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Τα νζα του ςυλλόγου
“CoBra GaKeNe”, Γραμματικοφ – Λορδανίδθσ
Γεϊργιοσ
Αςτρονομικά νζα του μινα
 Ραίηοντασ με τθν αςτρονομία
Ουρανόσ του Δεκζμβρθ

Για επικοινωνία με το ςφλλογο μασ μπορείτε να απευκυνκείτε ςτα τθλζφωνα:
2610996905 και 6977145247. Για αςτρονομικζσ πλθροφορίεσ και ςχετικά με το ςφλλογο
«Ωρίων» μπορείτε να επιςκεφτείτε το www.orionas.gr. Τα μζλθ μασ για καλφτερθ
επικοινωνία μποροφν να χρθςιμοποιοφν το forum: www.orionas.gr/forum για να
ςυμμετζχουν ςε κζματα και δραςτθριότθτεσ που αφοροφν το ςφλλογο, όπωσ ακόμθ και τα
www.astronomia.gr (ελλθνικι αςτρονομικι εγκυκλοπαίδεια) www.darksky.gr (εκςτρατεία
κατά τθσ φωτορφπανςθσ) www.astrovox.gr (forum αςτρονομίασ «επί παντόσ επιςτθτοφ»
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα).

Σα νέα του ςυλλόγου
Αγαπθτά μζλθ και φίλοι του ‘’Ωρίωνα’’ μία νζα ακαδθμαϊκι χρονιά αρχίηει και ο
ςφλλογοσ επιςτρζφει δυναμικά με τισ κακιερωμζνεσ εβδομαδιαίεσ ςυναντιςεισ, τισ
μθνιαίεσ εξορμιςεισ για παρατιρθςθ του ουρανοφ ςτθ νζα Σελινθ και πολλζσ ακόμα
εκδθλϊςεισ. Κατά τθ διάρκεια του 7ου Ρανελλινιου Συνεδρίου Εραςιτεχνικισ Αςτρονομίασ,
το οποίο πραγματοποιικθκε 7 – 9/10 ςτα Χανιά τθσ Κριτθσ, ςτθν κοινι ςυνάντθςθ των
διοικθτικϊν ςυμβουλίων των ςυλλόγων εραςιτεχνικισ αςτρονομίασ τθσ Ελλάδασ
αποφαςίςτθκε πωσ θ 6θ Ρανελλινια Εξόρμθςθ Εραςιτεχνϊν Αςτρονόμων κα διοργανωκεί
από τουσ ‘’Διόςκουρουσ‘’, ςφλλογο τθσ Σπάρτθσ, και τον ‘’Ωρίωνα‘’ για άλλθ μία φορά, το
καλοκαίρι του 2012. Θ ομάδα εντφπου ςασ εφχεται καλι χρονιά και καλζσ παρατθριςεισ.
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‘’Αςτρονομία – Μακθματικά
– Τεχνολογία. Από τθν
αρμονία των ςφαιρϊν και το
μονόχορδο των
Ρυκαγορείων, ςτθν
υδραυλικι του Κτθςίδου.‘’
‘’Κοςμολογικά αξιϊματα και
υπερφωτεινζσ ταχφτθτεσ‘’

“CoBra GaKeNe”
Κάποιεσ φορζσ θ ιδιοφυία ενόσ, είναι αρκετι για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο
αντιλαμβανόμαςτε τον περιβάλλοντα μασ κόςμο. Θ ιδιαίτερθ όμωσ “CoBra GaKeNe” ςτθν
οποία αναφζρεται το παρόν άρκρο, είναι θ περίπτωςθ όπου θ ςυνεργαςία, είτε εν γνϊςει
είτε εν αγνοία των εμπλεκομζνων, αρχικά εξόριςε μια για πάντα το ςπίτι μασ, τθ Γθ από το
κζντρο του ςφμπαντοσ, κακιςτϊντασ τθν απλϊσ μία ακόμθ ουράνια ςφαίρα -με ιδιαίτερθ
ομορφιά και αξία βζβαια- που περιςτρζφεται γφρω από τον Ιλιο τθσ, για να καταλιξει με
τθν αποκάλυψθ των νόμων ενόσ κόςμου πιο τζλειου και από τον.. τζλειο κφκλο του
Αριςτοτζλθ.
Ο Κοπζρνικοσ (Nicolaus Copernicus 1473-1543) είναι θ πρϊτθ ‘’δαγκωματιά‘’ που
δζχκθκε ο κόςμοσ, τθσ μζχρι τότε αριςτοτζλειασ και πτολεμαïκισ τελειότθτασ. Ωσ άλλοσ
Αρίςταρχοσ, ο Κοπζρνικοσ πρότεινε το θλιοκεντρικό ςφςτθμα ςφμφωνα με το οποίο θ Γθ
δεν είναι ςτο κζντρο του ςφμπαντοσ, αλλά όπωσ και οι άλλοι πλανιτεσ, περιφζρεται γφρω
από τον Ιλιο. Επίςθσ, θ Γθ περιςτρζφεται γφρω από τον εαυτό τθσ και αυτό είναι που

