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πκβνπιή ή ππόδεημε.  

 

Η ελόηεηα εμεγεί έλα εύθνιν θόιπν. Πεξηιακβάλεη 

πιεξνθνξίεο γηα ην ζέκα.  

 

 Άλνηγκα θαη κεγέζπλζε ηεο εηθόλαο κε δηπιό θιηθ.    

  Η εηθόλα είλαη ειεγκέλε θαη αζθαιήο.  

Τπνγξάκκηζε κπιε ρξώκαηνο θάησ από ηελ ιέμε. 

Παξαπνκπή ζε δηαθνξεηηθή ζειίδα γηα πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο.  
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Απξκαλύπτξμταπ τξμ ξυοαμό 

τηπ πόληπ 

 

νιινί λενεηζεξρόκελνη εξαζηηέρλεο ζηελ αζηξνλνκηθή παξαηήξεζε, 

αλαξσηνύληαη αλ κπνξνύλ λα μεθηλήζνπλ λα καζαίλνπλ ηνλ νπξαλό από ην 

ζπίηη ηνπο. Γη απηόλ ηνλ ιόγν, έρνπλ γξαθηεί άξζξα θαη βηβιία ζηα Αγγιηθά 

γηα Urban astronomy, Suburban astronomy, City Observing, Astronomy in Light-

Polluted Skies. Κάπνηε γηα λα βξεη θάπνηνο κηα θαιή ηνπνζεζία παξαηήξεζεο 

αξθνύζε λα βγεη έμσ από ην ζπίηη ηνπ θαη λα θνηηάμεη ςειά. ήκεξα αθόκε θαη ν 

θάηνηθνο ηεο ππαίζξνπ, πξέπεη ζπρλά λα απνκαθξπλζεί ζε θάπνηα απόζηαζε από 

ην κέξνο δηακνλήο ηνπ κέρξη λα βξεη αξθεηά ζθνηεηλό νπξαλό ρσξίο λα ηνλ 

ελνρινύλ ηα αζηηθά θώηα. ε απηό πξνζηίζεληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο επνρήο 

ιεηηνπξγώληαο αλαζηαιηηθά, κε θπξηόηεξν ην νηθνλνκηθό, ηνπ θόζηνπο δειαδή ηεο 

κεηαθίλεζεο αθνύ ην απηνθίλεην θαη ηα έμνδα γηα βελδίλε είλαη απαξαίηεηα γηα λα 

ηαμηδέςεη καθξηά. Καη ην πνδήιαην δελ είλαη ηόζν θαηάιιειν γη' απηόλ ηνλ ζθνπό. 

Π 
 


K Makropoulos
Κάντε διπλό κλικ για άνοιγμα της εικόνας σε μεγέθυνση
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- Αυτό σημαίνει ότι θα παρατηρούμε τα άστρα μόνο όταν μπορούμε να ταξιδέψουμε 
αρκετά χιλιόμετρα μέχρι τον σκοτεινό ουρανό; Μόνο μερικές φορές δηλαδή κατά 
την διάρκεια του έτους;  
 

Δμαξηάηαη! Τπάξρνπλ παξαηεξεηέο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ όηη από ηελ πόιε δελ 

κπνξείο λα δεηο ηίπνηα πιένλ. Ή όηη αλ 

έρεηο δεη ζθνηεηλό νπξαλό δελ ζέιεηο λα 

παξαηεξήζεηο μαλά από θσηνξππαζκέλν. 

Πξνζσπηθά, πηζηεύσ όηη είλαη ζέκα 

θηινζνθίαο ηνπ θαζελόο. Πξνζπαζώ λα 

απνιακβάλσ ην θαιύηεξν πνπ κπνξεί λα 

κνπ δώζεη ν λπρηεξηλόο νπξαλόο κνπ. Αλ 

βξίζθνκαη ζε ηόπν κε θσηνξύπαλζε 

παίξλσ ό,ηη ν νπξαλόο κπνξεί λα κνπ 

πξνζθέξεη. Υσξίο λα ζιίβνκαη ή λα 

αλαπνιώ  επεηδή θάπνπ αιινύ καθξηά, 

ππάξρεη ζθνηεηλόο νπξαλόο. Από ηελ άιιε θάπνηνη παξαηεξεηέο κε ππνκνλή θαη 

κεξάθη έρνπλ βειηηώζεη ηόζν ηηο ηερληθέο ηνπο, ώζηε λα παξαηεξνύλ από 

κεγαινππόιεηο εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ.   
 

- Μπορεί δηλαδή κάποιος να παρατηρήσει τον ουρανό από την πόλη του, τα 
προάστια και τους γύρω οικισμούς;  
 

"Η παξαηήξεζε από ηελ εμνρή ζε ζρέζε κε ηελ παξαηήξεζε 

από ηελ πόιε είλαη ε λύρηα κε ηελ εκέξα. Σέινο!" 

 

Ωξαία! Δίκαη ζίγνπξνο όηη ηώξα ην θαηαλνήζαηε θαη εζείο απηό, γηα λα κελ ζαο ην 

ππελζπκίδνπλ ζπλέρεηα, νπόηε κπνξνύκε λα ζπλερίζνπκε αλελόριεηνη. Αο δνύκε ηη 

δπλαηόηεηεο ππάξρνπλ γηα όζνπο αγαπνύλ ηελ αζηξνπαξαηήξεζε θαη ζέινπλ λα 

παξαηεξνύλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Γηα όζνπο ζέινπλ λα εθκεηαιιεπηνύλ 

ηνλ ρξόλν ηνπο θαη λα κάζνπλ ηνλ νπξαλό θαη ηηο ηερληθέο ζπληνκόηεξα δηόηη δελ 

ηνπο αξθνύλ νη νθηώ (8) παξαηεξήζεηο αλά έηνο από ζθνηεηλό νπξαλό. Καη γηα 

όζνπο ζέινπλ λα κελ ράλνπλ ηελ επαθή κε ηελ αγαπεκέλε ηνπο ελαζρόιεζε ηεο 

αζηξνπαξαηήξεζεο. Όπσο αλέθεξα, αθόκε θαη ν πεξηζηαζηαθόο εμεξεπλεηήο ηνπ 

νπξαλνύ, γλσξίδεη όηη νη θαιύηεξεο παξαηεξήζεηο γίλνληαη από ηελ ύπαηζξν ζε 

ζθνηεηλό νπξαλό, αιιά πάληνηε αλαξσηηέηαη αλ κπνξεί λα δεη αξθεηά αληηθείκελα 

από ηνλ νπξαλό ηεο πόιεο. Δίλαη αιήζεηα βέβαηα όηη ην θσο ηεο πόιεο έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα λα ειαηηώλεη ην θνληξάζη ηνπ ππόβαζξνπ ηνπ νπξαλνύ θαη ησλ 

θσηεηλώλ αληηθεηκέλσλ ηνπ. Αξθεηά από όζα θαίλνληαη από ηελ πόιε, δελ έρνπλ 

ην θνληξάζη θαη 

ηηο ιεπηνκέξεηεο 

ησλ όζσλ 

βιέπνπκε από ηελ 

εμνρή όπσο απηέο  

νη εηθόλεο από ην 

Μ106.  Αιιά 

παξακέλνπλ εθεί, 

ακπδξόηεξα, 

αλαδεηώληαο λα 

ηα αλαθαιύςεηε. 

Σν ίδην όκσο 

 

  

Μ106 Πεγή: Washed-out Astronomy 
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ζπκβαίλεη θαη ζηελ ύπαηζξν αλ εκβαζύλνπκε. Ακπδξνί γαιαμίεο, αρλά μεπιπκέλα 

ζπλλεθάθηα,  πνπ ρξεηαδόκαζηε αξθεηή ώξα κεξηθέο θνξέο γηα λα ηα  δηαθξίλνπκε. 

Σα πξώηα πνπ ζα ράζεηε από ηελ πόιε, είλαη νη  πεξηζζόηεξνη γαιαμίεο θαη νη 

ιεπηνκέξεηεο ζηνπο βξαρίνλέο ηνπο. Ο νπξαλόο ζηελ ύπαηζξν είλαη καύξνο, ζηελ 

πόιε γθξίδνο. Σα ακπδξά αζηέξηα ζηελ ύπαηζξν πνπ κπνξνύκε λα δηαθξίλνπκε κε 

γπκλό κάηη είλαη κεγέζνπο θσηεηλόηεηαο (mag) πεξίπνπ κέρξη 6.5 ελώ ζηελ πόιε 

γύξσ ζηα 3.5-4.5 mag.  

 

 

- Αν όμως χάνονται οι γαλαξίες τι άλλο μένει να παρατηρήσω; 
  

 Σα θσηεηλά DSO, ηα πεξηζζόηεξα από ηνλ θαηάινγν Messier   

 Αλνηρηά ζκήλε αζηέξσλ  

 Αξθεηά ζθαηξσηά ζκήλε  

 Σνπο πνιπάξηζκνπο δηπινύο αζηέξεο θαη ηα ρξώκαηά ηνπο  

 Μεηαβιεηνύο αζηέξεο πνπ κπνξνύλ λα είλαη πεγή αηειείσηεο αλαδήηεζεο 

ησλ αιιαγώλ ιακπξόηεηάο ηνπο ζηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ  

 Απόθξπςε αζηέξσλ από αζηεξνεηδείο, πιαλήηεο, ή επαλεκθάληζε αζηέξσλ 

από ηελ ειήλε, κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε απόιαπζε θαη 

ελζνπζηαζκό όηαλ ηα παξαθνινπζεί θάπνηνο  

 Σελ ζπλερόκελε νιίζζεζε αζηεξνεηδώλ ζηνλ νπξαλό, ζε ζρέζε κε ηα γύξσ 

ηνπο αζηέξηα 

 Αληηθείκελα από NGC, IC θαη άιινπο θαηαιόγνπο 

 Φσηεηλνύο λόβα θαη ζνππεξλόβα αζηέξεο 

 Πιαλήηεο ηνπ ειηαθνύ καο ζπζηήκαηνο  

 Σνπο πνιππιεζείο θξαηήξεο θαη ηα βνπλά ηεο ειήλεο  

 Σνπο θνκήηεο 

 Μπνξείηε λα θσηνγξαθίζεηε ηνλ νπξαλό ηεο πόιεο 

 Σέινο νη εθιείςεηο ηεο ειήλεο είλαη πάληνηε έλα κεγαιεηώδεο ζέακα.  

 

 

Τπάξρνπλ παξαηεξεηέο όπσο ε Jenny Worsnopp θάηνηθνο Νέαο Τόξθεο ησλ 18 

εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, ε νπνία έρεη δεη ζρεδόλ όιν ηνλ θαηάινγν Messier από 

ηελ ηαξάηζα ηεο ζην Μαλράηαλ! Αιιά θαη ν ζπλεξγάηεο ηνπ πεξηνδηθνύ Sky & 

Telescope Tony Flanders ζηελ Μαζαρνπζέηε, θάηνηθνο ηνπ Cambridge πνπ απέρεη 

3 κίιηα από ην θέληξν ηεο Βνζηόλεο (ζηελ θσηνγξαθία επάλσ) ησλ 4,5 

εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ ζηελ επξύηεξε  κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή, έθαλε ην ίδην από 

ην πάξθν ηεο πόιεο ηνπ. Όκσο εθηόο από ηα αληηθείκελα Messier όπσο 

δηαπηζηώλεηε ζηνλ παξαπάλσ θαηάινγν, ππάξρνπλ πνιππιεζείο επηινγέο.    
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- Ναι αλλά εγώ μπορώ να παρατηρώ μόνο σε ένα περιορισμένο οπτικό πεδίο από το 
μπαλκόνι μου. 
 

Γσκάηηα κε ζέα    

 
"Πξηλ από ρξόληα αλαθάιπςα ηηο απξόζκελεο δπλαηόηεηεο αζηξνπαξαηήξεζεο από ηελ 

πόιε, κεηά ηελ κεηαθόκηζε ζην θέληξν ηνπ New Haven ζην Connecticut. Τπέζεζα όηη 

ε παξαηήξεζε ηνπ νπξαλνύ ζα έπαπε λα είλαη κέξνο ηεο δσήο κνπ. Τπήξρε έλαο 

θεγγίηεο ζηελ θνπδίλα κε ζέα ζηνλ νπξαλό. …Μηα λύρηα, έηζη γηα πιάθα, πξνζπάζεζα 

λα ςάμσ κε ηα 7Υ50 θηάιηα κνπ κέζα από απηόλ. Πεξηέξγσο, κπνξνύζα λα δσ θάπνηα 

αζηέξηα. 

 

Παξαηεξώληαο νηηδήπνηε θάησ από απηέο ηηο ζπλζήθεο θαηλόηαλ ηόζν αμηνζεκείσην 

γεγνλόο, ώζηε  έθαλα θάπνηνπο πεηξακαηηζκνύο… Υξεζηκνπνηώληαο έλα ράξηε 

κεηαβιεηώλ αζηέξσλ γηα ηνλ Mira πνπ δεκνζηεύζεθε ζην πεξηνδηθό Sky & Telescope, 

αλαθάιπςα όηη ην όξην αζηξηθήο ιακπξόηεηαο κε ηα θηάιηα κνπ ήηαλ κεγέζνπο 8.6.  

