
2018 – 2027  ΣΕΙΡΙΟΣ  Β  -  ΠΡΟΚΥΩΝ  Β   
“ H ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΝΑΝΩΝ” 



Τα επόμενα έτη 2018-2027 οι δύο 
διασημότεροι,  εγγύτεροι, αλλά και 
δυσκολότεροι, για τα ερασιτεχνικά 
τηλεσκόπια, λευκοί νάνοι θα είναι 
σε ιδανική θέση για παρατήρηση.   

Θα τους γνωρίσουμε καλύτερα και 
θα μιλήσουμε για τρόπους και τεχνικές 
παρατήρησης – φωτογράφησης αυτών. 

Σείριος Β – Προκύων Β 



Λευκοί Νάνοι 

Οι Λευκοί Νάνοι είναι τα υπολείμματα (αστρικά πτώματα) 
που προκύπτουν μετά τον θάνατο ενός άστρου μικρής ή 
μεσαίας μάζας. Αυτό θα συμβεί και στον Ήλιο μας μετά 
από περίπου 5 δις έτη. 

Λευκοί Νάνοι θα είναι η κατάληξη των περισσότερων 
άστρων του γαλαξία μας (97%). Το υπόλοιπο 3% θα 
καταλήξει στην μορφή Αστέρων Νετρονίου ή Μελανών 
Οπών. 



Λευκοί 
Νάνοι  
και  

Κύρια  
Ακολουθία 





Αστρική εξέλιξη 
και 

Κύρια Ακολουθία 
 

A,B,C,D,E,F,G  



Σείριος – Προκύων 
 

που βρίσκονται 









Αστρονομικά δεδομένα 
Σείριος Α:   Απόσταση 8.6 εφ , Μέγεθος -1.44 , Μάζα 2 M๏ 
                 Λαμπρότητα 26 L๏ , Θερμοκρασία 9940 Κ ,  
                 Φασματικός Τύπος Α , Ηλικία 240 εκ. έτη. 
Σείριος Β:   Μέγεθος 8.44 , Μάζα 1 M๏, Λαμπρότητα 0,024 L๏ 
                 Θερμοκρασία 25200 Κ  
 
Προκύων Α:  Απόσταση 11.4 εφ , Μέγεθος 0.34 , Μάζα 1.5 M๏ 
                   Λαμπρότητα 7 L๏ , Θερμοκρασία 6530 Κ , 
                   Φασματικός Τύπος F , Ηλικία 1.9 δις έτη. 
Προκύων Β:  Μέγεθος 10.7 , Μάζα 0.6 M๏ ,  
                   Λαμπρότητα 0,00049 L๏ , Θερμοκρασία 7750 Κ. 
 

              Σύγκριση λαμπροτήτων στο οπτικό  
      Σείριος  Α : Β   10000/1 

       Προκύων  Α : Β   15000/1 
    
 



Περιφορά - Διαχωρισμός 

Το σύστημα του Σείριου χρειάζεται για μία πλήρη περιφορά 
γύρω  από το κοινό του βαρυτικό κέντρο 50,1 χρόνια και τα  
δύο άστρα απέχουν μεταξύ τους, σε μία έκκεντρη τροχιά, από 
8 AU έως 32 AU.    Καθ’ όλη την διάρκεια της περιφοράς των 
50,1 ετών ο διαχωρισμός ,των δύο άστρων, κυμαίνεται από 
2.2”  έως  11.2” . 
 
To σύστημα του Πρόκυνος χρειάζεται για μία πλήρη περιφορά 
γύρω από το κοινό του βαρυτικό κέντρο 40,8 χρόνια και τα 
δύο άστρα απέχουν μεταξύ τους, σ’ έκκεντρη τροχιά, από 
9 AU έως 21 AU.   Καθ’ όλη την διάρκεια των 40,8 ετών ο 
διαχωρισμός, των δύο άστρων, κυμαίνεται από 2.6” έως 4.5”  













Τα επόμενα χρόνια 2018 – 2027 (Προκύων μέχρι 2035) τα διπλά άστρα 
Σείριος και Προκύων θα έχουν τον μεγαλύτερο διαχωρισμό. 
Παρ’  ότι όμως θα βρίσκονται σε ιδανική θέση, η παρατήρησή τους και  
φωτογράφιση είναι πολύ δύσκολη και ειδικά για τον Πρόκυνα  οριακά 
αδύνατη. 
Για να τους παρατηρήσει κάποιος ή να προσπαθήσει τουλάχιστον 
απαραίτητες  προϋποθέσεις  είναι οι εξής:  
 
! Άριστο seeing (το κυριότερο). 
! Σχεδόν τέλεια οπτικά και τηλεσκόπιο με μεγάλη εστιακή απόσταση για  
  μεγάλη μεγέθυνση. 
! Μέγιστο ύψος του άστρου στον ορίζοντα θέασης. 
! Ανάλογα με το τηλεσκόπιο που διαθέτει κάποιος, να γνωρίζει που  
  ακριβώς θα δει το δύσκολο δευτερεύον. 
! Adaptive optics (αν υπάρχουν) 
! Διάφορα οπτικά τεχνάσματα όπως πλάγια όραση , ράβδος απόκρυψης 
  (σκίασης) αλουμινίου για το λαμπρό, ουδέτερα φίλτρα. 
   



