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Με τον όρο διπλά άστρα (double stars, binary stars) εννοούµε ένα δυναµικό 
αστρικό σύστηµα αποτελούµενο από δύο ή περισσότερα άστρα δεσµευµένα µε 
βαρυτικές δυνάµεις σε τροχιές γύρω από το κοινό κέντρο µάζας τους (βαρύκεντρο). 
Το βαρύκεντρο είναι ένα σηµείο της ευθείας που συνδέει τα µέλη του αστρικού 
ζεύγους, δηλαδή το πρωτεύον άστρο (primary) και τον συνοδό (companion). Κατά 
κανόνα ο συνοδός είναι αµυδρότερος από το πρωτεύον. Η απόσταση των δύο µελών 
από το βαρύκεντρο είναι εξ ορισµού αντιστρόφως ανάλογη της µάζας τους. Σε σχέση 
µε τα γειτονικά άστρα το βαρύκεντρο κινείται ευθύγραµµα εφόσον η επίδραση του 
πεδίου βαρύτητας των µακρινών άστρων είναι αµελητέα. 
 Ανάλογα µε τον τρόπο και τη µέθοδο που γίνεται η αναγνώρισή τους, και όχι 
µε βάση τα φυσικά τους χαρακτηριστικά, ταξινοµούνται σε οπτικά διπλά (visual 
binaries), σε εκλειπτικά (eclipsing binaries), σε αστροµετρικά (astrometric binaries), 
σε φασµατοσκοπικά διπλά (double-lined spectroscopic binaries) και σε φασµατικά 
διπλά (single-lined spectroscopic binaries). Θα παραλείψουµε, για λόγους συντοµίας, 
την παρουσίαση αυτών των οµαδοποιήσεων. Ωστόσο, οφείλουµε να υπενθυµίσουµε 
ότι τα άστρα που εµφανίζονται κοντά µεταξύ τους στις οπτικές ή φωτογραφικές 
παρατηρήσεις δεν είναι όλα διπλά, δεν συνιστούν φυσικά ζεύγη. Φαίνονται ως διπλά 
επειδή βρίσκονται στην ίδια περίπου οπτική ακτίνα και προβάλλονται σχεδόν στο 
αυτό σηµείο της ουράνιας σφαίρας, ενώ στην πραγµατικότητα οι µεταξύ τους 
αποστάσεις είναι πολύ µεγάλες. Η πιθανότητα αυτής της ευθυγράµµισης δεν είναι 
αµελητέα αν αναλογισθούµε ότι ο πληθυσµός των άστρων είναι τόσο µεγάλος ώστε 
τα φαινοµενικά διπλά αναφύονται αναπόφευκτα σε όλες τις κατευθύνσεις. Από το 
πλήθος των διπλών άστρων µόνο το 3% αντιστοιχεί σε φαινοµενικά διπλά (optical 
doubles), ενώ το υπόλοιπο 97% είναι φυσικά ζεύγη, δηλαδή πραγµατικά διπλά ή 
πολλαπλά. 
 Η αναγνώριση των πραγµατικών αστρικών ζευγών γίνεται οπωσδήποτε µετά 
από επαναληπτικές παρατηρήσεις. Υπάρχει, ωστόσο, ένα κριτήριο για την κατάταξη 
των αστρικών ζευγών στην κατηγορία των φυσικά διπλών. Ο R.Aitken (1864-1951) 
έδωσε τον εµπειρικό τύπο logφ΄΄= 2,8 � 0,22 m. Η γωνία φ΄΄ είναι η διαχωριστική 
απόσταση των µελών του αστρικού ζεύγους σε δευτερόλεπτα τόξου και m το 
φαινόµενο οπτικό µέγεθος του συστήµατος. Τα δύο µέλη θεωρούνται ως ένα 
(combined magnitude). Είναι βέβαια εξαίρεση και όχι ο κανόνας να έχουν την ίδια 
λαµπρότητα και τα δύο µέλη ενός διπλού αστρικού συστήµατος1. 

Η λογική υπόθεση στην οποία στηρίζεται το προαναφερθέν κριτήριο έχει δύο 
βαθµίδες : α) Όσο µικρότερη είναι η γωνιώδης απόσταση µεταξύ δύο άστρων, τόσο 
µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αποτελούν φυσικό ζεύγος. β) Όσο µικρότερη είναι 
η γωνιώδης απόσταση και όσο µεγαλύτερη η λαµπρότητά τους, η πιθανότητα να 

                                                           
1  Εάν δεν υπάρχει πολύ µεγάλη διαφορά λαµπρότητας µεταξύ του πρωτεύοντος άστρου (Α) και 
του συνοδού (Β) είναι τότε εύλογο να τροφοδοτεί ο Β την λαµπρότητα (brightness) του Α που 
αντικατοπτρίζεται στην αύξηση του οπτικού µεγέθους m. To a Κενταύρου, για παράδειγµα, έχει 
µέγεθος + 0,06 και είναι το τρίτο κατά σειρά λαµπρότητας άστρο του νυχτερινού ουρανού. Τα οπτικά 
µεγέθη των µελών του είναι αντίστοιχα + 0,33 και + 1,70. Εάν υποτεθεί ότι ως κριτήριο για τον 
προσδιορισµό της φαινόµενης λαµπρότητας των διπλών άστρων χρησιµοποιούσαµε το µέγεθος του Α, 
τότε ασφαλώς το α του Κενταύρου θα υποβαθµιζόταν στην έβδοµη θέση. 
  



αποτελούν φυσικά διπλό αστρικό σύστηµα προκύπτει µεγάλη, για τον λόγο ότι τα 
λαµπρότερα άστρα βρίσκονται, ενδεχοµένως, σε µικρές αποστάσεις από το Ηλιακό 
σύστηµα και σε συνδυασµό µε τη µικρή γωνιώδη απόσταση µεγιστοποιείται η 
πιθανότητα να βρίσκονται σε µικρή πραγµατική απόσταση µεταξύ τους. 
  Όταν η τιµή, σε δευτερόλεπτα τόξου, της παρατηρούµενης γωνιώδους 
διαχωριστικής απόστασης των δύο άστρων προκύπτει µικρότερη της τιµής που δίνει 
η εµπειρική σχέση του Aitken, τότε το ζεύγος θεωρείται φυσικά διπλό, ενώ στην 
αντίθετη περίπτωση πρόκειται για συµπτωµατικά ή φαινοµενικά διπλά άστρα. Ο 
εµπειρικός τύπος του Aitken δίνει διάφορες οριακές τιµές. Για παράδειγµα, η 
γωνιώδης απόσταση που αντιστοιχεί για άστρα 9ου οπτικού µεγέθους είναι 10΄΄. Για 
άστρα 6ου µεγέθους η αντιστοιχούσα γωνιώδης απόσταση είναι 40΄΄. Αυτό σηµαίνει 
ότι τα άστρα που είναι λ.χ. λαµπρότερα του 9ου µεγέθους και η µεταξύ τους γωνιώδης 
διαχωριστική απόσταση είναι µικρότερη των 10΄΄, τότε αυτά είναι φυσικά διπλά 
αστρικά συστήµατα.  
      
