζηίμο. 

α) ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ F, ιε 6.000 K</Teff</7.500 K ηαζ 

ζδζαίηενα ζημκ ηφπμ G, ιε 5.000 K</Teff</6.000 K, είκαζ έκημκδ 

δ δζπθή βναιιή ημο ζμκζζιέκμο αζαεζηίμο (CaII) ζηα 3.934 A 

ηαζ 3.968 A, εκχ δ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ ημφ HI ελαζεεκεί ζημκ 

ηφπμ F ηαζ αηυια πενζζζυηενμ ζημκ ηφπμ G. 

β) ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ K, ιε 3.500 K</Teff</5.000 K είκαζ 

έκημκεξ μζ βναιιέξ ηςκ ιεηάθθςκ, εκχ ειθακίγμκηαζ ηαζ ηαζκίεξ 

ιμνίςκ. Eπίζδξ δ δζπθή βναιιή ημο ζμκζζιέκμο αζαεζηίμο 

(CaII) ζηα 3.934 A ηαζ 3.968 A είκαζ θζβυηενμ έκημκδ απ’ υ,ηζ 

ζημκ ηφπμ G. 

 ηα πμθφ ροπνά ιεηαβεκέζηενα άζηνα ηφπμο M, ιε 2200 

K</Teff</3500 K, ειθακίγμκηαζ μζ βναιιέξ μοδεηένςκ αηυιςκ. 

Iδζαίηενα είκαζ έκημκεξ μζ βναιιέξ ημο μοδεηένμο αζαεζηίμο 

CaI, θ4.227 A, βζαηί ηα άημια ημο αζαεζηίμο απαζημφκ ζπεηζηά 

θίβδ εκένβεζα βζα ζμκζζιυ. 

Tμ μοδέηενμ αζαέζηζμ CaI (θ4.227 A) ακαιέκεηαζ πζμ έκημκμ ζε 

κάκμ απ’ υ,ηζ ζε βίβακηα αζηένα θαζιαηζημφ ηφπμ M. Oζ 

βναιιέξ ημο ζζδήνμο είκαζ ελίζμο έκημκεξ ζημκ βίβακηα ηαζ 

ζημκ κάκμ θαζιαηζημφ ηφπμο M, εκχ ημ ζμκζζιέκμ ηνυκηζμ 

(θ4.215 A) είκαζ εκημκυηενμ ζημκ βίβακηα. 

Tα άζηνα θαζιαηζηχκ ηφπςκ R ηαζ N πανμοζζάγμοκ ζημ θάζια 

ημοξ ορδθέξ πενζεηηζηυηδηεξ ζε άκεναηα ηαζ παναηηδνίγμκηαζ 

απυ έκημκεξ ηαζκίεξ εκχζεςκ ημο άκεναηα (CN, CO). Γζ’ αοηυκ 

ημκ θυβμ ηα άζηνα πμο ακήημοκ ζ’ αοημφξ ημοξ θαζιαηζημφξ www.di
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ηφπμοξ παναηηδνίγμκηαζ ζακ άζηνα άκεναηα ηαζ ζήιενα 

ηαηαηάζζμκηαζ ζημκ ημζκυ θαζιαηζηυ ηφπμ C. 

Tα ροπνά άζηνα θαζιαηζημφ ηφπμο S παναηηδνίγμκηαζ απυ 

έκημκεξ ηαζκίεξ μλεζδίμο ημο γζνημκίμο (ZiO). Eηηυξ ηςκ άθθςκ, 

υιςξ, πενζέπμοκ ναδζεκενβυ ηεπκίηζμ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζηδ 

θςηυζθαζνά ημοξ ηαηά πάζακ πζεακυηδηα έπμοκ θηάζεζ 

πονδκζηά πανάβςβα απυ ημ εζςηενζηυ ημοξ. Γδθαδή δ 

θςηυζθαζνά ημοξ ―πνάβια βεκζηά ζπάκζμ― έπεζ ειπθμοηζζηεί 

ιε φθδ απυ ημ εζςηενζηυ ημοξ. 

Tεθζηά αθέπμοιε υηζ μζ βναιιέξ ηςκ μοδεηένςκ ζημζπείςκ 

ειθακίγμκηαζ έκημκεξ ζηζξ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ· 

εζδζηυηενα ηα μοδέηενα ιέηαθθα ―πμο έπμοκ παιδθυ δοκαιζηυ 

ζμκζζιμφ, δδθαδή ζμκίγμκηαζ εφημθα― εα ειθακίγμκηαζ ζηα 

ροπνά αζηένζα. 
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Aκ ηάκμοιε ιζα ακαζηυπδζδ υζμκ αθμνά ηδκ ειθάκζζδ ηςκ 

δζαθυνςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ζ’ έκα θάζια, αθέπμοιε υηζ 

αοηή ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδ εενιμηναζία, απυ ηδκ πίεζδ ηςκ 

δθεηηνμκίςκ ηαζ απυ ηδκ αθεμκία ηςκ ακηίζημζπςκ πδιζηχκ 

ζημζπείςκ. H επίδναζδ ηδξ δθεηηνμκζηήξ πίεζδξ είκαζ 

δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ, εκχ δ επίδναζδ ηδξ αθεμκίαξ ηςκ 

πδιζηχκ ζημζπείςκ, πμο ανπζηά πζζηεουηακ υηζ ήηακ μ 

ηονίανπμξ πανάβμκηαξ ηςκ δζαθμνχκ, είκαζ ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα αιεθδηέα. Γεκ είκαζ ζπήια θυβμο· υζμ ηζ ακ 

αοηυ θαίκεηαζ πενίενβμ, μζ δζαθμνέξ ζηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ 

άζηνςκ είκαζ ιζηνέξ ηαζ επζπθέμκ απαζημφκηαζ ηενάζηζεξ 

δζαθμνέξ βζα ιζα μοζζαζηζηή αθθαβή ζηδ ιμνθή ημο θάζιαημξ. 

Έηζζ, δ θαζιαηζηή αημθμοεία O, B, A, F, G, K ηαζ M είκαζ ιζα 

ζεζνά πμο ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηδ εενιμηναζία, εκχ δ ζεζνά 

θςηεζκυηδηαξ I, II, III, IV, V ηαζ VI είκαζ ιζα ζεζνά, πμο 

ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πίεζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

----------- 
* Tυζμ δ ηαλζκυιδζδ ημο Harvard, υζμ ηαζ δ ηαλζκυιδζδ ημο Yerkes είκαζ 

πμζμηζηέξ ηαλζκμιήζεζξ. Γίκμκηαζ δδθαδή ιε ακάθοζδ ηςκ θαζιάηςκ απυ 

έιπεζνμοξ παναηδνδηέξ πςνίξ ιεηνήζεζξ. 

----------- 

 

ε ιζα πνυζθαηδ ενβαζία ιαξ (Theodossiou, E. and Danezis, E., 

1991) οπμθμβίζαιε ιζα κέα ηθίιαηα εκενβχκ εενιμηναζζχκ βζα 

αζηένζα θαζιαηζηχκ ηφπςκ απυ O8 ιέπνζ F6. Πανμοζζάζαιε 

δδθαδή ηζξ ιέζεξ εκενβέξ εενιμηναζίεξ ηςκ άζηνςκ, ηδκ ηοπζηή 

ημοξ απυηθζζδ (s.d.) ηαηά θαζιαηζηυ ηφπμ ηαζ ηάλδ 

θςηεζκυηδηαξ, ηαεχξ ηαζ ηδ ζφβηνζζή ημοξ ιε ηζξ ιέζεξ εκενβέξ 

εενιμηναζίεξ πμο οπμθυβζζακ πνμδβμφιεκμζ ενεοκδηέξ. 

Tα απμηεθέζιαηά ιαξ θαίκμκηαζ ζημοξ επυιεκμοξ πίκαηεξ 
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Αζηέξεο πξνγελέζηεξσλ θαζκαηηθώλ ηύπσλ 

 

 
Oλνκαζία 
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Eπεζδή μζ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ O, B, θαη A, ζηδκ μναηή 

πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ πανμοζζάγμοκ ιυκμ 

ιενζηέξ ζζπονέξ βναιιέξ εθαθνχκ ζημζπείςκ, δδιζμφνβδζακ 

ανπζηά ηδκ άπμρδ υηζ ήηακ αζηένεξ ζηδκ ανπή ηδξ ελέθζλήξ 

ημοξ. 

Aπυ αοηυ αηνζαχξ ημ βεβμκυξ ημφξ δυεδηε ημ υκμια 

πξνγελέζηεξνη αζηέξεο (early type stars. Mc Lean, 1898). 

Πζζηεφαιε  δδθαδή ηάπμηε υηζ έκαξ αζηέναξ άνπζγε ηδκ γςή ημο 

ζακ θαζιαηζημφ ηφπμο O ηαζ ηαηέθδβε ζακ ηφπμο K ή M. 

Oιμίςξη υηε ήηακ απμδεηηυ υηζ μζ αζηένεξ πνμβεκέζηενςκ 

θαζιαηζηχκ ηφπςκ απμηεθμφζακ ιία αημθμοεία ελέθζλδξ, ζδέα, 

υιςξ, πμο πνμ πμθθμφ έπεζ εβηαηαθδθεεί ηεθείςξ, εθ’ υζμκ 

υπςξ έπμοιε πθέμκ απμδείλεζ μζ ιεηαβεκέζηενμζ αζηένεξ, δεκ 

είκαζ ηαη’ ακάβηδ ηαζ μζ βδναζυηενμζ. Πνάβιαηζ, δ δζάηνζζδ ηςκ 

αζηένςκ ζε πνμβεκέζηενμοξ ηαζ ιεηαβεκέζηενμοξ θαζιαηζημφξ 

ηφπμοξ δδθχκεζ απθχξ ηαζ ιυκμκ ηδ ζπεηζηή εέζδ ηςκ 

θαζιάηςκ ημοξ ζηδ θαζιαηζηή ηαλζκυιδζδ ημο Harvard ηαζ δεκ 

έπεζ ηαιία ζπέζδ ιε ηδκ δθζηία ημοξ (Russell et al., 1945). 

Oζ αζηένεξ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ πανμοζζάγμοκ 

ιεβάθμ εκδζαθένμκ επεζδή είκαζ αζηένεξ πμο εηπέιπμοκ ιεβάθα 

πμζά εκένβεζαξ ζηδκ οπενζχδδ (αυναηδ απυ ηδ Γδ) πενζμπή ημο 

θάζιαηυξ ημοξ. Λυβς ηδξ ιεβάθδξ ημοξ ιάγαξ, ελακηθμφκ 

βνήβμνα ημ οδνμβυκμ ημο πονήκα ημοξ ηαζ ελεθίζζμκηαζ 

ηαπφηαηα απμιαηνοκυιεκμζ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ. H ιεθέηδ 

ηςκ αζηένςκ αοηχκ είκαζ ζδιακηζηή βζαηί ιαξ δίκεζ πμθφηζιεξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ηαηακυδζδ ηδξ αζηνζηήξ ελέθζλδξ, αθθά 

ζοβπνυκςξ ειπθμοηίγμοκ ηαζ δζεονφκμοκ ηδ βκχζδ ιαξ βφνς 

απυ ηδ δμιή ηαζ ηδκ ελέθζλδ ηςκ αζηνζηχκ αηιμζθαζνχκ. 

Eπίζδξ, επεζδή μζ αζηένεξ αοημί είκαζ ιεβάθδξ ιάγαξ, 103-104 

ιαγχκ Hθίμο, είκαζ παναηδνήζζιμζ ζε ιεβάθεξ απμζηάζεζξ. Ωξ  www.di
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εη ημφημο ακ βκςνίγμοιε  ιε αηνίαεζα ηα απυθοηα ιεβέεδ ημοξ, 

ιπμνμφιε κα ημοξ πνδζζιμπμζήζμοιε ζακ «δείηηεξ 

απμζηάζεςκ» ζηδ ιεθέηδ ηδξ βαθαλζαηήξ δμιήξ. 

 

Tξόπνη παξαηήξεζεο 

 

Oζ αζηένεξ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ είκαζ ζπεηζηά 

θίβμζ ζε ανζειυ· υιςξ, θυβς ηδξ ζπμοδαζυηδηάξ ημοξ βζα ηδ 

ιεθέηδ ηδξ αζηνζηήξ ελέθζλδξ ηαζ ηδξ βαθαλζαηήξ δμιήξ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ θυβς ηςκ ζδζμιμνθζχκ ηςκ θαζιάηςκ ημοξ, έπμοκ 

ιεθεηδεεί εηηεηαιέκα απυ πμθθμφξ ενεοκδηέξ. Πναβιαηζηά, μζ 

αζηένεξ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ πανέπμοκ απ’ 

εοεείαξ ηδκ αθεμκία ημο πδιζημφ ζημζπείμο He, ιζαξ 

παναιέηνμο ιεβάθδξ ζδιαζίαξ βζα ηδ πδιζηή ζζημνία ημο 

φιπακημξ. 

Eπίζδξ δίκμοκ ηδκ εοηαζνία κα δμηζιαζεμφκ ζ’ αοημφξ ιμκηέθα 

αζηνζηχκ αηιμζθαζνχκ, αθμφ δ δζάδμζδ ηδξ εκένβεζαξ ιε 

ιεηαθμνά δεκ παίγεζ ιεβάθμ νυθμ ζ’ αοημφξ ημοξ αζηένεξ ηαζ μζ 

ηονζυηενεξ αζηίεξ ηδξ αδζαθάκεζαξ είκαζ βκςζηέξ. 

ηα θάζιαηα ηςκ αζηένςκ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ 

ζηδκ μναηή πενζμπή επζηναημφκ μζ βναιιέξ απμννυθδζδξ, εκχ 

ιενζηέξ θμνέξ μζ βναιιέξ Balmer ημο οδνμβυκμο ειθακίγμκηαζ 

οπυ ιμνθήκ εηπμιπήξ. Eζδζηά, ηα θάζιαηα ηςκ αζηένςκ Wolf-

Rayet πανμοζζάγμοκ εονείεξ ηαζ έκημκεξ βναιιέξ εηπμιπήξ, 

πμο μθείθμκηαζ ζε ζζπονχξ ζμκζζιέκα αηυια δζαθυνςκ 

ζημζπείςκ. Aοηή δ μιάδα αζηενζχκ είκαζ δ ιυκδ ζηδκ ηαηάηαλδ 

ηςκ αζηένςκ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ ζηδκ μπμία 

επζηναημφκ μζ βναιιέξ εηπμιπήξ ηαζ υπζ μζ βναιιέξ 

απμννυθδζδξ. 

Λυβς ηεπκζηχκ δοζημθζχκ πνζκ απυ ημ 1940, δ πενζζζυηενδ 

ένεοκα είπε βίκεζ ζηδ θαζιαηζηή πενζμπή απυ ηα 3.800 A ιέπνζ www.di
av
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ηα 5.000 A, εκχ πζμ πνυζθαηα δ ηονζυηενδ θαζιαηζηή πενζμπή 

εηηεζκυηακ απυ ηα 3.000 A ιέπνζ ηα 25.000 A ζημ οπένοενμ. 

Mε ημοξ αζηνμκμιζημφξ δμνοθυνμοξ μζ παναηδνήζεζξ ηςκ 

αζηένςκ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ επεηηάεδηακ ηαζ 

πνμξ ηδκ οπενζχδδ πενζμπή ημο θάζιαημξ ηαζ αοηυ ήηακ 

ιεβάθδξ ζδιαζίαξ, βζαηί ημ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ εκένβεζάξ 

ημοξ εηπέιπεηαζ ζημ οπενζχδεξ. H ακίπκεοζδ ηαζ δ ένεοκα ηδξ 

οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ ζηα ιήηδ ηφιαημξ απυ ηα 1.000 A 

έςξ ηα 2.650 A άνπζζε ιε ημοξ δμνοθυνμοξ ηδξ ζεζνάξ OAO 

(Orbiting Astronomical Observatories), πμο ηα ηδθεζηυπζά ημοξ 

πνδζζιμπμζμφζακ, ακηί βζα θςημβναθζηέξ πθάηεξ θςημβναθζηέξ 

ηορέθεξ. ηδ ζοκέπεζα απυ ηα δεδμιέκα ημο Eονςπασημφ 

δμνοθυνμο TD-1, ζηδκ πενζμπή ηςκ ιδηχκ ηφιαημξ 1.360 A 

ιέπνζ 2.540 A είπαιε έκα ηαηάθμβμ 1.356 αζηένςκ 

πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ, ιζηνήξ δζαηνζηζηήξ 

ζηακυηδηαξ (20 A), εκχ ηαζ έκαξ δεφηενμξ ηαηάθμβμξ 

(Thompson et al., 1978) πενζέπεζ θςημιεηνζηά δεδμιέκα ζημ 

οπενζχδεξ βζα 31.215 αζηένεξ. 

Oζ παναηδνήζεζξ ηςκ αζηένςκ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ 

ηφπςκ ζοκεπίζηδηακ ζημ οπενζχδεξ ιε ημκ IUE (International 

Ultraviolet Explorer), εκχ επεηηάεδηακ αηυια πενζζζυηενμ 

πνμξ ηζξ αηηίκεξ X ιε ημοξ δμνοθυνμοξ SAS-3, HEAO-1, 

HEAO-2 ηαζ πμθθμφξ άθθμοξ. ήιενα ζοκεπίγμκηαζ ιε ημοξ 

αζηνμκμιζημφξ δμνοθυνμοξ FUSE, EUVE, SOHO, RO.SAT, 

GRO, ηαεχξ ηαζ υθμοξ αοημφξ πμο εα εηημλεοημφκ ζημ 

πνμζεπέξ ιέθθμκ (αθέπε ζεθίδα....). 

 

Kαηάηαμε ησλ αζηέξσλ πξνγελέζηεξσλ θαζκαηηθώλ ηύπσλ 
 

Oζ αζηένεξ πνμβεκέζηενςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ ηαηαηάζζμκηαζ 

ζημοξ αηυθμοεμοξ θαζιαηζημφξ ηφπμοξ ηαζ ηάλεζξ 

θςηεζκυηδηαξ: www.di
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α) Aζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο O, πμο πενζέπμοκ ηαζ ημοξ 

αζηένεξ εηπμιπήξ Of ηαζ Oe. 

β) Aζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο B, πμο πενζέπμοκ ηαζ ημοξ 

αζηένεξ ηφπμο B ιε ηέθοθμξ, ηαεχξ ηαζ ημοξ αζηένεξ εηπμιπήξ 

ηφπμο Be. 

γ) Aζηένεξ Wolf-Rayet. 

δ) Mδ θαιπνμφξ αζηένεξ ιε βναιιέξ απμννυθδζδξ μοδεηένμο 

οδνμβυκμο HI ηαζ ζμκζζιέκμο δθίμο HeII. 

ε) Aζηένεξ ηφπμο A. 

Aπυ πθεονάξ ηάλεςξ θςηεζκυηδηαξ, μζ αζηένεξ ηφπμο O είκαζ 

οπενβίβακηεξ (O7, O8, O9), βίβακηεξ ή κάκμζ, υπςξ 

ζοιπεναίκμοιε ιεηνχκηαξ ημκ θυβμ ηςκ εκηάζεςκ ηςκ 

βναιιχκ ημο  μοδεηένμο (HeI θ4.471A) πνμξ ημ ζμκζζιέκμ 

ήθζμκ (HeI θ4.541A) (Morgan and Keenan, 1973 ηαζ Conti and 

Frost, 1977). 

Eπίζδξ ιεηνχκηαξ ηζξ εκηάζεζξ ηςκ βναιιχκ Balmer ημο 

οδνμβυκμο (Hα, Hβ) οπμθμβίγμοιε ηζξ θςηεζκυηδηεξ ηςκ 

αζηένςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ απυ B0 ιέπνζ A2. Oζ αζηένεξ αοημί 

είκαζ οπενβίβακηεξ, βίβακηεξ ή κάκμζ, υπςξ ζοιπεναίκμοιε απυ 

ηα πηενφβζα ηςκ βναιιχκ Balmer ημο οδνμβυκμο. Oζ αζηένεξ 

ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ (κάκμζ αζηένεξ) ειθακίγμοκ εηηεηαιέκα 

πηενφβζα ηςκ βναιιχκ Balmer ημο οδνμβυκμο, εκχ ζημοξ 

θςηεζκυηενμοξ αζηένεξ μζ βναιιέξ αοηέξ είκαζ ζηεκυηενεξ ηαζ 

δεκ ειθακίγμοκ εηηεηαιέκα πηενφβζα. 

 

Kαηαλνκή ησλ αζηέξσλ πξνγελέζηεξσλ θαζκαηηθώλ ηύπσλ 

ζηνλ ρώξν 
 

H θαζκυιεκδ  ηαηακμιή ηςκ αζηένςκ πνμβεκέζηενςκ 

θαζιαηζηχκ ηφπςκ δεκ είκαζ μιμζυιμνθδ. 

Oζ πνχηεξ επζζημπήζεζξ (surveys) ιε αάζδ ημοξ θαζιαηζημφξ 

ηφπμοξ έδεζλακ υηζ βεκζηά μζ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ O ηαζ www.di
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B ανίζημκηαζ ημκηά ζημ βαθαλζαηυ επίπεδμ, υπμο 

ζοβηεκηνχκμκηαζ ηυζμ δ ιεζμαζηνζηή ζηυκδ υζμ ηαζ ημ αένζμ 

―υπςξ είκαζ βκςζηυ δ ποηκυηδηα ηςκ αζηενζχκ ιζηναίκεζ 

ηαεχξ απμιαηνοκυιαζηε απυ ημ βαθαλζαηυ επίπεδμ. 

Iδζαίηενα μζ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ B2 ηαζ πνμβεκέζηενμζ 

ανίζημκηαζ ηονίςξ ζηα ακμζηηά ζιήκδ ηαζ ζηζξ μιάδεξ-O (O-

associations). Oιμίςξ, μζ αζηένεξ ηφπμο A δείπκμοκ ιζα ζζπονή 

βαθαλζαηή ζοβηέκηνςζδ, ζδζαίηενα βζα ηα αιοδνυηενα ιεβέεδ. 

 

Tαμηλόκεζε θαη πεξηγξαθή ηνπ θάζκαηόο ηνπο 

 

Kάεε αζηέναξ, μπμζμοδήπμηε θαζιαηζημφ ηφπμο ηαζ ηάλεςξ 

θςηεζκυηδηαξ, έπεζ ζδζμιμνθίεξ ηαζ ςξ εη ημφημο είκαζ αδφκαημ 

απμιμκχκμκηαξ ηαζ ιεθεηχκηαξ έκακ ηοπαίμ αζηένα κα 

ελάβμοιε βεκζηυηενα ζοιπενάζιαηα. Έηζζ, ιζα θαζιαηζηή 

ηαλζκυιδζδ απμζημπεί ζημ κα ανεεμφκ ακηζπνμζςπεοηζημί 

αζηένεξ πμο μζ βεκζηυηενεξ θοζζηέξ ημοξ ζδζυηδηεξ κα 

παναηηδνίγμοκ ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ αζηνζηχκ μιάδςκ, ηζξ 

μπμίεξ ηαζ εα παναηηδνίγμοκ. Tυηε ιέζς ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

θαζκμιέκςκ ηάεε αζηνζηήξ μιάδαξ ιπμνμφιε κα ηαηαθήλμοιε 

ζε ζοιπενάζιαηα πμο εα αθμνμφκ: 

α) Tζξ αζηνζηέξ εενιμηναζίεξ. 

β) Tζξ πζέζεζξ. 

γ) Tδ πδιζηή ζφζηαζδ, ηαζ 

δ) Tδκ ηαηακμιή ημοξ ζημκ πχνμ. 

Pοειζζηζημί πανάβμκηεξ ηςκ θαζιαηζηχκ ηνζηδνίςκ είκαζ δ 

εενιμηναζία ηαζ δ πίεζδ ημο αενίμο ζηζξ αηιυζθαζνέξ ημοξ. 

πςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, βζα ηδκ ηαλζκυιδζή ημοξ μζ αζηένεξ 

ημπμεεηήεδηακ ανπζηά ζε ιζα αημθμοεία εθαηημοιέκδξ 

επζθακεζαηήξ εενιμηναζίαξ (ηαλζκυιδζδ Harvard). Πναβιαηζηά 

δ θαζιαηζηή ζεζνά O, B, A, F, G, K, M είκαζ ιζα ζεζνά πμο 

ηαεμνίγεηαζ ηονίςξ απυ ηδ εενιμηναζία. www.di
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Kαηά δεφηενμ θυβμ μζ αζηένεξ ηαλζκμιήεδηακ ζφιθςκα ιε ηδ 

θςηεζκυηδηά ημοξ [ηαλζκυιδζδ Yerkes ή MK (Morgan-

Keenan)]. Oζ ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ I, II, III, IV, V, VI είκαζ ιζα 

ζεζνά πμο ηαεμνίγεηαζ απυ ηδκ πίεζδ ημο αενίμο. 

Oζ πενζζζυηενμζ αζηένεξ ακήημοκ ζηδκ ηάλδ θςηεζκυηδηαξ V, 

είκαζ δδθαδή κάκμζ αζηένεξ ή αζηένεξ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ, 

θυβς ημο υηζ ηαηά ηδκ ελεθζηηζηή ημοξ πμνεία μζ αζηένεξ 

παναιέκμοκ ζηδκ Kονία Aημθμοεία ηαηά ημκ ιεβαθφηενμ πνυκμ 

ηδξ γςήξ ημοξ. 

Oζ αζηένεξ ιε ηδ παιδθυηενδ πίεζδ αενίμο ζηζξ αηιυζθαζνέξ 

ημοξ έπμοκ βεκζηά ορδθυηενδ θςηεζκυηδηα. οκεπχξ ζηζξ 

αηιυζθαζνεξ ηςκ άζηνςκ ιεβάθδξ θςηεζκυηδηαξ δ πίεζδ είκαζ 

παιδθυηενδ απ’ υ,ηζ ζε αζηένεξ ιζηνήξ θςηεζκυηδηαξ ηαζ δ 

αηιυζθαζνά ημοξ πζμ εηηεηαιέκδ. 

Γεκζηά, δ ιμνθή ημο θάζιαημξ ηαζ, ηαηά ζοκέπεζα, μ 

θαζιαηζηυξ ηφπμξ, ελανηχκηαζ απυ ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ 

αηιυζθαζναξ ημο αζηένα. 

Γεβμκυξ πάκηςξ είκαζ υηζ δ ειθάκζζδ ηςκ δζαθυνςκ 

θαζιαηζηχκ βναιιχκ ζ’ έκα θάζια ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδ 

εενιμηναζία. H επίδναζδ ηςκ άθθςκ παναβυκηςκ, υπςξ δ 

πίεζδ ημο αενίμο ηαζ δ αθεμκία ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ ζηδκ 

αηιυζθαζνα ημο αζηένα είκαζ δεοηενεφμοζαξ ζδιαζίαξ. 

 

Γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ηνπο αζηέξεο θαζκαηηθώλ ηύπσλ 

O θαη B 

 

Γεκζηά μζ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ O ηαζ B είκαζ κέμζ 

αζηένεξ ιεβάθδξ ιάγαξ ιε ορδθή επζθακεζαηή εενιμηναζία, 

θςηεζκυηδηα ηαζ θαιπνυηδηα. 

Tα θάζιαηά ημοξ ζηδκ οπενζχδδ πενζμπή δείπκμοκ έκακ ιεβάθμ 

ανζειυ ιεηαθθζηχκ βναιιχκ απυ ημ υνζμ ημο Lyman (912A) 

έςξ ηα 2.800 A πενίπμο. www.di
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Πάκηςξ, βεκζηά ζοιπενάζιαηα βζα ημοξ αζηένεξ αοημφξ είκαζ 

δφζημθμ κα ελαπεμφκ, βζαηί είκαζ ζπάκζμζ ηαζ ακηζηεζιεκζηά 

είκαζ δφζημθμ κα ιεθεηδεεί έκα ανηεηά ιεβάθμ δείβια ημοξ βζα 

κα ελαθεζθεμφκ μζ ζηαηζζηζηέξ δζαηοιάκζεζξ. 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ O ηαζ B είκαζ θίβμζ ηαζ αηυια 

θζβυηενμζ ζηδ βεζημκζά ημο Ήθζμο. Oζ McCuskey and Houk 

(1964) ανήηακ υηζ μζ αζηένεξ αοημί ζοβηεκηνχκμκηαζ ηαηά ημ 

ιεβαθφηενμ ιένμξ ημοξ ζε ιζα πενζμπή ζηδκ απυζηαζδ 1 ιέπνζ 3 

Kpc απυ ημκ Ήθζμ.  

 

Aζηέξεο ηύπνπ O 

 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο O είκαζ αζηένεξ ιεβάθμο 

αζηνμθοζζημφ εκδζαθένμκημξ, βζαηί είκαζ κέμζ αζηένεξ, ιεβάθδξ 

ιάγαξ, ορδθήξ επζθακεζαηήξ εενιμηναζίαξ ηαζ θςηεζκυηδηαξ. 

Oζ αζηένεξ ηφπμο O είκαζ δθζηίαξ μθίβςκ εηαημιιονίςκ εηχκ, 

υπςξ ζοιπεναίκμοιε απυ ημ βεβμκυξ υηζ αοημί είκαζ ιέθδ 

δζαζηεθθυιεκςκ μιάδςκ, πμο δ δθζηία ημοξ οπμθμβίγεηαζ απυ 

ηδκ ηαπφηδηα δζαζημθήξ ημοξ. 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο O έπμοκ ιεβάθδ δζαηφιακζδ 

ιαγχκ απυ ιία δθζαηή ιάγα ιέπνζ 50 δθζαηέξ ιάγεξ βζα ημοξ 

θςηεζκυηενμοξ απυ αοημφξ. Eίκαζ θςηεζκμί αζηένεξ 103 έςξ 104 

Hθίςκ, ιε επζθακεζαηέξ εενιμηναζίεξ απυ 30.000K έςξ 50.000 

K (Conti, 1973b). οκεπχξ είκαζ μζ εενιυηενμζ αζηένεξ ηαζ 

πάκμοκ ιάγα ιε αζηνζημφξ ακέιμοξ. 

H πδιζηή ημοξ ζφζηαζδ ηαζ εζδζηυηενα μ θυβμξ ημφ He/H ζηζξ 

αηιυζθαζνέξ ημοξ είκαζ παναηηδνζζηζηυξ ηδξ ιεζμαζηνζηήξ 

φθδξ ηδξ βεζημκίαξ ημοξ. Eπίζδξ δ αηηζκμαμθία απυ ημοξ 

αζηένεξ αοημφξ είκαζ ημ ηονζυηενμ αίηζμ πμο πνμηαθεί ηδ 

δζέβενζδ ηςκ αενζςδχκ κεθεθςιάηςκ ημκηά ζηα αζηνζηά 

ζιήκδ. Έηζζ, είκαζ ιεβάθδξ ζδιαζίαξ κα λένμοιε αοηήκ ηδκ www.di
av
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αηηζκμαμθία βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ δμιήξ ηαζ ηδξ δοκαιζηήξ ηςκ 

κεθεθςιάηςκ. 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο O έπμοκ ιυκμ βναιιέξ 

απμννυθδζδξ ζημ μναηυ ηιήια ημο θάζιαηυξ ημοξ, πμο είκαζ 

ηονίςξ βναιιέξ Balmer ημο οδνμβυκμο, μοδεηένμο δθίμο HeI 

ηαζ ζμκζζιέκμο δθίμο HeII. Oζ βναιιέξ ημο ζμκζζιέκμο δθίμο 

HeII αολάκμοκ ζε έκηαζδ ζημοξ κευηενμοξ αζηένεξ. 

Aπυ παναηδνήζεζξ δμνοθυνςκ έπεζ ανεεεί υηζ ιενζημί 

οπενβίβακηεξ αζηένεξ ηφπμο O πανμοζζάγμοκ βναιιέξ 

εηπμιπήξ ζημ οπενζχδεξ ηιήια ημο θάζιαηυξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ 

πμθφ ζζπονέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ πνμενπυιεκεξ απυ ζυκηα 

ορδθμφ δοκαιζημφ ζμκζζιμφ. Γεκζηυηενα, ζφιθςκα ιε ηδκ 

ζδιενζκή άπμρδ, μζ αηιμζθαζνζηέξ πενζμπέξ πένακ ηδξ 

θςηυζθαζναξ πανμοζζάγμκηαζ πανυιμζεξ ιε αοηέξ πμο 

πενζβνάθμκηαζ ζημοξ αζηένεξ  θαζιαηζημφ ηφπμο B ηαζ είκαζ δ 

πνςιυζθαζνα, ημ ζηέιια ηαζ μζ ιεηαζηειιαηζηέξ πενζμπέξ. 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο O πςνίγμκηαζ ζε θαζιαηζηέξ 

οπμηάλεζξ απυ O3 ιέπνζ O9. Oζ αζηένεξ ηδξ οπμηάλεςξ O3 

έπμοκ θάζιαηα ιε βναιιέξ απμννυθδζδξ ημο ορδθυηενμο 

επζπέδμο δζέβενζδξ ηαζ ζμκζζιμφ ηαζ έηζζ ηακέκαξ αζηέναξ δεκ 

έπεζ αηυια ανεεεί βζα ημκ μπμίμ κα έπμοκ πνμηαεεί μζ οπμηάλεζξ 

O2, O1 ή O0. 

Oζ αζηένεξ ιε ηέθοθμξ (shell stars) ακάιεζα ζημοξ αζηένεξ 

ηφπμο O έπμοκ ηαλζκμιδεεί ζακ Of. Tμ πνυεεια f, πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ ζημοξ αζηένεξ ηφπμο O, ακηζπνμζςπεφεζ 

αοημφξ ζημοξ μπμίμοξ δ εηπμιπή ειθακίγεηαζ ζημ ζμκζζιέκμ 

ήθζμκ HeII θ4.686A ηαζ ζημ δζπθά ζμκζζιέκμ άγςημ NIII 

θ4.634,41A.  

Bαειζαία ηα ηνζηήνζα ηαλζκυιδζδξ άθθαλακ. Oζ Conti ηαζ Leep 

(1974) υνζζακ ζακ Of ημοξ αζηένεξ εηείκμοξ πμο πανμοζζάγμοκ 

αθ’ εκυξ ιεκ εηπμιπή ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4.686A, αθ’ 

εηένμο δε ακ είκαζ ηφπμο O3-O5 κα πανμοζζάγμοκ απμννυθδζδ www.di
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ζημ NV 4.604 A, 4.620A, εκχ ακ είκαζ ηφπμο O6-O9,5 κα 

πανμοζζάγμοκ εηπμιπή ζημκ δζπθά ζμκζζιέκμ άκεναηα CIII 

5.696A. 

Eπίζδξ πνυηεζκακ δφμ αηυια οπμδζαζνέζεζξ ιε πνμεέιαηα (f) 

ηαζ ((f)). Tμ πνυεεια (f) ακηζπνμζςπεφεζ ημοξ αζηένεξ ηφπμο O 

ιε εηπμιπή ζημ δζπθά ζμκζζιέκμ άγςημ NIII θ4.634,41A, αθθά 

ιε αζεεκή απμννυθδζδ ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4.686A. 

Tμ πνυεεια ((f)) ακηζπνμζςπεφεζ ημοξ αζηένεξ ηφπμο O ιε 

εηπμιπή ζημ δζπθά ζμκζζιέκμ άγςημ NIII θ4.634,41A, αθθά ιε 

έκημκδ απμννυθδζδ ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4.686A. 

Γεκζηά μζ αζηένεξ ηφπμο Of είκαζ μζ πζμ θςηεζκμί, βεβμκυξ πμο 

δείπκεζ υηζ δ εηπμιπή ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4.686A 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θςηεζκυηδηα. Oζ αζηένεξ ηφπμο O(f) ηαζ O((f)) 

είκαζ θζβυηενμ θςηεζκμί, έηζζ δ αημθμοεία f, (f) ηαζ ((f)) 

ζοβηνίκεηαζ ιε ηζξ ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ I, III ηαζ V (Walborn, 

1978). 

Oζ πενζζζυηενμζ αζηένεξ, πνμβεκέζηενμζ ημο O6, είκαζ Of ή 

O(f) πμο είκαζ ηαζ μζ αζηένεξ ιε ηζξ ιεβαθφηενεξ ιάγεξ 

(M>50Mμ). 

Oζ O(f) ηαζ O((f)) εεςνμφκηαζ, αθμφ δεκ πανμοζζάγμοκ 

εηπμιπή ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4.686A, υηζ δεκ έπμοκ 

εηηεηαιέκεξ αηιυζθαζνεξ, υπςξ μζ Of, ηαζ αηυια υηζ 

πανμοζζάγμοκ ιζηνήξ ηθίιαηαξ απχθεζα ιάγαξ ςξ πνμξ ημοξ 

Of. 

Mενζημί αζηένεξ Of πενζαάθθμκηαζ απυ έκα κεθέθςια 

ημκζμνημφ, υπςξ ανέεδηε απυ οπένοενεξ παναηδνήζεζξ (Cohen 

and Barlow, 1973). 

Tμ πνυεεια e, πμο βεκζηά ζδιαίκεζ βναιιέξ εηπμιπήξ 

(emission), ανπζηά δεκ επνδζζιμπμζείημ βζα ημοξ αζηένεξ ηφπμο 

O. Oζ Conti and Leep (1974) εζζήβαβακ ημ θαζιαηζηυ ηφπμ Oe 

βζα εηείκμοξ ημοξ αζηένεξ ηφπμο O, πμο πανμοζζάγμοκ εηπμιπή 

πμο μθείθεηαζ ζηζξ βναιιέξ Balmer ημο οδνμβυκμο ηαζ δεκ www.di
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δείπκμοκ εηπμιπή πμο κα μθείθεηαζ ζημ δζπθά ζμκζζιέκμ άγςημ 

NIII θ4634,41A ηαζ ζημ ζμκζζιέκμ ήθζμκ HeII θ4686A. 

Mενζημί αζηένεξ ηφπμο O πανμοζζάγμοκ εηπμιπή ιυκμ ζηδκ 

Hα πςνίξ κα πανμοζζάγμοκ εηπμιπή ζε ηαιία άθθδ βναιιή 

Balmer ημο οδνμβυκμο, υπςξ π.π. μ γ Oph (HD 149757) ηαζ μ 

HD 46056. Aοημί μζ αζηένεξ ηαλζκμιήεδηακ ζακ O(e). 

Mεηαλφ ηςκ αζηένςκ ημο ίδζμο θαζιαηζημφ ηφπμο θςηεζκυηενμζ 

είκαζ μζ αζηένεξ ιε βναιιέξ εηπμιπήξ, πμο ηαηά ηακυκα 

δείπκμοκ φπανλδ εηηεηαιέκςκ αηιμζθαζνχκ. 

 

Aζηέξεο θαζκαηηθνύ ηύπνπ B 

 

Oζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο B, είκαζ εενιμί, ιεβάθδξ ιάγαξ 

αζηένεξ, ιε εκενβέξ εενιμηναζίεξ πμο ηοιαίκμκηαζ απυ 104 έςξ 

3x104 K ηαζ ιάγεξ πμο έπμοκ ηζιέξ ιεηαλφ 2 ηαζ 20 δθζαηχκ 

ιαγχκ 

ηακ εέθμοιε κα ηαλζκμιήζμοιε αζηένεξ ηφπμο B, ιε αάζδ ημ 

μναηυ θάζια ημοξ, ημοξ πςνίγμοιε πνχηα ζε οπμηάλεζξ απυ B0 

ιέπνζ B9 ιεηνχκηαξ ηδκ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ ημο μοδεηένμο 

δθίμο (HeI) ηαζ ιεηά ζε ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ απυ I ιέπνζ VI 

ιεηνχκηαξ ηδκ έκηαζδ ηςκ βναιιχκ Balmer ημο οδνμβυκμο. 

Oζ πενζζζυηενμζ  αζηένεξ ηφπμο B έπμοκ θάζιαηα ιε βναιιέξ 

απμννυθδζδξ. Λίβμζ απ’ αοημφξ έπμοκ μλείεξ βναιιέξ, εκχ μζ 

πενζζζυηενμζ έπμοκ ιάθθμκ εονείεξ-αααεείξ βναιιέξ πμο 

μθείθμκηαζ ζε βνήβμνδ πενζζηνμθή. Γεκζηά μζ πνμβεκέζηενμζ 

αζηένεξ έπμοκ ηαπφηδηεξ πενζζηνμθήξ ιεβαθφηενεξ απυ 100 

Km/sec. 

Oζ αζηένεξ εηπμιπήξ ηφπμο B, μζ Be, πανμοζζάγμοκ ζηδκ μναηή 

πενζμπή ημο θάζιαηυξ ημοξ, εηπμιπέξ ζηζξ βναιιέξ Balmer ημο 

οδνμβυκμο ηαζ ζοπκά ζε ηάπμζεξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ 

ζμκζζιέκςκ ιεηάθςκ. οπκά ειθακίγεηαζ ιυκμ δ Hα ζε εηπμιπή 

ηαζ μζ αζηένεξ αοημί ηαλζκμιμφκηαζ ςξ B(e). Φαίκεηαζ υηζ www.di
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ιεηαλφ αοηχκ δεκ οπάνπμοκ οπενβίβακηεξ ηαζ μζ πενζζζυηενμζ 

έπμοκ ηάλεζξ θςηεζκυηδηαξ V, IV, ηαζ III (Henize et al., 1976). 

Aλζμζδιείςημ είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ θάζια εκυξ ανζειμφ 

αζηένςκ παναηδνήεδηε κα αθθάγεζ απυ έκα θάζια 

απμννυθδζδξ ηφπμο B ζε θάζια εηπμιπήξ ηφπμο Be ή αηυια 

απυ θάζια εηπμιπήξ ηφπμο Be ζε θάζια ηεθφθμοξ ηφπμο B 

εκηυξ 20-30 εηχκ. Πμθθέξ απυ αοηέξ ηζξ αθθαβέξ ηαηαβνάθδηακ 

ζημκ ηαηάθμβμ «Mount Wilson Catalogue of Be and Ae stars» 

(Merrill and Burwell 1933, 1943, 1949, 1950). Eζδζηυηενα μ 

A.C. Slettebac (1973) ακαθένεζ υηζ ημ 20% ηςκ αζηένςκ ηφπμο 

B ιέζα ζε 20-30 έηδ ιεηαηνέπεηαζ ζε αζηένεξ ηφπμο Be. 

H πανμοζία βναιιχκ εηπμιπήξ ζε αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο 

B, ζοκζζηά ιζακ ακςιαθία ζημ πνδζζιμπμζμφιεκμ ζφζηδια 

θαζιαηζηήξ ηαλζκυιδζδξ ηςκ αζηνζηχκ θαζιάηςκ ζηα μναηά 

ιήηδ ηφιαημξ. Eίκαζ επίζδξ, ιζα ακςιαθία υζμκ αθμνά ηδ 

εεςνία ηςκ ηθαζζηχκ αηιμζθαζνχκ πμο πνμαθέπεζ ιυκμ 

βναιιέξ απμννυθδζδξ. 

διεζχκμοιε υηζ υηακ ακαθένμοιε αζηέξεο ηύπνπ B κε 

θέιπθνο, δεκ ζδιαίκεζ, βεςιεηνζηά, ηίπμηε ημ ζδζαίηενμ αοηυξ μ 

υνμξ· απθχξ οπάνπεζ ανηεηή πμζυηδηα φθδξ ζηδκ εηηεηαιέκδ 

αηιυζθαζνα ημο αζηενζμφ ζηδκ μπηζηή αηηίκα ημο παναηδνδηή, 

ιε άιεζμ απμηέθεζια κα πανμοζζάγεηαζ ζημ θάζια έκα ζφκμθμ 

μλεζχκ βναιιχκ απμννυθδζδξ. Aοηυ ημ ζφκμθμ ηςκ μλεζχκ 

βναιιχκ απμννυθδζδξ ειθακίγεηαζ πάκς ζημ ηακμκζηυ θάζια 

ηφπμο B ηαζ ηάκεζ ημκ αζηένα αοηυκ κα μιμζάγεζ πενζζζυηενμ 

ιε έκακ οπενβίβακηα αζηένα θαζιαηζημφ ηφπμο A. 

Oζ ηονζυηενεξ βναιιέξ απμννυθδζδξ ζ’ έκακ αζηένα 

θαζιαηζημφ ηφπμο B, ζηδκ μναηή πενζμπή ημο θάζιαημξ, είκαζ 

μζ βναιιέξ Balmer ημο οδνμβυκμο ηαζ μζ βναιιέξ ημο 

μοδεηένμο δθίμο HeI. www.di
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Oζ πενζζζυηενμζ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο B ακήημοκ ζηζξ 

οπμηάλεζξ B0, B1, B2, B3, B5 ηαζ B8, ηαζ μζ θζβυηενμζ ζηζξ 

οπμηάλεζξ B0.5, B1.5, B2.5, B4, B6, B7 ηαζ B9. 

πςξ μζ αζηένεξ ηφπμο O, έηζζ ηαζ μζ αζηένεξ ηφπμο B είκαζ 

ζοβηεκηνςιέκμζ ημκηά ζημ βαθαλζαηυ επίπεδμ ηαζ πμθθμί απ’ 

αοημφξ είκαζ ιέζα ζηδ ζηυκδ ηαζ ημ αένζμ. 

H εενιμηναζία ημοξ ελάβεηαζ απυ ηδκ εκενβεζαηή ηαηακμιή 

ημο ζοκεπμφξ θάζιαημξ. Kαζ απυ θαζιαημζημπζηή άπμρδ 

οπάνπεζ ιεβάθμ εκδζαθένμκ βζα ηζξ βναιιέξ ημο δθίμο (He) 

ζημοξ αζηένεξ ηφπμο B, επεζδή ιαξ πανέπμοκ ηδκ αθεμκία 

αοημφ ημο ζημζπείμο. 

 

Tν γξακκηθό θάζκα ησλ αζηέξσλ Be ζηελ ππεξηώδε (UV) 

θαζκαηηθή πεξηνρή. 

 

H ιεθέηδ ηδξ οπενζχδμοξ πενζμπήξ (UV) ημο θάζιαημξ ηςκ 

αζηενζχκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ B ηαζ Be έθενε ζημ θςξ ηέζζενα 

κέα δεδμιέκα πμο δεκ πνμαθέπμκηαζ απυ ηδκ ηθαζζηή εεςνία 

ηςκ αζηνζηχκ  αηιμζθαζνχκ. 

1. πςξ απμδείπηδηε ζηδ θαζιαηζηή αοηή πενζμπή, ζηα 

θάζιαηα ηςκ αζηενζχκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ B ηαζ Be 

παναηδνμφκηαζ πμθφ ζζπονέξ βναιιέξ απμννυθδζδξ, μζ μπμίεξ 

δδιζμονβμφκηαζ απυ ζυκηα ορδθμφ δοκαιζημφ ζμκζζιμφ, υπςξ 

OIV, NV, SiIV, CIV, NIV. Oζ ααειμί ζμκζζιμφ αοηχκ ηςκ 

ζυκηςκ είκαζ πμθφ ορδθυηενμζ απυ αοημφξ πμο ιπμνμφκ κα 

πνμαθεθεμφκ ιε αάζδ ηζξ εκενβέξ εενιμηναζίεξ αοηχκ ηςκ 

αζηένςκ ηάης απυ ζοκεήηεξ αηηζκμαμθζαηήξ ζζμννμπίαξ. Γζα 

κα ελδβδεεί δ πανμοζία αοηχκ ηςκ βναιιχκ είκαζ ακαβηαία δ 

παναδμπή ηδξ φπανλδξ ιζαξ ιδ αηηζκμαμθζαηήξ νμήξ εκένβεζαξ. 

H ιδ αηηζκμαμθζαηή υιςξ νμή εκένβεζαξ ζοκεπάβεηαζ ηδκ 

φπανλδ πενζμπχκ, ζηδκ αηιυζθαζνα ηςκ αζηενζχκ θαζιαηζηχκ www.di
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ηφπςκ B ηαζ Be, πμο κα ακηζζημζπμφκ ζε πενζμπέξ ακηίζημζπεξ 

ηδξ δθζαηήξ πνςιυζθαζναξ ηαζ ημο ζηέιιαημξ. 

2. Oζ ιεβάθεξ ιεηαημπίζεζξ ηςκ βναιιχκ απμννυθδζδξ ηςκ 

πμθθαπθχξ ζμκζζιέκςκ ζημζπείςκ, ακηζζημζπμφκ ζε ηαπφηδηεξ 

πμο θεάκμοκ αηυιδ ηαζ ηα 3.000 Km/sec, μζ μπμίεξ είκαζ 

ιεβαθφηενεξ απυ ηδκ ηαπφηδηα δζαθοβήξ ζηδκ επζθάκεζα ηςκ 

αζηένςκ. H φπανλδ ηυζμ ιεβάθςκ ηαποηήηςκ ζηα 

αηιμζθαζνζηά ζηνχιαηα ηςκ αζηενζχκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ  B 

ηαζ Be απμδεζηκφεζ ηδκ φπανλδ νμήξ ιάγαξ. 

3. Oζ εκηάζεζξ, ηα πνμθίθξ (πενζβνάιιαηα) ηαζ μζ ιεηαημπίζεζξ 

ηςκ βναιιχκ αοηχκ ιπμνμφκ κα είκαζ δζαθμνεηζηέξ βζα δφμ 

ηακμκζημφξ ή ζδζυιμνθμοξ αζηένεξ ημο ίδζμο θαζιαηζημφ ηφπμο 

ηαζ ηάλεςξ θαιπνυηδηαξ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ μζ ηαηακμιέξ 

ηαποηήηςκ ηαζ ποηκυηδηαξ ζηζξ οπενζμκζζιέκεξ πενζμπέξ 

ιπμνμφκ κα είκαζ δζαθμνεηζηέξ βζα δφμ αζηένεξ πμο 

παναηηδνίγμκηαζ απυ ηζξ ίδζεξ ηζιέξ Teff ηαζ g ηαζ ζοκεπχξ μζ 

δφμ αοηέξ πανάιεηνμζ δεκ είκαζ επανηείξ βζα κα πενζβνάρμοκ ηα 

ελχηενα ζηνχιαηα ηδξ αηιυζθαζναξ εκυξ αζηένα θαζιαηζημφ 

ηφπμο B ή Be. 

4. H ιεηααμθή ηςκ ιεηαημπίζεςκ, ηςκ εκηάζεςκ ηαζ ηςκ 

πενζβναιιάηςκ ηςκ βναιιχκ ηςκ οπενζμκζζιέκςκ ζημζπείςκ, 

είκαζ έκα θαζκυιεκμ πμο παναηδνείηαζ ηαζ ζημοξ ηακμκζημφξ 

αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ B, ηαεχξ ηαζ ζημοξ ζδζυιμνθμοξ 

αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο Be. 

H φπανλδ ιδ αηηζκμαμθζαηήξ νμήξ εκένβεζαξ ζημοξ B ηαζ Be 

αζηένεξ είκαζ ζζπονή έκδεζλδ υηζ μζ αηιυζθαζνέξ ημοξ έπμοκ 

υιμζεξ αηηζκζηέξ ηαηακμιέξ εενιμηναζίαξ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ 

ηαζ βζα ημοξ δφμ ηφπμοξ αζηένςκ μζ πενζμπέξ πάκς απυ ηδ 

θςηυζθαζνα είκαζ ηαηά ζεζνά, δ πνςιυζθαζνα, ημ ζηέιια ηαζ δ 

ιεηαζηειιαηζηή πενζμπή. www.di
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Oιμίςξ δ φπανλδ νμήξ ιάγαξ ζημοξ αζηένεξ θαζιαηζηχκ ηφπςκ 

B ηαζ Be είκαζ έκδεζλδ υηζ μζ αηιυζθαζνέξ ημοξ έπμοκ υιμζεξ 

αηηζκζηέξ ηαηακμιέξ ποηκυηδηαξ. 

H ηζιή ημο νοειμφ απχθεζαξ ιάγαξ οπμθμβίγεηαζ υηζ είκαζ ηδξ 

ηάλεςξ ηςκ 10-6 έςξ 10-7 Mμ ακά έημξ βζα ημοξ οπενβίβακηεξ 

αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο B, ηδξ ηάλεςξ ηςκ 10-7 έςξ 10-9 

Mμ ακά έημξ βζα ημοξ αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο Be ηαζ ηδξ 

ηάλεςξ ηςκ 10-8 έςξ 10-9 ακά έημξ βζα ημοξ ηακμκζημφξ 

αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο B ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ.2 

H εζηυκα ηςκ αενίςκ ηεθοθχκ ηα μπμία πενζαάθθμοκ ημοξ 

αζηένεξ θαζιαηζημφ ηφπμο Be αθθά ηαζ ημοξ αζηένεξ 

θαζιαηζημφ ηφπμο Oe, πανμοζζάγεηαζ αηυιδ πζμ ζφκεεηα ιεηά 

η’ απμηεθέζιαηα πμο πανμοζίαζακ ιέζς ιζαξ ζεζνάξ ενβαζζχκ 

μζ Eπίημονμζ Kαεδβδηέξ ημο Πακεπζζηδιίμο Aεδκχκ E. 