προκαλεί τθν φαινόμενθ κίνθςθ του ιλιου αλλά και των υπολοίπων απλανϊν αςτζρων κατά
τθ διάρκεια τθσ νφχτασ ςτθν ουράνια ςφαίρα. Βζβαια ο Κοπζρνικοσ δεν κατάφερε να
ξεφφγει από τον..φαφλο κφκλο των..κυκλικϊν τροχιϊν. Ζτςι ςτο Κοπερνίκειο θλιοκεντρικό
ςφςτθμα οι τροχιζσ των πλανθτϊν γφρω από τον Ιλιο αλλά και τθσ Σελινθσ γφρω από τθ Γθ
είναι τζλειοι κφκλοι.
Οι μεγάλεσ αλλαγζσ, πόςο μάλλον αλλαγζσ κοςμολογικοφ μεγζκουσ, παίρνουν
χρόνο μζχρι να γίνουν κοινά αποδεκτζσ. Επιπλζον, ςτθν προςπάκειά τουσ οι άνκρωποι να
κατανοιςουν και να αποδεχκοφν τθν εκάςτοτε νζα τάξθ πραγμάτων, εφευρίςκουν τρόπουσ
και ιδζεσ που κα τουσ βοθκιςουν να μεταβοφν και να προςαρμοςτοφν ομαλά από τισ
παγιωμζνεσ αντιλιψεισ του παρελκόντοσ ςτα νζα δεδομζνα. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα
όςων προαναφζρκθκαν, αποτελεί ο Τυχό Μπραχζ(Tycho Brahe 1546-1601).
Ζτςι περνάμε ςτο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο τθσ ςφγχρονθσ αςτρονομίασ που
εγκακίδρυςε ο Κοπζρνικοσ. Σχεδόν 25 χρόνια μετά τθν ζκδοςθ του “ De Revolutionibus
orbium coelestium” από τον Κοπζρνικο το 1543, ο Μπραχζ ανζπτυξε το δικό του “ςφςτθμα
του κόςμου”, το γεω-θλιοκεντρικό ςφςτθμα γνωςτό και ωσ τυχονικό ι τυχόνιο ςφςτθμα.
Σφμφωνα με αυτό ο Ιλιοσ και θ Σελινθ περιφζρονταν γφρω από τθ Γθ, θ οποία είναι το
κζντρο του ςφμπαντοσ, αλλά οι υπόλοιποι πζντε γνωςτοί πλανιτεσ περιφζρονταν γφρω από
τον Ιλιο. Με τον τρόπο αυτό, ο Μπραχζ κεωροφςε πωσ ςυνδφαςε τα ωφζλθ του
κοπερνίκειου και του πτολεμαϊκοφ ςυςτιματοσ. Το ςφςτθμά του φαινόταν να λειτουργεί
χωρίσ να παραβιάηει τουσ νόμουσ τθσ φυςικισ ι τισ άγιεσ γραφζσ, κακϊσ διατθροφςε τθ Γθ
ςτο κζντρο του ςφμπαντοσ, κάτι που ζπρεπε να ιςχφει για να είναι ορκζσ οι γραφζσ, αλλά
επίςθσ οι κινιςεισ των πλανθτϊν γφρω από τον ιλιο ταίριαηαν με τα δεδομζνα των
παρατθριςεων που ζπαιρνε. Να ςθμειωκεί εδϊ ότι ο Μπραχζ ζχει μείνει ιδιαίτερα
γνωςτόσ ςτθν ιςτορία όχι τόςο για το ςφςτθμα που ανζπτυξε, όςο για τθ ςωρεία
καταγεγραμμζνων παρατθριςεων των ουρανίων ςωμάτων.
Ζνα από τα πρϊτα αντικείμενα που παρατιρθςε ιταν και το ερζκιςμα που τον
οδιγθςε τελικά να αφοςιωκεί ςτθν αςτρονομία. Το 1572 λοιπόν παρατιρθςε ζνα ‘’νζο‘’
(novae, ςιμερα γνωςτό και ωσ supernovae) πολφ λαμπρό αςτζρι, το οποίο ςιμερα είναι
καταγεγραμμζνο ωσ SN1572. Με ακριβείσ κακθμερινζσ μετριςεισ τθσ παράλλαξθσ του
αςτζρα κατζλθξε ότι αυτό δεν μπορεί να βρίςκεται ςε μικρότερθ απόςταςθ από τθ Σελινθ
αλλά ακόμθ ότι βρίςκεται πζρα από τουσ γνωςτοφσ πλανιτεσ. Επίςθσ, ζπειτα από
ςυςτθματικι παρατιρθςθ μθνϊν βλζποντασ πωσ ουςιαςτικά δεν ζχει αλλάξει θ παράλλαξι
του, ςυμπζρανε πωσ το νζο αυτό αςτζρι δεν μπορεί να είναι πλανιτθσ αλλά είναι ζνασ νζοσ
απλανισ αςτζρασ. Γεγονόσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ αφοφ αποτελεί ιςχυρό πλιγμα για τθ
κεωρία των ουρανίων ςφαιρϊν του Αριςτοτζλθ και του Ρτολεμαίου, ςφμφωνα με τθν
οποία οι ουρανοί παραμζνουν αιϊνια αμετάβλθτοι! Ο Μπράχε ςυνζχιςε τθ λεπτομερειακι
καταγραφι των κζςεων των πλανθτϊν και των αςτζρων.
Το τυχόνιο ςφςτθμα είχε και τθν αποδοχι τθσ ρωμαιοκακολικισ εκκλθςίασ για μια
μικρι περίοδο, ςε αντίκεςθ δυςτυχϊσ με το βιβλίο ‘’Διάλογοσ μεταξφ των δφο παγκόςμιων
ςυςτθμάτων, πτολεμαïκοφ και κοπερνίκειου‘’ το οποίο απαγορεφτθκε ωσ αιρετικό. Ο
ςυγγραφζασ του παραπάνω βιβλίου, είκοςι χρόνια νωρίτερα από τθ δθμοςίευςι του, το
1610 παρατθροφςε τον ουρανό κυριολεκτικά από μια νζα ςκοπιά.. Και το όνομα αυτοφ,
Galileo Galilei.
O Γαλιλαίοσ Γαλιλζι (Galileo Galilei 1564-1642) λανκαςμζνα γνωςτόσ και ωσ ο
εφευρζτθσ του τθλεςκοπίου, μπορεί να μθν ιταν ο πρϊτοσ που το εφθφρε, ιταν όμωσ ο
πρϊτοσ που ςκζφτθκε και το ζςτρεψε ςτον ουρανό. (Κακαρά εγκυκλοπαιδικά να ποφμε
εδϊ ότι εφευρζτεσ του τθλεςκοπίου είναι οι Χανσ Λιπερςζι και Ηακαρίασ Γιάνςεν,
αμφότεροι οπτικοί τθσ ολλανδικισ κωμόπολθσ Middelburg, κακϊσ επίςθσ και ο Τηζιμσ
Μζτιουσ. Αυτό που ζκανε ο Γαλιλζι ιταν να προςαρμόςει το τθλεςκόπιο για αςτρονομικζσ
παρατθριςεισ τοποκετϊντασ ςτθν κζςθ του προςοφκάλμιου φακοφ ζναν αποκλίνοντα
φακό.)