 Η ύπαρξη διπλών και πολλαπλών άστρων στους γαλαξίες είναι φαινόµενο 
πολύ συνηθισµένο. Αν και υπάρχει ασυµφωνία στις εκτιµήσεις, το ποσοστό αυτών 
των άστρων στον Γαλαξία µας ενδέχεται να πλησιάζει το 50%. Το γεγονός  είναι 
άµεσα συσχετισµένο µε τον τρόπο και τις συνθήκες της αστρογέννησης. Περί τα  
40.000 διπλά και πολλαπλά άστρα βρίσκονται σήµερα καταχωρηµένα σε καταλόγους, 
ενώ 1.000 περίπου από αυτά ανήκουν στον φασµατικό τύπο G, όπως και ο Ήλιος. Τα 
αστρικά αυτά συστήµατα βρίσκονται, σχηµατικά, σε έναν σφαιρικό χώρο µε κέντρο 
τον Ήλιο και ακτίνα 250 έ.φ., ο οποίος περιέχει συνολικά 140.000 άστρα. Από τα 21 
λαµπρότερα άστρα του ουρανού, τα 12 είναι διπλά. Από τα 55 άστρα που περιέχει µία 
σφαίρα ακτίνας 5 pc, συµπεριλαµβανοµένου και του Ήλιου, τα 20 είναι µέλη οπτικά 
(visual) φυσικών ζευγών και τα 6 ανήκουν σε δύο τριπλά αστρικά συστήµατα. Από 
τα υπόλοιπα 29, τουλάχιστον τα δύο (2) είναι τηλεσκοπικά µη αναλύσιµα αστρικά 
ζεύγη. 
 Το γεγονός και µόνο ότι τα διπλά και πολλαπλά συστήµατα αντιπροσωπεύουν 
µία πραγµατικά µεγάλη κατηγορία του γαλαξιακού αστρικού πληθυσµού, φανερώνει 
ότι η µελέτη τους κατά τεκµήριο ενέχει διαχρονικότητα και αξία, παρά τις ιστορικά 
διαπιστωµένες αυξοµειώσεις του παρατηρησιακού ενδιαφέροντος. Οι οποιοιδήποτε 
ισχυρισµοί σχετικά µε την αναµφισβήτητη σπουδαιότητα που έχει η µελέτη των 
ζευγών αποκτούν νόηµα  οσάκις συνοδεύονται από επεξηγήσεις που αναδεικνύουν το 
περιεχόµενο τους. Για του λόγου το αληθές θα θίξουµε, παρεµπιπτόντως, δύο 
ζητήµατα αλληλοεξαρτώµενα :  1) Η µέτρηση της µάζας των άστρων οφείλεται στη 
µελέτη των ζευγών. Χωρίς αυτά η σύγχρονη Αστρονοµία δεν θα ήταν σε θέση να 
προσδιορίσει άµεσα τη µάζα κανενός άλλου άστρου εκτός της µάζας του Ήλιου. 
Μπορούµε να υπολογίσουµε  από τον τρίτο νόµο του Kepler τη µάζα ενός άστρου, 
µόνο όταν αυτό είναι µέλος διπλού συστήµατος. Είναι επίσης εφικτό να µετρηθούν 
και οι ακτίνες των µελών τού συστήµατος εάν είναι κατάλληλος ο προσανατολισµός 
του επιπέδου της σχετικής τροχιάς των δύο άστρων.  2) Είναι προφανές ότι η σχέση 
µάζας-φωτεινότητας (mass-luminosity relation) των άστρων της κύριας ακολουθίας 
(main sequence) θεµελιώνεται στις προσεγγιστικά ακριβείς µετρήσεις της µάζας των 
µελών των διπλών άστρων. Σύµφωνα µε αυτό το διάγραµµα είναι γνωστό ότι τα 
άστρα µεγάλης µάζας έχουν και µεγάλη φωτεινότητα. Η αύξηση της φωτεινότητάς 
τους είναι ανάλογη της µάζας τους υψωµένης σε µία δύναµη ν, η τιµή της οποίας 
είναι µεταξύ των αριθµών 3 και 4 (3 ≤ ν ≤ 4). Η µη τυχαία κατανοµή των άστρων στο 
διάγραµµα µάζας-φωτεινότητας υποδηλώνει την ύπαρξη αντικειµενικής φυσικής 
νοµοτέλειας και παραπέµπει ευθέως στη γνωστική διαδικασία κατανόησης της δοµής 



και εξέλιξης των άστρων. Περί το 90% των άστρων της κύριας ακολουθίας 
υπακούουν στη σχέση µάζας-φωτεινότητας. Οι γίγαντες και οι λευκοί νάνοι (white 
dwarfs) αποτελούν ειδικές περιπτώσεις  και δεν υπάγονται στη  σχέση αυτή.           
  
  
 