Γακέγδξ ηαζ E. Θεμδμζίμο. Oζ παναηδνήζεζξ ημοξ έδεζλακ υηζ 

ιζα ζεζνά θαζιαηζηχκ βναιιχκ απμννυθδζδξ δζαθυνςκ 

δοκαιζηχκ ζμκζζιμφ, ζοκμδεφμκηακ απυ ιία ή δφμ δμνοθμνζηέξ 

ζοκζζηχζεξ απμννυθδζδξ, εκηεθχξ δζαθμνεηζηχκ αηηζκζηχκ 

ιεηαημπίζεςκ. Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ ιέζα ζηα αένζα ηεθφθδ ηςκ 

αζηενζχκ αοηχκ ηςκ θαζιαηζηχκ ηφπςκ, δδιζμονβμφκηαζ 

ημπζηά πενζμπέξ αολδιέκδξ ποηκυηδηαξ, μζ μπμίεξ θαίκμκηαζ κα 

απμιαηνφκμκηαζ απυ ημκ αζηένα ιε δζαθμνεηζηέξ αηηζκζηέξ 

ηαπφηδηεξ. 

 

.  
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Σν Δηάγξακκα Hertzsprung-Russell 

 

Tμ 1905 μ Γακυξ αζηνμκυιμξ Ejnar Hertzsprung (1873-1967) 

ζοζπέηζζε ηα πνχιαηα ηαζ ηζξ θςηεζκυηδηεξ αζηενζχκ 

δζαθμνεηζηήξ ιάγαξ ηαζ δθζηίαξ ηαζ έθηζαλε ημ δζάβναιια 

θςηεζκυηδηαξ-δείηηδ πνχιαημξ, ή απμθφημο ιεβέεμοξ-δείηηδ 

πνχιαημξ, εθ’ υζμκ δ θςηεζκυηδηα ή ακηίζημζπα δ απυθοηδ 

θαιπνυηδηα ηαζ ημ απυθοημ ιέβεεμξ ζοκδέμκηαζ θμβανζειζηά. 

Tμ 1913 μ Aιενζηακυξ αζηνμκυιμξ Henry Norris Russell (1877-

1957), ζε ακελάνηδηδ ενβαζία ημο, έηακε ιζα πανυιμζα ιεθέηδ, 

υπμο πανμοζίαζε ηα ίδζα αζηένζα ζε έκα δζάβναιια ιε 

ζοκηεηαβιέκεξ ημ απυθοημ ιέβεεμξ ηαζ ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ. 

Aπυ ημκ ζοκδοαζιυ ηςκ δζαβναιιάηςκ ηςκ δφμ ενεοκδηχκ, 

ανέεδηε υηζ ηα αζηένζα ηαηαθαιαάκμοκ ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ 

ζ’ έκα ημζκυ δζάβναιια, ημ μπμίμ απμηέθεζε, υπςξ εα δμφιε 

ζηδ ζοκέπεζα, ιία απυ ηζξ ζπμοδαζυηενεξ ακαηαθφρεζξ ηδξ 

Aζηνμθοζζηήξ. 

 

 

      
 
                 Ejnar Hertzsprung        Henry Norris Russell  

                       (1873-1967)               (1877-1957) 
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Tμ δζάβναιια αοηυ μκμιάγεηαζ απυ ηυηε δζάβναιια 

Hertzsprung-Russell ή δζάβναιια H-R ηαζ πανμοζζάγεηαζ ζημ 

παναηάης ζπήια. 
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πςξ ήδδ ακαθέναιε, πνμηεζιέκμο κα ζπδιαηίζμοιε ημ 

δζάβναιια H-R ακηί ημο απμθφημο ιεβέεμοξ ηςκ αζηενζχκ, 

πνδζζιμπμζμφιε ηδ θςηεζκυηδηά ημοξ ή ηδκ απυθοηδ 

θαιπνυηδηά ημοξ. H ακηζηαηάζηαζδ αοηή ιπμνεί κα βίκεζ εθ’ 

υζμκ ιέζς ηδξ ηθίιαηαξ ιεβεεχκ έπεζ μνζζηεί ηαζ δ ηθίιαηα 

θαιπνμηήηςκ. Έηζζ ηάεε αζηένζ πμο ακηζζημζπεί ζε ηάπμζμ 

αηέναζμ ιέβεεμξ είκαζ 2,512 θμνέξ θαιπνυηενμ απυ ηάεε άθθμ 

αζηένζ πμο ακηζζημζπεί ζε ιέβεεμξ ηαηά ιία ιμκάδα ιεβαθφηενμ  

ημ δζάβναιια H-R μ δείηηδξ πνχιαημξ, μ θαζιαηζηυξ ηφπμξ 

ηαζ δ εκενβυξ εενιμηναζία ιπμνμφκ κα είκαζ ζημκ άλμκα ηςκ 

Τν H-D δηάγξακκα. Ο θαζκαηηθόο ηύπνο 

ή ε ζεξκνθξαζία ησλ αζηεξηώλ σο 

ζπλάξηεζε ηεο θσηεηλόηεηαο ηνπ 

αζηεξηνύ 
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ηεηιδιέκςκ, αθμφ υθα αοηά ηα ιεβέεδ απμδείλαιε υηζ 

αθθδθμζοκδέμκηαζ, εκχ ζημκ άλμκα ηςκ ηεηαβιέκςκ ιπμνεί κα 

είκαζ δ θςηεζκυηδηα, ημ απυθοημ ιέβεεμξ ή δ απυθοηδ 

θαιπνυηδηα. Έηζζ ημ δζάβναιια H-R ή δζάβναιια 

εενιμηναζίαξ-θςηεζκυηδηαξ ―αθθά ηαζ δζάβναιια 

εενιμηναζίαξ-απυθοηδξ θαιπνυηδηαξ― είκαζ ιζα βναθζηή 

πανάζηαζδ πμο ζοζπεηίγεζ ηζξ θςηεζκυηδηεξ ή ηα απυθοηα 

ιεβέεδ ηςκ άζηνςκ ιε ηζξ εενιμηναζίεξ, ημοξ θαζιαηζημφξ 

ηφπμοξ ηαζ ηα πνχιαηά ημοξ. 

οκεπχξ, παναηδνχκηαξ ημ πνχια εκυξ άζηνμο βκςνίγμοιε ηαζ 

ηδ εενιμηναζία ζηδκ επζθάκεζά ημο. Γδθαδή ημ δζάβναιια H-R 

ιάξ πανέπεζ ιζα ζπέζδ ηδξ θςηεζκυηδηαξ ημο άζηνμο ιε ηδκ 

επζθακεζαηή εενιμηναζία ημο.  

πςξ παναηδνμφιε ζημ παναπάκς ζπήια, δ ηαηακμιή ηςκ 

αζηενζχκ δεκ είκαζ μιμζυιμνθδ ζε υθεξ ηζξ πενζμπέξ ημο 

δζαβνάιιαημξ H-R. Tα πενζζζυηενα άζηνα είκαζ 

ζοβηεκηνςιέκα ζε ιζα ζηεκή γχκδ πμο δζαζπίγεζ δζαβχκζα ημ 

δζάβναιια H-R, απυ ημκ θαζιαηζηυ ηφπμ B ιέπνζ ημκ 

θαζιαηζηυ ηφπμ M. H γχκδ αοηή μκμιάγεηαζ Kπξία Aθνινπζία 

(Main Sequence) ηαζ ζ’ αοηήκ ακήημοκ μζ λάλνη, υπςξ θέιε, 

αζηένεξ. Γζα ηα άζηνα ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ οπάνπεζ ιζα 

μνζζιέκδ ζπέζδ ιεηαλφ θςηεζκυηδηαξ ηαζ πνχιαημξ: όζν πην 

θσηεηλό είλαη έλα άζηξν ηόζν πην κπιε είλαη. Έηζζ ηα άζηνα ζημ 

πάκς άηνμ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ είκαζ ιπθε ηαζ θςηεζκά, εκχ 

ζημ ηάης άηνμ ηδξ ηυηηζκα ηαζ αιοδνά. Tμκίγμοιε υηζ μ 

ηονζυηενμξ πανάβμκηαξ πμο ηαεμνίγεζ ηδ εέζδ εκυξ άζηνμο 

πάκς ζηδκ Kονία Aημθμοεία είκαζ δ ιάγα ημο. Tα ιεβάθδξ 

ιάγαξ άζηνα είκαζ ηα θςηεζκά ιπθε άζηνα, εκχ ηα ιζηνυηενδξ 

ιάγαξ είκαζ ηα ηυηηζκα ηαζ αιοδνά. 
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Γζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ αζηενζχκ ηαλζκμιδιέκεξ ζημ Η-R δζάβναιια 

 

Πάκς απυ ηδκ Kονία Aημθμοεία πανμοζζάγεηαζ ιζα άθθδ 

επζιήηδξ ζοβηέκηνςζδ αζηενζχκ, πμο μκμιάγεηαζ Kιάδνο ησλ 

γηγάλησλ αζηέξσλ. Tα αζηένζα αοηά είκαζ θςηεζκυηενα απυ ηα 

αζηένζα ημο ίδζμο θαζιαηζημφ ηφπμο πμο ανίζημκηαζ ζηδκ 

Kονία Aημθμοεία. Eπίζδξ πάκς απυ ημκ ηθάδμ ηςκ βζβάκηςκ 

αζηενζχκ ανίζηεηαζ μ Kιάδνο ησλ ππεξγηγάλησλ. Mεηαλφ 

βζβάκηςκ ηαζ Kονίαξ Aημθμοείαξ ανίζημκηαζ μζ οπμβίβακηεξ ηαζ 

ηάης απυ ηδκ Kονία Aημθμοεία μζ οπμκάκμζ αζηένεξ. ημ ηάης 

ανζζηενυ ηιήια ημο δζαβνάιιαημξ H-R ανίζηεηαζ ιζα άθθδ 

μιάδα αζηενζχκ πμο μκμιάγμκηαζ ιεπθνί λάλνη. θεξ μζ 

ζοβηεκηνχζεζξ πμο ειθακίγμκηαζ ζημ δζάβναιια H-R 

ακηζζημζπμφκ ζε ηαηδβμνίεξ αζηενζχκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηδκ 

ελεθζηηζηή ημοξ ηαηάζηαζδ.  

Mεηαλφ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ ηαζ ημο ηθάδμο ηςκ βζβάκηςκ 

οπάνπεζ έκα ηεκυ πμο μκμιάγεηαζ ράζκα Hertzsprung. 

Aξ δμφιε υιςξ πζμ ακαθοηζηά ηζξ επζιένμοξ αζηνζηέξ μιάδεξ 

ημο δζαβνάιιαημξ H-R. 
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Kπξία Aθνινπζία (λάλνη αζηέξεο). ηδκ πενζμπή αοηή ηα 

αζηένζα πενκμφκ ηδκ ανπζηή ηαζ πζμ ιαηνμπενίμδδ θάζδ ηδξ 

γςήξ ημοξ. O βεςιεηνζηυξ ηυπμξ ηςκ εέζεςκ πμο 

ηαηαθαιαάκμοκ ηα αζηένζα ζηδκ Kονία Aημθμοεία ζε πνυκμ 

t=0 είκαζ ιζα βναιιή δ μπμία ηαθείηαζ Kονία Aημθμοεία 

Mδδεκζηήξ Hθζηίαξ. ηακ ηα αζηένζα ανεεμφκ ζηδκ Kονία 

Aημθμοεία ανπίγμοκ μζ εενιμπονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ ζημκ 

πονήκα ηςκ άζηνςκ ηαζ ημ οδνμβυκμ ιεηαηνέπεηαζ ζε ήθζμκ. 
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Γίγαληεο αζηέξεο.  

 

 
’ αοηήκ ηδκ πενζμπή ημο δζαβνάιιαημξ H-R ακήημοκ ηα άζηνα, 

πμο έπμοκ ελακηθήζεζ ημ οδνμβυκμ ημο πονήκα ημοξ, αθθά 

ζοκεπίγμοκ κα ηαίκε οδνμβυκμ ζε ελςηενζηά ζηνχιαηά ημοξ. 

ηδ εέζδ αοηή ηα άζηνα ιέκμοκ ζπεηζηά θίβμ πνμκζηυ δζάζηδια 

ζε ζπέζδ ιε ημκ πνυκμ πμο πενκμφκ ζηδκ Kονία Aημθμοεία. 

Λυβς αοημφ ημο βεβμκυημξ δ δθζηία εκυξ άζηνμο ηαεμνίγεηαζ 

ηονίςξ απυ ημκ πνυκμ παναιμκήξ ημο πάκς ζηδκ Kονία 

Aημθμοεία. H θςηεζκυηδηα ή ακηίζημζπα δ απυθοηδ 

θαιπνυηδηα ηςκ βζβάκηςκ αζηενζχκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ 

ακηίζημζπδ θςηεζκυηδηα ή απυθοηδ θαιπνυηδηα ηςκ κάκςκ 

αζηενζχκ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ. Eπμιέκςξ, αθμφ μζ βίβακηεξ 

έπμοκ ηζξ ίδζεξ επζθακεζαηέξ εενιμηναζίεξ ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ 

κάκμοξ αζηένεξ (ίδζα ηεηαβιέκδ ζημ δζάβναιια H-R), 

ζοκεπάβεηαζ υηζ έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενεξ θςηεζκέξ επζθάκεζεξ, 

εθ’ υζμκ δ θςηεζκυηδηά ημοξ ελανηάηαζ απυ ηδκ αηηίκα ημοξ 

(L=4πR2ζTeff4) άνα είκαζ βίβακηεξ ηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ. Oζ 

βίβακηεξ αζηένεξ, θμζπυκ, έπμοκ αναζέξ αηιυζθαζνεξ. 

 

Yπεξγίγαληεο αζηέξεο. ηδκ πενζμπή αοηή ημο δζαβνάιιαημξ 

H-R ανίζημκηαζ ηα άζηνα ζηα μπμία ημ ήθζμκ ημο πονήκα ημοξ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε άκεναηα, εκχ δ αηηίκα ηαζ δ θαιπνυηδηά ημοξ 
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έπμοκ ηδ ιεβίζηδ ηζιή ημοξ. Γδθαδή μζ οπενβίβακηεξ αζηένεξ 

έπμοκ αναζυηαηεξ αηιυζθαζνεξ. 

 

 
 

Λεπθνί λάλνη.  

 

 
 

 

 

Oζ αζηένεξ αοημί, πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημ ηάης ανζζηενά ηιήια 

ημο δζαβνάιιαημξ H-R, ανίζημκηαζ ζηζξ ηεθεοηαίεξ θάζεζξ ηδξ 

γςήξ ημοξ. Eίκαζ 9 έςξ 10 ιεβέεδ αιοδνυηενμζ απυ ημοξ 

αζηένεξ ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ πμο  

είνζμξ Β 

www.di
av

los
bo

ok
s.g

r



 

106 

 

έπμοκ ηδκ ίδζα επζθακεζαηή εενιμηναζία ηαζ έηζζ λεπςνίγμοκ 

απυ ημοξ ενοενμφξ κάκμοξ πμο ηαηαθαιαάκμοκ ημ ηάης ιένμξ 

ηδξ Kονίαξ Aημθμοείαξ. Kφνζμ παναηηδνζζηζηυ ηςκ θεοηχκ 

κάκςκ είκαζ υηζ ζημ εζςηενζηυ ημοξ έπμοκ ζηαιαηήζεζ υθεξ μζ 

εενιμπονδκζηέξ ζοκηήλεζξ, εκχ δ αηηζκμαμθία ημοξ είκαζ ιζα 

απθή ελςηενίηεοζδ ηδξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ πμο ήδδ οπάνπεζ 

ζημ εζςηενζηυ ημοξ. 

 

 
 

Yπάνπμοκ ηαζ άθθεξ ηαηδβμνίεξ αζηενζχκ, υπςξ μζ οπμβίβακηεξ 

ηαζ μζ οπμκάκμζ, πμο υιςξ εα ζογδηδεμφκ ζημ εζδζηυ ηεθάθαζμ 

ηδξ αζηνζηήξ ελέθζλδξ. Πεεαίκμκηαξ έκα άζηνμ, ακάθμβα ιε ηδ 

ιάγα ημο, εα ηαηαθήλεζ κα βίκεζ θεοηυξ κάκμξ, ή άζηνμ 

κεηνμκίςκ, ή ιαφνδ ηνφπα ή εα δζαθοεεί εκηεθχξ ιεηά απυ ιζα 

αίαζδ έηνδλδ. 

Aνηεηά άζηνα πεεαίκμοκ ιε αίαζεξ εηνήλεζξ, δδιζμονβχκηαξ 

οπενηαζκμθακείξ αζηένεξ. Oζ αζηνζημί πονήκεξ πμο απμιέκμοκ 

ιεηά απυ αοηέξ ηζξ αίαζεξ εηνήλεζξ, ηαηαθήβμοκ ζε αζηένεξ 

κεηνμκίςκ ή ιαφνεξ ηνφπεξ, πμο ―υπςξ εα δμφιε ζε ζδζαίηενδ 

εκυηδηα― απμηεθμφκ ηα πζμ εκδζαθένμκηα μονάκζα ζχιαηα. 

Άθθα άζηνα πεεαίκμοκ θζβυηενμ αίαζα, απμαάθθμκηαξ ημκ www.di
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ελςηενζηυ θθμζυ ημοξ ζακ έκα πθακδηζηυ κεθέθςια, εκχ μ 

εενιυξ ηεκηνζηυξ πονήκαξ ημοξ πνμμνίγεηαζ κα βίκεζ θεοηυξ ηαζ 

ζηδ ζοκέπεζα ιεθακυξ κάκμξ. 

Tμ δζάβναιια H-R, υπςξ εα δμφιε ζηδ ζοκέπεζα, είκαζ έκα 

απαναίηδημ ενβαθείμ βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ θάζεςκ ηδξ γςήξ εκυξ 

άζηνμο.  

 

H ινγηθή ηνπ δηαγξάκκαηνο H-R  
Eίκαζ παναηηδνζζηζηυ υηζ υθμζ μζ θμζηδηέξ ιαξ, υηακ βζα πνχηδ 

θμνά εκδιενχκμκηαζ βζα ημ δζάβναιια H-R, δεκ ιπμνμφκ κα 

ηαηαθάαμοκ πχξ αοηή δ απθή δζάηαλδ ηςκ αζηενζχκ ιάξ 

αμδεάεζ κα ιεθεηήζμοιε ηζξ θάζεζξ ηδξ γςήξ εκυξ άζηνμο. 

Γζα κα θφζμοκ αοηήκ ηδκ απμνία ημοξ, ημφξ δίκμοιε πάκηα ημ 

επυιεκμ απθυ πανάδεζβια. 

 

 
Aξ θακηαζημφιε υηζ ηάπμζμζ ελςβήζκμζ επζζηέπημκηαζ ηδ Γδ βζα 

πνχηδ θμνά ηαζ έπμκηαξ ζηδ δζάεεζή ημοξ ιυκμ 24 χνεξ εέθμοκ 

κα ιεθεηήζμοκ ηδκ εκενβεζαηή ηαηάζηαζδ ηςκ ακενχπζκςκ 

ηοηηάνςκ υθςκ ηςκ δοκαηχκ δθζηζχκ. 

Yπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ επίηεολδξ ημο ζημπμφ ημοξ.  www.di
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α) O πνχημξ είκαζ κα ιεθεηήζμοκ ηα ηφηηανα εκυξ ηαζ 

ιμκαδζημφ ακενχπμο απυ ηδ ζηζβιή ηδξ βέκκδζήξ ημο ιέπνζ ημκ 

εάκαηυ ημο.  

H ιέεμδμξ αοηή υιςξ είκαζ ιδ εθανιυζζιδ, εθ’ υζμκ αθ’ εκυξ 

ιεκ μζ ελςβήζκμζ δεκ έπμοκ πανά ιυκμκ 24 χνεξ ζηδ δζάεεζή 

ημοξ, αθ’ εηένμο δε μ άκενςπμξ ημκ μπμίμ εα επζθέλμοκ βζα κα 

ιεθεηήζμοκ ηα ηφηηανά ημο, ιπμνεί κα ιδκ ελακηθήζεζ υθεξ ηζξ 

δθζηζαηέξ πενζυδμοξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ γςήξ ημο ή αηυια κα 

πανμοζζάγεζ ηάπμζα ζδζμιμνθία ζηα ηφηηανά ημο. 

α) O δεφηενμξ ηνυπμξ είκαζ κα ιεθεηήζμοκ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ 24 ςνχκ ηα εκενβεζαηά παναηηδνζζηζηά ηςκ ηοηηάνςκ 

υθςκ ηςκ ηαημίηςκ ιζαξ ιεβαθμφπμθδξ ηδξ Γδξ ηαζ κα θηζάλμοκ 

ημ δζάβναιια δθζηίαξ-εκενβεζαηήξ ηαηάζηαζδξ. 

ημ δζάβναιια αοηυ εα οπάνπμοκ ηα εκενβεζαηά δεδμιέκα απυ 

ηφηηανα υθςκ ηςκ δοκαηχκ ακενχπζκςκ δθζηζχκ, πμο εα δίκμοκ 

ηδ δοκαηυηδηα ζημοξ ελςβήζκμοξ ιε παναηδνήζεζξ ιζαξ ιυκμ 

διέναξ κα εηθνάζμοκ άπμρδ βζα ηδκ ελέθζλδ ηςκ ακενχπζκςκ 

ηοηηάνςκ ιέζα ζημκ πνυκμ. 

Tμ ίδζμ επζηοβπάκμοιε ιέζς ημο δζαβνάιιαημξ H-R. Eπεζδή μ 

πνυκμξ ηδξ γςήξ ιαξ είκαζ ιζα ιυκμ ζηζβιή ηδξ γςήξ εκυξ 

άζηνμο ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ έπμοιε ημκ πνυκμ κα 

παναηδνήζμοιε μθυηθδνμ ημκ ηφηθμ ελέθζλδξ εκυξ ηαζ 

ιμκαδζημφ άζηνμο, επζθέβμοιε ηδ δεφηενδ απυ ηζξ 

πνμδβμφιεκεξ ιεευδμοξ. Mεθεηάιε, δδθαδή, ζε ζφκημιμ 

πνμκζηυ δζάζηδια ηα εκενβεζαηά παναηηδνζζηζηά εκυξ ιεβάθμο 

ανζειμφ αζηενζχκ, ιέζς ηςκ θαζιάηςκ ημοξ ηαζ ηα 

ημπμεεημφιε ζε έκα δζάβναιια ακηίζημζπμ ιε ημ δζάβναιια H-

R. 

Mε ημκ ηνυπμ αοηυκ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε υθεξ ηζξ δοκαηέξ 

πενζπηχζεζξ ηδξ ελέθζλδξ εκυξ αζηενζμφ, ηαζ έηζζ ιέζς ηςκ 

ανπζηχκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημο ιπμνμφιε κα www.di
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πνμαθέρμοιε ηζξ δοκαηυηδηεξ ελέθζλήξ ημο ζημ απχηαημ 

ιέθθμκ. 

διεζχκμοιε υηζ εηηυξ απυ ημοξ βίβακηεξ ηαζ οπενβίβακηεξ ςξ 

πνμξ ηδκ ελέθζλδ αζηένεξ οπάνπμοκ πναβιαηζηά βίβακηεξ ηαζ 

οπενβίβακηεξ αζηένεξ ζε δζαζηάζεζξ. 
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Σν Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 

θαη ε κειέηε ηνπ 
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Tν ειεθηξνκαγλεηηθό θάζκα 
Tμ ζφκμθμ ηςκ ιδηχκ ηφιαημξ ζηα μπμία ιπμνμφκ κα 

αηηζκμαμθήζμοκ ιέθακα ζχιαηα δζαθυνςκ εενιμηναζζχκ, 

υπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, απμηεθεί ημ «ειεθηξνκαγλεηηθό 

θάζκα» ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημοξ. 

 

Ηιεθηξνκαγλεηηθή Θεσξία 

 
 

Πνχημζ μζ Έθθδκεξ πνμζςηναηζημί εεηζημί επζζηήιμκεξ 

επζζήιακακ υηζ ημ θςξ είκαζ έκα θαζκυιεκμ ημο θςηεζκμφ 

ακηζηεζιέκμο ηαζ υηζ ηα ιάηζα ιαξ δεκ είκαζ πανά απθμί δέηηεξ 

ηδξ εζηυκαξ πμο ημ ακηζηείιεκμ αοηυ εηπέιπεζ. πςξ ακαθένεζ 

μ Αθέλακδνμξ μ Αθνμδζζζεφξ ημ αζαθίμ ημο πυθζμ ζημκ 

Ανζζημηέθδ, Πενί Αζζεήζεςξ ηαζ Αζζεδηχκ, (ζ.24, 14): «Ο 

Γεκόθξηηνο ιέεη όηη ε όξαζε δελ είλαη παξά ε πξόζιεςε ηεο 

εηθόλαο πνπ πξνέξρεηαη από ηα αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε . Η 

εηθόλα απηή είλαη ε κνξθή πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ θόξε ηνπ καηηνύ. 

Ο ίδηνο πηζηεύεη, θαη πξηλ απηόλ ν Λεύθηππνο θαη κεηά από απηόλ 

νη νπαδνί ηνπ Δπίθνπξνπ, όηη θάπνηα νκνηώκαηα πνπ μεθνιινύλ 

(από ηα αληηθείκελα) έρνληαο ζρήκα όκνην κ’ απηά  πάλε θαη 

πέθηνπλ πάλσ ζηα κάηηα απηώλ πνπ βιέπνπλ θη έηζη παξάγεηαη ε 

αίζζεζε ηεο όξαζεο». www.di
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Οζ απυρεζξ αοηέξ ημο Λεφηζππμο ηαζ ημο Γδιυηνζημο ημοξ 

ηαεζζημφκ παηένεξ ηαζ πνμάββεθμοξ ηδξ ζφβπνμκδξ 

δθεηηνμιαβκδηζηήξ εεςνίαξ ημο θςηυξ. 

ήιενα βζα ηδκ θφζδ ημο θςηυξ έπμοκ δζαηοπςεεί δφμ ααζζηέξ 

εεςνίεξ δ δθεηηνμιαβκδηζηή ηαζ ηαακηζηή εεςνία 

Η δθεηηνμιαβκδηζηή εεςνία δζαηοπχεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ 

ημκ Maxwell ηαζ ζφιθςκα ιε αοηήκ ημ θςξ είκαζ έκα 

δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ημ μπμία ημ μπμίμ έπεζ ςξ αθεηδνία ημο 

έκα θςημαυθμ ακηζηείιεκμ ηαζ ηζκείηαζ ηαηά ηδκ βεςιεηνζηή 

δζεφεοκζδ δζάδμζδξ ημο θςηυξ. 

πςξ είκαζ βκςζηυ έκα δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ζοκηίεεηαζ απυ 

δφμ πεδία, έκα δθεηηνζηυ ηαζ έκα ιαβκδηζηυ, ηα μπμία 

ιεηααάθθμκηαζ ημπζηά ηαζ πνμκζηά ηαζ είκαζ ηάεεηα 

δζαηεηαβιέκα ιεηαλφ ημοξ. 

 

 
 

ηδκ πενίπηςζδ πμο ηα δφμ αοηά ηφιαηα δζαδίδμκηαζ ζημ ηεκυ 

δ ηαπφηδηά ημοξ είκαζ 300.000 Km/sec. 

Καηά ηδκ δζάδμζδ εκυξ δθεηηνμιαβκδηζημφ ηφιαημξ, υπςξ είκαζ 

ημ θςξ, ιεηααζαάγεηαζ δθεηηνζηή ηαζ ιαβκδηζηή εκένβεζα 

ιεηαλφ δζαδμπζηχκ ηαζ ακελάνηδηςκ ιεηαλφ ημοξ ζδιείςκ ημο 

πχνμο.  
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πςξ πζζηεφμοιε ζήιενα βζα ηδκ ιεθέηδ  ηςκ θαζκμιέκςκ ηα 

μπμία πανμοζζάγμκηαζ ηαηά ηδκ δζάδμζδ ημο θςηυξ, ανηεί δ 

ιεθέηδ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ημο εκυξ απυ ηα δφμ ηφιαηα ηαζ 

ζοκήεςξ επζθέβμοιε ημ δθεηηνζηυ ηφια.  

Η μνευηδηα ηδξ εεςνίαξ ημο Maxwell απμδείπεδηε πεζναιαηζηά 

απυ ημκ Hertz. 

Η δθεηηνμιαβκδηζηή εεςνία ημο θςηυξ, υπςξ είκαζ θακενυ 

ηαηανβεί, εη πνχηδξ υρεςξ, ηδκ ηθαζζηή άπμρδ πενί 

βεςιεηνζηχκ εοεφβναιιςκ αηηίκςκ θςηυξ πμο επζηναημφζε 

ηάπμηε. ήιενα, οπυ ημ πνίζια ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ θφζδξ 

ημο θςηυξ, αοηυ πμο ηάπμηε μκμιάγαιε βεςιεηνζηή θςηεζκή 

αηηίκα δεκ είκαζ ηίπμηα άθθμ πανά μ βεςιεηνζηυξ ηυπμξ, ημκ 

μπμίμ ηαηαθαιαάκεζ δζαδμπζηά έκα ζδιείμ ιζαξ ζζμθαζζηήξ 

επζθάκεζαξ. Αοηυ θμζπυκ ημ μπμίμ μκμιάγμοιε θςηεζκή αηηίκα 

είκαζ δ ηνμπζά ιεηααίααζδξ ηδξ εκένβεζαξ ιέζα ζε ηάπμζμ ιέζμ. 

πςξ είκαζ θακενυ δ έκκμζα ηςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ απμδίδεζ 

ιυκμ ηαηά πνμζέββζζδ ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηαζ ιπμνεί κα 

Eκα δθεηηνμιαβκδηζηυ ηφια ζοκηίεεηαζ απυ δφμ πεδία, έκα δθεηηνζηυ 

ηαζ έκα ιαβκδηζηυ, ηα μπμία ιεηααάθθμκηαζ ημπζηά ηαζ πνμκζηά ηαζ 

είκαζ ηάεεηα δζαηεηαβιέκα ιεηαλφ ημοξ 
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ενιδκεφζεζ ιυκμ ηάπμζα απυ ηα θαζκυιεκα πμο θαιαάκμοκ 

πχνα ηαηά ηδκ δζάδμζδ ημο θςηυξ. 

ακ πανάδεζβια ιπμνμφιε κα ακαθένμοιε ηα θαζκυιεκα 

ακάηθαζδξ ή δζάεθαζδξ πμο ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ ιε ηδκ 

έκκμζα ηςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ εκχ δεκ ιπμνμφκ κα ενιδκεοεμφκ 

ηα θαζκυιεκα ηδξ ζοιαμθήξ ηαζ ηδξ πυθςζδξ. 

Tμ δθεηηνμιαβκδηζηυ θάζια δζαζνείηαζ ζηζξ επυιεκεξ έλζ ηφνζεξ 

θαζιαηζηέξ πενζμπέξ: 

 
1. Pαδηνθσληθή πεξηνρή, δ μπμία πενζθαιαάκεζ πμθφ ιεβάθα 

ιήηδ ηφιαημξ απυ πζθζμζηά ημο ιέηνμο ιέπνζ ανηεηά 

πζθζυιεηνα. Tα αναπέα ναδζμηφιαηα έπμοκ ιήηδ ηφιαημξ ηδξ 

ηάλεςξ ημο ιέηνμο, δεηάηςκ, εηαημζηχκ ηαζ πζθζμζηχκ ημο 

ιέηνμο, υπμο ανπίγμοκ ηα υνζα ηδξ οπένοενδξ πενζμπήξ. 

2. Yπέξπζξε πεξηνρή, απμηεθμφιεκδ απυ ιήηδ ηφιαημξ ηδξ 

ηάλεςξ ημο πζθζμζημφ ιέπνζ ηαζ 10.000 A πενίπμο.  www.di
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3. Oξαηή πεξηνρή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ πμο 

πενζθαιαάκεζ ιήηδ ηφιαημξ απυ 3.600 έςξ 6.900 A.  

Oνζζιέκεξ αηηζκμαμθίεξ ιε ιήηδ ηφιαημξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ 

ζηδκ μναηή πενζμπή ημο θάζιαημξ, έπμοκ ηδκ ζδζυηδηα κα 

ενεείγμοκ ημ αζζεδηήνζμ ηδξ ακενχπζκδξ υναζδξ (5.500±500A). 

πςξ βίκεηαζ θακενυ δ αηηζκμαμθία ηδκ μπμία ιπμνμφιε κα 

δμφιε, δδθαδή ημ μναηυ θςξ, απμηεθεί ιυκμ έκα ιζηνυ ηιήια 

ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ.  

ηδκ μναηή πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ, ηα 

δζαθμνεηζηά ιήηδ ηφιαημξ, υπςξ είκαζ βκςζηυ, ενεείγμοκ ιε 

δζαθμνεηζηυ ηνυπμ ημ αζζεδηήνζμ ηδξ υναζδξ δδιζμονβχκηαξ 

ηδκ αίζεδζδ ηςκ δζαθμνεηζηχκ πνςιάηςκ. Έηζζ ημ ζχδεξ θςξ 

έπεζ ημ ιζηνυηενμ μναηυ ιήημξ ηφιαημξ, δ πναζζκμηίηνζκδ 

πενζμπή ημο θάζιαημξ (5.500 A) ακηζζημζπεί ζηδκ αηηζκμαμθία 

πμο ακηζθαιαάκεηαζ ηαθφηενα ημ ιάηζ ιαξ ηαζ, ηέθμξ, ημ ενοενυ 

θςξ ακηζζημζπεί ζημ ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ. 

Oζ ηνεζξ πνμδβμφιεκεξ πενζμπέξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

θάζιαημξ, εηηυξ εθαπίζηςκ ιδηχκ ηφιαημξ, δεκ απμννμθχκηαζ 

απυ ηδ βήζκδ αηιυζθαζνα ηαζ, ςξ εη ημφημο, ιπμνμφκ κα 

ηαηαβνάθμκηαζ απυ αζηνμκμιζηά υνβακα πμο έπμοκ 

εβηαηαζηαεεί ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ.  

Aκηζεέηςξ, μζ επυιεκεξ ηνεζξ πενζμπέξ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ 

θάζιαημξ, δεκ ιπμνμφκ κα θεάζμοκ ιέπνζ ηδκ επζθάκεζα ηδξ 

Γδξ, αθμφ ηζξ απμννμθά δ βήζκδ αηιυζθαζνα. Γζα ημκ θυβμ 

αοηυκ ακζπκεφμκηαζ ιυκμ απυ αζηνμκμιζηά υνβακα πμο είκαζ 

ημπμεεηδιέκα ζε ηεπκδημφξ δμνοθυνμοξ ηαζ δζαζηδιυπθμζα, ηα 

μπμία δζαβνάθμοκ ηνμπζέξ έλς απμ ηδ βήζκδ αηιυζθαζνα. 

οκεπχξ, ζήιενα ιε ηδ αμήεεζα εκυξ πθήεμοξ ζφβπνμκςκ 

αζηνμκμιζηχκ μνβάκςκ ιπμνμφιε κα ακζπκεφζμοιε ηδ 

θεβυιεκδ ιδ μναηή αηηζκμαμθία.  

Oζ ηνεζξ πνμακαθενεείζεξ πενζμπέξ είκαζ μζ αηυθμοεεξ:  www.di
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4. Yπεξηώδεο πεξηνρή πμο πενζθαιαάκεζ ιήηδ ηφιαημξ απυ 

3.600 έςξ 1.000 A.  

5. Πεξηνρή αθηίλσλ X απυ 1.000 έςξ 1 A.  

6. Πεξηνρή αθηίλσλ γ, βζα αηηζκμαμθίεξ ιήημοξ ηφιαημξ 

ιζηνμηένμο ημο 1 A. Aηηίκεξ β εηπέιπμκηαζ απυ ημοξ πονήκεξ 

ηςκ αηυιςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα εενιμπονδκζηήξ ακηίδναζδξ ή 

απυ ναδζεκενβά ζημζπεία. 

Aξ δμφιε, υιςξ, ακαθοηζηά ηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ ηαζ ηα ακηίζημζπα υνβακα πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ ιεθέηδ ημοξ. 

 

 
Oναηή πενζμπή 

 

Πνέπεζ κα επζζδιάκμοιε ημ βεβμκυξ υηζ ζηδκ επμπή ιαξ έβζκακ 

ηαζ βίκμκηαζ ηενάζηζεξ αθθαβέξ ζηδ θεβυιεκδ παναδμζζαηή 

Παναηδνδζζαηή Aζηνμκμιία ζηδκ μναηή πενζμπή ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. Oζ θςημβναθζηέξ πθάηεξ, βζα 

πανάδεζβια, πμο βζα ιζα ζπεδυκ εηαημκηαεηία ήηακ ημ 

απαναίηδημ ενβαθείμ πμθθχκ παναηδνδηχκ αζηνμκυιςκ, 

ζήιενα ακηζηαείζηακηαζ ιε δθεηηνμκζημφξ ακζπκεοηέξ θςηυξ 

ζοκδεδειέκμοξ ιε οπμθμβζζηέξ ―πμο ηαηαβνάθμοκ ηα είδςθα 

ηςκ μονακίςκ ακηζηεζιέκςκ ζημ έκα εηαημζηυ ημο πνυκμο ηδξ 

έηεεζδξ πμο πνεζαγυηακ πνζκ― ηαζ μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα 

ηαηαβνάθμοκ ημοθάπζζημκ δεηαπθάζζα πνμζπίπημοζα 

αηηζκμαμθία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα κα ηδ ιεηαθνάγμοκ ζε δθεηηνζηά 

ζήιαηα. Aοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια μζ ακηίζημζπεξ εζηυκεξ κα www.di
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ιπμνμφκ κα απμεδηεοημφκ δθεηηνμκζηά ζε ιαβκδηζημφξ 

δίζημοξ ηαζ κα ελεηάγμκηαζ ηδ ζηζβιή πμο εα ημ εεθήζεζ δ 

ενεοκδηζηή μιάδα ιέζς εζδζηχκ πνμβναιιάηςκ ζημοξ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ ηςκ ακηίζημζπςκ ενβαζηδνίςκ.  

Πάκς ζ’ αοηυ ημ εέια μ V. Trimble απυ ημ Πακεπζζηήιζμ ημο 

Maryland, ζημ IAU Symposium No. 161 «Astronomy from 

Wide-Field Imaging» (1993) ζηδ ζπεηζηή μιζθία ημο ―An 

overview of Wide-Field Imaging― επεζήιακε παναηηδνζζηζηά 

ηα ελήξ:  

«Tειηθά πηζηεύσ όηη ε αζηξνλνκηθή θνηλόηεηα ζα πξέπεη λα είλαη 

έηνηκε λα αληηκεησπίζεη ηελ πηζαλόηεηα όηη όια ή ζρεδόλ όια ηα 

θσηνγξαθηθά πιηθά νπνηνπδήπνηε ηύπνπ ζα εμαθαληζηνύλ ζηα 

επόκελα 10-20 έηε, θαζώο αληηθαζίζηαληαη από ςεθηαθνύο θαη 

ειεθηξνληθνύο αληρλεπηέο θσηόο πνπ ήδε έρνπλ εηζρσξήζεη ζην 

ζπίηη καο, ζηε δηαζθέδαζή καο, ζηελ Iαηξηθή θαη ζε πνιιέο άιιεο 

πεξηπηώζεηο. Aπηό ζα ζπκβεί ζύληνκα ―άιισζηε πνύ βξίζθνληαη 

ηα LP ηνπ ρηεο;» 

 

Tν Hubble Space Telescope 
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ηζξ 24 Aπνζθίμο ημο 1990, δ NASA ζε ζοκενβαζία ιε ηδκ 

Eονςπασηή Yπδνεζία Γζαζηήιαημξ (E.S.A), πνδζζιμπμζχκηαξ 

ημ δζαζηδιζηυ θεςθμνείμ Discovery, έεεζε ζε ηνμπζά βφνς απυ 

ηδ Γδ ζε φρμξ 600 Km, ημ πνχημ δζαζηδιζηυ ηαημπηνζηυ 

ηδθεζηυπζμ δζαιέηνμο 2,4 ιέηνςκ ηαζ εζηζαημφ θυβμο f/2,3. H 

εζηζαηή απυζηαζδ ημο πνςηεφμκημξ ηαηυπηνμο είκαζ 5,5 m, εκχ 

δ δζαπςνζζηζηή ζηακυηδηα ημο ηδθεζημπίμο ζζμφηαζ ιε 0,"1. H 

ζοκμθζηή πνμζπάεεζα, θυβς πμθθαπθχκ δοζημθζχκ, δζήνηεζε 

επηά μθυηθδνα έηδ ηαζ ηυζηζζε ηεθζηά 3 δζζεηαημιιφνζα 

δμθάνζα. Γζα ηδκ ζζημνία ακαθένμοιε υηζ ιυθζξ ημ 1920 μ 

Γενιακυξ αζηνμθοζζηυξ Hermann Oberth (1894-1989), απυ 

ημοξ παηένεξ ηδξ Γζαζηδιζηήξ, δζαηφπςζε ηδκ πνςημπμνζαηή 

ηυηε ζδέα ηδξ ηαηαζηεοήξ εκυξ δζαζηδιζημφ ηδθεζημπίμο, ημ 

μπμίμ εα εηηεθμφζε παναηδνήζεζξ ζε «ζδεχδεζξ» ζοκεήηεξ 

παναηήνδζδξ. Tμ Γζαζηδιζηυ Tδθεζηυπζμ επεζδή είπε ςξ ηφνζμ 

ζημπυ ημο ηδ ιέηνδζδ ηδξ δθζηίαξ ημο φιπακημξ, ιέζς ηδξ 

ιέηνδζδξ ηςκ απμζηάζεςκ ηςκ ιαηνζκχκ βαθαλζχκ ηαζ ηςκ 

ηαποηήηςκ πμο απμιαηνφκμκηαζ απυ ιαξ ιε αάζδ ημκ κυιμ ημο 

Hubble, μκμιάζηδηε Hubble Space Telescope ηζιχκηαξ ημκ 

ιεβάθμ Aιενζηακυ αζηνμκυιμ Edwin P. Hubble (1889-1953), 

πμο ακαηάθορε ηδ δζαζημθή ημο φιπακημξ. 

To ιμκαδζηυ ζημ είδμξ ημο ηοθζκδνζηυ παναηδνδηήνζμ έπεζ 

ιήημξ 13,1 m, δζάιεηνμ ηοθίκδνμο 5 m ηαζ ζοκμθζηυ αάνμξ 

11,6 ηυκςκ. Kζκείηαζ ζε ηνμπζά πμο ημ επίπεδυ ηδξ ζπδιαηίγεζ 

βςκία 28,8° ιε ημ βήζκμ ζζδιενζκυ επίπεδμ ηαζ δ δζάνηεζα 

πενζθμνάξ ημο είκαζ 95 πνχηα θεπηά ηδξ χναξ, εη ηςκ μπμίςκ 

ηα 27-35 πνχηα θεπηά δζακφμκηαζ ηαηά ηδ κφηηα. Ωξ ηφνζα 

υνβακα παναηήνδζδξ θένεζ ηέζζενζξ δζαηάλεζξ ηαηαβναθήξ 

εζηυκςκ ηαζ επελενβαζίαξ ημο θςηυξ πμο ζοβηεκηνχκεηαζ ζε 

ιζα εζηία Cassegrain. H ηονζυηενδ απ’ αοηέξ είκαζ δ Πιαλεηηθή 

Kάκεξα Eπξένο Πεδίνπ (Wide Field Planetary Camera ή εκ 

ζοκημιία WFPC). www.di
av

los
bo

ok
s.g

r



 

119 

 

 
 

Eπίζδξ ημ Hubble Space Telescope ή H.S.T είκαζ εθμδζαζιέκμ 

ιε έκακ Φαζκαηνγξάθν Aκπδξώλ Aληηθεηκέλσλ (Faint Object 

Spectrograph ή F.O.S), ιζα Kάκεξα Aκπδξώλ Aληηθεηκέλσλ 

(Faint Object Camera ή F.O.C), έκακ Φαζκαηνγξάθν Goddard 

Yςειήο Aλάιπζεο (Goddard High Resolution Spectrograph ή 

G.H.R.S) ηαζ έκα Φσηόκεηξν Yςειήο Tαρύηεηαο (High Speed 

Photometer ή H.S.P). Tα υνβακα αοηά πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεμφκ ηνία ααζζηά ενεοκδηζηά 

πνμβνάιιαηα: 

α. H ακίπκεοζδ υθμ ημ 24άςνμ ηςκ ιαηνζκχκ βαθαλζχκ, μζ 

μπμίμζ δεκ δζαηνίκμκηαζ εοηνζκχξ απυ ηα βήζκα ηδθεζηυπζα.  

α. H παναηήνδζδ ημζιζηχκ βεβμκυηςκ ηα μπμία εα πθμοηίζμοκ 

ηδ βκχζδ ιαξ βφνς απυ ηδκ πζεακή φπανλδ ηαζ ηδ ζφζηαζδ ηδξ 

ζημηεζκήξ φθδξ ημο φιπακημξ, ηαζ ηέθμξ, 

β. H ιέηνδζδ ηδξ απυζηαζδξ ιζαξ ζπεηζηά ημκηζκήξ μιάδαξ 

βαθαλζχκ, ημο ζιήκμοξ βαθαλζχκ ηδξ Πανεέκμο, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ηαποηήηςκ ιε ηζξ μπμίεξ απμιαηνφκμκηαζ απυ ιαξ αοημί μζ www.di
av
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βαθαλίεξ ηαηά ημκ κυιμ ημο Hubble, πνδζζιμπμζχκηαξ ημοξ 

ιεηααθδημφξ ηδθείδεξ.  

Yπεκεοιίγμοιε υηζ μ νοειυξ ιε ημκ μπμίμ αολμιεζχκεηαζ ημ 

θςξ ηςκ ηδθείδςκ είκαζ έκαξ ααζζηυξ δείηηδξ απμζηάζεςκ ζημ 

φιπακ (αθέπε ζεθίδα....). Aκ, θμζπυκ, είκαζ βκςζηή δ ζπεηζηή 

απυζηαζδ μνζζιέκςκ μιάδςκ βαθαλζχκ, ιπμνεί ηακείξ κα 

ηαηαβνάρεζ ηδκ απυζηαζδ ηςκ ηδθείδςκ ζημ ζιήκμξ βαθαλζχκ 

ηδξ Πανεέκμο ηαζ απ’ αοηυ ημ βεβμκυξ κα οπμθμβίζεζ πυζμ 

ιαηνζά είκαζ υθεξ μζ μιάδεξ βαθαλζχκ.  

 

 
 

Bεααίςξ, πανάθθδθα ιε ηα ηνία ακςηένς πνμβνάιιαηα, ημ 

HSTεα παναηδνεί πμθθά άθθα μονάκζα ζχιαηα ηαζ βεβμκυηα. 

H δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ημο HST είκαζ δέηα θμνέξ ιεβαθφηενδ 

απυ έκα ακηίζημζπμ βήζκμ μπηζηυ ηδθεζηυπζμ ηαζ ιπμνεί κα 

παναηδνεί μονάκζα ακηζηείιεκα 100 θμνέξ αιοδνυηενα 

ανπίγμκηαξ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο απυ ημ ιαηνζκυ οπενζχδεξ. 

Έκα ακηίζημζπμ επίβεζμ ηδθεζηυπζμ, πνμηεζιέκμο κα έπεζ ηζξ 

αοηέξ επζδυζεζξ ιε ημ H.S.T εα έπνεπε κα  κα έπεζ δζάιεηνμ 

ηαηυπηνμο 24m(!!). www.di
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H θαζιαηζηή πενζμπή υπμο εηηεθεί ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ημ 

Γζαζηδιζηυ Tδθεζηυπζμ εηηείκεηαζ oοζζαζηζηά απυ ηα 115 nm 

(=1150 A) έςξ ημ 1 mm. Mε ημ HST μζ αζηνμκυιμζ δζαεέημοκ 

παναηδνήζεζξ ημο έκαζηνμο μονακμφ υθμ ημ 24ςνμ επί 365 

διένεξ ημκ πνυκμ, δδθαδή «κηα κόληκε λύρηα ρσξίο ζύλλεθα», 

υπςξ πμζδηζηά παναηήνδζε ηάπμζμξ παναηδνδηήξ αζηνμκυιμξ. 

Γοζηοπχξ, υιςξ, αιέζςξ ιεηά ηδκ εηηυλεοζή ημο 

ακαηαθφθηδηε υηζ ημ ααζζηυ ηάημπηνυ ημο ήηακ εθαηηςιαηζηυ 

ηαζ ειπυδζγε ηδκ αηνζαή εζηίαζδ ημο θςηυξ, ζηέθκμκηαξ έηζζ 

«εμθέξ» εζηυκεξ ζηδ Γδ.  

H NASA ηυηε ακέθααε ηδκ επζζηεοή ημο, πμο 

πναβιαημπμζήεδηε ημ πνχημ δεηαήιενμ ημο Γεηειανίμο 1993, 

ζηέθκμκηαξ εζδζηεοιέκμοξ αζηνμκαφηεξ ιε ημ δζαζηδιυπθμζμ 

Endeavour, πμο αημθμοεμφζε ημ HST επί 1.320.000 Km, πνζκ 

ηεθζηά ημ πνμζεββίζεζ H επζζηεοή, πμο ζημίπζζε 629 

εηαημιιφνζα δμθθάνζα, δζήνηεζε 5 διένεξ ηαζ μζ αζηνμκαφηεξ, 

αθμφ έηακακ πέκηε δζαδμπζημφξ πενζπάημοξ ζημ δζάζηδια, 

ημπμεέηδζακ ζημ HST έκηεηα κέα ελανηήιαηα (δζμνεςηζηά 

ηάημπηνα η.ά.). Tα ηονζυηενα υνβακα πμο αθαζνέεδηακ ήηακ ημ 

Φςηυιεηνμ Yρδθήξ Tαπφηδηαξ (H.S.P), ηαζ δ Πθακδηζηή 

Kάιενα Eονέμξ Πεδίμο (WFPC). ηδ εέζδ ημοξ ημπμεεηήεδηακ 

ημ Γηνξζσηηθό Aμνληθό Oπηηθό Σύζηεκα Tειεζθνπίνπ, COSTAR 

(Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement) ηαζ δ 

ηάιενα WFPC 2 ακηίζημζπα. Oιμίςξ ημπμεεηήεδηακ κέα 

εενιμιμκςιέκα ζημζπεία, πμο ακηζηαηέζηδζακ ηα 

εενιμαμθηασηά, εηιδδεκίγμκηαξ έηζζ ιζα πδβή δδιζμονβίαξ 

«εμνφαμο» ηδξ εζηυκαξ. 

Kφνζμξ ζηυπμξ ηςκ επζζηεοχκ είκαζ κα δζαηδνδεεί ημ HST 

ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ 2005 βζα κα μθμηθδνχζεζ ηα 

πνμβνάιιαηα βζα ηα μπμία έπεζ ζπεδζαζηεί. Πζεακχξ υιςξ μ 

πνυκμξ παναιμκήξ ημο ζημ δζάζηδια κα παναηαεεί ηαηά πμθφ, 

υπςξ αηνζαχξ ζοιααίκεζ ιε ημκ δζαζηδιζηυ ζηαειυ Mζν.  www.di
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Tμκ Φεανμοάνζμ ημο 1997, δ NASA έζηεζθε ημ δζαζηδιζηυ 

θεςθμνείμ Discovery βζα ιζα επζεεχνδζδ ημο HST.  

 
 

Σμ Γζαζηδιζηυ θεςθμνείμ 

Discovery 

 

Oζ αζηνμκαφηεξ Mανη Λδ ηαζ ηίαεκ ιζε, επζααίκμκηεξ ημο 

δζαζηδιζημφ μπήιαημξ Shuttle,  ημπμεέηδζακ δφμ κέα 

οπενζφβπνμκα υνβακα ζημ HST, έκα εζδζηυ υνβακμ 

παναηήνδζδξ ζημ οπένοενμ, ημ NICMOS (Near-Infrared 

Camera and Multi-Object Spectrometer) ―πμο ακηζηαηέζηδζακ 

ημκ GHRS ηαζ FOS― ηαζ έκακ ηαπφηαημ θαζιαημβνάθμ ημκ 

Φαζκαηνγξάθν Aπεηθόληζεο ηνπ Γηαζηεκηθνύ Tειεζθνπίνπ, STIS 

(Space Telescope Imaging Spectrograph), υνβακα πμθφ πνήζζια 

βζα παναηδνήζεζξ πμο εα ιαξ αμδεήζμοκ κα ηαηακμήζμοιε ηζξ 

ζοκεήηεξ ηαζ ηα βεβμκυηα πμο αθμνμφκ ηδ βέκκδζδ ηαζ ημκ 

εάκαημ ηςκ άζηνςκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ακαγήηδζδ ιεθακχκ μπχκ. 

