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Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα θέµατα για έναν ερασιτέχνη αστρονόµο είναι η 
συστηµατική παρατήρηση και καταγραφή των µεταβλητών αστέρων. 

Από τις παρατηρήσεις αυτές οι επαγγελµατίες αστρονόµοι αντλούν χρήσιµα στοιχεία για 
την εξέλιξη και συµπεριφορά των άστρων και του σύµπαντος. Για τον λόγο αυτό υπάρχουν 
µεγάλες ενώσεις παρατηρητών, οι οποίες συλλέγουν παρατηρήσεις από όλον τον κόσµο. 
Τέτοιες ενώσεις είναι η American Association of Variable Stars Observers (A.A.V.S.O.), η 
Association Françoise des Observateurs d’Etoiles Variables (AFOEV) καθώς και η Royal 
Astronomical Society of New Zealand  (RASNZ ).   

Μεταβλητοί ονοµάζονται οι αστέρες οι οποίοι για εσωτερικούς ή εξωτερικούς, προς 
αυτούς, λόγους αυξοµειώνουν την λαµπρότητα τους. Η αυξοµείωση αυτή µπορεί να έχει 
οποιαδήποτε µορφή , περιοδική ή µη.  

Με βάση την µορφή της καµπύλης φωτός τους, οι µεταβλητοί αστέρες κατατάσσονται σε 
διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες. Οι δύο µεγαλύτερες κατηγορίες διαχωρισµού , οι 
οποίες έχουν σχέση µε τον τρόπο δηµιουργίας της µεταβολής , είναι οι παλλόµενοι και οι 
εκλειπτικοί. 

Στην πρώτη κατηγορία η µεταβολή οφείλεται στην παλλόµενη, για διαφόρους λόγους, 
επιφάνεια τους, ενώ στους εκλειπτικούς η µεταβολή προκαλείται από κάποιον συνοδό 
αστέρα ο οποίος περιστρέφεται σε επίπεδο που συµπίπτει µε την οπτική ακτίνα και σε κάθε 
περιστροφή προκαλούνται διαδοχικές εκλείψεις. 

Μία τρίτη µικρή κατηγορία περιλαµβάνει αστέρες οι οποίοι βρίσκονται  µέσα σε νέφος 
µεσοαστρικής σκόνης και η µεταβολή της λαµπρότητας τους οφείλεται στην µεταβαλλόµενη 
διαφάνεια του νέφους. 



 
 ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ: 

 
∆ύο είναι οι κυριότεροι τρόποι ονοµασίας των µεταβλητών αστέρων: 

 Σύµφωνα µε την I.A.U. ο πρώτος µεταβλητός που ανακαλύφθηκε σ’έναν αστερισµό , 
παίρνει το γράµµα R και το όνοµα του αστερισµού. Ακολουθεί ο S ο Τ µέχρι το γράµµα 
Ζ. Στη συνέχεια γίνεται συνδυασµός δύο γραµµάτων αρχίζοντας από το RR, RS, 
…….RZ, SS ως το SZ φθάνοντας µέχρι το ZZ. Ακολουθούν συνδυασµοί δύο γραµµάτων 
από τα πρώτα γράµµατα της αλφαβήτου, δηλαδή  ΑΑ, ΑΒ, ….ΒΒ, ΒC µέχρι το QZ. Στην 
ακολουθία αυτή παραλείπεται ο συνδυασµός µε πρώτο γράµµα το J. 
Mε τον τρόπο αυτό καλύπτονται 334 αστέρες. Αν στον αστερισµό υπάρχουν 
περισσότεροι µεταβλητοί , µετά τον QZ ακολουθούν οι V335 ,V336,    V337 ………Έτσι 
έχουµε µεταβλητούς µε τις ονοµασίες R And.,  RR And.,  SS Cyg.,  AA Cyg., V2134 
Cyg κλπ 

 Ο δεύτερος τρόπος ονοµασίας µεταβλητών καθιερώθηκε από το πανεπιστήµιο του 
Harvard. Εδώ ο κάθε µεταβλητός χαρακτηρίζεται από έναν εξαψήφιο αριθµό. Τα 
τέσσερα πρώτα νούµερα αντιστοιχούν στην ορθή αναφορά του αστέρα και τα δύο 
επόµενα στην απόκλιση του ,για το έτος 1900. Η απόκλιση χαρακτηρίζεται σαν ¨+¨ ή ¨–¨ 
αν είναι βόρειος ή νότιος αστέρας, αντίστοιχα. Έτσι έχουµε µεταβλητούς  2138+43 , 
0214-03 . Το σύστηµα αυτό ακολουθεί και η A.A.V.S.O. για την καταχώρηση των 
χαρτών της κατά ορθή αναφορά και από βορρά προς νότο. 
Έναν συνδυασµό των δύο συστηµάτων, δείχνει ο παρακάτω πίνακας.  
  

IAU ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ HARVARD 
RR And. 00h  45m  57s 33d  50’,0 0046+33 
SU And. 23    59     28 42    59,7 2359+43 
TW Aqr. 20    58     55 -02    26,5 2058-02 
U Aur. 05    35     38 31    59,4 0535+31 

 
Μερικοί λαµπροί αστέρες , οι οποίοι έφεραν ονοµασία µε το ελληνικό αλφάβητο και εκ 

των υστέρων χαρακτηρίσθηκαν ως µεταβλητοί, διατηρούν το όνοµα τους. Έτσι έχουµε τους 
µεταβλητούς  ο Cet, α Ori, δ Cep. 