 Αν και τα διπλά άστρα είναι µία παραδοσιακά φηµισµένη κατηγορία 
ουρανίων σωµάτων, δεν συνεχίζουν όµως σήµερα να απολαµβάνουν την αλλοτινή  
δέουσα προσοχή από τους επαγγελµατίες και τους ερασιτέχνες αστρονόµους. Μέχρι 
τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, τα διπλά συστήµατα υπήρξαν αντικείµενο 
προσεκτικής µελέτης και κρατούσαν αµείωτο το ενδιαφέρον των δραστήριων 
παρατηρητών. Η αποκάλυψη ότι οι επονοµαζόµενοι νεφελοειδείς (nebulae) είναι 
µακρινοί γαλαξίες, ο ταχύρυθµος βηµατισµός της αστροφυσικής και οι κοσµολογικές 
θεωρίες, αφαίρεσαν το φωτοστέφανο από τον µακρόκοσµο και περιέβαλαν µε αίγλη 
τον µεγάκοσµο. Αστεροσκοπεία και ερασιτέχνες στράφηκαν προς κοσµικούς 
σχηµατισµούς µεγάλης κλίµακας και εντυπωσιακά φαινόµενα (υπερκαινοφανείς 
κλπ.), όχι σπάνια µε την µονοµέρεια που χαρακτηρίζει τους νεοφώτιστους. 
Σηµειώθηκε ταυτόχρονα και µία αναγέννηση της πλανητικής αστρονοµίας που επίσης 
αναζωογόνησε, συµπληρωµατικά, τον ενθουσιασµό των ερασιτεχνών. Το 
αποτέλεσµα ήταν ότι πολλά διπλά συστήµατα που προηγούµενα υποβάλλονταν 
τακτικά σε µετρήσεις να είναι σήµερα παραµεληµένα, ενώ τίποτα δεν προοιωνίζει την 
αντιστροφή αυτής της κατάστασης στο άµεσο µέλλον. Ανάλογη κατάσταση επικρατεί 
και στον µέτωπο των µεταβλητών άστρων, ιδιαίτερα στα µεταβλητά µακράς περιόδου 
(long-period variable stars). Οφείλουµε, τέλος, να επισηµάνουµε ότι οι παρατηρήσεις 
των διπλών άστρων σκιάζονται από τον άτυπο στιγµατισµό ως �πληκτικές� και 
�ανιαρές�, παρά την ποικιλοτροπία και το τυπολογικό εύρος που χαρακτηρίζει τον 
πληθυσµό των διπλών αστρικών συστηµάτων.     
 Στο δεύτερη πεντηκονταετία του 19ου αιώνα κέρδισε έδαφος η αναπόδεικτη 
πεποίθηση ότι όλα ή σχεδόν όλα τα διπλά άστρα του βόρειου ουρανού µέχρι και του  
9ου µεγέθους, είχαν ανακαλυφθεί από τον W. Herschel (1738-1822) και τον W. Struve 
(1793-1864). Ήρθε τότε ο S. Burnham (1838-1921), o καταπληκτικός εκείνος 
ερασιτέχνης από το Σικάγο, µε ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο διαµέτρου 6 ιντσών, και 
µέσα σε τέσσερα  µόλις χρόνια ανακάλυψε 182 διπλά συστήµατα. Σε ολόκληρη τη 
ζωή του θα ανακαλύψει συνολικά 1340. 
 Θα προσπαθήσουµε να απαντήσουµε στο ερώτηµα εάν σήµερα είναι 
ρεαλιστικό ή φαντασιοπληξία να γίνει κάποιος ερασιτέχνης αστρονόµος ένας   
Burnham ή µία µικρογραφία του. Εάν το ερώτηµα αναφέρεται στην ανακάλυψη 
καινούργιων διπλών άστρων, τότε η απάντηση είναι προκαταβολικά αρνητική για τον 
βόρειο ουρανό. Ο νότιος ουρανός, αν και µε πολλές επιφυλάξεις, είναι ακόµη  
πρόσφορος όταν ο ερασιτέχνης διαθέτει κατοπτρικό τηλεσκόπιο ανοίγµατος από 20 
έως 30 ίντσες και, κυρίως, ανεξάντλητη επιµονή, καρτερικότητα και αφοσίωση στη 
συστηµατική µακροχρόνια παρατήρηση. Αυτό όµως που οι ερασιτέχνες αστρονόµοι 
µπορούν κάλλιστα να κάνουν, και είναι εξαιρετικά σπουδαίο, είναι το τεράστιο έργο 
των επισταµένων µετρήσεων των χιλιάδων διπλών άστρων που αναµένουν στους 
καταλόγους. Για έναν τέτοιο σκοπό πρέπει να είναι εξοπλισµένοι µε τηλεσκόπια, 
κατά προτίµηση κατοπτρικά, µε διάµετρο όχι µικρότερη από 10 ίντσες και µε ένα 
µικρόµετρο. Ιδανική θεωρείται η διαχωριστική ικανότητα του µικροµέτρου από 0΄΄ 
έως 8΄΄, µε περιθώρια σφάλµατος 0,05΄΄.   

Όσοι ερασιτέχνες αστρονόµοι προσανατολίζονται ή έχουν ήδη στρέψει το 
ερευνητικό τους ενδιαφέρον στα διπλά άστρα οφείλουν να γνωρίζουν ότι : α) ∆εν 



πρέπει να χάνουν τον πολύτιµο καιρό τους σε παρατηρήσεις ζευγών που αποτελούν 
αντικείµενο συχνής παρακολούθησης από τους επαγγελµατίες αστρονόµους. β) Να 
µην επιλέγουν διπλά άστρα που έχουν µεγάλες ίδιες κινήσεις (proper motions) γιατί 
αυτά εξετάζονται τακτικά από την τρέχουσα φωτογραφική αστροµετρία. γ) Να 
αποφεύγουν τα αστρικά ζεύγη που έχουν πολύ µικρή γωνιώδη διαχωριστική 
απόσταση, µικρότερη από 0,5΄΄. Τα ζεύγη αυτά εξετάζονται συνήθως προσεκτικά από 
επαγγελµατίες αστρονόµους µε τα µεγάλα σύγχρονα τηλεσκόπια ή µε την τεχνική της 
speckle συµβολοµετρίας2. 
 Αλλά τι επιτέλους αποµένει να κάνει και πώς ο ερασιτέχνης αστρονόµος ;      
Υπάρχει πραγµατικά ένα µέγα πλήθος αστρικών ζευγών µε γωνιώδη απόσταση 
διαχωρισµού από 1΄΄ έως 10΄΄ που παραµένει για πολλά χρόνια στα ράφια των 
αζήτητων για επαναληπτικές µετρήσεις. Το πεδίο είναι ανεξάντλητο και συνιστά µία 
πρόκληση τιµής για όσους έχουν επιλέξει ως αντικείµενο παρατηρησιακής έρευνας το 
�άχαρο�, επίµοχθο και επιτηδευµένο έργο της µέτρησης των διπλών. Ως κεκτηµένο 
της συνείδησής µας πρέπει να είναι η επίγνωση ότι σε ολόκληρο τον ουρανό δεν είναι 
περισσότερα από 200 τα αναλύσιµα αστρικά ζεύγη που η τροχιά τους έχει 
προσδιορισθεί µε επαρκή ακρίβεια, ώστε να θεωρείται οριστική ή καλή. Οι περίοδοι 
των ζευγών αυτών κυµαίνονται από λίγα έτη µέχρι και αρκετές εκατονταετίες, ενώ οι 
εκκεντρότητες των τροχιών τους παίρνουν διάφορες τιµές, έως πολύ κοντά στην 
µονάδα. Ως γνωστόν, τα χρονικά όρια περιστροφής των διπλών άστρων έχουν µεγάλο 
εύρος, από λίγα έτη µέχρι και αρκετές χιλιετίες για τα πολύ ανοικτά. Εφικτός είναι ο 
προσδιορισµός της τροχιάς εκείνων των τηλεσκοπικά διπλών συστηµάτων που έχουν 
περιόδους από 25 έως 100 έτη, µε επισταµένες επί σειρά ετών παρατηρήσεις. 
Σηµειωτέον ότι κατά κανόνα οι τροχιές των ζευγών βραχείας περιόδου περιστροφής 
είναι κυκλικές, παρά εκείνες των συστηµάτων µακράς περιόδου.   