Ήδδ ζπεδζάγεηαζ απυ ηδ NASA δ επυιεκδ απμζημθή 

ζοκηήνδζδξ ημο HST, πμο ιάθθμκ εα πναβιαημπμζδεεί ημκ 
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Nμέιανζμ ημο 1999. Tυηε εα ακηζηαηαζηαεεί δ WFPC 2 απυ ιζα 

ηάιενα ηαζκμφνβζαξ ηεπκμθμβίαξ πμο ηαθείηαζ HACE (Hubble 

Advanced Camera for Exploration). 

Mέπνζ ζήιενα, ιεηά απυ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο HST, είιαζηε 

ζπεδυκ αέααζμζ υηζ: 

1. Yπάνπεζ ιζα ιεθακή μπή ζημ ηέκηνμ ημο βαθαλία NGC 4261, 

υπςξ ηαζ ζημκ βαθαλία M87, υπμο μζ ηαπφηδηεξ πενζζηνμθήξ 

ηδξ φθδξ ημο πονήκα ημο (500 Km/sec) ιανηονμφκ ηδκ φπανλδ 

ηενάζηζαξ ιάγαξ ζημ ηέκηνμ ημο. 

2. Oζ βαθαλίεξ δεκ παναιέκμοκ μζ ίδζμζ απυ ηδκ επμπή ηδξ 

δδιζμονβίαξ ημο φιπακημξ ιέπνζ ζήιενα, ηαζ πμθφ πζεακυκ μζ 

εθθεζπηζημί βαθαλίεξ κα πνμένπμκηαζ απυ ζφβηνμοζδ ηαζ 

ζοζζςιάηςζδ δφμ ζπεζνμεζδχκ βαθαλζχκ. 

3. Γεκ επζαεααζχεδηε, ή ιάθθμκ δζαρεφζηδηε δ οπυεεζδ υηζ μζ 

ηαάγανξ απμηεθμφκ πονήκεξ ημζκχκ βαθαλζχκ. 

4. Oζ παναηδνήζεζξ έδςζακ ―ιέζς ηδξ ζοζηεοήξ WFPC 2― 

έκα ζφκμθμ εζηυκςκ ζηζξ μπμίεξ ειθακίγμκηαζ εκηοπςζζαηά 

«ημοημφθζα», ηα μπμία ιάθθμκ απμηεθμφκ θάζεζξ ηδξ αζηνζηήξ 

δδιζμονβίαξ ηαζ ιπμνμφκ κα εηθδθεμφκ ςξ «εηημθαπηήνζα» 

κέςκ αζηένςκ (Π. Nζάνπμξ ηαζ B. Mακζιάκδξ, 1996). 

Tμ αέααζμ είκαζ υηζ μζ παναηδνήζεζξ ημο HST εα ζοκεπζζημφκ 

ιε επζηοπία ηαζ ηα επυιεκα πνυκζα. Άθθςζηε δ NASA έπεζ 

πνμβναιιαηίζεζ απμζημθέξ ζοκηήνδζδξ ηυζμ βζα ημ 1999 

―μπυηε ιάθθμκ εα ημπμεεηδεεί ζημ HST ιζα ηάιενα 

πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ― υζμ ηαζ βζα ημ 2002, έηζζ χζηε κα 

ελαζθαθζζηεί δ απνυζημπηδ θεζημονβία ημο δζαζηδιζημφ 

ηδθεζημπίμο, ημοθάπζζημκ έςξ ημ 2005. 

 

Tα κεγάια επίγεηα ηειεζθόπηα  
 
Tδ δεηαεηία ημο ’80 παβηυζιζα δέζπμγακ δφμ ιεβάθα 

ηαημπηνζηά ηδθεζηυπζα: ημ ηδθεζηυπζμ ημο Kαοηάζμο ηαζ ημ www.di
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ηδθεζηυπζμ ημο Πάθμιαν. Tμ ηυηε ζμαζεηζηυ ηδθεζηυπζμ, πμο 

θένεζ ηδκ μκμιαζία BTA (Bolshoi Teleskop Azimutalnyi) 

ανίζηεηαζ ζημ υνμξ Παζημφηκμθ (ορυιεηνμ 2.100 m) ζηδκ 

πενζμπή Zεθεκημφηζηαβζα ημο Kαοηάζμο. Tμ ηάημπηνυ ημο έπεζ 

δζάιεηνμ 600 cm, δ δε εζηζαηή απυζηαζή ημο είκαζ 2.400 cm. 

Kαηαζηεοάζηδηε ημ 1976 ηαζ θυβς ημο ιεβάθμο αάνμοξ ημο 

έπεζ αθηαγζιμοεζαηή ζηήνζλδ.  
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Bolshoi Teleskop Azimutalnyi 

 

 
 

Tμ ηδθεζηυπζμ ημο Aζηενμζημπείμο Mount Palomar (ορυιεηνμ 

1.700 m) ζηδκ Kαθζθυνκζα (HΠA), έπεζ δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 

508 cm ηαζ εζηζαηή απυζηαζδ 1.676 cm. H επίζδιδ μκμιαζία 

ημο είκαζ George Ellery Hale Telescope, πνμξ ηζιήκ ημο G.E. 

Hale ―εειεθζςηή ηνζχκ ιεβάθςκ αζηενμζημπείςκ― ηαζ δ 

ηαηαζηεοή ημο μθμηθδνχεδηε ημ 1948. Tμ ηδθεζηυπζμ αοηυ, 

αάνμοξ 500 ηυκςκ, ανίζηεηαζ ζημ Aζηενμζημπείμ ημο Mt 

Palomar, απέπεζ δε 105 Km απυ ημ San Diego ηαζ 215 Km απυ 

ηδκ Pasadena. www.di
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George Ellery Hale 

 

 
George Ellery Hale Telescope 

 

Tα αιέζςξ ιζηνυηενα, αθθά ζπεηζηά πζμ ζφβπνμκμ ηδθεζηυπζμ 

ανίζηεηαζ ζημ Aζηενμζημπείμ Kitt Peak ζηδκ Aνζγυκα ζηζξ 

HΠA (1973), ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 381 cm ηαζ εζηζαηή 

απυζηαζδ 1.070 cm. Kαθείηαζ ηδθεζηυπζμ Mayall, πνμξ ηζιήκ 

ημο ηαεδβδηή N. Mayall, πμο δζεηέθεζε δζεοεοκηήξ ημο www.di
av
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Aζηενμζημπείμο απυ ημ 1960 έςξ ημ 1971. Aημθμοεεί ημ 

δίδοιυ ημο ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ, πμο ακήηεζ ζημ 

Aζηενμζημπείμ Cerro Tololo ζηδ Xζθή (1976), ιε δζάιεηνμ 

ηαηυπηνμο 400,1 cm ηαζ εζηζαηή απυζηαζδ 1.120 cm. Γζεεκχξ 

ακαθένεηαζ ςξ CTIO, πμο ζδιαίκεζ Cerro Tololo Inter-

American Observatory.  

Tμ 1976, απυ ημκ ιήκα Nμέιανζμ άνπζζε κα εηηεθεί 

παναηδνήζεζξ έκα ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ δζαιέηνμο 357 cm 

ηαζ εζηζαηήξ απυζηαζδξ 1.085 cm  ζηδκ πενζμπή Cerro La Silla 

ηδξ Xζθήξ, ζε ορυιεηνμ 2.400 m. Eίκαζ βκςζηυ ιε ηδκ μκμιαζία 

Eονςπασηυ Tδθεζηυπζμ ημο Nυημο (European Southern 

Observatory, E.S.O) ηαζ έβζκε ιε ηδ ζοκενβαζία έλζ εονςπασηχκ 

πςνχκ (Bέθβζμ, Γαθθία, Γενιακία, Γακία, Oθθακδία ηαζ 

μοδδία). 

ζμκ αθμνά ηδκ Aοζηναθία, ζημ υνμξ Siding Spring 

εβηαηαζηάεδηε, ημ 1975, ημ Anglo-Australian Telescope, ιε 

δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 389,3 cm ηαζ εζηζαηή απυζηαζδ 1.270 cm. 

Tμπμεεηήεδηε ζηδκ Aοζηναθία βζα ηδ ιεθέηδ ημο κυηζμο 

διζζθαζνίμο ημο μονακμφ πμο είκαζ απνυζζημ απυ ημ Πάθμιαν.  

Tέθμξ, ημ 1979 ζηδκ ημνοθή ημο ακεκενβμφ δθαζζηείμο Mauna 

Kea ―ορυιεηνμ 4.200 m― ζηδ Xααάδ, δ Γαθθία ζε 

ζοκενβαζία ιε ημκ Kακαδά ηαζ ιε ημ Aζηενμζημπείμ ηδξ 

Xααάδξ εβηαηέζηδζε ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ δζαιέηνμο 360 cm 

ηαζ εζηζαηήξ απυζηαζδξ 1.353 cm. Tμ ίδζμ έημξ ζημ 

Aζηενμζημπείμ Mount Hopkins ―ορυιεηνμ 2.600 m― ζηδκ 

Aνζγυκα εβηαηαζηάεδηε έκα ελαπθυ ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ 

ζοκμθζηήξ δζαιέηνμο 450 cm ηαζ εζηζαηήξ απυζηαζδξ 493,5 

cm. Eίκαζ βκςζηυ ςξ Multiple Mirror Telescope (MMT), πμο 

ζδιαίκεζ Tδθεζηυπζμ Πμθθαπθχκ Kαηυπηνςκ.  
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MMT 

 

Tμκ Aπνίθζμ ημο 1992 ακηζηαηαζηάεδηε ημ εθαηηςιαηζηυ ημο 

ηάημπηνμ ζημ University of Arizona Steward Observatory 

Mirror Laboratory, απυ έκα κέμ ηάημπηνμ δζαιέηνμο 6,5 m, ηαζ 

θεζημονβεί πθέμκ ιε κέεξ πνμδζαβναθέξ, ςξ ημ Smithsonian 

Telescope ηςκ 6,5 m. H ανπζηή ζδέα, ζημ επμκμιαγυιεκμ New 

Generation Telescope Concept, ήηακ κα θεζημονβμφκ έλζ ιεβάθα 

ηαημπηνζηά ηδθεζηυπζα, ιε δζάιεηνμ 10 m έηαζημ, ηα μπμία εα 

ημπμεεημφκηακ ζε ηοηθζηυ μνζγυκηζμ δαηηφθζμ, έηζζ χζηε κα 

ζοιπίπημοκ μζ εζηίεξ ημοξ, δδιζμονβχκηαξ έηζζ έκα ηδθεζηυπζμ, 

δ ζοκμθζηή ζοθθεηηζηή επζθάκεζα ημο μπμίμο εα ακηζζημζπμφζε 

ζε ημίθδ επζθάκεζα δζαιέηνμο 25 m. Έκα ζπέδζμ, πμο βζα 

δζάθμνμοξ θυβμοξ δεκ πναβιαημπμζήεδηε. 

Mεηά ηα ηδθεζηυπζα αοηά ηδξ πεναζιέκδξ πθέμκ βεκζάξ, μζ 

αζηνμκυιμζ ζήιενα ζπεδζάγμοκ ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα ημο 21μο 

αζχκα.  
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Ήδδ ζηδ Xααάδ, ζηδκ ημνοθή ημο Mάμοκα Kέα (Mauna Kea) 

θεζημονβμφκ ηα παναηάης ηέζζενα ζφβπνμκα αιενζηακζηά 

ηδθεζηυπζα:  

 

1. Tν IRTF (Infrared Telescope Facility) ηεο NASA ησλ 320 

cm, γηα ην ππέξπζξν. 

 

 
IRTF 

 

2. Tν JCMT (James C Maxwell Telescope) ησλ 2,2 m. 

 
JCMT 
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3. Tν CSO-Observatory 

 
CSO-Observatory 

 

4. O Γνιηάζ ησλ ζύγρξνλσλ ηειεζθνπίσλ Keck 1 (1993), ημ 

ιςζασηυ ηάημπηνμ ημο μπμίμο, δζαιέηνμο 10 m, έθενε 

πναβιαηζηή επακάζηαζδ ζηδκ ηεπκμθμβία ηςκ ηαηυπηνςκ. Tμ 

ηάημπηνυ ημο απμηεθείηαζ απυ 36 ιζηνυηενα ελαβςκζημφ 

ζπήιαημξ ημ ηαεέκα ιε δζάιεηνμ 1,80 m. H μκμιαζία ημο 

μθείθεηαζ ζημ θζθακενςπζηυ ίδνοια W.M. Keck, πμο 

πνδιαημδυηδζε ―ηαηά ημ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ― ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο. 

 
Keck Ι ηαζ ΙΙ 
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Aκηίζημζπα, δ Eονχπδ δζαεέηεζ ζηδ Xααάδ ημ ιεβαθφηενμ ζημκ 

ηυζιμ ηδθεζηυπζμ βζα ημ οπένοενμ, ημ UKIRT (United 

Kingdom Infrared Telescope) ηςκ 3,8 m, ηαεχξ ηαζ ημ CFHT 

(Canadian French Hawaian Telescope) ηςκ 3,6 m, πμο ήδδ 

ακαθέναιε. 

 

 
 

Πένα απ’ αοηά, έκηεηα ζοκμθζηά οπενηδθεζηυπζα 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ή εα ηαηαζηεοαζημφκ απυ ηδκ ηεθεοηαία 

ηνζεηία ημο 20μφ έςξ ηδκ πνχηδ πεκηαεηία ημο 21μο αζχκα. 

Tέζζενα εα είκαζ αιενζηακζηά,  ηέζζενα εονςπασηά, έκα 

ζαπςκζηυ ηαζ δφμ δζεεκή. Aπυ αοηά ημ Keck 2, δίδοιμ 

ηδθεζηυπζμ ―ιε ηζξ ίδζεξ αηνζαχξ πνμδζαβναθέξ ημο Keck 1― 

ηαηαζηεοάγεηαζ ζηδκ ίδζα ημπμεεζία ζηδκ ημνοθή ημο υνμοξ 

Mάμοκα Kέα ηδξ Xααάδξ. Aπέπεζ ιυθζξ 85 m απυ ημκ «δίδοιμ 

αδεθθυ ημο» έηζζ χζηε ηα δφμ ηδθεζηυπζα κα ζοκδεεμφκ μπηζηά 

ηαζ κα θεζημονβήζμοκ πανάθθδθα. Tυηε δ δζαηνζηζηή ημοξ 

ζηακυηδηα εα ζζμδοκαιεί ιε αοηήκ εκυξ ηδθεζημπίμο ιε 

δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 85 m.  
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Keck I ηαζ ΙΙ 

 

ηδκ ίδζα ημνοθή εα ημπμεεηδεεί ημ ζαπςκζηυ ηδθεζηυπζμ 

Subaru* (Japan National Large Telescope) ιε δζάιεηνμ 

ηαηυπηνμο 8,3 m, ηαεχξ ηαζ ημ δζεεκέξ Gemini Nord (ή North) 

ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 8,1 m. 

H Eονχπδ ιέζς ημο ESO (European Southern Observatory) εα 

εβηαηαζηήζεζ ζημ Cerro Paranal ζηδ Xζθή, ζε φρμξ 2.660 m,  ημ 

VLT (Very Large Telescope), πμο εα απμηεθείηαζ απυ ηέζζενα 

ιεβάθα ηδθεζηυπζα ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 8,2 m. 

Tμ δζεεκέξ Gemini Sud (ή South) ―δίδοιμ ηδθεζηυπζμ, ιε ηζξ 

ίδζεξ αηνζαχξ πνμδζαβναθέξ ημο Gemini Nord (ή North)― εα 

εβηαηαζηαεεί ζημ Cerro Pachon ηδξ Xζθήξ, υπςξ ηαζ ημ 

Magellan Project, αοηυ υιςξ εα ηαηαζηεοαζηεί ζηδκ πενζμπή 

Las Campanas. Tμ Magellan έπεζ δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 6,5 m ηαζ 

εεςνείηαζ ημ ιζηνυηενμ απυ ηα οπενζφβπνμκα αοηά ηδθεζηυπζα, 

ιαγί ιε ημ ίδζαξ δζαιέηνμο Monolithic Mirror Telescope ηςκ 

H.Π.A., πμο εα ηαηαζηεοαζηεί ζημ Mount Hopkins (U.S.A.). 

ημ Mount Graham, ημκηά ζηδκ Tμοζυκ ζηδκ Aνζγυκα, εα 

εβηαηαζηαεεί ημ LBT (Large Binocular Telescope), ιε δζάιεηνμ www.di
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ηαηυπηνμο 8,4 m, πμο απμηεθεί ημζκή δζαηναηζηή ενεοκδηζηή 

πνμζπάεεζα ηςκ H.Π.A. ηαζ ηδξ Iηαθίαξ. 

 

----------------- 
* πςξ αθέπμοιε, ηα πενζζζυηενα απυ ηα ζφβπνμκα ηδθεζηυπζα έπμοκ 

ηεπκζηά μκυιαηα πμο οπμδδθχκμοκ ηζξ εζδζηέξ δοκαηυηδηέξ ημοξ, εηηυξ απυ 

ημ ζαπςκζηυ, αθμφ Subaru ζηα βζαπςκέγζηα είκαζ μζ Πθεζάδεξ. Tμ ηενάζηζμ 

ηάημπηνυ ημο πάπμοξ 21 cm, ηαζ δζαιέηνμο 8,3 m θεζάκεδηε ηαζ απυ ηζξ δφμ 

πθεονέξ ημο ηαζ ιεηά εενιάκεδηε ζημοξ 1.400 C βζα κα δδιζμονβδεεί έηζζ δ 

επζεοιδηή ηαιποθυηδηά ημο. 

----------------- 

 

Tα ιεβάθα οπενζφβπνμκα ηδθεζηυπζα,υπςξ ήδδ ακαθέναιε, εα 

ημπμεεηδεμφκ ηονίςξ ζηδ Xααάδ ηαζ ζηδ Xζθή. Kαζ ημ εφθμβμ 

ενχηδια πμο ακαηφπηεζ είκαζ: Tζ είκαζ αοηυ πμο ηάκεζ ηυζμ 

πνμκμιζμφπεξ βζα ηδκ Παναηδνδζζαηή Aζηνμκμιία ηζξ δφμ 

αοηέξ πχνεξ; 

H απάκηδζδ ζοκδέεηαζ απυθοηα ιε ηζξ ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ 

αοηχκ ηςκ πςνχκ. ηδ Bυνεζα Xζθή, ζηδκ ένδιμ Aηαηάια, ζημ 

Cerro Tololo, ζημ Cerro Paranal ηαζ ζημ Las Campanas, υπςξ 

ηαζ ζηδκ ημνοθή ημο ακεκενβμφ δθαζζηείμο ημο υνμοξ Mάμοκα 

Kέα ζηδ Xααάδ, επζηναηεί λδνυ ηθίια ―οδναηιμί ζε ιζηνή 

πμζυηδηα― ηαζ μ μονακυξ ―υπζ ιυκμκ βζα ημοξ ημονίζηεξ, 

αθθά ηαζ βζα ημοξ αζηνμκυιμοξ― είκαζ ηαεανυξ, απαθθαβιέκμξ 

απυ ζφκκεθα πάκς απυ 6 χνεξ ηδκ διένα βζα 300 διένεξ απυ 

ηζξ 365 διένεξ ημο έημοξ. ηζξ δφμ αοηέξ πενζμπέξ, θμζπυκ, 

επζηναημφκ μζ ζδακζηυηενεξ ζοκεήηεξ βζα αζηνμκμιζηέξ 

παναηδνήζεζξ. 

Aνπζηά δ βήζκδ Παναηδνδζζαηή Aζηνμκμιία θαζκυηακ υηζ είπε 

θηάζεζ ζηα υνζά ηδξ ιεηά ηδκ ηαηαζηεοή ημο ιεβάθμο 

ηδθεζηυπζμο BTA-6 ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 6 ιέηνςκ ηδξ 

πνχδκ μαζεηζηήξ Έκςζδξ ζημκ Kαφηαζμ.  
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BTA-6 

 

Tα πνμαθήιαηα λεηζκμφζακ αθ’ εκυξ ιεκ απυ ημκ αανφ 

αμδεδηζηυ ελμπθζζιυ ηςκ ιεβάθςκ ηδθεζημπίςκ, αθθά ηαζ απυ 

ηα υνζα πμο έααγε δ ηυηε ηαηαζηεοαζηζηή Oπηζηή. Γζα 

πανάδεζβια, έκα ηάημπηνμ πάκς απυ ηα 6 ιέηνα ζ’ έκα 

ηδθεζηυπζμ βζκυηακ ηυζμ αανφ, πμο δ επζθάκεζά ημο θφβζγε ηαζ 

παναιμνθςκυηακ. Έηζζ μοζζαζηζηά εηιδδεκζγυηακ δ αλία ημο 

ηαζ δ ορδθή παναηδνδζζαηή ζηακυηδηά ημο. Άθθςζηε ήηακ 

ένβμ πμθφ δφζημθμ, ακ υπζ αηαηυνεςημ, δ ιεηαθμνά ζημ αμοκυ, 

δ ζηήνζλδ ηαζ δ ζςζηή ημπμεέηδζδ εκυξ εκζαίμο ηαζ ζοιπαβμφξ 

ηαηυπηνμο, δζαιέηνμο πμθθχκ ιέηνςκ ηαζ αάνμοξ ανηεηχκ 

ηυκςκ.  

Aπυ ηυηε υιςξ πέναζακ πμθθά πνυκζα ηαζ κέεξ αεθηζςιέκεξ-

ελεθζβιέκεξ ηεπκζηέξ ιπήηακ ζημκ πχνμ ηδξ Oπηζηήξ ηαζ ηςκ 

δθεηηνμκζηχκ πμο ιαξ μδήβδζακ ζηα ζδιενζκά βζβάκηζα 

ηδθεζηυπζα. Eπζπθέμκ, ηαηαζηεοάζηδηακ ηάημπηνα ιε 

ηορεθίδεξ, υπςξ ηα 36 ελαβςκζηά ιζηνά ηαημπηνζηά 

ηδθεζηυπζα, δζαιέηνμο 180 cm, ηςκ δφμ Keck, ιζα ελαζνεηζηή 

ζδέα ημο αζηνμκυιμο Jerry Nelson ημο Πακεπζζηδιίμο ημο www.di
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Berkeley. Tα ηάημπηνα ηςκ δφμ Gemini, ηαεχξ ηαζ ηςκ 

ηεζζάνςκ VLT, εα απμηεθμφκηαζ απυ θεπημφξ ιδκίζημοξ πμο 

εα εθέβπμκηαζ ηαζ εα νοειίγμκηαζ επί 24χνμο αάζεςξ απυ 172 

αμδεδηζημφξ ηζκδηήνεξ. διεζχκμοιε υηζ ηα δζεεκή ηδθεζηυπζα 

Gemini North ηαζ Gemini South, πμο πνδιαημδμημφκηαζ απυ 

H.Π.A. ηαηά 50%, ημ Hκςιέκμ Bαζίθεζμ ηαηά 25%, ημκ 

Kακαδά ηαηά 15% ηαζ 10% επζιενζζηζηά απυ ηδ Xζθή, ηδκ 

Aνβεκηζκή ηαζ ηδ Bναγζθία, εα ημπμεεηδεμφκ ημ έκα ζημ Bυνεζμ 

διζζθαίνζμ (Gemini North) ηαζ ημ άθθμ ζημ Nυηζμ (Gemini 

South), χζηε κα ελαζθαθίγεηαζ δ ζοκεπήξ μθζηή ηάθορδ ημο 

μονακμφ. 

H ακάπηολδ ηδξ Aζηνμκμιίαξ, ιεηά ηδκ αθιαηχδδ αεθηίςζδ 

ηςκ ζπεηζηχκ ηεπκζηχκ, μδήβδζε ζηδκ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ 

οπενζφβπνμκςκ ηδθεζημπίςκ, ηαζ αοηυ επεζδή έπνεπε κα 

αολδεεί ηαηά πμθφ δ ζοκμθζηή επζθάκεζα ζοθθμβήξ θςηυξ, έηζζ 

χζηε μζ ενεοκδηέξ κα ηενδίζμοκ ζε «ιέβεεμξ», θεάκμκηαξ ζε 

υθμ πζμ αιοδνά μονάκζα ζχιαηα. 

Oζ εζδζημί ενεοκδηέξ ζπεδζάγμοκ αηυιδ ηαζ ζοιαμθμιεηνζηά 

μπηζηά ηδθεζηυπζα* ―ανπζηά ηα δφμ Keck, ιεηά ηα ηέζζενα 

ηδθεζηυπζα ηςκ 8,2 m ημο VLT― βζα κα πεηφπμοκ πμθφ 

ηαθφηενδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα, εκχ ιέζα ζηα ζπέδζά ημοξ 

ανίζηεηαζ ηαζ δ ημπμεέηδζδ εκυξ ζοιαμθμιεηνζημφ 

ηδθεζημπίμο ζηδ εθήκδ!  

 

--------------- 
* διεζχκμοιε πάκηςξ υηζ δ ηαηαζηεοή ιεβάθςκ μπηζηχκ ζοιαμθμιέηνςκ 

δεκ είκαζ πναηηζηά δοκαηή, βζαηί είκαζ δφζημθμ κα επζηεοπεεί ―ηαζ κα 

δζαηδνδεεί― δ ζςζηή δζαθμνά θάζδξ ζημ μναηυ ηαζ επίζδξ πανμοζζάγεζ 

πμθθά πνμαθήιαηα δ εοεοβνάιιζζδ ηςκ ηδθεζημπίςκ. 

---------------- 

 

Oζ αζηνμκυιμζ ακαιέκμοκ υηζ αοηή δ κέα βεκζά μπηζηχκ 

ηδθεζημπίςκ ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 8 m ή ηαζ 10 m ζηδκ www.di
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πενίπηςζδ ηςκ Keck 1 ηαζ 2, εα έπεζ ελαζνεηζηή δζαηνζηζηή 

ζηακυηδηα ηαζ ιε ηα ζφβπνμκα αεθηζςιέκα μπηζηά ζοζηήιαηα 

εα ιπμνεί κα ιαξ ελαζθαθίζεζ ηάπμζα απυ ηα πθεμκεηηήιαηα 

πμο πνμζθένμοκ ηα δζαζηδιζηά παναηδνδηήνζα, αθθά ιε πάνα 

πμθφ ιζηνυηενα έλμδα. Πνάβιαηζ, μ ζοιπζεζιυξ ηςκ ελυδςκ εα 

απμθένεζ απνυζιεκα έζμδα, πμο ηζ αοηά ιε ηδ ζεζνά ημοξ εα 

δζαηεεμφκ βζα ηδκ ένεοκα ημο έκαζηνμο μονακμφ. 

 

H πξνζπάζεηα ζπλερίδεηαη 
Aνπζηά, ιεηά ηδκ έλμδμ ηδξ Παναηδνδζζαηήξ Aζηνμκμιίαξ ζημ 

δζάζηδια, ιε ημ Hubble Space Telescope (HST, 1990), υθμζ μζ 

αζηνμκυιμζ πίζηερακ υηζ ήηακ δ ανπή ημο ηέθμοξ βζα ηδ βήζκδ 

Aζηνμκμιία. Tα πνάβιαηα, υιςξ, ελεθίπηδηακ εκηεθχξ 

δζαθμνεηζηά. φκημια θάκδηε υηζ ημ HST δεκ ιπμνμφζε απυ 

ιυκμ ημο κα ζηακμπμζήζεζ ηζξ ενεοκδηζηέξ ακάβηεξ ηδξ 

αζηνμκμιζηήξ ημζκυηδηαξ. Eπίζδξ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, ιεηά 

ημ 1990, αημθμφεδζε ιζα ναβδαία πνυμδμξ ζηδκ Oπηζηή, ηδκ 

Hθεηηνμκζηή, ηδκ Πθδνμθμνζηή ηαζ άθθμοξ ηεπκμθμβζημφξ 

ημιείξ, πμο έδςζε ηενάζηζα χεδζδ ζηδ βήζκδ Παναηδνδζζαηή 

Aζηνμκμιία. 

διεζχκμοιε αηυιδ υηζ ιπμνεί ημ HST κα οπενηενεί απυ 

πθεονάξ δζαηνζηζηήξ ζηακυηδηαξ ηαζ πεδίμο ζηδκ μπηζηή ηαζ 

οπενζχδδ πενζμπή, ηα βήζκα ηδθεζηυπζα, υιςξ, οπενηενμφκ ζημ 

οπένοενμ. Eπζπθέμκ βζα έκα θάζια βαθαλία πμο ημ Keck 1 ημ 

παίνκεζ ζε 30 πνχηα θεπηά, απαζημφκηαζ 8 χνεξ παναηήνδζδξ 

ιε ημ HST. Tέθμξ, οπεκεοιίγμοιε υηζ ημ ηυζημξ εκυξ κέμο 

δζαζηδιζημφ ηδθεζημπίμο, πμο ζε ζδιενζκέξ ηζιέξ ακένπεηαζ ζε 

ημοθάπζζημκ 100 δζζεηαημιιφνζα δναπιέξ, ζζμδοκαιεί ιε ημ 

ηυζημξ πενίπμο 30 ηδθεζημπίςκ ηφπμο Keck ηαζ είκαζ ζπεδυκ 

απαβμνεοηζηυ. οκεπχξ, θαίκεηαζ υηζ ημ ιέθθμκ ηδξ 

αζηνμκμιζηήξ παναηδνδζζαηήξ ένεοκαξ εα ζοκεπίζεζ κα 

ηαεμνίγεηαζ ηαηά πμθφ απυ ηα βήζκα ηδθεζηυπζα. Άθθςζηε ηα www.di
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δχδεηα ιεβάθα οπενηδθεζηυπζα απυ ημ Keck 1 έςξ ημ 

Magellan Project, εα ζοβηεκηνχκμοκ 100 θμνέξ πενζζζυηενα 

θςηυκζα ζε ζπέζδ ιε ημ Hubble S.T. 

Πάκηςξ, παν’ υθα υζα ακαθέναιε πνμδβμοιέκςξ, δ ζδέα εκυξ 

οπενζφπνμκμο πμθφ ιεβάθμο ηνμπζαημφ ηδθεζημπίμο πμο εα 

είκαζ πμθφ ζζπονυηενμ απυ ημ Hubble Space Telescope (HST) 

πάκηα έθηεζ ημοξ αζηνμκυιμοξ . Έηζζ, πανά ημ βεβμκυξ υηζ 

ιυθζξ πνυζθαηα παίνκμοιε ηζξ πνχηεξ εοηνζκείξ παναηδνήζεζξ 

απυ αοηυ ημ δζαζηδιζηυ ηδθεζηυπζμ, μζ αζηνμκυιμζ ζπεδζάγμοκ 

ήδδ ημκ ακηζηαηαζηάηδ ημο. Tμ Mεγάιν Γηαζηεκηθό Tειεζθόπην 

LST (Large Space Telescope) ή Γζαζηδιζηυ Tδθεζηυπζμ Nέαξ 

Γεκζάξ NGST (New Generation Space Telescope), υπςξ εα 

μκμιάγεηαζ, εα είκαζ μ δζάδμπμξ ημο HST. Θα θένεζ ηάημπηνμ 

ιε δζάιεηνμ 6 ή 10 m, εκχ δ δζαηνζηζηή ημο ζηακυηδηα εα είκαζ 

ημοθάπζζημκ δεηαπθάζζα απυ ημ HST, ανπίγμκηαξ ηζξ 

παναηδνήζεζξ ημο απυ ημ ιαηνζκυ οπενζχδεξ ιέπνζ ημ 

οπένοενμ. Tμ LST ―εηηυξ ηςκ άθθςκ― εα ζηναθεί ηαζ εα 

ιεθεηήζεζ ηζξ πενζμπέξ ημο φιπακημξ πμο εεςνμφκηαζ ηυπμξ 

βέκκδζδξ κέςκ άζηνςκ ηαζ εα θφζεζ πμθθέξ απμνίεξ ιαξ βζα ηδκ 

οθή ηδξ ιεζμαζηνζηήξ φθδξ. 

Πζεακυκ αοηή δ κέα ηενάζηζα χεδζδ πμο δίκεηαζ ζηδ βήζκδ 

Aζηνμκμιία, ιε ηδκ πανάθθδθδ αεθηίςζδ ηδξ εοαζζεδζίαξ ηςκ 

κέςκ αζηνμκμιζηχκ μνβάκςκ ―ζε ζοκενβαζία αέααζα ηαζ ιε ηα 

δμνοθμνζηά παναηδνδηήνζα― κα ιαξ μδδβήζεζ ζε ιμκαδζηέξ 

αζηνζηέξ ακαηαθφρεζξ. 

 

To αόξαην ύκπαλ 
Kάεε αζηένζ επεζδή ζοιπενζθένεηαζ ζακ ιέθακ ζχια, 

πανμοζζάγεζ ιζα ζοβηεηνζιέκδ ηαιπφθδ ηαηακμιήξ εκένβεζαξ, 

ημ ιέβζζημ ηδξ μπμίαξ ιεηααάθθεηαζ απυ άζηνμ ζε άζηνμ 

ακάθμβα ιε ηδ εενιμηναζία ημο, ζοκεπχξ ηαζ ιε ημκ θαζιαηζηυ 

ημο ηφπμ. O επυιεκμξ πίκαηαξ ιαξ δίκεζ ηα ιήηδ ηφιαημξ ζηα www.di
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μπμία εηπέιπμοκ ημ ιέβζζημ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημοξ αζηένζα 

δζαθμνεηζηχκ εενιμηναζζχκ. 

πςξ βίκεηαζ θακενυ απυ ηα πνμδβμφιεκα, ιέζα ζημ φιπακ 

οπάνπεζ έκαξ ιεβάθμξ ανζειυξ αζηενζχκ ηα μπμία ακ ηαζ 

εηπέιπμοκ ηενάζηζα πμζά εκένβεζαξ, εκημφημζξ παναιέκμοκ 

αυναηα βζα ημ ακενχπζκμ ιάηζ. Tμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ ηα ιήηδ ηφιαημξ ηςκ εηπειπυιεκςκ απυ αοηά 

αηηζκμαμθζχκ δεκ ανίζημκηαζ ζηδκ μναηή πενζμπή ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ ηαζ ιάθζζηα ζ’ αοηήκ πμο βίκεηαζ 

μναηή απυ ηδκ ακενχπζκδ υναζδ. Λυβς αοημφ ημο βεβμκυημξ, 

ακ, παναηδνχκηαξ ημκ μονακυ ζηα μναηά ιήηδ ηφιαημξ, 

εεςνήζμοιε υηζ ηάπμζμ αζηένζ είκαζ αιοδνυ, αοηυ δεκ ζδιαίκεζ 

ηαη’ ακάβηδ υηζ δ ζοκμθζηή εκένβεζα πμο εηπέιπεζ είκαζ ιζηνή. 

Eίκαζ πμθφ πζεακυκ ημ αζηένζ αοηυ κα εηπέιπεζ ημ ιέβζζημ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ ημο ζε αυναηα βζα ημ ακενχπζκμ ιάηζ ιήηδ 

ηφιαημξ, εκχ ακηίζημζπα δ μναηή αηηζκμαμθία πμο εηπέιπεζ κα 

είκαζ εθάπζζηδ. Έηζζ, ημ αιοδνυ βζα ηα ιάηζα ιαξ αζηένζ, ιπμνεί 

κα πανμοζζαζηεί ςξ θαιπνυηαημ, ακ παναηδνδεεί ιε ηαηάθθδθα 

υνβακα, ζηδκ πενζμπή εηείκδ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ 

ζηδκ μπμία εηπέιπεζ ημ ιέβζζημ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ημο.  

 Aπυ ηα ακςηένς, είκαζ θακενυ υηζ έκαξ μθυηθδνμξ αζηνζηυξ 

ηυζιμξ, έκα ηενάζηζμ δδθαδή ημιιάηζ ημο φιπακημξ, ιέκεζ 

αυναημ βζα ημκ άκενςπμ θυβς ηδξ ζπεηζηήξ αδοκαιίαξ ημφ 

αζζεδηδνίμο ηδξ υναζήξ ημο.  

Πανάθθδθα, υιςξ, ηαζ δ μναηή εζηυκα ημο φιπακημξ 

παναιέκεζ δναιαηζηά πθαζηή, εθ’ υζμκ δ αιοδνυηδηα ή 

ακηίζημζπα δ θαιπνυηδηα ηςκ αζηενζχκ απμηεθεί ιζα 

οπμηεζιεκζηή ακενχπζκδ αίζεδζδ ηαζ υπζ ιζα ακηζηεζιεκζηή 

ηαηαβναθή ηδξ μθζηήξ εκένβεζαξ πμο εηπέιπεζ έκα αζηένζ!  

Πνμηεζιέκμο υιςξ κα δζενεοκδεμφκ πενζμπέξ ημο φιπακημξ 

πμο παναιέκμοκ αυναηεξ βζα ημ ακενχπζκμ ιάηζ, επζκμήεδηακ 

ζοθθέηηεξ εκένβεζαξ, μζ μπμίμζ έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα www.di
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ακζπκεφμοκ αηηζκμαμθίεξ ζηδκ πενζμπή ηςκ ναδζμηοιάηςκ, ηςκ 

αηηίκςκ X, ηςκ αηηίκςκ β, ζημ οπένοενμ ηαζ ζημ οπενζχδεξ. Mε 

ημκ ηνυπμ αοηυκ δδιζμονβήεδηακ ζδζαίηενμζ ηθάδμζ ηδξ 

Aζηνμθοζζηήξ ιε ζηυπμ ηδ δζενεφκδζδ ημο φιπακημξ, υπςξ 

αοηυ θαίκεηαζ,  ιέζα απυ ηζξ αηηζκμαμθίεξ αοηχκ αηνζαχξ ηςκ 

θαζιαηζηχκ πενζμπχκ.  

 

Pαδηναζηξνλνκία 

Tμ 1931 ήηακ έκα έημξ ζηαειυξ βζα ηδ ζφβπνμκδ Aζηνμθοζζηή. 

O Karl Jansky (1905-1950), έκαξ Aιενζηακυξ ιδπακζηυξ-

ναδζμδθεηηνμθυβμξ, πεζναιαηζγυιεκμξ ιε ιζα ηεναία ζηα 

ενβαζηήνζα ηδξ εηαζνείαξ Bell Telephon, ακαηάθορε ηδκ φπανλδ 

ηςκ ναδζμηοιάηςκ ―δδθαδή ιζα ζηαεενή αηηζκμαμθία πμο 

πνμενπυηακ απυ ημ δζάζηδια. H ακαηάθορή ημο αοηή ήηακ μ 

πνμπμιπυξ ηδξ βέκκδζδξ ηδξ Pαδζμαζηνμκμιίαξ. Oζ ένεοκεξ 

ζοκεπίζηδηακ ηαζ ημ 1936 μ δθεηηνμκζηυξ ιδπακζηυξ Grote 

Reber (1911-  ) ηαηαζηεφαζε ζηδκ αοθή ημο ζπζηζμφ ημο ―ζημ 

Oοίημκ ημο Iθθζκυζξ― ηδκ πνχηδ πανααμθμεζδή ηεναία, 

ζοκέηαλε ημκ πνχημ ναδζμπάνηδ ημο Γαθαλία ιαξ ηαζ 

πανημβνάθδζε πμθθέξ ελςβαθαλζαηέξ ναδζμπδβέξ. 

 ηδ ζοκέπεζα δ κέα αοηή πενζμπή ένεοκαξ ηδξ Aζηνμκμιίαξ 

ελεθίπεδηε ναβδαία. Mεηά ημκ B' Παβηυζιζμ Πυθειμ, 

δδιζμονβήεδηε έκαξ κέμξ ηθάδμξ ηδξ ελενεφκδζδξ ημο 

φιπακημξ, ιε ηενάζηζεξ εθανιμβέξ, δ «Pαδηναζηξνλνκία».  

H ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία πμο ζοθθέβεηαζ απυ ημ δζάζηδια, 

ακάθμβα ιε ηδ ιμνθή ηδξ, δζαηνίκεηαζ, υπςξ ηαζ δ μναηή, ζε 

δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ: ηδ βναιιζηή ηαζ ηδ ζοκεπή.  

Iδζαίηενα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ βναιιήξ ηςκ 

21 cm ηδξ ναδζμπενζμπήξ, ηδκ μπμία εηπέιπεζ ημ μοδέηενμ 

οδνμβυκμ. Mέζς ηδξ ακίπκεοζδξ ηδξ φπανλδξ αοηήξ ηδξ 

βναιιήξ, έβζκε δοκαηή, ημ 1927, δ ακαηάθορδ ηδξ ζπεζνμεζδμφξ 

ιμνθήξ ημο Γαθαλία ιαξ, απυ μιάδα Oθθακδχκ www.di
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ναδζμαζηνμκυιςκ, ιε επζηεθαθήξ ημκ ηαεδβδηή Jan Hendrik 

Oort (1900-1992).  

ζμκ αθμνά ηδ ζοκεπή ναδζμαηηζκμαμθία, αοηή πανάβεηαζ ζε 

πενζμπέξ πμο οπάνπεζ ζμκζζιέκμ οδνμβυκμ. Tα δθεηηνυκζα ζηζξ 

πενζμπέξ αοηέξ επζηαπφκμκηαζ ηαζ εηηνέπμκηαζ απυ ηδκ ανπζηή  

ημοξ ηνμπζά πςνίξ κα ζοθθδθεμφκ απυ ημκ πονήκα. Tμ 

θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ Free-Free Transition (άθιαηα 

δθεηηνμκίςκ ιεηαλφ εθεοεένςκ ζηαειχκ, αηηζκμαμθία 

πέδδζδξ) ηαζ δ ναδζμαηηζκμαμθία πμο εηπέιπεηαζ 

ηαθείηαζ«ζεξκηθή», επεζδή ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηζξ εενιζηέξ 

ηζκήζεζξ ηςκ δθεηηνμκίςκ ηδξ πενζμπήξ.  

 

 
 

 

 

H κε ζεξκηθή ναδζμαηηζκμαμθία, μθείθεηαζ ζε ηζκήζεζξ 

δθεηηνμκίςκ ιεβάθδξ εκένβεζαξ ιέζα ζε ιαβκδηζηυ πεδίμ. Tα 

δθεηηνυκζα ζηδκ πενίπηςζδ αοηή μκμιάγμκηαζ «ζρεηηθηζηηθά 

ειεθηξόληα» (relativistic electrons), δζυηζ έπμοκ, ζηζξ 

πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ, ηαπφηδηεξ πμο πθδζζάγμοκ ηδκ 

Jan Hendrik Oort (1900-1992 
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ηαπφηδηα ημο θςηυξ. H παναηδνμφιεκδ αηηζκμαμθία, πμο 

δδιζμονβείηαζ ηάης απυ αοηέξ ηζξ ζοκεήηεξ, μκμιάγεηαζ 

«αθηηλνβνιία ζύγρξνηξνλ»  ηαζ αοηυ, δζυηζ παναηδνήεδηε βζα 

πνχηδ θμνά ζε έκα ζφβπνμηνμκ, δδθαδή ζ’ έκακ επζηαποκηή, 

ιζα ζοζηεοή πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα πανάβεζ δθεηηνυκζα ή 

άθθα οπαημιζηά ζςιαηίδζα-αθήιαηα ορδθήξ εκένβεζαξ, πμο 

απμηημφκ ιεβάθδ ηζκδηζηή εκένβεζα, βζαηί ανίζημκηαζ οπυ ηάζδ 

πμθθχκ εηαημιιονίςκ Volt.  

Tέθμξ, αοηυ πμο πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε είκαζ υηζ έκα 

ναδζμηδθεζηυπζμ υπζ ιυκμ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα ζοθθέβεζ 

εκένβεζα απυ ηζξ δζάθμνεξ ναδζμπδβέξ ημο φιπακημξ, αθθά 

θεζημονβχκηαξ ζακ νακηάν, ιπμνεί ηαζ κα εηπέιρεζ 

ναδζμηφιαηα πνμξ άθθα μονάκζα ζχιαηα.  

Mεηά ημ VLA (Very Large Array) ζημ New Mexico, ηαζ ημ κέμ 

ιεβάθμ ναδζμζοιαμθυιεηνμ ζηδκ Πμφκα ηςκ Iκδζχκ (1993), 

πμθθχκ άθθςκ μνβάκςκ πνμηείκεηαζ δ ηαηαζηεοή. 

 

 
Very Large Array 

Έηζζ βζα ηδκ ακίπκεοζδ ναδζμηοιάηςκ πνμηείκεηαζ δ Γηάηαμε 

Xηιηνζηνκέηξσλ MMA (Milli-Meter Array), δ μπμία εα 

εβηαηαζηαεεί πάθζ ζημ New Mexico, ηαζ πζεακχξ εα www.di
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θεζημονβήζεζ ιεηά ημ έημξ 2000. H Γζάηαλδ αοηή εα απμηεθείηαζ 

απυ 40 δζαθμνεηζηά ηδθεζηυπζα ιε δίζημ δζαιέηνμο 8 m ημ 

ηαεέκα. θα αοηά εα ζοκδέμκηαζ δθεηηνμκζηά ηαζ ι’ αοηυκ ημκ 

ηνυπμ εα δνμοκ ζακ έκα ηενάζηζμ ηδθεζηυπζμ. H Γζάηαλδ 

Xζθζμζημιέηνςκ MMA, μκμιάζηδηε έηζζ απυ ηα ιήηδ ηφιαημξ 

ηδξ ναδζμαηηζκμαμθίαξ πμο εα ιπμνεί κα ακζπκεφζεζ, αθμφ αοηά 

ανίζημκηαζ ιεηαλφ εκυξ ηαζ δέηα πζθζμζηχκ. H δζαηνζηζηή ηδξ 

ζηακυηδηα εα είκαζ ηνμιενή, αθμφ εα ιπμνεί κα δζαηνίκεζ δφμ 

μονάκζα ζχιαηα πμο εα απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ ιυθζξ 2 x 10-5 

ηδξ ιμίναξ. 

Πνμηείκεηαζ αηυια δ Γζάηαλδ Yπμπζθζμζημιέηνςκ, πμο εα 

εβηαηαζηαεεί ζηδ Xααάδ ηαζ δ μπμία εα είκαζ εοαίζεδηδ ζε 

αηυια ιζηνυηενα ιήηδ ηφιαημξ. φιθςκα ιε ηζξ πνμδζαβναθέξ 

ηδξ εα δζαεέηεζ ημοθάπζζημκ έλζ πανααμθζηέξ ηεναίεξ δζαιέηνμο 

6 m δ ηαεειία. 

 

 
Very Long Baseline Array 
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Eπίζδξ ζηδ δζάεεζδ ηςκ Pαδζμαζηνμκυιςκ ανίζηεηαζ δ Γηάηαμε 

Πνιύ Mεγάιεο Bάζεο VLBA (Very Long Baseline Array), έκα 

ζφκμθμ δέηα ναδζμηδθεζημπίςκ δζάζπανηςκ ζηζξ H.Π.A, απυ ηδ 

Xααάδ ςξ ηδκ Kανασαζηή, πμο υθα ιαγί δνμοκ εκζαία ζακ έκα 

ηενάζηζμ ναδζμηδθεζηυπζμ.  

Tα ζπέδζα υιςξ δεκ ζηαιαημφκ εδχ, αθθά λεπενκμφκ ηαζ ηδκ 

πζμ βυκζιδ θακηαζία. Oζ Pαδζμαζηνμκυιμζ μκεζνεφμκηαζ ―αθθά 

ηαζ ζπεδζάγμοκ― ηα Γηαζηεκηθά Σπκβνιόκεηξα Πνιύ Mεγάιεο 

Bάζεο. Aοηά εα είκαζ έκα ζφκμθμ οπενζφβπνμκςκ 

ναδζμηδθεζημπίςκ ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ, πμο εα 

ζοκδέμκηαζ ιε επίβεζμοξ αζηνμκμιζημφξ ζηαειμφξ ιε ηέημζεξ 

πνμδζαβναθέξ πμο εα ζζμδοκαιμφκ ιε έκα ναδζμηδθεζηυπζμ ημ 

μπμίμ εα έπεζ δζάιεηνμ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακηίζημζπδ βήζκδ! 

Πάκηςξ ιε ηα ζφβπνμκα ναδζμηδθεζηυπζα δζενεοκάηαζ ζοκεπχξ 

μ πχνμξ, ιέπνζ ηδκ απυζηαζδ ηςκ 12 δζζεηαημιιονίςκ εηχκ 

θςηυξ. 

 

Ραδηνηειεζθόπηα 
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Tα Pαδζμηδθεζηυπζα είκαζ δέηηεξ ναδζμθςκζηχκ ηοιάηςκ μζ 

μπμίμζ ζοθθέβμοκ ηαζ ηαηαβνάθμοκ ηδκ αηηζκμαμθία πμο θεάκεζ 

ζηδ Γδ ιέζα απυ ημ ναδζμθςκζηυ πανάεονμ. 

Tα ναδζμηδθεζηυπζα ενεοκμφκ πζμ ιαηνζκά μονάκζα ακηζηείιεκα 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα. Aοηυ ζοιααίκεζ δζυηζ δ 

ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ πανμοζία 

ιεζμαζηνζηήξ φθδξ. Aηυια, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα κα 

παναημθμοεμφκ ιένα ηαζ κφπηα ηζξ ναδζμπδβέξ, ανηεί αοηέξ κα 

ανίζημκηαζ πάκς απυ ημκ μνίγμκηα, εκχ μζ ναδζμπαναηδνήζεζξ 

δεκ επδνεάγμκηαζ ηαευθμο απυ ηδκ φπανλδ κεθχκ. 

Aοηυ πμο εα πνέπεζ υιςξ κα ζδιεζχζμοιε είκαζ υηζ ιέζς ηςκ 

ναδζμηδθεζημπίςκ δεκ ιπμνμφιε κα δμφιε ηα μονάκζα ζχιαηα, 

αθθά απθχξ δζααάγμοιε ηα ναδζμθςκζηά ζήιαηα ηα μπμία 

εηπέιπμκηαζ ιέζς  ηάπμζμο ηαηαβναθέα. Γδθαδή αθέπμοιε ηαζ 

ακαθφμοιε εββναθήιαηα. 

Kαηά ηακυκα ηα μονάκζα ζχιαηα πμο εηπέιπμοκ ζημ μναηυ, 

εηπέιπμοκ ηαζ ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία. 

Tα ναδζμηδθεζηυπζα ζηδκ πζμ απθή ημοξ ιμνθή απμηεθμφκηαζ 

απυ ημκ ζοθθέηηδ αηηζκμαμθίαξ (receiver), πμο βεκζηά είκαζ ιζα 

ηαηεοεοκυιεκδ ιεηαθθζηή πανααμθμεζδήξ επζθάκεζα πμο 

ηαθφπηεηαζ απυ έκα δζηηοςηυ ιεηαθθζηυ πθέβια ηαζ ηαθείηαζ 

ηεναία θήρδξ (antenna).  

H εκένβεζα πμο ζοθθέβεηαζ απυ ηδκ ηεναία θήρδξ 

ζοβηεκηνχκεηαζ ζημκ δέηηδ αηηζκμαμθίαξ πμο είκαζ έκα απθυ 

δίπμθμ ζηδκ ηονία εζηία ηδξ πανααμθμεζδμφξ επζθάκεζαξ.  

ημκ δέηηδ αηηζκμαμθίαξ βίκεηαζ επζθμβή ηςκ ζδιάηςκ, 

ακάθμβα ιε ηδ ζοπκυηδηά ημοξ. Έηζζ δ ηεναία θήρδξ 

ακηζζημζπεί ιε μπηζηυ ηδθεζηυπζμ, εκχ μ δέηηδξ αηηζκμαμθίαξ 

ιε θαζιαημβνάθμ. Tεθζηά ιέζς ημο δέηηδ δ πνμζπίπημοζα 

ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία ιεηαηνέπεηαζ ζε δζαθμνά δοκαιζημφ 

πμο ιεηά απυ εκίζποζδ ηαηαβνάθεηαζ. 
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ηαζεξά ξαδηνηειεζθόπηα 
Tμ ιεβαθφηενμ αηίκδημ ναδζμηδθεζηυπζμ ημο ηυζιμο βκςζηυ 

ζακ RATAN-600 (Radio Astronomitskii Teleskop Akademii 

Nauk), ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Zelenchukskaya ημο Kαοηάζμο 

ζημ Aγενιπασηγάκ ηδξ πνχδκ μαζεηζηήξ Έκςζδξ. Έπεζ ηδ 

ιμνθή  

 

 
RATAN-600 

 

δαηηοθίμο ιε δζάιεηνμ 600 m ηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πενίπμο 

ζηδκ ίδζα πενζμπή ιε ημ ιεβάθμ ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ ηςκ 6 

m. Aπμηεθείηαζ απυ 900 πανααμθζηά ηάημπηνα, δζαζηάζεςκ 7,4 

x 2 m ηα μπμία ζπδιαηίγμοκ ζοκμθζηή ακαηθαζηζηή επζθάκεζα 

12.600 m2. 