Aστέρες οι oποίοι είναι πιθανώς µεταβλητοί θα τους βρούµε ως  NSV 251 ή CSV 3335. 
Το πρώτο µέρος του ονόµατος αναφέρεται στον κατάλογο που έχουν δηµοσιευτεί , και το 
νούµερο, στον αύξοντα αριθµό καταχώρησης. 

Τέλος οι nova χαρακτηρίζονται από το γράµµα Ν , το όνοµα του αστερισµού και το έτος 
της ανακάλυψης. Είναι δηλαδή Ν Cyg.1998. 



 
 OΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ  

 
Για την οπτική παρατήρηση των µεταβλητών χρειάζονται σχετικά απλά όργανα , προσιτά 

για τον ερασιτέχνη αστρονόµο.Υπάρχουν λαµπροί µεταβλητοί οι οποίοι µπορούν να 
παρατηρηθούν και µε γυµνό µάτι. Τέτοιοι αστέρες είναι: 

    

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΕΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 
α Cas. 
ο Cet. 
β Per. 
ρ Per. 
λ Tau. 
ζ Aur. 
ε Αur. 
η Gem. 
ζ Gem. 
δ Cep. 
µ Cep. 
R Sct. 
β Lyr. 
χ Cyg. 
η Aql. 
α Her. 
α Ori. 

 

2.1-2.5 
2.0-10.2 
2.2-3.5 
3.2-4.1 
3.5-4.1 
4.9-5.5 
3.1-3.8 
3.2-4.2 
3.7-4.1 
3.5-4.2 
3.7-4.7 
4.5-9.0 
3.4-4.3 

4.2-14.0 
3.7-4.4 
3.1-3.9 
0.1-1,2 

Ανώµαλος 
332 ηµ. 

2,87 
Ανώµαλος 

3,95 
972 
9383 
236 

10,15 
5,3 

Ανώµαλος 
Ανώµαλος 

12,9 
413 
5,4 
7.2 

Ανώµαλος 
2070 

 
 
Αν χρησιµοποιήσει κάποιος κυάλια (7Χ50) τότε έχει στη διάθεση του µεγαλύτερο 

αριθµό αστέρων για να παρακολουθήσει και το ενδιαφέρον αυξάνεται. Με τα κιάλια 
µπορεί κανείς να διακρίνει αστέρες µέχρι 7ου ως 9ου µεγέθους. Μερικοί αστέρες αυτής της 
λαµπρότητας είναι οι εξής:  

 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ A.A.V.S.O. ΕΥΡΟΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 

W Ori. 
X Mon. 
U Mon. 
Z U.Ma. 
R Cr.B. 
X Her. 
X Oph. 
R Sct. 

AF Cyg. 

 
0500+01 
0652-08 
0726-09 
1151+58 
1544+28 
1559+47 
1833+08 
1842-05 
1927+45 

 

 
8.6-11.2 
7.4-9.1 
61-8.1 
6.5-9.4 

5.7-14.8 
7.5-8.6 
6.8-8.8 
4.5-8.2 
6.2-8.1 

 

 
212 ηµ. 

156 
92 

196 
Ανώµαλος 

95 
334 
140 
93 

 
 



Για αµυδρότερους όµως µεταβλητούς είναι απαραίτητη η χρήση τηλεσκοπίου, οπότε ο 
ερασιτέχνης θα έχει την δυνατότητα να διαλέξει για παρατήρηση ανάµεσα σε χιλιάδες 
αστέρες διαφόρων τύπων. 

Το τηλεσκόπιο δεν είναι απαραίτητο να έχει ισηµερινή στήριξη , ίσως να είναι και 
καλύτερη η αλταζιµουθιακή. Aυτό που έχει µεγάλη σηµασία είναι το εύρος του 
πεδίου.Όπως θα δούµε παρακάτω διευκολύνει κατά πολύ να έχουµε όσον το δυνατόν 
µεγαλύτερο πεδίο . Για τον λόγο αυτό υπάρχει προτίµηση στα κατοπτρικά τηλεσκόπια µε 
εστιακό λόγο f/4 ως f/6. Οι προσοφθάλµιοι δε που θα χρησιµοποιηθούν, πρέπει να έχουν 
µικρή µεγέθυνση για να εκµεταλλευθούµε το µεγάλο τους πεδίο. Μεγάλες µεγεθύνσεις 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν ,για πολύ αµυδρούς αστέρες , µόνο από πεπειραµένους 
παρατηρητές οι οποίοι έχουν εξοικειωθεί µε το τηλεσκόπιο και γνωρίζουν καλά το πεδίο.  

Ενδεικτικές τιµές για τα ποιο αµυδρά αντικείµενα που µπορεί να διακρίνει κανείς 
ανάλογα το µέσο που χρησιµοποιεί µας δίνει ο παρακάτω πίνακας.  

