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Πονόψυχα άστρα φαίνεται 
ότι υιοθετούν ορφανούς πλανήτες

Σπάνιο βίντεο έκλειψης 
που έγινε ορατή µόνο 
από το ∆ιάστηµα

Εκατοµµύρια πλανήτες που 
εκδιώχθηκαν από τις οικο-
γένειές τους υιοθετούνται 

τελικά από ξένα άστρα, εκτιµά 
νέα µελέτη, βασισµένη σε υπο-
λογιστικά µοντέλα. Οι ερευνη-
τές δεν αποκλείουν µάλιστα το 
ενδεχόµενο να έχει υιοθετήσει 
και ο Ήλιος ένα τέτοιο σώµα, 
το οποίο όµως θα παρέµενε αό-
ρατο πέρα από την τροχιά του 
Πλούτωνα.

Η νέα θεωρία, που έχει υπο-
βληθεί για δηµοσίευση στο 
Astrophysical Journal και πα-
ρουσιάζεται στην υπηρεσία 
προδηµοσίευσης arXiv, προτά-
θηκε για να εξηγήσει κάποιες 
πρόσφατες, αναπάντεχες ανα-
καλύψεις: πλανήτες που κινού-
νται σε υπερβολικά µεγάλες 
αποστάσεις γύρω από τα µητρι-
κά τους άστρα. Ορισµένοι από 
αυτούς τους πλανήτες απέχουν 
από τα άστρα τους περισσότερο 
από 100 Αστρονοµικές Μονά-
δες (AU), δηλαδή πάνω από 100 
φορές την απόσταση Γης-Ήλιου. 

Συγκριτικά, ο Πλούτωνας απέ-
χει από τον Ήλιο «µόλις» 40 AU.

Η κρατούσα θεωρία για το 
σχηµατισµό πλανητών αδυνατεί 
να εξηγήσει την ύπαρξή τους σε 
τέτοιες αποστάσεις.

Η νέα µελέτη, την οποία 
υπογράφουν ερευνητές του Κέ-
ντρου Αστροφυσικής Harvard-
Smithsonian και του Ινστιτούτου 
Κάβλι στην Κίνα, προτείνει τη 
θεωρία ότι οι πλανήτες αυ-
τοί ήταν κάποτε ορφανοί και 
αδέσποτοι, κινούνταν δηλαδή 
ελεύθερα στο ∆ιάστηµα. Σύµ-
φωνα µε προηγούµενες µελέ-
τες, αυτό µπορεί να συµβεί όταν 
ένας πλανήτη εξορίζεται από το 
σύστηµα λόγω της βαρυτικής 
επίδρασης άλλων, γειτονικών 
πλανητών. Μάλιστα ο αριθµός 
των πλανητών που εκδιώχθη-
καν από τα αδέλφια τους θα 
µπορούσε να είναι συγκρίσιµος 
µε τον αριθµό των άστρων.

Όπως εξηγεί ο δικτυακός τό-
πος του περιοδικού Science, η 
σινο-αµερικανική ερευνητική 

οµάδα προσοµοίωσε στον υπο-
λογιστή τι συµβαίνει όταν τέ-
τοιοι αδέσποτοι πλανήτες εισέλ-
θουν σε ένα αστρικό σµήνος. 
Η προσοµοίωση έδειξε ότι, αν 
οι αριθµοί των άστρων και των 
ορφανών πλανητών είναι πε-
ρίπου ίδιοι, το 3 µε 6 τοις εκατό 
των άστρων συλλαµβάνουν µε 
το βαρυτικό πεδίο τους τουλάχι-
στον έναν ορφανό πλανήτη.

Και όσο µεγαλύτερη είναι 
η µάζα και η βαρύτητα ενός 
άστρου, τόσο µεγαλύτερη είναι 
η πιθανότητα υιοθεσίας ξένων 
πλανητών. ∆εδοµένου ότι ο 
Ήλιος είναι άστρο σχετικά µε-
γάλης µάζας, οι ερευνητές δεν 
αποκλείουν κάποιος υιοθετηµέ-
νος πλανήτης να κρύβεται στις 
εσχατιές του Ηλιακού Συστήµα-
τος. Θα είναι όµως δύσκολο για 
τους αστρονόµους να ανακαλύ-
ψουν ένα τέτοιο σώµα, αφού ο 
θετός αδελφός της Γης θα βρι-
σκόταν υπερβολικά µακριά για 
να γίνει αντιληπτός, πολύ πέρα 
από την τροχιά του Πλούτωνα.

H NASA έδωσε στη δηµο-
σιότητα το βίντεο µιας 
µερικής έκλειψης Ηλίου 

που έγινε ορατή µόνο από έναν 
δορυφόρο της. 