…ηνπο επόκελνπο κήλεο κε ηα θηάιηα δηεξεύλεζα ηνλ νπξαλό κε κεγαιύηεξε πξνζνρή 

από ό, ηη πνηέ πξηλ. Πήξα κηα κηθξή πεξηνρή ηνπ νπξαλνύ θαη εξεύλεζα ηα πάληα  

ζρεηηθά κε απηήλ -ηηο απνζηάζεηο θαη ηνλ θαζκαηηθό ηύπν ησλ άζηξσλ, ελδηαθέξνληα 

αληηθείκελα γηα λα ηα πξνζπαζήζεη θάπνηνο - θαη ζρεδίαζα κηθξνύο ράξηεο… 

…Αθνινύζεζα ηνπο κεληαίνπο παικνύο ηνπ T Monocerotis, ην απξόβιεπην  

ηξεκόπαηγκα ηνπ Τ Σαύξνπ θαη ηελ λπρηεξηλή νιίζζεζε ησλ αζηεξνεηδώλ. Οη  δηπινί 

αζηέξεο  κε θηάιηα κπνξνύζαλ λα ζεαζνύλ θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν θαη πέξαζα 

κεγάιεο πεξηόδνπο ραξηνγξαθώληαο ό, ηη κπνξείηε λα δείηε ζην μίθνο ηνπ Ωξίσλα. 

Αλαγλώξηζα  δεθάδεο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ειήλεο. 

  

Σν κάζεκα ήηαλ ζαθέο. Πξνεξγαζία , θαιά νπηηθά θαη άλεζε, θάλνπλ άξηζηε ηελ 

ζέαζε ηνπ νπξαλνύ ζην ρεηξόηεξν πεξηβάιινλ…"  

 

 

Απνζπάζκαηα από θείκελν ηνπ Alan MacRobert  

ζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνύ "Sky & Telescope"  

ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ "Star-Hopping for Backyard Astronomers" 

 

Τπάξρεη δηάζεζε γηα παξαηήξεζε; Δίλαη ην κνλαδηθό πνπ κεηξάεη. Γηαθνξεηηθά νη 

δηθαηνινγίεο είλαη πνιιέο θαη εύθνιεο. Η παξαηήξεζε από ηελ πόιε είλαη ηακπνύ. 

Μηα έκκεζε απαγόξεπζε πνπ έρεη απνθηήζεη ζρεδόλ ζξεζθεπηηθό ραξαθηήξα. Έρεη 

δε ηόζν δπλαηή επηξξνή, πνπ αξθεηνί αλακαζνύλ ηα όζα έρνπλ δηαβάζεη ζε 

δηάθνξα θόξνπκ ελώ είλαη πξνθαλέο όηη δελ κπήθαλ πνηέ ζηνλ θόπν λα ην 

ςάμνπλ ζνβαξά. Απηά πνπ κπνξνύκε λα δνύκε από ηελ πόιε θαη ηα πξνάζηηα είλαη 

αλαξίζκεηα θαη θαζόινπ ππνηηκεηέα. Σν κεγάιν πιενλέθηεκα; Η παξαηήξεζε 

κπνξεί λα γίλεη θαζεκεξηλή ραξά, ζε αληίζεζε κε ηελ εμνρή πνπ ζα εθδξάκνπκε 

ιίγεο θνξέο κέζα ζην έηνο. Υξεηάδεηαη λα κε ιείπεη ην κεξάθη θαη ε  όξεμε. Η 

πνηθηιία ζηόρσλ είλαη κεγάιε. 
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Στημ ποάνη 
 

 

Σα ζεκεία θιεηδηά ζηελ παξαηήξεζε από ηελ πόιε είλαη ηα εμήο:  

 

 Σν κέγεζνο ηνπ ηειεζθνπίνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε  

 Σν απμεκέλν θνληξάζη ηνπ νπξαλνύ κε ηα αζηέξηα ηνπ 

 Ο πξνγξακκαηηζκόο ηνπ ηη ζα δείηε θαη πνηά ώξα ζα ην δείηε 

 Η ζπζθόηηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ ζαο 

 Η πξνζαξκνγή ησλ καηηώλ ζαο ζην ζθνηάδη 

 Η ππνκνλή, κέρξη λα εκθαληζηεί ν ζηόρνο ζαο 

 

 

 
 
 

 

ΣΟ  ΣΗΛΕΚΟΠΙΟ 
 

Γηα ην ηειεζθόπην ηζρύεη όηη θαη γηα 

ηελ παξαηήξεζε από ζθνηεηλό 

νπξαλό. Σν κέγεζνο κεηξάεη. Όζν 

κεγαιύηεξν ηόζν θαιύηεξα. Οη ιέμεηο 

"θνληξάζη" θαη "απμεκέλεο  

κεγεζύλζεηο" έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

εδώ. Σν θνληξάζη ζηνλ νπξαλό ηεο 

πόιεο είλαη ρακειό. Οη απμεκέλεο  

κεγεζύλζεηο βνεζνύλ ηελ ηειηθή 

εηθόλα. Υξεζηκνπνηήζηε όζεο 

πεξηζζόηεξεο ίληζεο κπνξείηε, γηα λα 

ιάβεηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν 

θσο. Έλα 6" ή θαιύηεξα έλα 8" 

dobsonian ζα ζαο δείμνπλ αλαξίζκεηα 

αληηθείκελα. Αιιά επεηδή ζηελ πόιε θάπνηεο θνξέο πξέπεη λα 

παξαηεξήζνπκε από ην κπαιθόλη καο αθνύ δελ ππάξρεη απιή ή 

ηαξάηζα, αληί γηα dobsonian, ίζσο έλα πνηνηηθό δηνπηξηθό ζε κηα όκσο 

πνιύ ζηαζεξή βάζε, λα είλαη όηη πξέπεη γη απηήλ ηελ πεξίπησζε. Αλ νη 

δηαζηάζεηο ηνπ ρώξνπ ζαο ην επηηξέπνπλ αγνξάζηε έλα δηνπηξηθό κε 

κεγάιε εζηηαθή απόζηαζε αληί γηα έλα βξαρύζσκν. Θα επηηύρεηε 

πςειόηεξεο κεγεζύλζεηο επθνιόηεξα. Με βηαζηείηε, ζέιεη θαιό 

ςάμηκν. Σν ζεκείν πνπ πξέπεη λα πξνζερζεί θαη λα δνζνύλ ρξήκαηα 

εηδηθά γηα παξαηήξεζε από ηελ πόιε,  είλαη ε πνηόηεηα ησλ νπηηθώλ 

ηνπ θαη ησλ επηζηξώζεσλ. Αμίδεη λα δώζεηε θάηη παξαπάλσ αληί λα 

αγνξάζεηε έλα θηελό. Ο ιόγνο είλαη όηη αλαδεηνύκε ηελ πςειόηεξε 

αληίζεζε, ηελ θαιύηεξε κεηάδνζε θσηόο, γηα λα αληαπεμέιζνπκε ζην 

ρακειό θνληξάζη θαη λα ειαρηζηνπνηήζνπκε ηηο εμσηεξηθέο θαη 

εζσηεξηθέο αληαλαθιάζεηο ζηα νπηηθά, από ηα θώηα ηνπ νπξαλνύ ηεο 

πόιεο θαη ησλ πξναζηίσλ.  

 

          Ο εξεπλεηήο 
Ο θιαζηθόο εξεπλεηήο κεγέζπλζεο παίδεη βαζηθό ξόιν ζηελ εύξεζε 

ησλ ζηόρσλ καο από ηελ πόιε. Σν ηδαληθό είλαη έλαο εξεπλεηήο 

πεξίπνπ 9Υ50 κε κεγέζπλζε δειαδή 9Υ θαη άλνηγκα 50mm. Σν νπηηθό 

πεδίν ηνπ είλαη γύξσ ζηηο 5 κνίξεο θαη βιέπεη πνιιά αζηέξηα πνπ είλαη 

αζέαηα ζηελ πόιε κε γπκλό κάηη. αλ αλαθνξά ν θιαζζηθόο 

εξεπλεηήο 9Υ50 πνπ ζπλνδεύεη πνιιά θηλέδηθα ηειεζθόπηα είλαη ζηελ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 
 
Πξηλ μεθηλήζεηε ην δηάβαζκα 
ηεο ελόηεηαο "ηελ πξάμε", 
ζα ήζεια λα  ππελζπκίζσ ην 
πόζν ζεκαληηθό είλαη λα 
γλσξίδεηε θαιά ηνπο 

αζηεξηζκνύο. ηελ 
θσηνξππαζκέλε πόιε πνπ 
ηα άζηξα δηαθξίλνληαη κε 
δπζθνιία, ε άξηζηε γλώζε 
ηνπ ζρήκαηνο ηνπ θάζε 
αζηεξηζκνύ θαη ησλ  

αζηέξσλ πνπ ηνλ  
απνηεινύλ, ζα βνεζήζεη λα 
βξίζθεηε ηνλ δξόκν ζαο θαη 
λα κε ράλεζηε. Δίλαη βαζηθό 
βήκα, δελ ζα ηα θαηαθέξεηε 
θαιά ρσξίο απηό. Αλ ηνύηε 
ε γλώζε δελ έγηλε πνηέ 

θηήκα ζαο, ζα πξόηεηλα λα 
γπξίζεηε ζηα βαζηθά, κε έλα 
επιπεδόζθαιπο κέρξη ηα 
ζρήκαηα, ηα αζηέξηα ηνπο 
θαη νη ζέζεηο ηνπιάρηζηνλ 
ησλ αζηεξηζκώλ πνπ ζα 
παξαηεξήζεηε, λα  

απνκλεκνλεπηνύλ.  
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πξαγκαηηθόηεηα κεγέζπλζεο 11.3Υ θαη έρεη άλνηγκα 51mm. Σo νπηηθό πεδίν ηνπ 

είλαη 4.5 κνίξεο. Καιό είλαη ζύληνκα πάλησο λα δηαπηζηώζεηε ην πεδίν ηνπ δηθνύ 

ζαο εξεπλεηή. Ο εξεπλεηήο Telrad είλαη επίζεο έλα εξγαιείν πνπ ζα ζαο βνεζήζεη 

ζηελ εύξεζε ησλ ζηόρσλ ζαο όπσο ζα δηαβάζεηε ζηελ ζπλέρεηα.  

 

 

         Πξνγξακκαηίζηε 
Σν ηη θάλεηε ηελ ώξα ηεο παξαηήξεζεο, ίζσο είλαη ην ιηγόηεξν ζεκαληηθό. Ο 

πξνγξακκαηηζκόο, ε πξνεηνηκαζία είλαη απηά πνπ ζα θάλνπλ ηελ δηαθνξά. 

 

Πξνζπαζήζηε λα παξαηεξείηε κε ηε λέα ειήλε όηαλ δειαδή απηή απνπζηάδεη από 

ηνλ νπξαλό. Δπίζεο αξγά ζην πξώην θαη λσξίο ζην ηειεπηαίν ηέηαξην ηεο. Σν 

θεγγάξη καο, έρεη δπλαηό θσο πνπ δηαρέεηαη ζηνλ ήδε θσηνξππαζκέλν νπξαλό θαη 

κεηώλεη θαη άιιν ην θνληξάζη. Δπίζεο θαηαζηξέθεη ηελ λπρηεξηλή ζαο όξαζε. Πξηλ 

μεθηλήζεηε ηελ παξαηήξεζε βεβαησζείηε όηη απνπζηάδεη από ηνλ νπξαλό. Δθηόο… 

θαη αλ ην αληηθείκελν παξαηήξεζεο ζαο είλαη ε ίδηα ε ειήλε κε ηνπο θξαηήξεο 

ηεο, ηα ππέξνρα βνπλά ηεο θαη ηηο ζάιαζζέο ηεο. 

 

Μάζεηε ηη είλαη ε επηθαλεηαθή ιακπξόηεηα ησλ νπξάλησλ ζσκάησλ θαη θαηαλνήζηε 

ηα αληηθείκελα πνπ ζα κπνξέζεηε λα δείηε από ηελ πόιε. 

 

Φηηάμεηε έλαλ θαηάινγν κε ηα 

αληηθείκελα πνπ ζα παξαηεξήζεηε. 

Πεξηκέλεηε λα θηάζνπλ ζην 

κεγαιύηεξν ύςνο ζηνλ νπξαλό, 

γηα λα ηα παξαηεξήζεηε θαιύηεξα. 

Έλα πξόγξακκα ππνινγηζηή πνπ 

νξγαλώλεη ηελ παξαηήξεζε θαη 

βγάδεη πιάλν όπσο ην Deepsky, 

κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ 

γξεγνξόηεξε επηινγή ηνπο 

αξγόηεξα όηαλ αζρνιεζείηε 

πεξηζζόηεξν. 

 

Βγείηε αξγά ην βξάδπ όηαλ έρνπλ θιείζεη ηα θώηα ησλ θαηαζηεκάησλ. Ο νπξαλόο 

είλαη πνιύ θαιύηεξνο ηόηε. Αιιά δελ είλαη κόλν ηα θώηα ησλ δξόκσλ θαη 

θαηαζηεκάησλ πνπ θσηνξππαίλνπλ. Μεηά ηηο 1 ην βξάδπ όηαλ ηα πεξηζζόηεξα 

θώηα ησλ νηθηώλ έρνπλ ζβήζεη, ν νπξαλόο  βειηηώλεηαη πεξηζζόηεξν.   

