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Παρατηρησιακή Εξάσκηση – στο ύπαιθρο 

Οδηγίες 

1. Θα σας δοθούν 2 ερωτήσεις, από 25 µονάδες η κάθε µια. Έχετε στη διάθεσή σας 80 
λεπτά να τις απαντήσετε, εκ των οποίων: 

(a) 25 λεπτά για να διαβάσετε τις ερωτήσεις και να προετοιµαστείτε για τις 
παρατηρήσεις, 

(b) 30 λεπτά για να εκτελέσετε τις παρατηρήσεις στο τηλεσκόπιο (ΚΑΙ για τις δύο 
ερωτήσεις) 

(c) 25 λεπτά για τους υπολογισµούς και την περάτωση της εργασίας σας. 

2. Θα δοθεί έξτρα χρόνος για να µετακινηθείτε από και προς τον χώρο της παρατήρησης. 

3. Μαζί µε τις ερωτήσεις θα σας δοθεί κι ένας χάρτης του ουρανού, τον οποίο θα 
χρησιµοποιήσετε και στις δύο ερωτήσεις. 

4. Στον χώρο της παρατήρησης θα βρείτε έτοιµα τα έξης: 

(a) ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο µε έναν ορθογώνιο καθρέφτη και προσοφθάλµιο µε 
φωτιζόµενο σταυρόνηµα, που µπορεί να περιστραφεί γύρω απ’ τον οπτικό άξονα, 

(b) έναν κόκκινο φακό, χρονόµετρο, µολύβι, γόµα και πινακίδα για να ακουµπάτε, 
(c) µια καρέκλα. 

Σηµείωση: το τηλεσκόπιο θα είναι ευθυγραµµισµένο – µην αλλάξετε την θέση του τρίποδα! 

Η λαµπρότητα του σταυρονήµατος µπορεί να ρυθµίσει απλά περιστρέφοντας το κουµπί on-off. 

5. Επιτρέπεται να πάρετε µαζί σας στο τηλεσκόπιο, µόνο τις ερωτήσεις, τα Φύλλα 
Απαντήσεων και πρόχειρα φύλλα. 

6. Θα ληφθούν υπόψη µόνο τα Φύλλα Απαντήσεων. Τα πρόχειρα που τυχόν 
χρησιµοποιήσετε, δεν θα ληφθούν υπόψη. 

7. Να σηµειώσετε ευκρινώς τον κωδικό σας σε κάθε σελίδα των Φύλλων Απαντήσεων. 

8. Αν έχετε δυσκολία στην χρήση του τηλεσκοπίου (που δεν αφορά όµως την ερώτηση) ή 
πειράξατε την ευθυγράµµιση του τηλεσκοπίου, καλέστε αµέσως τον υπεύθυνο. 
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Παρατηρησιακή Εξάσκηση – στο ύπαιθρο 

1. Το Μικρό Δελφίνι 
 

Ένας σχηµατισµός αστέρων, γνωστός ως Μικρό Δελφίνι, βρίσκεται κοντά στην γραµµή που ενώνει 
τους αστέρες α Peg (Markab) και β Peg (Scheat). Σηµειώνεται µε έναν κύκλο στον µεγάλο χάρτη που 
σας δίνεται. 

Στον χάρτη επίσης σηµειώνεται ο αστερισµός του Δελφινιού µε τα πιο λαµπρά αστέρια του, 
ονοµατισµένα µε τον συµβολισµό του Bayer (α, β, γ, δ και ε). Οι συντεταγµένες των α και β Peg και 
του Μικρού Δελφινιού (κατ’ αύξουσα σειρά ως προς την ορθή αναφορά τους) είναι: 

 Ορθή Αναφορά 
α 

Απόκλιση 
δ 

Μικρό Δελφίνι 23 h 02 m +23.0 º 

β Peg 23 h 04 m +28.1 º 

α Peg 23 h 05 m +15.2 º 

             

Βασιζόµενοι στις παρατηρήσεις σας, φτιάξτε δύο σχήµατα στο Φύλλο Απαντήσεων: 

Στο Σχήµα 1 : 

Σχεδιάστε τον αστερισµό του Δελφινιού (Del), όπως φαίνεται από τον ερευνητή. Βάλτε όσα 
περισσότερα αστέρια µπορείτε να δείτε στο οπτικό σας πεδίο. 

Βάζοντας ένα βέλος, δείξτε την φαινόµενη διεύθυνση προς την οποία κινούνται τα αστέρια 
του οπτικού σας πεδίου στον ερευνητή και η οποία οφείλεται στην περιστροφή της Γης. 

Ονοµάστε τα αστέρια µε τον συµβολισµό του Bayer, όπως σας δίνονται στον µεγάλο χάρτη 
(α, β, γ, δ και ε). 