Εκείνθ τθ χρονιά λοιπόν, ο Γαλιλζι ζκανε δφο πολφ ςθμαντικζσ παρατθριςεισ ςτον
ουρανό που τον οδιγθςαν να γίνει υπζρμαχοσ του κοπερνίκειου ςυςτιματοσ, αφοφ αυτά
που είδε ιταν αδιαμφιςβιτθτεσ αποδείξεισ τθσ θλιοκεντρικισ ιδζασ. Το πρϊτο που
παρατιρθςε ιταν πωσ υπάρχουν ςϊματα που περιφζρονται γφρω από τον πλανιτθ Δία!
Ρράγμα αδιανόθτο για τα γεωκεντρικά μοντζλα. Θ φπαρξθ δορυφόρων γφρω από τον Δία
ιταν εντελϊσ αντίκετθ με τθν ιδζα του πτολεμαικοφ ςυςτιματοσ που κζλει τα πάντα να
περιφζρονται γφρω από τθ Γθ. Επίςθσ δεν μποροφςε να εξθγθκεί από το θλιο-γεωκεντρικό
ςφςτθμα, τουλάχιςτον όχι χωρίσ τθν ειςαγωγι επιπλζον πολφπλοκων επίκυκλων.
Συμπεραςματικά το μόνο ςφςτθμα που κα μποροφςε -ζςτω και ανεξιγθτα για τθν εποχινα δικαιολογιςει τθν φπαρξθ των ςωμάτων αυτϊν ιταν το κοπερνίκειο θλιοκεντρικό
ςφςτθμα. Θ δζυτερθ και ακόμθ πιο ατράνταχτθ απόδειξθ τθσ ορκότθτασ του θλιοκεντρικοφ
ςυςτιματοσ ιταν θ παρατιρθςθ των φάςεων τθσ Αφροδίτθσ. Το γεγονόσ οτι θ Αφροδίτθ
παρουςίαηε φάςεισ όπωσ και θ Σελινθ ςιμαινε αυτόματα πωσ περιςτρζφεται γφρω από τον
ιλιο, αυτό μπορεί να γίνει κατανοθτό με τθ βοικεια του παρακάτω ςχεδίου.