 
ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ  ΜΕ 

ΤA 
ΜΑΤΙ

A 

ΜΕ ΤΑ 
ΚΥΑΛΙ
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Ι∆ΑΝΙΚΟΣ 3,8 7,0 11,1 13,0 14,0 

ΜΕΤΡΙΟΣ 4,6 8,0 11,8 13,3 14,3 
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Υ
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Ο
Υ
ΡΑ

Ν
Ο
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Ι∆ΑΝΙΚΟΣ 5,3 9,5 12,7 14,0 15,0 

ΜΕΤΡΙΟΣ 6,0 10,3 13,2 14,4 15,3 
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Ι∆ΑΝΙΚΟΣ 6,5 10,9 13,4 15,1 15,8 

          



 
 

 Η ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: 
 

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνουν σωστές παρατηρήσεις, εκτός του καθαρού 
ουρανού,είναι ο παρατηρητής να βρίσκεται σε ήρεµη κατάσταση,    ξεκούραστος και πριν 
αρχίσει την παρατήρηση 

 να περιµένει 10-15 λεπτά έτσι ώστε το µάτι να προσαρµοστεί στο σκοτεινό περιβάλλον 
. Οι πρώτοι αστέρες που θα διαλέξει για παρατήρηση καλό είναι να βρίσκονται 1-2 µεγέθη 
πάνω από το όριο που µπορεί να διακρίνει. Χρήσιµο είναι να ξέρει, εκ των προτέρων, 
ποιους αστέρες θα παρατηρήσει, κάνοντας ένα πρόγραµµα της βραδιάς. Έτσι δεν χάνεται 
χρόνος και είναι πιο εύκολη η σύγκριση µε προηγούµενες παρατηρήσεις. 

Ένας νέος παρατηρητής θα πρέπει να διαλέγει αστέρες µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 
εύρος , έτσι ώστε η τυχόν λάθος εκτίµηση του µεγέθους να µην επηρεάζει σηµαντικά την 
τελική µορφή της καµπύλης. Ιδανικός αστέρας για την πρώτη γνωριµία είναι ο ο Cet. 
(Θαυµάσιος του Κήτους) 

Απαραίτητο εφόδιο για τον παρατηρητή είναι ένας καλός άτλαντας του ουρανού . 
Αυτός µπορεί να είναι ο NORTON STAR ATLAS ή ο  STAR ATLAS της A.A.V.S.O. 
Επιπλέον πρέπει να έχει µία σειρά από χάρτες των µεταβλητών που τον ενδιαφέρουν και 
είναι µέσα στα όρια λαµπρότητας που µπορεί να δει. Τέτοιοι χάρτες εκδίδονται από την 
A.A.V.S.O. 

Στους χάρτες αυτούς ο µεταβλητός φαίνεται στο κέντρο σαν ένας µικρός κύκλος ☼, 
ενώ στη γύρω περιοχή οι αστέρες συγκρίσεως είναι αστέρες σταθερής λαµπρότητας , 
φωτοµετρηµένοι και αναφέρεται το µέγεθος τους. Στην τιµή του µεγέθους παραλείπεται 
πάντα η τελεία του δεκαδικού µέρους. Στο επάνω µέρος του χάρτη αναφέρεται το όνοµα 
του αστέρα, οι συντεταγµένες του για το έτος 1900 και 2000, ο εξαψήφιος αριθµός 
καταχώρησης της A.A.V.S.O., στοιχεία του αστέρα, όπως µέγεθος µεγίστου και 
ελαχίστου, περίοδος, τύπος του αστέρα και φασµατικός τύπος. Στο δεξί επάνω µέρος 
αναγράφεται ο τύπος του χάρτη και η ηµεροµηνία έκδοσής του. Στις τέσσερις δε πλευρές 
αναφέρονται τα σηµεία του ορίζοντα για τον προσανατολισµό του χάρτη. 

Υπάρχουν 8 διαφορικοί τύποι χαρτών οι οποίοι αναλόγως του πεδίου που καλύπτουν 
χαρακτηρίζονται από τα γράµµατα  a, ab, b, c, d, e, f, g. Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται: 
η κλίµακα του κάθε τύπου σε λεπτά ή δευτερόλεπτα τόξου ανά χιλιοστό και το πεδίο κάθε 
κατηγορίας χάρτη. 

 
 

 Τόξο/χιλιοστό Περιοχή Κατάλληλος για: 
a 5 λεπτά 15 µοίρες Κιάλια 

ab 2,5 λεπτά 7,5 µοίρες Κιάλια 
b 1 λεπτό 3 µοίρες Τηλεσκόπια µικρά 
c 40 δεύτερα 2 µοίρες ηλεσκόπια ως 10 cm 
d 20 δεύτερα 1 µοίρα ηλεσκόπια ως 35 cm 
e 10 δεύτερα 30 λεπτά Τηλεσκόπια ≥ 40 cm 
f 5 δεύτερα 15 λεπτά Μεγάλα τηλεσκόπια 
g 2,5 δεύτερα 7,5 λεπτά Μεγάλα τηλεσκόπια 

 



 
 
          Ένα τυπικό δείγµα χάρτη τύπου b για τον 0749+22  U Gem είναι ο παρακάτω. 
 

 
                   
 
Σκοπός της παρατήρησης των µεταβλητών από τον ερασιτέχνη είναι η καταγραφή της 

µεταβολής λαµπρότητας του, συναρτήσει του χρόνου. Ο χρόνος αυτός µπορεί να είναι από 
λίγες ώρες ως αρκετά έτη. Έτσι κάθε εκτίµηση της λαµπρότητας καταγράφεται σε ένα 
διάγραµµα, όπου στον οριζόντιο άξονα είναι ο χρόνος και στον κάθετο το µέγεθος του 
αστέρα.  