Στον λαµπρότερο αστέρα εκ των 5, βάλτε δίπλα το “mmax”. 

Στον λιγότερο λαµπρό εκ των 5, βάλτε δίπλα το “mmin”. 

Στο Σχήµα 2 : 

Σχεδιάστε τον σχηµατισµό των αστέρων του Μικρού Δελφινιού, όπως φαίνεται µέσα από το 
µεγάλο τηλεσκόπιο. Βάλτε όσα περισσότερα αστέρια µπορείτε να δείτε στο οπτικό σας πεδίο. 

Βάζοντας ένα βέλος, δείξτε την φαινόµενη διεύθυνση προς την οποία κινούνται τα αστέρια 
του οπτικού σας πεδίου στο τηλεσκόπιο και η οποία οφείλεται στην περιστροφή της Γης. 

Ονοµάστε τα αστέρια του Μικρού Δελφινιού, α′, β′, γ′, δ′ και ε′, έτσι ώστε να συµπίπτουν µε 
τις ονοµασίες των αστέρων στον αστερισµό του Δελφινιού, όπως φαίνονται στον µεγάλο 
χάρτη. 

Στον λαµπρότερο αστέρα εκ των 5, βάλτε δίπλα το “mmax”. 
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2. Βρίσκοντας την Απόκλιση 

Οι δύο εικόνες στην επόµενη σελίδα παρουσιάζουν, η µία εικόνα έναν µικρό σχηµατισµό αστέρων, 
όπως φαίνεται στον ουρανό, ενώ η δεύτερη εικόνα την κατοπτρική της πρώτης εικόνας. Σε τρία 
αστέρια έχουν δοθεί τα ονόµατα: S1, S2 και Sx. Η θέση του σχηµατισµού των αστέρων σηµειώνεται 
µε ένα µικρό ορθογώνιο στον µεγάλο χάρτη του ουρανού (που σας έχει δοθεί). 

Βρείτε αυτόν τον σχηµατισµό µε το τηλεσκόπιο. 

Χρησιµοποιώντας έναν από τους άξονες του σταυρονήµατος ως διάµετρο του οπτικού 
πεδίου, και το χρονόµετρο, µετρήστε τον χρόνο που απαιτείται ούτως ώστε τα αστέρια S1, S2 
και Sx να κάνουν µια πλήρη διάβαση του οπτικού πεδίου. Μπορείτε να περιστρέψετε τον 
προσοφθάλµιο, έτσι ώστε το σταυρόνηµα να έχει την πιο βολική για εσάς θέση κατά την 
µέτρηση. 

Χρησιµοποιώντας τις µετρήσεις σας και τις γνωστές αποκλίσεις των αστέρων S1 και S2, που 
δίνονται πιο κάτω, προσδιορίστε την απόκλιση του αστέρα Sx. 

Στο Φύλλο Απαντήσεων, γράψτε τις µετρήσεις σας και την διαδικασία που κάνατε, και 
εκτιµήστε το τυχαίο σφάλµα στο αποτέλεσµά σας. 

Για κάθε σετ µετρήσεων που κάνετε, σχεδιάστε στο Φύλλο Απαντήσεων το οπτικό πεδίο που 
βλέπετε µέσα από τον προσοφθάλµιο. (Χρησιµοποιείστε το άδειο κυκλικό πεδίο που σας 
δίνεται ως Φύλλο Απαντήσεων). 

Σηµειώστε στο σχήµα τις διευθύνσεις της πυξίδας Βορρά (Β) και Ανατολή (Α). Σχεδιάστε το 
σταυρόνηµα και τα ίχνη των αστέρων, για να δείξετε την κίνηση που καταγράψατε, χρησιµοποιώντας 
το χρονόµετρο. 

Σηµειώστε την αρχή και το τέλος κάθε χρονοµέτρησης και δείξτε ποια χρονοµέτρηση αναφέρεται σε 
κάθε καταγραφή – π.χ. για την µέτρηση “T1” σηµειώστε την αρχή “Start T1” και το τέλος “End T1”. 

Η γωνία του σταυρονήµατος µπορεί να ρυθµιστεί εύκολα, περιστρέφοντας τον προσοφθάλµιο γύρω 
από τον οπτικό άξονα. Αν αλλάξετε την γωνία του σταυρονήµατος για να κάνετε νέα µέτρηση, 
σχεδιάστε ένα νέο διάγραµµα. 

Οι αποκλίσεις των αστέρων του πεδίου S1 και S2 είναι: 

S1 : δ = +19 º 48′ 18″ S2 : δ = +20 º 06′ 10″ 

Υποθέστε ότι: δ (S2)  > δ (Sx)  > δ (S1). 
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Κανονική εικόνα οπτικού πεδίου: 

 

Κατοπτρική εικόνα του οπτικού πεδίου: 
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