Το Παρατηρητήριο Ηλιακής 
∆υναµικής (SDO), ένας δορυ-
φόρος που βιντεοσκοπεί διαρ-
κώς τον Ήλιο σε διάφορα µήκη 
κύµατος, βρίσκεται σε γεωσύγ-
χρονη τροχιά γύρω από τη Γη 
σε ύψος 36.000 χιλιοµέτρων. 
Περιστασιακά, η θέα του SDO 
µπλοκάρεται από περαστικά ου-
ράνια σώµατα. Μάλιστα η ίδια η 

Γη µπαίνει στo πλάνο δύο φο-
ρές το χρόνο, κατά την εαρινή 
και φθινοπωρινή ισηµερία.

Ξηµερώµατα Τετάρτης (ώρα 
Αυστραλία), ήταν η σειρά της 
Σελήνης να περάσει ανάµεσα 
στο SDO και τον Ήλιο, προ-
καλώντας ένα είδος έκλειψης 
στις εικόνες που µεταδίδει ο 
δορυφόρος. Η διέλευση της 
Σελήνης µπροστά από το σκά-
φος δεν προσέφερε µόνο θέ-
αµα, αλλά είχε και επιστηµο-
νικό ενδιαφέρον: ο δίσκος του 
φεγγαριού έκρυψε την ηλιακή 

κηλίδα AR1422, µια περιοχή 
που εκπέµπει ισχυρή υπεριώ-
δη ακτινοβολία. Αυτό έδωσε 
την ευκαιρία στους επιστήµονες 
να υπολογίσουν µε µεγαλύτερη 
ακρίβεια την εκποµπή ενέργει-
ας από την κηλίδα. Η επόµενη 
µερική έκλειψη Ηλίου που θα 
είναι ορατή από τη Γη θα συµβεί 
στις 20 Μαΐου. Στις 13 Νοεµβρί-
ου θα ακολουθήσει µια ολική 
έκλειψη, θα είναι όµως ορατή 
µόνο από την Αυστραλία, το Νό-
τιο Ειρηνικό και το νότιο άκρο 
της Νοτίου Αµερικής.

Ο πλανήτης που διακρίνεται πάνω αριστερά ενδέχεται να έχει υιοθετηθεί από το κεντρικό άστρο σε απόσταση 330 Αστρονοµικών Μονάδων. 

To Εκπαιδευτικό Τμήμα
της ΑΧΕΠΑ ΝΝΟ

σας καλεί στη διάλεξη του Δρ. Βασίλη Αδραχτά

“The Orestiad Myths concerning 
the family of Agamemnon”

την Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2012, στις 18:30
στην αίθουσα της ΑΧΕΠΑ

394-396 Princes Highway, Rockdale. 
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Βελτιώνοντας 
το Μπέργουντ

Εδώ και μία βδομάδα ίσως να έχετε δει να κυκλοφορούν ορισμένα 
μικρά οχήματα και βανς να κυκλοφορούν στους δρόμους της Δήμου 
του Μπέργουντ. Τα οχήματα αυτά αποκτήθηκαν στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών που καταβάλλουμε στο Δήμο μας για να καλύπτουμε καλύ-
τερα και πιο αποτελεσματικά τις ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, 
για να επιθεωρούν τους δρόμους και τα πεζοδρόμια της περιοχής, τους 
χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων κ.ά.

Τα οχήματα αυτά είναι εξοπλισμένα με τελευταίας τεχνολογίας κά-
μερες που συγκεντρώνουν σημαντικές πληροφορίες για τα έργα υπο-
δομής που χρειάζονται στην περιοχή, αλλά και την προτεραιότητα που 
πρέπει αν δοθεί σε διάφορα έργα επιδιορθώσεων του Δήμου.
ΧΟΡΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Είμαι επίσης στην ευχάριστη θέση να 
ανακοινώσω ότι η Δημαρχεία του Μπέργουντ έλαβε χορηγία $50,000 
από το υπουργείο Δικαιοσύνης της Ν.Ν.Ο. για να θέσει σε λειτουργία το 
πρόγραμμα ‘Watch Out - Safer Walkways’.

Το πρόγραμμα αυτό είναι συνέχεια της πολύ χρήσιμης εκστρατείας 
για τη δημόσια ασφάλεια ‘Watch Out’ που τέθηκε σε εφαρμογή πέρ-
σι. Η νέα εκστρατεία επικεντρώνεται στην ασφάλεια των πεζών, στην 
κατανόηση της χαρτογράφησης της περιοχής, στην σηματοδότηση 
σημαντικών τοποθεσιών στον Δήμο, στην επέκταση των περιοχών με 
φωτισμό και στην βελτίωση συστημάτων φωτισμού σε χώρους στάθ-
μευσης αυτοκινήτων.

Ο Δήμαρχος 
του Burwood, 

John Faker
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