 

Μήπσο ππάξρεη έλα ζθνηεηλόηεξν ζεκείν ζηνλ νπξαλό ζαο πρ λόηηα ή βόξεηα; Αλ 

θαηνηθείηε  βόξεηα ζηελ πόιε ζαο κήπσο πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε είλαη πην 

ζθνηεηλόο ν νπξαλόο;  

 

Μέλεηε εληειώο ζην θέληξν ηεο πόιε ζαο; Γνθηκάζηε λα απνκαθξπλζείηε ζε έλα 

γεηηνληθό ιόθν ή πάξθν. Κακηά θνξά έζησ θαη δύν ρηιηόκεηξα καθξηά από ηα 

θσηεηλά θηήξηα, κπνξεί λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα κηα αμηνζεκείσηε δηαθνξά ζηνλ 

νπξαλό.   

 

Σηο βξαδηέο κε ειαθξύ αεξάθη, είλαη ζπλήζσο θαζαξόηεξε ε αηκόζθαηξα θαη 

πεξηζζόηεξα ηα αζηέξηα πνπ θαίλνληαη. Ιδηαίηεξα κεηά από βξνρή, ε ζθόλε θαη νη 

ξύπνη έρνπλ θαηαθαζίζεη.  

 

Αλ ζαο αξέζεη ε αζηξνθσηνγξάθηζε κπνξείηε θάιιηζηα λα αζρνιεζείηε θαη κε 

απηήλ από ηελ πόιε. (δηαβάζηε πεξηζζόηεξα ζην ηέινο Πεγέο – Links -

"Φσηνγξαθίδνληαο ην λπθηεξηλό νπξαλό ηεο πόιεο") 

 

πκβνπιεπηείηε ην κεηεσξνινγηθό δειηίν. Γελ καο ελδηαθέξεη κόλν αλ ε βξαδηά ζα 

έρεη ζύλλεθα θαη αλ ζα βξέρεη, αιιά ην ηδαληθό είλαη λα δηαβάζεηε θαη πξνβιέςεηο 
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γηα ηελ Γηαύγεηα θαη ην Seeing. Κπξίσο ε  δηαύγεηα ηεο αηκόζθαηξαο παίδεη κεγάιν 

ξόιν ζην ηη ζα θαηαθέξνπκε λα δνύκε. Αιιαγέο ζηελ δηαύγεηα ιόγσ ηεο πγξαζίαο, 

ησλ ξύπσλ, ή ηεο αθξηθαληθήο ζθόλεο, θέξλνπλ αιιαγέο ζηνλ αξηζκό 

αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξείηε λα δείηε. Από ηελ άιιε ην seeing ζηελ πόιε ζπρλά 

είλαη αξθεηά ζηαζεξό, αιιά θαη επεξεάδεηαη εύθνια από πεγέο ζεξκόηεηαο όπσο 

ην ηζηκέλην θαη ε άζθαιηνο πνπ θαηαθξαηνύλ ηελ δέζηε θαη ηελ εθπέκπνπλ ην 

βξάδπ, θαζώο θαη ηηο θεληξηθέο ζεξκάλζεηο. Κξαηήζηε ηηο κεγεζύλζεηο ρακειά. 

(Γηαβάζηε πεξηζζόηεξα ζην ηέινο "Πεγέο – Links" γηα ηηο  κεηεσξνινγηθέο 

πξνβιέςεηο) 

 

Πξηλ ηελ παξαηήξεζε πξνζέμηε 

ην εμήο: Πνιιέο θνξέο ν 

νπξαλόο ηεο πόιεο είλαη 

θαιπκκέλνο από ειαθξηά 

λέθσζε πνπ όκσο δελ είλαη 

νξαηή, γηαηί θάπνηα ειάρηζηα 

αζηέξηα, κπνξνύλ λα 

δηαθξηζνύλ. Υξεηάδεηαη αξθεηέο 

βξαδηέο θαηαγξαθήο ησλ 

ακπδξόηεξσλ αζηέξσλ πνπ 

κπνξείηε λα δηαθξίλεηε, ώζηε 

λα είζαζηε βέβαηνη γηα ηελ 

πνηόηεηα ηνπ νπξαλνύ ζηελ 

πεξηνρή ζαο. Ή απιά, αλ ζα 

βγείηε ηηο πξώηεο  θνξέο γηα 

παξαηήξεζε θαη ν νπξαλόο ζαο είλαη ζθεπαζκέλνο από ζπζαλνζηξώκαηα,  πςειέο 

λεθώζεηο δειαδή από ιεπηά λέθε πνπ κνηάδνπλ κε ιεπθά πέπια, ίζσο λα κε ην 

θαηαιάβεηε. Μελ θαηεγνξήζεηε ηελ θσηνξύπαλζε ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε αλ δελ 

δείηε πνιιά αζηέξηα.  

 

Καζίζηε. Πξέπεη λα κε θνπξάδεζηε θαη λα κε κεηαθέξνληαη δνλήζεηο από ηα πόδηα 

ζαο θαη ηελ κέζε ζαο ζηνλ θνξκό ζαο. Έρεη απνδεηρηεί όηη κπνξνύκε λα 

θεξδίζνπκε κέρξη θαη 1mag αλ θαζόκαζηε ζε θάπνην θάζηζκα όηαλ παξαηεξνύκε. 

Ννηώζηε άλεηα, θξνληίζηε λα κε ζαο ελνρινύλ ηα θνπλνύπηα, ληπζείηε θαιά. 

 

 

          θηάζηε ηνλ ρώξν ζαο 
Παξαθαιέζηε ηνπο 

γείηνλεο λα θιείζνπλ 

ηα εμσηεξηθά θώηα. 

Δίλαη κηα επθαηξία λα 

ηνπο κηιήζεηε γηα 

αζηξνλνκία θαη λα 

εμεγήζεηε επίζεο ηη 

θάλεηε κε ηα θηάιηα 

ζην ζθνηάδη. Κάπνηνη 

ρξεζηκνπνηνύλ κε 

επηηπρία 

ζθνπξόρξσκα παλό 

θαη εκπνδίδνπλ ην 

αδέζπνην θσο από 

θνληηλέο πεγέο, 

ζθνηεηληάδνληαο 

πξνζσξηλά ην ζεκείν 

πνπ παξαηεξνύλ. 

ίγνπξα βνεζάεη 

πνιύ, αιιά 

δνθηκάζηε ην ίζσο ιίγν αξγόηεξα όηαλ ζα έρεηε ήδε απνθηήζεη εκπεηξία κε 
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Τπάξρνπλ θίιηξα πνπ ζε 

θσηνξύπαλζε βνεζνύλ  

ζηελ ζέαζε θάπνησλ 

αληηθεηκέλσλ ηνπ βαζέσο 

νπξαλνύ. Όρη ζε όια. Γελ 

είλαη καγηθά γπαιάθηα πνπ 

βιέπεηο ηα πάληα κε απηά. 

Σν θόζηνο ηνπο δελ είλαη 

ρακειό θαη ρξεηάδεηαη 

θάπνηνο λα γλσξίδεη ηη 

πεξηκέλεη από ηελ ρξήζε 

ηνπο, δηαθνξεηηθά είλαη 

ζρεδόλ πεξηηηή αγνξά. 

Γνθηκάζηε πρ ηα Broad 

band θίιηξα Moon & Sky 

Glow ηηρ Baader θαη ην 

Deep Sky ηηρ Lumicon.  

Σν πξώην απμάλεη 

ειάρηζηα ην θνληξάζη θαη 

κνπ έδεημε αξθεηέο θνξέο 

θάηη πνπ έσο ηόηε δελ 

θαηλόηαλ. Σν δεύηεξν 

αλεβάδεη  αθόκε 

πεξηζζόηεξν ηελ αληίζεζε 

θαη ζθνηεηληάδεη ιίγν ηνλ 

νπξαλό. Κάπνηα 

αληηθείκελα δείρλνπλ 

θαιύηεξα κε απηό. 

ηειεζθόπην θαη ζα αλαδεηάηε ην βέιηηζην. Γηα αξρή κείλεηε ζε κηα ζθνηεηλή γσληά 

πνπ δελ έρεη ηόζν θώο.  

 

Οπσζδήπνηε όκσο  ζθνηεηληάζηε θαη απνθύγεηε ην γύξσ θσο πνπ ρηππάεη ζην 

πξνζνθζάικην, ζηνλ αληηθεηκεληθό θαθό θαη ζηα κάηηα ζαο. 

θεπάζηε επίζεο απιώο ην θεθάιη ζαο θαη ην πξνζνθζάικην κε έλα ζθνύξν 

ύθαζκα. Έηζη ζα απνθύγεηε ηα γύξσ θώηα θαη ε δηαθνξά ζα είλαη αμηνζεκείσηε.  

 

 

 

 

 

 

           Παξαηεξήζηε θνληά ζην δελίζ αλ είλαη  εθηθηό 
Πξνζπαζήζηε λα παξαηεξείηε γύξσ από ην δελίζ ή όζν ην δπλαηόλ 

ςειόηεξα. Δίηε ζηελ πόιε είηε ζηελ ύπαηζξν είλαη ην ζθνηεηλόηεξν 

ζεκείν ηνπ νπξαλνύ. Αλ νη ζηόρνη ζαο δελ βξίζθνληαη ζε κεγάιν ύςνο 

ζηνλ νπξαλό, θνηηάμηε κήπσο θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή ζα 

βξίζθνληαη ζε θαιύηεξεο ζπλζήθεο ςειά γηα παξαηήξεζε.   

 

 

           Πξνζαξκνγή καηηώλ θαη ππνκνλή  
Γηα λα δείηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα, ρξεηάδεηαη θαιή πξνζαξκνγή 

νθζαικώλ ζην ζθνηάδη (Dark adaptation). Θα ρξεηαζηείηε από 10 έσο 

θαη 30 ιεπηά γηα λα θηάζεηε ζηαδηαθά ζε έλα θαιό απνηέιεζκα. ε 

απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ην κάηη πνπ παξαηεξείηε -ή θαη ηα δύν κάηηα 

ζαο αλ ρξεζηκνπνηείηε θηάιηα-, δελ ζα πξέπεη λα δερηεί θαλέλα θσο. 

Ξεράζηε ην πεγαηλέια ζηνλ ππνινγηζηή γηα λα βιέπεηε ηνλ ράξηε ζηελ 

νζόλε. Πξνκεζεπηείηε έλαλ ηππσκέλν ράξηε θαη θόθθηλν θαθό πνπ ζα 

ηα έρεηε δίπια ζαο καδί κε ηηο ζεκεηώζεηο ζαο. Αθόκε θαιύηεξα, 

ηππώζηε ηνπο ράξηεο ζαο από θάπνην πξόγξακκα όπσο ην Cartes du 

Ciel ώζηε λα έρεηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηα αζηέξηα πνπ ζα βιέπεηε 

ηόζν από ηνλ εξεπλεηή ζαο, όζν θαη από ην πξνζνθζάικηό ζαο. Έλα 

δεπγάξη θηάιηα ζα βνεζήζεη λα επηβεβαηώζηε ην πεδίν πνπ ζα 

παξαηεξήζεηε.   

Ξεθηλήζηε κε ηα επθνιόηεξα αληηθείκελα θαη όζν πξνζαξκόδνληαη ηα 

κάηηα ζαο πξνρσξήζηε θαη ζηα ακπδξόηεξα. 

Αλ παιεύεηε κε έλα δύζθνιν γηα λα ην δείηε αληηθείκελν, ππνκνλή… 

ππνκνλή … Μείλεηε ιίγν πεξηζζόηεξν ζην ζεκείν πνπ πξέπεη λα 

βξίζθεηαη ν ζηόρνο ζαο. ε ιίγε ώξα όηαλ ζα αιιάμνπλ νη ζπλζήθεο 
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ίζσο λα γίλεη νξαηόο. Αλ ην πξνζπαζήζαηε πνιύ, κήπσο θάπνηα άιιε εκέξα κε 

ιηγόηεξε πγξαζία λα ην επηρεηξήζεηε μαλά; Μάζεηε επίζεο λα ρξεζηκνπνηείηε ηελ 

πιάγηα όξαζε θαη ηα πιενλεθηήκαηά ηεο.  

 

 

 
ΥΑΡΣΕ     
 

Αλ θαη έλαο ράξηεο ζε κνξθή βηβιίνπ πάληνηε ρξεηάδεηαη, ζα πξόηεηλα εηδηθά ζηελ 

πόιε λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα πξόγξακκα ζρεδίαζεο ραξηώλ όπσο ην Cartes du 

Ciel (Sky Charts). Από απηό κπνξείηε λα εθηππώζεηε ηνπο ράξηεο πνπ ζα 

ρξεηαζηείηε. Τπεξηεξεί ηνπ βηβιίνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δηόηη κπνξείηε 

λα θηηάμεηε κηα πξνζνκνίσζε ηνπ νπξαλνύ ζαο κε ην θαηλόκελν κέγεζνο αζηέξσλ, 

κε θύθινπο Telrad ή θύθιν ηνπ πεδίνπ ηνπ θιαζηθνύ εξεπλεηή ζαο, αιιά κε 

πηζηόηεηα ζηνλ αξηζκό ησλ αζηέξσλ πνπ ζα βιέπεηε κέζα ηνπο. Έηζη ζα 

βνεζήζεηε ηελ δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ ζηόρσλ ζαο αθνύ ζα έρεηε αθξηβώο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζαο ρξεηάδνληαη. Ούηε ιηγόηεξεο, νύηε πεξηζζόηεξεο πνπ ζαο 

κπεξδεύνπλ. 

