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Πεξηζζόηεξνη από ηνπο κηζνύο θαηνίθνπο ηεο Γεο ππνινγίδεηαη όηη ζα δνπλ ζε
πόιεηο όπνπ ην θσο ησλ πόιεσλ ζα θαιύπηεη ηνπο λπρηεξηλνύο νπξαλνύο θαη ην
θσο ησλ άζηξσλ ζα ραζεί γηα πάληα από ηηο πόιεηο.
Τώξα κπνξείηε λα ζπκκεηέρεηε θαη εζείο ζηελ εθζηξαηεία ηεο θαηαγξαθήο ηεο
Παγθόζκηαο θσηνξύπαλζεο. Η δηαδηθαζία είλαη πνιύ απιή.
Γηα λα θάλεηε ηελ θαηαγξαθή ρξεηάδεζηε:
1. ηελ γεσγξαθηθή ζαο ζέζε ηελ νπνία κπνξείηε λα ηελ βξείηε κε κηα ζπζθεπή
GPS ή έλα ράξηε πνπ έρεη γεσγξαθηθό κήθνο θαη πιάηνο. Μπνξείηε επίζεο λα
εληνπίζεηε ηελ ζέζε ζαο ρξεζηκνπνηώληαο ην www.maporama.com ή ην
www.itouchmap.com
2. Να βξείηε ηνλ αζηεξηζκό ηνπ Ωξίσλα (κεηά ηηο 7κκ) Πεξηκέλεηε ηνπιάρηζηνλ
10 ιεπηά λα πξνζαξκνζηνύλ ηα κάηηα ζαο ζην ζθνηάδη.
3. Να πξνζδηνξίζεηε ηελ θσηνξύπαλζε ζηελ πεξηνρή ζαο από ηνπο πίλαθεο πνπ
ζαο δίλνπκε. Χξεζηκνπνηείζηε έλα θαθό κε θόθθηλν θσο (κπνξείηε λα πξνζζέζηε
κηα θόθθηλε δειαηίλα κπξνζηά). Γηα λα θάλεηε ηελ θαηαγξαθή ζαο. Τν ιεπθό θσο
εκπνδίδεη ηελ πξνζαξκνγή ζαο ζην ζθνηάδη.
4. Να θαηαγξάςεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζην εηδηθό θπιιάδην. Μπνξείηε λα θάλεηε
πνιιαπιέο θαηαγξαθέο από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (κηθξόηεξε απόζηαζε
παξαηήξεζεο 1 ρηιηόκεηξν από ηελ πξνεγνύκελε)
5. Να θαηαζέζεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο ζηελ ηζηνζειίδα:
http://www.globe.gov/GaN/report.html
6. Να ζπγθξίλεηε ηηο κεηξήζεηο ζαο κε ηνπο ρηιηάδεο άιινπο παξαηεξεηέο ζε
νιόθιεξν ηνλ θόζκν
Σν Μέγεζνο ή Βαζκόο Λακπξόηεηαο Αζηέξα είλαη έλαο όξνο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ νη αζηξνλόκνη γηα λα πεξηγξάςνπλ ηελ θσηεηλόηεηα ελόο
αληηθεηκέλνπ. Ο Ίππαξρνο είρε δηακνξθώζεη κηα θιίκαθα κέηξεζεο ηεο
ιακπξόηεηαο ησλ άζηξσλ ην 150 π.Χ. ζε έμη θαηεγνξίεο κε ηα θσηεηλόηεξα
αζηέξηα λα έρνπλ ην ραξαθηεξηζκό 1νπ βαζκνύ θαη ηα πην ακπδξά 6νπ βαζκνύ
Οη αζηξνλόκνη ζήκεξα ρξεζηκνπνηώληαο εηδηθά όξγαλα γηα λα κεηξήζνπλ ηελ
αζηξηθή θσηεηλόηεηα έρνπλ ηειεηνπνηήζεη ηελ θιίκαθα επεθηείλνληαο ηελ
αλαγλσξίδνληαο κεγέζε κηθξόηεξα ηνπ 1νπ θαη κεγαιύηεξα ηνπ 6νπ. Ο Σίξηνο, ην
θσηεηλόηεξν αζηέξη ζηνλ νπξαλό έρεη κέγεζνο -1,4 ελώ ηα κεγαιύηεξα ηειεζθόπηα
βιέπνπλ πεξηζζόηεξν από 25νπ βαζκνύ. Τν αλζξώπηλν κάηη βιέπεη άζηξα κέρξη
ηνπ 6νπ ην πνιύ 7νπ κεγέζνπο ρσξίο ηελ ρξήζε θάπνηνπ κέζνπ
Πνηνο είλαη ν Ωξίωλαο;
Ο Ωξίσλαο είλαη έλαο αξθεηά εληππσζηαθόο αζηεξηζκόο θαζόηη απνηειείηαη από