Μετά από πολλές παρατηρήσεις δηµιουργούνται καµπύλες, όπως στα παρακάτω 
σχήµατα , αναλόγως του τύπου του µεταβλητού:    

 
 



ΕΚΛΕΙΠΤΙΚΟ  ΖΕΥΓΟΣ — beta Per 
 

 
 

 
Ζ Cam 

 

 
 
 

delta Cep 
 

 
 

 
R CrB 

 

 
 



 
Recurrent Nova — RS Oph 

 

 
 
 

Symbiotic — Z And 
 

 
 

 
Ο χρόνος στις παρατηρήσεις των µεταβλητών µετράται σε Ιουλιανές ηµέρες (J.D.) και 

δεκαδικά της ηµέρας. Είναι ένα εύκολο σύστηµα υπολογισµού του χρόνου, στο οποίο η 
ηµέρα αρχίζει και τελειώνει  το µεσηµέρι του Greenwich. Έτσι δεν υπάρχει αλλαγή της 
ηµεροµηνίας στη µέση των νυχτερινών παρατηρήσεων. Είναι ένα απλό νούµερο όπου δεν 
υπάρχουν µήνες και χρόνια. Τα δεδοµένα κάθε αστέρα ,από οποιοδήποτε σηµείο της γης και 
αν παρατηρηθεί, είναι εύκολα συγκρίσιµα. Αρχίζοντας από τις 12:00 GMT την 1/1/05 µε 
J.D. 2453372,0 κάθε ηµέρα προσθέτουµε µία µονάδα. Έτσι για τα επόµενα χρόνια θα 
έχουµε τον Πίνακα 1   

                                                                                                                                                          
            



              
      
Τα δεκαδικά δε µέρη της ηµέρας είναι:                                                                                   

                                                                                                               
                                                   
                                                
 
     
          Πίνακας 1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 2   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Ας υποθέσουµε ότι κάνουµε µία παρατήρηση στις 10/2/06 στις 22h 30’: 
 
Βρίσκουµε πρώτα την Ιουλιανή Ηµέρα από τον Πίνακα 1  => J.D 2453768 +9d = 
J.D.2453777. 
Αφαιρούµε 2 ώρες για να βρούµε το G.M.T. (Με την θερινή ώρα αφαιρούµε 3 ώρες) 
Αφαιρούµε άλλες 12 ώρες, γιατί η J.D. αρχίζει από το µεσηµέρι του Greenwich. 
Σύνολο 14 ώρες (Με θερινή ώρα 15) και έχουµε 22h 30´- 14h = 8h 30´. 
Στον πίνακα 2 οι 8h 30´ είναι µεταξύ των 8h 25´και 10h 48´. 
Άρα το δεκαδικό µέρος είναι 0,4. 
Έτσι η παρατήρηση έγινε σε Ιουλιανές ηµέρες J.D. = 2453777,4. 

J.D./10 ΩΡΕΣ 
0,0 00h 00’ –  01h 11’ 
0,1 01h 12’  -  03h 36’ 
0,2 03h 37’  -  06h 00’ 
0,3 06h 01’  -  08h 24’ 
0,4 08h 25’  -  10h 48’    
0,5 10h 49’  -  13h 12’ 
0,6 13h 13’  -  15h 36’ 
0,7 15h 37’  -  18h 00’ 
0,8 18h 01’  -  20h 24’ 
0,9 20h 25’  -  22h 48’ 
1,0 22h 49’  -  23h 59’ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ J.D. 

1/1/2005 2453372 
 1/1/2006 2453737 
1/2/2006 2453768 
1/3/2006 2453796 
1/4/2006 2453827 
1/5/2006 2453857 
1/6/2006 2453888 
1/7/2006 2453918 
1/8/2006 2453949 
1/9/2006 2453980 
1/10/2006 2454010 
1/11/2006 2454041 
1/12/2006 2454071 
1/1/12007 2454102 



 
Η A.A.V.S.O.εκδίδει ειδικούς πίνακες µε υποδιαιρέσεις δεκάκις χιλιοστού της ηµέρας. 
 
Η παρατήρηση των µεταβλητών έχει δύο σκέλη. Τον εντοπισµό του µεταβλητού, και την 

εκτίµηση της λαµπρότητας του. 
Ο παρατηρητής για να εντοπίσει τον µεταβλητό, πρέπει να ακολουθήσει µια σειρά 

διαδοχικών κινήσεων µε τα κυάλια ή το τηλεσκόπιο. 
Πρώτον πρέπει να εντοπίσει τον αστερισµό . Η γνώση της θέσης των λαµπρότερων 

αστέρων του κάθε αστερισµού είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσει τις 
παρατηρήσεις. 
∆εύτερον σκοπεύει µε τα κυάλια ή το τηλεσκόπιο τον αµυδρότερο αστέρα που µπορεί να 

δει µε γυµνό µάτι, στην περιοχή του µεταβλητού συµβουλευόµενος τον χάρτη. Από εκεί και 
πέρα µετακινώντας το τηλεσκόπιο από αστέρα σε αστέρα, σύµφωνα µε τον χάρτη θα φθάσει 
στον µεταβλητό. Χρήσιµο  είναι ο παρατηρητής να γνωρίζει για κάθε προσοφθάλµιο το 
πεδίο το οποίο βλέπει ( TF ).Αυτό βρίσκεται  εύκολα αν γνωρίζουµε το φαινόµενο πεδίο του 
συγκεκριµένου φακού (AF ), το οποίο µας δίνει ο κατασκευαστής, και το διαιρέσουµε µε 
την µεγέθυνση του τηλεσκοπίου ( Μ ). ∆ηλαδή:  

 
TF = AF / M 

 
όπου Μ =  F  .   (Εστιακή απόστ.τηλεσκοπίου)     .     
          f     (Εστιακή αποστ.προσοφθαλµίου )   
 



 