(Γηαβάζηε γηα ηελ ρξήζε ησλ εξεπλεηώλ ζηα "Αζηξνάικαηα")  

 

 

 

           Δηαπηζηώζηε ην κέγεζνο ηωλ αζηέξωλ. Πόζν είλαη ην 

κέγεζνο ησλ αζηέξσλ πνπ κπνξείηε λα δηαθξίλεηε; Δίλαη ζεκαληηθό λα ην 

γλσξίδεηε ΠΡΙΝ από θάζε ζαο παξαηήξεζε. Έηζη ζα μέξεηε αλ αμίδεη λα 

παξαηεξήζεηε ηελ ζπγθεθξηκέλε βξαδηά. Αθήζηε ηα κάηηα ζαο (ή έζησ ην έλα) λα 

πξνζαξκνζζνύλ ζην ζθνηάδη γηα 10 ηνπιάρηζηνλ ιεπηά έσο θαη 30' ρσξίο λα 

επεξεαζηνύλ από αδέζπνην θσο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη πξνζπαζήζηε λα δείηε ηα 

ακπδξόηεξα αζηέξηα. Αλ δελ βιέπεηε πνιιά ή δελ ζέιεηε λα πεξηκέλεηε πνιύ, κηα 

άιιε  κέζνδνο είλαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε έλα γλσζηό αζηέξη κέζσ ηνπ εξεπλεηή 

κεγέζπλζεο (ή κε ηα θηάιηα ζαο) θαη λα κεηξήζεηε ηα αζηέξηα πνπ ππάξρνπλ ζην 

πεδίν ηνπο. εκεηώζηε θαη θξαηήζηε ηα επξήκαηά ζαο. Σν πιενλέθηεκα ηνπ Cartes 

du Ciel αλαδεηθλύεηαη εδώ, όπνπ κπνξείηε λα θηηάμεηε κηα πξνζνκνίσζε ηνπ 

κεγέζνπο ησλ αζηέξσλ απηώλ, ζην πεδίν ζαο ζηε νζόλε. Έηζη ζα έρεηε έλα ράξηε 

έηνηκν ζηα κέηξα ζαο, γηα λα μεθηλήζεηε λα ζρεδηάδεηε ηελ παξαηήξεζή ζαο.   

(Γηαβάζηε ην πώο ζα "Μεηξήζεηε νπηηθά ηελ πνηόηεηα ηνπ νπξαλνύ ζαο ζηελ 

πόιε" ζην – "Παξάξηεκα")  

 

 

 

        Αξηζηεξά θύθινη Telrad θαη δεμηά θύθινο εξεπλεηή κεγέζπλζεο, ζην Cartes du Ciel 
 

  

 

K Makropoulos
Underline

K Makropoulos
Underline
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Αλ θάλεηε ηα πξώηα ζαο 

βήκαηα ζηελ αζηξνλνκηθή 

παξαηήξεζε, μη βιαζηείηε 

γηα λα δείηε δύζθνια 

αληηθείκελα, εηδηθά όηαλ 

παξαηεξείηε από ηελ πόιε. 

Υξεηάδεηαη λα απνθηήζεηε 

δεμηόηεηεο όπσο λα 

θαηαλνήζεηε ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό ζηνπο 

ράξηεο, ην πώο λα ηνπο 

δηαβάδεηε θαη λα βξίζθεηε ηα 

αληηθείκελα ζε απηνύο. Να 

κάζεηε λα ρξεζηκνπνηείηε 

ζσζηά ηνλ εμνπιηζκό ζαο 

ζην ζθνηάδη. Με μερλάηε όηη 

θαη έκπεηξνη παξαηεξεηέο 

δειώλνπλ όηη 

δπζθνιεύνληαη λα 

παξαηεξήζνπλ από ηνλ 

πόιε. Σν θαιύηεξν ινηπόλ 

είλαη λα μεθηλήζεηε κε 

εύθνινπο ζηόρνπο θαη ζηγά-

ζηγά λα πξνρσξήζεηε ζε 

δπζθνιόηεξνπο. Πόζν 

δύζθνινπο; Από εζάο 

εμαξηάηαη. Δληππσζηάζηε 

καο! 

 

           Δεκηνπξγήζηε θύθινπο πεδίωλ.   ην CDC ζην Ρπζκίζεηο – 

Δκθάληζε – Κύθινο Δξεπλεηή, θηηάμεηε όπσο ζην πξνεγνύκελν ζρήκα έλα πεδίν 3 

θύθισλ Telrad ησλ 4,  2 θαη 0,5 κνηξώλ (240,120,30 αληίζηνηρα).  

Γεκηνπξγήζηε άιινλ έλα θύθιν γηα ην πεδίν ηνπ εξεπλεηή ζαο. Αλ δελ ην 

γλσξίδεηε αθξηβώο, βάιηε ην κέγεζνο ηνπ θαηά πξνζέγγηζε, κέρξη λα ην 

δηαπηζηώζεηε κε αθξίβεηα. Ο απιόο 9Υ50 SW γηα παξάδεηγκα έρεη 4,5 κνίξεο πεδίν 

(270 ζηελ ζηήιε "Πεδίν").   

 

α) Φηηάμηε ηηο δηαδξνκέο ζαο ζηνπο ράξηεο γηα εξεπλεηή Telrad ή/ ηνλ θιαζζηθό 

εξεπλεηή κεγέζπλζεο αλαιόγσο ηνπ ηξόπνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε.  

β) Γεκηνπξγήζηε  θαη ηππώζηε νπσζδήπνηε έλα ράξηε κε ην πεδίν πνπ ζα βιέπεηε 

όηαλ ν ζηόρνο ζαο βξίζθεηαη κέζα ζηνλ εξεπλεηή κεγέζπλζεο.  

Δθηππώζηε ηνπο ράξηεο ζε αζπξόκαπξν. Δλαιιαθηηθά γηα ράξηε ζε κνξθή βηβιίνπ, 

δεκηνπξγήζηε κηθξέο δηαθάλεηεο κε ην κέγεζνο ησλ θύθισλ ησλ εξεπλεηώλ ζαο.  

 

 

 

          Πξνζαλαηνιηζηείηε. Μάζεηε γηα ηνπο ράξηεο, ηηο 

νπξάληεο θηλήζεηο ησλ αληηθεηκέλσλ, δηαβάζηε αξθεηά γηα ηνλ 

πξνζαλαηνιηζκό. ηελ αξρή πνιινί κπεξδεύνληαη γηαηί ηα ζεκεία ηνπ 

νξίδνληα ζηνπο ράξηεο ηνπ νπξαλνύ  δελ είλαη ηα ίδηα κε απηά ζηνπο 

γεσγξαθηθνύο. ηνπο αζηξνλνκηθνύο ράξηεο αλαηνιηθά ζεκαίλεη 

αξηζηεξά από ηνλ βνξά. Η παξαηήξεζε από ηελ πόιε απαηηεί 

αλεπηπγκέλε αίζζεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ. Αλ είλαη έκθπηε ζε εζάο 

θαιώο, όια ζα είλαη εύθνια, εηδάιισο βειηηώλεηαη κε ηελ πξαθηηθή.  

 

Θπκεζείηε όηαλ θνηηάδεηε από ην πξνζνθζάικηό ζαο, όηη ζηνλ νπξαλό 

ν βνξξάο δελ είλαη "επάλσ" ζε απηό πνπ βιέπεηε, αιιά πξνο ηνλ 

πνιηθό αζηέξα. Αλ ζέιεηε λα βξείηε γξήγνξα ηνλ Βόξεην Οπξάλην 

Πόιν, ζπξώμηε ην ηειεζθόπην πξνο ηνλ πνιηθό αζηέξα. Σα λέα 

αζηέξηα πνπ ζα εηζρσξήζνπλ ζην πεδίν ζαο ζα ζαο δείμνπλ πξνο ηα 

πνύ είλαη ν βνξάο. Μηα άιιε κέζνδνο είλαη λα πεξηκέλεηε ιίγν λα 

νιηζζήζεη έλα αζηέξη ζην πεδίν ηνπ πξνζνθζάικηνπ ζαο. Σν ζεκείν 

πξνο ην νπνίν κεηαθηλείηαη είλαη ε δύζε. ηξέςηε ιίγν ηνλ ράξηε ζαο 

ώζηε λα ηνλ πξνζαλαηνιίζεηε ζσζηά, όπσο αθξηβώο θάλνπκε θαη κε 

ηνπο γεσγξαθηθνύο ράξηεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Tony Flanders, Βνζηώλε 

ην πάξθν κε ην 7" 

ηειεζθόπηό ηνπ 
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ΑΣΤΡΟΑΛΜΑΤΑ 
 

                                                
 

                                                    "If I can make it there, I'll make it anywhere" 
 

                                                                                              Frank Sinatra 
                                                                                      New York, New York 

 

πκήζεθα ην ηξαγνύδη θαη δελ κπόξεζα λα αληηζηαζώ. Γελ μέξσ αλ o Frank 

ελλννύζε θάηη γηα ηα αζηξνάικαηα από ηελ πόιε ηεο Νέαο Τόξθεο, πάλησο 

ζίγνπξα "αλ ηα θαηαθέξεηε από ηελ πόιε ζαο, ζα ηα θαηαθέξεηε από 

παληνύ"...  

 

Γηα πνιινύο ηα αζηξνάικαηα κέζα από ηελ πόιε είλαη ζαλ ηα άικαηα ζην 

ππεξδηάζηεκα, ζηηο ηαηλίεο Star Wars. Δπηζηεκνληθή θαληαζία! Καη απηό δηόηη  ηα 

πξνζεγγίδνπλ κε ηελ απιή ινγηθή. "Αθνύ δελ βιέπσ πνιιά θσηεηλά αζηέξηα κε 

γπκλό κάηη, πνηό ζα είλαη ε αθεηεξία; Πώο λα δσ ην επόκελν αζηέξη νδεγό πνπ ζα 

πξνζεγγίζσ;"  

Αλ πεη θάπνηνο θάηη ηέηνην, κάιινλ δελ ζα έρεη κπεη ζηνλ θόπν λα θνηηάμεη κέζα 

από ηνλ θιαζζηθό εξεπλεηή ηνπ. Απηό είλαη ην κόλν πνπ ρξεηάδεηαη λα θάλεηε γηα 

λα ην θαηαλνήζεηε. Αθόκα θαη ζε νπξαλό 4-4.5 mag ζα δηαθξίλεηε αζηέξηα 

πεξίπνπ  7.5-8.5mag. Πνιύ πεξηζζόηεξα ινηπόλ από απηά πνπ κπνξείηε λα δείηε 

κε γπκλό κάηη. Θα είζαζηε ζε ζέζε λα δηαθξίλεηε πεξί ηα 20.000-100.000* αζηέξηα 

ζε όιν ηνλ νπξαλό κέζσ ελόο 10Υ εξεπλεηή. Δίρα ππνινγίζεη θάπνηα ζηηγκή όηη κε 

20Υ θαιά θηάιηα κπνξνύκε λα δνύκε  πεξί ηα 200.000 αζηέξηα από ηέηνην νπξαλό. 

 

Αλ δελ ρξεζηκνπνηείηε απηνκαηνπνηεκέλν ηειεζθόπην, ηα αζηξνάικαηα από ηνλ 

νπξαλό ηεο πόιεο είλαη κηα εμαηξεηηθή εμάζθεζε, ζαο πξνζθέξνπλ ηελ ραξά λα 

θπλεγήζεηε ηνλ ζηόρν ζαο κέρξη λα ηνλ αλαθαιύςεηε θαη κπνξνύλ λα γίλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ κε δύν ηξόπνπο:  

 

 Μέζσ εξεπλεηή Telrad  

 Μέζσ ηνπ θιαζζηθνύ εξεπλεηή κεγέζπλζεο.  

 

Αλ εθπαηδεπηείηε ζε απηνύο ηνπο ηξόπνπο, ζύληνκα ζα θαηαλνήζεηε όηη έρεηε 

απνθηήζεη ή βειηηώζεη ηηο ηθαλόηεηεο πνπ ρξεηάδεζηε ζηελ πόιε θαη ηελ ύπαηζξν, 

γηα λα αλαθαιύπηεηε ηνπο ζηόρνπο ζαο από παληνύ πιένλ, εύθνια.  

Σέινο κηα άιιε κέζνδνο, ηα αζηξνάικαηα κέζσ ηνπ πξνζνθζάικηνπ, αλ θαη είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκα, πηζηεύσ όηη μεθεύγνπλ από ην ζέκα καο, πνπ είλαη ε εύθνιε 

εύξεζε αληηθεηκέλσλ ζηνλ νπξαλό ηεο πόιεο.  