Τζλοσ ο Γαλιλαίοσ είδε ςτθν επιφάνεια τθσ ςελινθσ όρθ και κοιλάδεσ, ενϊ
ςφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ θ Σελινθ αποτελοφςε μία τζλεια ςφαίρα. Ζτςι ο κόςμοσ άφθςε
μια για πάντα πίςω του τθν ιδζα του γεωκεντρικοφ κόςμου, αλλά κα ιμαςτε αναγκαςμζνοι
να κουβαλάμε άδικα ζνα ςωρό επίκυκλουσ που δυςτυχϊσ δεν μπόρεςε να αποφφγει οφτε ο
Κοπζρνικοσ. Για να δοφμε όμωσ πωσ γλυτϊςαμε από αυτοφσ, πρζπει να πάμε λίγο πίςω ςτα
1600-1601 ςτον τελευταίο χρόνο ηωισ του Τυχό Μπραχζ αυτοφ του μζρμιγκα τθσ
ςφγχρονθσ αςτρονομίασ που κατζγραψε λεπτομερϊσ, πιο λεπτομερϊσ από ποτζ, τισ
κινιςεισ των πλανθτϊν και ιδιαίτερα του Άρθ. Σε αυτζσ τισ καταγραφζσ κα βαςιςτεί ο
μακθτισ του από το 1600 ζωσ το 1601, Λωάννθσ Κζπλερ (Johannes Kepler 1571-1630) για να
δϊςει το αποτελειωτικό χτφπθμα: Ο κφκλοσ, δεν είναι το ςχιμα που διζπει τισ ουράνιεσ
κινιςεισ.
Σφμφωνα με τισ λεπτομερείσ παρατθριςεισ του κακθγθτι του, ο Κζπλερ κατζλθξε
ςε τρείσ νόμουσ που διζπουν όλα τα ουράνια ςϊματα όςον αφορά τισ κινιςεισ τουσ. Ζτςι
προζκυψε το ανακεωρθμζνο κατά Κζπλερ κοπερνίκειο ςφςτθμα. Οι τρείσ αυτοί νόμοι είναι
οι εξισ:
 1οσ Ο νόμοσ των ελλειπτικϊν τροχιϊν: Οι τροχιζσ των πλανητϊν
είναι ελλείψεισ, των οποίων τη μία εςτία, κοινή ςε όλεσ τισ πλανητικζσ
τροχιζσ, κατζχει ο Ήλιοσ.
 2οσ Ο νόμοσ των εμβαδϊν: Η επιβατική ακτίνα Ηλίου - Πλανήτη γράφει ίςα
εμβαδά ςε ίςουσ χρόνουσ ή εμβαδά ανάλογα των χρόνων.
 3οσ Ο νόμοσ αςτρικϊν περιφορϊν: Τα τετράγωνα των χρόνων των αςτρικϊν
περιφορϊν των πλανητϊν είναι ανάλογα των κφβων τησ μζςησ απόςταςησ
αυτϊν από τον Ήλιο. Τ2/α3=c , c=ςταθερά

Ο πρϊτοσ νόμοσ είναι ουςιαςτικά που εξάλειψε τθν ανάγκθ για επίκυκλουσ και
ςχθματικά μπορεί να αποδοκεί ωσ εξισ:

Ο δεφτεροσ νόμοσ, ουςιαςτικά μασ δείχνει πωσ τα ουράνια ςϊματα δεν κινοφνται
με ςτακερι ταχφτθτα κατά τθν περιφορά τουσ, αλλά θ τελευταία μεταβάλλεται, κατά ζναν
τρόπο που ςχετίηεται με τθν απόςταςθ του ςϊματοσ από τον Ιλιο. Ραρακάτω δίνεται ζνα
ςχζδιο που απεικονίηει τον δεφτερο νόμο:

Ο δεφτεροσ νόμοσ του Κζπλερ λοιπόν μασ λζει ότι αν τα εμβαδά ASB και CSD και ESF
και GSH και ISJ και KSL είναι ίςα μεταξφ τουσ τότε και τα χρονικά διαςτιματα που
χρειάηεται για να μεταβεί ο πλανιτθσ από Α ςτο Β, από το C ςτο D και τα λοιπά, είναι και
αυτά ίςα μεταξφ τουσ.
Τζλοσ, για τον τρίτο νόμο αξίηει να ςθμειϊςουμε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ Γθσ, αν τθν
περίοδο τθν μετριςουμε ςε ζτθ και τον μεγάλο θμιάξονα τθσ τροχιάσ που ταυτίηεται με τθν
μζςθ απόςταςθ από τον ιλιο, ςε αςτρονομικζσ μονάδεσ, τότε προκφπτει: 1ζτοσ2/1AU3=1 .
Συμπεραςματικά λοιπόν, μποροφμε να ποφμε πωσ ο Κζπλερ ζκεςε πολφ ιςχυρά
κεμζλια ςχετικά με τθν κατανόθςθ του θλιακοφ μασ ςυςτιματοσ. Στθν όλθ λαμπρι αυτι
ιςτορία όμωσ κρφβεται ζνα ςκοτεινό και ζνοχο μυςτικό. Ο Κζπλερ αγνοοφςε παντελϊσ τον
λόγο για τον οποίο ίςχυαν οι νόμοι που εμπειρικά και με βάςθ τα δεδομζνα του Μπραχζ
είχε διατυπϊςει. Πςο περίτρανα και αν υποςτιριξε πωσ με το ζργο του είχε
αποκωδικοποιιςει τα μυςτικά του θλιακοφ ςυςτιματοσ, δεν είχε αντιλθφκεί παρά μόνο
τθν κορυφι του παγόβουνου. Ζτςι για άλλθ μία φορά -τελευταία όμωσ- θ ιςτορία μασ
πρζπει να αλλάξει και πάλι ιρωα. Αυτι τθ φορά πρζπει να διαςχίςουμε και κάλαςςα μιασ
και ο ιρωάσ μασ ζηθςε ςτθν Αγγλία. Κεωρείται από πολλοφσ ωσ θ κορυφαία φυςιογνωμία
ςτο χϊρο τθσ επιςτιμθσ ανά τουσ αιϊνεσ, άποψθ όχι αδικαιολόγθτθ, μιασ και ο άνκρωποσ
αυτόσ αςχολικθκε με πολλοφσ τομείσ τθσ φυςικισ επιςτιμθσ, πολλοί από τουσ οποίουσ
κακιερϊκθκαν από τον ίδιο ωσ πεδία τθσ επιςτιμθσ. Ο λόγοσ για τον Sir Λςαάκ Νεφτωνα(Sir
Isaac Newton 1642-1727).
Γεννθμζνοσ τθ χρονιά που απεβίωςε ο Γαλιλαίοσ Γαλιλζι, ο Νεφτων, ζμελλε να
κλείςει (προςωρινά βζβαια) το κεφάλαιο των ουράνιων κινιςεων αλλά και των κινιςεων
γενικότερα.