Το 95% των µετρήσεων που έχουν χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό της 
τροχιάς των προαναφερθέντων διακοσίων περίπου ζευγών είναι οπτικές µετρήσεις. Η 
εποχή τής υψηλής τεχνολογίας δεν έχει εκτοπίσει τη διαδικασία συλλογής στοιχείων 
και δεδοµένων που ακολουθούσαν παλαιόθεν οι αστρονόµοι µε το τηλεσκόπιο και το 
νηµατούχο µικρόµετρο. Μνηµονεύουµε µε θαυµασµό τον Burnham επειδή 
ανακάλυψε 1340 αστρικά συστήµατα, αλλά παραλείπουµε να αναφέρουµε ότι στη 
διάρκεια της ζωής του πραγµατοποίησε περί τις 22.000 µετρήσεις διπλών άστρων. Η 
µελέτη των διπλών και πολλαπλών άστρων έχει αποτελεσµατικότητα και προοπτική 
µόνο όταν υπάρχει σχέδιο παρατηρήσεων και προγραµµατισµός, µε µεγάλο χρονικό 
βάθος και µεγάλη συχνότητα τακτικών παρατηρήσεων από πολλούς παρατηρητές. 

Οι κινήσεις των ζευγών πάνω στην ουράνια σφαίρα είναι εξαιρετικά 
αργόσυρτες και είναι αυτός ακριβώς ο λόγος που καθιστά µόνιµα επίκαιρη την 
εργασία των τακτικών και επαναλαµβανόµενων µετρήσεων για τον ακριβή 
υπολογισµό της τροχιάς τους. Αυτό που πρακτικά έχει να κάνει ο ερασιτέχνης 
αστρονόµος είναι εύκολο. Ο χρόνος που απαιτείται για την κάθε µέτρηση δεν 
υπερβαίνει τα 10΄ λεπτά. Ο παρατηρητής καταγράφει στο βιβλίο των παρατηρήσεων 
(log book) τέσσερα  στοιχεία : 1) Την ηµεροµηνία που έγινε η µέτρηση. 2) Το οπτικό 
µέγεθος. Ευρίσκεται από τους αστρικούς καταλόγους. 3) Την τιµή της γωνιώδους 

                                                           
2  Η τεχνική αυτή βασίζεται στο φαινόµενο της συµβολής του φωτός και στο γεγονός ότι η 
διακριτική ή διαχωριστική ικανότητα των τηλεσκοπίων εξαρτάται από το διαµέτρηµά τους. 
Χρησιµοποιείται για τη µέτρηση της διαµέτρου των άστρων αλλά και να ξεχωρίσουµε τα µέλη των 
κλειστών διπλών άστρων. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, σε περισσότερα από 100 τέτοια 
συστήµατα επιτεύχθηκε ο διαχωρισµός των µελών τους, ενώ δεν  ήταν γνωστό µέχρι τότε ότι µερικά  
από αυτά ήταν διπλά  
 



απόστασης (separation) των µελών του ζεύγους. Αυτή συνήθως είναι µεταξύ 60 
δευτερόλεπτα τόξου έως κλάσµα δευτερολέπτου. Είναι αυτονόητο ότι όσο πιο κοντά 
βρίσκονται τα µέλη τόσο περισσότερο δύσκολο είναι να �διασπαστούν� τηλεσκοπικά. 
4) Τη γωνία θέσεως (position angle). Αυτή είναι η γωνία που σχηµατίζεται µεταξύ 
τής διεύθυνσης του βορρά και της ευθείας που συνδέει τα δύο µέλη µετρηµένη από το 
σηµείο του βορρά προς την ανατολή. Όταν γνωρίζουµε τη γωνία θέσεως ξέρουµε από 
ποια πλευρά του ωριαίου κύκλου του πρωτεύοντος άστρου κείται ο συνοδός. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα χρήσιµο για �δύσκολα� ζεύγη, δηλαδή όσα είναι πολύ κοντινά και όσα 
έχουν µεγάλη διαφορά οπτικού µεγέθους. Τονίζουµε, ίσως φορτικά, ότι η µέτρηση 
της γωνίας θέσεως γίνεται µόνο κατά την διάβαση του διπλού άστρου από τον 
µεσηµβρινό του τόπου και όχι όταν βρίσκεται σε άλλη κοντινή στον ορίζοντα θέση. 
Κατά την ανατολή και τη δύση τους τα άστρα έχουν διαφορετική φαινόµενη γωνία 
θέσεως από εκείνη που δίνουν οι κατάλογοι, οι χάρτες και οι άτλαντες. ∆εν 
επιτρέπεται να αγνοούµε ότι διαφέρει αισθητά ο προσανατολισµός των αστερισµών 
και των άστρων όταν ανατέλλουν ή δύουν από ότι όταν µεσουρανούν.      

Η µεταβολή των τιµών της γωνιώδους απόστασης και της γωνίας θέσεως δίνει 
τη σχετική κίνηση µεταξύ των µελών του ζεύγους. Η κίνηση του βαρύκεντρου, του 
συνοδού και του πρωτεύοντος άστρου ευρίσκεται από τα στοιχεία των 
παρατηρήσεων. Είναι αναµφισβήτητα ευκολότερο να παρατηρηθεί η κίνηση του 
συνοδού (συνήθως αµυδρότερος), ο οποίος µεταβάλλει ταχύτερα θέση σε σύγκριση 
µε το πρωτεύον άστρο. Αυτό βέβαια φανερώνει ότι το αµυδρότερο έχει µικρότερη 
µάζα από το λαµπρότερο. Η περιφορά του συνοδού γίνεται αισθητή, έχει ελλειπτικό 
σχήµα και ονοµάζεται φαινόµενη σχετική τροχιά. Είναι η προβολή της πραγµατικής 
σχετικής τροχιάς του ζεύγους πάνω στην ουράνια σφαίρα. Για να είµαστε πιο 
ακριβείς στις διατυπώσεις, είναι η προβολή επί του εφαπτόµενου επιπέδου της 
ουράνιας σφαίρας που είναι κάθετο στην οπτική ακτίνα του παρατηρητή. Εφόσον η 
φαινόµενη τροχιά είναι έλλειψη, ισχύει ο δεύτερος νόµος του Kepler (νόµος των 
εµβαδών). Αντιστοιχεί σε µία άλλη έλλειψη, στην πραγµατική ελλειπτική τροχιά που 
διαγράφεται στο χώρο. Το πρωτεύον όµως άστρο δεν κατέχει µία από τις εστίες, 
εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου το επίπεδο της αληθινής τροχιάς είναι κάθετο 
στην οπτική ακτίνα. Αυτό συµβαίνει επειδή η προβολή µιας έλλειψης σε επίπεδο 
είναι επίσης έλλειψη, αλλά διαφορετικής εκκεντρότητας και οι εστίες των δύο 
ελλείψεων δεν συµπίπτουν. 