Tμ δεφηενμ ζε ιέβεεμξ αηίκδημ ναδζμηδθεζηυπζμ ανίζηεηαζ, 

απυ ημ 1960, ζηδκ ημζθάδα ημο Arecibo ζημ Puerto Rico ηαζ 

έπεζ δζάιεηνμ 305 m. Aκήηεζ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Cormell 

ζηζξ H.Π.A. Aνπζηά δ επζθάκεζά ημο ήηακ απυ δζηηοςηυ ζφνια 

ηαζ έηζζ δεκ είπε ηδκ ακαιεκυιεκδ απυδμζδ ζηα ιζηνμηφιαηα. 

Γζ’ αοηυκ ημκ θυβμ μζ εζδζημί ηεπκζημί απμθάζζζακ ηδκ ηάθορή 

ημο ιε θφθθα αθμοιζκίμο, ενβαζίεξ πμο έβζκακ ηαηά ηδκ www.di
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πενίμδμ 1971 έςξ 1974, ηαζ δ απυδμζή ημο αεθηζχεδηε 

ζδιακηζηά. 

 

 
Arecibo 

 

Pαδηνηειεζθόπηα κε θαηεπζπλόκελε θεξαία 
Tμ ιεβαθφηενμ ναδζμηδθεζηυπζμ ιε ηαηεοεοκυιεκδ ηεναία ηαζ 

δζάιεηνμ 100 m ανίζηεηαζ ζημ Effelsberg ηδξ Γενιακίαξ, ημκηά 

ζηδ Bυκκδ. Eβηαηαζηάεδηε εηεί ημ 1972 απυ ημ Iκζηζημφημ 

Max Planck. 

Tμ δεφηενμ ζε ιέβεεμξ είκαζ ημ πανααμθζηυ ναδζμηδθεζηυπζμ 

ημο Green Bank ζηδ Γ. Bζνηγίκζα ζηζξ H.Π.A. ιε δζάιεηνμ 92 m. 

Aοηυ υιςξ ηζκείηαζ ιυκμ ηαηαηυνοθα δδθαδή παναηδνεί ηαζ 

ηαηαβνάθεζ ναδζμπδβέξ πμο πενκμφκ απυ ημκ ιεζδιανζκυ. H 

ζοιαμθή ημο ήηακ ηαζ είκαζ ηενάζηζα ζηδκ ένεοκα βζα ηδκ 

επζημζκςκία ιε ελςβήζκμοξ πμθζηζζιμφξ ―πνμβνάιιαηα 

SETI=Search for Extra-Terrestrial Intelligence ηαζ 

CETI=Communication with Extra-Terrestrial Intelligence. www.di
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Tα ναδζμηδθεζηυπζα έπμοκ ιζηνή δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ζε 

ζπέζδ ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα, αθμφ υπςξ είδαιε σ=1,22ι/D 

(ζε rad), ηαζ ημ ιήημξ ηφιαημξ θ βζα ηα ναδζμηδθεζηυπζα είκαζ 

ηδξ ηάλεςξ ηςκ εηαημζηχκ. Γζα κα έπμοκ, θμζπυκ, ηδκ ίδζα 

δζαηνζηζηή ζηακυηδηα ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα, εα έπνεπε κα 

έπμοκ πμθφ ιεβάθεξ δζαιέηνμοξ ηεναζχκ θήρδξ. 

Γζα ημκ θυβμ αοηυκ δδιζμονβήεδηακ ηα ζφκεεηα 

ναδζμηδθεζηυπζα, ηα ξαδηνζπκβνιόκεηξα, ζηα μπμία έπμοιε 

ζφζηδια δφμ ή πενζζζμηένςκ ναδζμηδθεζημπίςκ ζε ζπεηζηά 

ιεβάθεξ απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε είκαζ ζακ κα έπμοιε 

ιυκμ έκα ναδζμηδθεζηυπζμ ιε δζάιεηνμ ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ 

πμο ηα πςνίγεζ. ημ New Mexico ζηζξ H.Π.A απμπεναηχεδηε ημ 

1980 έκα ηενάζηζμ ζφκεεημ ναδζμηδθεζηυπζμ, ημ VLA (Very 

Large Array), πμο απμηεθείηαζ απυ 27 πανααμθζηέξ ηεναίεξ ιε 

δζάιεηνμ 25 m δ ηάεε ιζα, πμο ζπδιαηίγμοκ έκα ηενάζηζμ Y, 

ζημ μπμίμ ιπμνμφκ αοηέξ κα  

 

 
VLA 

 

Kάεε έκαξ αναπίμκαξ ημο Y έπεζ 9 ηεναίεξ ηαζ ιήημξ πενίπμο 

20,8 Km. ηακ μζ 27 αοηέξ πανααμθζηέξ ηεναίεξ είκαζ www.di
av

los
bo

ok
s.g

r



 

148 

 

ζηναιιέκεξ ζημ ίδζμ ζδιείμ ημο μονακμφ ζζμδοκαιμφκ ιε έκα 

ναδζμηδθεζηυπζμ δζαιέηνμο πενίπμο 40 Km. Έκα 

ηεθεζμπμζδιέκμ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια νοειίγεζ ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ ηεναζχκ. Έκα ροηηζηυ ζφζηδια δζαηδνεί 

ημοξ δέηηεξ ζε εενιμηναζία 258 ααειμφξ ηάης απυ ημ ιδδέκ, 

ελαθακίγμκηαξ ηα πανάζζηα ηαζ ηέθμξ έκα ζφιπθεβια απυ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ επελενβάγεηαζ ηα ζημζπεία πμο 

ζοθθέβμκηαζ δίκμκηαξ απμηεθέζιαηα ζε ανζειμφξ ή εζηυκεξ ζε 

θίβα δεοηενυθεπηα. 

ηδκ Iκδία, ημκηά ζηδκ Puna απμπεναηχεδηε ημ 1993 ημ πθέμκ 

ζφβπνμκμ ζφκεεημ ναδζμηδθεζηυπζμ ημο ηυζιμο ημ GMRTA 

(Giant Meterwavelenth Radio Telescope Array), ημ μπμίμ 

απμηεθείηαζ απυ 18 πανααμθζηέξ ηεναίεξ, πμο ζπδιαηίγμοκ έκα 

ηενάζηζμ Y, ιε 6 ηεναίεξ ζε ηάεε έκα αναπίμκα ημο φρζθμκ, 

υπςξ θαίκεηαζ ζημ παναηάης ζπήια.  

O ζοκδοαζιυξ ηςκ ναδζμηδθεζημπίςκ ημκηά ζηδκ Puna ηδξ 

Iκδίαξ απμηεθεί ζήιενα ηδ ζπμοδαζυηενδ εβηαηάζηαζδ ηδξ 

ζφβπνμκδξ Pαδζμαζηνμκμιίαξ. 

 

Tν δηαζηεκηθό ξαδηνηειεζθόπην Muses-B 
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ηζξ 12 Φεανμοανίμο ημο 1997, δ Iαπςκία έεεζε ζε ηνμπζά ημ 

αάνμοξ 850 ηζθχκ δζαζηδιζηυ ναδζμηδθεζηυπζμ Muses-B, ιε 

έκακ ζαπςκζηυ ποναοθζηυ θμνέα ηφπμο M-5. 

Tμ ναδζμηδθεζηυπζμ αοηυ, υπςξ δήθςζε μ ηαεδβδηήξ Xζζάζζ 

Xζναιπάζζ ημο Iκζηζημφημο Γζαζηήιαημξ ηαζ Aζηνμκαοηζηήξ 

Eπζζηήιδξ ηδξ Iαπςκίαξ, είκαζ έκα εηαημιιφνζμ θμνέξ 

ζζπονυηενμ απυ ημ αιενζηακζηυ Hubble, υζμκ αθμνά 

δζζδζάζηαηεξ εζηυκεξ, ηαζ εα ζοκδεεεί ιε έκα δίηηομ 40 επίβεζςκ 

ναδζμηδθεζημπίςκ ιε ζηυπμ ημκ εκημπζζιυ κέςκ πδβχκ ιεβάθδξ 

εκένβεζαξ ιέζα ζημ φιπακ, υπςξ ηαάγανξ ηαζ ιεθακχκ μπχκ. 

Tμ δζαζηδιζηυ ναδζμηδθεζηυπζμ Muses-B απμηεθεί ιένμξ εκυξ 

δζαζηδιζημφ πνμβνάιιαημξ ζημ μπμίμ ζοιιεηέπμοκ ηαζ άθθα 

ενεοκδηζηά Iκζηζημφηα, υπςξ ημ αιενζηακζηυ Παναηδνδηήνζμ 

Pαδζμαζηνμκμιίαξ, ημ εονςπασηυ δίηηομ VLBI ηαζ δ 

αοζηναθζακή Έκςζδ Tδθεζημπίςκ. 

 

Aζηξνλνκία ππεξύζξνπ 
Tμ 1840 μ John Frederick William Herschel (1792-1871) 

πεζναιαηζγυιεκμξ, ημπμεέηδζε έκα εενιυιεηνμ πένα απυ ηδκ 

μναηή ενοενή πενζμπή ημο θάζιαημξ. H αφλδζδ ηδξ έκδεζλδξ 

ηδξ εενιμηναζίαξ ημο μνβάκμο απμηάθορε ηδκ φπανλδ ζηδκ 

πενζμπή αοηή αυναηςκ αηηζκμαμθζχκ ιε έκημκα εενιζηά 

απμηεθέζιαηα. H αυναηδ αοηή αηηζκμαμθία μκμιάζηδηε 

«ππέξπζξε» ηαζ δ ακαηάθορή ηδξ ζδιαημδυηδζε ηδ βέκκδζδ 

εκυξ κέμο ηθάδμο ηδξ Aζηνμθοζζηήξ. Γζα πενζζζυηενμ απυ έκακ 

αζχκα, μζ πνμζπάεεζεξ ένεοκαξ ηδξ οπένοενδξ πενζμπήξ ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ δεκ ήηακ 

ζοζηδιαηζηή ηαζ, ςξ εη ημφημο, δεκ είπε δχζεζ ζδιακηζηά 

απμηεθέζιαηα.  www.di
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Πέναζακ ανηεηά πνυκζα απυ ηυηε ηαζ ημ 1960 μ Douglas 

Kleinman δμοθεφμκηαξ ιε επίβεζμ ηδθεζηυπζμ, ακίπκεοζε ηδκ 

φπανλδ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ πμο πνμενπυηακ απυ πέκηε 

βαθαλίεξ έοθενη (Seyfert, αθέπε: βαθαλίεξ, ζεθίδα..... ). H 

ακαηάθορδ αοηή ιεηέααθε νζγζηά ηδκ εκενβεζαηή εζηυκα ημο 

φιπακημξ.  

Oζ βαθαλίεξ πμο απμηεθμφκ πδβέξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ 

εηπέιπμοκ πενίπμο εηαηυ θμνέξ πενζζζυηενδ εκένβεζα ζηδκ 

οπένοενδ πενζμπή ημο θάζιαημξ απυ υζδ ζηδκ μναηή πενζμπή. 

Aηυια ηαζ ακ οπμεέζμοιε πςξ έκαξ ιυκμ βαθαλίαξ ζημοξ 100 

είκαζ πδβή οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ, ηυηε ηαηαθήβμοιε ζημ 

ζοιπέναζια υηζ δ εθάπζζηδ αοηή βαθαλζαηή ιεζμκυηδηα 

απεθεοεενχκεζ ηυζδ εκένβεζα ιέζα ζημ φιπακ, υζδ 

απεθεοεενχκμοκ μζ οπυθμζπμζ 99 βαθαλίεξ ιαγί ζηδκ μναηή 

πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. οκεπχξ, μζ 

αυναηεξ εενιζηέξ αηηζκμαμθίεξ οπενφενμο είκαζ ηυζμ 

William Herschel (1792-

1871) 
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ζδιακηζηέξ βζα ημκ εκενβεζαηυ πνμτπμθμβζζιυ ημο φιπακημξ, 

υζμ ηαζ ημ μναηυ θςξ ηςκ άζηνςκ ηαζ ηςκ βαθαλζχκ. Λυβς, 

θμζπυκ, ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ πμο πανμοζζάγεζ δ ιεθέηδ ηδξ 

οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ, ήδδ απυ ημ 1983 έπεζ ζηαθεί ζημ 

δζάζηδια μ Aζηνμκμιζηυξ Γμνοθυνμξ Yπενφενμο IRAS (Infra-

Red Astronomical Satellite) βζα ηδκ πθήνδ πανημβνάθδζδ ημο 

μονακμφ. O IRAS ακίπκεοζε εηαημκηάδεξ άζηνα ηαηά ηδ 

δζαδζηαζία ζπδιαηζζιμφ ημοξ. Eπίζδξ, ζηζξ 17 Nμειανίμο ημο 

1995, ζηάθεδηε ζημ δζάζηδια ημ Infrared Space Laboratory 

(ISO) ακμίβμκηαξ ιζα κέα επμπή ζηδκ Aζηνμκμιία ημο 

οπενφενμο. 

πεδζάγεηαζ επίζδξ, ήδδ απυ ημ 1997, δ εηηυλεοζδ ζημ 

δζάζηδια ημο Σηξαηνζθαηξηθνύ Παξαηεξεηεξίνπ Aζηξνλνκίαο 

Mαθξηλνύ Yπεξύζξνπ SOFIA (Stratospheric Observatory for Far 

Infrared Astronomy).  

Aοηυ εα ιαξ δχζεζ πθήεμξ πθδνμθμνζχκ ηυζμ βζα ηδκ 

επζθάκεζα υζμ ηαζ βζα ηζξ αηιυζθαζνεξ ηςκ πθακδηχκ ημο 

δθζαημφ ιαξ ζοζηήιαημξ. Tμ SOFIA ―πμο είκαζ 

αενμιεηαθενυιεκμ― εα θένεζ ηάημπηνα ιεβάθδξ ζοθθεηηζηήξ 

ζηακυηδηαξ ηαζ πθήεμξ άθθα αζηνμκμιζηά υνβακα ιεβάθδξ 

αηνίαεζαξ ηαζ έηζζ εα παναηδνεί, εηείκα ηα ιήηδ ηφιαημξ πμο 

δεκ ιπμνμφκ κα δζαπενάζμοκ ηδ βήζκδ αηιυζθαζνα· έπεζ 

πνμβναιιαηζζηεί κα ιείκεζ ζημ δζάζηδια ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ 

2017. 

πεδζάγεηαζ επίζδξ ημ Γηαζηεκηθό Tειεζθόπην Yπεξύζξνπ SIRTF 

(Space Infra-Red Telescope Facility), αάνμοξ πέκηε ηυκςκ ηαζ 

ιήημοξ πέκηε ιέηνςκ, ημ μπμίμ πνμβναιιαηίγεηαζ κα ζηαθεί ζημ 

δζάζηδια ημ 2000 ηαζ εα ηεεεί ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ ζε 

φρμξ 104.000 Km. Tμ SIRTF, ημ μπμίμ πζεακχξ εα 

θεζημονβήζεζ βζα πέκηε ζοκεπή πνυκζα, οπμθμβίγεηαζ κα είκαζ 

απυ 103-106 θμνέξ πζμ εοαίζεδημ ζηζξ οπένοενεξ αηηζκμαμθίεξ www.di
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απυ ημκ IRAS ηαζ έηζζ εα ιπμνεί κα ακζπκεφεζ πδβέξ οπένοενδξ 

αηηζκμαμθίαξ ηαηά 103-106 θμνέξ αιοδνυηενεξ 

 

 
Space Infra-Red Telescope Facility 

 

. Θα έπεζ δέηα θμνέξ ηαθφηενδ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα απυ ημκ 

IRAS ηαζ έηζζ εα ιπμνεί κα ακζπκεφεζ θεπημιένεζεξ βςκζχδμοξ 

απυζηαζδξ ιέπνζ ηα 0,0002 ηδξ ιμίναξ. Tμ Γζαζηδιζηυ 

Tδθεζηυπζμ Yπενφενμο εα ακζπκεφεζ ηαζ εα ακαθφεζ ηδκ 

οπένοενδ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπμοκ πνςημπθακδηζημί δίζημζ 

αενίςκ βφνς απυ κεανά άζηνα ηαζ ίζςξ έηζζ ακαηαθοθεμφκ 

πθακδηζηά ζοζηήιαηα ζηδ θάζδ ημο ζπδιαηζζιμφ ημοξ.  
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Infra-Red Optimized Telescope 

 

Πνμηείκμκηαζ επίζδξ ηαζ βήζκα ηδθεζηυπζα οπενφενμο. Έκα απυ 

αοηά είκαζ ημ Bειηηζηνπνηεκέλν Tειεζθόπην Yπεξύζξνπ IROT 

(Infra-Red Optimized Telescope), ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 8 m, 

πμο εα ζηδεεί ζηδ ημνοθή ημο υνμοξ Mάμοκα Kέα (Mauna 

Kea) ζηδ Xααάδ, πζεακχξ ιεηά ημ 1998. Yπεκεοιίγμοιε υηζ, 

υπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, ζηδ Xααάδ ζηδκ ημνοθή ημο 

Mauna Kea ήδδ θεζημονβμφκ ηα ηδθεζηυπζα οπενφενμο: 

IRTF=Infrared Telescope Facility ηδξ NASA ηςκ 320 cm, 

ηαεχξ ηαζ ―ημ ιέπνζξ ζηζβιήξ ιεβαθφηενμ ζημκ ηυζιμ 

ηδθεζηυπζμ βζα ημ οπένοενμ―, ημ UKIRT=United Kingdom 

Infrared Telescope ηςκ 3,8 m. 

Tμ IROT, πμο εα ηαηαζηεοαζηεί πάκς ζε ζφβπνμκεξ 

―ελαζνεηζηά αεθηζςιέκεξ― ηεπκζηέξ ηαζ έπμκηαξ ιεβάθδ 

ζοθθεηηζηή ζζπφ, εα ιπμνεί ηαζ αοηυ κα θαιαάκεζ ανηεηή 

πμζυηδηα θςηυξ απυ ημοξ πνςημπθακδηζημφξ δίζημοξ ηαζ 

ακαθφμκηάξ ηδκ ζηα ιήηδ ηφιαημξ πμο ζοκζζημφκ ημ θςξ, εα 

ιπμνεί κα πνμζδζμνίζεζ ηδ εενιμηναζία, ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ηδ 

ζφκεεζδ αοηχκ ηςκ δίζηςκ ηαζ έηζζ εα πνμζθένεζ ζημοξ 

αζηνμκυιμοξ υθεξ εηείκεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο είκαζ πνήζζιεξ www.di
av
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βζα ηδκ ηαηακυδζδ ημο ηνυπμο ζπδιαηζζιμφ ηςκ πθακδηχκ. 

Φοζζηά ημ IROT εα ενβάγεηαζ ηυζμ ζηδκ οπένοενδ υζμ ηαζ 

ζηδκ μναηή πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. Oζ κέεξ 

αεθηζςιέκεξ δζαηάλεζξ πμο εα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδκ 

ηαηαζηεοή ημο IROT εα είκαζ έκα εηαημιιφνζμ θμνέξ πζμ 

εοαίζεδηεξ απυ υθμοξ ημοξ πνμδβμφιεκμοξ ακζπκεοηέξ ηδξ 

οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ. 

Eηηυξ απυ ημ IROT, ηυζμ ζημ μναηυ υζμ ηαζ ζημ οπένοενμ εα 

θεζημονβμφκ ηαζ ηα ιεβάθα ηεηνάιεηνα ηδθεζηυπζα, υπςξ ηαζ ηα 

οπενζφβπνμκα βζβάκηζα ηδθεζηυπζα κέαξ βεκζάξ, πμο ήδδ 

πενζβνάραιε, εθμδζαζιέκα πθέμκ ιε ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ, υπςξ 

δ πξνζαξκόζηκε νπηηθή (adaptive optics) η.ά.  

 ηα αιενζηακζηά ζπέδζα ιεβάθςκ ηδθεζημπίςκ πενζθαιαάκεηαζ 

αηυια ημ Columbus, ιε δφμ ιεβάθα ηδθεζηυπζα ηςκ 8,4 m, πμο 

εα θεζημονβεί ηυζμ ζημ μναηυ υζμ ηαζ ζημ οπένοενμ ― υπςξ 

άθθςζηε υθα ηα ζφβπνμκα βζβάκηζα ηδθεζηυπζα― ηαζ εα 

εβηαηαζηαεεί ζηδκ ένδιμ ηδξ Aνζγυκαξ (U.S.A).  

 
IRAS 
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H Eονχπδ ιε ηδ ζεζνά ηδξ εα εέζεζ ζε ηνμπζά ημ Eονςπασηυ 

Γμνοθμνζηυ Παναηδνδηήνζμ Yπενφενμο, ιε δοκαηυηδηεξ 

εκδζάιεζεξ ιεηαλφ ημο IRAS ηαζ ημο SIRTF, εκχ πανάθθδθα εα 

εβηαηαζηήζεζ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, ζηδ Xζθή ηέζζενα ιεβάθα 

ηδθεζηυπζα ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνςκ 8 m ημ ηαεέκα, πμο υθα 

ιαγί εα απμηεθέζμοκ ημ Πνιύ Mεγάιν Tειεζθόπην VLT (Very 

Large Telescope), πμο πζεακχξ ―ηαζ ακ υθα πάκε ηαθά― εα 

θεζημονβήζεζ ιεηά απυ ημ 1998. 

 
SIRTF 

 

Aζηξνλνκία ππεξηώδνπο 
H αζηνμκμιία οπενζχδμοξ, υπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, ιεθεηά 

ιζα ιζηνή ιυκμ πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ 

αηηζκμαμθζχκ πμο εηπέιπμοκ ηα αζηένζα, δ μπμία πενζμνίγεηαζ 

ζε ιήηδ ηφιαημξ ιεηαλφ 320 nm ηαζ 4,4 nm (1nm=1 

κακυιεηνμ=1 δζζεηαημιιονζμζηυ ημο ιέηνμο 10-9 m). Γδθαδή www.di
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δ οπενζχδδξ πενζμπή εηηείκεηαζ απυ ηα υνζα ημο μναημφ θςηυξ 

ιέπνζ ηζξ πανοθέξ ηςκ αηηίκςκ X.  

Oζ πνχηεξ ζοζηδιαηζηέξ παναηδνήζεζξ ζ’ αοηή ηδ θαζιαηζηή 

πενζμπή έβζκακ ημ 1962 απυ ημ Tξνρηαθό Hιηαθό Παξαηεξεηήξην 

OSO (Orbiting Solar Observatory) ζηα πθαίζζα ιεθέηδξ ηςκ 

δθζαηχκ εηθάιρεςκ ηαζ πνμελμπχκ, ηαεχξ ηαζ ημο δθζαημφ 

ακέιμο.  

 
Orbiting Solar Observatory 

 

ηζξ 26 Aοβμφζημο ημο 1972 μ αιενζηακζηυξ δμνοθυνμξ 

Copernicus επελέηεζκε ηζξ βκχζεζξ ιαξ βφνς απυ ηδ θφζδ ηςκ 

αζηενζχκ ηαηαβνάθμκηαξ ημ οπενζχδεξ θάζια πμθφ κεανχκ 

άζηνςκ.  

H ιεθέηδ ημο μονακμφ ζηδκ οπενζχδδ πενζμπή ζοκεπίζηδηε ηαζ 

ζήιενα δζαεέημοιε έκακ ζπεδυκ πθήνδ πάνηδ ημο μονακμφ ζ’ 

αοηή ηδ θαζιαηζηή πενζμπή, πμο πενζθαιαάκεζ πενζζζυηενεξ 

απυ 30.000 πδβέξ οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ. Oζ πάνηεξ αοημί 

ζοκηάπεδηακ ιέζς ημο δμνοθυνμο TD-1 ημο Eονςπασημφ 

Oνβακζζιμφ Γζαζηδιζηήξ Ένεοκαξ (ESPO).  

ηζξ 26 Iακμοανίμο ημο 1978 εηημλεφηδηε ζημ δζάζηδια μ 

πμθοηζιυηενμξ, υπςξ απμδείπηδηε, δμνοθυνμξ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ www.di
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οπενζχδμοξ πενζμπήξ ημο θάζιαημξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ. To 

υκμια πμο ημο δυεδηε ήηακ, Γζεεκήξ Eλενεοκδηήξ Yπενζχδμοξ, 

ή εκ ζοκημιία I.U.E. (International Ultraviolet Explorer). 

 

 
I.U.E 

 

 Aνπζηυξ ημο ζηυπμξ ήηακ δ ιεθέηδ πμθφ εενιχκ άζηνςκ ηαζ 

εζδζηυηενα ηςκ θοζζηχκ παναηηδνζζηζηχκ ημοξ, υπςξ ημ 

θαζκυιεκμ ιέβεευξ ημοξ, δ εενιμηναζία ημοξ ηαζ δ πδιζηή 

ζφζηαζδ ηδξ φθδξ πμο ηα πενζαάθθεζ. φκημια υιςξ μζ ανπζημί 

ζηυπμζ λεπενάζηδηακ· μ I.U.E. άνπζζε κα ιεθεηά αζηένζα 

ιαηνζκχκ αζηνζηχκ ζιδκχκ ηαζ βαθαλζχκ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ ηδ 

ζφζηαζδ ηςκ ιεζμαζηνζηχκ κεθχκ ηαζ αενίςκ.  

Πμθφ ζδιακηζηή ελάθθμο ήηακ δ ακαηάθορδ ημο εενιμφ 

ζηέιιαημξ ημο Γαθαλία ιαξ, δδθαδή ηδξ άθς ηςκ αενίςκ πμο 

ημκ πενζαάθθεζ. H πνμζθμνά ημο I.U.E. επεηηάεδηε αηυια ζηδ 

ιεθέηδ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ αενίςκ πμο πενζαάθθμοκ 

ημοξ ημιήηεξ, ηςκ αηιμζθαζνχκ ηςκ ιεβάθςκ πθακδηχκ, ηαεχξ 

επίζδξ ηαζ ηςκ δαηηοθίςκ αενίμο πμο πενζαάθθμοκ ημκ Γία. ημ 

πεδίμ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ άζηνςκ μ I.U.E. πνυζθενε ζδιακηζηέξ www.di
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πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θφζδ ηαζ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηθαζζηχκ 

ιεηααθδηχκ, ηςκ εηθεζπηζηχκ δζπθχκ ζοζηδιάηςκ, ηςκ θεοηχκ 

κάκςκ, ηςκ πθακδηζηχκ κεθεθςιάηςκ, ηςκ αζηένςκ κεηνμκίςκ 

ηαζ ηςκ ιεθακχκ μπχκ. Eκδζαθένμοζεξ αηυια ήηακ μζ 

παναηδνήζεζξ πμο έζηεζθε ζηδ Γδ, βφνς απυ θαζκυιεκα πμο 

ζοιααίκμοκ ζημ ηέκηνμ ηςκ ζθαζνςηχκ ζιδκχκ. διεζχκμοιε 

ηέθμξ ηδ ζοιιεημπή ημο ζηδκ παναηήνδζδ ημο 

οπενηαζκμθακμφξ (supernova) ημο 1987 ζημ Mεβάθμ Nέθμξ ημο 

Mαββεθάκμο, LMC (αθέπε ζεθίδα.....).  

Eηηυξ απυ ημκ I.U.E., παναηδνήζεζξ εηηεθεί ζημ οπενζχδεξ ηαζ 

ημ Γζαζηδιζηυ Tδθεζηυπζμ Hubble HST (Hubble Space 

Telescope), πμο ηέεδηε ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ ημκ Aπνίθζμ 

ημο 1990 ηαζ υπςξ ήδδ έπμοιε ακαθένεζ, ηάπμζμ ζθάθια πμο 

πανμοζίαζε, δζμνεχεδηε ιε εζδζηή δζαζηδιζηή απμζημθή ημκ 

επηέιανζμ ημο 1993.  

ηδ ζοκέπεζα ηέεδηακ ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ δφμ δμνοθυνμζ 

ιε υνβακα ακίπκεοζδξ ζημ οπενζχδεξ· μ Eμεξεπλεηήο 

Φαζκαηνζθνπίαο Mαθξηλνύ Yπεξηώδνπο FUSE (Far Ultraviolet 

Spectroscopy Explorer) ηαζ μ Eμεξεπλεηήο Aπώηαηνπ 

Yπεξηώδνπο EUVE (Extreme Ultra-Violet Explorer).  
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διεζχκμοιε υηζ ημ Aπχηαημ Yπενζχδεξ (Extreme Ultraviolet) 

εηηείκεηαζ απυ 60 έςξ 912 A. O δμνοθυνμξ EUVE αάνμοξ 3 

ηυκςκ, ηζκείηαζ ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ φρμοξ 520 Km ηαζ 

θένεζ ηέζζενα ιζηνά ηαημπηνζηά ηδθεζηυπζα πμο εηηεθμφκ 

παναηδνήζεζξ ζηζξ γχκεξ (bands) ιδηχκ ηφιαημξ 50-180 A, 

160-240 A, 370-600 A ηαζ 500-740 A. 

ημ ιαηνζκυ οπενζχδεξ, ηονίςξ υιςξ ζηδκ αζεεκή γχκδ ηςκ 

αηηίκςκ X, εηηεθεί παναηδνήζεζξ, ήδδ απυ ημκ Aπνίθζμ ημο 

1993, ηαζ μ ηεπκδηυξ δμνοθυνμξ ALEXIS (Array of Low 

Energy X-ray Imaging Sensors), έκαξ ιζηνυξ, αθθά απμδμηζηυξ 

ηεπκδηυξ δμνοθυνμξ. 

ε ηνμπζά, απυ ημκ Γεηέιανζμ ημο 1995, ανίζηεηαζ ηαζ ημ 

Eονςπασηυ δζαζηδιυπθμζμ SOHO (SOlar Heliospheric 

Observatory), πμο πενζθαιαάκεζ υνβακα παναηήνδζδξ ζημ 

οπενζχδεξ, ηα μπμία εα επζηνέρμοκ ηδ ιεθέηδ ηδξ ιεηαααηζηήξ 

πενζμπήξ, πνςιυζθαζναξ-ζηέιιαημξ ηαζ ηδξ ζφκδεζδξ ηςκ 

δοκαιζηχκ θαζκμιέκςκ, πμο ζοιααίκμοκ ζ’ αοηήκ ιε ημ ζηέιια 

ηαζ ηδ πνςιυζθαζνα. 

 

 
SOHO 
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Aζηξνλνκία αθηίλσλ X 
ηζξ 18 Iμοκίμο ημο 1962 μζ αζηνμκυιμζ R. Giacconi, H. Gursky, 

F. Paolini θαη B. Rossi  ελαπέθοζακ βζα αζηνμκμιζημφξ ζημπμφξ 

ιζα νμοηέηα πμο έθεαζε ζε φρμξ 225 πζθζμιέηνςκ πάκς απυ 

ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ. Tα υνβακα ιε ηα μπμία ήηακ 

ελμπθζζιέκδ, ηαηέβναρακ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ αηηζκμαμθζχκ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ αηηίκςκ X, πμο πνμένπμκηακ απυ ηδκ 

ηαηεφεοκζδ ημο αζηενζζιμφ ημο ημνπζμφ. H Aζηνμκμιία ηςκ 

αηηίκςκ X είπε βεκκδεεί. ηδ ζοκέπεζα ιέπνζ ημ 1970 μζ 

παναηδνήζεζξ πδβχκ αηηίκςκ X βίκμκηακ ιε αενυζηαηα ή 

νμοηέηεξ ηαζ δζανημφζακ θίβα ιυκμ θεπηά ηδξ χναξ. 

Eπακάζηαζδ ζηδκ παναηήνδζδ αοηήξ ηδξ πενζμπήξ ημο 

δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ απμηέθεζε δ εηηυλεοζδ απυ ηδκ 

Kέκοα, ζηζξ 12 Γεηειανίμο ημο 1970, ημο αιενζηακζημφ 

δμνοθυνμο Uhuru, πμο ζηδ βθχζζα μοαπίθζ ζδιαίκεζ 

εθεοεενία. O δμνοθυνμξ αοηυξ εηηυξ απυ ημ υηζ έθενε 

ζφβπνμκμοξ ακζπκεοηέξ αηηίκςκ X, είπε επζπθέμκ ηδ δοκαηυηδηα 

κα εηηεθεί ζοκεπείξ παναηδνήζεζξ βζα 429 διένεξ. Kαηά ηδ 

δζάνηεζα ηςκ παναηδνήζεχκ ημο ηαηέβναρε ηαζ ιεθέηδζε 339 

πδβέξ αηηίκςκ X. Aπυ ηζξ πδβέξ αοηέξ μζ 200 πενίπμο 

οπμθμβίγεηαζ υηζ ακήημοκ ζημκ Γαθαλία ιαξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ 

ζε άθθμοξ βαθαλίεξ. Eηηυξ αοημφ, μζ παναηδνήζεζξ έδεζλακ υηζ 

απυ ηζξ πδβέξ πμο ακήημοκ ζημκ Γαθαλία ιαξ, ημ 10% πενίπμο 

είκαζ εηηεηαιέκεξ, εκχ μζ οπυθμζπεξ είκαζ ζδιεζαηέξ ηαζ, ςξ εη 

ημφημο, είκαζ αδφκαημκ κα ιεηνδεμφκ ιε αηνίαεζα. Oζ 

εηηεηαιέκεξ πδβέξ αηηίκςκ X ηαηαθαιαάκμοκ ιεβάθεξ πενζμπέξ 

ζημκ μονακυ ηαζ θαίκεηαζ κα πνμένπμκηαζ ηονίςξ απυ ηα 

κεθεθχιαηα.  

Mεηά ημκ Uhuru, oζ παναηδνήζεζξ ζηδκ πενζμπή ηςκ αηηίκςκ X 

επεηηάεδηακ απυ ημοξ δμνοθυνμοξ SAS-3, HEAO-1, HEAO-2 

Ariel V ηαζ πμθθμφξ άθθμοξ. ήιενα ζοκεπίγμκηαζ ιε ημοξ 

ενεοκδηζημφξ δμνοθυνμοξ FUSE, EUVE, SOHO, RO.SAT, www.di
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GRO, ASCA, RTXE, ημκ ημζκυ μθθακδμ-ζηαθζηυ δμνοθυνμ  

BeppoSAX, ηαεχξ ηαζ υθμοξ αοημφξ πμο εα εηημλεοημφκ ζημ 

πνμζεπέξ ιέθθμκ (αθέπε ζηδ ζοκέπεζα). 

 

 
EUVE 

 

φιθςκα ιε ηάπμζεξ ανπζηέξ οπμεέζεζξ, μζ αηηίκεξ X 

πνμένπμκηακ απυ εηαημιιφνζα αζηένζα ζακ ημκ Ήθζμ, πμο ήηακ 

ζοβηεκηνςιέκα ζηδκ ίδζα πενζμπή ημο μονακμφ ή ηαη’ άθθμοξ 

απυ δθεηηνυκζα πμο εηζκμφκημ ιε ιεβάθεξ ηαπφηδηεξ ιέζα ζε 

ιαβκδηζηά πεδία. ιςξ μζ εεςνίεξ αοηέξ βνήβμνα 

ηαηαννίθεδηακ. ήιενα, ιεηά απυ αηνζαείξ παναηδνήζεζξ, έπεζ 

επζηναηήζεζ δ άπμρδ υηζ μζ πδβέξ αηηίκςκ X είκαζ αζηένζα 

ηενάζηζαξ ποηκυηδηαξ, ηςκ μπμίςκ δ φθδ ανίζηεηαζ ζε 

ηαηάζηαζδ εηθοθζζιμφ. Tέημζα αζηένζα, βκςνίγμοιε ζήιενα 

υηζ είκαζ μζ θεοημί κάκμζ, ηα αζηένζα κεηνμκίςκ, ηαζ μζ ιαφνεξ 

ηνφπεξ. H δοκαηυηδηα εηπμιπήξ αηηίκςκ X απυ ιζα ιαφνδ 

ηνφπα αφλδζε ηδ ζδιενζκή πεπμίεδζδ υηζ αοηέξ δεκ απμηεθμφκ 

ιυκμ εεςνδηζηά ηαηαζηεοάζιαηα. Eίκαζ παναηηδνζζηζηυ ημ 

βεβμκυξ υηζ ζε πμθθέξ πενζμπέξ πμο οπάνπεζ οπμρία φπανλδξ www.di
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ιαφνδξ ηνφπαξ, ακζπκεφηδηακ αηηζκμαμθίεξ ζηδκ πενζμπή ηςκ  

αηηίκςκ X, πνάβια πμο εκεαννφκεζ ηδ ζοκέπζζδ ηςκ ενεοκχκ.  

Kθαζζηυ πανάδεζβια απμηεθεί δ πδβή αηηίκςκ X, Scorpius X-1 

φπμπηδ απυ παθαζά ζακ ιαφνδ ηνφπα. 

Γζάδμπυξ ηςκ ηεπκδηχκ δμνοθυνςκ, πμο ήδδ ακαθέναιε, ζηδ 

ζφβπνμκδ επμπή εεςνείηαζ ημ Πξνεγκέλν Aζηξνθπζηθό 

Παξαηεξεηήξην Aθηίλσλ X (AXAF, Advanced X ray 

Astrophysics Facility).  

 

 
Advanced X ray Astrophysics Facility 

 

Tμ AXAF εα ηεεεί ζε ηνμπζά ιάθθμκ ημ 1998 ηαζ ζπεδζάγεηαζ 

κα παναιείκεζ ζημ δζάζηδια ιέπνζ ημ 2013. Kαηαζηεοαζηζηά εα 

απμηεθείηαζ απυ έκα ηφθζκδνμ ιήημοξ 15 m, δζαιέηνμο 4 m ηαζ 

αάνμοξ 13 ηυκςκ. πεδζάγεηαζ έηζζ χζηε κα δζαεέηεζ 

δεηαπθάζζα δζαηνζηζηή ζηακυηδηα απυ ημ Einstein Observatory 

(1978-1981), ηαζ ζοκεπχξ εα δζαηνίκεζ μονάκζα ζχιαηα πμο εα 

απέπμοκ ιεηαλφ ημοξ ιυθζξ έκα δεηάηζξ πζθζμζηυ ηδξ ιμίναξ. 

Aκάιεζα ζημοξ άθθμοξ επζζηδιμκζημφξ ζηυπμοξ ημο ημ AXAF 

εα ακαθφεζ ηαζ ηδκ αηηζκμαμθία X πμο εηπέιπμοκ μζ 

οπενηαζκμθακείξ.  

O ιεθθμκηζηυξ πνμβναιιαηζζιυξ εηηυλεοζδξ ηεπκδηχκ 

επζζηδιμκζηχκ δμνοθυνςκ, ζφιθςκα ιε ηζξ ζπεηζηέξ 

ακαημζκχζεζξ ηςκ ηαεδβδηχκ L. Woltjer, πνμέδνμο ηδξ IAU, 

ηαζ J. Trümpler, απυ ημ Iκζηζημφημ Max Planck, ζημ ημζκυ www.di
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Eονςπασηυ ηαζ Eθθδκζηυ Aζηνμκμιζηυ οκέδνζμ (JENAM ’97) 

ζηδ Θεζζαθμκίηδ (1-4 Iμοθίμο 1997) έπεζ ςξ ελήξ: Γζα ημ 1998 

πνμβναιιαηίγμκηαζ κα ηεεμφκ ζε ηνμπζά βφνς απυ ηδ Γδ μζ 

ηεπκδημί δμνοθυνμζ AXAF, απυ ηδ NASA, πμο ήδδ ακαθέναιε, 

ηαζ μ νςζζηυξ SPECTRUM-X. Γζα ημ 1999 μ XMM (X-ray 

Multi Mirror Mission), απυ ηδκ ESA, ηαζ ABRIXAS (A 

BRoad-band Imaging X-ray All-sky Survey) απυ ηδ Γενιακία.  

 

 
A BRoad-band Imaging X-ray All-sky Survey 

 

Γζα ημ 2000 πνμβναιιαηίγεηαζ μ δμνοθυνμξ CLUSTER, εκχ ημ 

2001 μ ζαπςκζηυξ ASTRO-E ηαζ μ νςζζηυξ INTEGRAL. Aπυ 

ημ 2003 έςξ ημ 2013 πνμβναιιαηίγμκηαζ μζ ηεπκδημί δμνοθυνμζ 

ASTRO-F, ROSETTA, MARS, MERCURY, FIRST ηαζ 

PLANCK, ηαεχξ ηαζ ημ Γζαζηδιζηυ Tδθεζηυπζμ Nέαξ Γεκζάξ, 

NGST (New Generation Space Telescope). 
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X-ray Multi Mirror Mission 

Tα ζπέδζα, υιςξ, βζα ηδκ ηαηάηηδζδ ημο δζαζηήιαημξ δεκ 

ζηαιαημφκ, αθμφ ηυζμ δ ESA, υζμ ηαζ δ NASA 

πνμβναιιαηίγμοκ ηδκ εηηυλεοζδ ιεβάθςκ ηδθεζημπίςκ 

αηηίκςκ X, υπςξ ημ XEUS ηαζ ημ HTXS. 

H αηηζκμαμθία X πμο πνμένπεηαζ απυ ηα μονάκζα ζχιαηα 

πανάβεηαζ ιε ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ θοζζηέξ δζαδζηαζίεξ. Έηζζ 

ιπμνμφιε κα πμφιε υηζ δ αηηζκμαμθία X ζοκίζηαηαζ απυ 

αηηζκμαμθίεξ ζφβπνμηνμκ, πέδδζδξ ηαζ πνμενπυιεκεξ απυ 

ειθάκζζδ εκυξ ακηίζηνμθμο θαζκυιεκμο Compton. 

H αηηζκμαμθία ζφβπνμηνμκ δδιζμονβείηαζ υηακ δθεηηνυκζα 

ηζκμφιεκα ιε ζπεηζηζζηζηέξ ηαπφηδηεξ ακαβηαζεμφκ κα 

ηζκδεμφκ ηοηθζηά, επζηαποκυιεκα ιέζα ζε ηάπμζμ ιαβκδηζηυ 

πεδίμ. 

H αηηζκμαμθία πέδδξ πνμένπεηαζ απυ ηδ ιεηαηυπζζδ 

δθεηηνμκίςκ απυ ιζα εθεφεενδ ηαηάζηαζδ ζε ιζα κέα εθεφεενδ 

ηαηάζηαζδ. H ιεηάπηςζδ αοηή δδιζμονβείηαζ απυ ηδκ 

αθθδθεπίδναζδ ηςκ δθεηηνμκίςκ ιε ζυκηα πθάζιαημξ. 

Tέθμξ, ακηίζηνμθμ θαζκυιεκμ Compton πανμοζζάγεηαζ υηακ έκα 

δθεηηνυκζμ, ηζκμφιεκμ ιε ζπεηζηζζηζηέξ ηαπφηδηεξ επζδνά ιε 

έκα θςηυκζμ παιδθήξ εκένβεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή ημ www.di
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δθεηηνυκζμ πάκεζ έκα ιένμξ ηδξ ηζκδηζηήξ ημο εκένβεζαξ ηδκ 

μπμία πνμζθαιαάκεζ ημ θςηυκζμ. 

 

Tν παξαηεξεηήξην Aτλζηάηλ θαη ν ROSAT 
O πνχημξ ενεοκδηζηυξ δμνοθυνμξ ζηδκ πενζμπή ηςκ αηηίκςκ X 

ήηακ ημ Παξαηεξεηήξην Aτλζηάηλ (Einstein Observatory), πμο 

εηημλεφηδηε ημ 1978 ηαζ πανέιεζκε ζε ηνμπζά ιέπνζ ημ 1981.  

 

 
Einstein Observatory 

 

Xνήζζιμ ενβαθείμ ζηδκ οπδνεζία ηδξ αζηνζηήξ παναηήνδζδξ 

ζηδκ πενζμπή ηςκ αηηίκςκ X είκαζ μ πμθοεεκζηυξ δμνοθυνμξ 

RO.SAT (Röntgen Satellite) ―ζοκενβαζία Γενιακίαξ, H.Π.A 

ηαζ M. Bνεηακίαξ― πμο εηημλεφηδηε ηδκ 1δ Iμοκίμο ημο 1990 

ελμπθζζιέκμξ ιε έκα ηδθεζηυπζμ αηηίκςκ X. O δμνοθυνμξ 

αοηυξ έπεζ δζπθή απμζημθή. Aνπζηά ζάνςζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ 

πενζμπή ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ηαηέζηνςζε έκακ πάνηδ υθςκ ηςκ 

πδβχκ αηηίκςκ X πμο εκηυπζζακ μζ ακζπκεοηέξ ημο.  www.di
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ROSAT 

 

ηδ ζοκέπεζα άνπζζε ηαζ ζοκεπίγεζ ιέπνζ ζήιενα ηδ θεπημιενή 

ιεθέηδ πμθθχκ πδβχκ αηηίκςκ X ιέζα ηαζ έλς απυ ημκ 

Γαθαλία ιαξ. H απμδμηζηυηδηά ημο λεπέναζε ηζξ πνμζδμηίεξ 

ηςκ επζζηδιυκςκ, αθμφ ηαηέβναρε αηηζκμαμθίεξ απυ ηζξ 

εηνήλεζξ οπενηαζκμθακχκ, ζηέδαζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ηςκ 

αηηίκςκ X απυ ημκ ιεζμαζηνζηυ ημκζμνηυ, θαζκυιεκα 

αανοηζηχκ θαηχκ ηαεχξ ηαζ έκα πθήεμξ πνήζζιςκ 

παναηδνήζεςκ βζα ημοξ πενίθδιμοξ αζηένεξ κεηνμκίςκ ηαζ ηζξ 

ιεθακέξ μπέξ. 

 

Aζηξνλνκία αθηίλσλ γ 
Oζ αηηίκεξ β είκαζ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία πμθφ ιζηνμφ 

ιήημοξ ηφιαημξ ―ηδξ ηάλδξ ηςκ 0,01 A― πμο δζαδίδεηαζ 

εοεφβναιια ηαζ δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδκ φπανλδ δθεηηνζημφ ή 

ιαβκδηζημφ πεδίμο. 

To ημιιάηζ ηδξ Aζηνμκμιίαξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδκ ηαηαβναθή 

ηςκ αηηίκςκ β, μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ ηα αάεδ ημο 

φιπακημξ δδιζμονβεί εφθμβεξ εθπίδεξ υηζ εα θφζεζ πμθθά απυ 

ηα πνμαθήιαηα ηδξ ζφβπνμκδξ Aζηνμθοζζηήξ. H ιεβάθδ 

εκένβεζα αοηήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, ηδκ ηάκεζ ηυζμ δζεζζδοηζηή, 

χζηε κα ιπμνεί κα ιαξ ιεηαθένεζ πθδνμθμνίεξ απυ πμθφ www.di
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ιαηνζκέξ βςκζέξ ημο φιπακημξ. Kαιζά άθθδ δθεηηνμιαβκδηζηή 

αηηζκμαμθία δεκ ιπμνεί κα θεάζεζ ιέπνζ ειάξ απυ ηυζμ ιαηνζά, 

εθ’ υζμκ απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ πμο οπάνπεζ ιεηαλφ ηδξ 

πδβήξ ηαζ ημο παναηδνδηή. Oζ αηηίκεξ β πνμένπμκηαζ ηονίςξ 

απυ πονδκζηέξ απμδζεβένζεζξ, ελαΰθςζδ πμγζηνμκίςκ ηαζ άθθεξ 

πονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ. Mαξ δίκμοκ πθδνμθμνίεξ, βζα ημκ ηνυπμ 

ιε ημκ μπμίμκ δδιζμονβμφκηαζ ηαζ ελεθίζζμκηαζ ηα πδιζηά 

ζημζπεία ζημ φιπακ, ηαεχξ επίζδξ ηαζ βζα ηζξ πονδκζηέξ 

ακηζδνάζεζξ πμο δδιζμονβμφκηαζ ζηζξ δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο. 

Mέζς ηςκ αηηίκςκ β, ιπμνμφιε κα ιεθεηήζμοιε ηα αζηένζα 

κεηνμκίςκ ηαζ ηζξ ιαφνεξ ηνφπεξ, εθ’ υζμκ δ αηηζκμαμθία β 

ιπμνεί κα ζπάζεζ ηα δεζιά ηδξ ηενάζηζαξ αανφηδηαξ.  

Aκ βονίζμοιε πίζς ζημκ πνυκμ εα ζοιθςκήζμοιε υηζ ημ 1967 

οπήνλε ημ έημξ ζηαειυξ ζηδκ ακάπηολδ αοημφ ημο ηθάδμο ηδξ 

Aζηνμθοζζηήξ. Tδκ πενίμδμ εηείκδ μζ Aιενζηακμί ιε ημοξ 

δμνοθυνμοξ VELA, ήθεβπακ ιέζς ηδξ ηαηαβναθήξ ηεπκδηχκ 

πονδκζηχκ εηημκχζεςκ, ηδκ εθανιμβή ηδξ ζοιθςκίαξ 

απαβυνεοζδξ πονδκζηχκ δμηζιχκ ζημ δζάζηδια πμο είπε 

οπμβναθεί ιεηαλφ HΠA ηαζ EΓ ημ 1963.  
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Γφμ απυ αοημφξ ημοξ δμνοθυνμοξ, ζε ηάπμζα ζηζβιή ηδξ 

πενζπμθίαξ ημοξ, ηαηέβναρακ εηπμιπέξ ζζπονήξ αηηζκμαμθίαξ β, 

μζ μπμίεξ δεκ είπακ ηαιζά ζπέζδ ιε πονδκζηέξ δμηζιέξ, αθθά 

πνμένπμκηακ απυ άβκςζηα ιέπνζ εηείκδ ηδ ζηζβιή μονάκζα 

ακηζηείιεκα. Mεηά απυ ιζα ζεζνά επαθδεεφζεςκ, ζηζξ πδβέξ 

αοηήξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ δυεδηε ημ υκμια «εθξεθηηθέο πεγέο 

αθηηλνβνιίαο γ» (Gamma ray busters).  

H ημζκμπμίδζδ ηδξ ακαηάθορδξ αοηήξ έβζκε ημ 1973 απυ ημοξ 

Klebesadel, Stong ηαζ Olson ηαζ ηέκηνζζε ημ εκδζαθένμκ ηδξ 

επζζηδιμκζηήξ ημζκυηδηαξ. ζμκ αθμνά ηδ θφζδ ηςκ 

εηνδηηζηχκ πδβχκ αηηζκμαμθίαξ β, ζήιενα πζζηεφμοιε υηζ 

πνυηεζηαζ βζα αζηένζα κεηνμκίςκ, αζηένζα ηα μπμία 

ζοκμδεφμκηαζ απυ ζζπονά ιαβκδηζηά πεδία.  

Mία, ηαη’ ανπήκ, επζαεααίςζδ αοηήξ ηδξ άπμρδξ είκαζ δ 

ηαφηζζδ ηδξ εηνδηηζηήξ πδβήξ αηηίκςκ β ηδξ 5δξ Mανηίμο ημο 

1979 ιε ημ οπυθεζιια N29 ημο οπενηαζκμθακμφξ άζηνμο πμο 

ανίζηεηαζ ζημ Mεβάθμ Nέθμξ ημο Mαββεθάκμο. ηδκ πενζμπή 

αοηή, υπςξ πζζηεφμοιε, οπάνπεζ έκαξ αζηέναξ κεηνμκίςκ πμο 

δδιζμονβήεδηε ιεηά ηδκ έηνδλδ ημο οπενηαζκμθακμφξ (αθέπε 

οπενηαζκμθακείξ, ζεθίδα......). H πδβή αοηή ελέπειρε ζημ 

ιεζμαζηνζηυ δζάζηδια ― ιέζα ζε έκα δέηαημ ημο 

δεοηενμθέπημο― πμθφ ιεβαθφηενα πμζά εκένβεζαξ οπυ ιμνθήκ 

αηηίκςκ β, απυ υζα εα αηηζκμαμθήζεζ μ  Ήθζμξ ιαξ ζηα επυιεκα 

1.000 πνυκζα. Aνπζηά βζα ηδκ παναηήνδζδ ηδξ αηηζκμαμθίαξ β 

πνδζζιμπμζήεδηακ μζ δμνοθυνμζ SAS-2 (1972/3), o COS-B 

(1975-1982) η.ά. πμο πθμφηζζακ ηζξ βκχζεζξ ιαξ ζ’ αοηήκ ηδκ 

πενζμπή ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ. 

ηδ ζοκέπεζα πνμηεζιέκμο κα ακζπκεοεεί δ φπανλδ μονακίςκ 

πδβχκ αηηζκμαμθίαξ β, αθθά ηαζ βζα κα δζενεοκδεμφκ ηα αίηζα 

πμο πνμηαθμφκ ηδ δδιζμονβία ημοξ, ημ Γζαζηδιζηυ Λεςθμνείμ 

Aηθακηίξ, έεεζε ζε ηνμπζά, ημκ Aπνίθζμ ημο 1991, ημκ δμνοθυνμ 

Παξαηεξεηή Aθηίλσλ γάκκα GRO (Gamma Ray Observatory), www.di
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αάνμοξ 16 ηυκςκ ηαζ ιήημοξ 21 m. O δμνοθυνμξ αοηυξ θένεζ 

ηέζζενα υνβακα ιέηνδζδξ: ημ COMPTEL (Compton Imaging 

Telescope), πμο ηαθφπηεζ πενζμπέξ εκενβεζχκ έςξ ηα 30 MeV, 

ημ EGRET (Energetic Gamma Ray Telescope), πμο ζοκεπίγεζ 

έςξ ηδκ πενζμπή ηςκ TeV, ημ OSSE (Oriented Scintilation 

Spectrometer Experiment) ηαζ ημ BATSE (Burst and Transient 

Source Experiment). 

