
ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡA (Proper Motion) 

Υπολογίζουμε την παράλλαξη p του αστέρα: 

 

Την 1η Ιανουαρίου ο γήινος 

παρατηρητής βλέπει τον 

αστέρα να προβάλλεται σε 

κάποια θέση στον ουρανό. Την 

1η Ιουλίου καθώς ο γήινος 

παρατηρητής έχει διαγράψει 

το ήμισυ της τροχιάς του γύρω 

από τον ήλιο βλέπει τον 

αστέρα να προβάλλεται σε 

άλλη θέση. Δηλαδή καθώς η 

γη γυρίζει γύρο από τον ήλιο ο 

αστέρας γράφει έναν κύκλο 

στον ουρανό. Η γωνία p υπό 

την οποία ο αστέρας βλέπει 

την ημιδιάμετρο αυτού του 

κύκλου λέγεται  παράλλαξη.  

 

Στο σχήμα βλέπουμε την κατά κορυφή γωνία της παράλλαξης.  

Ισχύει:  εφp = 1 AU/d όπου d η απόσταση του αστέρα από τον ήλιο(λόγω της 

μεγάλης απόστασης του αστέρα με πολύ μεγάλη προσέγγιση d είναι και η 

απόστασή του από τη γη). 

1 rad = (180/π) μοίρες = (180/π)χ3600’’ = 206265΄΄ ή 206265 arcsec   

Η γωνία p είναι πάρα πολύ μικρή επομένως εφp= p rad =>p=(206265AU/d)΄΄(1) 

Αλλά 206265 ΑU = 206265x150.000.000 km =  

= (206265x150.000.000 km):(300000χ365χ24χ3600 km/ε.φ) = 3,26 ε.φ = 1 pc 

Έτσι (1) => p = 1/d => d = 1/p  όπου το d σε παρσέκ(pc) και το p σε δεύτερα της 

μοίρας(΄΄ ή arcsec).    



 Η παραπάνω μέθοδος αποτελεί μία πολύ καλή μέθοδο για τον υπολογισμό της 

απόστασης κοντινών άστρων απλά παίρνοντας δύο φωτογραφίες της περιοχής 

του αστέρα με διαφορά 6 μηνών. Για μακρινούς αστέρες η πάρα πολύ μικρή 

παράλλαξη είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Η βελτίωση της τεχνολογίας και οι 

δύο δορυφόροι Hipparchus και Gaia του ευρωπαϊκού οργανισμού διαστήματος 

μας επέτρεψαν να μετρήσουμε την παράλλαξη και μακρινών αστέρων. Σήμερα 

έχουμε χαρτογραφήσει περί τα 2 δις αστέρια από τα 200 – 400 δις που έχει ο 

γαλαξίας μας. 

 

Ταχύτητα με την οποία ο αστέρας κινείται στο διάστημα  

 

Η ταχύτητα Vs με την οποία ο αστέρας κινείται στο διάστημα που είναι η 

πραγματική ταχύτητα του αστέρα δεν μπορεί να υπολογιστεί άμεσα 

δεδομένου ότι εμείς δεν αντιλαμβανόμαστε την κίνηση του αστέρα στο χώρο 

καθώς τον βλέπουμε να κινείται εγκάρσια κατά μήκος της οπτικής μας γραμμής 

όπως εμφανίζεται στον ουρανό, την αντίστοιχη ταχύτητα ονομάζουμε 

εγκάρσια ταχύτητα Vt  και αποτελεί συνιστώσα της ταχύτητας στο διάστημα Vs 

. H άλλη συνιστώσα της Vs κατά μήκος της απόστασης d που ενώνει τον ήλιο  με 

τον αστέρα ονομάζεται ακτινική συνιστώσα Vr. 

Εν ολίγοις εμείς δεν έχουμε την αίσθηση του βάθους στον ουρανό. Ένα φως σε 

κολώνα της ΔΕΗ μπορεί να το δούμε δίπλα-δίπλα με τον Σείριο. Τα αστέρια ενώ 

κινούνται κατά τη φορά της Vs εμείς τα βλέπουμε να κινούνται κατά τη φορά 

της Vt. 