 

* πεγέο: Wikipedia, forum Cloudy Nights, πξνζσπηθέο κνπ παξαηεξήζεηο 

Θ 
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ΜΕ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΗ TELRAD  

 

Απηόο είλαη θαη ν επθνιόηεξνο ηξόπνο. Μπνξείηε λα θηάζεηε ηξέρνληαο ζηνλ 

αζέαην ζηόρν ζαο, ζε δεπηεξόιεπηα. Σν κόλν 

πνπ ζα ρξεηαζηείηε είλαη λα κάζεηε ηελ ζσζηή 

ρξήζε ηνπ.  Δίλαη αιήζεηα όηη έλαο κεγάινο 

αξηζκόο παξαηεξεηώλ δελ γλσξίδεη αθξηβώο ηελ 

ρξήζε ηνπ Telrad, κε απνηέιεζκα λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηνύλ ζαλ εξεπλεηή θόθθηλεο θνπθίδαο, 

ή ηνπο θύθινπο ηνπ γηα κέηξεζε  απνζηάζεσλ 

ζηνλ ράξηε. Γπζηπρώο αθόκε θαη βηβιία,  όπσο 

ην άξηζην γηα ηελ παξαηήξεζε "Astronomy 

Hacks", δελ αλαθέξνπλ ηελ πιήξε κέζνδν 

αμηνπνίεζήο ηνπ, θαη γηα ηελ δε ρξήζε ηνπ από 

ηελ πόιε, νύηε θνπβέληα.  Η θηινζνθία ηεο 

ρξήζεο ηνπ Telrad είλαη θπξίσο ε  ηαρύηαηε θαη 

εύθνιε εύξεζε ησλ ζηόρσλ καο κέζσ ηεο 

γεσκεηξίαο. Δηδηθά όκσο όηαλ δελ βιέπνπκε 

πνιιά αζηέξηα, ε ζπκβνιή ηνπ είλαη πάλσ από θαζνξηζηηθή. Σν όηη πεξηιακβάλεη 

θύθινπο 4 θαη 2 κνηξώλ είλαη άιιν έλα πιενλέθηεκα γηα ηελ παξαηήξεζε από ηελ 

πόιε.  

 

Δθαπηόκελνη θύθινη θαη επζεία θίλεζε είλαη ην θιεηδί ηεο κεζόδνπ πνπ  πεξηγξάθσ 

εδώ.  

 
ρ. 1α   Με ηελ πξνβνιή εθαπηόκελσλ θύθισλ ζηνλ νπξαλό, ε εύξεζε ηνπ πεδίνπ ηνπ 
ζηόρνπ καο κπνξεί λα είλαη άκεζε.  
 

 

         Αο δηαιέμνπκε έλα κέηξηαο δπζθνιίαο παξάδεηγκα, αο 

ππνζέζνπκε όηη έρνπκε έλαλ νπξαλό κε κέγεζνο αζηέξσλ 4 όπσο ζην ζρήκα 1α. 

Θέινπκε λα θηάζνπκε ζην αλνηρηό ζκήλνο NGC 6633 ζηνλ Οθηνύρν (Ophiuchus) 

πνπ βξίζθεηαη θάπσο ςειά ζηνλ νπξαλό ζηηο 53 κνίξεο, όρη θαη ηόζν ςειά ινηπόλ 

 

 


K Makropoulos
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πξνο ζην δελίζ. Αθόκε ρεηξόηεξα, δίπια ηνπ όπσο βιέπεηε ζηνλ ράξηε δελ 

ππάξρνπλ θσηεηλά αζηέξηα πνπ ζα καο βνεζνύζαλ λα ην βξνύκε εύθνια.  

 

Μπνξνύκε λα μεθηλήζνπκε από ηνλ αζηέξα ήτα ηνπ Όθεσο (Serpens Cauda 

3.2mag ) ζεκεησκέλν κε ηελ αξρή ηνπ βέινπο ζην ζρήκα 1β. Μπνξνύκε επίζεο 

από  ηνλ πνην θσηεηλό, άλφα ηνπ Οθηνύρνπ (Rasalhague 2 mag), ή ηνλ βήτα ηνπ 

Οθηνύρνπ (Cebalrai 2.7mag). Γηα ην παξάδεηγκα εδώ μεθηλάκε από ηνλ ήηα Όθεσο 

ζεκεησκέλν.   

 

 

1.       Με ηνλ ήηα ηνπ Όθεσο ζην θέληξν ηνπ Telrad νιηζζαίλνπκε ην 

ηειεζθόπην πξνο ηελ θαηεύζπλζε θάπνηνπ θσηεηλνύ αζηεξηνύ πνπ έρνπκε 

πξνεπηιέμεη. ην παξάδεηγκα εδώ νιηζζαίλνπκε ζε επζεία πξνο ηνλ θσηεηλό 

Βέγα πνπ καο βνιεύεη αξθεηά  αθνύ κε ηελ θίλεζε πξνο ηα εθεί ζα 

πεξάζνπκε πάλσ από ην NGC 6633 (ζρήκα 1β). 

 

ρ. 1β 
 

2.      Απηό ην επαλαιακβάλνπκε ζπλνιηθά γηα 2,5 εθαπηόκελνπο θύθινπο* 

(ζρήκα 1γ). ηελ ηειεπηαία νιίζζεζε ηνπ ηειεζθνπίνπ δειαδή, 

ρξεζηκνπνηνύκε ηνλ θύθιν ησλ 2 κνηξώλ αληί γηα ηνλ εμσηεξηθό ησλ 4 

κνηξώλ.  

3.      Σν NGC 6633 πξέπεη λα βξίζθεηαη έσο 1 κνίξα ην πνιύ, γύξσ από ην 

θέληξν ηνπ Telrad (ζρήκα 1δ). Σν δηαπηζηώλνπκε πεξλώληαο ζηνλ 

εξεπλεηή κεγέζπλζεο (ζρήκα 1ε) θαη ηαπηνπνηνύκε ην πεδίν ηνπ κε απηό 

ηνπ ράξηε καο  πνπ έρνπκε εθηππώζεη εηδηθά γηα ην πεδίν ηνπ εξεπλεηή.   

 

* Γηα λα κε κπεξδεπηείηε από ηνπο πνιινύο θύθινπο, έρσ αθαηξέζεη ηνπο εζσηεξηθνύο 

Telrad ζην ζρήκα 1γ θαη ηνπο έρσ επαλαθέξεη κόλν ζηνλ ηειεπηαίν θύθιν ζην ζρήκα 1δ 

όπνπ ρξεζηκνπνηείηε ηνλ κηζό. Οη θύθινη κπνξνύλ λα είλαη εθαπηόκελνη, ή ζρεδόλ 
εθαπηόκελνη ζηελ πεξηθέξεηά ηνπο, κέρξη λα απνθηήζεηε αθξίβεηα. 
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ρ. 1δ 

 

 

ρ. 1γ 
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Telrad θαη θωηνξύπαλζε. Η ηερληθή απηή ησλ εθαπηόκελσλ θύθισλ, είλαη 

εύθνιε από ζθνηεηλό νπξαλό. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα αζηέξηα πνπ θαίλνληαη αθίλεηα κέζα 

από ηελ νζόλε ηνπ Telrad ζαο βνεζνύλ λα νιηζζαίλεηε ην ηειεζθόπην ώζηε νη θύθινη λα 

εθάπηνληαη λνεηά. ε θσηνξππαζκέλν νπξαλό όκσο πσο ζα ζρεκαηίζεηε εθαπηόκελνπο 

θύθινπο ρσξίο λα βιέπεηε πνιιά αζηέξηα; Πξέπεη ινηπόλ λα ρξεζηκνπνηήζεηε άιιε 

ηερληθή πνπ κπνξείηε λα ηελ θάλεηε θηήκα ζαο κόλν κέζσ ηεο πξαθηηθήο. Όηαλ ην 

θαηαθέξεηε ζαλ αληάιιαγκα ζα βξίζθεηε κε αθξίβεηα ηνπο ζηόρνπο ζαο πνιύ γξήγνξα. Με 

ιίγε εθγύκλαζε ε αθξίβεηά ζαο ζα κεγαιώζεη. Ξεθηλήζηε από εύθνινπο ζηόρνπο ελόο ή 

δύν θύθισλ γηα αξρή. αλ εμάζθεζε, ρξεζηκνπνηήζηε γηα αθεηεξία θαη ηεξκαηηζκό, 2 

θνληηλά νξαηά αζηέξηα γηα νξηδόληηα θίλεζε. Τπνινγίζηε ζηνλ ράξηε ηελ απόζηαζε κεηαμύ 

ηνπο θαη πξνπνλεζείηε ζηελ θίλεζε απηή πνιιέο θνξέο κέρξη λα ηελ θάλεηε ηέιεηα. 

Γνθηκάζηε θαηόπηλ ηελ θάζεηε θαη ηελ δηαγώληα νιίζζεζε ζε άιια αληίζηνηρα αζηέξηα.  

 

Γηα λα εθαξκόδεηε ζσζηά ηελ ηερληθή: 

 

 Ξεθηλήζηε κε ηνλ Telrad ξπζκηζκέλν ζε ρακειή θσηεηλόηεηα ώζηε λα βξείηε ην 

αζηέξη εθθίλεζεο.  

 Καηόπηλ απμήζηε ηελ θσηεηλόηεηα ζην κάμηκνπκ δηόηη ζα ζαο βνεζήζεη ζηνλ λα 

ηνπνζεηείηε  λνεηά ηνλ έλα θύθιν δίπια ζηνλ άιιν.  

 Κάληε κηα γξήγνξε θαη ππνινγηζκέλε κεηαθίλεζε ηνπ ηειεζθνπίνπ θάζε θνξά.  

 Όηαλ βξεζείηε ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόρνπ ζαο ρξεζηκνπνηήζηε έλα πξνζνθζάικην 

ρακειήο κεγέζπλζεο ζηελ αξρή, ή αλ έρεηε έλα δνπκ ρξεζηκνπνηήζηε απηό πξώην, 

ώζηε λα θεληξάξεηε ηνλ ζηόρν ζαο θαη λα βξείηε ηελ θαιύηεξε κεγέζπλζε.  

 

4.      Καηόπηλ κπνξείηε κε ηνλ πξνζνθζάικην θαθό ζαο, λα δείηε ην ζκήλνο   

NGC 6633 πνπ κέρξη ηώξα ήηαλ ίζσο αόξαην, 

από ηνλ εξεπλεηή κεγέζπλζεο (ρ. 1δ ή πην 

ζσζηά ζην ζρ. 2δ ζηε ζει. 21)   

 

Δίλαη εθηθηό λα ρξεζηκνπνηήζεηε θαη άιιεο 

θαιύηεξεο δηαδξνκέο εθηόο από απηήλ ηνπ 

παξαδείγκαηνο εδώ, ν νπνία όκσο καο εμππεξεηεί 

ζην λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ θίλεζε ηνπ 

ηειεζθνπίνπ.    

 

ε απηό πνπ ζα πξέπεη λα εμαζθεζείηε είλαη ην λα 

νιηζζαίλεηε ζε επζεία γξακκή ην ηειεζθόπην, ηνλ 

έλα θύθιν κεηά ηνλ άιιν, ώζηε λα εθάπηνληαη 

λνεηά νη πεξηθέξεηέο ηνπο. Γηαβάζηε ηελ ηερληθή πην 

θάησ θαη θάλεηε ζπλερόκελε εμάζθεζε.  

 

 

 

 
ρ. 1ε 

 ρ. 1δ 
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πκπεξάζκαηα 
 

ην παξάδεηγκα καο ινηπόλ κε ηνλ εξεπλεηή Telrad, βιέπνπκε όηη παξά ην όηη δελ 

ππάξρεη θσηεηλό αζηέξη θνληά ζην NGC 6633, ε εύξεζε ηνπ απαηηεί κόλν ηξία  

δεπηεξόιεπηα. Δπίζεο ρξεζηκνπνηήζακε όπσο αλέθεξα απηή ηε δηαδξνκή, γηα λα 

θαηαλνήζνπκε όηη ε θίλεζε νιίζζεζεο κέρξη ηνλ ζηόρν καο ζπλήζσο είλαη 

επζύγξακκε. Αιιά κπνξνύκε αλ ζειήζνπκε λα αιιάμνπκε ηελ γσλία ηεο ζηνλ 

ηειεπηαίν θύθιν θαη λα θηλεζνύκε δηαγσλίσο, αλ εθεί βξίζθεηαη ν ζηόρνο καο.  

Δπίζεο ν εζσηεξηθόο θύθινο  Telrad ησλ 2 κνηξώλ, δείρλεη εδώ ηελ ρξήζε ηνπ, 

αθνύ ρξεηαζηήθακε 2,5 θύθινπο γηα ηνλ ζηόρν καο. Σέινο ε επηβεβαίσζε από ηνλ 

εξεπλεηή κεγέζπλζεο είλαη ην απαξαίηεην ηειηθό βήκα, ρξεηάδεηαη πξνζνρή, 

εθηππσκέλν ράξηε εξεπλεηή κε ην ζσζηό κέγεζνο αζηέξσλ, ώζηε λα βξεζνύκε 

αθξηβώο εθεί πνπ πξέπεη.   

 

  

 

 ΜΕ ΣΗΝ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΕΡΕΤΝΗΣΗ ΜΕΓΕΘΤΝΗ  

 

Δίλαη ε κέζνδνο πνπ κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε, αλ δελ ηα θαηαθέξεηε κε ηνλ 

Telrad, είηε επεηδή δελ βξίζθεηε βνιηθό αζηέξη εθθίλεζεο είηε δηόηη δελ έρεηε 

αθόκε ηελ εκπεηξία ηεο ρξήζεο ηνπ. Δίλαη θάπσο δπζθνιόηεξνο ηξόπνο, 

θαζπζηεξείηε αξθεηά, άιια έρεηε κεγαιύηεξε ζηγνπξηά ζηελ εύξεζε ηνπ ζηόρνπ 

ζαο. Ο ιόγνο είλαη δηόηη πεγαίλεηε ζηελ πνξεία ζαο βήκα-βήκα θαη όρη ηξέρνληαο. 