Τα διπλά άστρα δεν είναι µόνο ενδιαφέροντα ουράνια σώµατα. Συνιστούν 
επίσης πρώτης τάξεως οδηγούς για να δοκιµάζουν οι ερασιτέχνες αστρονόµοι τα όρια 
και τις δυνατότητες των τηλεσκοπίων τους. Όταν µάλιστα τίθεται ζήτηµα αγοράς ή 
χρήσης ενός µεγαλύτερου οπτικού οργάνου, τότε τα διπλά άστρα είναι τα πιο 
ενδεδειγµένα πρότυπα ελέγχου των δυνατοτήτων του. Υπάρχει ένας πολύ πρακτικός 
τρόπος για να διαπιστώσουµε ποιο είναι το ελάχιστο όριο της διακριτικής 
(διαχωριστικής) ικανότητας του τηλεσκοπίου που διαθέτουµε. Εάν διαιρέσουµε την 
διάµετρο του τηλεσκοπίου, εκφρασµένη σε ίντσες, µε τον αριθµό 4,56 το πηλίκο 
αντιπροσωπεύει την ελάχιστη τιµή της διαχωριστικής απόστασης που γίνεται 
αισθητή. Για παράδειγµα, ένα τηλεσκόπιο µε άνοιγµα 6 ίντσες ξεχωρίζει τα µέλη 
διπλού συστήµατος που απέχουν 0,76 δευτερόλεπτα τόξου. Ο εύχρηστος αυτός 
τρόπος είναι ακριβής µόνο όταν τα µέλη του ζεύγους έχουν µικρές διαφορές 
λαµπρότητας. ∆εν έχει όµως νόηµα για άστρα µε µεγάλη διαφορά οπτικού µεγέθους, 
εφόσον το αµυδρότερο είναι κατά πάσα πιθανότητα αόρατο3. Αν µάλιστα 
                                                           
3  Όσο λαµπρότερο είναι το πρωτεύον άστρο, τόσο πιο δύσκολο είναι να διακρίνουµε τον 
συνοδό. Όταν µάλιστα βρίσκονται κοντά, η δυσχέρεια διαχωρισµού αυξάνεται δραµατικά. Στις 
περιπτώσεις αυτές είναι ζήτηµα αν µπορεί να βοηθήσει την κατάσταση ακόµη και ένα τηλεσκόπιο µε 



συνυπολογίσουµε τις ατµοσφαιρικές συνθήκες και τους δίσκους του Airy που 
συνοδεύουν τα είδωλα όλων των οπτικών συστηµάτων4, είναι ευνόητο ότι η 
ικανότητα διαχωρισµού κλειστών διπλών άστρων προκύπτει αισθητά µειωµένη. 
Ικανοποιηµένοι πρέπει να είµαστε από µία λειτουργική οριακή τιµή διαχωριστικής  
ικανότητας,  ίση προς το διπλάσιο της οριακής τιµής που δίνει ο υπολογισµός. 

 
 
 
 
Ο Κλαύδιος Πτολεµαίος (2ος αι. µετά τη χρονολογία µας) µε τη φράση �o επί 

του οφθαλµού διπλούς� καθορίζει το ν του Τοξότη στον κατάλογο των 1025 άστρων 
που κατάρτισε, από το πρώτο µέχρι το έκτο οπτικό µέγεθος. Από τον χαρακτηρισµό 
αυτό καθιερώθηκε αργότερα η ονοµασία �διπλοί αστέρες�. Το πρώτο γνωστό διπλό 
άστρο ανακαλύφθηκε τηλεσκοπικά το 1650 από τον G. Riccioli (1598-1671), είναι ο 
ζ  (Μιζάρ) της Μεγάλης Άρκτου. Ο συνοδός του Μιζάρ ονοµάζεται Alcor, ένα 
αµυδρό άστρο 5ου µεγέθους που οι αρχαίοι Έλληνες ονόµαζαν ∆οκιµή επειδή 
χρησίµευε για τον έλεγχο της οξυδέρκειας των στρατιωτών. Μιζάρ και Alcor 
αποτελούν ένα πολύ ανοιχτό αστρικό σύστηµα (απόσταση διαχωρισµού 12΄). Ο E. 
Pickering (1846-1919) το 1889 διαπίστωσε φασµατοσκοπικά ότι ο Alcor είναι επίσης 
διπλό σύστηµα, ενώ ευρέθηκε ότι και ο ίδιος ο Μιζάρ είναι διπλό (απόσταση 
διαχωρισµού 14,5΄΄). Αργότερα όµως αποδείχθηκε ότι και τα δύο άλλα µέλη, Μιζάρ 
Α και Μιζάρ Β, είναι φασµατοσκοπικά διπλά · εποµένως ο Μιζάρ είναι ένα άστρο 
εξαπλό. 

Το 1656 ο C. Huygens (1629-1695) ανακάλυψε ότι το θ του Ωρίωνα είναι 
τετραπλό5, ενώ λίγα χρόνια αργότερα (1664) ο R. Hook (1635-1703) διαπίστωσε ότι 
και το γ του Κριού είναι ένα ανοικτό ζεύγος. Το ∆εκέµβρη 1689 ο Richaud, ενώ 
παρατηρούσε από την Ινδία έναν κοµήτη, διέκρινε ότι το α του Κενταύρου αναλύεται 
σε δύο άστρα6. Το 1718 ο J. Bradley (1693-1762) και ο Pound, ανεξάρτητα ο ένας 
από τον άλλο, ανακάλυψαν ότι το γ της Παρθένου είναι διπλό. Την ίδια διαπίστωση 
έκαναν αργότερα οι G. Cassini (1625-1712) και C. Messier (1710-1817) καθώς 
                                                                                                                                                                      