Το ζτοσ 1687 κυκλοφόρθςε ςε 250 αντίτυπα και ςε γλϊςςα λατινικι το
‘’Philosophiae Naturalis Principia Mathematica‘’, οι Μακθματικζσ Αρχζσ τθσ Φυςικισ
Φιλοςοφίασ, ςτο οποίο εκτίκεται μία πρωτοφανισ «ςφντθξθ» τθσ Φυςικισ Φιλοςοφίασ με
τα Μακθματικά και το οποίο ζμελλε να αποτελζςει το κεμζλιο τθσ νζασ Επιςτιμθσ.
Ανάμεςα ςτα ηθτιματα που πραγματεφεται κυρίαρχθ κζςθ ζχουν οι νόμοι του φαινομζνου
Κίνθςθ και θ κεωρία για τθν Ραγκόςμια Βαρφτθτα. Από τθν άποψθ τθσ μακθματικισ αξίασ,
το Principia μόνο με τα Στοιχεία του Ευκλείδθ μπορεί να ςυγκρικεί. Πςο για τθ γενικότερθ
επιςτθμονικι ςθμαςία του και για τθν επίδραςθ ςτθ ςκζψθ των ανκρϊπων μόνο με τθν
Ρροζλευςθ των ειδϊν του Δαρβίνου κα μποροφςε ίςωσ να ςυγκρικεί.
Χρειάηεται ίςωσ να τονίςουμε ότι θ νευτϊνεια Επανάςταςθ δεν ξζςπαςε ξαφνικά.
Εκείνο που φαίνεται να ςυνζβθ ιταν ότι ανετράπθ το κυρίαρχο Ραράδειγμα, αφοφ
προθγουμζνωσ είχε υπονομευκεί, αλλά θ καινοφρια κεϊρθςθ ενςωμάτωςε ζνα ςωρό ιδζεσ
του κυκλοφοροφςαν κατά το παρελκόν. Ο Newton, ωσ τεράςτιοσ προβολζασ, φϊτιςε το
ςυνολικό οικοδόμθμα των αιϊνων που είχαν προθγθκεί, ζτςι ϊςτε, μζςα από τα ποικίλα
παράκυρα, να διακρίνει τισ διαφορετικζσ μεταξφ τουσ ιδζεσ και να προχωριςει ςτθ
Σφνκεςθ.
Ο Νεφτων πιρε από τον Γαλιλαίο τθν ιδζα ότι μολονότι το αντικείμενο τθσ νζασ
επιςτιμθσ πρζπει να είναι το φαινόμενο ΚΛΝΘΣΘ, το κλειδί δεν βριςκόταν ςε αυτι κακαυτι
τθν κίνθςθ αλλά ςτισ μεταβολζσ τθσ. Ριρε από τον Κζπλερ τουσ νόμουσ των πλανθτϊν,
πιρε από τον Καρτζςιο το επιχείρθμα ότι θ καμπυλόγραμμθ κίνθςθ προχποκζτει
εξαναγκαςμό ϊςτε να κατανικάται θ αδράνεια και από τον Χόιχενσ τθ μελζτθ για τθν
κεντρομόλο και τθ φυγόκεντρο δφναμθ.
Δεν αρκζςτθκε όμωσ ςτο να ςυναρμολογιςει τισ επιμζρουσ απόψεισ τισ οποίεσ
υιοκζτθςε αλλά και καινοτόμθςε. Συνειδθτοποίθςε ότι πρζπει να ςυγκρουςτεί με πολλζσ
από τισ πεποικιςεισ των γιγάντων και το τόλμθςε. Θ τόλμθ του αναςτάτωςε τουσ
ερευνθτζσ τθσ εποχισ. Ρζντε τουλάχιςτον καινοτομίεσ του ζγιναν αντικείμενα
αντιπαρακζςεων ςτον χϊρο τθσ νεογζννθτθσ Επιςτιμθσ.
Θ πρϊτθ από αυτζσ ιταν θ αντίλθψθ ότι θ ΦΥΣΛΚΘ ΕΛΝΑΛ ΕΝΛΑΛΑ. Είναι ίδια τόςο για
τα ουράνια όςο και για τα επίγεια ςϊματα και γεγονότα. Θ πτϊςθ του μιλου και θ
περιφορά του φεγγαριοφ όφειλαν να υπακοφουν ςτουσ ίδιουσ νόμουσ. Θ όλθ ςφλλθψθ
ςιμαινε μία ΘΞΘ με το παρελκόν ςε επίπεδο αυκάδειασ.
Θ δεφτερθ καινοτομία ιταν θ παγκοςμιότθτα του νόμου τθσ Αδράνειασ. Ιταν μία
εξίςου ςθμαντικι με τθν προθγοφμενθ αςζβεια ςτθν παράδοςθ. Θ χωρίσ εμπειρικι
υποςτιριξθ ιδζα ότι ζνα ςϊμα μπορεί να κινείται χωρίσ κινοφν αίτιο. Θ αδρανειακι αυτι
κίνθςθ υπάρχει τόςο φυςικά όςο και θ φλθ, χωρίσ να ζχει ανάγκθ από κάποια εξιγθςθ.
Διαφωνϊντασ με τον Γαλιλαίο και ςυμπαραταςςόμενοσ με τον Καρτζςιο ιςχυρίςτθκε ότι θ
αδρανειακι – χωρίσ δυνάμεισ – κίνθςθ είναι για όλο το Σφμπαν θ ευκφγραμμθ ομαλι. Θ
ιδζα αυτι ιταν και το κεμζλιο. Από κει και πζρα κάκε απόκλιςθ από τθν ευκφγραμμθ
κίνθςθ ςιμαινε και τθν φπαρξθ κάποιασ αιτίασ.
Θ τρίτθ καινοτομία ιταν θ εδραίωςθ τθσ ζννοιασ δφναμθ. Εδϊ ςυγκροφςτθκε με τον
Καρτζςιο ο οποίοσ το 1646, ςτο Principia Philosophiae είχε υποςτθρίξει ότι «πρζπει να
εξαλείψουμε τθν τόςο ςκοτεινι και τόςο ςυγκεχυμζνθ ζννοια δφναμθ». Ο Νεφτων
διαφϊνθςε με τθν ιδζα αυτι και όχι μόνο προβίβαςε τθ δφναμθ από ςκοτεινι ζννοια ςε
ζννοια/μζγεκοσ που μποροφςε να μετρθκεί αλλά και τθν ανζδειξε ςε πρωταγωνίςτρια ςτο
ζργο Επιςτιμθ τθσ Κίνθςθσ, προτείνοντασ όμωσ τθν επαναςτατικι αλλαγι ςφμφωνα με τθν
οποία θ δφναμθ από «αιτία κίνθςθσ» ζγινε «αιτία μεταβολισ τθσ κίνθςθσ».
Θ τζταρτθ καινοτομία ιταν θ παγκοςμιότθτα τθσ βαρφτθτασ. Με μία από τισ
τολμθρότερεσ γενικεφςεισ ςτθν ιςτορία τθσ ανκρϊπινθσ ςκζψθσ υποςτιριξε ότι «κάκε
ςϊμα του Σφμπαντοσ ζλκει οποιοδιποτε άλλο ςϊμα με μία δφναμθ βαρφτθτασ». Θ
βαρφτθτα είναι «κάτι» που είναι υπεφκυνθ όχι μόνο για τθν πτϊςθ των μθλϊν αλλά και για
όλθ τθ ςυγκρότθςθ του Κόςμου.