 

 
GRO 

 

O Παναηδνδηήξ Aηηίκςκ βάιια GRO, εα ζηναθεί ζηδκ 

ακίπκεοζδ ηαζ ιεθέηδ ηςκ οπενηαζκμθακχκ, εκχ ηαοηυπνμκα 

έπεζ πνμβναιιαηζζηεί, ηαηά ηδκ πνχηδ πενίμδμ ηδξ θεζημονβίαξ 

ημο, κα ζοκημκίζεζ ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ιε εηείκεξ ημο 

Γηαζηεκηθνύ Tειεζθνπίνπ Hubble (HST) πμο εα βίκμοκ ζηδκ 

μναηή πενζμπή ημο θάζιαημξ. Mεηά ημκ ηενιαηζζιυ αοηχκ ηςκ 

παναηδνήζεςκ, μ δμνοθυνμξ GRO πνμαθέπεηαζ κα ζοκημκίζεζ 

ηζξ παναηδνήζεζξ ημο ιε εηείκεξ ηςκ δφμ άθθςκ δμνοθυνςκ, 

πμο ήδδ ακαθέναιε, ημο AXAF  ηαζ ημο SIRTF. www.di
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Toκ 21μ αζχκα μζ Aιενζηακμί επζζηήιμκεξ πνμβναιιαηίγμοκ κα 

ζηείθμοκ ζημ δζάζηδια, έκακ αηυια ζζπονυηενμ ακζπκεοηή 

αηηίκςκ β, ημκ Eμεξεπλεηή Ππξεληθήο Aζηξνθπζηθήο NAE 

(Nuclear Astrophysics Explorer), πμο εα ακζπκεφεζ αηηίκεξ 

βάιια απυ οπενηαζκμθακείξ ζε απυζηαζδ 100 x 106 εηχκ 

θςηυξ. 

Mε ηα ήδδ οπάνπμκηα ηδθεζηυπζα ηαζ ιε ηα ζφβπνμκα 

αζηνμκμιζηά υνβακα ακζπκεφεηαζ ημ φιπακ, εκχ πανάθθδθα 

ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ ακαθφμκηαζ μζ αηηζκμαμθίεξ απυ ηα μονάκζα 

ζχιαηα. Mε ηα ιεθθμκηζηά ηεθεζυηαηα ηνμπζαηά ηαζ επίβεζα 

ηδθεζηυπζα εα ηαηαβναθμφκ άζηνα πμο ηχνα δεκ θαίκμκηαζ 

μφηε ιε ημ ζζπονυηενμ ηδθεζηυπζμ, ακ ηαζ ανίζημκηαζ ζηδκ 

πθήνδ ελέθζλή ημοξ.  

διεζχκμοιε υιςξ υηζ ηαηαβνάθμκηαζ ηαζ αηηζκμαμθίεξ απυ 

άζηνα κεηνά, ηα μπμία έπμοκ ζαήζεζ πνμ πμθθμφ, αθθά ημ θςξ 

ημοξ ελαημθμοεεί κα ηαλζδεφεζ ζηζξ ηνμιαηηζηέξ απμζηάζεζξ ημο 

απακμφξ δζαζηήιαημξ. Aκ ηάπμζμ θαιπνυ άζηνμ ανίζηεηαζ βζα 

πανάδεζβια ζηδκ απυζηαζδ ηςκ 600 ε.θ., δ ηεθεοηαία ημο 

αηηζκμαμθία ―πνζκ ζαήζεζ― εα θηάζεζ ζηδ Γδ φζηενα απυ 600 

έηδ. Έηζζ, εα ελαημθμοεεί κα θαίκεηαζ θαιπνυ ―ακ ηαζ εα είκαζ 

ήδδ κεηνυ― βζα 600 πνυκζα. 

ηακ δδθαδή θςημβναθίγμοιε ζήιενα ημκ βαθαλία ηδξ 

Aκδνμιέδαξ ―ημκ ημκηζκυηενμ ζε ιαξ ζπεζνμεζδή βαθαλία― 

πμο απέπεζ υιςξ 2.200.000 ε.θ. ημκ  αθέπμοιε υπςξ ήηακ πνζκ 

απυ 2.200.000 έηδ, αθμφ ημ θςξ ημο ηυζα πνυκζα πνεζάζηδηε 

βζα κα δζακφζεζ ηδκ ηενάζηζα απυζηαζδ πμο ημκ πςνίγεζ απυ ηδ 

Γδ. Aκ θςημβναθίζμοιε ηάπμζμ άθθμ μονάκζμ ζχια πμο απέπεζ 

20.000.000 ε.θ., ημ θςξ ημο εα έπεζ λεηζκήζεζ, θμζπυκ, εδχ ηαζ 

20.000.000 έηδ.  www.di
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Alan Lightman 

 

Έηζζ είκαζ πμθφ ζςζηή δ πανμιμίςζδ ημο αζηνμθοζζημφ Alan 

Lightman ζημ αζαθίμ ημο «H χνα ηςκ άζηνςκ» (1995), ζημ 

μπμίμ πανμιμζάγεζ ηα ηδθεζηυπζα ιε ιδπακέξ ημο πνυκμο ηαζ 

ηαοηυπνμκα ζδιεζχκεζ υηζ δ παναηήνδζδ ζε ζοκεπχξ 

ιεβαθφηενεξ απμζηάζεζξ ζζμδοκαιεί ιε ηδκ παναηήνδζδ ζε 

ακηίζημζπεξ επμπέξ ημο πανεθευκημξ!  
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Η θβαληηθή θύζε ηνπ θσηόο 
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H Θεσξία ησλ Kβάληα 
H πναβιαηζηή επακάζηαζδ, υιςξ, ζηδ θοζζηή ηςκ αζηενζχκ 

έβζκε ιέζς ηδξ Θεςνίαξ ηςκ Kαάκηα* πμο δζαηοπχεδηε απυ 

ημκ Γενιακυ εεςνδηζηυ θοζζηυ Max Planck (1858-1947). 

 

---------- 
* Quantum (ηαάκημοι) ―quanta (ηαάκηα ζημκ πθδεοκηζηυ)―ζδιαίκεζ ζηα 

θαηζκζηά ζημζπεζχδδ πμζυηδηα αδζαίνεηδ πμο οπάνπεζ ζηδ θφζδ ή ζηδκ 

ημζκςκία βεκζηυηενα. Έηζζ ζηδ θφζδ δ ιζηνυηενδ πμζυηδηα δθεηηνζζιμφ 

είκαζ ημ θμνηίμ ημο δθεηηνμκίμο, πμο απμηεθεί ημ ηαάκημοι ημο δθεηηνζημφ 

θμνηίμο. Πανυιμζα θαζκυιεκα ζοιααίκμοκ ηαζ ζηδκ ημζκςκία ιαξ. θμζ 

ζήιενα λένμοιε υηζ ημ ιζηνυηενμ κυιζζια πμο ηοηθμθμνεί ζηδ πχνα ιαξ 

είκαζ δ δναπιή. θα ηα άθθα κμιίζιαηα είκαζ αηέναζα πμθθαπθάζζά ηδξ ηαζ 

ζοκεπχξ δ δναπιή είκαζ ημ ηαάκημοι ή ηαάκημ ημο κμιζζιαηζημφ ιαξ 

ζοζηήιαημξ ηαζ ημ κμιζζιαηζηυ ιαξ ζφζηδια είκαζ ηαακηζζιέκμ. 

---------- 
 

O Max Planck, ηαεδβδηήξ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Bενμθίκμο, 

ιεθεηχκηαξ ηδκ αηηζκμαμθία ημο ιέθακμξ ζχιαημξ (αθέπε 

ζεθίδα....) απέδεζλε εεςνδηζηά (1900) υηζ δ εκένβεζα 

(αηηζκμαμθία) εηπέιπεηαζ ή απμννμθάηαζ απυ ηα άημια ηδξ 

φθδξ αζοκεπχξ ηαζ ηαηά ζημζπεζχδδ πμζά, ηα ηαάκηα εκένβεζαξ 

ή θςηυξ, ηα μπμία μ Aτλζηάηλ (1879-1955), υηακ ενιήκεοζε ημ 

θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, ηα μκυιαζε θςηυκζα. O Aσκζηάζκ ζε 

ιία απυ ηξ ηέζζενζξ ηθαζζηέξ ενβαζίεξ ημο ηδκ μπμία 

δδιμζίεοζε ζημ πενζμδζηυ Annalen der Physic (1905), 

ελδβχκηαξ ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, ακέπηολε ηδκ ζδέα ημο 

Max Planck βζα ηα ηαάκηα θςηυξ ηαζ έδεζλε υηζ ημ θςξ εηηυξ 

απυ ηοιαηζηή έπεζ ηαζ ζςιαηζδζαηή οθή. Γζα ηδκ πνςημπμνζαηή 

αοηή ενβαζία ημο ηζιήεδηε ιε ημ ανααείμ Nυιπεθ Φοζζηήξ ημ 

1921.  
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Max Planck (                  )   A.Einstein  (1879-1955) 

 

 

O Max Planck ιε ηζξ απυρεζξ ημο επέθενε νζγζηή ακαηνμπή ζηζξ 

ιέπνζ ηυηε επζηναημφζεξ ακηζθήρεζξ, εζζάβμκηαξ ηδκ ζδέα ηδξ 

αζοκέπεζαξ ζηδ θφζδ. 

φιθςκα ιε ημκ Planck, ηα θςηεζκά ζχιαηα δεκ αηηζκμαμθμφκ 

ζοκεπχξ εκένβεζα, αθθά ζοβηεκηνχκμοκ ηδκ εκένβεζά ημοξ 

ιέπνζξ υημο ζπδιαηίζμοκ έκα ηαάκημ εκένβεζαξ ηαζ ηαηυπζκ ημ 

εηπέιπμοκ. 

O ζπμοδαίμξ Γενιακυξ θοζζηυξ ααζζγυιεκμξ ζηδκ ακαηάθορή 

ημο υηζ δ εκένβεζα εηπέιπεηαζ ή απμννμθάηαζ απυ ηδκ φθδ 

αζοκεπχξ ηαζ ηαηά «ηυηημοξ» εκένβεζαξ, ηα ηαάκηα, δζαηφπςζε 

ηδκ πενίθδιδ ελίζςζδ: 

E=h.κ  (1) 

υπμο: 

h=6,624x10
-27

 ergsec, δ ζηαεενά δνάζεςξ ημο Planck. 

κ=δ ζοπκυηδηα ηδξ αηηζκμαμθίαξ. 

οκεπχξ, δ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία πμο εηπέιπμοκ ηα 

μονάκζα ζχιαηα, υπςξ έδεζλε μ Planck, είκαζ ηαακηζζιέκδ ηαζ 

απμηεθείηαζ απυ ηα θςηυκζα, ηάεε έκα απυ ηα μπμία ιεηαθένεζ 

ζοβηεηνζιέκμ πμζυ εκένβεζαξ, πμο είκαζ ακάθμβμ ηδξ 

ζοπκυηδηαξ*. 
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---------- 
* H μνιή ημο θςημκίμο J, δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ J=hκ/c. 

---------- 

Kάεε αηηζκμαμθία, θμζπυκ, μνζζιέκδξ ζοπκυηδηαξ έπεζ ημ δζηυ 

ηδξ ηαάκημ εκένβεζαξ, υπςξ ηάεε ηνάημξ έπεζ ημ δζηυ ημο 

ηαάκημ κμιίζιαημξ. Έηζζ, βζα πανάδεζβια, ημ ηαάκημ εκένβεζαξ 

ηδξ ζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ πενζηθείεζ πμζυκ εκένβεζαξ δζπθάζζμ 

απυ ημ ηαάκημ εκένβεζαξ ηδξ ενοενήξ αηηζκμαμθίαξ. 

Tμ θςηυκζμ, ημ ηαάκημ δδθαδή ημο θςηυξ, είκαζ ημ ιζηνυηενμ 

ζςιαηίδζμ αηηζκμαμθίαξ ―πςνίξ ιάγα― πμο ηζκείηαζ ιε ηδκ 

ηαπφηδηα ημο θςηυξ.  

Eπεζδή υιςξ δ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία είκαζ εκένβεζα 

πμο δζαδίδεηαζ ηαζ ιε ηδ ιμνθή ηοιάηςκ ζηαεενήξ ηαπφηδηαξ 

c=2,9998x10
10

 cm sec
-1

, ζζπφεζ ηαζ δ βκςζηή ζπέζδ, πμο 

ζοκδέεζ ηδκ ηαπφηδηα εκυξ ηφιαημξ ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ θ ηαζ 

ηδ ζοπκυηδηα κ:  

c=θ.κ  (2) 

Kάεε αηηζκμαμθία, θμζπυκ, έπεζ ημ δζηυ ηδξ ιήημξ ηφιαημξ θ ηαζ 

παναηηδνίγεηαζ απυ ηδ ζηαεενή ηδξ ζοπκυηδηα κ, πμο απμηεθεί 

ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ. 

Eθ’ υζμκ υιςξ  

E=h.κ ηαζ c=θ.κ, έπμοιε: E=h c/ θ. 

H ηεθεοηαία ζπέζδ ιάξ δείπκεζ υηζ θςηυκζα ιζηνυηενμο ιήημοξ 

ηφιαημξ ―εθ’ υζμκ ιζηναίκεζ μ πανμκμιαζηήξ― ιεηαθένμοκ 

πενζζζυηενδ εκένβεζα απ’ υ,ηζ ηα θςηυκζα ιεβαθοηένμο ιήημοξ 

ηφιαημξ. 

H αηηζκμαμθία ζε υθα ηα ιήηδ ηφιαημξ, απυ ηδ ναδζμθςκζηή 

ιέπνζ ηζξ αηηίκεξ β, ηαθείηαζ «Ηλεκηρομαγνηηικό Φάζμα».  

Tμ θάζια μκμιάζηδηε δθεηηνμιαβκδηζηυ, επεζδή ζφιθςκα ιε 

ηζξ ανπέξ ημο Hθεηηνμιαβκδηζζιμφ ηα ζηάζζια δθεηηνζηά 

θμνηία πνμηαθμφκ δθεηηνζηά πεδία, εκχ, ακηίζημζπα, ηα 

ηζκμφιεκα θμνηία δδιζμονβμφκ ιαβκδηζηά πεδία.  
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H αθθδθεπζδναζδ ιεηαλφ θςηυξ ηαζ φθδξ επζηαπφκεζ 

θμνηζζιέκα ζςιάηζα, ηα μπμία ιε ηδ ζεζνά ημοξ εηπέιπμοκ 

δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία.. 
 

*Πίεζδ αηηζκμαμθίαξ 
 

H θσηνειεθηξηθή εμίζσζε 
 

H Θεςνία ημο Planck ακηζιεηςπίζηδηε ανπζηά ιε ζηεπηζηζζιυ 

απυ ημοξ ηυηε επζζηδιμκζημφξ ηφηθμοξ. O Aσκζηάζκ, υιςξ, 

οπμζηήνζλε ηδ Θεςνία ηςκ Kαάκηα ηαζ ιέζς αοηήξ, ημ 1905, 

ελήβδζε πθήνςξ ημ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ, δζαηοπχκμκηαξ 

ηαοηυπνμκα ηδ θςημδθεηηνζηή ελίζςζδ: 

 

h.κ=Eελ+mv
2
/2 

υπμο: 

h.κ= ημ ηαάκημ εκένβεζαξ. 

Eελ= ημ ένβμ ελαβςβήξ ηςκ δθεηηνμκίςκ. 

m= ιάγα δθεηηνμκίςκ. 

v= ηαπφηδηα δθεηηνμκίςκ. 

φιθςκα ιε ηδκ ελίζςζδ αοηή, ηα θςηυκζα πμο εα πνμζπέζμοκ 

επάκς ζε ιζα ιεηαθθζηή επζθάκεζα, βζα κα έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα 

κα ελαβάβμοκ δθεηηνυκζα απ’ αοηήκ, εα πνέπεζ κα θένμοκ 

εκένβεζα h.κ, υζδ αηνζαχξ απαζηείηαζ πνμηεζιέκμο κα ηαθφρμοκ 

ηυζμ ημ πμζυκ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ ελαβςβή 

ηςκ δθεηηνμκίςκ απυ ημ ιέηαθθμ, υζμ ηαζ ημ πμζυκ εκένβεζαξ 

πμο πνεζάγμκηαζ βζα κα απμηηήζμοκ ηδ δζαπζζημφιεκδ ηζκδηζηή 

ημοξ ηαηάζηαζδ. 
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Τν Ηιεθηξνκαγλεηηθό θάζκ 

 

H θβαληηθή ζπκπεξηθνξά ηεο ύιεο 

 

 
 

 

 

Erwin 

Schrödinger 

(1887-1961) www.di
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ηακ μζ θοζζημί πνμζπάεδζακ κα εθανιυζμοκ ημοξ κυιμοξ ηδξ 

Mδπακζηήξ ηαζ ηδξ Hθεηηνμδοκαιζηήξ ζε ιμκηέθα ημο 

ιζηνυημζιμο, πνμέηορακ ακοπέναθδηεξ δοζημθίεξ. Mε ηδκ 

πάνμδμ ημο πνυκμο έβζκε ηαηακμδηυ υηζ μζ κυιμζ ηδξ ηθαζζηήξ 

Mδπακζηήξ δεκ είκαζ απυθοημζ, αθθά ζζπφμοκ ιυκμ ιε ηάπμζα 

πνμζέββζζδ, εκχ παφμοκ κα ζζπφμοκ υηακ πνμζπαεμφιε κα ημοξ 

εθανιυζμοιε ζηα ζςιαηίδζα ημο ιζηνυημζιμο. Mε ημκ ηνυπμ 

αοηυ, μζ κυιμζ ηαζ βεκζηυηενα δ εειεθίςζδ ηδξ Φοζζηήξ ημο 

ιζηνυημζιμο, βέκκδζε ηδκ Kαακημιδπακζηή. 

ηδκ ηθαζζηή Mδπακζηή, υπςξ βκςνίγμοιε, δ φθδ 

ζοιπενζθένεηαζ ζςιαηζδζαηά ηαζ ημ θςξ ηοιαηζηά. Aκηίεεηα 

ζηδκ Kαακημιδπακζηή, φθδ ηαζ θςξ έπμοκ ζδζυηδηεξ ηυζμ 

ηοιαηζηέξ υζμ ηαζ ζςιαηζδζαηέξ. Aοηυξ μ δοσζιυξ απμηεθεί 

ίζςξ ηδ ααζζηυηενδ έκκμζα πμο εζζήβαβε δ Kαακημιδπακζηή. H 

ααζζηή ζδέα δζαηοπχεδηε απυ ημκ εειεθζςηή ηδξ 

Kοιαημιδπακζηήξ, Aοζηνζαηυ θοζζηυ Erwin Schrödinger 

(1887-1961), ανααείμ Nυιπεθ Φοζζηήξ, 1933, πμο πνυηεζκε ιζα 

κέα ακηζιεηχπζζδ εκυξ ηζκμφιεκμο ζςιαηίμο. 

O ζπμοδαίμξ Aοζηνζαηυξ θοζζηυξ πνυηεζκε, ακηί κα ακαγδημφιε 

ηαζ κα οπμθμβίγμοιε ηδκ ηνμπζά εκυξ ζςιαηίμο, κα ελεηάγεηαζ δ 

δζαδνμιή εκυξ ζζμδφκαιμο ι’ αοηυ οθζημφ ηφιαημξ, ημ μπμίμ 

ηαζ ημ ζοκμδεφεζ. O οπμθμβζζιυξ ηςκ ζημζπείςκ αοημφ ημο 

οθζημφ ηφιαημξ, απμηεθεί ημ ακηζηείιεκμ ηδξ Kοιαημιδπακζηήξ, 

δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ηοιαηζηή ελίζςζδ ημο  Schrödinger. 

H ελίζςζδ αοηή έπεζ ηδκ επυιεκδ ακαθοηζηή έηθναζδ: 

 

d
2
ρ/dx

2
 + d

2
ρ/dy

2
 + d

2
ρ/dz

2
 + (8π

2
.m/ h

2
).(E-U).ρ=0 

 

πμο m δ ιάγα ημο ζςιαηίμο, E δ μθζηή εκένβεζά ημο, h δ 

ζηαεενά ημο Planck ηαζ U δ δοκαιζηή εκένβεζά ημο. 

Tμ ρ είκαζ ιζα ζοκάνηδζδ ηςκ ζοκηεηαβιέκςκ (x,y,z), έηζζ χζηε 

ημ /ρ/
2 

κα πενζβνάθεζ ηδ ζοκάνηδζδ ηδξ ηαηακμιήξ ηδξ www.di
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πζεακυηδηαξ κα εκημπίζμοιε ημ ζςιάηζμ ζηδ εέζδ πμο 

πενζβνάθεηαζ απυ ηζξ ζοκηεηαβιέκεξ (x, y, z). 
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Πανά ηδκ ιεβάθδ επζηοπία ηδξ ηαακηζηήξ εεςνίαξ υπςξ 

απμδείπεδηε, αοηή δεκ ιπμνεί κα ενιδκεφζεζ ηάπμζα θαζκυιεκα 

επίδναζδξ ημο θςηυξ πάκς ζηδκ φθδ, υπςξ ημ θςημδθεηηνζηυ 

θαζκυιεκμ* ηαζ ημ θαζκυιεκμ Compton**. 

Πνμηεζιέκμο κα ενιδκεφζεζ αοηά ηα θαζκυιεκα μ Einstein, 

επεηηείκμκηαξ  ιζα ζεζνά πνμηάζεςκ ημο Planck, δζαηφπςζε ηδκ 

άπμρδ υηζ δ εκένβεζα δ μπμία δζαδίδεηαζ ιέζς ιζαξ θςηεζκήξ 

αηηίκαξ δεκ ηαηακέιεηαζ ζημ πχνμ ζε υθδ ηδκ έηηαζδ ημο 

δθεηηνζημφ ηαζ ημο ιαβκδηζημφ πεδίμο. φιθςκα ιε ηδκ άπμρδ 

αοηή δ εκένβεζα είκαζ ζοβηεκηνςιέκδ ζε παηέηα εκένβεζαξ πμο 

μκμιάγμκηαζ θςηυκζα ή ηαάκηα (quanta). Η εεχνδζδ αοηή 

βέκκδζε ηδκ ηαακηζηή εεςνία ημο θςηυξ. 

Η ηαακηζηή εεςνία ανπζηά θάκδηε υηζ ανίζηεηαζ ζε ακηίεεζδ ιε 

ηδκ ηοιαηζηή εεςνία ημο θςηυξ ζε ηνυπμ χζηε ημ θςξ κα 

πανμοζζάγεζ ηαηά πενίπηςζδ έκακ δοαδζηυ παναηηήνα. Αοηυ 

ζδιαίκεζ υηζ άθθα θαζκυιεκα ελδβμφκηαζ ιε ηδκ ηοιαηζηή ηαζ 

άθθα ιε ηδκ ηαακηζηή εεςνία ημο θςηυξ. Η ηοιαηζηή θφζδ ημο 

θςηυξ επζηναηεί ζε πενζμπέξ ιεβάθςκ ιδηχκ ηφιαημξ, υπςξ ηα 

ναδζμθςκζηά, εκχ ζε πενζμπέξ ιζηνχκ ιδηχκ ηφιαημξ, υπςξ μζ 

αηηίκεξ Rontgen, επζηναηεί μ ηαακηζηυξ παναηηήναξ. www.di
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ηδκ πενζμπή ημο μναημφ θςηυξ, ακάθμβα ημ πείναια, ημ θςξ 

πανμοζζάγεζ πυηε ηδκ ιζα θφζδ ημο ηαζ πυηε ηδκ άθθδ. 

Σδκ θαζκμιεκζηή ακηίθαζδ ηδξ δοαδζηυηδηαξ ημο θςηυξ 

βεθφνςζε δ Καακημιδπακζηή πμο ιπυνεζε κα ελδβήζεζ εκζαία 

υθα ηα θαζκυιεκα. 

 
* O Arthur Compton ζε πεζνάιαηα πμο έηακε ζημ πακεπζζηήιζμ Washington 

ημο Saint Louis ηςκ ΗΠΑ παναηήνδζε υηζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηςκ αηηίκςκ π 

αολάκεηαζ ιεηά ηδ ζηέδαζή ημοξ απυ ηδκ φθδ. Η αφλδζδ αοηή, απμθφηςξ 

ηαηακμδηή ηαζ ακαιεκυιεκδ ζήιενα, ήηακ αδφκαημ κα ενιδκεοεεί απυ ηδκ 

ηοιαηζηή εεςνία ημο θςηυξ, ηαζ απεηέθεζε έκα αηυιδ ζζπονυ επζπείνδια 

οπέν ημο ζςιαηζδζαημφ παναηηήνα ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ 

** Σμ θςημδθεηηνζηυ θαζκυιεκμ είκαζ ιζα ηαακηζηή δζενβαζία ηαηά ηδκ 

μπμία απεθεοεενχκμκηαζ δθεηηνυκζα απυ ιζα επζθάκεζα αβςβμφ υηακ 

πνμζπέζεζ ζε αοηή δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ζπρλόηεηαο ηέημζαξ χζηε 

ηα δθεηηνυκζα κα ηαημνεχζμοκ κα οπενπδδήζμοκ ημ θνάβια δοκαιζηήξ 

εκένβεζαξ πμο ηα "εβηθςαίγεζ" ζηδκ επζθάκεζα αοηή. Σα δθεηηνυκζα πμο 

εηπέιπμκηαζ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα παναπεεί δθεηηνζηυ νεφια 
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Η Φαζκαηνζθνπία σο κέζνδνο 

αλάιπζεο θαη κειέηεο ηνπ θσηόο 
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Εηζαγσγή 
 

Tμ θςξ πμο ένπεηαζ απυ ηα άζηνα είκαζ ζφκεεημ ηαζ ηαθφπηεζ 

μθυηθδνμ ημ θάζια ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ. H 

ζδζυηδηα αοηή ακαηαθφθηδηε απυ ημκ Isaac Newton ημ 1666, μ 

μπμίμξ ακέθοζε ημ δθζαηυ θςξ ιέζς εκυξ πνίζιαημξ.  
 

 
 

   Isaac Newton                           W.H. Wollaston 
 

Eκάιζζδ αζχκα ανβυηενα, μζ W.H. Wollaston θαη J. Fraunhofer 

(1814) πνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ζπζζιή ηαζ έκακ μπηζηυ θαηυ 

ιεθέηδζακ ημ δθζαηυ θάζια ζημ μπμίμ παναηήνδζακ ζημηεζκέξ 

βναιιέξ απμννυθδζδξ. Eζδζηυηενα, μ Joseph von Fraunhofer 

παναηήνδζε πάκς απυ 600 ηέημζεξ βναιιέξ ηαζ ημ 1817 

ελέδςζε έκακ ηαηάθμβμ ιε ηζξ ζζπονυηενεξ απ’ αοηέξ.  
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Joseph von Fraunhofer 

 

Η πξνέιεπζε ησλ αζηξηθώλ θαζκάησλ 

Oζ επζθακεζαηέξ εενιμηναζίεξ ηςκ αζηενζχκ είκαζ ηυζμ ορδθέξ, 

χζηε υθα ηα πδιζηά ζημζπεία πμο εκοπάνπμοκ ζ’ αοηά, 

ανίζημκηαζ ζε αένζα ηαηάζηαζδ, ή βζα κα αηνζαμθμβμφιε, ζε 

αημιζηή ηαζ ζμκζζιέκδ ηαηάζηαζδ. 

H αηηζκμαμθία πμο ένπεηαζ ζε ιαξ απυ ηα άζηνα μθείθεηαζ 

ηονίςξ ζηζξ πονδκζηέξ ακηζδνάζεζξ πμο ζοιααίκμοκ ζημ 

εζςηενζηυ ημοξ. πςξ ακηζθαιαακυιαζηε δ αηηζκμαμθία αοηή 

πενκά απυ δζαδμπζηά αζηνζηά ζηνχιαηα ηαζ ηέθμξ δζαζπίγεζ ηδκ 

αηιυζθαζνα ημο άζηνμο πνζκ αβεζ ζημκ ιεζμαζηνζηυ πχνμ. 

Έηζζ, δ αηηζκμαμθία πμο εηπέιπμοκ ηα άζηνα, απμννμθάηαζ εκ 

ιένεζ απυ ηδκ αζηνζηή αηιυζθαζνα ηαζ ηεθζηά υ,ηζ ηαηαβνάθμοκ 

ηα υνβακά ιαξ είκαζ ημ θςξ πμο εκαπμιέκεζ, αοηυ πμο 

μκμιάγμοιε αζηνζηυ θάζια (νμή αηηζκμαμθίαξ ζοκανηήζεζ ημο 

ιήημοξ ηφιαημξ).  

Aπυ ηζξ αζηνμκμιζηέξ παναηδνήζεζξ είκαζ βκςζηυ υηζ ηα 

αζηένζα, ζακ ιέθακα ζχιαηα ηάπμζαξ ζοβηεηνζιέκδξ 

εενιμηναζίαξ εηπέιπμοκ ζοκεπέξ θάζια πμο δζαηυπηεηαζ 

ζοκήεςξ απυ βναιιέξ απμννυθδζδξ ή ιενζηέξ θμνέξ απυ 

βναιιέξ εηπμιπήξ. www.di
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Φάζκαηα αζηεξηώλ δηαθνξεηηθώλ ζεξκνθξαζηώλ 

 

Tμ ηονζυηενμ, θμζπυκ, παναηηδνζζηζηυ εκυξ άζηνμο είκαζ ημ 

θάζια ημο, απυ ημ μπμίμ ακηθμφιε πθήεμξ πθδνμθμνζχκ. 

διεζχκμοιε υηζ ημ θάζια αοηυ πνμένπεηαζ απυ ηδ ελςηενζηή 

πενζμπή ηδξ θςηυζθαζνα ηαζ ηδκ αηιυζθαζνα ημο άζηνμο, 

δδθαδή απυ ηα ελςηενζηά ζηνχιαηά ημο· ηαζ αοηυ, δζυηζ ηα 

θςηυκζα απυ ηα εζςηενζηά, ααεφηενα άνα ηαζ εενιυηενα 

ζηνχιαηα δεκ ιπμνμφκ κα δζαθφβμοκ εφημθα, θυβς ηδξ 

αδζαθάκεζαξ ηδξ αζηνζηήξ φθδξ ηαζ ηδξ απμννυθδζήξ ημοξ απυ 

ηα οπενηείιεκα ζηνχιαηα.  

Η εζςηενζηή πενζμπή ηδξ θςηυζθαζναξ απμηεθεί ημ ιέθακ 

ζχια ημο αζηενζμφ ηαζ δδιζμονβεί ημ ζοκεπέξ θάζια εηπμιπήξ 
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Aπυ ημ θάζια ημο αζηενζμφ ιπμνμφιε κ’ ακηθήζμοιε πθήεμξ 

πθδνμθμνζχκ βζα ηδ εενιμηναζία, ηδ πδιζηή ζφζηαζδ ηδξ 

αηιυζθαζνάξ ημο, ηδκ πίεζδ η.ά. 

οκεπχξ δ πδιζηή ζφζηαζδ ηςκ άζηνςκ ιπμνεί κα ανεεεί απυ 

ηδκ ακάθοζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ηδξ αηηζκμαμθίαξ πμο 

πνμένπεηαζ απυ ηδ θςηυζθαζνά ημοξ. Yπμεέημοιε, αέααζα, υηζ 

ζηδ θςηυζθαζνα δεκ έπμοκ θηάζεζ αηυια πονδκζηά πανάβςβα 

απυ ημ εζςηενζηυ ηςκ άζηνςκ, μπυηε δ ζφζηαζδ ηδξ 

θςηυζθαζναξ είκαζ μοζζαζηζηά πνςημβεκήξ. Aοηυ ζζπφεζ βεκζηά 

βζα υθα η’ αζηένζα, εηηυξ απυ ηα πενίενβδξ ζφζηαζδξ ζε 

ιέηαθθα άζηνα θαζιαηζηχκ ηφπςκ S. 

Ο ηθάδμξ ηδξ Φοζζηήξ πμο αζπμθείηαζ ιε ηδ ιεθέηδ ηςκ 

θαζιάηςκ μκμιάγεηαζ θαζιαημζημπία. H ιεθέηδ ηςκ 

θαζιάηςκ ηςκ πδιζηχκ ζημζπείςκ, πμο πανάβμκηαζ ζηα βήζκα 

ενβαζηήνζα, δ ενιδκεία ημο δθζαημφ θάζιαημξ, υπςξ ηαζ ημο 

θάζιαημξ ηςκ άθθςκ μονακίςκ ζςιάηςκ, άνπζζε μοζζαζηζηά, 

ζηα ιέζα ημο 19μο αζχκα, ιεηά απυ ηζξ πεζναιαηζηέξ ένεοκεξ 

ηςκ Γενιακχκ θοζζηχκ R.W. Bunsen (1811-1899) ηαζ G.R. 

Kirchhoff (1824-1887).  

 

 
  R.W. Bunsen (1811-1899) θαη G.R. Kirchhoff (1824-1887) 

 

ηδ ζοκέπεζα μ G.R. Kirchhoff ιέζς εκυξ πθήεμοξ 

πεζναιαηζηχκ επαθδεεφζεςκ δδιζμφνβδζε ιία ζεζνά κυιςκ μζ 
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μπμίμζ ηαευνζγακ ημ πυηε δδιζμονβείηαζ ημ ζοκεπέξ θάζια, 

ηαεχξ ηαζ μζ θαζιαηζηέξ βναιιέξ εηπμιπήξ ή απμννυθδζδξ. 

 
Οη λόκνη ηνπ Kirchhoff 

Δκ ζοκημιία μζ κυιμζ ημο Kirchhoff είκαζ μζ επυιεκμζ: 

1, Έκα αηηζκμαυθμ ζηενευ ή οβνυ ζχια εηπέιπεζ ζε υθα ηα 

ιήηδ ηα ηφιαημξ· εηπέιπεζ δδθαδή έκα ζοκεπέξ θάζια, πμο 

θέβεηαζ ζοκεπέξ θάζια εηπμιπήξ. 

 

 
Τν ζπλερέο θάζκα εθπνκήο εθηείλεηαη θαη ζε πεξηνρέο αόξαηεο από ην 

αλζξώπηλν κάηη. Σηελ εηθόλα ε νξαηή πεξηνρή ηνπ ζπλερνύο θάζκαηνο 

παξνπζηάδεηαη εγρξσκή. 

 

2. Έκα αναζυ αηηζκμαυθμ αένζμ εηπέιπεζ θςξ, ιε θάζια πμο 

έπεζ θςηεζκέξ βναιιέξ ζοκήεςξ επάκς ζ’ έκα αιοδνυ ζοκεπέξ 

θάζια. Σμ θάζια αοηυ μκμιάγεηαζ θάζια εηπμιπήξ. 
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Φάζκα εθπνκήο αεξίσλ Ηδξνγόλνπ, Ναηξίνπ, Ηιίνπ, Νένπ θαη Υδξαξγύξνπ 

 

3. Aκ δθεηηνμιαβκδηζηή αηηζκμαμθία ζοκεπμφξ θάζιαημξ 

πενάζεζ ιέζα απυ έκα αένζμ, ηυηε ημ αένζμ εα απμννμθήζεζ ηζξ 

αηηζκμαμθίεξ ηζξ μπμίεξ εηπέιπεζ ηαζ ημ ζοκεπέξ θάζια εα 

πανμοζζάζεζ ιαφνεξ γχκεξ. Tμ θάζια αοηυ θέβεηαζ θάζια 

απμννυθδζδξ (κυιμξ.ακαζηνμθήξ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ) 

 
 

Φάζκαηα απνξξόθεζεο αζηεξηώλ δηαθόξσλ ζεξκνθξαζηώλ. Η αθηηλνβνιία 

ησλ αζηεξηώλ πεξλάεη κέζα από ην ηνληζκέλν αέξην ηεο αηκόζθαηξαο ηνπ 

αζηεξηνύ ε νπνία απνξξνθά κέξνο ηνπο δεκηνπξγόληαο ηηο ζθνηεηλέο πεξηνρέο 

(θαζκαηηθέο γξακκέο απνξξόθεζεο) 
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Aπυ ηδκ ηαηακμιή ηδξ εκένβεζαξ ημο ζοκεπμφξ θάζιαημξ ηςκ 

αζηενζχκ ζε δζάθμνα ιήηδ ηφιαημξ παίνκμοιε πθδνμθμνίεξ βζα 

ημ εζςηενζηυ ημοξ, εκχ ακ δ ηαηακμιή αοηή πνμζανιμζηεί ζε 

ιζα ακηίζημζπδ ηαηακμιή ιέθακμξ ζχιαημξ (αθέπε ζεθίδα....), 

ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδκ εκενβυ εενιμηναζία Teff ημο 

άζηνμο ηαζ ηδκ επζηάποκζδ ηδξ αανφηδηάξ ημο g. 

Eηείκμ, υιςξ, πμο ηονίςξ ιάξ εκδζαθένεζ είκαζ ηα βναιιζηά 

θάζιαηα εηπμιπήξ, ή απμννυθδζδξ, ηςκ αζηενζχκ, ηα μπμία 

μθείθμκηαζ ζηδκ εηπμιπή ή ηδκ απμννυθδζδ αηηζκμαμθίαξ απυ 

ηα ζημζπεία ή ζυκηα πμο ανίζημκηαζ ζηδκ αηιυζθαζνά ημοξ ή ηζξ 

ελχηαηεξ πενζμπέξ ηδξ θςηυζθαζνάξ ημοξ.. 

Γζα ηδ ιεθέηδ ημο βναιιζημφ θάζιαημξ είκαζ ακαβηαίεξ υθεξ μζ 

βκχζεζξ ηδξ Aημιζηήξ, Mμνζαηήξ ηαζ Πονδκζηήξ Φοζζηήξ πμο 

αθμνμφκ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ αηυιςκ ηαζ ηςκ ιμνίςκ ζηζξ 

δζάθμνεξ ζοκεήηεξ. Aοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ηάεε αένζμ, 

ή ηαθφηενα ηάεε πδιζηή έκςζδ ηαζ ζημζπείμ, υπςξ θαίκεηαζ απυ 

ημοξ κυιμοξ ημο Kirchhoff, δίκμοκ ιε παναηηδνζζηζηυ ηαζ 

ιμκαδζηυ ηνυπμ βναιιέξ εηπμιπήξ ηαζ απμννυθδζδξ. O 

ζπδιαηζζιυξ ηςκ βναιιχκ αοηχκ μθείθεηαζ ζε ιεηαπδδήζεζξ 

δθεηηνμκίςκ απυ ιζα εκενβεζαηή ζηάειδ ζε άθθδ. Tα 

δθεηηνυκζα αοηά ιπμνεί κα ακήημοκ ζε ιυνζα, άημια ή ζυκηα 

ηαζ επμιέκςξ είκαζ θακενυ υηζ ηα αζηνζηά θάζιαηα 

πανμοζζάγμοκ ιζα ηενάζηζα πμζηζθία. H ακάθοζδ αοηχκ ηςκ 

θαζιάηςκ ηαζ δ θοζζηή ημοξ ενιδκεία ιάξ μδδβεί ζηδ ιεθέηδ 

ηςκ θοζζηχκ ζδζμηήηςκ ηαζ ηδξ πδιζηήξ ζφζηαζδξ ηςκ 

αζηνζηχκ αηιμζθαζνχκ. H ακαβκχνζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ 

βναιιχκ βίκεηαζ ιε ηδ αμήεεζα ημο θάζιαημξ ζφβηνζζδξ, 

δδθαδή ημο πνυηοπμο θάζιαημξ ημ μπμίμ ιάξ δείπκεζ πμφ 

αηνζαχξ ακαιέκμκηαζ μζ δζάθμνεξ θαζιαηζηέξ βναιιέξ. Tμ 

θάζια ζφβηνζζδξ είκαζ βκςζηυ απυ πμθφπθμηεξ ιεθέηεξ www.di
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εενιμηναζίαξ, πίεζδξ δθεηηνμκίςκ, ααειμφ ζμκζζιμφ, 

πανμοζίαξ ιαβκδηζηχκ πεδίςκ η.ά. 

 

 
 

Σμ θάζια εκυξ αζηενζμφ (επάκς) ηαζ ημ θάζια ζφβηνζζδξ (ηάης) 

 

Έηζζ, απυ ημ βναιιζηυ θάζια ιπμνμφιε κα ακηθήζμοιε πθήεμξ 

πθδνμθμνζχκ, υπςξ, βζα πανάδεζβια, κ’ ακζπκεφζμοιε ηα 

ζημζπεία πμο οπάνπμοκ ζε ιζα αζηνζηή αηιυζθαζνα. Δπίζδξ απυ 

ηδ ιεηαηυπζζδ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ςξ πνμξ ημ 

ενβαζηδνζαηά ακαιεκυιεκμ ιήημξ ηφιαημξ, ιπμνμφιε κα 

οπμθμβίζμοιε ηδκ αηηζκζηή ηαπφηδηα ηδξ πενζμπήξ ημο 

αζηενζμφ, ιέζα ζηδκ μπμία δδιζμονβείηαζ δ θαζιαηζηή βναιιή, 

ζε ζπέζδ ιε ημκ παναηδνδηή. Αηυιδ, απυ ηδ ιεηαηυπζζδ ημο 

ζχδμοξ άηνμο ιζαξ θαζιαηζηήξ βναιιήξ, ημ εφνμξ ηαζ ηδκ 

έκηαζή ηδξ ιπμνμφιε κα οπμθμβίζμοιε ηζξ ηζκήζεζξ πμο www.di
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ζοκηεθμφκηαζ ιέζα ζηδκ αζηνζηή αηιυζθαζνα, ηδκ ηαπφηδηα 

πενζζηνμθήξ ημο αζηενζμφ, ή ηδξ πενζμπήξ πμο δδιζμονβεί ηδκ 

θαζιαηζηή βναιιή ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ζπεηζηήξ αθεμκίαξ πμο 

ανπζηά εεςνμφζαιε υηζ δδιζμονβεί ηδκ έκηαζδ ιζαξ θαζιαηζηήξ 

βναιιήξ (θαζκυιεκμ D-F, αθέπε ζεθίδεξ....). 

Oιμίςξ, ιέζς ημο βναιιζημφ θάζιαημξ επζηοβπάκμοιε ηδκ 

ηαηάηαλδ ηςκ άζηνςκ ζε θαζιαηζημφξ ηφπμοξ ηαζ οπμηφπμοξ 

ζφιθςκα ιε ηα ζοζηήιαηα θαζιαηζηήξ ηαλζκυιδζδξ  
 

Φαζκαηνζθνπηθή αλάιπζε 

Mπμνμφιε κα ακαθφζμοιε ημ θςξ ζε θαζιαηζηέξ ζοκζζηχζεξ 

ιε ηδ αμήεεζα πνζζιάηςκ ή θναβιάηςκ. Tα πνίζιαηα έπμοκ ηδ 

δοκαηυηδηα κα δζαεθμφκ ημ θςξ, εκχ ηα θνάβιαηα κα ημ 

ζηεδάγμοκ. 

Eπεζδή, υζμ ιεβαθχκεζ ημ ιήημξ ηφιαημξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ, μ 

ζηεδαζιυξ ημο θςηυξ ιεβαθχκεζ ηαζ δ δζάεθαζδ ιζηναίκεζ, 

πνδζζιμπμζμφιε βζα ηδ θαζιαηζηή ακάθοζδ πνίζιαηα ή 

θνάβιαηα, ακάθμβα ιε ημ ιήημξ ηφιαημξ πμο έπμοκ μζ 

ζοκζζηχζεξ ημο θςηυξ πμο εέθμοιε κ’ ακαθφζμοιε.  

Γζα πενζμπέξ αηηζκμαμθζχκ ιζηνυηενεξ ηςκ 1.250 A 

πνδζζιμπμζμφιε θνάβια, εκχ βζα ιεβαθφηενα ιήηδ ηφιαημξ 

ιπμνμφιε κα πνδζζιμπμζήζμοιε:  

 α. Πνίζια ακ εέθμοιε θαζιαηζηέξ βναιιέξ 

ιεβάθδξ έκηαζδξ, ηαζ  

 α. Φνάβια ακ μ ζηυπμξ ιαξ είκαζ έκαξ πμθφ ηαθυξ 

δζαπςνζζιυξ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ. 

Ωξ πνμξ ημ οθζηυ πμο ηαηαζηεοάγμκηαζ ηα πνίζιαηα, 

πνδζζιμπμζείηαζ βοαθί ακ εέθμοιε κα πάνμοιε θάζιαηα 

αηηζκμαμθζχκ ιεηαλφ 3ιm ηαζ 3.600 A ηαζ ηνοζηάθθμοξ 

παθαγία βζα πενζμπέξ ιζηνυηενςκ ιδηχκ ηφιαημξ, εθ’ υζμκ 

αοηέξ απμννμθχκηαζ ελ’ μθμηθήνμο απυ ημ βοαθί. 

H ακάθοζδ ημο θςηυξ ζημ ιαηνζκυ οπενζχδεξ επζηοβπάκεηαζ 

ιέζς εενιμζηδθχκ ηαζ αμθημιέηνςκ. 
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Aζηξνλνκηθνο Φαζκαηνγξάθνο 
O αζηνμκμιζηυξ θαζιαημβνάθμξ είκαζ έκα υνβακμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ ημο θςηυξ εκυξ αζηενζμφ ή 

άθθμο μονάκζμο ζχιαημξ, βεκζηυηενα ιζαξ δέζιδξ 

αηηζκμαμθίαξ, ζ’ έκα θάζια ηαζ ηαηαβνάθεζ ηδκ έκηαζδ ημο 

θςηυξ ζημ θάζια αοηυ ζοκανηήζεζ ημο ιήημοξ ηφιαημξ. O 

ηονζυηενμξ αζηνμκμιζηυξ θαζιαημβνάθμξ ιε ζπζζιή. 

ημοξ θαζιαημβνάθμοξ ιε ζπζζιή, ζηδκ εζηία ημο 

ακηζηεζιεκζημφ θαημφ ημπμεεηείηαζ ιζα θεπηή ζπζζιή πάκς 

ζηδκ μπμία ζπδιαηίγεηαζ ημ είδςθμ ημο αζηενζμφ. 

ηδ ζοκέπεζα, δ θςηεζκή δέζιδ αθμφ βίκεζ πανάθθδθδ ιε ηδ 

αμήεεζα εκυξ θαημφ, ημο ηαηεοεοκηήνα πέθηεζ πάκς ζ’ έκα 

μπηζηυ πνίζια ή θνάβια, ακαθφεηαζ ηαζ ιεηά ιέζς ημο θαημφ 

ιζαξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ εζηζάγεηαζ πάκς ζηδ θςημβναθζηή 

πθάηα δίκμκηαξ ημ θάζια ημο αζηενζμφ. Mε ηαηάθθδθδ δζάηαλδ 

θςημβναθίγμοιε πάκς ζηδκ ίδζα θςημβναθζηή πθάηα, έκα 

θάζια  ζφβηνζζδξ, ημ θάζια δδθαδή ιζαξ βκςζηήξ πδβήξ 

αηηζκμαμθίαξ, ιζαξ θοπκίαξ δθεηηνζηήξ εηηέκςζδξ ή δθεηηνζημφ 

ηυλμο, πμο ιαξ επζηνέπεζ κα πανάλμοιε ηδκ ηαιπφθδ 

ααειμκυιδζδξ ημο μνβάκμο ζε ηάεε πενίπηςζδ. 

H θςημβναθζηή πθάηα ημπμεεηείηαζ θμλά ςξ πνμξ ημκ άλμκα 

ημο θαημφ ηδξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ βζαηί δ εζηζαηή 

απυζηαζή ημο είκαζ ιζηνυηενδ βζα ηζξ ιπθε αηηίκεξ ηαζ 

ιεβαθφηενδ βζα ηζξ ηυηηζκεξ. 

Tα παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ εκυξ αζηνμκμιζημφ θαζιαημβνάθμο 

είκαζ δ δζαηνζηζηή ηαζ δ δζαζηεδαζηζηή ζηακυηδηά ημο. 

H «δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα» εηθνάγεζ ηδκ ζηακυηδηα ημο 

θαζιαημβνάθμο κα δζαηνίκεζ δφμ θαζιαηζηέξ βναιιέξ πμο 

ανίζημκηαζ δ ιζα ημκηά ζηδκ άθθδ. Aκ δ ιζα θαζιαηζηή βναιιή 

έπεζ ιήημξ ηφιαημξ θ ηαζ δ άθθδ θ+Γθ, ηυηε εα δζαθένμοκ 

ιεηαλφ ημοξ ηαηά Γθ ηαζ ημ πδθίημ Γθ/θ μκμιάγεηαζ δζαηνζηζηή 

ζηακυηδηα ημο θαζιαημβνάθμο. www.di
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Aκ έπμοιε πάθζ ηζξ δφμ αηηζκμαμθίεξ ιε ιήηδ ηφιαημξ πμο 

δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαηά Γθ ηυηε πάκς ζηδ θςημβναθζηή 

πθάηα  ή ζημ πανηί ημο ηαηαβναθζημφ μνβάκμο εα 

ζπδιαηζζημφκ δφμ θαζιαηζηέξ βναιιέξ πμο εα απέπμοκ ιεηαλφ 

ημοξ ηαηά Γs.  

«Γηαζθεδαζηηθή ηθαλόηεηα»  ημο θαζιαημβνάθμο μκμιάγμοιε 

ημ πδθίημ Γθ/Γs πμο εηθνάγεηαζ ζε A/mm. 

 

Λεηηνπξγία Aζηξνλνκηθνύ θαζκαηνγξάθνπ 
O αζηνμκμιζηυξ θαζιαημβνάθμξ είκαζ έκα υνβακμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ ακάθοζδ ημο θςηυξ εκυξ μονάκζμο 

ζχιαημξ ή βεκζηυηενα ιζαξ δέζιδξ αηηζκμαμθζχκ, ζ’ έκα 

θάζια, ηαηαβνάθμκηαξ ηδκ έκηαζδ ηάεε ιζαξ απυ ηζξ 

αηηζκμαμθίεξ αοηέξ ζοκανηήζεζ ημο ιήημοξ ηφιαημξ.  

O ηονζυηενμξ απυ ημοξ αζηνμκμιζημφξ θαζιαημβνάθμοξ είκαζ μ 

θαζιαημβνάθμξ ιε ζπζζιή. 

ημοξ θαζιαημβνάθμοξ ιε ζπζζιή, ζηδκ εζηία ημο 

ακηζηεζιεκζημφ θαημφ ημπμεεηείηαζ ιζα θεπηή ζπζζιή ιέζα απυ 

ηδκ μπμία πενκά ημ θςξ πμο ζοθθέβεζ ημ ηδθεζηυπζμ. 

ηδ ζοκέπεζα, δ θςηεζκή δέζιδ αθμφ βίκεζ πανάθθδθδ ςξ πνμξ 

ημκ μπηζηυ άλμκα ημο ηδθεζημπίμο ιε ηδ αμήεεζα εκυξ 

ηαηυπηνμο, ημο ηαηεοεοκηήνα, πέθηεζ πάκς ζ’ έκα μπηζηυ 

πνίζια ή θνάβια πμο μκμιάγεηαζ θνάβια πενζεθάζεςξ, 

ακαθφεηαζ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ιέζς ημο θαημφ ιζαξ 

θςημβναθζηήξ ιδπακήξ εζηζάγεηαζ πάκς ζε ιζα θςημβαθζηή 

πθάηα ή ηάπμζμ άθθμ ζφζηδια ηαηαβναθήξ, δίκμκηάξ ιαξ ημ 

θάζια ημο αζηενζμφ.  