άνοιγµα 40 cm. Ενδεικτικό παράδειγµα είναι ο Σείριος, ο λαµπρότερος των απλανών. Ως γνωστόν ο 
Σείριος Β, συνοδός του Α, είναι ο πρώτος λευκός νάνος που ανακαλύφθηκε το 1862 από τον Alvan 
Clark. O F. Bessel είχε αποδώσει  το 1844 τις περιοδικές ανωµαλίες που παρουσίαζε η ιδία κίνηση του 
Σείριου στις παρέλξεις που προκαλεί ένας �αόρατος συνοδός�. Με µάζα σχεδόν ίση µε την ηλιακή και 
διαστάσεις όσο ο πλανήτης Ουρανός, ακτινοβολεί 2.500 φορές λιγότερο από τον Α, µολονότι και οι 
δύο έχουν την ίδια επιφανειακή θερµοκρασία (ανήκουν στον ίδιο φασµατικό τύπο Α). Η µεγάλη 
διαφορά λαµπρότητας, κατά 10 οπτικά µεγέθη, οφείλεται στην κατά πολύ µικρότερη έκταση της 
φωτοβόλου επιφάνειάς του. Ακόµη και όταν η γωνία διαχωρισµού των Α και Β παίρνει τη µεγαλύτερη 
τιµή, είναι σχεδόν αδύνατο να παρατηρηθεί ο Β µε τηλεσκόπιο µε άνοιγµα που υπερβαίνει τα 20 cm. Ο 
Σείριος Α �καταβροχθίζει� το συγκριτικά αδύναµο φως που εκπέµπει ο Β.      
4  Το είδωλο ενός άστρου στην εστία του τηλεσκοπίου έχει τη µορφή ενός φωτεινού δίσκου που 
περιβάλλεται από εναλλασσόµενους σκοτεινούς και φωτεινούς κροσσούς συµβολής.. Η έντασή τους 
είναι φθίνουσα µε την απόσταση από το κέντρο του δίσκου. Οι οµόκεντροι αυτοί δίσκοι ή εικόνες του 
Airy οφείλονται στην παράθλαση του φωτός από τον δακτύλιο που συγκρατεί τον αντικειµενικό φακό 
ή το κάτοπτρο του τηλεσκοπίου. 
5  Το θ του Ωρίωνα είναι εξαπλό. Τα τέσσερα κυριότερα  άστρα είναι οι κορυφές ενός 
τετραπλεύρου, το γνωστό Τραπέζιο του Ωρίωνα.  
6  Το α του Κενταύρου είναι το πλησιέστερο στον Ήλιο αστρικό ζεύγος. Σε απόσταση 2° 
υπάρχει και τρίτο µέλος που περιφέρεται γύρω από το ζεύγος. Ανακαλύφθηκε από τον Innes το 1915. 
Παρουσιάζει τη µεγαλύτερη γνωστή ίδια κίνηση. Πρόκειται λοιπόν για ένα τριπλό σύστηµα. Το τρίτο 
µέλος είναι ο Εγγύτατος απλανής, απέχει από το ζεύγος  105 A.U. και χρειάζεται περί το 106 έτη για να 
συµπληρώσει µία περιφορά. 
 



παρακολουθούσαν επιπροσθήσεις της Σελήνης µε στόχο τον εντοπισµό σεληνιακής 
ατµόσφαιρας. Θα ακολουθήσουν, σποραδικά, και άλλες ανάλογες ανακαλύψεις όπως 
το α ∆ιδύµων (Κάστωρ) το 1719, το 1753 το 61 Κύκνου και το 1755 το β Κύκνου 
(Albireo). 

Η συγκέντρωση των άστρων σε αξιοπρόσεκτα µορφώµατα πάνω στην 
ουράνια σφαίρα, όπως οι Πλειάδες, η Κόµη Βερενίκης και οι βραχίονες του Γαλαξία, 
τραβούσαν πάντοτε την προσοχή των παρατηρητών. ∆εν είναι γνωστό αν ο 
φιλοσοφικός στοχασµός, παράλληλα ή σε ρήξη µε τη µυθολογική και τη θρησκευτική 
πρόσληψη του κόσµου, αποπειράθηκε να δώσει ορθολογική ερµηνεία για την ύπαρξη 
αυτών των συσσωρεύσεων. Το ζήτηµα τέθηκε από τον J. Michell (1724-1793) το 
1767, ο οποίος µε τον λογισµό των πιθανοτήτων έδειξε ότι τα άστρα που βρίσκονται 
επί της ίδιας περίπου ακτίνας οράσεως και προβάλλονται στο ίδιο σηµείο του 
ουρανού, δεν είναι δυνατόν όλα να είναι οπτικά ζεύγη (optical) και ότι η πιθανότητα 
να συνιστούν φυσικά ζεύγη είναι πολύ µεγάλη.  Άλλωστε ο J. Lambert (1728-1777) 
έτρεφε από το 1761 σοβαρές υποψίες για την ύπαρξη αστρικών συστηµάτων, ενώ 160 
χρόνια νωρίτερα ο Giordano Bruno (1548-1600), αλλά και ο G. Cassini και ο P. 
Maupertuis (1698-1759) είχαν διατυπώσει παρόµοιες εικασίες και υποθέσεις. Ο 
Giordano Bruno µάλιστα καταδικάστηκε από το παπαδαριό για τις κοσµοθεωρητικές 
του απόψεις και οδηγήθηκε στην πυρά τον Φεβρουάριο του έτους 1600.            

   Μία πρώτη προσπάθεια συστηµατοποίησης του ερευνητικού ενδιαφέροντος 
για τα διπλά άστρα σηµειώθηκε το 1777 όταν ο Christian Mayer άρχισε να 
καταγράφει τα αξιοπρόσεκτα αυτά ουράνια σώµατα. Ήταν πεπεισµένος ότι τα 
αµυδρά άστρα που βρίσκονται κοντά σε λαµπρότερα είναι πλανήτες και άρχισε έτσι 
να πραγµατοποιεί προσεκτικές παρατηρήσεις µε το µεσηµβρινό τηλεσκόπιο (mural 
circle). Κατάφερε να ανακαλύψει συνολικά 72 ζεύγη, µεταξύ των οποίων το γ 
Ανδροµέδας, α Ηρακλέους, ε Λύρας και β Κύκνου. Οι προσδοκίες τού C. Mayer να 
προσκοµίσει αποδείξεις για τη φυσική σύνδεση έµειναν µετέωρες για τον λόγο ότι τα 
ανοικτά ζεύγη σπάνια έχουν αισθητή σχετική κίνηση. Αυτά µόνο όµως ήταν 
πρόσφορα για παρατηρήσεις εξαιτίας των περιορισµών που έθεταν οι δυνατότητες 
των οργάνων που είχε στη διάθεσή του.  