Επειδή οι υπολογισμοί γίνονται ως προς ένα σταθερό σημείο για εμάς που είναι 

ο ήλιος ενώ οι μετρήσεις γίνονται από τη γη συνυπολογίζονται και οι 

διορθώσεις λόγω κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο που πάντως είναι πολύ 

μικρές. 

Η ΓΩΝΙΑ μ ΔΙΝΕΙ ΤΗ ΓΩΝΙΩΔΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΑ ΣΤΟΝ 

ΟΥΡΑΝΟ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΩΣΤΗ ΚΙΝΗΣΗ 

Τη σωστή κίνηση μ μετράμε σε δεύτερα της μοίρας/έτος  ή arcsec/y  

 

Διαδικασία υπολογισμού της Vs 

 

1.Από την παράλλαξη του αστέρα υπολογίζουμε την απόστασή του d από τον 

ήλιο σε παρσέκ d = 1/p . 

 

2.Την ακτινική ταχύτητα υπολογίζουμε από το φαινόμενο Doppler. Αν ο 

αστέρας απομακρύνεται από εμάς μία φασματική γραμμή μετατοπίζεται προς 

το ερυθρό, ενώ αν πλησιάζει προς το κυανό.  

Αν λ0 το αρχικό μήκος κύματος της γραμμής και λ το τελικό  τότε η ερυθρή ή 

κυανή  μετατόπιση  z  θα είναι z = ΙΔλΙ/λ0 .  

Για μη σχετικιστικές ταχύτητες  z = Vr/c =>   Vr = zc (1). 

 

3.Υπολογισμός της Vt 

H Vr υπολογίζεται σε km/s το ίδιο θα κάνουμε και για την Vt  

Από το σχήμα  εφμ = Vt/d . Επειδή η μ είναι πολύ μικρή εφμ = μ = (Vt/d) rad =  

(Vt/d)206265 arcsec (2) 

Το d  υπολογίζεται από την παράλλαξη άρα d pc = dx3,26εφ = dx3,26x300000 

km/sx1y  

(2) => μ = (Vt/d)
206265

3,26𝑥300000 𝑘𝑚/𝑠
  arcsec/y  => Vt = μd 

3,26𝑥300000

206265
 km/s => 

Vt = 4,74μd  (3)         ( το μ σε arcsec/y , το d se pc και το Vt σε km/s)  

Από το σχήμα  Vs = √𝑉𝑟
2 + 𝑉𝑡

2 =>(3)          Vs = √𝑽𝒓
𝟐 + (𝟒, 𝟕𝟒𝝁𝒅)𝟐 

Το αστέρι με τη μεγαλύτερη ιδία κίνηση είναι το αστέρι του Barnard στον 

αστερισμό του Οφιούχου. Πρόκειται για έναν πολύ μικρό και αμυδρό ερυθρό 



νάνο σε απόσταση περίπου 6 ε.φ καθιστώντας τον τον 2ο πιο κοντινό σε εμάς 

αστέρα μετά το σύστημα του α Κενταύρου στα 4,2 ε.φ. Παρά την εγγύτητά του 

σε εμάς δεν είναι ορατός με γυμνό οφθαλμό. Ο αστέρας έχει μάζα το 14,4 % 

της ηλιακής και ακτίνα το 20 % της ηλιακής. Η επιφανειακή του θερμοκρασία 

είναι 3150 Κ.  

Οι ταχύτητες του αστέρα 

μ = 10,3 arcsec/y     ,  Vr = -108 km/s  , Vt = 88 km/s ,  Vs = -142 km/s  

Όπως φαίνεται ο αστέρας πλησιάζει το ηλιακό μας σύστημα και περίπου το 

11500 μχ θα βρεθεί στην πιο κοντινή απόσταση από τη γη στα 3,75 ε.φ . Δε θα 

γίνει όμως το κοντινότερο αστέρι γιατί ο εγγύτατος Κενταύρου θα έχει 

πλησιάσει πιο κοντά. 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΚΟΛΕΓΙΟ ΤΗΣ ΑΥΣΤΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΤΕΡΑ ΤΟΥ BARNARD 