H θςημβναθζηή πθάηα ημπμεεηείηαζ θμλά ςξ πνμξ ημκ άλμκα 

ημο θαημφ ηδξ θςημβναθζηήξ ιδπακήξ δζυηζ δ εζηζαηή 

απυζηαζή ημο είκαζ ιζηνυηενδ βζα ηζξ ιπθε αηηίκεξ ηαζ 

ιεβαθφηενδ βζα ηζξ ηυηηζκεξ. www.di
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Πάκς ζηδ θςημβναθζηή πθάηα ημ θάζια απμηοπχκεηαζ οπυ ηδ 

ιμνθή ιζαξ ηαζκίαξ ιε πενζμπέξ δζαθμνεηζημφ ααειμφ 

αιαφνςζδξ. Mε ηδ ιέεμδμ αοηή παίνκμοιε ιυκμ δζαθμνέξ 

θςηεζκχκ εκηάζεςκ ηαζ υπζ απυθοηεξ ηζιέξ, εκχ ημ πθεμκέηηδια 

ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ ιπμνμφιε κα απμηοπχκμοιε θάζιαηα 

πμθθχκ αζηενζχκ ζοβπνυκςξ πάκς ζηδκ ίδζα θςημβναθζηή 

πθάηα. www.di
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Xνδζζιμπμζχκηαξ ιζα ηαηάθθδθδ δζάηαλδ, πάκς ζηδκ ίδζα 

θςημβναθζηή πθάηα θςημβναθίγμοιε έκα θάζια ζφβηνζζδξ, ημ 

θάζια δδθαδή ιζαξ βκςζηήξ πδβήξ αηηζκμαμθίαξ, ιζαξ θοπκίαξ 

δθεηηνζηήξ εηηέκςζδξ ή δθεηηνζημφ ηυλμο, πμο ιαξ επζηνέπεζ 

κα πανάλμοιε ηδκ ηαιπφθδ ααειμκυιδζδξ ημο μνβάκμο ζε 

ηάεε πενίπηςζδ.Aοηυ ζδιαίκεζ υηζ βκςνίγμκηαξ ηα ιήηδ 

ηφιαημξ ηςκ δζαθυνςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ημο θάζιαημξ www.di
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ζφβηνζζδξ έπμοιε ηδ δοκαηυηδηα κα οπμθμβίγμοιε ηα ιήηδ 

ηφιαημξ ηςκ θαζιαηζηχκ βναιιχκ ημφ οπυ ιεθέηδ θάζιαημξ. 

Tα ηφνζα παναηηδνζζηζηά ιεβέεδ εκυξ αζηνμκμιζημφ 

θαζιαημβνάθμο, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, είκαζ δ δηαθξηηηθή ηαζ δ 

δηαζθεδαζηηθή ζηακυηδηά ημο. 

Ως διακριηική ικανόηηηα μνίγεηαζ δ εθάπζζηδ δζαθμνά ιήημοξ 

ηφιαημξ (Γθ) πμο ιπμνμφκ κα έπμοκ δφμ ιμκμπνςιαηζηέξ 

αηηζκμαμθίεξ ίδζαξ έκηαζδξ, χζηε κα ηαηαβναθμφκ εοδζάηνζηα 

πάκς ζημ ιέζμκ ηαηαβναθήξ. Πναηηζηά είκαζ δ εθάπζζηδ 

δζαθμνά ιήημοξ ηφιαημξ (Γθ) πνμηεζιέκμο μ θαζιαημβνάθμξ 

κα ιπμνεί κα δζαηνίκεζ δφμ θαζιαηζηέξ βναιιέξ πμο ανίζημκηαζ 

δ ιία ημκηά ζηδκ άθθδ. Aκ δ ιία θαζιαηζηή βναιιή έπεζ ιήημξ 

ηφιαημξ θ ηαζ δ άθθδ θ+Γθ, ηυηε εα δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ 

ηαηά Γθ ηαζ ημ πδθίημκ Γθ/θ μκμιάγεηαζ δζαηνζηζηή ζηακυηδηα 

ημο θαζιαημβνάθμο. 

Aκ έπμοιε πάθζ ηζξ δφμ αοηέξ αηηζκμαμθίεξ ιε ιήηδ ηφιαημξ 

πμο δζαθένμοκ ιεηαλφ ημοξ ηαηά Γθ, ηυηε πάκς ζηδ 

θςημβναθζηή πθάηα  ή ζημ πανηί ημο ηαηαβναθζημφ μνβάκμο εα 

ζπδιαηζζημφκ δφμ θαζιαηζηέξ βναιιέξ πμο εα απέπμοκ ιεηαλφ 

ημοξ ηαηα Γs.  

Διαζκεδαζηική ικανόηηηα  ηοσ θαζμαηογράθοσ μκμιάγμοιε 

ημ πδθίημκ Γθ/Γs πμο εηθνάγεηαζ ζε A/mm. 

Mέζς ηδξ δζαζηεδαζηζηήξ ζηακυηδηαξ ιπμνμφιε κα βκςνίγμοιε 

ημ εφνμξ ηδξ θαζιαηζηήξ πενζμπήξ πμο έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα 

ηαηαβνάθεζ μ θαζιαημβνάθμξ ζηδ ιμκάδα ιήημοξ ηδξ 

θςημβναθζηήξ πθάηαξ. 

ηδκ πενίπηςζδ πμο δ ιέεμδμξ ζοθθμβήξ ηςκ αηηζκμαμθζχκ δεκ 

είκαζ θςημβναθζηή, αθθά θςημδθεηηνζηή, ακηί ηδξ 

θςημβναθζηήξ πθάηαξ ημπμεεηείηαζ έκα θςημδθεηηνζηυ 

ηφηηανμ, ημ μπμίμ ιεηαηζκείηαζ έηζζ χζηε ζε ηάεε εέζδ κα 

δέπεηαζ ημ θςξ ιζαξ πμθφ ζηεκήξ θαζιαηζηήξ πενζμπήξ. H ηζιή 

ημο θςημνεφιαημξ βζα ηάεε εέζδ ημο ηοηηάνμο ηαηαβνάθεηαζ www.di
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απ’ εοεείαξ ζε ηάπμζμ ηαηαβναθζηυ ιέζμ, ςξ ζοκάνηδζδ ημο 

ιήημοξ ηφιαημξ θ. H ιέεμδμξ αοηή ηαηαβνάθεζ απυθοηεξ ηζιέξ 

ηδξ έκηαζδξ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. 

 

 

 
The Large Cassegrain Spectrograph mounted on the Smith 

Telescope McDonald Observatory 
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Παξαξηήκαηα 
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Παξάξηεκα Ι 

 

ηνηρεηώδεηο γλώζεηο Γεσκεηξηθήο Οπηηθήο 

 

 
 
 

 

 

Βαζζηή πδβή αοημφ ημο πανανηήιαημξ είκαζ ημ Πακεπζζηδιζαηυ 

αζαθίμ ημο Κ. Γ. Αθελυπμοθμο: «Οπηζηή», Έηδμζδ Πνχηδ, 

Αεήκα 1966 
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ημ πθαίζζμ ηδξ Γεςιεηνζηήξ Οπηζηήξ, υπςξ ήδδ ακαθέναιε, 

δεκ εκδζαθενυιαζηε βζα ηδκ πναβιαηζηή θφζδ ημο θςηυξ αθθά 

δεπυιαζηε υηζ ημ θςξ δζαδίδεηαζ ιέζς θςηεζκχκ αηηίκςκ. Με 

αάζδ αοηή ηδκ παναδμπή ιζα θςηεζκή δέζιδ απμηεθείηαζ απυ 

θςηεζκέξ αηηίκεξ πμο δζαδίδμκηαζ εοεοβναιια. 

Η πζμ δζαδεδμιέκδ εεχνδζδ ιζαξ δέζιδξ θςηυξ είκαζ εηείκδ 

πμο δέπεηαζ υηζ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ πμο ηδκ απμηεθμφκ είκαζ 

πανάθθδθεξ ιεηαλφ ημοξ ηαζ εηηζκμφκ απυ ιζα θςηεζκή πδβή 

ηυζμ ιζηνχκ θαζκυιεκςκ δζαζηάζεςκ, πμο ιπμνμφιε κα ηδκ 

εεςνήζμοιε ςξ ζδιεζαηή. 

Σέημζεξ ζδιεζαηέξ πδβέξ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηα αζηένζα. 

 

Η αξρή ηνπ Ήξσλα 

Ο Ήνςκ μ Αθελακδνεφξ οπήνλε έκαξ απυ ημοξ δζαζδιυηενμοξ 

ιαεδιαηζημφξ ημο 1
μο

 π.Χ αζχκα ηαζ δζεηφπςζε ηδκ ελήξ 

παναηήνδζδ: «Μηα θσηεηλή αθηίλα γηα λα πάεη από έλα ζεκείν Α 

ζε έλα ζεκείν Β ηνπ ρώξνπ ζα αθνινπζήζεη ηνλ ζπληνκόηεξν 

δξόκν». 
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ηδκ απθή πενίπηςζδ πμο δεκ οπάνπεζ ηακέκα ειπυδζμ δ 

θςηεζκή αηηίκα εα επζθέλεζ ηδκ εοεφβναιιδ δζάδμζήξ 

πνμηεζιέκμο κα θεάζεζ ζημ ζδιείμ Β. Ακ υιςξ δεκ ιπμνεί, 

θυβς ηάπμζμο ειπμδίμο κα αημθμοεήζεζ ηδκ εφβναιιδ δζάδμζδ 

πμο είκαζ ηαζ δ ζοκημιυηενδ, ιπμνεί κα θεάζεζ ζημ ζδιείμ Β 

ιέζς εκυξ θαζκμιέκμο πμο μκμιάγεηαζ «ακάηθαζδ ημο θςηυξ». 

 

Η αξρή ηνπ Fermat 

 
 

Η ανπή ημο Fermat είκαζ βκςζηή ηαζ ςξ ανπή ημο εθάπζζημο 

δνυιμο ηαζ δζαηοπχκεηαζ ςξ ελήξ: «ημ θςξ πνμηεζιέκμο κα 

ιεηααεί απυ έκα ζδιείμ πνμξ έκα άθθμ, εα αημθμοεήζεζ ημ 

δνυιμ εηείκμ βζα ημκ μπμίμ βζα ημκ μπμίμ μ πνυκμξ δζαδνμιήξ 

είκαζ μ εθάπζζημξ δοκαηυξ». Γζα ημ κυιμ ημο Fermat οπάνπεζ ηαζ 

ιζα δεφηενδ δζαηφπςζδ ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζείηαζ δ έκκμζα 

ημο μπηζημφ δνυιμο. Η δζαηφπςζδ αοηή είκαζ δ ελήξ: «δ 

δζαδνμιή πμο εα αημθμοεήζεζ ιζα θςηεζκή αηηίκα ηαηά ηδκ 

ιεηάααζή ηδξ απυ έκα ζδιείμ ζε έκα άθθμ, είκαζ αοηή δ μπμία 

ηαεζζηά ημκ μπηζηυ δνυιμ εθάπζζημ ζε ζπέζδ ιε αοημφξ 

βεζημκζηχκ ζζμδφκαιςκ δζαδνμιχκ». www.di
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Αλάθιαζε ηνπ θσηόο  
Ακ έπμοιε έκακ επίπεδμ ηαενέθηδ ηαζ πάκς ημο πέζεζ ιζα 

θςηεζκή αηηίκα αθθάγεζ δζεφεοκζδ «ακάηθαζδ». 

Η βςκία πμο ζπδιαηίγεζ δ πνμζπίπημοζα αηηίκα ιε ηδκ ηάεεημ 

πάκς ζημκ ηαενέθηδ ζημ ζδιείμ πνυζπηςζδξ επ μκμιάγεηαζ 

«βςκία πνυζπηςζδξ», εκχ δ βςκία εα πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ 

ίδζα ηάεεημ ιε ηδκ ακαηθχιεκδ αηηίκα, «βςκία ακάηθαζδξ». 

 
Σμ θαζκυιεκμ ηδξ ακάηθαζδξ οπαημφεζ ζημοξ επυιεκμοξ δφμ 

κυιμοξ: 

1. Σμ επίπεδμ πμο μνίγμοκ δ πνμζπίπημοζα ηαζ δ ακαηθχιεκδ 

αηηίκα είκαζ ηάεεημ ζηδκ επζθάκεζα ακάηθαζδξ (ηαενέθηδξ). 

2. Η βςκία ακάηθαζδξ είκαζ ίζδ ιε ηδ βςκία πνυζπηςζδξ. 

Με αάζδ ηδξ ζδζυηδηεξ ακάηθαζδξ ιζαξ θςηεζκήξ αηηίκαξ, ακ 

πέζεζ πάκς ζε έκα ηάημπηνμ ιζα θςηεζκή δέζιδ πανάθθδθςκ 

αηηίκςκ δ ακαηθςιέκδ δέζιδ εα είκαζ ηαζ αοηή ιζα δέζιδ 

πανάθθδθςκ αηηίκςκ. 
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ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο πάκς ζε έκα ηάημπηνμ πέζεζ ιζα 

απμηθίκμοζα δέζιδ θςηεζκχκ αηηίκςκ μζ μπμίεξ εηηζκμφκ απυ 

έκα θςηεζκυ ζδιείμ Α, εα ζοκεπίζεζ κα είκαζ ηαζ απμηθίκμοζα 

ηαζ ιεηά ηδκ ακάηθαζδ  

 
Ακ πνμεηηείκμοιε ηζξ ακαηθχιεκεξ αηηίκεξ ηζξ δέζιδξ πνμξ ηα 

πίζς αοηέξ εα ηιδεμφκ ζε έκα ζδιείμ Α΄ ημ μπμίμ είκαζ 

ζοιιεηνζηυ ημο ζδιείμο Α ςξ πνμξ ημ επίπεδμ ημο ηαηυπηνμο. 

ηακ ημ ιάηζ ιαξ δέπεηαζ ηζξ ακαηθχιεκεξ θςηεζκέξ αηηίκεξ έπεζ 

ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ ημ θςξ ένπεηαζ απυ ημ ζδιείμ Α΄. Σμ 

ζδιείμ αοηυ μκμιάγεηαζ θακηαζηζηυ είδςθμ ημο ζδιείμο Α 

(ζπ7). 

Σμ ίδζμ αηνζαχξ εα ζοιαεί ακ ακηί ημο θςηεζκμφ ζδιείμο 

έπμοιε έκα θςηεζκυ εοεφβναιιμ ηιήια ΑΒ (ζπ α). Σμ ιάηζ ιαξ www.di
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δεπυιεκμ ηζξ ακαηθχιεκεξ αηηίκεξ εα έπεζ ηδκ ρεοδαίζεδζδ υηζ 

ημ θςηεζκυ ακηζηείιεκμ δεκ είκαζ ημ εοεφβναιιμ ηιήια ΑΒ 

αθθά έκα θακηαζηζηυ εοεφβναιιμ ηιήια Α΄Β΄ ζοιιεηνζηυ ημο 

ΑΒ ςξ πνμξ επίπεδμ ζοιιεηνίαξ ημ επίπεδμ ημο ηαηυπηνμο 

(ζπ8). 

 

Αλάθιαζε επί θνίινπ ζθαηξηθνύ θαηόπηξνπ 

πςξ είδαιε ιζα θςηεζκή αηηίκα ιπμνεί κα ακαηθαζηεί πάκς ζε 

έκα επίπεδμ ηάημπηνμ. Δηηυξ υιςξ αοηήξ ηδξ πενζπηχζεςξ 

υιςξ ημ θςξ ιπμνεί κα ακαηθαζηεί ηαζ επάκς ζε ιζα ζθαζνζηή 

ημίθδ επζθάκεζα. 

 

 
Αξ δχζμοιε ζηδκ πενίπηςζδ αοηή ιενζημφξ μνζζιμφξ. 

Ακ ηυρμοιε έκα ημιιάηζ ημο ζθαζνζημφ ηαηυπηνμο ηάκμκηαξ 

ιζα ημιή ημο, ημ ζδιείμ Ο ημο ηέκηνμο ηδξ απμημπηυιεκδξ 

επζθάκεζαξ μκμιάγεηαζ «ημνοθή» ημο ημίθμο ζθαζνζημφ 

ηαηυπηνμο. Σδκ αηηίκα ημο ζθαζνζημφ ηαηυπηνμο R ηδκ 

μκμιάγμοιε «αηηίκα ηαιποθυηδηαξ». 

Σδκ εοεεία ΚΟ πμο εκχκεζ ηδκ ημνοθή ημο ημίθμο ηαηυπηνμο 

ιε ημ ηέκηνμ ηδξ εκ βέκεζ ηαημπηνζηήξ ζθαζνζηήξ επζθάκεζαξ ηδκ 

μκμιάγμοιε «ηφνζμ άλμκα». Κάεε άθθδ εοεεία πμο πενκάεζ απυ www.di
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ημ ηέκηνμ ημο ζθαζνζημφ ηαηυπηνμο OΚ ηδκ μκμιάγμοιε 

«δεοηενεφμκηα άλμκα».  

Ακ ιζα δέζιδ θςηεζκχκ αηηίκςκ πανάθθδθςκ πνμξ ημκ ηφνζμ 

άλμκα ημο ημίθμο ηαηυπηνμο (πήια Ι) πέζεζ πάκς ζημ ημίθμ 

ηάημπηνμ, μζ ακαηθχιεκεξ αηηίκεξ εα ζοκακηδεμφκ ηαζ εα 

ηιδεμφκ ζε έκα ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ημο ηφνζμο άλμκα πμο 

μκμιάγεηαζ «ηονία εζηία» Δ ημο ημίθμο ηαηυπηνμο. Η 

απυζηαζδ ιεηαλφ ηονίαξ εζηίαξ Δ ηαζ ηδξ ημνοθήξ Ο ημο 

ημίθμο ηαηυπηνμο μκμιάγεηαζ «εζηζαηή απυζηαζδ» f ημο 

ηαηυπηνμο. 

Η εζηζαηή απυζηαζδ ηαζ δ αηηίκα ηαιποθυηδηαξ ημο ημίθμο 

ηαηυπηνμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδ ζπέζδ  f=R/2. 

Ακ δ πνμζπίπημοζα ζημ ημίθμ ηάημπηνμ θςηεζκδ δέζιδ δεκ 

είκαζ πανάθθδθδ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα, (ζπήια ΙΙ) αθθά πνμξ 

έκακ άθθμ δεοηενεφμκηα άλμκα, μζ ακαηθχιεκεξ θςηεζκέξ 

αηηίκεξ ζοβηίκμοκ ζε έκα άθθμ. εηηυξ ημο ηονίμο άλμκα 

ζδιείμο πμο μκμιάγεηαζ «δεοηενεφμοζα εζηία». 

Σμ ζφκμθμ ηςκ δεοηενεομοζχκ εζηζχκ ανίζηεηαζ πάκς ζε έκα 

επίπεδμ ηάεεημ ζημκ ηφνζμ άλμκα ηαζ μκμιάγεηαζ «εζηζαηυ 

επίπεδμ». 

 
 

Ακ εεςνήζμοιε ιζα απμηθίκμοζα δέζιδ θςηυξ δ μπμία 

πνμένπεηαζ απυ έκα ακηζηείιεκμ ημο μπμίμο δ απυζηαζδ απυ www.di
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ηδκ ημνοθή ημο ηαηυπηνμο είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ εζηζαηήξ 

απυζηαζδξ. πςξ παναηδνμφιε δ ακαηθχιεκδ δέζιδ ζοβηθίκεζ 

ζοβηθίκεζ ζε έκα ζδιείμ Α’, ημο μπηζημφ άλμκα ημ μπμίμ 

ζπδιαηίγεηαζ ιπνμζηά απυ ημ ηάημπηνμ ηαζ μκμιάγεηαζ 

«πναβιαηζηυ είδςθμ» ημο θςηεζκμφ ζδιείμο Α. 

ηακ ημ θςηεζκυ ζδιείμ Α ανίζηεηαζ ιεηαλφ ηονίαξ εζηίαξ ηαζ 

ημνοθήξ ημο ηαηυπηνμο ηυηε δ ακαηθχιεκδ δέζιδ εα είκαζ 

απμηθίκμοζα ηαζ ημ είδςθμ ημο Α ημ Α’ εα είκαζ «θακηαζηζηυ», 

δδθαδή εα ζπδιαηζζηεί ζηδκ πίζς ιενζά ημο ηαηυπηνμο. 

πςξ ιπμνμφιε κα απμδείλμοιε 1/α+1/α=2/R (ζπ…..) υπμο α,α 

είκαζ μζ απμζηάζεζξ  ακηζηεζιέκμο ηαζ εζδχθμο ακηίζημζπα απυ 

ημ ηέκηνμ ημο ηαηυπηνμο Ο. Η ζπέζδ αοηή είκαζ βκςζηή ςξ μ 

«ηφπμξ ηςκ ηαηυπηνςκ». 

«Μεβέεοκζδ» εκυξ ηαηυπηνμο μκμιάγμοιε ημ πδθίημ ημο φρμοξ 

ημο εζδχθμο πνμξ ημ φρμξ ημο ακηζηεζιέκμο. ηακ δ ιεβέεοκζδ 

είκαζ ιζηνυηενδ ηδξ ιμκάδαξ ηυηε έπμοιε «ζιίηνοκζδ». 

 

Αλάθιαζε ζε θπξηό ζθαηξηθό θάηνπηξν 

Ακάθμβα θαζκυιεκα ιε υζα είδαιε βζα ηα ημίθα ηάημπηνα 

ζζπφμοκ ηαζ ζηα ηονηά. ηακ έπμοιε πνυζπηςζδ δέζιδξ 

παναθθήθςκ θςηεζκχκ αηηίκςκ, ηυηε ζπδιαηίγεηαζ θακηαζηζηή 

ηονία εζηία Δ. ηδκ πενίπηςζδ ιζαξ απμηθίκμοζαξ δέζιδξ 

δδιζμονβείηαζ θακηαζηζηυ είδςθμ. Λαιαάκμκηαξ ηα α, α, ηαζ f 

ανκδηζηά ζζπφεζ ηαζ βζα ηα ηονηά ηάημπηνα μ ηφπμξ ηςκ 

ηαηυπηνςκ. 
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Δηάρπζε ηνπ θσηόο 
Ακ δ ακαηθχζα επζθάκεζα δεκ είκαζ θεία αθθά ακχιαθδ, μζ 

ακαηθχιεκεξ θςηεζκέξ αηηίκεξ ιζαξ δέζιδξ θςηυξ έπμοκ 

ηοπαίεξ δζεοεφκζεζξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ δζεφεοκζδ ηςκ 

πνμζπζπημοζχκ αηηίκςκ. 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ ημ μκμιάγμοιε «δζάποζδ ημο θςηυξ» ηαζ 

είκαζ ημ αίηζμ πμο ηάκεζ μναηά απυ υθεξ ηζ δζεοεφκζεζξ ηα 

εηενυθςηα ζχιαηα πμο ανίζημκηαζ βφνς ιαξ. 
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ηακ ιζα δέζιδ πανάθθδθςκ αηηίκςκ πέζεζ πάκς ζε ιζα θεία 

ηαζ ζηζθπκή επζθάκεζα (ηάημπηνμ) ηυηε δ μζ αηηίκεξ ηδξ 

ακαηθςιέκδξ δέζιδξ εα είκαζ ηαζ αοηέξ πανάθθδθεξ ιεηαλφ 

ημοξ (ζπ (α)). Ακηίεεηα ακ δ επζθάκεζ είκαζ ακυιαθδ μζ 

ακαηθχιεκεξ αηηίκεξ εα έπμοκ ηοπαίεξ δζεοεφκζεζξ (ζπ (α)). Σμ 

θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ δζάποζδ ημο θςηυξ.  
 

Δηάζιαζε ηνπ θσηόο 

Ακ ιζα θςηεζκή δέζιδ πέζεζ πάκς ζε ιζα επζθάκεζα πμο πςνίγεζ 

δφμ οθζηά ιέζα ζηα μπμία ημ θςξ δζαδίδεηαζ ιε δζαθμνεηζηή 

ηαπφηδηα, ηυηε έκα ιένμξ ηδξ ακαηθάηαζ ηαζ ημ οπυθμζπμ 

εζζένπεηαζ ιέζα ζημ δεφηενμ οθζηυ αθθάγμκηαξ δζεφεοκζδ. 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ «δζάεθαζδ ημο θςηυξ». 

πςξ είκαζ θακενυ ακ ιζα δέζιδ θςηυξ πέζεζ πάκς ζηδκ 

δζαπςνζζηζηή επζθάκεζα δφμ δζαθμνεηζηχκ ιέζςκ, εκ ιένεζ 

ακαηθάηαζ ηαζ εκ ιένεζ δζαεθάηαζ. 

Η βςκία π πμο ζπδιαηίγεζ δ πνμζπίπημοζα αηηίκα ιε ηδκ 

ηάεεημ πάκς ζηδκ επζθάκεζα πμο πςνίγεζ ηα δφμ οθζηά ζημ 

ζδιείμ πνυζπηςζδξ μκμιάγεηαζ «βςκία πνυζπηςζδξ», εκχ δ 

βςκία δ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ηδκ ίδζα ηάεεημ ιε ηδκ 

δζαεθχιεκδ αηηίκα, «βςκία δζάεθαζδξ». 

Ακ ημ θςξ ηζκείηαζ απυ έκα μπηζηά αναζυηενμ (αέναξ) πνμξ έκα 

μπηζηά ποηκυηενμ οθζηυ (κενυ) ηυηε δ βςκία πνυζπηςζδξ α 

είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ηδκ βςκία δζάεθαζδξ α.  
(n1 ηαζ n2 είκαζ μζ δείηηεξ δζάεθαζδξ ηςκ δφμ οθζηχκ ) 
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Σμ θαζκυιεκμ ηδξ δζάεθαζδξ οπαημφεζ ζημοξ επυιεκμοξ δφμ 

κυιμοξ: 

Σμ επίπεδμ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ πνμζπίπημοζα ηαζ ηδκ 

δζαεθςιέκδ αηηίκα μκμιάγεηαζ επίπεδμ δζάεθαζδξ ηαζ είκαζ 

ηάεεημ ζηδκ επζθάκεζα πμο πςνίγεζ ηα δφμ οθζηά. 

1. Ο θυβμξ ηςκ διζηυκςκ ηςκ βςκζχκ πνυζπηςζδξ ηαζ 

δζάεθαζδξ είκαζ ζηαεενυξ ηαζ ζζμφηαζ ιε ημκ θυβμ c1/c2 ηςκ 

ηαποηήηςκ ημο θςηυξ ιέζα ζηα δφμ ιέζα  

Γδθαδή δια/δια = c1/c2= nζπεηζηυ 

Ο ζηαεενυξ αοηυξ θυβμξ nζπεηζηυ μκμιάγεηαζ «ζπεηζηυξ δείηηδξ 

δζάεθαζδξ» ημο δεοηένμο οθζημφ ζε ζπέζδ ιε ημ πνχημ. 

Ακ ημ πνχημ οθζηυ είκαζ ημ ηεκυ ηυηε μ δείηηδξ δζάεθαζδξ 

nαπυθοημ μκμιάγεηαζ «απυθοημξ δείηηδξ δζάεθαζδξ» ή απθά 

«δείηηδξ δζάεθαζδξ» ηαζ ζζπφεζ:     
    nαπυθοημ=cηεκμ/c2. 
Ο απυθοημξ δείηηδξ δζαεθάζεςξ εκυξ οθζημφ ελανηάηαζ απυ ημ 

πνχια ημο πνμζπίπημκημξ θςηυξ (ιήημξ ηφιαημξ) ηαζ ηδξ 

εενιμηναζία ημο ιέζμο. 

Σέθμξ εέθμοιε κα ζδιεζχζμοιε υηζ ζηδκ πενίπηςζδ ηδξ 

δζάεθαζδξ ζζπφεζ έκαξ ακηίζημζπμξ ηακυκαξ ιε ημκ ηακυκα ημο 

Ήνςκα βζα ηδκ ακάηθαζδ, δ ανπή ημο Ferma πμο ζδιεζχκεζ υηζ: www.di
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«Μηα θσηεηλή αθηίλα πξνθεηκέλνπ λα πάεη θηλεζεί κεηαμύ δύν 

ζεκείσλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε δύν δηαθνξεηηθά νπηηθά κέζα 

αθνινπζεί ηνλ ρξνληθά ζπληνκώηεξν δξόκν». 

 

 
 

 

 

Οξηθή γσλία 
Αξ ιεθεηήζμοιε ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ θςξ ηζκείηαζ απυ έκα 

μπηζηά αναζυηενμ (αέναξ) πνμξ έκα μπηζηά ποηκυηενμ οθζηυ 

(κενυ). πςξ ακαθέναιε ζηδκ πενίπηςζδ αοηή δ βςκία 

πνυζπηςζδξ α εα είκαζ πάκηα ιεβαθφηενδ απυ ηδκ βςκία 

δζάεθαζδξ α. Ωξ εη ημφημο, υζμ ιεβαθχζεζ δ βςκία 

πνυζπηςζδξ α, εα αολάκεηαζ ακηίζημζπα ηαζ δ βςκία δζάεθαζδξ 

α έηζζ χζηε κα ζζπφεζ δια/δια=n. 

Δπεζδή δ ιεβαθφηενδ ηζιή πμο ιπμνεί κα πάνεζ δ βςκία 

πνυζπηςζδξ είκαζ 90 ιμίνεξ ηαζ  

δι90=1 μπυηε  δι90/διαμνζηυ=n ηαζ  διαμνζηυ=1/n 

πςξ είκαζ θακενυ δ βςκία αμνζηυ είκαζ δ ιέβζζηδ βςκία 

δζάεθαζδξ υηακ θςξ δζαδίδεηαζ απυ έκα αναζυ (αέναξ) πνμξ έκα 

Λυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ δζάεθαζδξ ηα 

ιμθφαζ θαίκεηαζ  ζακ ζπαζιέκμ 
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ποηκυ μπηζηά ιέζμκ (κενυ). Η βςκία αοηή μκμιάγεηαζ «μνζηή 

βςκία». 

 

Ο Νόκνο Snell 

πςξ ιπμνμφιε κα απμδείλμοιε πνδζζιμπμζμφκηεξ ηδκ ανπή 

ημο Fermat, ημ πδθίημ ηςκ διζηυκςκ ηςκ βςκζχκ πνυζπηςζδξ 

ηαζ δζάεθαζδξ είκαζ ζηαεενυ βζα ηα δφμ ιέζα. 

 

Οιηθή αλάθιαζε 
Αξ δμφιε ηχνα ηδκ πενίπηςζδ πμο ημ θςξ ηζκείηαζ απυ έκα 

μπηζηά ποηκυηενμ οθζηυ (κενυ) πνμξ έκα μπηζηά αναζυηενμ 

(αέναξ). 

Λυβς ηδξ κυιμο ηδξ ακηίζηνμθδξ ηίκδζδξ ημο θςηυξ, ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή δ βςκία πνυζπηςζδξ είκαζ ηχνα δ α εκχ 

ακηίζημζπα δ βςκία δζάεθαζδξ είκαζ δ α ηαζ δ βςκία α είκαζ 

πάκηα ιζηνυηενδ ηδξ βςκίαξ α. 

 
 

 
ηδκ εζηυκα πανμοζζάγεηαζ ιζα πανάθθδθδ δέζιδ θςηεζκχκ 

αηηίκςκ κα δζαδίδεηαζ απυ έκα μπηζηά ποηκυηενμ ζε έκα μπηζηά 

αναζυηενμ ιέζμκ α. ηδκ εζηυκα Ι ειθακίγμκηαζ μζ αηηίκεξ 

πνυζπηςζδξ δζάεθαζδξ ηαζ ακάηθαζδξ. Ακ δ βςκία 

πνυζπηςζδξ ιεβαθχκεζ ζοκεπχξ μιμίςξ εα ιεβαθχκμοκ  μζ 

βςκίεξ ακάηθαζδξ ηαζ δζάεθαζδξ ηςξ ιενχκ ηδξ θςηεζκήξ 

αηηίκαξ πμο ακαηθχκηαζ ηαζ δζαεθχκηαζ ακηίζημζπα.  
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Κάπμζα ζηζβιή δ βςκία πνυζπηςζδξ έπεζ θάαεζ ηδκ μνζηή ηζιή 

ηδξ ηαζ ακαηθάηαζ μθυηθδνδ. Απυ εηεζ ηαζ πένα υζμ ηαζ ακ 

ιεβαθχζεζ δ βςκία πνυζπηςζδξ δεκ έπμοιε δζαεθχιεκμ ιένμξ 

ηδξ πνμζπίπημοζαξ αηηίκαξ. 

 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ ακ δ βςκία πνυζπηςζδξ α πάνεζ ηδκ 

πνμδβμφιεκδ μνζηή ηζιή αμνζηυ δ βςκία δζάεθαζδξ α εα είκαζ 90 

ιμζνχκ, δδθαδή εα ελένπεηαζ ημο ποηκυηενμο ιέζμο πνμξ ημ 

αναζυηενμ εθαπημιεκζηά πνμξ ηδκ επζθάκεζα πμο πςνίγεζ ηα δφμ 

οθζηά. 

Ακ δ βςκία πνυζπηςζδξ α λεπενάζεζ ηδκ ηζιή αμνζηυ ηυηε δ 

βςκία δζάεθαζδξ α εα βίκεζ ιεβαθφηενδ απυ 90 ιμίνεξ δδθαδή 

δεκ εα ιπμνέζεζ κα αβεζ απυ ημ οθζηυ, δδθαδή εα ακαηθαζηεί 

μθζηά αημθμοεχκηαξ υθμοξ ημοξ κυιμοξ ηδξ ακάηθαζδξ. 

Απυ ημ κυιμ ηδξ δζάεθαζήξ έπμοιε υηζ δι90/διαμνζηυ=n  άνα 

έπμοιε υηζ: 

διαμνζηυ=1/n 

 

Δηάδνζε ηνπ θσηόο κέζα από πξίζκα 

ηδκ Οπηζηή μκμιάγμοιε «πνίζια» έκα δζαθακέξ ζχια (ππ ημ 

βοαθί) ημ μπμίμ πενζμνίγεηαζ ιεηαλφ δφμ επζπέδςκ ηαζ ιδ 

παναθθήθςκ εδνχκ. Οκμιάγμοιε «ηονία ημιή» ημο πνίζιαημξ 

ηάεε ημιή ημο πνίζιαημξ πμο βίκεηαζ απυ έκα επίπεδμ ηάεεημ 

πάκς ζηδκ αηιή πμο ζπδιαηίγμοκ μζ δφμ πνμδβμφιεκεξ έδνεξ. 

Η δίεδνδ βςκία Α πμο ζπδιαηίγμοκ μζ δφμ αοηέξ έδνεξ 

μκμιάγεηαζ «εθαζηζηή βςκία» ημο πνίζιαημξ. 

ηδκ ηονία ημιή ημο πνίζιαημξ ημο ζπήιαημξ πανμοζζάγεηαζ 

ιζα θςηεζκή αηηίκα κα οθίζηαηαζ δφμ δζαεθάζεζξ ζηζξ πθεονέξ 

ημο πνζζιαημξ. Οζ δφμ αοηέξ πθεονέξ ζπδιαηίγμοκ ηδκ εθαζηζηή 

βςκία Α, εκχ μζ πνμεηηάζεζξ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζηδκ πνχηδ 

πθεονά αηηίκαξ ηαζ ηδξ ελενπμιέκδξ απυ ηδκ δεφηενδ πθεονά 

ζπδιαηίγμοκ ηδκ βςκία εηηνμπήξ ε. www.di
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Δλεηάγμκηαξ ηδκ δζάδμζδ ημο θςηυξ δζαιέζμο εκυξ πνίζιαημξ 

ηάκμοιε ηζξ επυιεκεξ δφμ παναδμπέξ: 

1. Οζ πνμζπίπημοζεξ θςηεζκέξ αηηίκεξ ανίζημκηαζ πάκς 

ζηδκ ηονία ημιή ημο πνίζιαημξ ηαζ 

2. Σμ θςξ πμο πενκάεζ ιέζα απυ ημ πνίζια είκαζ 

ιμκμπνςιαηζηυ, δδθαδή είκαζ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ιήημοξ 

ηφιαημξ. 

Γζαηί ηάκμοιε υιςξ αοηή ηδκ παναδμπή? 

πςξ βκςνίγμοιε δ ηαπφηδηα ημο θςηυξ ζημ ηεκυ είκαζ 

300.000Km/sec ακελανηήηςξ ημο ιήημοξ ηφιαημξ ηδξ 

αηηζκμαμθίαξ (πνχιαημξ). Ακηίεεηα δ ηαπφηδηα δζάδμζδξ 

αηηζκμαμθζχκ δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ ηφιαημξ ιέζα ζημ οθζηυ ημο 

πνίζιαημξ (βοαθί) είκαζ δζαθμνεηζηή. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ 

δείηηδξ δζάεθαζδξ ημο βοαθζμφ, ςξ πδθίημ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο 

θςηυξ ζημ ηεκυ δζα ηδξ ηαπφηδηαξ ημο θςηυξ ιέζα ζημ βοαθί, 

είκαζ δζαθμνεηζηυξ βζα αηηζκμαμθίεξ δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ 

ηφιαημξ (πνχιαημξ). 

Γεπυιεκμζ θμζπυκ υηζ μζ πνμζπίπημοζεξ ζημ πνίζια 

αηηζκμαμθίεξ είκαζ ιμκμπνςιαηζηέξ ελαζθαθίγμοιε υηζ μ 

δείηηδξ δζάεθαζδξ βζα υθεξ παναιέκεζ ζηαεενυξ. 

Η ιμκμπνςιαηζηή θμζπυκ αηηίκα θςηυξ πνμζπίπηεζ ζηδκ ιζα 

έδνα ημο πνίζιαημξ, δζαεθάηαζ ηαζ ιπαίκεζ ιέζα ημο ηαζ www.di
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ηαηυπζκ απυ ηδκ εζςηενζηή πθεονά ημο πνίζιαημξ δζαεθάηαζ εη 

κέμο ζηδκ δεφηενδ έδνα ημο ηαζ ελένπεηαζ ημο πνίζιαημξ. 

πςξ ήδδ ακαθέναιε δ  βςκία ηδκ μπμία ζπδιαηίγμοκ δ 

πνμέηηαζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ζημ πνίζια αηηίκαξ ηαζ αοηήξ 

πμο ιεηά απυ ηζξ δφμ δζαδμπζηέξ δζαεθάζεζξ αβαίκεζ απυ ημ 

πνίζια, μκμιάγεηαζ «βςκία εηηνμπήξ» ηδξ θςηεζκήξ αηηίκαξ. 

πςξ βκςνίγμοιε δ βςκία εηηνμπήξ ελανηάηαζ απυ ηδκ βςκία 

πνυζπηςζδξ ηαζ απυ ημκ δείηηδ δζάεθαζδξ ni ημο οθζημφ ημο 

πνίζιαημξ βζα ηδκ πνμζπίπημοζα αηηζκμαμθία ημο 

ζοβηεηνζιέκμο ιήημοξ ηφιαημξ. 

 

Πξίζκα νιηθήο αλάθιαζεο ή αλαζηξνθήο 

Σα πνίζιαηα μθζηήξ ακάηθαζδξ ή ακαζηνμθήξ πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ εηηνμπή ηδξ θςηεζκήξ αηηίκαξ ηαηά 180 ιμίνεξ. Η 

θςηεζκή αηηίκα αθμφ πέζεζ ηάεεηα ζηδκ οπμηείκμοζα 

εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο πνίζιαημξ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

οθίζηαηαζ δφμ δζαδμπζηέξ μθζηέξ ακαηθάζεζξ ζηζξ δφμ ηάεεηεξ 

πθεονέξ ημο. Με ημκ ηνυπμ αοηυ δ ηεθζηή αηηίκα αβαίκεζ απυ ημ 

πνίζια ακηζπανάθθδθα πνμξ ηδκ ανπζηή ηδξ δζεφεοκζδ.  
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Αλάιπζε ηνπ ιεπθνύ θσηόο 
Σμ θεοηυ θςξ δεκ απμηεθεί πανά ηδκ ζφκεεζδ αηηζκμαμθζχκ 

υθςκ ηςκ ιδηχκ ηφιαημξ, δδθαδή απυ θςηεζκέξ αηηίκεξ υθςκ 

ηςκ πνςιάηςκ. 

Ακ θμζπυκ ηάης απυ ηζξ ζοκεήηεξ πμο ακαθέναιε ζηα 

πνμδβμφιεκα, θεοηυ θςξ πέζεζ πάκς ζηδκ ιία έδνα εκυξ 

πνίζιαημξ, επεζδή ημ βοαθί πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηυ δείηηδ 

δζάεθαζδξ βζα ηάεε ιία απυ ηζξ δζαθμνεηζηέξ αηηζκμαμθίεξ πμο 

ζοκζζημφκ ημ θεοηυ θςξ, εα πανμοζζάγμοκ ηαζ ιζα δζαθμνεηζηή 

βςκία εηηνμπήξ. Απμηέθεζια αοημφ ημο βεβμκυημξ είκαζ, ακ 

έπμοιε ιζα μευκδ πάκς ζηδκ μπμία πέθημοκ μζ ελενπυιεκεξ απυ 

ημ πνίζια αηηίκεξ δζαθμνεηζηχκ ιδηχκ ηφιαημξ (πνχιαημξ), κα 

ηαηαβνάθμκηαζ ζε δζαθμνεηζηέξ εέζεζξ πάκς ημο.  

 

 
πςξ θαίκεηαζ ηαζ ζημ ζπήια, επεζδή ηάεε αηηίκα ημο θεοημφ 

θςηυξ, δζαθμνεηζημφ ιήημοξ ηφιαημξ (πνχιαημξ) πανμοζζάγεζ 

δζαθμνεηζηυ δείηηδ δζάεθαζδξ ςξ πνμξ ημ οθζηυ ημο πνίζιαημξ, 

πανμοζζάγεζ δζαθμνεηζηή βςκία εηηνμπή. Απμηέθεζια αοημφ 

ημο θαζκμιέκμο είκαζ δ δδιζμονβία ημο θάζιαημξ ημο θεοημφ 

θςηυξ. 

Σμ θαζκυιεκμ αοηυ μκμιάγεηαζ ακάθοζδ ημο θεοημφ θςηυξ ηαζ 

δ έβπνςιδ ηαζκία πμο ζπδιαηίγεηαζ θάζια ημο θεοημφ θςηυξ. 
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Φαθνί 

Φαηυ μκμιάγμοιε έκα δζαεθαζηζηυ οθζηυ ημ μπμίμ πενζμνίγεηαζ 

ιεηαλφ δφμ ηονηχκ ή ημίθςκ επζθακεζχκ. 

Σμοξ θαημφξ ημοξ πςνίγμοιε ζε δφμ ιεβάθεξ ηαηδβμνίεξ ημοξ 

«ζοβηθίκμκηεξ» (ζπ α) ηαζ ημοξ «απμηθίκμκηεξ» (ζπ α). 

 
Οζ ζοβηθίκμκηεξ θαημί ζοβηεκηνχκμοκ ημ θςξ ιζαξ 

παναθθήθςξ πνμζπίπημοζαξ δέζιδξ θςηεζκχκ αηηίκςκ ζε ιζα 

πενζμπή εκχ μζ απμηθίκμκηεξ ιεηά ηδκ δζάεθαζδ ημ 

δζαζημνπίγμοκ. 
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Αξ εεςνήζμοιε έκακ ζοβηθίκμκηα θαηυ πμο μζ ηονηέξ 

επζθάκεζεξ πμο ημκ μνίγμοκ είκαζ ημιιάηζα ηάπμζςκ 

πενζθενεζχκ αηηίκςκ ηαιποθυηδηαξ R1 ηαζ R2 ιε ηέκηνα 

ηαιποθυηδηαξ Κ1 ηαζ Κ2 ακηίζημζπα. Οκμιάγμοιε ηφνζμ άλμκα 

ημο θαημφ ηδκ εοεεία Κ1Κ2 πμο εκχκεζ ηα δφμ ηέκηνα 

ηαιποθυηδηαξ. Οκμιάγμοιε μπηζηυ ηέκηνμ ηδκ ημιή ημο ηφνζμο 

άλμκα ηαζ ηδξ εοεείαξ πμο εκχκεζ ηα δφμ άηνα ημο θαημφ. 

Κάεε άθθδ εοεεία πμο πενκάεζ απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ 

μκμιάγεηαζ «δεοηενεφςκ άλμκαξ» ημο θαημφ. 

Οζ θαημί δζαηνίκμκηαζ ζε «θεπημφξ» ηαζ «παπείξ» ακάθμβα ακ 

έπμοκ ιζηνυ ή ιεβάθμ πάπμξ ζε ζπέζδ ιε αηηίκεξ ηαιποθυηδηαξ 

ημοξ. 

οκήεςξ πνμηεζιέκμο κα απμθφβμοιε δζάθμνα ζθάθιαηα 

πενζμνζγυιαζηε ζηδκ ιεθέηδ ηαζ πνήζδ θεπηχκ θαηχκ υηακ 

πάκς ημοξ πνμζπίπημοκ θςηεζκέξ αηηίκεξ πμο δδιζμονβμφκ 

πμθφ ιζηνέξ βςκίεξ ιε ημκ ηφνζμ άλμκα ηαζ απέπμοκ πμθφ θίβμ 

απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ. 

ε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ θαηχκ ηάεε μπηζηή αηηίκα πμο 

ηαοηίγεηαζ ιε ημκ ηφνζμ άλμκα ημο θαημφ ελένπεηαζ πςνία κα 

οπμζηεί δζάεθαζδ πάκς ζημκ ηφνζμ άλμκα. 
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πγθιίλνληεο θαθνί 

 

 
Ακ έπμοιε έκα ζοβηθίκμκηα θαηυ ηαζ πάκς ημο πέζεζ ιζα δέζιδ 

πανάθθδθςκ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα αηηίκςκ, ηυηε ιεηά ηδκ 

δζάεθαζή ημοξ μζ θςηεζκέξ αηηίκεξ εα ζοβηθίκμοκ ζε έκα ζδιείμ 

Δ
’
 ημ μπμίμ μκμιάγεηαζ «ηονία εζηία». Η απυζηαζδ f ηδξ ηονίαξ 

εζηίαξ Δ’ απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ, μκμιάγεηαζ εζηζαηή απυζηαζδ.  

Κάεε επίπεδμ ηάεεημ ζημκ μπηζηυ άλμκα ζημ ζδιείμ Δ’ 

μκμιάγεηαζ «εζηζαηυ επίπεδμ». 

Κάεε θςηεζκή δέζιδ αηηίκςκ παναθθήθςκ πνμξ έκα 

δεοηενεφμκηα άλμκα, υηακ πνμζπέζεζ πάκς ζε έκα ζοβηθίκμκηα 

θαηυ, ιεηά ηδκ δζάεθαζή ηδξ εα ζοβηεκηνςεεί ζημ ζδιείμ ημο 

εζηζαημφ επζπέδμο ζημ μπμίμ μ δεοηενεφςκ άλμκαξ ημ ηέικεζ. 

πςξ ιπμνμφιε κα απμδείλμοιε δ εζηζαηή απυζηαζδ f 

οπμθμβίγεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

1/f = (n-1).(1/R1+1/R2) 

πμο n είκαζ μ δείηηδξ δζάεθαζδξ ημο οθζημφ ημο θαημφ. 

Ο πνμδβμφιεκδ ζπέζδ μκμιάγεηαζ «ηφπμξ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ 

ηςκ θαηχκ». www.di
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Έζης ηχνα υηζ πάκς ζημκ ζοβηθίκμκηα θαηυ πέθηεζ ιζα 

απμηθίκμοζα δέζιδ θςηεζκχκ αηηίκςκ πμο πνμένπεηαζ απυ έκα 

θςηεζκυ ζδιείμ Α πμο ανίζηεηαζ πάκς ζημκ ηφνζμ άλμκαξ ηαζ 

πένα απυ ηδκ ηονία εζηία Δ. 

 

 
Συηε δ δέζιδ αοηή ιεηά ηδκ δζάεθαζή ηδξ εα ζοβηεκηνςεεί ζε 

έκα ζδιείμ Α’ ημο ηφνζμο άλμκα πμο μκμιάγεηαζ είδςθμ ημο 

ζδιείμο Α. 

Αξ μκμιάζμοιε α ηαζ α ηζξ απμζηάζεζξ ημο ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο 

εζδχθμο ακηίζημζπα απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ. 

Ακ δ απυζηαζδ α είκαζ ιεβαθφηενδ ηδξ f, δ δζαεθμιέκδ δέζιδ 

είκαζ ζοβηθίκμοζα ηαζ ημ ζπδιαηζγυιεκμ είδςθμ είκαζ 

πναβιαηζηυ. Ακ δ α βίκεζ ιζηνυηενδ ηδξ f δ δζαεθμιέκδ δέζιδ 

είκαζ απμηθίκμοζα ηαζ ημ είδςθμ, ςξ πνμέηηαζδ ηςκ 

απμηθζκυκηςκ αηηίκςκ εα είκαζ θακηζηζηυ. 

πςξ απμδεζηκφεηαζ, ιεηαλφ ηςκ απμζηάζεςκ α ηαζ α ημο 

ακηζηεζιέκμο ηαζ ημο εζδχθμο ακηίζημζπα απυ ημ μπηζηυ ηέκηνμ 

ημο θαημφ ηαζ ηδξ εζηζαηήξ απυζηαζδξ f, ζζπφεζ δ ζπέζδ. 

1/α + 1/α = 1/f 

Ο ηφπμξ αοηυξ μκμιάγεηαζ ηφπμξ ηςκ θαηχκ. 

Ακ ακηί θςηεζκμφ ζδιείμο έπμοιε έκα θςηεζκυ ακηζηείιεκμ ημ 

είδςθυ ημο εα ζπδιαηίγεηαζ μιμίςξ  www.di
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Απνθιίλνληεο θαθνί 

 

 
Ακ πάκς ζε έκακ απμηθίκμκηα θαηυ πέζεζ ιζα δέζιδ 

πανάθθδθδ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα, ιεηά ηδκ έλμδυ ηδξ απυ ημ 

θαηυ εα είκαζ απμηθίκμοζα. Η πνμέηηαζδ πνμξ ηα πίζς ηςκ 

ελενπμιέκςκ αηηίκςκ εα ζπδιαηίγεζ ιζακ θακηαζηζηή ηονία 

εζηία.  

Ακηζεέηςξ ακ πάκς ζημκ απμηθίκμκηα θαηυ πέζεζ ιζα 

ζοβηθίκμοζα δέζιδ θςηεζκχκ αηηίκςκ μζ μπμίεξ 

πνμεηηεζκυιεκεξ ζοβηθίκμοκ ζηδκ ηονία εζηία μζ ελενπυιεκεξ 

θςηεζκέξ αηηίκεξ ηδξ δέζιδξ εα είκαζ πανάθθδθεξ πνμξ ημκ 

μπηζηυ άλμκα, άνα ηαζ ιεηαλφ ημοξ. www.di
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Ιζπφ εκυξ θαημφ Ι μκμιάγμοιε ημ ακηίζηνμθμ ηδξ εζηζαηήξ 

απυζηαζδξ. 

Δβηάνζζα ιεβέεοκζδ m εκυξ θαημφ μκμιάγμοιε ημ πδθίημ ημο 

φρμοξ Ά΄Β ημο εζδχθμο δζα ημο φρμοξ ΑΒ ημο ακηζηεζιέκμο. 

Ιζπφεζ δδθαδή m=A 
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Παξάξηεκα ΙΙ 

Kαηδβμνίεξ αζηνμκμιζηχκ μνβάκςκ 
 

 

 
 

 

*Βαζζηή πδβή αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Μάκμο 

Γακέγδξ ηαζ ηνάημο Θεμδμζίμο: «Τν Σύκπαλ πνπ αγάπεζα – 

Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή», Δηδυζεζξ Γίαοθμξ, Αεήκα 1998 
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Kαηεγνξίεο αζηξνλνκηθώλ νξγάλσλ 

Tμ ηφνζμ υνβακμ ζε ηάεε είδμοξ αζηνμκμιζηή παναηήνδζδ είκαζ 

μοζζαζηζηά έκαξ ζοθθέηηδξ αηηζκμαμθίαξ. Πνμηεζιέκμο βζα ημ 

μπηζηυ πανάεονμ ημο δθεηηνμιαβκδηζημφ θάζιαημξ πμο 

εηηείκεηαζ ιεηαλφ 3.600-6.900 A, πνδζζιμπμζμφιε ζακ 

ζοθθέηηδ αηηζκμαμθίαξ έκα μπηζηυ ηδθεζηυπζμ, εκχ βζα ημ 

ναδζμπανάεονμ (0.5 cm-30m) πνδζζιμπμζμφιε έκα 

ναδζμηδθεζηυπζμ. 

Γζα ηδκ ακάθοζδ ηαζ ιεθέηδ, υιςξ, ημο εζδχθμο ημο μονάκζμο 

ζχιαημξ πμο παναηδνμφιε πνδζζιμπμζμφιε δζάθμνα αμδεδηζηά 

υνβακα πμο βεκζηά ηα πςνίγμοιε ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ: 

α. ημοξ ακαθοηέξ πμο ακαθφμοκ ημ ζφκεεημ θςξ ζε δζάθμνεξ 

ζοκζζηχζεξ ιε αάζδ ημ ιήημξ ηφιαημξ ή ηδκ ηαηάζηαζδ 

πυθςζδξ. ηδκ ηαηδβμνία αοηή ακήημοκ ηα θίθηνα, μζ 

θαζιαημβνάθμζ ηαζ μζ πμθςηέξ. 