Ωστόσο, η πραγµατική ιστορία της ανακάλυψης και µέτρησης των διπλών 
συστηµάτων αρχίζει µε το έργο του William Herschel (1738-1822). Θεωρείται, 
δικαίως, ο πατέρας της αστρικής αστρονοµίας. Έως τότε το ενδιαφέρον των 
αστρονόµων για τους απλανείς ήταν εξαιρετικά µειωµένο, επειδή ακριβώς γνώριζαν 
ότι οι αποστάσεις τους είναι τεράστιες. Πρακτικά δεν αποτελούσαν τίποτα 
περισσότερο από σηµεία αναφοράς για την παρακολούθηση της κίνησης των 
πλανητών πάνω στην ουράνια σφαίρα. Το 1779 ο Herschel καταπιάστηκε µε το άλυτο 
πρόβληµα των αστρικών παραλλάξεων που αιχµαλώτιζε την προσοχή των 
αστρονόµων από την εποχή του Κοπέρνικου (1473-1543). Η αποτυχία τους να 
προσδιορίσουν την παράλλαξη των κοντινών άστρων οδήγησε αυτούς που δέχονταν 
το σύστηµα του Κοπέρνικου και του Kepler να θεωρούν ότι και τα πλησιέστερα 
ακόµη άστρα βρίσκονται σε τόσο µακρινές αποστάσεις ώστε η παράλλαξή τους να 
είναι απειροελάχιστη και εποµένως µη µετρήσιµη. Ο Herschel εγκατέλειψε τις 
µεθόδους που είχαν προταθεί από τον Γαλιλαίο (1564-1642), τον J. Flamsteed (1646-
1720) και τον J.Bradley  και χρησιµοποίησε µία άλλη, δικής του έµπνευσης. 
Επικέντρωσε τις προσπάθειές του στη µέτρηση της γωνίας θέσεως δύο άστρων µε 
σηµαντική διαφορά οπτικού µεγέθους που βρίσκονται, φαινοµενικά, πολύ κοντά 
µεταξύ τους, από δύο διαµετρικά σηµεία της γήινης τροχιάς. Το άστρο µε το 
µικρότερο οπτικό µέγεθος πρέπει λογικά να βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο Ηλιακό 
σύστηµα και κατά τη διάρκεια ενός έτους θα παρουσιάζει µικρή παραλλακτική 



µεταβολή της θέσης του σε σχέση µε το αµυδρό. Είναι πρόδηλο ότι ο Herschel δεν 
υποψιαζόταν ή αρνούταν την ύπαρξη φυσικής σύνδεσης στα παρατηρούµενα διπλά 
άστρα. Θεωρούσε ότι είναι αποκλειστικά θέµα προοπτικής (γεωµετρίας), γι� αυτό και 
ήλπιζε στον εντοπισµό της σχετικής παράλλαξης ως αποτέλεσµα της τροχιακής 
κίνησης της Γης. Η υπεροχή του τηλεσκοπίου που είχε κατασκευάσει (διάµετρος 45 
cm, εστιακή απόσταση 666 cm) έναντι του οπτικού εξοπλισµού των προγενέστερων 
και συγχρόνων του ερευνητών, σε συνδυασµό µε την ακαταπόνητη αφοσίωσή του 
στη συστηµατική  παρατήρηση του ουρανού, ήταν τα εχέγγυα του εγχειρήµατος να 
εξετάσει κάθε άστρο µε τη µέγιστη δυνατή προσοχή. 

Από το 1779 έως το 1784 κατάρτισε έναν κατάλογο µε 703 διπλά άστρα, από 
τα οποία τα 661 ήταν καινούργια. Στη διάρκεια της ζωής του ανακάλυψε συνολικά 
848 διπλά συστήµατα. Τα επόµενα 15 χρόνια ασχολήθηκε µε µετρήσεις µε σκοπό την 
επιλογή των κατάλληλων άστρων που θα χρησιµοποιούσε για τον προσδιορισµό της 
παράλλαξης. Είναι γεγονός ότι εξαρχής διαπιστώθηκαν µικρές µετατοπίσεις των 
σχετικών θέσεων, αλλά αποδόθηκαν στην ιδία κίνηση των απλανών ή στην κοσµική 
κίνηση του Ήλιου. Οι κινήσεις ήταν τόσο µικρές ώστε χρειάστηκαν χρόνια 
παρατηρήσεων για να αποδειχθεί τελικά ότι υπάρχουν ιδιαίτερες τροχιές. Ο Herschel 
µάλιστα κατάφερε, σε αρκετές περιπτώσεις, να ορίσει και την περίοδο περιφοράς µε 
κατά προσέγγιση υπολογισµούς. Το αποτέλεσµα ήταν πράγµατι λαµπρό, µε σοβαρές 
συνέπειες στο κοσµοείδωλο, τις ιδέες και τις καταστατικές αρχές της Αστρονοµίας 
των αρχών του 19ου αιώνα. Ήταν πλέον γεγονός ότι ορισµένα τουλάχιστον διπλά 
άστρα συνιστούν αυθεντικά δυναµικά συστήµατα που διέπονται από το νόµο της 
παγκόσµιας έλξης. Αποδείχθηκε ότι η ισχύς του νόµου του Νεύτωνα έχει χαρακτήρα 
παγκοσµιότητας και δεν περιορίζεται µόνο στα µέλη του Ηλιακού συστήµατος. 

Θέση περίοπτη µεταξύ εκείνων που διεύρυναν τον ορίζοντα των γνώσεων για 
τα διπλά συστήµατα κατέχει ο John Herschel (1792-1872). Από το 1816 έως το 1826, 
άλλοτε σε συνεργασία µε τον J. South και άλλοτε ξεχωριστά, επιδόθηκε σε γόνιµες 
παρατηρήσεις. Όταν από το Cape Town σάρωσε τον ουρανό του νότιου ηµισφαιρίου 
ανακάλυψε περισσότερα από 2.000 ζεύγη και επιχείρησε τις απαραίτητες αντίστοιχες 
µετρήσεις. Η ευσυνειδησία στην επεξεργασία των στοιχείων, η σύνταξη  καταλόγων 
και οι εκλεπτυσµένες έρευνες για τις τροχιές των διπλών άστρων, αποτελούν τα 
γνωρίσµατα τού έργου που άφησε ο J. Herschel. 

∆εν υπάρχει υπερβολή στον ισχυρισµό ότι η πιο σηµαντική συµβολή στην 
αστρονοµία των διπλών άστρων που πραγµατοποιήθηκε ποτέ από έναν και µόνο 
άνθρωπο, είναι το έργο τού Wilhelm Struve (1793-1864). Από το 1824 έως το 1836 
ολοκλήρωσε µία συστηµατική επισκόπηση του ουρανού από τον βόρειο ουράνιο 
πόλο µέχρι νότια απόκλιση �15û. Η συγκοµιδή ήταν 3.112 προσεκτικές µικροµετρικές 
παρατηρήσεις διπλών και πολλαπλών άστρων. Είναι έξω από τις δυνατότητες του 
παρόντος κειµένου η απαρίθµηση των αλλαγών που επέφερε ο W. Struve στην 
ταξινόµηση, τη µεθοδολογία και την επεξεργασία των µετρήσεων που έθεσε την 
αστρονοµία των διπλών άστρων σε αυστηρή επιστηµονική βάση. 