Υξεηάδεηαη ζε θάζε βήκα λα επηβεβαηώλεηε ην πεδίν πνπ βιέπεηε ζηνλ ράξηε ζαο 

κέρξη λα θηάζεηε. Η θαιή κλήκε βνεζάεη εδώ αιιά ππάξρεη ηξόπνο λα ηελ 

βνεζήζεηε. Σνλ αλαθέξσ ζην "Γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα γθξνππ αζηέξσλ". Παξά  ηελ 

κηθξή  δπζθνιία ηεο όκσο, πξνζσπηθά 

βιέπσ απηή ηε κέζνδν όηη είλαη επθνιόηεξε 

από ηελ πόιε, παξά από όηαλ ρξεζηκνπνηώ 

ηνλ εξεπλεηή κεγέζπλζεο γηα αζηξνάικαηα 

από ηελ ύπαηζξν. Ο ιόγνο; ηελ πόιε ζε 

νπξαλό 4mag βιέπσ κε ηνλ 9X εξεπλεηή 

(11Υ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα), πεξί ηα 8mag 

αζηέξηα. ε ζθνηεηλό νπξαλό κέρξη 10.5 

mag. Πνπ ζεκαίλεη όηη ην πεδίν ηνπ ζηελ 

εμνρή είλαη γεκάην από δεθάδεο αζηέξηα πνπ 

δπζθνιεύνπλ πνιιέο θνξέο ηελ γξήγνξε  

εύξεζε.  Γηόηη πξέπεη λα γίλεη ηαπηνπνίεζε 

ζε θάζε βήκα ησλ όζσλ βιέπεηε νπηηθά, κε 

απηά πνπ ππάξρνπλ ζηνλ ράξηε. Τπό απηήλ 

ηελ έλλνηα, ηα αζηξνάικαηα ζηελ πόιε κέζσ ηνπ εξεπλεηή κεγέζπλζεο είλαη 

απξνζδόθεηα επθνιόηεξα, αθνύ κέζα ηνπ θαίλνληαη ιηγόηεξα αζηέξηα, ηα 

θσηεηλόηεξα, ώζηε ε θαζνδήγεζε ηνπο λα γίλεηε απινύζηεξε.  

 

 

 

 
θηάζηε ηνλ Telrad:  Να θάηη πνπ ζα ζαο δώζεη απηό ην 

ιίγν παξαπάλσ. Μπνξείηε λα ζθηάζεηε ηνλ Telrad από ην 

αδέζπνην γύξσ θσο πνπ ρηππάεη πάλσ ζηελ νζόλε πξνβνιήο 

ησλ θύθισλ ηνπ. Αλ δελ ην θάλεηε απηό, παξά ην όηη βιέπεηε ηα 

αζηέξηα θαη κε ηα δύν κάηηα, ζα δπζθνιεπηείηε λα ηα δηαθξίλεηε 

από ην έλα κάηη κέζα από ηελ νζόλε ηνπ. ηα ακπδξά αζηέξηα 

ηεο πόιεο, ε ρξήζε θαη ησλ δύν καηηώλ παίδεη κεγάιν ξόιν, 

αθνύ βειηηώλεη ηελ θσηεηλόηεηά ηνπο. Υξεζηκνπνηήζηε κηα 

θαηαζθεπή από ραξηόλη ή πιαζηηθό θαη Velcro πνπ λα εθηείλεηαη 

αξθεηά κπξνζηά θαη πίζσ από ηελ νζόλε ηνπ. 
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         αλ παξάδεηγκα γηα ηελ ρξήζε ηνπ εξεπλεηή κεγέζπλζεο από ηελ 

πόιε, ζα ςάμνπκε πάιη ην ζκήλνο NGC 6633 κόλν πνπ απηή ηε θνξά ζα ην 

πξνζεγγίζνπκε δηαθνξεηηθά. Η βαζηθή ηδέα ζηα αζηξνάικαηα κε απηόλ ηνλ 

εξεπλεηή είλαη λα μεθηλάκε από έλα θσηεηλό αζηέξη θαη λα κεηαθεξόκαζηε θάζε 

θνξά ζε άιιν θσηεηλό αζηέξη ή ζε ζρεκαηηζκό από αζηέξηα, γηα παξάδεηγκα ζε 

έλα ηεηξάγσλν πνπ ζρεκαηίδνπλ θάπνηα αζηέξηα. ηελ πξάμε ηώξα ζην Cartes du 

Ciel ελεξγνπνηνύκε ηνλ θύθιν ηνπ εξεπλεηή πνπ έρνπκε θηηάμεη κε πεδίν πρ 4,5 

κνηξώλ. Θα μεθηλήζνπκε απηήλ ηελ θνξά ην ηαμίδη καο από ηνλ βήτα ηνπ 

Οθηνύρνπ, έλα αζηέξη 2.7 mag πνπ θαίλεηαη εύθνια. Ο νπξαλόο καο ζα είλαη πάιη 

4mag. Όια ηα αζηέξηα πνπ επηιέμακε είλαη θάησ από 5 mag άξα δηαθξίλνληαη 

εύθνια ζηνλ εξεπλεηή. Ο εξεπλεηήο καο αο ππνζέζνπκε έλαο θιαζζηθόο 9Υ50.   

 

 

ρ. 2 

 

 

Η πνξεία πνπ ζα αθνινπζήζνπκε (ζρήκα 2) είλαη από ηνλ βήτα ηνπ Οθηνύρνπ  

(Cebalrai 2.7mag), ζηνλ γάκα ηνπ Οθηνύρνπ, ζηελ ζπλέρεηα ζηα αζηέξηα 67 θαη 70 

ηνπ Οθηνύρνπ, θαηόπηλ ζε κηα ζπζηάδα ηεζζάξσλ αζηεξηώλ θαη από εθεί ζηνλ 74 

ηνπ Οθηνύρνπ, γηα λα θαηαιήμνπκε ζην NGC 6633.  Δθκεηαιιεπηείηε ην δνπκ ηεο 

ζειίδαο ώζηε λα κεγεζύλεηε αξθεηά ηνπο κηθξόηεξνπο ράξηεο πνπ αθνινπζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

1.     Σνπνζεηήζηε ηνλ βήτα 

ηνπ Οθηνύρνπ θνληά ζην 

θέληξν ηνπ εξεπλεηή ζαο.  

Πξνζέμηε όηη λνηηναλαηνιηθά 

ζην πεδίν ζαο  (θάησ θαη 

αξηζηεξά) βξίζθεηαη ν 

αζηέξαο γάμα ηνπ Οθηνύρνπ 

κεγέζνπο 3.7  
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2.       Μεηαθηλήζηε ην ηειεζθόπην 

ώζηε ν γάκα λα έξζεη ζηνλ 

εξεπλεηή ζαο δεμηά  ζηα δπηηθά 

θαη ζηελ αληίζεηε πιεπξά λα 

έρεηε ηα θσηεηλά αζηέξηα 67 

θαη 68. αλ επηβεβαίσζε 

ηζεθάξεηε ηελ ζέζε θαη ηνπ 

αζηέξα 68. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.       ηελ επόκελε νιίζζεζε 

ηνπ ηειεζθνπίνπ, κεηαθηλεζείηε  

αθόκε έλα πεδίν ώζηε λα 

έξζνπλ ηα αζηέξηα απηά ζηα 

δπηηθά. ηελ αξηζηεξή πιεπξά  

βιέπεηε ηώξα έλα ζρεκαηηζκό 

από ηέζζεξα αζηέξηα. 

Υξεηάδεηαη λα ηνλ 

απνκλεκνλεύεζηε από ηνλ 

ράξηε ζαο κέρξη λα ηνλ 

ηαπηνπνηήζεηε κέζσ ηνπ 

εξεπλεηή θαη ν θαιιίηεξνο 

ηξόπνο είλαη λα βξείηε έλα 

γλσζηό ζρήκα πνπ λα ηνπ 

κνηάδεη. Υξεζηκνπνηνύκε γηα 

παξάδεηγκα ηξίγσλα, 

ηεηξάγσλα, θύθινπο θιπ. Ο 

ζρεκαηηζκόο εδώ, αο πνύκε όηη 

κνηάδεη κε έλα ιπρλάξη, ή κία θνύπα πνπ ε κηα πιεπξά ηεο είλαη 

κεγαιύηεξε.  

 

 

 

 

4.       Φέξεηε ηνλ ζρεκαηηζκό 

απηό ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ 

πεδίνπ ζαο θαη θνληά ζην 

θέληξν ζα πξέπεη λα έρεηε έλα 

θσηεηλό αζηέξη, ηνλ 74 ηνπ 

Οθηνύρνπ. Πξνο ηελ επάλσ 

(βόξεηα -αλαηνιηθή) πιεπξά ηνπ 

πεδίνπ ηνπ εξεπλεηή ζαο 

βξίζθεηαη ην ζκήλνο   

NGC 6633.  
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5.      Γηα λα έξζεη ζην θέληξν ηνπ 

εξεπλεηή ζαο κεηαθηλήζηε άιιν 

έλα πεδίν, κέρξη ην θσηεηλό 

αζηεξάθη πνπ είλαη ζεκεησκέλν 

δίπια ηνπ λα βξεζεί ζην θέληξν 

ηνπ εξεπλεηή ζαο. Λνγηθά ζα 

πξέπεη ην NGC 6633 λα είλαη 

αθόκε νξηαθά αόξαην ζηνλ 

εξεπλεηή ζαο θαη ηελ ρακειή 

κεγέζπλζή ηνπ ησλ 9Υ από ηελ 

πόιε. πλεζηζκέλν απηό θαη ζε 

ζηόρνπο από ζθνηεηλό νπξαλό 

πνπ δελ θαίλνληαη ζηνλ 

εξεπλεηή. Σαπηνπνηήζηε ηα 

ππόινηπα 4 αζηεξάθηα 

ζεκεησκέλα κε θύθινπο ώζηε 

λα είζαζηε βέβαηνη γηα ην πνπ 

βξίζθεζηε. 

  

 

 

6.      Όηαλ ινηπόλ θαηαιήμεηε 

ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηόρνπ ζαο, 

ρξεζηκνπνηήζηε έλα 

πξνζνθζάικην ρακειήο 

κεγέζπλζεο ζηελ αξρή, ή αλ 

έρεηε έλα δνπκ ρξεζηκνπνηήζηε 

απηό πξώην, ώζηε λα 

θεληξάξεηε ηνλ ζηόρν ζαο θαη 

λα βξείηε ηελ θαιύηεξε 

κεγέζπλζε γηα λα απνιαύζεηε 

ην ζκήλνο απηό. 

 

 

 

 

 

                                                                              ρ. 2δ    NGC 6633 

 

 

 

 

πκπεξάζκαηα 
 

ην παξάδεηγκα καο, βιέπνπκε όηη παξά ην όηη δελ ππάξρεη θσηεηλό αζηέξη θνληά 

ζην NGC 6633 ιόγσ ηεο θσηνξύπαλζεο, ε εύξεζε ηνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηνλ 

εξεπλεηή κεγέζπλζεο. Δπηιέμακε έλα δηαθνξεηηθό αζηέξη γηα εθθίλεζε, αληί απηνύ 

πνπ ρξεζηκνπνηήζακε κε ηνλ Telrad. Αθνινπζήζακε κηα ηεζιαζκέλε πνξεία 

αλάκεζα ζηα θσηεηλόηεξα αζηέξηα, ζαλ λα δηαζρίδακε έλα πνηάκη παηώληαο επάλσ 

ζηηο πέηξεο πνπ πξνεμείραλ. Η ηαπηνπνίεζε πεδίνπ από ηνλ εξεπλεηή κεγέζπλζεο, 

είλαη θάηη απαξαίηεην ζε θάζε βήκα καο γηα λα κε ραζνύκε. Υξεηαδόκαζηε 

εθηππσκέλν ράξηε γηα ην πεδίν ηνπ εξεπλεηή, κε ην ζσζηό κέγεζνο αζηέξσλ θαη 

θαιό πξνγξακκαηηζκό ηεο βέιηηζηεο δηαδξνκήο πνπ ζα αθνινπζήζνπκε.   