 Έτσι µε έναν προσοφθάλµιο µε πεδίο 50ο  και µία µεγέθυνση 40 το ωφέλιµο οπτικό πεδίο 
του τηλεσκοπίου θα είναι TF = 50/40=1,25 µοίρες. Περίπου 2,5 φορές την διάµετρο της 
πανσελήνου ή κάτι λιγότερο από το µισό ενός χάρτη τύπου b της A.A.V.S.O.                                                        

                                                                                                                                           
Η γνώση της έκτασης του πεδίου ενός τηλεσκοπίου, διευκολύνει και την ανεύρεση ενός 

µεταβλητού ή οποιουδήποτε άλλου 
αντικειµένου. Στον δίπλα χάρτη του Τ  
Κηφέα, τοποθετώντας στο κέντρο του 
τηλεσκοπίου τον β Κηφέα , ο οποίος 
είναι λαµπρός και φαίνεται µε γυµνό 
µάτι ,µετακινούµενοι κατά δύο πεδία 
Ν.∆., φθάνουµε στον µεταβλητό. Ο 
τρόπος αυτός λειτουργεί καλά όταν 
στην περιοχή υπάρχουν αρκετοί 
αστέρες , σε διαφορετική περίπτωση 
,µόνο µε ισηµερινή στήριξη ,µπορούµε 
να µετακινήσουµε το τηλεσκόπιο 
ακριβώς κατά ένα πεδίο.            

Όταν γίνεται για πρώτη φορά η 
διαδικασία αύτη ίσως φανεί λίγο 
κουραστική. Ίσως να γίνει λάθος στην 
πορεία προς τον µεταβλητό και να 
πρέπει το ψάξιµο να αρχίσει και πάλι 
από την αρχή. 

 Ο παρατηρητής πρέπει να γνωρίζει 
πως θα προσανατολίσει  τον χάρτη 
αναλόγως προς τα πού κοιτάει.  

Αυτό θα διευκολύνει πολύ την 
ανεύρεση του µεταβλητού. 

Οι χάρτες της A.A.V.S.O. όπως αναφέραµε παραπάνω σηµειώνουν στις τέσσερις 
πλευρές τους τα σηµεία του ορίζοντα . ( N,W,S,E ). Οι χάρτες τύπου ( α  ) είναι ορθοί µε τον 
βορρά προς τα πάνω και προορίζονται για παρατηρήσεις µε γυµνό µάτι ή µε κυάλια. Όλοι οι 
άλλοι τύποι χαρτών από το b ως το g είναι αντεστραµµένοι µε τον βορρά (Ν) προς τα κάτω 
όπως φαίνονται οι αστέρες στο τηλεσκόπιο. Ο σωστός προσανατολισµός του χάρτη 
κοιτώντας από το τηλεσκόπιο φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα. 

 

 



 

 



 

 

Καλό είναι ο παρατηρητής ν’αποτυπώνει στο µυαλό του την πορεία που ακολούθησε, 
δηµιουργώντας διάφορα νοητά σχήµατα, όπως καµπύλες, τρίγωνα, ρόµβους, έτσι ώστε την 
επόµενη φορά θα φτάσει στον µεταβλητό πολύ πιο γρήγορα και ξεκούραστα. Μετά από µια 
µικρή εµπειρία, αφού παρατηρηθεί ο αστέρας αρκετές φορές, δεν θα χρειάζεται ούτε ο 
χάρτης για την ανεύρεση του. Πάντα όµως θα πρέπει να γίνεται µια επαλήθευση µε τους 
γύρω αστέρες. 

Αφού εντοπίσουµε τον µεταβλητό, τον παρατηρούµε για 1-2 δευτερόλεπτα, ώστε να 
πάρουµε µια ιδέα της λαµπρότητας του. Στη συνέχεια ψάχνουµε στην γύρω περιοχή να 
βρούµε δύο φωτοµετρηµένους αστέρες, εκ των οποίων ο ένας να είναι λίγο λαµπρότερος και 
ο άλλος λίγο αµυδρότερος του µεταβλητού. Το ιδανικό είναι - αν µπορούµε να διακρίνουµε 
και το χρώµα του µεταβλητού - να βρούµε αστέρες του ιδίου χρώµατος. Πρέπει να έχουµε 
υπόψη µας ότι οι κόκκινοι αστέρες ,που είναι και οι περισσότεροι µεταβλητοί, φαίνονται 
αµυδρότεροι από τους κίτρινους ή τους άσπρους. Για τον λόγο αυτό ποτέ δεν παρατηρούµε 
έναν κόκκινο αστέρα για πολλή ώρα. Το σφάλµα είναι σίγουρο. Φροντίζουµε, αν είναι 
δυνατόν, οι αστέρες συγκρίσεως να µην έχουν διαφορά µεγαλύτερη του µισού µεγέθους. 
Παρατηρούµε ξεχωριστά τον κάθε αστέρα και κρίνουµε για την λαµπρότητα του 
µεταβλητού. Αν υποθέσουµε ότι η λαµπρότητα του µεταβλητού είναι µεταξύ δύο αστέρων 
8,5 και 9,0 µεγέθους, µε επανειληµµένες εναλλαγές του µατιού µεταξύ των αστέρων, 
αποφασίζουµε για την διαφορά που έχει ο µεταβλητός µε τους αστέρες συγκρίσεως. Ποτέ 
δεν παρατηρούµε τους δύο ή και τους τρεις αστέρες συγχρόνως. Η σωστή εκτίµηση θα γίνει 
όταν ο κάθε αστέρας τοποθετείται στο κέντρο του πεδίου, έτσι ώστε το είδωλο του 
ν’απεικονίζεται στο ίδιο σηµείο της οπτικής επιφάνειας του µατιού. Σε αντίθετη περίπτωση 
θα έχουµε πιθανό σφάλµα στην εκτίµηση. Επίσης ποτέ δεν τοποθετούµε τον αστέρα στα 
όρια του προσοφθαλµίου όπου υπάρχουν παραµορφώσεις όσο καλό και αν είναι το όργανο 
που χρησιµοποιούµε. 