Θα ήταν αδικαιολόγητο παράπτωµα η παράληψη να µνηµονεύσουµε τους F. 
Bessel (1784-1846),  J. Maedler (1794-1874), W. Dawes (1799-1868) που µε το έργο 
τους συνέβαλαν και στην προαγωγή της αστρονοµίας των διπλών άστρων πριν το 
1850. Όσο για τις µετρήσεις του τελευταίου, αυτές είναι τόσο υψηλής ποιοτικής 
κλάσης που προσφέρουν ένα ιστορικό παράδειγµα για το τι µπορούν να πετύχουν 
µεµονωµένοι παρατηρητές εξοπλισµένοι µε όργανα µέτριας ισχύος. Ανάµεσα σε 
εκείνους τους αστρονόµους της δεύτερης πεντηκονταετίας του 19ου αιώνα, όπως ο A. 
Secchi (1818-1878), ο G. Schiaparelli (1835-1910) κ.ά., που οι εργασίες τους 
συνθέτουν µία σηµαντική παρακαταθήκη στην υπόθεση των διπλών άστρων, πρέπει 



υποχρεωτικά να σταθούµε στον E. Dembrowski (1812-1881). Περί τις 20.000 
µετρήσεις έχει στο ενεργητικό του ο εξαίρετος αυτός αστρονόµος, οι πιο εκτενείς και 
ακριβείς ίσως από όσες έχουν ποτέ πραγµατοποιηθεί. Από το 1854 έως το 1878, µε 
ένα τηλεσκόπιο διαµέτρου 18 cm, επαναµέτρησε τα 3.112 διπλά και πολλαπλά άστρα 
του W. Struve, ξέχωρα από τις πολυάριθµες  µετρήσεις καινούργιων ζευγών που 
ανακαλύφθηκαν από τον ίδιο και τους Otto Struve (1819-1905), S. Burnham, Alvan 
Clark (1832-1897). 

Αν νοµιµοποιούµαστε να κάνουµε συγκρίσεις και αποτιµήσεις για την αξία 
και τα χαρακτηριστικά τού παραγόµενου επιστηµονικού έργου στη διαµόρφωση ενός 
επιστηµονικού τοµέα, τότε είναι µάλλον δύσκολο να αποφανθούµε, αβασάνιστα, τι 
διαφοροποιεί σε ακρίβεια µετρήσεων το έργο του E. Dembrowski από το έργο του 
Otto Struve. Από το 1840 και για πενήντα συναπτά έτη ο Otto Struve έδωσε το πιο 
οµογενοποιηµένο corpus παρατηρησιακών δεδοµένων για τα διπλά άστρα, καρπός 
µακροχρόνιας µεθοδικής εργασίας. Η αξιοπιστία των στοιχείων για τα πιο σηµαντικά 
ζεύγη που είχαν ανακαλύψει προγενέστεροι και σύγχρονοί του αστρονόµοι, είναι 
ασυναγώνιστη. Ο Otto Struve ανακάλυψε επίσης έναν µεγάλο αριθµό νέων ζευγών, 
πολλά από τα οποία είναι κλειστά (close binaries). Τα τελευταία έχουν µεγάλες 
τροχιακές ταχύτητες και επιτρέπουν ικανοποιητικούς προσδιορισµούς των τροχιών σε 
σχετικά σύντοµα χρονικά διαστήµατα.   

Ο Wilhelm και ο Otto Struve είχαν πραγµατικά σαρώσει τον βόρειο ουρανό. 
Υπέβαλαν σε συστηµατικό έλεγχο 140.000 περίπου άστρα για να αποκαλυφθεί η 
�οικογενειακή� τους κατάσταση, αν δηλαδή είναι απλά, δίδυµα ή πολυµελή. 
Αυθεντίες στην αστρική αστρονοµία, µε γνώµη βαρύνουσα, όπως λ.χ. ο W. Dawes, 
είχαν διακηρύξει από τη δεκαετία 1870 ότι το ζήτηµα των διπλών άστρων ήταν 
πρακτικά εξαντληµένο µετά τους Herschel και τους Struve. Αλλά η διάψευση αυτών 
των βεβαιοτήτων δεν άργησε να έρθει µε τον δυναµισµό χιονοστιβάδας. Στην 
αντίπερα ακτή του Ατλαντικού, ένας στενογράφος από το Σικάγο, ο ερασιτέχνης 
αστρονόµος Sherburne Burnham κατάφερε να ανακαλύψει σχεδόν 1.300 σπουδαία 
διπλά άστρα που είχαν διαφύγει της προσοχής όλων των προγενέστερων 
παρατηρητών. Πρόκειται για το έργο µιας ολόκληρης ζωής. Τα περισσότερα είναι 
είτε κλειστά ζεύγη είτε ο συνοδός είναι πολύ αµυδρός. Η σηµασία τους έγκειται στο 
γεγονός ότι παρουσιάζουν µεγάλη τροχιακή κίνηση και προσφέρονται για την 
�παραγωγή� τροχιών µεγάλου ενδιαφέροντος. Ο S. Burnham  καταχώρισε 13.665 
αστρικά συστήµατα σε ένα δίτοµο έργο που εκδόθηκε το 1906 µε τον τίτλο �General 
Catalogue of Double Stars�.  

  
 
Είναι καιρός να ανασύρουµε τα διπλά άστρα από την αφάνεια. Η γοητεία που 

ασκούν στους παρατηρητές τα διάφορα επίπεδα της κοσµικής ιεραρχίας (πλανήτες, 
κοµήτες, σφαιρωτά σµήνη, γαλαξίες) δεν νοµιµοποιεί την υποβάθµιση της 
αναγκαιότητας για συστηµατική παρακολούθηση και µελέτη των διπλών άστρων. 
Κάθε άλλο µάλιστα. Οι ερασιτέχνες αστρονόµοι οφείλουν να επανεξετάσουν 
προτεραιότητες και να σταθµίσουν διαθεσιµότητες, εάν φυσικά επιθυµούν να γίνουν 
παραγωγοί ωφέλιµου επιστηµονικού έργου. Τα µεγάλα τηλεσκόπια των απανταχού 
αστεροσκοπείων εκτελούν ερευνητικά προγράµµατα, συµβατά µε τις πραγµατικά 
εντυπωσιακές δυνατότητές τους και µε τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η υψηλή 
τεχνολογία. Πλεόνασµα όµως χρόνου δεν υπάρχει για να παρατηρούν τις αργοκίνητες 
µεταβολές της γωνιώδους απόστασης και της γωνίας θέσεως των διπλών άστρων. Η 
εκτέλεση αυτού του χωρίς ηµεροµηνία λήξης προγράµµατος, ανήκει δικαιωµατικά 
στους ερασιτέχνες. Πρόκειται ασφαλώς για µία πρόκληση, καθόλου εντυπωσιακή 



καθόσον αφορά στα άµεσα αποτελέσµατά της, �πληκτική� αν προτιµάτε, αλλά 
φορτισµένη µε την διακριτική αίγλη που αποπνέει η επισταµένη παρακολούθηση των 
αιώνιων άστρων. Η πολυπληθής στρατιά των διπλών συστηµάτων αναµένει σιωπηλή 
τις επαναµετρήσεις µας και η θεωρία της αστρικής εξέλιξης απαιτεί ροή και 
επεξεργασία νέων δεδοµένων για τον επαναπροσδιορισµό των βεβαιοτήτων της. 
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