Θ πζμπτθ καινοτομία, ιδιαίτερα ςθμαντικι ιταν θ ανατροπι τθσ ιδζασ ότι «θ
Μθχανικι δεν ζχει καμία ςχζςθ με τθ Γεωμετρία».
Το Principia με τθν πρωτοφανι ςυγκατοίκθςθ τθσ Γεωμετρίασ με τθν ζννοια χρόνοσ
και με τισ καινοφανείσ ζννοιεσ που παρουςίαςε οικοδομεί τθ νζα Επιςτιμθ τθσ Κίνθςθσ, τθ
νζα Μθχανικι που είναι ικανι να υποςτθρίξει και να αιτιολογιςει όλεσ τισ ριξικζλευκεσ
ιδζεσ που αναπτφχκθκαν από τα πζντε αυτά ιερά τζρατα τθσ επιςτιμθσ για τα οποία
γράφτθκε τοφτο το άρκρο.
Κάπου εδϊ κα ςταματιςουμε τθν πορεία μασ πάνω ςτθν ράχθ του ιεροφ
αυτοφ...φιδιοφ, αυτισ τθσ επαναςτατικισ επιςτθμονικισ ςκζψθσ long live Co.Bra Ga.Ke.Ne
λοιπόν!!
Λορδανίδθσ Γραμματικοφ Γεϊργιοσ

Αςτρονομικά Νέα
Στισ 8 Λουλίου το Atlantis εκτοξεφτθκε για τελευταία φορά. Αποςτολι του ιταν να
μεταφζρει ςτο διεκνι διαςτθμικό ςτακμό προμικειεσ κι ζνα ςφςτθμα που κα μελετιςει το
ρομποτικό ανεφοδιαςμό με καφςιμα των διαςτθμικϊν ςκαφϊν. Με τθν προςγείωςι του
ςτισ 21 Λουλίου ςιμανε το τζλοσ των διαςτθμικϊν αποςτολϊν μετά από 30 χρόνια
λειτουργίασ για τα διαςτθμικά λεωφορεία, τα οποία αποςφρονται και κα αντικαταςτακοφν
από το διαςτθμικό ςκάφοσ Orion γφρω ςτο 2015 το νωρίτερο. Μζχρι τότε, θ μεταφορά των
αςτροναυτϊν τθσ NASA από και προσ το διεκνι διαςτθμικό ςτακμό κα γίνεται με τα ρωςικά
Soyuz.
www.nasa.gov

Το καλοκαίρι που μασ πζραςε ιταν εξαιρετικά ςθμαντικό όςον αφορά τθν ζρευνα
πάνω ςτουσ εξωπλανιτεσ. Ρολλοί νζοι εξωπλανιτεσ ανακαλφφκθκαν από αςτρονόμουσ
μζςα από τθ χριςθ και μελζτθ δεδομζνων από διάφορα τθλεςκόπια (και ειδικά το Kepler).
Ανάμεςά τουσ είναι και ζνασ ςχεδόν κατάμαυροσ πλανιτθσ (πιο μαφροσ και από τον
μελανότερο γαιάνκρακα ςφμφωνα με τουσ αςτρονόμουσ) ςτο μζγεκοσ του Δία, κακϊσ κι
ζνασ κρυςτάλλινοσ, πικανόν διαμαντζνιοσ, πλανιτθσ που περιφζρεται γφρω από ζνα pulsar.
Ο διαμαντζνιοσ πλανιτθσ, ειδικά, βρζκθκε με τθ βοικεια ραδιοτθλεςκοπίου 64 μζτρων ςτο
Parkes τθσ Αυςτραλίασ και απζχει περίπου 4000 ζτθ φωτόσ από τθ Γθ.
kepler.nasa.gov , www.astronomy.com

Μια άλλθ ενδιαφζρουςα ανακάλυψθ που ζγινε το καλοκαίρι από ευρωπαίουσ
αςτρονόμουσ με τθ βοικεια του Ρολφ Μεγάλου Τθλεςκοπίου (VLT) από το Ευρωπαϊκό
Νότιο Αςτεροςκοπείο (ESO) είναι αυτι ενόσ αςτζρα που ςφμφωνα με τα κεωρθτικά
μοντζλα δεν κα ζπρεπε καν να υπάρχει! Θ ιδιαιτερότθτα του αςτζρα αυτοφ, που ζχει
μικρότερθ μάηα από τον Ιλιο μασ, ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αποτελείται ςχεδόν εξ
ολοκλιρου από υδρογόνο και ιλιο. Οι ποςότθτεσ των άλλων ςτοιχείων είναι εξαιρετικά
μικρζσ (θ ποςότθτα των μεταλλικϊν ςτοιχείων είναι πάνω από 20000 φορζσ μικρότερθ από
τον δικό μασ Ιλιο). Θ παράξενθ αυτι ςφςταςθ κατατάςςει τον αςτζρα αυτό ςτθν
“απαγορευμζνθ ηϊνθ” ςφμφωνα με τθν πιο διαδεδομζνθ κεωρία δθμιουργίασ των άςτρων.
www.eso.org/public/