Όηαλ δελ έρνπκε θσηεηλό αζηέξη γηα λα θαηεπζπλζνύκε  ε απνκλεκόλεπζε 

γεσκεηξηθώλ ζρεκάησλ αζηέξσλ παίδεη ζεκαληηθό ξόιν, γηαηί ηόηε επηιέγνπκε  έλα 

γθξνππ αζηέξσλ.  
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ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΑ ΥΗΜΑΣΑ ΓΚΡΟΤΠ ΑΣΕΡΩΝ  

 

Σν λα απνκλεκνλεύεηε γθξνππ αζηέξσλ από ηνλ ράξηε ζαο γηα λα ηα 

ηαπηνπνηήζεηε ζηνλ εξεπλεηή ζαο, είλαη βαζηθό. Αθξηβώο επεηδή ζηελ πόιε ε 

θσηνξύπαλζε δελ καο επηηξέπεη ηελ πνιπηέιεηα ηνπ θαηάζηηθηνπ από θσηεηλά 

αζηέξηα πεδίνπ, ε νκαδνπνίεζε ακπδξόηεξσλ αζηέξσλ ζε γθξνππ, καο εμππεξεηεί 

αθάληαζηα. Αλ θαη κνηάδεη απιό, ζηελ πξάμε ζα δείηε όηη δελ είλαη εύθνιν γηα 

όινπο. Πνιιέο θνξέο κέρξη λα επηβεβαηώζεηε ην ό,ηη είδαηε ζηνλ ράξηε ζαο, ηα 

ζρήκαηα μερληόληαη. Άιιεο θνξέο πεξλάηε πάλσ από ην γθξνππ, γηα λα 

επηζηξέςεηε αξγόηεξα. Αλ δελ έρεηε θσηνγξαθηθή κλήκε, κπνξείηε λα βειηηώζεηε 

ηελ δηαδηθαζία, δίλνληαο ζηα γθξνππ αζηέξσλ νλόκαηα από γλσζηά γεσκεηξηθά 

ζρήκαηα.  

 

Θα αλαθαιύςεηε άθζνλνπο γεσκεηξηθνύο ζρεκαηηζκνύο αζηέξσλ ζην πεδίν ηνπ 

εξεπλεηή ζαο, γηα λα απνκλεκνλεύεηε ηα ζρέδηά ηνπο:  Ρόκβνο, ηζόπιεπξν 

ηξίγσλν, αιπζίδα  αζηέξσλ, εξσηεκαηηθό,  ηεηξάγσλν, θύθινο, βέινο, ραξηαεηόο, 

ρσλί, λεζί, γξακκή, ηξαπέδην, παξαιιειόγξακκν, γξάκκαηα ηεο αιθαβήηνπ.   

Βξίζθνληαο επίζεο δηθά ζαο ζρήκαηα θαη νλνκαζίεο κπνξείηε λα βειηηώζεηε αθόκε 

πεξηζζόηεξν ην βήκα απηό.  

 

        Μερικά παραδείγμαηα 
 

    
 
                   Ρόκβνο                                                            Σξίγσλν 

 

   
 

Αιπζίδα                                                Δξσηεκαηηθό 
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                           Σεηξάγσλν                                             Κύθινο 

 

   
 

Βέινο                                              Υαξηαεηόο 
 

   
 

Υσλί ή ύςηινλ                                                        Νεζί 
 

 
 



[24] 
 

 

Υξεζηκνπνηώληαο ράξηε θαη εξεπλεηή 
Γύν  απιά ηερλάζκαηα πνπ ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε μεθηλώληαο ηα αζηξνάικαηα κε 

εξεπλεηή κεγέζπλζεο. Έρνπλ ζρέζε κε ην αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ράξηε ζε κνξθή 

βηβιίνπ ή ράξηε εθηππσκέλν από ππνινγηζηή. Έλαο εξεπλεηήο κεγέζπλζεο 

αλνξζσηηθόο, δείρλεη ην είδσιό νξζό, όπσο βιέπνπλ ηνλ νπξαλό ηα κάηηα ζαο. 

Αλ ρξεζηκνπνηείηε όκσο ηνλ θιαζζηθό εξεπλεηή πνπ ζπλνδεύεη ηα πεξηζζόηεξα 

ηειεζθόπηα, ην είδσιν δείρλεη αλεζηξακκέλν, αθξηβώο όπσο ζε έλα θαηνπηξηθό 

ηειεζθόπην. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ινηπόλ πεξηζηξέςηε ην βηβιίν-ράξηε ζαο 

ώζηε λα έξζεη ε επάλσ πιεπξά, θάησ. Έηζη ζα  έρεηε ηελ ίδηα εηθόλα ζηνλ ράξηε 

ζαο, ζηνλ εξεπλεηή θαη ζην θαηνπηξηθό ηειεζθόπηό ζαο.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηε θάπνην πξόγξακκα ππνινγηζηή γηα λα 

εθηππώλεηε ηνπο ράξηεο ζαο, κπνξείηε λα ην επηηύρεηε αθόκε θαιύηεξα,  

πεξηζηξέθνληαο ηνλ ράξηε κέζα από ην πξόγξακκα. Γηα παξάδεηγκα ζην Cartes du 

Ciel παηώληαο ηα θνπκπηά "Καηνπηξηζκόο Οξίδνληα" θαη "Οξηδόληηνο Καηνπηξηζκόο" 

ν ράξηεο αλαζηξέθεηαη.  

Σν πιενλέθηεκα εδώ είλαη όηη νη εηηθέηεο παξακέλνπλ νξζέο θαη έηζη κπνξείηε λα 

δηαβάδεηε κε επθνιία ηα νλόκαηα αζηέξσλ θαη αληηθεηκέλσλ ηνπ ράξηε ζαο.  

 

 

 

 

 

Πξνρωξήζηε πεξηζζόηεξν  
 

Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ παξαηεξνύλ από ηηο πόιεηο ηνπο 30 ρξόληα. Γηα λα ζπκβεί  

θάηη ηέηνην θαη λα ην απνιακβάλεη θάπνηνο, ζα πξέπεη λα βειηηώλεη ζπλερώο ηηο 

ηερληθέο ηνπ ώζηε λα αλαθαιύπηεη πεξηζζόηεξα ζηνλ νπξαλό. 

 

Έλαο ηξόπνο, είλαη απηά πνπ αλαθέξζεθαλ ήδε ζην "θηάζηε ηνλ ρώξν ζαο". Αλ 

θαη δελ είλαη απαξαίηεηα κηα από ηελ αξρή, -όπνπ ην ζεκαληηθό είλαη απιώο λα 

βγείηε έμσ θαη λα μεθηλήζεηε-, αξγόηεξα ζα βνεζήζνπλ πάξα πνιύ ηελ 

παξαηήξεζε ώζηε λα κε ρηππήζεη ην γύξσ θσο ηα κάηηα ζαο. Αιιά πξνζθέξεη θαη 

κεγάιε άλεζε. Σν θόζηνο γηα λα ζθηάζεηε ηνλ ρώξν ζαο δελ είλαη κεγάιν, 

πεξηζζόηεξν ν ρξόλνο ηνπ ζηήζε-μέζηεζε. Η εμέιημή ηνπ, είλαη λα θαηαζθεπάζεηε 

έλα κόληκα ζθηαζκέλν ρώξν ώζηε λα παξαηεξείηε από κέζα ηνπ.  

 

Έλα όξγαλν πνπ ζα πξνζθέξεη πνιιά είλαη ην 

γλσζηό SQM-L. Μεηξά ηελ ιακπξόηεηα ηνπ 

νπξαλνύ ζαο. Δηδηθά ζηνλ θσηνξππαζκέλν 

νπξαλό είλαη κεγάιν βνήζεκα. Έηζη κπνξείηε ζηελ 

ζηηγκή λα μέξεηε αλ νη ζπλζήθεο είλαη θαηάιιειεο 

απιώο γηα παξαηήξεζε, αλ είλαη ηόζν θαιέο ώζηε 

λα αθηεξσζείηε ζε εθείλα ηα ακπδξά αληηθείκελα 

πνπ ηα παιεύεηε ηόζν θαηξό αιιά πεξηκέλαηε ηνλ 

ιίγν θαιύηεξν νπξαλό, ή αλ είλαη αθαηάιιειεο θαη 

θαιύηεξα λα αζρνιεζείηε κε θάηη άιιν. 

 

Γηαβάζηε επίζεο βηβιία θαη άξζξα πνπ έρνπλ γξαθηεί από αλζξώπνπο κε εκπεηξία 

ζηελ παξαηήξεζε από ηελ πόιε θαη ηα πξνάζηηα. Αλαδεηήζηε άξζξα γηα Urban 

astronomy, Suburban, city observing, Astronomy in Light-Polluted Skies.  

 

Σέινο θάηη πνπ κπνξείηε λα θάλεηε αλαδεηώληαο ηελ πςειή 

απόδνζε, είλαη λα επελδύζεηε ζε έλα θαιό εξεπλεηή. Δπηιέμηε  

θαιή πνηόηεηα νπηηθώλ. Σν ηδαληθό ζα είλαη λα βξείηε πιήξσο 

πνιπεπηζηξσκέλα νπηηθά (fully multicoated),  πνιιαπιέο 

επηζηξώζεηο δειαδή ζε όιεο ηηο επηθάλεηεο ηνπο, ώζηε λα 

επηηξέπνπλ ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν θσο λα δηέιζεη θαη 

λα απνθόπηνπλ ηηο ελνριεηηθέο αληαλαθιάζεηο. Έηζη ζα 

βειηηώζεηε αθόκε πεξηζζόηεξν ην θνληξάζη.  
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Επίλξγξπ 
 

Η παξαηήξεζε από ηελ πόιε δελ καο πξνζθέξεη ηηο εηθόλεο πνπ ζα δνύκε από ηελ 

ύπαηζξν. Γελ έρνπλ όκσο όινη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα ή ηελ δηάζεζε, λα 

θνξηώλνπλ ην απηνθίλεην θαη λα ηξέρνπλ ζηα βνπλά γηα παξαηήξεζε. Κάπνηνη 

άιινη δελ αξθνύληαη ζηηο νθηώ (8) παξαηεξήζεηο αλά έηνο θαη ζέινπλ έλαλ ηξόπν 

γηα λα παξαηεξνύλ πεξηζζόηεξν. Οπνηαδήπνηε παξαηήξεζε ινηπόλ, είλαη θαιύηεξε 

από ηελ θαζόινπ παξαηήξεζε. Η παξαηήξεζε από ηελ πόιε πξνζθέξεη εμάζθεζε, 

εκπεηξίεο θαη ηερληθή, γηα λα έρεηε αξγόηεξα ζηελ ύπαηζξν κεγαιύηεξε επθνιία. 

Άξα θαη απόιαπζε!  Δθνδηαζηείηε κε ππνκνλή, θιείζηε ηα απηηά ζηηο απαηζηόδνμεο 

θσλέο θαη κελ ηηο αθήζεηε λα ζαο ιέλε όηη δελ κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε από ηελ 

πόιε. Κξαηήζηε κηα θηινζνθεκέλε ζηάζε θαη απνιαύζηε ην ζήκεξα θαη ηα όζα ν 

νπξαλόο ζαο, κπνξεί λα ζαο πξνζθέξεη.  

Δύρνκαη ζύληνκα λα αλαθαιύςεηε ηνπο κηθξνύο θξπκκέλνπο ζεζαπξνύο ηνπ 

ζύκπαληνο κέζσ ηεο αζηξνλνκίαο θαη από ηελ πόιε κε ηα πξνάζηηά ηεο. 

 

Καιή απόιαπζε! 

 

 

 

 

 

 

*Σν παξαπάλσ θείκελν είλαη απόζπαζκα από ζεκεηώζεηο κνπ γηα παξαηήξεζε κε 

θηάιηα, πνπ ηξνπνπνηεζεί γηα ηελ ρξήζε ζην παξόλ ζέκα ηεο παξαηήξεζεο κε 

ηειεζθόπην. πγρσξέζηε κνπ θάπνηεο πηζαλέο ειάρηζηεο  αλαληηζηνηρίεο. Αο κε 

μεράζνπκε επί ηε επθαηξία, όηη από ηελ πόιε θαη ηα πξνάζηηα παξαηεξνύκε 

επράξηζηα αθόκε θαη κε θηάιηα αμηνπνηώληαο νξηζκέλεο απαξαίηεηεο  ηερληθέο. 

Ιδηαίηεξα γηα ηνπο λενεηζεξρόκελνπο ζηελ αζηξνπαξαηήξεζε, είλαη έλαο εύθνινο 

ηξόπνο γηα λα κάζνπλ κε απηά πεξίθεκα ηνλ νπξαλό, από ην ζπίηη ηνπο.*  

 

Κσλζηαληίλνο Μαθξόπνπινο 

                                                      Πήιην 2013 

                                                                       Makronti_at_yahoo.com 
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Παξάξηεκα 

 

Πεγέο 
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Παξάξηεκα 

 

Μεηρήζηε οπηικά ηην ποιόηηηα ηοσ οσρανού ζας ζηην πόλη 
 

 

Δηνηκάδεζηε γηα πνιύσξε παξαηήξεζε από ηελ πόιε; Μάζεηε λα 

ρξεζηκνπνηείηε ζηαζεξά ζεκεία πνπ ζαο βνεζνύλ λα θαηαιαβαίλεηε 

ηελ πνηόηεηα ηνπ νπξαλνύ, ηελ θάζε βξαδηά, αλ δελ δηαζέηεηε έλα 

όξγαλν όπσο ην SQM. Γηα παξάδεηγκα ζε ζθνηεηλό νπξαλό κπνξείηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε ην ηεηξάγσλν ηνπ Πήγαζνπ θαη κε γςμνούρ 

οθθαλμούρ λα κεηξήζεηε πόζα αζηέξηα βιέπεηε κέζα ηνπ.  