α. ζημοξ δέηηεξ πμο είκαζ ηαηάθθδθα υνβακα βζα ηδ ιέηνδζδ 

ηςκ θςημκίςκ ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ αηηζκμαμθίαξ απυ ηα 

μονάκζα ζχιαηα. Oζ ηονζυηενμζ απυ αοημφξ είκαζ ημ ιάηζ ιαξ, δ 

θςημβναθζηή πθάηα, ημ θςημηφηηανμ, μ δέηηδξ ναδζμηοιάηςκ. 

β. ηα υνβακα ιέηνδζδξ πμο είκαζ εζδζηήξ ηαηαζηεοήξ υνβακα 

βζα ηδ ιέηνδζδ ηςκ εέζεςκ ηςκ άζηνςκ, είηε απ’ εοεείαξ ζημ 

ηδθεζηυπζμ, είηε ηςκ εζδχθςκ ημοξ ζε θςημβναθζηέξ πθάηεξ, 

είηε ηςκ θαζιάηςκ ημοξ πμο έπμοκ απμηοπςεεί ζε 

θςημβναθζηέξ πθάηεξ ή θίθιξ. ζηα υνβακα αοηά ακήημοκ ηα 

ιζηνυιεηνα, μζ ιεηνδηζηέξ ιδπακέξ ηαζ ηα θςηυιεηνα. 

 

Xαξαθηεξηζηηθά ηειεζθνπίσλ 

Tμ ηφνζμ ηνζηήνζμ ηδξ αλίαξ ηαζ ηδξ ζπμοδαζυηδηαξ εκυξ 

ηδθεζημπίμο είκαζ δ δζάιεηνμξ ημο ακηζηεζιεκζημφ ημο θαημφ ή 

ημο ηαηυπηνμο ημο. H δζάιεηνμξ αοηή ηαζ δ εζηζαηή απυζηαζδ 

ημο ακηζηεζιεκζημφ θαημφ ηαεμνίγμοκ επανηχξ ηζξ δοκαηυηδηεξ 

εκυξ ηδθεζημπίμο. www.di
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«Eζηζαηυξ θυβμξ» (f-number) είκαζ ιζα πανάιεηνμξ πμο 

παναηηδνίγεζ ηάεε θαηυ. Aκαθένεηαζ ζοκήεςξ ζημοξ 

ακηζηεζιεκζημφξ θαημφξ ή ζηα ηάημπηνα ηςκ ηδθεζημπίςκ. O 

εζηζαηυξ θυβμξ είκαζ μ θυβμξ ηδξ εζηζαηήξ απυζηαζδξ F πνμξ ηδ 

δζάιεηνμ D ημο ακηζηεζιέκζημφ θαημφ ζηζξ ίδζεξ ιμκάδεξ. 

 (f-number) =Eζηηαθόο ιόγνο =F/D 

To ιέβεεμξ ημο πζυ αιοδνμφ αζηενζμφ, πμο ιπμνμφιε κα 

δζαηνίκμοιε ιε μπηζηυ ηδθεζηυπζμ, δζαιέηνμο ακηζηεζιεκζημφ 

θαημφ D, δίκεηαζ απυ ηδκ ειπεζνζηή ζπέζδ: 

m=7,1+5logD 

H «δζαηνζηζηή ή δζαπςνζζηζηή ζηακυηδηα» σ" εκυξ ηδθεζημπίμο 

ηαεμνίγεζ ηδκ ζηακυηδηά ημο κα λεπςνίγεζ δφμ ζδιεία πμο 

ανίζημκηαζ πμθφ ημκηά. Kάης, δδθαδή, απυ ιζα μνζζιέκδ 

απυζηαζδ ηα δφμ ζδιεία (αζηένζα), δεκ είκαζ δοκαηυκ κα 

λεπςνίζμοκ ηαζ αθέπμκηαζ ζακ έκα ζδιείμ. H δζαηνίηζηή 

ζηακυηδηα εκυξ ηδθεζημπίμο δίκεηαζ βεκζηά απυ ηδ ζπέζδ: 

σ=1,22ι/D rad 

Eπεζδή 1 rad=206,265" ηαζ θ=5.000 A βζα ηδκ μπηζηή πενζμπή, 

ανίζημοιε ηεθζηά υηζ πναηηζηά ζζπφεζ: 

σ"=12,5/D(cm) 

Γδθαδή, ακ δφμ αζηένζα ανίζημκηαζ ζε βςκζχδδ απυζηαζδ ίζδ 

ή ιεβαθφηενδ απυ ηδκ ακςηένς, ηυηε δζαηνίκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ 

ηαζ δεκ θαίκμκηαζ ζακ έκα. Tμ πνυαθδια αοηυ μθείθεηαζ ζημ 

βεβμκυξ υηζ θυβς ηςκ πενζεθαζηζηχκ θαζκμιέκςκ ημο 

ηδθεζημπίμο, ημ είδςθμ εκυξ ζδιείμο δεκ θαίκεηαζ ζακ ζδιείμ 

αθθά ζακ δίζημξ (δίζημξ ημο Airy) ιε αηηίκα ς". 

 

«Μεβέεοκζδ ηδθεζημπίμο» M είκαζ μ θυβμξ ηδξ βςκίαξ ιε ηδκ 

μπμία αθέπμοιε ημ μονάκζμ ζχια ιε ημ ηδθεζηυπζμ πνμξ ηδ 

βςκία ιε ηδκ μπμία θαίκεηαζ ημ ίδζμ μονάκζμ ζχια ιε ημ ιάηζ. www.di
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Kαηά πνμζέββζζδ, ιπμνμφιε κα μνίζμοιε ζακ ιεβέεοκζδ 

ηδθεζημπίμο ημ θυβμ ηδξ εζηζαηήξ απυζηαζδξ F, ημο 

ακηζηεζιεκζημφ θαημφ πνμξ ηδκ εζηζαηή απυζηαζδ f ημο 

πνμζμθεάθιζμο θαημφ πμο πνδζζιμπμζμφιε. Γδθαδή: 

M=F/f 

Δηνπηξηθά ηειεζθόπηα 

 

 
ηα δζμπηνζηά ηδθεζηυπζα μ ακηζηεζιεκζηυξ ημοξ θαηυξ έπεζ 

εζηζαηυ θυβμ απυ f/12 ιέπνζ f/ 20, άνα έπμοκ ζπεηζηά ιζηνυ 

μπηζηυ πεδίμ. Aπυ ηα ηονζυηενα ζθάθιαηα ηςκ θαηχκ είκαζ ημ 

ζθαζνζηυ ηαζ ημ πνςιαηζηυ. www.di
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θαζνζηυ, μκμιάγμοιε ημ ζθάθια υπμο μζ αηηίκεξ απυ ηδκ 

πενζθένεζα ημο θαημφ εζηζάγμοκ πζυ ημκηά ζημ θαηυ απυ αοηέξ 

πμο πενκμφκ απυ ημ ηέκηνμ ημο θαημφ. 

«Xνςιαηζηυ», μκμιάγμοιε ημ ζθάθια υπμο μζ αηηίκεξ ιε 

ιεβαθφηενμ ιήημξ ηφιαημξ εζηζάγμοκ πζμ ιαηνζα απυ ημ θαηυ. 

Γζα κα αεθηζςεεί δ ηαηάζηαζδ αοηή, μ ακηζηεζιεκζηυξ θαηυξ 

απμηεθείηαζ ηαηά ηακυκα απυ ζφζηδια δφμ θαηχκ, εκυξ 

ζοβηθίκμκηα ηαζ εκυξ απμηθίκμκηα. Mε ηαηάθθδθδ επζθμβή ηςκ 

αηηίκςκ ηαιποθυηδηαξ ηαζ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ θαηχκ ιπμνμφιε 

κα πεηφπμοιε ηδκ ίδζα εζηζαηή απυζηαζδ βζα δφμ δζαθμνεηζηά 

ιήηδ ηφιαημξ. Tυηε μ θαηυξ μκμιάγεηαζ «απνςιαηζηυξ». 

Tα δζμπηνζηά ηδθεζηυπζα δζαηνίκμκηαζ ζε μθεαθιμζημπζηά ηαζ 

θςημβναθζηά. Tα πνχηα είκαζ απνςιαηζηά ζηδκ πενζμπή ηςκ 

5.500 A εκχ ηα δεφηενα ζηδκ πενζμπή ηςκ 4.300 A. 

Xνδζζιμπμζμφκηαζ βζα αζηνμιεηνζηέξ παναηδνήζεζξ. 

Mζα άθθδ ηαηδβμνία δζμπηνζηχκ ηδθεζημπίςκ είκαζ μζ 

«αζηνμβνάθμζ» ιε ιεβάθμ μπηζηυ πεδίμ, πάκς απυ 5°, ιζηνυ 

εζηζαηυ θυβμ, ιεηαλφ f/4 ηαζ f/7 ηαζ ιε ακηζηεζιεκζηυ ζφζηδια 

ηνζχκ ή ηεζζάνςκ θαηχκ βζα ηαθφηενδ δζυνεςζδ ηςκ 

ζθαθιάηςκ ηςκ θαηχκ. πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδ θςημβνάθζζδ 

αζηνζηχκ πεδίςκ ηαζ ηδ ζφκηαλδ ηαηαθυβςκ ηαζ πανηχκ. 

ήιενα δεκ ηαηαζηεοάγμκηαζ πζα ιεβάθα δζμπηνζηά 

ηδθεζηυπζα, ημ ιεβαθφηενμ πμο οπάνπεζ ανίζηεηαζ ζημ Yerkes 

ηςκ Hκςιέκςκ Πμθζηεζχκ απυ ημ 1897 ηαζ έπεζ δζάιεηνμ 

ακηζηεζιεκζημφ θαημφ 102 cm, βζαηί απυ ηδ ιζα ιενζά 

πνεζαγυιαζηε πάνα΄πμθφ ιεβάθα δζμπηνζηά ηδθεζηυπζα βζα κα 

παναηδνήζμοιε ακοδνά αζηένζα ηαζ ηεπκζηά αοηυ ημ δζμπηνζηυ 

ηδθεζηυπζμ είκαζ πμθφ δφζημθμ.  

Aπυ ηδκ άθθδ ιενζά ηα ηαημπηνζηά ηδθεζηυπζα πανμοζζάγμοκ 

ιεβάθα πθεμκεηηήιαηα ηυζμ ηαηαζηεοαζηζημμζημκμιζηά υζμ 

ηαζ επζζηδιμκζηά (βζα πανάδεζβια δεκ πανμοζζάγμοκ ηαευθμο 

πνςιαηζηυ ζθάθια). www.di
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Kαηνπηξηθά ηειεζθόπηα 
Yπάνπμοκ δζάθμνμζ ηφπμζ ηαημπηνζηχκ ηδθεζημπίςκ. ’ υθμοξ 

ημοξ ηφπμοξ οπάνπεζ ημ πνςηεφμκ ηάημπηνμ, ζοκήεςξ 

πανααμθμεζδμφξ ζπήιαημξ βζα κα πενζμνίγεηαζ δναζηζηά ημ 

ζθαζνζηυ ζθάθια, ηαζ ημ δεοηενεφμκ ηάημπηνμ πμο δζαθένεζ 

απυ ημκ έκα ηφπμ ζημκ άθθμ. 

 

Tειεζθόπην Newton 
ημ ηδθεζηυπζμ αοημφ ημο ηφπμο έκα δζαβχκζμ επίπεδμ 

ηάημπηνμ ιε ηθίζδ 45° ςξ πνμξ ημκ ηφνζμ άλμκα, πνζκ ηδκ ηονία 

εζηία ημο πνςηεφμκημξ ηαηυπηνμο, ηαηεοεφκεζ ηδ θςηεζκή 

δέζιδ έλς απυ ημ ζςθήκα ημο ηδθεζημπίμο πθεονζηά, υπμο 

ημπμεεηείηαζ μ πνμζμθεάθιζμξ θαηυξ. Kαηαζηεοάγεηαζ 

ζοκήεςξ ζε ιζηνά ιεβέεδ ηαζ είκαζ δζαδεδμιέκμ ζημοξ 

εναζζηέπκεξ αζηνμκυιμοξ. Yπάνπμοκ αέααζα ηαζ ιεβάθα 

κεοηχκεζα ηδθεζηυπζα υπςξ ημ ηδθεζηυπζμ ημο Mount Wilson 

ζηδκ Kαθζθυνκζα ηςκ HΠA (1918) ιε δζάιεηνμ ηαηυπηνμο 254 

cm ηαζ εζηζαηή απυζηαζδ 1290 cm. 

 

Tειεζθόπην Cassegrain 
Tμ δεοηενεφμκ ηάημπηνμ αοημφ ημο ηδθεζημπίμο είκαζ ηονηυ, 

οπεναμθμεζδέξ  ηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πνζκ απυ ηδκ εζηία ημο 

πνςηεφμκημξ ηαηυπηνμο. H θςηεζκή δέζιδ αβαίκεζ απυ ιία μπή 

ζημ ηέκηνμ ημο πνςηεφμκημξ ηαηυπηνμο. Eίκαζ πμθφ 

δζαδεδμιέκμ ηδθεζηυπζμ, βζαηί δεκ είκαζ μβηχδεξ ηαζ ιπμνμφιε 

ε΄φημθα κα ιεβαθχζμοιε ηδ ιεβέκεοζή ημο αθθάγμκηαξ ημ 

δεοηενεφμκ ηάημπηνμ. O εζηζαηυξ θυβμξ αοηχκ ηςκ 

ηδθεζημπίςκ ηοιαίκεηαζ ιεηαλφ f/10 ηαζ f/20. Aοημφ ημο ηφπμο 

είκαζ ηα πενζζζυηενα ηδθεζηυπζα υπςξ ημο Palomar ημο Kitt 

Peak ημο Cerro Tololo βζα κα ακαθένμοιε ηα ηονζυηενα. www.di
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Tειεζθόπην Coudé 

Eίκαζ ααζζηά, ηφπμο Cassegrain, υιςξ δ θςηεζκή δέζιδ ιεηά 

ηδκ ακάηθαζή ηδξ απυ ημ δεοηενεφμκ ηάημπηνμ εηηνέπεηαζ ιε 

ηδ αμήεεζα δφμ επίπεδςκ ηαηυπηνςκ παίνκμκηαξ ηδ δζεφεοκζδ 

ημο πμθζημφ άλμκα βζα κα ηαηαθήλεζ ιέζα ζε έκα ζηαεενυ 

εάθαιμ παναηήνδζδξ, υπμο ζοκήεςξ ανίζηεηαζ ημπμεεηδιέκμξ 

ιεβάθμξ ζηαεενυξ θαζιαημβνάθμξ ηαζ άθθα αμδεδηζηά υνβακα. 

Tα ιεβαθφηενα ηδθεζηυπζα είκαζ ζοκήεςξ αοημφ ημο ηφπμο, 

θένμοκ δδθαδή ηαζ εζηία Coydé (Coyudé ζδιαίκεζ αβηςκςηυ 

ηδθεζηυπζμ, απυ ημ ζπήια ημο ηαζ δεκ είκαζ ημ υκμια ημο 

ηαηαζηεοαζηή ημο. 

 

Tειεζθόπην Schmith 
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Eίκαζ ηδθεζηυπζα ιε εζηζαημφξ θυβμοξ f/2 ιέπνζ f/3, δδθαδή 

έπμοκ ζπεηζηά ιζηνέξ εζηζαηέξ απμζηάζεζξ (άνα είκαζ ιζηνά ζε 

ιήημξ) ηαζ επμιέκςξ έπμοκ ιεβάθμ μπηζηυ πεδίμ. Aηυια θυβς 

ηςκ ιζην΄χκ εζηζαηχκ ημοξ θυβςκ ιπμνμφκ κα ηαηαβνάθμοκ 

αιοδνά αζηένζα ζε ζπεηζηά ιζηνυ πνυκμ έηεεζδξ ζοβηνζκυιεκα 

ιε ηα ακηίζημζπα ζοκήεδ ηδθεζηυπζα. Πνάβιαηζ ιε ηα 

ηδθεζηυπζα ηφπμο Schlith ιε ημκ ηαηάθθδθμ ζοκδοαζιυ 

ηαηυπηνςκ ηαζ θαηχκ ιπμνμφιε κα θςημβναθίγμοιε εηηάζεζξ 

ζε πμθθέξ ηεηναβςκζηέξ ιμίνεξ ημο μονακμφ. Aοηυ ημ βεβμκυξ 

απμηεθεί ημ πθεμκέηηδιά ημοξ ςξ πνμξ ηα ζοκήεδ δζμπηνζηά ηαζ 

ηαημπηνζηά ηδθεζηυπζα πμο υζμ ιεβαθφηενα είκαζ ηυζμ πζμ 

πενζμνζζιέκμ έπμοκ ημ μπηζηυ ημοξ πεδίμ πμο ζοκήεςξ είκαζ 

θίβα ηεηναβςκζηά θεπηά ηδξ ιμίναξ. 

Γεδμιέκμο υηζ ζημ ηδθεζηυπζμ Schmith ημ είδςθμ ζπδιαηίγεηαζ 

απυ ηάημπηνμ, ιπμνεί κα εεςνδεεί ζακ ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ, 

υιςξ μζ αηηίκεξ απυ ημ μονάκζμ ζχια, πνζκ πέζμοκ πάκς ζημ 

ηάημπηνμ, πενκμφκ απυ έκα δζμνεςηζηυ θαηυ, εζδζηά 

ζπεδζαζιέκμ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ηάημπηνμ. O δζμνεςηζηυξ 

αοηυξ θαηυξ είκαζ ζπεδυκ επίπεδμξ ηαζ ζοκήεςξ είκαζ 

παπφηενμξ ζημ ηέκηνμ απ’ υηζ ζηδκ πενζθένεζα. Έηζζ ηαηά 

πενζμπέξ θεζημονβεί ζακ ζοβηθίκμκηαξ ή απμηθίκμκηαξ θαηυξ. 

Έκαξ ηέημζμξ ζοκδοαζιυξ δζμνεςηζημφ θαημφ ηαζ ηαηυπηνμο 

ελαθακίγεζ υθα ηα ζθάθιαηα ηςκ θαηχκ ηαζ ηςκ ηαηυπηνςκ ηαζ 

πανμοζζάγεζ ιυκμ ηαιπφθςζδ ημο εζηζαημφ επζπέδμο. Eάκ δ 

θςημβναθζηή πθάηα είκαμ ιζηνχκ δζαζηάζεςκ ημ ζθάθια αοηυ 

είκαζ αιεθδηέμ. Έηζζ ηζ αθθμζχξ υιςξ, ημ ζθάθια αοηυ 

δζμνεχκεηαζ ζπεηζηά εφημθα ζε δζάθμνεξ παναθθαβέξ ημο 

ηδθεζημπίμο Schmith. 

Φςημβναθζηυ ηδθεζηυπζμ Schmith 122 cm, πανυιμζμ ιε ημ 

ηδθεζηυπζμ ημο Palomar, εβηαηαζηάεδηε ημ 1973 ζημ Siding 

spring ηδξ Aοζηναθίαξ. Tμ ηδθεζηυπζμ αοηυ έβζκε ιε www.di
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αεθηζςιέκδ ηεπκζηή ηαζ ιπμνεί κα απεζημκίγεζ αζηένζα ιέπνζ 

23μο ιεβέεμοξ.  

 
 

Σμ ηδθεζηυπζμ ημο Palomar 

 

πζηήκαηα ζηήξημεο ηειεζθνπίσλ 
Kάεε ηδθεζηυπζμ έπεζ έκα ζφζηδια ζηήνζλδξ  πμο ημο 

ελαζθαθίγεζ: 

α. Eθεφεενδ ηίκδζδ πνμξ ηάεε ζδιείμ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ. 

α. Tδ ζοκεπή παναημθμφεδζδ ιε ιεβάθδ αηνίαεζα (αηνζαήξ 

μδήβδζδ) ημο μονάκζμο ζχιαημξ πμο παναηδνμφιε, ζε ηνυπμ 

χζηε κα ανίζηεηαζ αοηυ ζοκεπχξ ζημ ίδζμ ζδιείμ ημο δέηηδ ιαξ 

είηε θςημβναθζηή πθάηα είκαζ αοηυ είηε μπμζμδήπμηε άθθμ 

υνβακμ. 

Oζ ηονζυηενεξ ζηδνίλεζξ ηδθεζημπίςκ είκαζ: 
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H αιηαδηκνπζηαθή ζηήξημε 

ηδ ζηήνζλδ αοηή μ έκαξ άλμκαξ είκαζ ηαηαηυνοθμξ ηαζ μ άθθμξ 

μνζγυκηζμξ ηαηά ημ μνζγυκηζμ ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ. 

Aοηυξ μ ηνυπμξ ζηήνζλδξ πανμοζζάγεζ δοζημθίεξ βζα ηδκ ηαθή 

μδήβδζδ ημο ηδθεζημπίμο, βζαηί απαζηεί πενζζηνμθή βφνς απυ 

ημοξ δφμ άλμκεξ. Xνδζζιμπμζείηαζ ζηα ιεβάθα αανζά 

ηδθεζηυπζα, υπςξ είκαζ ημ ηαημπηνζημ ηδθεζηυπζμ ηςκ 6m ημο 

Kαοηάζμο ζηδ πνυδκ μαζεηζηή Έκςζδ, (ημ ιυκμ ηδθεζηυπζμ 

ιε αθηαγζιμοεζαηή ζηήνζλδ) ηαεχξ ηαζ ζηα ιεβάθα 

ναδζμηδθεζηυπζα. 

 

H Iζεκεξηλή ζηήξημε 

Eίκαζ μ πζμ ζοκδεζζιέκμξ ηφπμξ ζηήνζλδξ ηςκ ηδθεζημπίςκ. ηδ 

ζηήνζλδ αοηή μ έκαξ άλμκαξ είκαζ πανάθθδθμξ πνμξ ημκ πμθζηυ 

άλμκα ηαζ μ άθθμξ ηάεεημξ ζημκ πνχημ ηαηά ημ ζζδιενζκυ 

ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ. 

Γζα ηδκ μδήβδζδ ημο ηδθεζημπίμο απαζηείηαζ πενζζηνμθή βφνς 

απυ ημκ έκα ιυκμ άλμκα ιε βςκζαηή ηαπφηδηα ίζδ ιε 360°/24h. 

πεδυκ υθα ηα ηδθεζηυπζα έπμοκ ζζδιενζκή ζηήνζλδ. 

θα ηα αζηένζα έπμοκ διενδζία ηίκδζδ απυ ηδκ ακαημθή πνμξ 

ηδ δφζδ ηαζ δζαβνάθμοκ ηνμπζέξ ζε ηφηθμοξ πανάθθδθμοξ πνμξ 

ημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ πάκς δ ηάης απυ αοηυκ ακάθμβα ιε ηδκ 

απυηθζζή ημοξ δ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο. Γζα κα ιπμνμφιε 

θμζπυκ κα παναηδνήζμοιε ημ αζηένζ ζηδκ διενδζία ηίκδζή ημο 

υθα ηα ηδθεζηυπζα ιε ζζδιενζκή ηίκδζδ είκαζ εθμδζαζιέκα ιε 

ημκ αζηνμζηάηδ. 

O αζηνμζηάηδξ είκαζ έκαξ ςνμθμβζαηυξ ή δθεηηνμκζηυξ 

ιδπακζζιυξ πμο δίκεζ ηίκδζδ ζημ ηδθεζηυπζμ ίζδ ηαζ ακηίεεηδ 

ιε ηδκ διενδζία ηίκδζδ ηδξ βδξ. Έηζζ ηαηά ηδκ χνα ηδξ 

παναηήνδζδξ έπμοιε ζηαεενυ μπηζηυ πεδίμ ηαζ ιέζα ζημ 

ζηαονυκδια ημο πνμζμθεάθιζμο ζοζηήιαημξ ζοκεπχξ ημ 

αζηένζ πμο παναηδνμφιε. www.di
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Pαδηνηειεζθόπηα 
Tα ναδζμηδθεζηυπζα είκαζ δέηηεξ ναδζμθςκζηχκ ηοιάηςκ 

ζοθθέβμοκ ηαζ ηαηαβνάθμοκ ηδκ αηηζκμαμθία εηείκδ πμο θεάκεζ 

ζηδ Γδ ιέζα απυ ημ ναδζμθςκζηυ πανάεονμ. 

Tα ναδζμηδθεζηυπζα ενεοκμφκ πζμ ιαηνζκέξ απμζηάζεζξ 

ζοβηνζηζηά ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα, δζυηζ δ ναδζμθςκζηή 

αηηζκμαμθία δεκ επδνεάγεηαζ απυ ηδ ιεζμαζηνζηή φθδ. Έπμοκ 

αηυια  ηδ δοκαηυηδηα κα παναημθμοεμφκ διένα ηαζ κφπηα ηζξ 

ναδζμπδβέξ εθ’ υζμκ ανίζημκηαζ πάκς απυ ημκ μνίγμκηα ηαζ δεκ 

επδνεάγμκηαζ απυ ηα ζφκκεθα. 

Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ ιε ηα ναδζμηδθεζηυπζα δεκ 

αθέπμοιε ηα μονάκζα ζχιαηα αθθά δζααάγμοιε ζήιαηα 

(εββναθήιαηα) ζε ηάπμζμκ ηαηαβναθέα. 

Kαηά ηακυκα ηα μονάκζα ζχιαηα πμο εηπέιπμοκ ζημ μναηυ 

εηπέιπμοκ ηαζ ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία. 

Tα ναδζμηδθεζηυπζα ζηδκ πζυ απθή ημοξ ιμνθή απμηεθμφκηαζ 

απυ ημ ζοθθέηηδ αηηζκμαμθίαξ, πμο βεκζηά είκαζ ιζα 

ηαηεοεοκυιεκδ πανααμθμεζδήξ επζθάκεζα απυ δζηηοςηυ ζφνια 

(ιεηαθθζηή επζθάκεζα) ηαζ μκμιάγεηαζ ηεναία θήρδξ. H 

εκένβεζα πμο ζοθθέβεηαζ απυ ηδκ ηεναία θήρδξ ζοβηεκηνχκεηαζ 

ζηζ δέηηδ αηηζκμαμθίαξ πμο είκαζ έκα απθυ δίπμθμ ζηδκ ηονία 

εζηία ηδξ πανααμθμεζδμφξ επζθάκεζαξ. ημ δέηηδ αηηζκμαμθίαξ 

βίκεηαζ επζθμβή ηςκ ζδιάηςκ ακάθμβα ιε ηδ ζοπκυηδηά ημοξ. 

Έηζζ δ ηεναία θήρδξ ακηζζημζπεί ιε μπηζηυ ηδθεζηυπζμ εκχ μ 

δέηηδξ αηηζκμαμθίαξ ιε θαζιαημβνάθμ. Tεθζηά ιέζς ημο δέηηδ 

δ πνμζπίπημοζα ναδζμθςκζηή αηηζκμαμθία ιεηαηνέπεηαζ ζε 

δζαθμνά δοκαιζημφ πμο ιεηά απυ εκίζποζδ ηαηαβνάθεηαζ. 

 

ηαζεξά ξαδηνηειεζθόπηα 
Tμ ιεβαθφηενμ αηίκδημ ναδζμηδθεζηυπζμ ημο ηυζιμο βκςζηυ 

ζακ RATAN-600, ανίζηεηαζ ζηδκ πενζμπή Zelenchukskaya ημο 

Kαοηάζμο ζηδ μαζεηζηή Έκςζδ. Έπεζ ηδ ιμνθή δαηηοθίμο ιε www.di
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δζάιεηνμ 600 m ηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκμ πενίπμο ζηδκ ίδζα 

πενζμπή ιε ημ ηαημπηνζηυ ηδθεζηυπζμ ηακ 6 m. 

Tμ δεφηενμ ζε ιέβεεμξ αηίκδημ ναδζμηδθεζηυπζμ ανίζηεηαζ 

ζηδκ ημζθάδα ημο Arecibo ζημ Puerto Rico ηαζ έπεζ δζάιεηνμ 

305 m. Aκήηεζ ζημ Πακεπζζηήιζμ ημο Cormell ηζξ HΠA. 

 

Pαδηνηειεζθόπηα κε θαηεπζπλόκελε θεξαία 
Tμ ιεβαθφηενμ ναδζμηδθεζηυπζμ ιε ηαηεοεοκυιεκδ ηεναία ηαζ 

δζάιεηνμ 100 m ανίζηεηαζ ζημ Effelsberg ηδξ Γενιακίαξ ηακηά 

ζηδ Bυκκδ. Eβηαηαζηάεδηε εηεί ημ 1972 απυ ημ Iκζηζημφημ 

Max Planck. 

Tμ δεφηενμ ζε ιέβεεμξ είκαζ ημ πανααμθζηυ ναδζμηδθεζηυπζμ 

ημο Green Bank ζηδ Γ. Bζνηλίκζα ζηζξ Hπα ιε δζάιεηνμ 92 m. 

Aοηυ υιςξ ηζκείηαζ ιυκμ ηαηαηυνοθα δδθαδή παναηδνεί ηαζ 

ηαηαβνάθεζ ναδζμπδβέξ πμο πενκμφκ απυ ημκ ιεζδιανζκυ. 

Γεδμιέκμο υηζ ηα ναδζμηδθεζηυπζα έπμοκ ιζηνή δζαηνζηζηή 

ζηακυηδηα ζε ζπέζδ ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα αθμφ υπςξ είδαιε  

 σ=1,22ι/D (ζε rad) 

Eπεζδή ημ ιήημξ ηφιαημξ θ βζα ηα ναδζμηδθεζηυπζα είκαζ ηδξ 

ηάλδξ ηςκ εηαημζηχκ βζα κά έπμοκ ηδκ αοηή δζαηνζηζηή 

ζηακυηδηα ιε ηα μπηζηά ηδθεζηυπζα εα έπνεπε κα έπμοκ πμθφ 

ιεβάθεξ δζαιέηνμοξ ηεναζχκ θήρεςξ. 

Γζα ημ θυβμ αοηυ δδιζμονβήεδηακ ηα ζφκεεηα ναδζμηδθεζηυπζα 

, ηα ναδζμζοιαμθυιεηνα, υπμο έπμοιε ζφζηδια δφμ ή 

πενζζζμηένςκ ναδζμηδθεζημπίςκ ζε ζπεηζηά ιεβάθεξ 

απμζηάζεζξ ιεηαλφ ημοξ, μπυηε είκαζ ζακ κα έπμοιε έκα 

ναδζμηδθεζηυπζμ ιε δζάιεηνμ ίζδ ιε ηδκ απυζηαζδ πμο ηα 

πςνίγεζ. ημ new Mexico ζηζξ HΠA απμπεναηχεδηε ημ 1980 ημ 

ιεβαθφηενμ ζφκεεημ ναδζμηδθεζηυπζμ ημο ηυζιμο ημ V.L.A 

(Very Large Array) πμο απμηεθείηαζ απυ 27 πανααμθζηέξ 

ηεναίεξ ιε δζάιεηνμ 25 ;  δ ηάεε ιία , πμο ζπδιαηίγμοκ έκα 

ηενάζηζμ Y. www.di
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Kάεε έκαξ αναπίμκαξ ημο Y έπεζ 9 ηεναίεξ ηαζ ιήημξ πενίπμο 

20,8 Km. ηακ μζ 27 αοηέξ πανααμθζηέξ ηεναίεξ είκαζ 

ζηναιέκεξ ζημ ίδζμ ζδιείμ ημο μονακμφ ζζμδοκαιμφκ ιε έκα 

ναδζμηδθεζηυπζμ δζαιέηνμο πενίπμο 27 Km. Έκα 

ηεθεζμπμζδιέκμ δθεηηνμκζηυ ζφζηδια νοειίγεζ ημκ 

πνμζακαημθζζιυ ηςκ ηεναζχκ. Έκα ροηηζηυ ζφζηδια δζαηδνεί 

ημοξ δέηηεξ ζε εενιμηναζία 258 : ηάης απυ ημ ιδδέκ , 

ελαθακίγμκηαξ ηα πανάζζηα ηαζ ηέθμξ έκα ζφιπθεβια απυ 

δθεηηνμκζημφξ οπμθμβζζηέξ επελενβάγεηαζ ηα ζημζπεία πμο 

ζοθθέβμκηαζ δίκμκηαξ απμηεθέζιαηα ζε ανζειμφξ ή εζηυκεξ ζε 

θίβα δεοηενυθεπηα. 

πςξ θαίκεηαζ απυ ηα πζυ πάκς μ ζοκδζαζιυξ ηςκ 

ναδζμηδθεζημπίςκ ζημ New Mexico απμηεθεί ηδ ζπμοδαζυηενδ 

εβηαηάζηαζδ ηδξ ζφβπνμκδξ Pαδζμαζηνμκμιίαξ. 
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Παξάξηεκα ΙΙΙ 

ημζπεζχδεζξ αζηνμκμιζηέξ βκχζεζξ 
 

 
 

 

*Βαζζηή πδβή αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Μάκμο 

Γακέγδξ ηαζ ηνάημο Θεμδμζίμο: «Τν Σύκπαλ πνπ αγάπεζα – 

Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή», Δηδυζεζξ Γίαοθμξ, Αεήκα 1998 www.di
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Oπξάληα ζθαίξα 
 

 
 

Ακ ιζα υιμνθδ ηαθμηαζνζάηζηδ κφπηα ζηνέρμοιε ημ αθέιια ιαξ 

ζημκ μονακυ, εα έπμοιε ηδκ εκηφπςζδ υηζ υθα η’ αζηένζα 

ανίζημκηαζ ημπμεεηδιέκα ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα ιζαξ 

ηενάζηζαξ ζθαίναξ, ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ, πμο έπεζ ςξ ηέκηνμ ηδξ 

ηδ Γδ. Λυβς ηδξ πενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ ιε 

ηαηεφεοκζδ απυ ηδ δφζδ πνμξ ηδκ ακαημθή, δ μονάκζα ζθαίνα 

θαίκεηαζ κα πενζζηνέθεηαζ ιε ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ, απυ ηδκ 

ακαημθή πνμξ ηδ δφζδ, βφνς απυ έκακ άλμκα πενζζηνμθήξ πμο 

είκαζ πνμέηηαζδ ημο άλμκα πενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ. O άλμκαξ αοηυξ 

ηέικεζ ηδκ μονάκζα ζθαίνα ζε δφμ ζδιεία, ημκ αυνεζμ μονάκζμ www.di
av
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πυθμ (Π) ηαζ ημκ κυηζμ μονάκζμ πυθμ (Π'). O άλμκαξ ΠΠ' 

μκμιάγεηαζ άλμκαξ ημο ηυζιμο. 

Kάεε επίπεδμ πμο δζένπεηαζ απυ ημ ηέκηνμ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ 

ηδκ ηέικεζ ηαηά έκα ιέβζζημ ηφηθμ. Oιμίςξ οπάνπεζ ιυκμ έκαξ 

ιέβζζημξ ηφηθμξ πμο δζένπεηαζ απυ δφμ ηοπαία ζδιεία  ηαζ ' ηδξ 

μονάκζαξ ζθαίναξ. Tμ ηυλμ ημο ιέβζζημο ηφηθμο πμο εκχκεζ ηα δφμ 

ζδιεία  ηαζ  ' μκμιάγεηαζ βςκζχδδξ απυζηαζή ημοξ. H βςκζχδδξ 

απυζηαζδ δεκ απμηεθεί ιέηνμ ηδξ πναβιαηζηήξ απυζηαζδξ δφμ 

άζηνςκ, αθθά ηδξ απυζηαζδξ ηςκ πνμαμθχκ ημοξ πάκς ζηδκ 

μονάκζα ζθαίνα, ηαηά ιήημξ ηςκ δζεοεφκζεςκ ηςκ μπηζηχκ 

αηηίκςκ ημοξ. Oπηζηή αηηίκα εκυξ άζηνμο μκμιάγμοιε ηδκ αηηίκα 

ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ πμο ζοκδέεζ ημ ιάηζ ημο παναηδνδηή ιε ημ 

άζηνμ. 

Kαεμνζζιυξ ηδξ εέζδξ εκυξ άζηνμο 

 

Γήηλεο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο 
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Eπεζδή δ ιέεμδμξ ηαεμνζζιμφ ηδξ εέζδξ εκυξ άζηνμο πάκς ζηδκ 

μονάκζα ζθαίνα απμηεθεί απθή θμβζηή πνμέηηαζδ ηδξ ιεευδμο 

ηαεμνζζιμφ ηδξ εέζδξ εκυξ ζδιείμο πάκς ζηδ βήζκδ ζθαίνα, εα 

ήηακ ανηεηά εκδζαθένμκ κα οπεκεοιίζμοιε ηάπμζα ζημζπεία 

πνμζδζμνζζιμφ ηςκ βήζκςκ βεςβναθζηχκ ζοκηεηαβιέκςκ. H Γδ 

πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ ηαηεφεοκζδ δφζδξ - ακαημθήξ, βφνς απυ 

έκα θακηαζηζηυ άλμκα πμο ηδκ ηέικεζ ζε δφμ ζδιεία, ημκ αυνεζμ 

(B.Π) ηαζ ημκ κυηζμ (N.Π) βεςβναθζηυ πυθμ. 

O ιέβζζημξ ηφηθμξ πμο ημ επίπεδυ ημο ηέικεζ ηάεεηα ημκ άλμκα ηδξ 

Γδξ μκμιάγεηαζ βήζκμξ ζζδιενζκυξ ηαζ πςνίγεζ ηδ Γδ ζε δφμ 

διζζθαίνζα, ημ αυνεζμ ηαζ ημ κυηζμ. Kάεε επίπεδμ πανάθθδθμ πνμξ 

ημ επίπεδμ ημο ζζδιενζκμφ ηέικεζ ηδ βήζκδ ζθαίνα ηαηά ηφηθμοξ 

ιζηνυηενμοξ, αθθά πανάθθδθμοξ πνμξ ημκ ζζδιενζκυ. Πάκς ζηδκ 

επζθάκεζα ηδξ Γδξ ιπμνμφιε κα πανάλμοιε άπεζνμοξ πανάθθδθμοξ 

πνμξ ημκ ζζδιενζκυ ηφηθμοξ. 

Oκμιάγμοιε βεςβναθζηυ ιεζδιανζκυ ηάεε ιέβζζημ ηφηθμ ηδξ 

βήζκδξ ζθαίναξ πμο πενκάεζ απυ ημκ αυνεζμ ηαζ κυηζμ βεςβναθζηυ 

πυθμ. Eίκαζ θακενυ υηζ οπάνπμοκ άπεζνμζ βεςβναθζημί 

ιεζδιανζκμί, δζαθμνεηζημί ιεηαλφ ημοξ, πμο ιπμνμφκ κα 

παναπημφκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ βήζκδξ ζθαίναξ. Aοηυ υιςξ πμο έπεζ 

ζδζαίηενδ ζδιαζία είκαζ υηζ απυ ηάεε ζδιείμ ηδξ βήζκδξ ζθαίναξ 

δζένπεηαζ ιυκμ έκαξ πανάθθδθμξ πνμξ ημκ ζζδιενζκυ ηφηθμξ ηαζ 

έκαξ ιυκμ βεςβναθζηυξ ιεζδιανζκυξ. Έηζζ, ηάεε ζδιείμ ηδξ βήζκδξ 

ζθαίναξ μνίγεηαζ ςξ δ ημιή εκυξ πανάθθδθμο πνμξ ημκ ζζδιενζκυ 

ηφηθμο ηαζ ηάπμζμο ζοβηεηνζιέκμο ιεζδιανζκμφ. Eπεζδή υιςξ μζ 

δφμ πνμδβμφιεκμζ βήζκμζ ηφηθμζ δεκ έπμοκ έκα αθθά δφμ ζδιεία 

ημιήξ, δδιζμονβήεδηε δ ακάβηδ  ααειμθυβδζδξ ηςκ ηφηθςκ ημο 

ζζδιενζκμφ ηαζ ηςκ ιεζδιανζκχκ, ηαεχξ ηαζ μ ηαεμνζζιυξ ςξ 

πνχημο ηάπμζμο ιεζδιανζκμφ. Ωξ πνχημξ ιεζδιανζκυξ μνίζηδηε, 

ιεηά απυ δζεεκή ζοιθςκία, μ ιεζδιανζκυξ πμο δζένπεηαζ απυ ημ 

Παθαζυ Aζηενμζημπείμ ημο Γηνήκμοζηξ. Tμ ζδιείμ ημιήξ ημο 

πνχημο αοημφ ιεζδιανζκμφ ιε ημκ ζζδιενζκυ απμηεθεί ηδκ ανπή www.di
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ηδξ ααειμθυβδζδξ ημο ηφηθμο ημο ζζδιενζκμφ, ηαηά ηδ δζεφεοκζδ 

ηδκ ακηίεεηδ ηδξ ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ. 

Kαθφπημκηαξ θμζπυκ ηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ ιε έκα θακηαζηζηυ 

δίηηομ πανάθθδθςκ ηφηθςκ ηαζ ιεζδιανζκχκ, πμο ηέικμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ, ιπμνμφιε κα πνμζδζμνίζμοιε ηδ εέζδ μπμζμοδήπμηε 

ζδιείμο ζηδκ επζθάκεζά ηδξ, πνμζδζμνίγμκηαξ αηνζαχξ ημκ 

πανάθθδθμ ηφηθμ ηαζ ημκ ιεζδιανζκυ πμο ανίζηεηαζ ημ ζδιείμ, 

απυ ηζξ απμζηάζεζξ ημοξ απυ ημκ ζζδιενζκυ ηαζ ημκ πνχημ 

ιεζδιανζκυ ακηίζημζπα. 

Έζης υηζ έπμοιε έκακ ηυπμ T ζηδκ επζθάκεζα ηδξ Γδξ ηαζ εέθμοιε 

κα πνμζδζμνίζμοιε ηζξ βεςβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο. Φένκμοιε 

ανπζηά ημκ βεςβναθζηυ ιεζδιανζκυ BTTON, πμο δζένπεηαζ απυ 

ημκ ηυπμ αοηυ. H δίεδνδ βςκία πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ημκ 

ιεζδιανζκυ ημο ηυπμο ηαζ ημκ ιεζδιανζκυ ημο Γηνήκμοζηξ 

BGG0N μνίγεζ ημ βεςβναθζηυ ιήημξ θ ημο ηυπμο ηαζ ιεηνζέηαζ 

πάκς ζημκ ζζδιενζκυ, θ = GoTo ιε ανπή ημ ζδιείμ Go, απυ 0° έςξ 

180° (ή απυ 0 έςξ 12 χνεξ), δοηζηά (+), ή ακαημθζηά (-) ημο 

Γηνήκμοζηξ. θμζ μζ ηυπμζ πμο ανίζημκηαζ ζημκ ίδζμ ιεζδιανζκυ 

έπμοκ ημ ίδζμ βεςβναθζηυ ιήημξ θ. H βςκία πμο ζπδιαηίγεζ δ 

δζεφεοκζδ ηδξ ηαηαηυνοθδξ ημο ηυπμο KT ιε ημκ βήζκμ ζζδιενζκυ 

μκμιάγεηαζ βεςβναθζηυ πθάημξ θ ημο ηυπμο ηαζ ιεηνζέηαζ πάκς 

ζημκ ιεζδιανζκυ ημο ηυπμο απυ 0° (ζημκ ζζδιενζκυ) ιέπνζ +90° 

ζημκ αυνεζμ πυθμ, ηαζ απυ 0° ιέπνζ -90° ζημκ κυηζμ πυθμ. 

Γζα κα πνμζδζμνίζμοιε θμζπυκ ηδ εέζδ ηάπμζμο ζδιείμο πάκς 

ζηδκ μονάκζα ζθαίνα, εα πνέπεζ ανπζηά κα μνίζμοιε έκα ζφζηδια 

δφμ ηεικμιέκςκ ιέβζζηςκ μονάκζςκ ηφηθςκ, πμο εα 

δδιζμονβήζμοκ ζηδκ επζθάκεζα ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ ημ δίηηομ 

ηςκ ηφηθςκ ηςκ μπμίςκ μζ ημιέξ εα πνμζδζμνίζμοκ ηδ εέζδ ηςκ 

ζδιείςκ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ. Aκάθμβα ιε ημ ανπζηυ ζφζηδια 

ηεικμιέκςκ mégistvn μονάκζςκ ηφηθςκ πμο επζθέβμοιε, ιπμνμφιε 

κα μνίζμοιε δζάθμνα ζοζηήιαηα ζοκηεηαβιέκςκ, ηα μπμία 

πενζβνάθμοιε ζηδ ζοκέπεζα. www.di
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ύζηεκα Oξηδόληησλ πληεηαγκέλσλ  (A, π) 

 

 
Ωξ ηαηαηυνοθδ εκυξ ηυπμο πάκς ζηδ βήζκδ ζθαίνα μνίγμοιε ηδ 

δζεφεοκζδ ημο κήιαημξ ηδξ ζηάειδξ ζημκ ηυπμ αοηυ. H 

ηαηαηυνοθδ εκυξ ηυπμο, πνμεηηεζκυιεκδ, ηέικεζ ηδκ μονάκζα 

ζθαίνα ζε δφμ ζδιεία, ημ Zεκίε (Z) ηαζ ημ Nαδίν (Nα). www.di
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Oκμιάγμοιε μνίγμκηα εκυξ ηυπμο ημκ ιέβζζημ ηφηθμ ηδξ μονάκζαξ 

ζθαίναξ πμο ηέικεζ ηάεεηα ηδκ ηαηαηυνοθδ ημο ηυπμο αοημφ. O 

ιέβζζημξ ηφηθμξ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ 

ηαηαηυνοθδ ημο ηυπμο, δζένπεηαζ δδθαδή απυ ημ Zεκίε ηαζ ημ 

Nαδίν, μκμιάγεηαζ ηαηαηυνοθμξ ηφηθμξ. O ιέβζζημξ ηφηθμξ ηδξ 

μονάκζαξ ζθαίναξ, πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ ηαηαηυνοθδ ημο ηυπμο 

ηαζ ημκ άλμκα ημο ηυζιμο ΠΠ', μκμιάγεηαζ μονάκζμξ ιεζδιανζκυξ. 

Tέικεζ ημκ μνίγμκηα ζε δφμ ζδιεία, ημκ αμννά (B) ηαζ ημκ κυημ 

(N), ηαζ ηαοηίγεηαζ ιε ημκ ηαηαηυνοθμ ημο κυημο. H βναιιή αμννά 

- κυημο (BN) μκμιάγεηαζ ιεζδιανζκή βναιιή, ηαζ δ ηάεεημξ 

δζάιεηνμξ (AΓ) πνμξ αοηήκ, πμο μνίγεζ ηα ζδιεία ακαημθήξ (A) ηαζ 

δφζδξ (Γ), μκμιάγεηαζ άλμκαξ ημο ιεζδιανζκμφ. 

H ακαημθή ανίζηεηαζ πάκημηε ζηα δελζά ημο παναηδνδηή, υηακ 

αοηυξ είκαζ ζηναιιέκμξ πνμξ ημκ αμννά. Tμ ζφζηδια ηςκ 

μνζγυκηζςκ ζοκηεηαβιέκςκ έπεζ ςξ ιέβζζημοξ ηφηθμοξ ακαθμνάξ 

ημκ μνίγμκηα ηαζ ημκ ηαηαηυνοθμ ημο κυημο ημο ηυπμο. Πάκς ζημκ 

μνίγμκηα, ανπή ιέηνδζήξ ημο έπμοιε μνίζεζ ημ ζδιείμ ημο κυημο 

(N). 

Eάκ εέθμοιε κα ανμφιε ηζξ μνζγυκηζεξ ζοκηεηαβιέκεξ εκυξ άζηνμο 

 πάκς ζηδκ μονάκζα ζθαίνα, θένμοιε ανπζηά ημκ ηαηαηυνοθμ 

ηφηθμ ημο άζηνμο ZNα. O ιέβζζημξ αοηυξ ηφηθμξ ηέικεζ ημκ 

μνίγμκηα ζε έκα ζδιείμ μ. Tμ ηυλμ Nμ μκμιάγεηαζ αγζιμφεζμ, A, 

ημο αζηενζμφ ηαζ μνίγεηαζ ςξ δ ακηίζημζπδ επίπεδδ ηδξ δίεδνδξ 

βςκίαξ πμο ζπδιαηίγεηαζ απυ ημ επίπεδμ ημο ηαηαηυνοθμο ημο 

κυημο ηαζ ημο ηαηαηυνοθμο ηφηθμο ημο αζηενζμφ. H ιέηνδζδ ημο 

αγζιμφεζμο βίκεηαζ πάκς ζημκ μνίγμκηα, απυ 0° έςξ 360°, ηαηά ηδκ 

ακάδνμιδ θμνά (θμνά ηςκ δεζηηχκ ημο νμθμβζμφ), ιε ανπή 

ιέηνδζδξ ημ ζδιείμ ημο κυημο N. Tμ αγζιμφεζμ ζηδ Nαοηζθία, ζηδ 

πδθαζμθμβία ηαζ ζηδκ Oνεζααζία μνίγεηαζ ιε ανπή ημκ αμννά, 

εεςνχκηαξ υηζ αγζιμφεζμ είκαζ δ βςκία πμνείαξ ζε ζπέζδ ιε ημκ 

αμννά. www.di
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Tμ ηυλμ o είκαζ δ δεφηενδ ζοκηεηαβιέκδ πμο οπμθμβίγμοιε ηαζ 

μκμιάγεηαζ φρμξ ημο αζηενζμφ, ο. Ωξ φρμξ εκυξ άζηνμο μνίγεηαζ δ 

βςκζχδδξ απυζηαζή ημο απυ ημκ μνίγμκηα ημο ηυπμο. Mεηνζέηαζ 

πάκς ζημκ ηαηαηυνοθμ ηφηθμ ημο άζηνμο απυ 0° ιέπνζ +90° απυ 

ημκ μνίγμκηα πνμξ ημ Zεκίε, Z, ή απυ 0° έςξ -90° απυ ημκ μνίγμκηα 

πνμξ ημ Nαδίν, Nα, ημο ηυπμο. H ζοιπθδνςιαηζηή ημο φρμοξ 

βςκία z = 90°-ο μκμιάγεηαζ γεκζεία απυζηαζδ ημο άζηνμο ηαζ 

ιεηνζέηαζ πάκς ζημκ ηαηαηυνοθμ ημο άζηνμο απυ 0° έςξ 180° 

πνμξ ημ Nαδίν, ιε ανπή ιέηνδζδξ ημ Zεκίε. Tμ αγζιμφεζμ (A) ηαζ 

ημ φρμξ (ο) ηάεε άζηνμο (A,ο) απμηεθμφκ ηζξ μνζγυκηζεξ 

ζοκηεηαβιέκεξ ημο. Tμ ζφζηδια ηςκ μνζγυκηζςκ ζοκηεηαβιέκςκ 

είκαζ αοηυ πμο ακηζθαιαακυιαζηε άιεζα ηαζ ημ μπμίμ απμηεθεί ημ 

θοζζηυ ζφζηδια παναηδνήζεςκ. 

 

ύζηεκα Iζεκεξηλώλ πληεηαγκέλσλ  (H, δ)  
 

ημ ζφζηδια αοηυ ααζζημί ιέβζζημζ μονάκζμζ ηφηθμζ είκαζ μ 

μονάκζμξ ζζδιενζκυξ IμI' ηαζ μ μονάκζμξ ιεζδιανζκυξ ΠZΠ'Nα 

πμο ζοιπίπηεζ ιε ημκ ςνζαίμ ημο κυημο ΠNΠ'. O μονάκζμξ 

ζζδιενζκυξ είκαζ μ ιέβζζημξ ηφηθμξ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ πμο, 

απμηεθχκηαξ πνμέηηαζδ ημο βήζκμο ζζδιενζκμφ, ηέικεζ ηάεεηα ημκ 

άλμκα ημο ηυζιμο ΠΠ'. O μονάκζμξ ιεζδιανζκυξ ΠZΠ'Nα είκαζ μ 

ιέβζζημξ ηφηθμξ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ πμο μνίγεηαζ απυ ηδκ 

ηαηαηυνοθδ ZNα ηαζ ημκ άλμκα ημο ηυζιμο ΠΠ', είκαζ δε ηάεεημξ 

ζημκ μνίγμκηα ημο ηυπμο ηαζ ζημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ. 

Ωνζαίμ ηφηθμ εκυξ άζηνμο ή εκυξ ζδιείμο ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ 

μκμιάγμοιε ημκ ιέβζζημ ηφηθμ ηδξ, πμο μνίγεηαζ απυ ημκ άλμκα 

ημο ηυζιμο ΠΠ' ηαζ ημ αζηένζ  ή ημ ζοβηεηνζιέκμ ζδιείμ ηδξ. Oζ 

ζζδιενζκέξ ζοκηεηαβιέκεξ ημο άζηνμο  είκαζ δ ςνζαία βςκία H = 

Iμ ηαζ δ απυηθζζδ δ = μ. πςξ αηνζαχξ ζηζξ μνζγυκηζεξ 

ζοκηεηαβιέκεξ, δ ςνζαία βςκία H ημο άζηνμο είκαζ δ δίεδνδ βςκία 

πμο μνίγεηαζ απυ ημ επίπεδμ ημο ςνζαίμο ημο κυημο (ή ημο www.di
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μονάκζμο ιεζδιανζκμφ) ηαζ ημο ςνζαίμο ηφηθμο ημο άζηνμο ΠΠ'. 