αξθεηά αζηέξηα κεγάιεο θσηεηλόηεηαο. Απηό έρεη ζαλ απνηέιεζκα ν Ωξίσλαο λα
είλαη από ηνπο ιίγνπο αζηεξηζκνύο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ νξαηνί αξθεηά θαιά
αθόκα θαη κέζα από ηελ θσηνξύπαλζε ηεο πόιεο. Ο Ωξίσλαο είλαη ρεηκεξηλόο
αζηεξηζκόο, δειαδή είλαη θαιύηεξα νξαηόο ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο. Βέβαηα, από ην
Σεπηέκβξην αξρίδεη θαη γίλεηαη νξαηόο ηα μεκεξώκαηα, ελώ πξέπεη λα θηάζεη ν
Μάηνο γηα λα ραζεί νξηζηηθά πξηλ ηελ δύζε ηνπ ειίνπ. Τν ζρήκα ηνπ Ωξίσλα είλαη
ζαλ θιεςύδξα. 7 είλαη ηα θσηεηλόηεξα αζηέξηα ηνπ Ωξίσλα πνπ νξηνζεηνύλ θαη ην
ζρήκα ηεο θιεςύδξαο ελώ θαη ηα 7 είλαη αξθεηά θσηεηλά ώζηε λα είλαη νξαηά
αθόκα θαη κέζσ θσηνξύπαλζεο. Τα 4 από ηα 7 αζηέξηα είλαη ζηηο 4 γσλίεο ηεο
λνεηήο θιεςύδξαο ελώ ηα ππόινηπα 3 είλαη ζην θέληξν θαη ζε κηθξή απόζηαζε
κεηαμύ ηνπο κε απνηέιεζκα λα θαίλνληαη ζαλ δώλε. Η δώλε απηή, είλαη ε
ιεγόκελε δώλε ηνπ Ωξίσλα . Φπζηθά ππάξρνπλ πνιιά ακπδξόηεξα αζηέξηα ζηνλ
αζηεξηζκό. Αλάκεζα ζηα αζηέξηα ηεο δώλεο θαη ηα δύν αζηέξηα ηεο θάησ πιεπξάο
(απηήο πνπ είλαη πνηό θνληά πξνο ηνλ νξίδνληα) ηεο θιεςύδξαο ζα παξαηεξήζεηε
πνιιά καδεκέλα αζηέξηα ζε έλαλ ζεκείν πνπ 'ζνιώλεη' ιίγν. Σην ζεκείν απηό
βξίζθεηαη ην λεθέισκα ηνπ Ωξίσλα (Great Orion Nebula). Πξόθεηηαη γηα έλα από
ηα εληππσζηαθόηεξα λεθειώκαηα ηνπ νπξαλνύ, πνπ ρξεηάδεηαη βέβαηα ηειεζθόπην
γηα λα γίλεη νξαηό. Γπζηπρώο, ε θσηνξύπαλζε απηή ηε θνξά απνηειεί
αλαζηαιηηθό παξάγνληα θαη αθόκα θαη αλ θνηηάμεηε ην λεθέισκα κέζα από θάπνην
ηειεζθόπην ζηελ πόιε, ζα δείηε πνιύ ιηγόηεξα (θαη ιηγόηεξν εληππσζηαθά) από όηη
αλ ήζαζηαλ ζηελ επαξρία. Τνλ Γεθέκβξην, ν Ωξίσλαο αλαηέιιεη γύξσ ζηηο 7 ην
απόγεπκα νπόηε κέρξη ηηο 9 είλαη ζε ηθαλνπνηεηηθό ύςνο παξαηήξεζεο ζηνλ
λνηηναλαηνιηθό νπξαλό κε ηάζε λα αλεβαίλεη ζπλέρεηα αιιά παξακέλεη πάληα πξνο
ηε λόηηα πιεπξά ηνπ νπξαλνύ. Γύξσ ζηηο 2 ηα μεκεξώκαηα θηάλεη ζην δελίζ θαη
αξρίδεη πάιη θαη ρακειώλεη πξνο ηα λνηηνδπηηθά.

Ση είλαη ε θωηνξύπαλζε;
Η θωηνξύπαλζε είλαη
θωηηζκόο ηνπ λπρηεξηλνύ
νπξαλνύ πνπ πξνθαιείηαη από
ηερληθέο πεγέο θωηόο από ην
έδαθνο (Γεκνηηθόο θωηηζκόο,
πηλαθίδεο θιπ). Η αύμεζε ηεο
νθείιεηαη ζηελ πιεζπζκηαθή
αύμεζε, εθόζνλ νη πόιεηο θαη
ηα πεξίρωξα ηνπο κεγαιώλνπλ
ηόζν θαη νη αλάγθεο γηα
θωηηζκό. Οη επηπηώζεηο ηνπ
αιόγηζηνπ θαη ρωξίο ζρεδηαζκό
θωηηζκνύ έρεη αληίθηππν όρη
κόλν εμαθάληζε ηωλ άζηξωλ
από ηνλ λπρηεξηλό νπξαλό
αιιά θαη ζε επίπεδα νηθνινγίαο
θαη βηνινγίαο.
Καηεβάζηε ην έληππν παξαηήξεζεο
θαη ην θπιιάδην ιακπξόηεηαο
αζηέξσλ, εθηππώζηε ηα θαη
θαηαγξάςηε ηηο παξαηεξήζεηο ζαο.
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Πίνακερ Μεγέθοςρ: Ταιπιάξηε ηον οςπανό ζαρ με έναν από ηοςρ πίνακερ μεγέθοςρ:

Υπολογίζηε ηην νέθυζη ηος οςπανού
_____ Καθαπόρ _____ Νεθοκάλςτη ¼ ηος οςπανού
_____ Νεθοκάλςτη ½ ηος οςπανού _____ Νεθοκάλςτη > ½ ηος οςπανού
Τώπα μπείηε ζηην ιζηοζελίδα www.globe.gov/gan και παηήζηε ζηο κοςμπί REPORT
για να πεπάζεηε ηιρ μεηπήζειρ ζαρ. Σε πεπίπηυζη πος δςζκολεύεζηε μποπούμε να ηο
κάνοςμε για εζάρ ζηείληε μαρ θαξ ζηο 00302825083274. Επίζηρ μποπείηε να
επιζκεθηείηε ηο www.darksky.gr για να μάθεηε πεπιζζόηεπα για ηην θυηοπύπανζη.