 

                                                                                       ΑΣΤΕΡΑΣ  

                                                                             Vr            φ        Vt 

                                                  d                                   Vs 

 

      HΛΙΟΣ 

                                                                              D 

                                        dmin 

 

 

 

1.Έδωσαν στους μαθητές δύο φωτογραφίες του αστέρα με διαφορά 6 μηνών 

και πόσο απέχει η αρχική από την τελική θέση = 0,022 mm δεδομένου ότι οι 

μαθητές δεν μπορούν να μετρήσουν τόσο μικρή απόσταση. Τους έδωσαν 

επίσης το δεδομένο ότι το 1 mm αντιστοιχεί σε 24,52 arcsec. 



Επεξεργασία από μαθητές: Τα 0,022 mm  αντιστοιχούν σε 0,022χ24,52 arcsec 

=> παράλλαξη p = 0,54 arcsec και d = 1/p = 1,851 pc = 6 ε.φ =     6χ300000 km/s 

x 365 x 24 x3600 s = 57x1012 km. 

2.Έδωσαν στους μαθητές τις φασματικές γραμμές με το μήκος κύματος που 

μετράμε στο εργαστήριο και τις ίδιες φασματικές γραμμές όπως τις 

αποτυπώνουμε από τον αστέρα. Δεν είναι το παρακάτω σχήμα αλλά κάτι 

παρόμοιο. 

 

 

Στην περίπτωση του αστέρα του Barnard έχουμε μετατόπιση προς το κυανό 

καθώς ο αστέρας πλησιάζει στον ήλιο μας. 

Επεξεργασία από μαθητές: Διάβασαν  το εγραστηριακό μήκος κύματος λ0 της 

έντονης γραμμής Ηα πχ και το μήκος κύματος λ της ίδιας γραμμής όπως 

αποτυπώνεται στο φάσμα του αστέρα. Στη συνέχεια όπως είδαμε παρά πάνω 

υπολόγισαν την Vr = -108 km/s . 

3.Έδωσαν στους μαθητές δύο φωτογραφίες της περιοχής του αστέρα με 

διαφορά 30 χρόνων. 

Επεξεργασία από μαθητές: Μέτρησαν σε mm την απόσταση μεταξύ των δύο 

θέσεων του αστέρα. Χρησιμοποίησαν το δεδομένο 1 mm = 24,52 arcsec , 

έκαναν αναγωγή σε ένα έτος και βρήκαν τη σωστή κίνηση του αστέρα μ = 10,3 

arcsec/y. 

4.Όπως είδαμε πιο πάνω βρήκαν την Vt = 4,74μd = 88 km/s και τη Vs = 142 

km/s. 

5.Υπολογισμός από τους μαθητές της ελάχιστης απόστασης που θα 

πλησιάσει ο αστέρας τον ήλιο και ποια χρονολογία θα συμβεί αυτό. 



Από το παραπάνω σχήμα παρατηρούμε ότι ο αστέρας κινούμενος κατά μήκος 

της Vs, θα φτάσει στη μικρότερη απόσταση dmin από τον ήλιο όταν η d γίνει 

κάθετη στη D , όπου D η ευθεία της κίνησης του αστέρα στο διάστημα. 

Aπό το αρχικό σχήμα:  ημφ = Vt/Vs = 88/142 

Από το παραπάνω σχήμα:  ημφ = dmin/d => d = (88/142)x 6 ε.φ =>  

dmin =  3,72 ε.φ 

συνφ = Vr/Vs =  D/d => 108/142 = (Vst/d) => t = (108x57x1012/1422 = 3x1011 s => 

t = 9500 years. Άρα dmin  το 11500 μχ περίπου. 

Στις δύο εικόνες κάτω βλέπετε το κοντινό μας διπλό αστρικό σύστημα 61 

Κύκνου  το 5000  πχ και το 5000 μχ. Ξεκίνησε δεξιά από τον ε Κύκνου και 

κατέληξε αριστερά. Το ε Κύκνου είναι το πιο λαμπρό αστέρι του κάτω φτερού. 

 

 

 



 