Mεηνζέηαζ πάκς ζημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ ιε ανπή ημ ζδιείμ I απυ 

0° έςξ 360° ηαηά ηδκ ακάδνμιδ θμνά. 

 

 
 

H απυηθζζδ δ = μ ημο αζηενζμφ είκαζ δ βςκζχδδξ απυζηαζή ημο 

απυ ημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ. Mεηνζέηαζ πάκς ζημκ ςνζαίμ ηφηθμ 

ημο άζηνμο ΠΠ' απυ 0° έςξ +90 ιμίνεξ απυ ημκ ζζδιενζκυ πνμξ 

ημκ αυνεζμ πυθμ Π, ηαζ απυ 0° έςξ -90° πνμξ ημκ κυηζμ πυθμ Π' ηδξ www.di
av
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μονάκζαξ ζθαίναξ. H ζοιπθδνςιαηζηή ηδξ απυηθζζδξ βςκία  

P = 90°-δ μκμιάγεηαζ πμθζηή απυζηαζδ ημο άζηνμο ηαζ ιεηνζέηαζ 

πάκς ζημκ ςνζαίμ ηφηθμ ημο άζηνμο, ιε ανπή ημκ αυνεζμ μονάκζμ 

πυθμ πνμξ ημκ κυηζμ πυθμ απυ 0° έςξ 180°. Tμ ζφζηδια αοηυ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηζξ παναηδνήζεζξ ιε ηδθεζηυπζμ ηαζ ζηδ ιεθέηδ 

ηδξ ηίκδζδξ ηςκ μονακίςκ ζςιάηςκ ζε ζπέζδ ιε ημκ ιεζδιανζκυ 

ημο παναηδνδηή. 

 

Eθιεηπηηθή 

 
Πάκς ζηδκ μονάκζα ζθαίνα μ Hθζμξ θαίκεηαζ κα δζαβνάθεζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα εκυξ έημοξ έκακ ιέβζζημ ηφηθμ πμο μκμιάγεηαζ 

εηθεζπηζηή, απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εηθείρεζξ ηδξ εθήκδξ 

ζοιααίκμοκ ηαηά ηζξ πενζυδμοξ πμο δ ηνμπζά ηδξ ηέικεζ ημκ ιέβζζημ www.di
av
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αοηυκ ηφηθμ. Tδ γχκδ πμο εηηείκεηαζ 8 ιμίνεξ εηαηένςεεκ ηδξ 

εηθεζπηζηήξ ηδκ μκμιάγμοιε γςδζαηή γχκδ, εθυζμκ ιέζα ζηα υνζά 

ηδξ ανίζημκηαζ υθμζ μζ γςδζαημί αζηενζζιμί· επίζδξ εκηυξ αοηήξ 

ηζκμφκηαζ υθμζ ζπεδυκ μζ πθακήηεξ ηαζ δ εθήκδ. 

Tδ γςδζαηή γχκδ ηδ πςνίγμοιε ζε 12 ίζα ιένδ (δςδεηαηδιυνζα) 

ηα μπμία δ αζηνμθμβία μκμιάγεζ μίημοξ. Λυβς υιςξ ημο 

θαζκμιέκμο ηδξ ιεηάπηςζδξ ημο άλμκα ηδξ Γδξ ηαζ ηςκ 

ζζδιενζκχκ ζδιείςκ (ζεθ. 86), μζ μίημζ ιεηαημπίγμκηαζ ζοκεπχξ ζε 

ζπέζδ ιε ημοξ γςδζαημφξ αζηενζζιμφξ. 

O Ήθζμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εηήζζαξ πμνείαξ ημο πάκς ζηδκ 

μονάκζα ζθαίνα θαίκεηαζ κα δζένπεηαζ δζαδμπζηά απυ υθμοξ ημοξ 

μίημοξ πμο ηαηέπμκηαζ απυ ημοξ  γςδζαημφξ αζηενζζιμφξ. Eηηυξ 

αοημφ θαίκεηαζ κα ιεηαηζκείηαζ, πάκς ζηδκ μονάκζα ζθαίνα, ηαηά 

ιία πενίπμο ιμίνα πνμξ ηδκ ακαημθή. Έηζζ, ακ ιία διένα μ Ήθζμξ 

ιεζμονακεί ηαοηυπνμκα ιε έκα άθθμ αζηένζ, ζηδκ επυιεκδ 

ιεζμονάκδζδ ημο άζηνμο μ Ήθζμξ εα ανίζηεηαζ ιία ιμίνα 

ακαημθζηυηενα. Aκ θμζπυκ, ζήιενα, μ Ήθζμξ ανίζηεηαζ ζηδκ 

πενζμπή εκυξ ζοβηεηνζιέκμο γςδζαημφ αζηενζζιμφ, ιεηά απυ έκα 

ιήκα εα πνμαάθθεηαζ ζηδκ πενζμπή ηάπμζμο άθθμο, πμο εα απέπεζ 

απυ ημκ πνχημ 30 πενίπμο ιμίνεξ ακαημθζηυηενα. 

Aημθμοεχκηαξ αοηή ηδκ πμνεία ζήιενα μ Ήθζμξ ιπαίκεζ ζηδκ 

πενζμπή ημο γςδζαημφ αζηενζζιμφ ημο Kνζμφ ζηα ηέθδ Aπνζθίμο 

ηαζ ακά ιήκα πενίπμο ζοκακηά ημοξ οπυθμζπμοξ. πςξ ακαθέναιε, 

θυβς ημο θαζκμιέκμο ηδξ ιεηάπηςζδξ ημο άλμκα ηδξ Γδξ (ζεθ. 86) 

μζ εέζεζξ ηςκ δςδεηαηδιμνίςκ ιεηαημπίγμκηαζ ζοκεπχξ. Έηζζ, ηδκ 

επμπή ημο Iππάνπμο (2μξ π.X. αζχκαξ) μ αζηενζζιυξ ημο Kνζμφ 

ανζζηυηακ ζημ πνχημ δςδεηαηδιυνζμ (0 - 30 ιμίνεξ) ημο γςδζαημφ 

ηφηθμο, εκχ ζήιενα ανίζηεηαζ ζημ ηεθεοηαίμ (330 - 360 ιμίνεξ). 

Παναηδνμφιε, θμζπυκ, ιζα ιεηαηυπζζδ 30° ακαημθζηυηενα, έηζζ 

χζηε ηδ εέζδ πμο ηαηείπε επί Iππάνπμο μ Kνζυξ ζήιενα ηδκ 

ηαηαθαιαάκεζ μ αζηενζζιυξ ηςκ Iπεφςκ. www.di
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H εηθεζπηζηή ζπδιαηίγεζ ιε ημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ βςκία ίζδ ιε ε = 

23° 27', πμο θέβεηαζ θυλςζδ ηδξ εηθεζπηζηήξ. Eάκ δεκ οπήνπε δ 

ηθίζδ αοηή ηαζ μ άλμκαξ ηδξ Γδξ ήηακ ηάεεημξ ζηδκ εηθεζπηζηή, 

ηυηε ημ ηάεε βήζκμ διζζθαίνζμ εα δεπυηακ ηάεε διένα ηδκ ίδζα 

πμζυηδηα δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ έηζζ υθεξ μζ ιένεξ ηαζ μζ 

κφπηεξ εα ήηακ ίζεξ ιεηαλφ ημοξ, βεβμκυξ πμο ζήιενα ζοιααίκεζ 

ιυκμ ζηζξ πενζμπέξ ημο ζζδιενζκμφ. Eκχ θμζπυκ μ δζαπςνζζιυξ 

ιέναξ ηαζ κφπηαξ μθείθεηαζ ζηδκ πενζζηνμθζηή ηίκδζδ ηδξ Γδξ 

βφνς απυ ημκ άλμκά ηδξ, δ ακζζυηδηα ηδξ ιέναξ ηαζ ηδξ κφπηαξ 

μθείθεηαζ ζηδ εέζδ ημο επζπέδμο ηδξ ηνμπζάξ ηδξ Γδξ βφνς απυ ημκ 

Ήθζμ. Γζ’ αοηυ ημ ηαθμηαίνζ μζ ιένεξ είκαζ ανηεηά ιεβαθφηενεξ απυ 

ηζξ κφπηεξ, εκχ ημ ακηίεεημ ζοιααίκεζ ημκ πεζιχκα. ηζξ πμθζηέξ 

πενζμπέξ μζ ιένεξ ημ ηαθμηαίνζ βίκμκηαζ ηυζμ ιεβάθεξ, πμο 

δζανημφκ έλζ ιήκεξ. Έλζ ιήκεξ επίζδξ δζανημφκ μζ κφπηεξ ημο 

πεζιχκα. 

O ζζδιενζκυξ ηαζ δ εηθεζπηζηή ηέικμκηαζ ζε δφμ ακηζδζαιεηνζηά 

ζδιεία, ηα β ηαζ β', πμο μκμιάγμκηαζ ζζδιενζκά ζδιεία. Tμ ζδιείμ β 

μκμιάγεηαζ εανζκυ ζζδιενζκυ ζδιείμ ή ακααζαάγςκ ζφκδεζιμξ, 

δζυηζ απυ αοηυ πενκάεζ μ Ήθζμξ ζηζξ 21 Mανηίμο, ακεααίκμκηαξ απυ 

ημ κυηζμ διζζθαίνζμ ζημ αυνεζμ, μνζμεεηχκηαξ έηζζ ηδκ έκανλδ ηδξ 

επμπήξ ηδξ άκμζλδξ. Tμ ζδιείμ β' ακηίεεηα μκμιάγεηαζ θεζκμπςνζκυ 

ζζδιενζκυ ζδιείμ ή ηαηααζαάγςκ ζφκδεζιμξ. Aπυ ημ ζδιείμ αοηυ 

πενκάεζ μ Ήθζμξ ζηζξ 22 επηειανίμο ηαηεααίκμκηαξ απυ ημ αυνεζμ 

ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ. ηακ μ Ήθζμξ ανίζηεηαζ ζημ β', ανπίγεζ ημ 

θεζκυπςνμ. Kαηά ηζξ δφμ αοηέξ διενμιδκίεξ (21 Mανηίμο ηαζ 22 

επηειανίμο) έπμοιε ηζξ θεβυιεκεξ ζζδιενίεξ. Tζξ διένεξ αοηέξ μζ 

αηηίκεξ ημο Ήθζμο είκαζ ηάεεηεξ ζημκ ζζδιενζκυ ηαζ ζε μθυηθδνδ 

ηδ Γδ δ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ είκαζ ίζδ ιε ηδ δζάνηεζα ηδξ ιέναξ. 

Mεηαλφ ηςκ δφμ αοηχκ διενμιδκζχκ ζημ αυνεζμ διζζθαίνζμ 

επζηναημφκ μζ επμπέξ ηδξ άκμζλδξ ηαζ ημο ηαθμηαζνζμφ, ηαηά ηζξ 

μπμίεξ μζ ιένεξ είκαζ ιεβαθφηενεξ απυ ηζξ κφπηεξ. Tμ ακηίεεημ 

ζοιααίκεζ ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ. www.di
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Tδ δζάιεηνμ ββ' ηδξ εηθεζπηζηήξ ηαζ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ ηδκ 

μκμιάγμοιε βναιιή ηςκ ζζδιενζχκ ή ζζδιενζκή βναιιή. H 

δζάιεηνμξ EE' ηδξ εηθεζπηζηήξ πμο είκαζ ηάεεηδ ζηδ βναιιή ηςκ 

ζζδιενζχκ μκμιάγεηαζ βναιιή ηςκ ηνμπχκ ή βναιιή ηςκ 

δθζμζηαζίςκ. Aπυ ηζξ 21 Mανηίμο, δ ιένα πνμμδεοηζηά ιεβαθχκεζ 

ιέπνζ ηζξ 21 Iμοκίμο. Tυηε μ Ήθζμξ πενκάεζ απυ ημ E ηαζ έπμοιε ηδ 

ιεβαθφηενδ ιένα. Aπυ ημ ζδιείμ E' μ Ήθζμξ πενκάεζ ζηζξ 22 

Γεηειανίμο ηαζ ηυηε παναηδνείηαζ δ ιεβαθφηενδ κφπηα. Tα 

ακηίεεηα αηνζαχξ ζοιααίκμοκ ζημ κυηζμ διζζθαίνζμ ηδξ Γδξ. ηα 

ζδιεία E ηαζ E' δ ηνμπζά ημο Ήθζμο «ηνέπεηαζ», αθθάγεζ δδθαδή 

πμνεία ηαηεοεοκυιεκδ πνμξ ημ άθθμ διζζθαίνζμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ 

ηα ζδιεία E ηαζ E' θέβμκηαζ εενζκή ηαζ πεζιενζκή ηνμπή ακηίζημζπα. 

Πμθθέξ θμνέξ υιςξ μκμιάγμοιε ηα ζδιεία E ηαζ E' δθζμζηάζζα, 

δζυηζ ζηα ζδιεία αοηά μ Ήθζμξ θαίκεηαζ ζακ κα ζηέηεηαζ. Tμ E 

μκμιάγεηαζ εενζκυ δθζμζηάζζμ ηαζ δ απυηθζζδ ημο Ήθζμο υηακ 

πενκάεζ απυ αοηυ είκαζ + ε = + 23° 27'. Tμ E' μκμιάγεηαζ πεζιενζκυ 

δθζμζηάζζμ  ηαζ πανμοζζάγεζ απυηθζζδ - ε = - 23° 27'. ηακ μ 

Ήθζμξ ανίζηεηαζ ζηα ζδιεία E ηαζ E' ανπίγεζ ακηίζημζπα ημ 

ηαθμηαίνζ ηαζ μ πεζιχκαξ. 

 

ύζηεκα νπξαλνγξαθηθώλ ζπληεηαγκέλσλ  (α, δ) 

Oζ μονακμβναθζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ είκαζ έκα ζφζηδια πανυιμζμ ιε 

ημ ζφζηδια ζζδιενζκχκ ζοκηεηαβιέκςκ. ημ ζφζηδια αοηυ 

ααζζημί ηφηθμζ είκαζ μ μονάκζμξ ζζδιενζκυξ ηαζ μ ςνζαίμξ ηφηθμξ 

ημο β, δδθαδή μ ιέβζζημξ ηφηθμξ ΠβΠ' πμο πενκάεζ απυ ημοξ 

πυθμοξ ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ ηαζ ημ εανζκυ ζδιείμ β. Eζδζηά μ 

ςνζαίμξ ηφηθμξ ΠβΠ'β', πμο πενκάεζ απυ ηα ζζδιενζκά ζδιεία, 

μκμιάγεηαζ ηυθμονμξ ηςκ ζζδιενζχκ. Oζ μονακμβναθζηέξ 

ζοκηεηαβιέκεξ εκυξ άζηνμο είκαζ δ μνεή ακαθμνά α = βμ ηαζ δ 

απυηθζζδ δ = μ. H μνεή ακαθμνά α εκυξ άζηνμο είκαζ 

μοζζαζηζηά δ δίεδνδ βςκία πμο μνίγεηαζ απυ ημκ ςνζαίμ ηφηθμ ημο 

β ηαζ ημκ ςνζαίμ ηφηθμ ημο άζηνμο. Mεηνζέηαζ πάκς ζημκ www.di
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ζζδιενζκυ ιε ανπή ημ β, ηαηά 

ηδκ μνεή θμνά (ακηίεεηδ ηδξ 

ηίκδζδξ ηςκ δεζηηχκ ημο 

νμθμβζμφ), απυ 0° έςξ 360° ή 

ζοκδεέζηενα απυ 0 έςξ 24 

χνεξ. H απυηθζζδ δ ημο 

άζηνμο έπεζ ήδδ μνζζεεί ζηζξ 

ζζδιενζκέξ ζοκηεηαβιέκεξ. Tμ 

ζφζηδια ηςκ μονακμβναθζηχκ 

ζοκηεηαβιέκςκ  (α,δ) είκαζ 

βεκζηά ακελάνηδημ απυ ημκ 

ηυπμ ηαζ ημκ πνυκμ 

παναηήνδζδξ ηςκ άζηνςκ ηαζ 

πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ 

ζφκηαλδ αζηνζηχκ ηαηαθυβςκ 

ηαζ πανηχκ. 

 

ύζηεκα εθιεηπηηθώλ 

ζπληεηαγκέλσλ  (ι,β) 

Kφηθμ πθάημοξ εκυξ άζηνμο 

μκμιάγμοιε ημκ ιέβζζημ ηφηθμ 

ηδξ μονάκζαξ ζθαίναξ πμο 

δζένπεηαζ απυ ημ άζηνμ ηαζ απυ 

ημοξ πυθμοξ P ηαζ P' ηδξ 

εηθεζπηζηήξ. ημ ζφζηδια 

εηθεζπηζηχκ ζοκηεηαβιέκςκ ςξ 

ααζζημί ιέβζζημζ ηφηθμζ 

μνίγμκηαζ δ εηθεζπηζηή EβE'β' ηαζ μ ηφηθμξ πθάημοξ PβP' ημο 

ζδιείμο β. 

Ωξ εηθεζπηζηέξ ζοκηεηαβιέκεξ μνίγμοιε: 

Tμ εηθεζπηζηυ ιήημξ θ = βμ, ηδ δίεδνδ δδθαδή βςκία πμο μνίγεηαζ 

απυ ημκ ηφηθμ πθάημοξ ημο β ηαζ ημκ ηφηθμ πθάημοξ ημο άζηνμο. www.di
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Mεηνζέηαζ πάκς ζηδκ εηθεζπηζηή ιε ανπή ημ ζδιείμ β, ηαηά ηδκ 

μνεή θμνά, απυ 0° έςξ 360°. 

Tμ εηθεζπηζηυ πθάημξ α = μ, ηδ βςκζχδδ δδθαδή απυζηαζδ ημο 

άζηνμο απυ ηδκ εηθεζπηζηή. Mεηνζέηαζ πάκς ζημκ ηφηθμ πθάημοξ 

ημο άζηνμο απυ 0° έςξ +90°, απυ ηδκ εηθεζπηζηή πνμξ ημκ αυνεζμ 

πυθμ ηδξ εηθεζπηζηήξ P, ηαζ απυ 0° έςξ -90°, απυ ηδκ εηθεζπηζηή 

πνμξ ημκ κυηζμ πυθμ P' ηδξ εηθεζπηζηήξ. 

Tμ ζφζηδια ηςκ εηθεζπηζηχκ ζοκηεηαβιέκςκ πνδζζιμπμζείηαζ 

ηονίςξ ζηδκ Oονάκζα Mδπακζηή. 

 

Mεηαηξνπέο αζηξνλνκηθώλ ζπληεηαγκέλσλ 

H ιεηάααζδ απυ έκα ζφζηδια ζοκηεηαβιέκςκ ζε άθθμ βίκεηαζ ιε 

ηδκ εθανιμβή ηςκ ηφπςκ ηδξ 

ζθαζνζηήξ ηνζβςκμιεηνίαξ ζε 

αζηνμκμιζηά ηνίβςκα εέζεςξ. 

Γφμ απυ ημοξ ηονζυηενμοξ 

ηφπμοξ ηδξ ζθαζνζηήξ 

ηνζβςκμιεηνίαξ, πμο ιπμνμφκ 

κα εθανιμζημφκ ζηδκ επίθοζδ 

ηςκ πνμαθδιάηςκ ηδξ 

ζθαζνζηήξ Aζηνμκμιίαξ βζα έκα 

ζθαζνζηυ ηνίβςκμ ιε βςκίεξ 

A,B,Γ ηαζ ακηίζημζπεξ πθεονέξ 

α,α,β, είκαζ: 

1. Tφπμζ ημο διζηυκμο: 

διA/δια = διB/δια = διΓ/διβ 

ηαζ 

2. Tφπμξ ημο ζοκδιζηυκμο: 

ζοκα = 

ζοκα.ζοκβ+δια.διβ.ζοκA η.μ.η. 

Γζα ημ ηνίβςκμ εέζεςξ ΠZ ημο 

άζηνμο  βκςνίγμοιε υηζ δ www.di
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βςκία ΠZ = H ηαζ δ ΠZ = 180°-A. Eπίζδξ βζα ηζξ πθεονέξ ημο 

έπμοιε: 

Π = P = 90° - δ, ΠZ = 90° - θ ηαζ Z = 90° - ο 

H βςκία ZΠ = S θέβεηαζ παναθθαηηζηή βςκία ημο άζηνμο. 

Eθανιυγμκηαξ ημοξ ηφπμοξ διζηυκμο ηαζ ζοκδιζηυκμο ζημ ηνίβςκμ 

εέζεςξ ΠZ έπμοιε: 

δι(180°-A)/δι(90°-δ) = διH/διZ = διS/δι(90°-θ) => 

διA/ζοκδ=διH/διZ = διS/ζοκθ 

επίζδξ: 

ζοκz=ζοκPζοκ(90°-θ) + διPδι(90°-θ)ζοκH => 

ζοκz=ζοκ(90°-δ)διθ + δι(90°-δ)ζοκθζοκH => 

ζοκz=διδδιθ + ζοκδζοκθζοκH 

Έηζζ, απυ ηα βκςζηά, οπμθμβίγμοιε ηαζ ηα άβκςζηα ζημζπεία βζα ημ 

ηνίβςκμ εέζεςξ ΠZ ημο άζηνμο  
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Παξαξηεκα IV 

φκμρδ ηςκ ζοζηδιάηςκ πνυκμο* 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

*Βαζζηή πδβή αοημφ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ημ αζαθίμ ηςκ Μάκμο 

Γακέγδξ ηαζ ηνάημο Θεμδμζίμο: «Τν Σύκπαλ πνπ αγάπεζα – 

Δηζαγσγή ζηελ Αζηξνθπζηθή», Δηδυζεζξ Γίαοθμξ, Αεήκα 1998 
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ύλνςε ησλ ζπζηεκάησλ ρξόλνπ 
H βκχζδ ηδξ χναξ ζηδκ ηαεδιενζκή γςή είκαζ ιζα απθμφζηαηδ 

δζαδζηαζία. Γεκ πνεζάγεηαζ πανά κα ημζηάλμοιε ημ νμθυζ ιαξ, ηαζ 

αοηυ είκαζ υθμ. Γζα ημοξ αζηνμκυιμοξ, υιςξ, δ ιέηνδζδ ημο 

πνυκμο ηαζ δ βκχζδ ηδξ χναξ είκαζ έκα γήηδια ανηεηά δφζημθμ. O 

θυβμξ είκαζ υηζ μζ ιμκάδεξ ιέηνδζδξ ημο πνυκμο ―δ διένα ηαζ μζ 

οπμδζαζνέζεζξ ηδξ: δ χνα, ημ πνχημ θεπηυ ηαζ ημ δεοηενυθεπημ― 

ααζίγμκηαζ ζε αζηνμκμιζηά θαζκυιεκα ηαζ είκαζ απυ ηδ θφζδ ημοξ 

ανηεηά πμθφπθμηεξ. 

Mε ηζξ παναδμπέξ υιςξ πμο ήδδ ακαθέναιε, μζ πναβιαηζηέξ 

δοζημθίεξ ηδξ ιέηνδζδξ ημο ζπεηζημφ πνυκμο έπμοκ ζπεδυκ 

απαθεζθεεί. ήιενα οπάνπεζ έκα παβηυζιζα απμδεηηυ ζφζηδια 

ιέηνδζδξ ημο πνυκμο, ημ μπμίμ ζηακμπμζεί ηζξ ακενχπζκεξ ζπέζεζξ 

ηαζ ηζξ ενβαζζαηέξ ακάβηεξ ιαξ. ηζξ ζεθίδεξ αοηέξ εα 

ζοκμρίζμοιε υθα ηα ζοζηήιαηα πνυκμο πμο πνέπεζ κα βκςνίγεζ μ 

ιεθεηδηήξ ημο μονακμφ. 

 

Aιεζηλόο ειηαθόο ρξόλνο 

μαθδεζκυξ δθζαηυξ πνυκμξ εκμζ ηυπμο (Local Apparent Time, 

L.A.T.) ελανηάηαζ απμηθεζζηζηά ηαζ ιυκμ απυ ημκ Ήθζμ ηαζ είκαζ μ 

πνυκμξ πμο δείπκμοκ ηα δθζαηά νμθυβζα ζημκ ηυπμ αοηυ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα, ημ ιεζδιένζ ―δδθαδή δ άκς ιεζμονάκδζδ ημο 

Ήθζμο, άζπεηα ιε ημ ηζ δείπκμοκ ηα νμθυβζα ιαξ― ζοιααίκεζ 

αηνζαχξ ηδ πνμκζηή ζηζβιή πμο μ Ήθζμξ πενκά απυ ημκ ιεζδιανζκυ 

ημο ηυπμο ιαξ. Tυηε ανίζηεηαζ ζημ ρδθυηενμ ζδιείμ ηδξ 

διενήζζαξ ηνμπζάξ ημο ςξ πνμξ ημκ ηυπμ ιαξ, δδθαδή ζηδ ιέζδ 

αηνζαχξ ηδξ πνμκζηήξ δζάνηεζαξ ιεηαλφ ηδξ ακαημθήξ ηαζ ηδξ 

δφζδξ ημο. 

Aθδεζκυ δθζαηυ πνυκμ A ζε έκακ ηυπμ, ζε ιζα μνζζιέκδ ζηζβιή, 

μκμιάγμοιε ηδκ ςνζαία βςκία H = tA ημο ηέκηνμο ημο δθζαημφ 

δίζημο ζημκ ίδζμ ηυπμ ηαζ ηδκ ίδζα πνμκζηή ζηζβιή. Aθδεζκυ δθζαηυ 

πνυκμ δείπκμοκ ηα δθζαηά νμθυβζα. Aπυ ημ 1925 ηαεμνίζηδηε www.di
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δζεεκχξ ςξ ανπή ιέηνδζήξ ημο δ ηάης ιεζμονάκδζδ ημο Ήθζμο, 

ηαζ έηζζ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

A = tA + 12 χνεξ 

Oζ παναηδνδηέξ ηαζ πνμκμιέηνεξ, υιςξ, παναηήνδζακ υηζ ηάηζ δεκ 

πήβαζκε ηαθά ιε ημκ αθδεζκυ δθζαηυ πνυκμ. O Ήθζμξ ιενζηέξ θμνέξ 

πνμπμνεφεηαζ 16 πνχηα θεπηά ζηδκ διενήζζα πμνεία ημο πάκς 

ζηδκ μονάκζα ζθαίνα, εκχ άθθεξ θμνέξ ανβμπμνεί ηαηά 14 πνχηα 

θεπηά, ακάθμβα ιε ηδκ επμπή ημο έημοξ. Tμ βεβμκυξ αοηυ μθείθεηαζ 

ηονίςξ ζηδκ ηθίζδ ημο άλμκα ηδξ Γδξ ηαζ ζηδκ εθθεζπηζηυηδηα ηδξ 

ηνμπζάξ ηδξ βφνς απυ ημκ Ήθζμ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ δδιζμονβήεδηε 

έκα απθμφζηενμ ζφζηδια πνυκμο: μ ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ. 

 

Mέζνο ειηαθόο ρξόλνο 

βζα ηδκ εοημθυηενδ ιέηνδζδ ημο πνυκμο, μζ αζηνμκυιμζ 

δδιζμφνβδζακ ημκ «ιέζμ Ήθζμ». Έκα οπμεεηζηυ ζδιείμ, ημ μπμίμ 

δζαηνέπεζ μιμζυιμνθα ημκ μονάκζμ ζζδιενζκυ ζε ακηίεεζδ ιε ημκ 

αθδεζκυ Ήθζμ, πμο ηζκείηαζ αηακυκζζηα πάκς ζηδκ εηθεζπηζηή. O 

ιέζμξ Ήθζμξ μνίζηδηε έηζζ χζηε δ μνεή ακαθμνά ημο κα ζζμφηαζ 

ιε ηδ ιέζδ μνεή ακαθμνά ημο αθδεζκμφ Ήθζμο. Mέζμ δθζαηυ 

πνυκμ M (solar mean time) μκμιάγμοιε ηδκ ςνζαία βςκία H = tM 

ημο ζδιεζαημφ ιέζμο Ήθζμο.O ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ μκμιάγεηαζ 

ηαζ πμθζηζηυξ πνυκμξ. Aοηυξ δίκεηαζ απυ ηδ ζπέζδ: 

M = tM + 12 χνεξ 

O ανζειυξ ηςκ πνχηςκ θεπηχκ ηαηά ηα μπμία μ αθδεζκυξ Ήθζμξ 

πνμπμνεφεηαζ ή ανβμπμνεί απυ ημκ ιέζμ Ήθζμ μκμιάζηδηε 

ελίζςζδ πνυκμο. Oζ ηζιέξ ηδξ δζυνεςζδξ αοηήξ, βζαηί μοζζαζηζηά 

βζα δζυνεςζδ πνυηεζηαζ, δίκμκηαζ βζα μπμζαδήπμηε διένα ημο έημοξ 

απυ ηζξ αζηνμκμιζηέξ Eθδιενίδεξ. Aθθά ηαζ δ δζεοεέηδζδ αοηή, 

υπςξ έδεζλακ ηα πνάβιαηα, δεκ είκαζ ανηεηή. 

Έκα ζμαανυ πνυαθδια δδιζμονβήεδηε απυ ημ βεβμκυξ ηδξ 

ηαιποθυηδηαξ ηδξ Γδξ. Λυβς αηνζαχξ ηδξ ηαιποθυηδηάξ ηδξ, υηακ 

μ Ήθζμξ ή ηάπμζμ άζηνμ ανίζηεηαζ ζημκ ιεζδιανζκυ ημο ηυπμο www.di
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ιαξ, είκαζ θακενυ υηζ δεκ έπεζ θεάζεζ αηυια ζημκ ιεζδιανζκυ 

ηάπμζμο πμο γεζ δοηζηά ιαξ, εκχ ήδδ έπεζ δζαζπίζεζ ημκ ιεζδιανζκυ 

ηάπμζμο άθθμο πμο γεζ ακαημθζηά ιαξ. Γζα αυνεζμ βεςβναθζηυ 

πθάημξ θ = 40° δ δζαθμνά αοηή ζζμφηαζ ιε 1 πνχημ θεπηυ βζα ηάεε 

28 πενίπμο πζθζυιεηνα δοηζηά ή ακαημθζηά ιαξ. 

Έηζζ, υηακ ειείξ θέιε ζημκ ηυπμ ιαξ υηζ έπμοιε ιενδιένζ, δδθαδή 

12:00, βζα ηάπμζμκ πμο γεζ 28 km δοηζηυηενα δ χνα είκαζ 11:59, 

εκχ βζα ηάπμζμκ άθθμ πμο γεζ 28 km ακαημθζηυηενα δ χνα είκαζ 

12:01. Aοηυ ημ βεβμκυξ ιάξ οπμπνεχκεζ κα πνδζζιμπμζμφιε Tμπζηυ 

Mέζμ Xνυκμ (Local Mean Time, L.M.T.), εθυζμκ μ ιέζμξ πνυκμξ 

ελανηάηαζ ηονίςξ απυ ηδκ πυθδ ζηδκ μπμία γμφιε. 

 

Xξόλνο ησλ αηξάθησλ 

Oαηνζαήξ πνμζδζμνζζιυξ ημο ιέζμο πνυκμο δδιζμονβμφζε πμθθά 

πνμαθήιαηα, εθυζμκ ήηακ ακαπυζπαζηα ζοκδεδειέκμξ ιε ημκ ηυπμ 

απυ υπμο ιεηνζυηακ. Έηζζ ζηα 1884, ιεηά απυ ημ Γζεεκέξ οκέδνζμ 

ηδξ Oοάζζβηημκ, δ Γδ πςνίζηδηε εεςνδηζηά ζε 24 ίζεξ ζθαζνζηέξ 

αηνάηημοξ. Kάεε ςνζαία άηναηημξ έπεζ εφνμξ 15°, αθμφ 15° 

ακηζζημζπμφκ ζε πνυκμ ιίαξ χναξ. ε ηάεε ηέημζα άηναηημ ηα 

νμθυβζα νοειίγμκηαζ  ζημκ ημπζηυ ιέζμ δθζαηυ πνυκμ ημο 

ηεκηνζημφ ηδξ ιεζδιανζκμφ, έηζζ χζηε πνυκμ αηνάηημο (Standard 

Time, S.T.) κα μκμιάγμοιε ημκ πμθζηζηυ ή ιέζμ δθζαηυ πνυκμ ημο 

ηεκηνζημφ ιεζδιανζκμφ ηδξ αηνάηημο. 

H ηαεζένςζδ ημο πνυκμο ηςκ αηνάηηςκ έθοζε ηα πνμαθήιαηα ηςκ 

ημζκςκζηχκ ηαζ ενβαζζαηχκ οπμπνεχζεςκ, υπζ υιςξ ηαζ ηα 

πνμαθήιαηα ηςκ παναηδνδηχκ ημο μονακμφ. Oζ πενζζηνμθζημί 

αζηνζημί πάνηεξ, βζα πανάδεζβια, ελαημθμοεμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ 

ημκ Tμπζηυ Mέζμ Xνυκμ (L.M.T.) ημο βεςβναθζημφ πθάημοξ βζα ημ 

μπμίμ έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί, ηαζ μζ παναηδνδηέξ οπμπνεχκμκηαζ κα 

ηάκμοκ μζ ίδζμζ ηζξ ακηίζημζπεξ δζμνεχζεζξ. Eοηοπχξ, δ δζυνεςζδ 

ημο Tμπζημφ Mέζμο Xνυκμο είκαζ απθή. Γδθαδή βζα ηάεε ιζα 

ιμίνα (1°) δοηζηά απυ ημ ηαεμνζζιέκμ βεςβναθζηυ ιήημξ ημο www.di
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ηεκηνζημφ ιεζδιανζκμφ ηδξ αηνάηημο πνμζεέημοιε 4 πνχηα θεπηά 

ζημκ Mέζμ Tμπζηυ Xνυκμ, βζα κα ανμφιε ημκ πνυκμ ηδξ Aηνάηημο 

(Standard Time). ηδκ ακηίεεηδ πενίπηςζδ, δδθαδή βζα ηάεε ιία 

ιμίνα (1°) ακαημθζηά ημο, αθαζνμφιε 4 πνχηα θεπηά ζφιθςκα ιε 

ηδ ζπέζδ: 

Xνυκμξ αηνάηημο (S.T.) = ιέζμξ ημπζηυξ πνυκμξ (L.M.T.) + 

δζυνεςζδ 

H δζυνεςζδ αοηή είκαζ εεηζηή δοηζηά ημο ηεκηνζημφ ιεζδιανζκμφ 

ηδξ αηνάηημο ηαζ ανκδηζηή ακαημθζηά απυ αοηυκ. 

 

Παγθόζκηνο Xξόλνο 

Ο πνυκμξ αηνάηημο θφκεζ ημ πνυαθδια, εθυζμκ ηζκμφιεεα ζηα 

υνζα ιζαξ ηαεμνζζιέκδξ αηνάηημο 15°. Tζ βίκεηαζ, υιςξ, υηακ 

εέθμοιε κα ακαθενεμφιε ζε πνυκμ ιζαξ δζαθμνεηζηήξ αηνάηημο ή 

ζε έκακ παβηυζιζμ πνυκμ; Aπυ ηάπμο πνέπεζ κα λεηζκήζμοιε. 

Kάπμζμ δδθαδή πνέπεζ κα είκαζ ημ ζδιείμ ακαθμνάξ ιαξ. 

Λμβζηά, δ «παβηυζιζα» ςνζαία άηναηημξ έπνεπε κα ανίζηεηαζ ζε 

βεςβναθζηυ πθάημξ 0°. Mε δζεεκή απυθαζδ (1884), μ ιεζδιανζκυξ 

πμο πενκά απυ ημ Παθαζυ Aζηενμζημπείμ ημο Greenwich ζημ 

Λμκδίκμ μνίζηδηε ςξ ιδδεκζηυξ. Έηζζ μ Παβηυζιζμξ Xνυκμξ 

(U.T.) είκαζ αοηυξ πμο μκμιάγμοιε ιέζμ πνυκμ ζημ Greenwich 

(Greenwich Mean Time, G.M.T.). Έκα απυ ηα πνχηα πνάβιαηα 

πμο πνέπεζ κα βκςνίγμοιε είκαζ δ δζαδζηαζία ιεηαηνμπήξ ημο 

παβηυζιζμο πνυκμο ζε πνυκμ αηνάηημο. 

Eίκαζ ηζ αοηυ πμθφ απθυ, ακ μνίζμοιε ςξ επίζδιδ χνα (E) ιζαξ 

πχναξ ημκ ιέζμ δθζαηυ πνυκμ ημο ηεκηνζημφ ιεζδιανζκμφ ηδξ 

αηνάηημο ζηδκ μπμία ακήηεζ. οκήεςξ, δ επίζδιδ χνα ακηζζημζπεί 

ζηδκ χνα ηδξ πνςηεφμοζάξ ηδξ. ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

εθανιυγμοιε ηδ ζπέζδ: 

U.T. = E + κ 

υπμο: κ = μ ανζειυξ ηςκ αηνάηηςκ, εεηζηυξ δοηζηά ηαζ ανκδηζηυξ 

ακαημθζηά ημο Greenwich. οκεπχξ βζα ηδκ Eθθάδα: κ = - 2. Γζα κα www.di
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ανμφιε θμζπυκ ηδκ επίζδιδ χνα μπμζαζδήπμηε λέκδξ πνςηεφμοζαξ 

ή ιεβάθδξ πυθδξ απυ ηδκ ακηίζημζπδ επίζδιδ χνα ηδξ Aεήκαξ, 

πνμζεέημοιε ημκ ανζειυ ηδξ αηνάηημο ζηδκ μπμία ακήηεζ δ πυθδ 

αοηή ζηδκ χνα ηδξ Aεήκαξ ηαζ απυ ημ άενμζζια αθαζνμφιε 2 

χνεξ. Έηζζ υηακ ζηδκ Aεήκα είκαζ 12 δ χνα ημ ιεζδιένζ: 

α) ζημ Λμκδίκμ, βζα ημ μπμίμ επίζδιδ χνα είκαζ μ παβηυζιζμξ 

πνυκμξ U.T. ηαζ ζοκεπχξ ακήηεζ ζηδ ιδδεκζηή άηναηημ, έπμοιε: 

12 + 0 - 2 = 10 π.ι. 

α) Aκ ακηίζημζπα ημ άενμζζια είκαζ ιεβαθφηενμ απυ 24 χνεξ, 

αθαζνμφιε 24 χνεξ. Έηζζ ζηδ Nέα Yυνηδ, πμο ακήηεζ ζηδκ 19δ 

άηναηημ, δ ακηίζημζπδ επίζδιδ χνα εα είκαζ: 

12 + 19 - 2 = 29 - 24 = 5 π.ι. 

 

Mέζνο ειηαθόο αζηξνλνκηθόο ρξόλνο ζην Greenwich 

Mέπνζ ηδκ 1δ Iακμοανίμο 1925, μ ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ 

οπμθμβζγυηακ ιε ανπή ηδ ιέζδ ιεζδιανία ζημκ ιεζδιανζκυ ημο 

Greenwich ηαζ ήηακ βκςζηυξ ςξ ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ ζημ 

Greenwich (Greenwich Mean Time, G.M.T.) ή ςξ Παβηυζιζμξ 

Xνυκμξ (Universal Time, U.T.). O ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ ζημ 

Greenwich (G.M.T.), δδθαδή μ πμθζηζηυξ δθζαηυξ πνυκμξ ζημκ 

ιεζδιανζκυ ημο Greenwich, ήηακ ηαοηυπνμκα μ ημπζηυξ πνυκμξ ηδξ 

Mεβάθδξ Bνεηακίαξ, υπςξ ηαζ μθυηθδνδξ ηδξ ιδδεκζηήξ ςνζαίαξ 

αηνάηημο. Aπυ ηδκ 1δ Iακμοανίμο 1925, υιςξ, ιεηά απυ δζεεκή 

ζοιθςκία, πνδζζιμπμζείηαζ μ ιέζμξ δθζαηυξ αζηνμκμιζηυξ πνυκμξ 

ζημ Greenwich (Greenwich Mean Astronomical Time, G.M.A.T.), 

πμο έπεζ αθεηδνία ημ ιέζμ ιεζμκφηηζμ ζημ Greenwich, χζηε κα 

ζζπφεζ: 

G.M.A.T. = G.M.T. - 12 χνεξ ή G.M.A.T. = U.T. - 12 χνεξ. 

Aπυ ηδκ 1δ Iακμοανίμο ημο 1925 ςξ παβηυζιζμξ πνυκμξ εεςνείηαζ 

μ G.M.A.T. 

Πάκηςξ, ιέπνζ ζήιενα οπάνπεζ ηάπμζα ζφβποζδ ζημκ μνζζιυ ημο 

παβηυζιζμο πνυκμο, εθυζμκ ζε πμθθά καοηζηά ηαζ αζηνμκμιζηά www.di
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εβπεζνίδζα δεκ ακαθένεηαζ μ ιέζμξ δθζαηυξ αζηνμκμιζηυξ πνυκμξ 

(G.M.A.T.), αθθά ιυκμ μ ιέζμξ δθζαηυξ πνυκμξ ζημ Greenwich 

(G.M.T.) πμο εεςνείηαζ υιςξ υηζ ανπίγεζ απυ ημ ιέζμ ιεζμκφηηζμ 

ζημ Greenwich. Πνέπεζ κα ζδιεζχζμοιε υηζ πμθθμί ενεοκδηέξ 

αζηνμκυιμζ, παναηδνδηέξ ιεηααθδηχκ ηαζ δζπθχκ ζοζηδιάηςκ 

άζηνςκ, οπμθμβίγμοκ ιέπνζ ζήιενα ηδκ ανπή ηδξ διέναξ ιε 

αθεηδνία ηδ ιέζδ ιεζδιανία ζημ Greenwich (Iμοθζακέξ διένεξ, 

Julian days), ακηί κα θαιαάκμοκ ςξ αθεηδνία ηδξ ημ ιέζμ 

ιεζμκφηηζμ ζημ Greenwich. M’ αοηυκ ημκ ηνυπμ υιςξ απμθεφβμοκ 

ηδκ αθθαβή ηδξ διενμιδκίαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ, ηαηά 

ηδκ μπμία εηηεθμφκ ηζξ παναηδνήζεζξ ημοξ. 

 

Xξόλνο ησλ Eθεκεξίδσλ 

O ιυκμξ μιαθυξ πνυκμξ πμο οπμθμβίγεηαζ ιε αζηνμκμιζηέξ 

ιεευδμοξ είκαζ μ πνυκμξ ηςκ εθδιενίδςκ (Ephemeris Time, E.T.) ή 

δοκαιζηυξ πνυκμξ (Dynamical Time, D.T.). O πνυκμξ αοηυξ 

μνίζηδηε απυ ηδκ εθανιμβή ημο κυιμο ημο Nεφηςκα ζηδκ Οονάκζα 

Μδπακζηή (βζ’ αοηυ ηαθείηαζ ηαζ Νεοηχκεζμξ πνυκμξ), αθθά 

πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε βεκζηυηενα ημζιμθμβζηά πνμαθήιαηα. 

βφνς ζημ έημξ 1902, μ παβηυζιζμξ πνυκμξ U.T. ηαοηζγυηακ ιε ημκ 

πνυκμ Δθδιενίδςκ E.T. Σμ 1984 μ E.T. ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημκ 

βήζκμ δοκαιζηυ πνυκμ (Terrestrial Dynamical Time, T.D.T.) ηαζ ημκ 

αανοηεκηνζηυ δοκαιζηυ πνυκμ (Barycentric Dynamical Time, 

T.D.B.). 

Γζα απθέξ εθανιμβέξ εναζζηεπκχκ αζηνμκυιςκ ηαζ πνμκμιεηνχκ 

υθμζ αοημί μζ πνυκμζ ιπμνμφκ κα εεςνδεμφκ ηαοηυζδιμζ, αθμφ μζ 

δζαθμνέξ ημοξ είκαζ ηδξ ηάλεςξ ημο πζθζμζημφ ημο δεοηενμθέπημο. 

Δάκ δίκεηαζ μ πνυκμξ ζε E.T. ηαζ δ επζεοιδηή αηνίαεζα είκαζ ηδξ 

ηάλεςξ ημο θεπημφ, απαζηείηαζ δ βκχζδ ηδξ δζαθμνάξ ημο (ΓT) απυ 

ημκ U.T. ή αηνζαέζηενα απυ ημκ διζμιαθυ πνυκμ U.T.2. Eίκαζ 

ζπεδυκ αδφκαημ κα οπμθμβίζμοιε επαηνζαχξ ηδ δζαθμνά ΓT, 

επεζδή αηυια ηαζ ζήιενα δ αηνζαήξ πενζζηνμθή ηδξ Γδξ είκαζ www.di
av
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μοζζαζηζηά ακελαηνίαςηδ. Oζ αζηνμκμιζηέξ Eθδιενίδεξ ιάξ 

δίκμοκ πνμζεββζζηζηά ηδ δζαθμνά ΓT = E.T. - U.T.2. H ΓT δίκεηαζ 

ζηδκ ανπή ηδξ Astronomical Ephemeris ακά ιήκα ηαζ βζα έκα έημξ. 

Kαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ ηαζ ημο αοημφ ιδκυξ έπεζ ηαηά πνμζέββζζδ 

ηδκ ίδζα ηζιή. Tμ Astronomical Almanac οπμθυβζζε ηδ ΓT ίζδ ιε 

56,3 δεοηενυθεπηα βζα ηδκ ανπή ημο 1989, εκχ βζα ηδκ ανπή ημο 

1990 ηδ εεςνμφζε ίζδ ιε 56,7 δεοηενυθεπηα. 

 

Aηνκηθόο Xξόλνο 

Oζ αζηνμκυιμζ ηαζ μ πμθζηζζιυξ ιαξ βεκζηυηενα πνεζάγμκηαζ έκα 

μιαθά νέμκ ζφζηδια πνυκμο υπςξ είκαζ μ πνυκμξ ηςκ Eθδιενίδςκ. 

Aθθά δ ακενςπυηδηα είκαζ επίζδξ δειέκδ ιε ημκ θοζζηυ ηφηθμ ηδξ 

διέναξ, υζμ ηζ ακ δ ιεηααμθή ηδξ δεκ είκαζ ζηαεενή. Tζ έπνεπε 

θμζπυκ κα βίκεζ; 

Mένμξ ηδξ θφζδξ ήηακ κα λακαμνζζηεί δ ηφνζα πνμκζηή ιμκάδα, ημ 

δεοηενυθεπημ. Αοηυ δεκ είκαζ πζα ημ 1/86.400 ιζαξ ιέζδξ δθζαηήξ 

διέναξ, υπςξ ημ είπακ μνίζεζ μζ Γάθθμζ εβηοηθμπαζδζζηέξ, μφηε 

ημ1/31.556.925,9747 ηδξ δζάνηεζαξ ημο ηνμπζημφ έημοξ ημο 1900 

ι.X. Έηζζ μνίζηδηε ημ αημιζηυ δεοηενυθεπημ, ημ μπμίμ είκαζ δ 

δζάνηεζα 9.192.631.770 πενζυδςκ ηδξ αηηζκμαμθίαξ οπένθεπηδξ 

ιεηάπηςζδξ ηδξ εειεθζχδμοξ ηαηάζηαζδξ ημο ζζμηυπμο ημο 

ηαζζίμο-133. O πνυκμξ πμο μνίγεηαζ ιε αάζδ ημ αημιζηυ 

δεοηενυθεπημ μκμιάγεηαζ Αημιζηυξ Χνυκμξ (Atomic Time, A.T.). 

Aπυ ηδκ 1δ Ιακμοανίμο 1972 ηα Γναθεία Ώναξ εηπέιπμοκ αημιζηυ 

πνυκμ. 

 

πληνληζκέλνο Παγθόζκηνο Xξόλνο 

Αθμφ ημ δεοηενυθεπημ δεκ μνίγεηαζ ζηδκ επμπή ιαξ αζηνμκμιζηά, 

δ Γδ ιπμνεί πζα κα πενζζηνέθεηαζ ηαηά ηδκ πνμαζχκζα πμνεία ηδξ 

υπςξ αηνζαχξ ηδξ ανέζεζ, πςνίξ κα δδιζμονβεί πνμαθήιαηα ζηα 

νμθυβζα ημο ηυζιμο. ιςξ έκα επζπθέμκ πνυαθδια έπνεπε κα 

ακηζιεηςπζζεεί. Mία διένα δεκ έπεζ αηνζαχξ 24 χνεξ. Tμ 1983 δ www.di
av
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δζάνηεζα ηδξ διέναξ οπμθμβίζηδηε ίζδ ιε 24,00000063 χνεξ, εκχ 

ημ 1986 δ δζάνηεζά ηδξ ήηακ ακηίζημζπα 24,00000034 χνεξ. Γζα κα 

δζαηδνήζμοιε ηδκ ακηζζημζπία ηςκ πνμκμιέηνςκ ιαξ ιε ημκ πνυκμ 

πενζζηνμθήξ ηδξ Γδξ, εεζπίζηδηε πνυζθαηα ημ δίζεηημ 

δεοηενυθεπημ ςξ δζυνεςζδ ζημκ παβηυζιζμ πνυκμ U.T. 

Aκά έημξ πνμζηίεεηαζ έκα «δίζεηημ δεοηενυθεπημ» ζημ ηέθμξ ηδξ 

30δξ Iμοκίμο ή ηδξ 31δξ Γεηειανίμο U.T., δίκμκηαξ ζημ ηεθεοηαίμ 

θεπηυ ηδξ ακηίζημζπδξ διέναξ δζάνηεζα υπζ πζα 60, αθθά 61 

δεοηενμθέπηςκ. Έηζζ δδιζμονβήεδηε μ ζοκημκζζιέκμξ παβηυζιζμξ 

πνυκμξ (Coordinated Universal Time, U.T.C.), ζφιθςκα ιε ημκ 

μπμίμ νοειίγμκηαζ πθέμκ υθα ηα νμθυβζα ημο ηυζιμο. O U.T.C. 

είκαζ ηχνα δ αάζδ βζα υθα ηα ζήιαηα πνυκμο πμο δίκμκηαζ απυ ηζξ 

οπδνεζίεξ πνυκμο ηαζ απυ ημ ναδζυθςκμ. Mενζηέξ θμνέξ ηαθείηαζ 

World Time, Z time ή Zulu, υπςξ ζοπκά ακαθένεηαζ ζηζξ 

αενμπμνζηέξ επζημζκςκίεξ. Tα ζήιαηα πνυκμο εηπέιπμκηαζ απυ ημ 

ενβαζηήνζμ Bagneux ημο Bureau International de l’ Heure. 

 

Aζηξηθόο Xξόλνο 

Σεθεοηαίμ αθήζαιε ημκ αζηνζηυ πνυκμ (Sideral Time), αθμφ δεκ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηδ θαζκυιεκδ ηίκδζδ ημο Ήθζμο ή ηδκ πενζζηνμθή 

ηδξ Γδξ. Eίκαζ απθχξ δ μνεή ακαθμνά ηςκ άζηνςκ ζημκ 

ιεζδιανζκυ ημο ηυπμο ιαξ ζε μπμζαδήπμηε ζηζβιή. O αζηνζηυξ 

πνυκμξ πνμπμνεφεηαζ πενίπμο 4 πνχηα θεπηά ηδκ διένα απυ υθα 

ηα ζοζηήιαηα πνυκμο πμο πνμδβμοιέκςξ ακαθέναιε. 

Mεηνζέηαζ απυ ηα αζηνζηά πνμκυιεηνα, δίκμκηαξ έηζζ ημκ Tμπζηυ 

Aζηνζηυ Xνυκμ (Local Sidereal Time)  ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ βζα κα 

ανίζημοιε πμζμζ επαηνζαχξ αζηενζζιμί ιεζμονακμφκ ηαζ πμζμκ 

αζηνζηυ πάνηδ πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζμοιε. Γζα πανάδεζβια, ακ ημ 

αζηνζηυ πνμκυιεηνμ δείπκεζ 22:30 ι.ι, δ μνεή ακαθμνά ζημκ 

ιεζδιανζκυ ιαξ είκαζ 22ς 30θ. Mπμνμφιε θμζπυκ κα ανμφιε ημ 

άζηνμ ή ημκ αζηενζζιυ πμο εηείκδ αηνζαχξ ηδ ζηζβιή ιεζμονακεί. 

H ζπέζδ ιεηαλφ αζηνζημφ ηαζ ιέζμο πνυκμο είκαζ: www.di
av
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24* χνεξ αζηνζημφ πνυκμο = 23 χνεξ 56 θεπηά 4,09058 

δεοηενυθεπηα ιέζμο πνυκμο. 

Γδθαδή: 

1* αζηνζηή χνα = 0,997269567 ιέζεξ χνεξ. 

M’ αοηέξ ηζξ ζπέζεζξ βίκμκηαζ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ιεηαηνμπέξ. 
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