 

ηελ πόιε όκσο πνπ ηα αζηέξηα είλαη ακπδξά, ρξεζηκνπνηήζηε άιιε 

κέζνδν. Παξαηεξήζηε με ηα κιάλια ζαο ζηαζεξά ζηεξηγκέλα ζε 

ηξίπνδν ην βξάδπ ηνπ θαινθαηξηνύ θαη ηνπ θζηλνπώξνπ, ηνλ αζηέξα 

έςηινλ (Enif) ηνπ Πήγαζνπ όηαλ έρεη ζεθσζεί αξθεηά ζηνλ νπξαλό. 

Καζώο ηνλ έρεηε αθίλεην ζην θέληξν ηνπ πεδίνπ ζαο, πόζα αζηέξηα 

κπνξείηε λα δηαθξίλεηε γύξσ ηνπ;  Δδώ βνεζάλε  ηα θαιά θηάιηα πνπ 

δείρλνπλ θαζαξά ηα αζηέξηα ζρεδόλ κέρξη ηα άθξα ηνπ πεδίνπ ζαο. 

Γελ ρξεηάδεηαη ππεξβνιηθά κεγάιε αθξίβεηα ζηελ θαηακέηξεζε.  

 

 

 

Σα θηάιηα ζαο, ίζσο δείρλνπλ ζνιά ηα αζηέξηα έμσ από ηελ θεληξηθή 

πεξηνρή ηνπ πεδίνπ ζαο. Κάηη ζπλεζηζκέλν ζε θηελά θηάιηα πνπ 

κπνξνύλ λα δείρλνπλ ην πνιύ κέρξη 30-50% ηνπ θέληξνπ θαζαξά. Σα 

αζηέξηα ινηπόλ δελ ζα είλαη νξαηά ζε όιε ηελ έθηαζε ηνπ πεδίνπ ζαο. 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη αλαγθαζηηθά λα ηα κεηαθηλήζεηε ιίγν 

πάλσ-θάησ, δεμηά-αξηζηεξά ζρεκαηίδνληαο έλα ζηαπξό. εκεηώζηε γηα 

παξάδεηγκα πνηα ζνιά αζηέξηα ππάξρνπλ ζηελ πεξηθέξεηα ηνπ πεδίνπ 

ζαο θαη θηάζηε ην θαζαξό ζεκείν ηνπ πεδίνπ ζαο, κέρξη απηά. Έηζη ζα 

κεηξήζεηε θαη ηα αζηέξηα ζηελ πεξηθέξεηα ηνπο πεδίνπ ζαο 

κεηαθηλώληαο ιίγν ηα θηάιηα. Δλλνείηαη όηη αλ ηα θηάιηα ζαο έρνπλ 

θαζαξό πεδίν κέρξη ην 85-90% δελ ρξεηάδεηαη ε κεηαθίλεζε ζε ζρήκα 

 


K Makropoulos
Κάντε διπλό κλικ για άνοιγμα της εικόνας σε μεγέθυνση
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ζηαπξνύ θαη όια ζα θαίλνληαη θαιά. Με βηαζηείηε ζην κέηξεκα. 

Απαξαίηεηα γηα λα θάλεηε ηελ κέηξεζε ζα πξέπεη λα κάηηα ζαο λα 

έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζην ζθνηάδη γηα ηνπιάρηζηνλ 10 έσο ην πνιύ 30 

ιεπηά, ώζηε λα δηαθξίλεηε θαη ηα πην ακπδξά αζηέξηα. Υξεζηκνπνηήζηε 

θαη ηελ πιάγηα όξαζε γηα λα δείηε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξα. 

 

Μεηξήζεηο: 

Με θηάιηα 10Υ50 θαη πεδίν 6.5 κνίξεο ίζσο δηαθξίλεηε πεξίπνπ 

40-45 αζηέξεο πνπ ζεκαίλεη δηαθξίλεηε αζηέξηα ζηα 8.5 mag κε 

ηα θηάιηα απηά θαη ηνλ εξεπλεηή ζαο   

25-30 αζηέξεο άξα ε θσηνξύπαλζε επηηξέπεη έσο ηα 8 mag  

θαη θάπνπ 10 αζηέξεο, δειαδή δηαθξίλεηε 7.5 mag. 

 

Αλ κπνξείηε λα δηαθξίλεηε  

- 7.5 mag ζεκαίλεη όηη κπνξείηε λα δείηε  πεξίπνπ 30.000 

αζηέξεο ζηνλ νπξαλό, πνιύ θαιύηεξα δειαδή από όζα 

κπνξείηε κε ηα κάηηα ζαο θαη από ηνλ ζθνηεηλόηεξν νπξαλό 

ζηελ ύπαηζξν.  

- 8.5 mag κέγεζνο απηό ζεκαίλεη πεξίπνπ 100.000 αζηέξεο 

ζηελ δηάζεζή ζαο.  

 

Σα λνύκεξα ζηηο δηθέο ζαο κεηξήζεηο ίζσο έρνπλ δηαθνξέο αλαιόγσο 

ηνπ νπηηθνύ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηε. Γηα λα είζαζηε αθξηβείο, απηό 

πνπ έρεη ζεκαζία είλαη λα θαηαγξάςεηε θαη λα ζπγθξίλεηε. 

 

Καηαγξάςηε ηα απνηειέζκαηα, γηα λα ηα ζπγθξίλεηε κε άιιεο βξαδηέο 

πνπ ν Enif ζα βξίζθεηαη ζην ίδην ύςνο. Έηζη ζα γλσξίδεηε ζύληνκα αλ 

ν νπξαλόο είλαη θαηάιιεινο γηα παξαηήξεζε, ή εάλ απηό ην βξάδπ 

ιεπηά ζύλλεθα, ζθόλε ή άιινη παξάγνληεο θαθήο Γηαύγεηαο ηελ 

επεξεάδνπλ. Σνλ ρεηκώλα θαη ηελ άλνημε κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηνλ Βαζιλίζκο (Regulus) ζηνλ Λένληα. Αλ δελ νπηηθή επαθή κε απηά 

ηα αζηέξηα, κπνξείηε λα ζηξαθείηε ζηνλ βνξά θαη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ηνλ Alrai (ή Errai, γάκα Κεθέα) πνπ είλαη αεηθαλήο. Ο αξηζκόο ησλ 

αζηεξηώλ πνπ ζα δηαθξίλεηε γύξσ ηνπ, είλαη πεξίπνπ ίδηνο κε ηα 

πξνεγνύκελα παξαδείγκαηα γηα παξαηήξεζε από ηελ πόιε θαη ηα 

πξνάζηηα. Η κέζνδνο απηή ζηελ πόιε κνπ δίλεη πεξηζζόηεξε αθξίβεηα, 

από απηήλ ηεο εύξεζεο ηνπ ακπδξόηεξνπ αζηέξα ζηνλ νπξαλό ζε 

θάπνηνλ αζηεξηζκό κε γπκλά κάηηα. Δπίζεο πξνζθέξεη πεξηζζόηεξν 

εύξνο κέηξεζεο ζηα  κεγέζε αζηέξσλ (πιήζνο).  Σα ηξία 

ζπγθεθξηκέλα αζηέξηα ηα έρσ επηιέμεη θαη ηα ρξεζηκνπνηώ, δηόηη είλαη 

αξθεηά θησρό ην πεδίν γύξσ ηνπο, αιιά εκθαλίδνπλ δηαθνξέο ζην 

πιήζνο αλαιόγσο ηεο πνηόηεηαο ηνπ νπξαλνύ, ώζηε ε θαηακέηξεζε 

λα είλαη εύθνιε.  
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Πεγέο:   

Software: 

- Cartes Du Ciel (Skychart) πξόγξακκα γηα ράξηεο ηνπ νπξαλνύ. ρεηηθά  

θηιηθό γηα ηνλ λέν ρξήζηε, αλεθηίκεην γηα ηνλ πξνρσξεκέλν, 

εμειιεληζκέλν, ίζσο ην θαιύηεξν απηή ηε ζηηγκή. Γηαηίζεηαη δσξεάλ 

http://www.ap-i.net/skychart/el/download 

Υξεηάδεηαη αξθεηή ελαζρόιεζε ζηελ αξρή κέρξη λα γίλνπλ θαηαλνεηά όια 

όζα πξνζθέξεη. 

 

- Deepsky. Πνιύ θαιό πξόγξακκα πνπ δελ είλαη πιαλεηάξην ή ράξηεο. 

Βξίζθεη ηα αληηθείκελα ηνπ νπξαλνύ πνπ κπνξείηε λα παξαηεξήζεηε θαη 

βγάδεη ζηελ ζηηγκή πιάλν παξαηήξεζεο κε άθζνλεο ιεπηνκέξεηεο. Μπνξείηε 

γηα παξάδεηγκα λα δεηήζεηε ηα ζκήλε γηα παξαηήξεζε πνπ είλαη 

θσηεηλόηεξα από mag 12 γηα κηα δνκέλε εκεξνκελία θαη ώξα. Γύν δπλαηά 

ζεκεία ηνπ είλαη νη 400.000 θσηνγξαθίεο κέρξη θαη ησλ πην ακπδξώλ  

DSO's  θαη όηη ζπλεξγάδεηαη κε ην Cartes du Ciel ώζηε ηα αληηθείκελα ηνπ 

πιάλνπ  παξαηήξεζεο λα εθηππσζνύλ θαη ζηνλ ράξηε. Κνζηίδεη $30 USD 

http://www.deepsky2000.com/whatis.htm 

 

Βηβιία: 

- The Urban Astronomer's Guide http://www.bookdepository.com/Urban-

Astronomers-Guide-Rod-Mollise/9781846282164 

 

- Visual Astronomy in the Suburbs http://www.bookdepository.com/Visual-

Astronomy-Suburbs-Antony-Cooke/9781852337070 

 

- City Astronomy (Sky & Telescope Observer's Guides) 

http://www.amazon.com/City-Astronomy-Telescope-Observers-

Guides/dp/0933346751 

 

Links: 

- Yahoo group Cartes du Ciel software γηα ράξηεο 

 http://tech.groups.yahoo.com/group/skychart-discussion/ 

 

- Yahoo group Deepsky software γηα πιάλν παξαηήξεζεο 

http://tech.groups.yahoo.com/group/deepskysoftware/ 

 

- Urban Skies. Astronomy columnist Phil Harrington shares tips on how to 

observe from the city. http://www.astronomy.com/en/News-

Observing/Urban%20Skies.aspx 

 

- Some notes on Visual Urban Astronomy: by Tom Bryant 

http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2839 

 

http://www.ap-i.net/skychart/el/download
http://www.deepsky2000.com/whatis.htm
http://www.bookdepository.com/Urban-Astronomers-Guide-Rod-Mollise/9781846282164
http://www.bookdepository.com/Urban-Astronomers-Guide-Rod-Mollise/9781846282164
http://www.bookdepository.com/Visual-Astronomy-Suburbs-Antony-Cooke/9781852337070
http://www.bookdepository.com/Visual-Astronomy-Suburbs-Antony-Cooke/9781852337070
http://www.amazon.com/City-Astronomy-Telescope-Observers-Guides/dp/0933346751
http://www.amazon.com/City-Astronomy-Telescope-Observers-Guides/dp/0933346751
http://tech.groups.yahoo.com/group/skychart-discussion/
http://tech.groups.yahoo.com/group/deepskysoftware/
http://www.astronomy.com/en/News-Observing/Urban%20Skies.aspx
http://www.astronomy.com/en/News-Observing/Urban%20Skies.aspx
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=2839
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- Observing under washed-out skies 

http://washedoutastronomy.com/content/urban-galaxies 

 

- Urban Observing Program Introduction 

http://www.astroleague.org/al/obsclubs/urban/urban.html 

 

- Surface brightness http://mysite.verizon.net/vze55p46/id18.html 

 

- Observing from the City, By Alan MacRobert http://www.astronomy-

education.com/index.php?page=191 

 

- Η Γηαύγεηα θαη ην Seeing 

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=157875#157875 

 

 

- Μεηεσξνινγηθέο πξνβιέςεηο αλάιπζε γηα ζρεηηθά sites. Seeing θαη 

Γηαύγεηαο ηεο αηκόζθαηξαο  

 

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=95254#95254 

 

http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=202939#202939 

 

 

- Sky Quality Meter – L (SQM-L). Όξγαλν κέηξεζεο ηεο ιακπξόηεηαο ηνπ 

νπξαλνύ http://unihedron.com/projects/sqm-l/ 

 

- APM Telescopes κεγάιε πνηθηιία εξεπλεηώλ ηειεζθνπίσλ  

http://www.apm-telescopes.de/en/Optical-Accessories/Finder-Pointer-

.html 

 

- Astronomical Sketches 

http://mordorp.zymichost.com/Astrohomepage/htmlfiles/index2.html 

 

 

 

Φσηνγξάθηζε από ηελ πόιε: 

- Βαγγέιεο Καθεηδόπνπινο – "Φσηνγξαθίδνληαο ην λπθηεξηλό νπξαλό ηεο 

πόιεο". Έλα πνιύ θαιό άξζξν γξακκέλν από έλαλ άλζξσπό κε  κεξάθη, γηα 

ηηο δπλαηόηεηεο θαη ηηο ηερληθέο θσηνγξάθηζεο από ηελ πόιε.  

 

http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=article&id=1177&action=det

ail 

http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=article&id=1178&action=det

ail 

http://www.astronomy.gr/main.cfm?module=article&id=1179&action=det

ail 
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http://www.astrovox.gr/forum/viewtopic.php?p=157875#157875
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