 
Μόλις γίνει η σύγκριση και η εκτίµηση του µεγέθους του µεταβλητού καταγράφουµε την 

παρατήρηση σ’ένα ηµερολόγιο µε την εξής µορφή. 
 
 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ ΑΣΤ.ΣΥΓΚΡ. ΜΕΓΕΘΟΣ ΗΜΕΡΑ-ΩΡΑ J.D XΑΡΤΗΣ
074922  U Gem. 13,8 – 14,5 14,1 5/1/06 – 21:30 2453741,3 S,B,2/97 
………………. …………… …………… ……………… ………….. ……….. 

    
 
Στη στήλη ΧΑΡΤΗΣ το S φανερώνει ότι ο χάρτης είναι της σειράς Standard (γιατί 

υπάρχει και η σειρά Preliminary ) το Β είναι ο τύπος του χάρτη και το 2/97 η ηµεροµηνία 
έκδοσης του. 

Ποτέ δεν πρέπει να προσπαθούµε να αποµνηµονεύσουµε τις εκτιµήσεις, ούτε να τις 
αλλοιώνουµε εκ των υστέρων. Κάτι τέτοιο θεωρείται έλλειψη επιστηµονικής συνέπειας. 

Oι παρατηρήσεις όµως δεν πρέπει να µένουν µόνο στο χαρτί. Για την καλύτερη 
αξιοποίηση τους στέλνονται σε αστρονοµικές ενώσεις, οι οποίες συγκεντρώνουν 
παρατηρήσεις χιλιάδων παρατηρητών απ’όλον τον κόσµο. Έτσι υπάρχει συνεχής ροή 
πληροφοριών για την κατάσταση του κάθε αστέρα, την οποία µπορεί να παρακολουθήσει ο 
κάθε ερασιτέχνης παρατηρητής αλλά  και να αποδειχθούν χρήσιµες στην παγκόσµια 
αστρονοµική κοινότητα. 

Οι παρατηρήσεις στέλνονται στις αστρονοµικές ενώσεις ,από τα µέλη τους, είτε µε e-
mail σε ειδικούς πίνακες που διαθέτουν στο site τους, ή ταχυδροµικώς σε ειδικό έντυπο που 
εκδίδουν.  

 
Η συχνότητα µε την οποία πρέπει να παρατηρείται η κάθε κατηγορία µεταβλητών είναι 

περίπου η εξής:   
 Κηφείδες:  1 ως 2 παρατηρήσεις κάθε βράδυ. 
 Τύπου RR Lyrae:  Κάθε 10 λεπτά. 
 Τύπου RV Tauri:   Μία φορά την εβδοµάδα. 
 Τύπου ο Ceti:                  Μία φορά την εβδοµάδα. 
 Ηµικανονικοί:                Μία φορά την εβδοµάδα. 
 Εκρηκτικοί :                   Κατά την διάρκεια της έκρηξης 1ως 2 παρατηρήσεις 
κάθε βράδυ. 

 Συµβιωτικοί:                  Μία φορά την εβδοµάδα. 
 Τύπου R Cr.B.               Κατά την διάρκεια του µεγίστου µία φορά την 
εβδοµάδα. Στη διάρκεια του ελαχίστου                                     
 κάθε βράδυ 

 Εκλειπτικοί:                   Κατά την διάρκεια της έκλειψης κάθε 10 λεπτά. 
 Περιστροφικοί:              Κάθε 10 λεπτά. 
 Τύπου Flare:                    Συνεχώς για 15 τουλάχιστον λεπτά. 
 Ανώµαλοι µεταβλητοί:  Μία φορά την εβδοµάδα. 
 Πιθανοί µεταβλητοί:      Κάθε βράδυ. 



 
 

 ΕΚΡΗΚΤΙΚΟΙ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΙ 
 

Μία ενδιαφέρουσα οµάδα ανώµαλων µεταβλητών είναι οι εκρηκτικοί οι οποίοι σε 
σχετικά ακανόνιστα διαστήµατα εκρήγνυνται εκτοξεύοντας ύλη στο µεσοαστρικό χώρο. 
Οι παρατηρήσεις αυτών των αστέρων έχουν αποσπάσει το ενδιαφέρον µου τα τελευταία 
χρόνια. Μετά από 35 περίπου χρόνια παρατήρηση σε µεταβλητούς όλων των τύπων, τα 
τελευταία 10περίπου χρόνια ασχολούµαι σχεδόν αποκλειστικά µε την παρατήρηση των 
εκρηκτικών ή κατακλυσµιαίων αστέρων. 

Για τις παρατηρήσεις µου χρησιµοποιώ τους χάρτες της A.A.V.S.O. και τηλεσκόπιο 
40 εκ. Dobsonian της Meade. 