Επιςτιμονεσ από τθν Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Διαςτιματοσ(ESA) μελετϊντασ
παρατθριςεισ, που πραγματοποιικθκαν με ειδικό όργανο από το διαςτθμικό ςκάφοσ
Venus Express, εντόπιςαν ζνα πολφ λεπτό ςτρϊμα του όηοντοσ ςτθν ατμόςφαιρα τθσ
Αφροδίτθσ. Το ςτρϊμα αυτό βρζκθκε ςε φψοσ 100 χιλιομζτρων από τθν επιφάνεια τθσ
Αφροδίτθσ και είναι χίλιεσ φορζσ αραιότερο από το ςτρϊμα του όηοντοσ που βρίςκεται ςτθ
Γθ. Θ ανακάλυψθ αυτι ζχει ιδιαίτερο ενδιαφζρον αφοφ είναι γνωςτό ότι το ςτρϊμα του
όηοντοσ προςτατεφει ςθμαντικά τουσ ζμβιουσ οργανιςμοφσ ςτθ Γθ από τθν θλιακι
ακτινοβολία.
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=1

Παίζοντασ με την Αςτρονομία
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ΧΑΛΕΤ—Ο ΚΟΜΘΤΘΣ ΤΟΥ...
ΟΙΛΗΦΑ—ΤΟ ΣΘΜΕΛΟ ΤΘΣ ΤΟΧΛΑΣ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΡΟΥ ΒΛΣΚΕΤΑΛ ΣΤΘ ΜΕΓΑΛΥΤΕΘ ΑΡΟΣΤΑΣΘ ΑΡΟ ΤΟΝ ΘΛΛΟ(ΑΝΤΛΣΤΟΦΑ)
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ΚΑΘΕΣΑ
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
11.
13.
15.
16.
19.

ΑΦΡΟΔΙΣΗ—ΑΣΤΟ ΚΑΜΡΟ ΤΟΥ ΡΩΛΝΟΥ..
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ΦΩ—ΑΥΤΟ ΜΑΣ ΡΟΔΛΔΕΛ ΤΑ ΜΥΣΤΛΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΡΑΝΤΟΣ
ΒΕΡΕΝΙΚΗ—Θ ΒΑΣΛΛΛΣΣΑ ΜΕ ΤΘΝ ΡΛΟ..ΛΑΜΡΘ ΚΟΜΘ
ΕΛΗΝΗ—ΛΑΤΕΜΕΝΘ ΑΡΟ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΕΣ ΚΑΛ..ΟΜΑΝΤΛΚΟΥΣ
ΑΣΡΟΝΟΜΙΑ—ΜΛΑ ΕΡΛΣΤΘΜΘ...SUPERSTAR!
ΠΟΛΙΚΟ—...ΑΣΤΕΑΣΟΤΛ ΕΛΝΑΛ Ο ΣΤΑΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ ΓΛΑ ΤΟ ΝΟΤΛΟ ΘΜΛΣΦΑΛΛΟ..
ΛΑΓΩΟ—ΓΕΛΤΟΝΛΚΟΣ ΑΣΤΕΛΣΜΟΣ ΤΟΥ ΩΛΩΝΑ

Ουρανόσ Οκτώβρη

Θέσεις Πλανητών
Πλανθτησ
Αφροδίτθ

Άρθσ
Δίασ
Κρόνοσ

Θέςη
Νοτιοδυτικόσ ορίηοντασ
λίγο πριν τθ δφςθ του
θλίου
Καρκίνοσ
Νότιοσ ουρανόσ, ςτον
Κριό
Ακζατοσ

Μέγειοσ
-3.9

+1.3
-2.8
-

Φάσεις Σελήνης
4/10 Ρρϊτο τζταρτο
12/10 Ρανςζλθνοσ
20/10 Τρίτο τζταρτο
26/10 Νζα Σελινθ



Ο Δίασ βρίςκεται ςε αντίκεςθ ςτισ 28 Οκτϊβρθ, 594 εκατομμφρια
χιλιόμετρα από τθ Γθ.



Σε ςφνοδο 13 Οκτϊβρθ.



Τον Οκτϊβρθ παρατθρείται θ βροχι μετεωριτϊν, ο Ωριωνίδεσ. Ζχει
ακτινοβόλο ςθμείο ςτα ςφνορα Ωρίωνα – Διδφμων, αλλά μζγιςτο μόνο
περίπου 25 μετζωρα ανά ϊρα. Οι Ωριωνίδεσ είναι ςκόνθ από τον κομιτθ
του Halley.

Επιμέλεια Εντφπου:
Αλεξανδρι Αναςταςία Ευγενία
Λορδανίδθσ Γραμματικοφ Γεϊργιοσ
Ραπαπροκοπίου Ελζνθ
Σπυράτοσ Ρζτροσ