Οι αστέρες αυτοί είναι συνήθως πολύ αµυδροί στο ελάχιστο (12-20 µέγεθος) και µόνο 
κατά την έκρηξη είναι δυνατόν να παρατηρηθούν. Η περίοδος τους παρουσιάζει µεγάλη 
ποικιλία. Ενδεικτικές τιµές περιόδου, (δίχως αυτές να είναι καθόλου σταθερές), είναι του 
ΑΒ Dra µε µέση περίοδο 12 ηµέρες και του SW UΜa µε µέση περίοδο 450 ηµερών. 
∆εδοµένου ότι η έκρηξη διαρκεί 1-2 ηµέρες, οι παρατηρήσεις πρέπει να είναι, όσο το 
δυνατόν, πιο συστηµατικές, γιατί ποτέ δεν γνωρίζουµε εκ των προτέρων πότε θα 
αναλάµψει ένας αστέρας. 

Περίπου 100 αστέρες αυτού του τύπου έχουν µελετηθεί ικανοποιητικά. Μερικοί από 
αυτούς είναι οι SS Cyg.  U Gem.  SS Aur.  UU Aql.  X Leo.   SU U.Ma.  RU Peg.  SW 
U.Ma.  TY Psc.  AM Cas.  UV Per.  IR Gem. 

Την ερµηνεία των εκρήξεων των αστέρων αυτών φαίνεται να µας την δίνει η 
φασµατοσκοπική µελέτη τους. 

Οι αστέρες είναι διπλοί µε τα δύο µέλη να βρίσκονται σε σχετικά µικρή απόσταση 
µεταξύ τους. Μία ζώνη µεταφοράς ύλης συνδέει τους δύο αστέρες και εναποθέτει ύλη 
στον µικρότερο και συνήθως πυκνότερο αστέρα. Η θερµοκρασία του αυξάνεται µε 
αποτέλεσµα να επιταχύνονται οι πυρηνικές αντιδράσεις µέχρι του σηµείου που ο αστέρας 
µε µια έκρηξη εκτοξεύει στο διάστηµα µέρος του εξωτερικού φλοιού του. 

Για έναν ερασιτέχνη αστρονόµο οι πιο εύκολοι αστέρες για παρατήρηση είναι οι SS 
Cygni, U Geminorum, και ο SS Aurigae. 

Ας δούµε µερικές λεπτοµέρειες παραπάνω για τους αστέρες αυτούς. 
 
SS Cygni.  
 

Ανακαλύφθηκε το 1896 από την Miss L.D. Wells στο Harvard. Είναι ο αστέρας στον 
οποίο έχω κάνει τις πιο πολλές και συστηµατικές παρατηρήσεις. Το διάγραµµα  1  είναι 
αποτέλεσµα  παρατηρήσεων 4ων περίπου χρόνων.  
 
 
 
 



 
 
 

∆ιάγραµµα 1 

 
   
  Ο SS Cygni είναι εντυπωσιακός λόγω των συχνών και ξαφνικών εκρήξεων του. Ο 
αστέρας είναι περίπου 12ου µεγέθους και µε µία περίοδο 30-80 ηµερών αναλάµπει στο 
8ο µέγεθος σε διάστηµα 1-1,5 ηµερών. Η µέση περίοδος του είναι 51 ηµέρες. Είναι ο 
πιο λαµπρός αστέρας των εκρηκτικών µεταβλητών και γι’αυτό είναι ιδανικός για 
παρατήρηση µε σχετικά µικρά τηλεσκόπια. Ο SS Cyg παρουσιάζει 2 κυρίως τύπους 
µεγίστων. Ο ένας διαρκεί 5-10 ηµέρες και ο άλλος 1-2 ηµέρες. Ένας τρίτος τύπος 
µεγίστου συµβαίνει πολύ σπάνια και διαρκεί 20-25 ηµέρες. 
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  Από φασµατοσκοπικές παρατηρήσεις πρόκειται για ένα διπλό σύστηµα αστέρων. Το 
ένα µέλος είναι κίτρινος νάνος ηλιακού τύπου µε φάσµα G5 και το άλλο µέλος είναι 
ένας θερµός µπλέ νάνος µε φάσµα Β. Το ζεύγος έχει περίοδο περιφοράς γύρω από το 
κέντρο βάρους του συστήµατος 0,27 ηµέρες ή 6,5 ώρες. Είναι από τις συντοµότερες 
περιόδους που παρουσιάζουν οι εκρηκτικοί αστέρες. Η µάζα του κάθε µέλους δε 
ξεπερνά σχεδόν την µισή ηλιακή µάζα, ενώ οι διάµετροί τους φθάνουν το 0,9 της 
ηλιακής διαµέτρου για τον κίτρινο αστέρα και 0,1 της ηλιακής διαµέτρου για τον µπλέ 
αστέρα. 
     Μία συνεχής ροή µάζας υπάρχει από τον κίτρινο προς τον µπλέ νάνο, σχηµατίζοντας 
γύρω του ένα δίσκο που επικάθεται στον µπλε αστέρα αυξάνοντας την θερµοκρασία 
του έως ότου αυτός αναγκαστεί να εκραγεί για να απελευθερώσει ένα µέρος της 
επιπλέον ενεργείας του. Μετά την έκρηξη ακολουθεί µία περίοδος σχετικής ηρεµίας 
δυνάµεων µέχρι να φθάσει ο επόµενος κύκλος έκρηξης. 
    Το φάσµα του µπλε αστέρα από τύπου Β φθάνει κατά την έκρηξη να γίνεται τύπου 
Α0 και είναι τόσο έντονο που να καλύπτει και το φάσµα του κίτρινου αστέρα. Και κατά 
την διάρκεια του ελαχίστου όµως ο SS Cyg παρουσιάζει µικρές µεταβολές της τάξεως 
του 0,2 µεγέθους µε δύο περιόδους των 10 λεπτών και 2-3 ωρών.  
    Ο W.J.Laysten το 1965 µέτρησε την ετήσια παράλλαξη του SS Cyg, η οποία είναι 
0,12 δευτερόλεπτα και είναι η µεγαλύτερη που έχει µετρηθεί σε αστέρα αυτού του 
τύπου. Αργότερα ο B.V.Kukarkin προσδιόρισε την απόσταση του από τον ήλιο σε 90 
έτη φωτός. Σύµφωνα µε αυτό το απόλυτο µέγεθος του συστήµατος είναι, στο ελάχιστο 
+9,5 δηλαδή 0,0145 του ηλίου. Ακόµα και στο µέγιστο η λαµπρότητα του συστήµατος 
φθάνει µόλις τη µισή του ηλίου. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό που διακρίνει τους 
εκρηκτικούς αυτού του τύπου από τους novae, των οποίων η λαµπρότητα είναι πολύ 
µεγαλύτερη.         

   
   
        U GEMINORUM 
 

      Ανακαλύφθηκε από τον J.R. Hind το 1855. Είναι αστέρας 14ου µεγέθους, ο οποίος 
σε διαστήµατα 50-200 ηµέρες αυξάνει την λαµπρότητα του στο 8,8-9,0 µέγεθος . Η 
άνοδος δεν διαρκεί περισσότερο από 2 ηµέρες ενώ η κάθοδος του στο ελάχιστο διαρκεί 
8-15 ηµέρες. Παρουσιάζει δύο τύπους µεγίστου, ένα µε διάρκεια 15-17 ηµέρες και ένα 
σύντοµο 5-9 ηµερών, το οποίο είναι και το πιο συνηθισµένο. Το διάγραµµα 2 είναι από 
το αρχείο της AAVSO και δείχνει τις µεταβολές του αστέρα σε διάστηµα 1000 ηµερών. 

 



 
∆ιάγραµµα 2 

  
 
Ο U Gem. αποτελείται από ζεύγος αστέρων. Ένας θερµός µπλέ αστέρας φασµατικού 

τύπου dBe (Νάνος τύπου Β µε γραµµές εκποµπής) και ένας νάνος τύπου G. Οι δύο 
αστέρες έχουν την µικρότερη γνωστή περίοδο περιφοράς µε 0,1778 ηµέρες ή 4,5 ώρες. 

Το 1965 ο W. Krzeminksk διαπίστωσε ότι το ένα από τα δύο µέλη είναι ένα πολύ 
γρήγορο εκλειπτικό ζεύγος µε περίοδο 15 min και εύρος 13,9-14,7 µέγεθος. Η µεταβολή 
της λαµπρότητας λόγω εκλείψεως φαίνεται στο διάγραµµα 3. 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα 3 
 

 
Ο U Gem παρουσιάζει την δεύτερη µεγαλύτερη ετήσια παράλλαξη ( µετά τον SS 

Cygni ) 0.004 δευτερόλεπτα, η οποία σηµαίνει ότι βρίσκεται σε απόσταση 300 περίπου 
ετών φωτός από τον ήλιο. Το απόλυτο µέγεθος του ζεύγους είναι στο ελάχιστο +9,1 
δηλαδή 0,02 της λαµπρότητας του ήλιου και στο µέγιστο +4,1 ή 1,9 της ηλιακής 
λαµπρότητας. Οι δύο αστέρες του ζεύγους έχουν µάζες 1,3 και 1,2 της ηλιακής µάζας για 



τον κόκκινο και µπλέ αστέρα αντίστοιχα, ενώ η διάµετρος τους φθάνει τα 0,7 και 0,025 
της ηλιακής. 

Ο µηχανισµός της έκρηξης και για τον U Geminorum είναι παρόµοιος µε αυτόν του 
SS Cygni υπεύθυνος για την έκρηξη είναι και εδώ ο µπλέ «βαρύς» αστέρας.    

 
 
SS AURIGAE 
 
Είναι ο πιο αµυδρός από τους προηγούµενους εκρηκτικούς. Στο ελάχιστο είναι 

αστέρας 15ου µεγέθους, ενώ στο µέγιστο φθάνει το 10-11 µέγεθος µε µέσο όρο περιόδου 
100 ηµέρες. Σε σπάνιες περιπτώσεις µεταξύ των κυρίων µεγίστων παρουσιάζει 
δευτερεύοντα µέγιστα στο 13,0 µέγεθος. 

Αποτελείται και αυτός από δύο νάνους αστέρες µε περίοδο περιφοράς περίπου 5 
ώρες. Με µία ετήσια παράλλαξη της τάξης των 0,03 δευτερολέπτων o SS Aurigae 
βρίσκεται σε απόσταση 350-400 ετών φωτός. 

  Το διάγραµµα 4 είναι από το αρχείο της AAVSO και δείχνει τις µεταβολές του 
αστέρα σε διάστηµα 1000 ηµερών. 

 

 
∆ιάγραµµα 4 

 
 
 
              Πληροφορίες σχετικές µε τους µεταβλητούς αστέρες µπορεί να βρει ο κάθε 
ενδιαφερόµενος στις εξής διευθύνσεις: 
              www.konkoly.hu/ 
              www.aavso.org/ 
              www.cdsweb.u-strasbg.fr/afoev/ 
              www.rasnz.org.nz/ 
  
 
 

……ΚΚααλλέέςς  ππααρρααττηηρρήήσσεειιςς!!!!!!  