Seeing 

Για να ελέγξουμε το άριστο seeing που χρειαζόμαστε έχουμε  
δύο δύσκολα διπλά άστρα κοντά στο πεδίο μας.  
Τον Rigel (β Ωρίωνος) και τον Adhara (ε Μεγάλου Κυνός). 
Και τα δύο έχουν από ένα αμυδρό, κοντινό συνοδό περίπου 
7 μεγέθη αμυδρότερο. 
 
Επιχειρούμε πρώτα τον Rigel και αν τον δούμε διπλό, 
συνεχίζουμε με τον Adhara. 
 
Αν δούμε τον Adhara διπλό τότε επιχειρούμε για τον Σείριο. 
 
Αν καταφέρουμε να δούμε τον Σείριο Β, ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΟΝΟ  
ΤΟΤΕ προσπαθούμε για τον απόλυτα δύσκολο Πρόκυνα Β . 
 

  







Οπτικά – Ύψος άστρου στον ορίζοντα 

Έχουμε ευθυγραμμίσει το τηλεσκόπιο και το έχουμε αφήσει να  
πάρει την θερμοκρασία του περιβάλλοντος (κρυώσει) 
τουλάχιστον 1 ώρα πριν την παρατήρηση. 
Προσοφθάλμιοι παρατήρησης :    Καλύτεροι οι plossl  ή οι 
                                                ορθοσκοπικοί. 
Μεγέθυνση : Την μεγαλύτερη δυνατή που επιτρέπει το 
                   τηλεσκόπιό μας. 
 
Για το μέγιστο ύψος του άστρου στον ορίζοντα καλύτερες 
ημερομηνίες για τους δύο αστερισμούς Μεγάλο και Μικρό 
Κύνα είναι ο Δεκέμβριος (μετά την 12η νυκτερινή) και ο 
Ιανουάριος (12η νυκτερινή και λίγο πριν). 
 



Θέση δευτερεύοντος ανάλογα με το τηλεσκόπιο που διαθέτουμε και το άστρο να διέρχεται 
στον τοπικό μεσημβρινό. 

Που θα το δούμε 



Τεχνική Πλάγιας Όρασης 



Ταινία αλουμινίου 
σκίασης του λαμπρού 







Η καλύτερη τεχνική και η μόνη για να δούμε, αν 
μπορέσουμε ποτέ, τον Πρόκυνα Β . 
 
Εστιάζουμε το πρωτεύον, εκτός ταινίας, με τον 
δευτερεύοντα οφθαλμό (κακό μάτι) και μετά το 
κρύβουμε ,ελαφρά, στην ταινία αφήνοντας χώρο 
στην μεριά που αναμένεται να δούμε το αμυδρό. 
Αφού το κρύψουμε, όσο χρειάζεται, μετά κοιτάμε 
με τον πρωτεύοντα οφθαλμό (καλό μάτι) στην  
περιοχή που αναμένεται να φανεί ο λευκός νάνος, 
με πλάγια όραση, κατά προτίμηση. 
Με αυτή την τεχνική, έχουμε προστατέψει την 
σκοτεινή μας προσαρμογή και έχουμε μειώσει 
την ανεπιθύμητη λάμψη του πρωτεύοντα. 





Την ίδια τεχνική 
χρησιμοποιούμε για 
να παρατηρήσουμε 
τους δορυφόρους 
του Άρη 
Φόβο & Δείμο 



Ουδέτερα Φίλτρα 

Χρησιμοποιούμε ουδέτερα φίλτρα για να μειώσουμε την 
ενοχλητική λάμψη του πρωτεύοντος, αλλά ταυτόχρονα 
μειώνουμε και το φως του δευτερεύοντος. Σε αυτή την 
περίπτωση εκμεταλλευόμαστε την διακριτική ικανότητα του  
τηλεσκοπίου. 
 
Προτεινόμενα φίλτρα ανά διάμετρο τηλεσκοπίου και σκοτεινό 
ουρανό: 
Μέχρι 10”  φίλτρο 50% 
12” με 18” φίλτρο 25% 
+20”  φίλτρο 13%  

 





Σείριος Β από το διαστημικό τηλεσκόπιο HUBBLE 
και στην δεύτερη φωτογραφία η μία και μοναδική 
παρατήρηση μου και απεικόνιση του το 2006 μετά από 
επίμονες προσπάθειες  σχεδόν κάθε νύχτα όλον τον 
χειμώνα. 
Τότε είχε όμως διαχωρισμό 7,2” σε σχέση με τα 11”  
που θα έχει τώρα. 

Η προτεινόμενη μέθοδος απεικόνισης αυτών των εξαιρετικά 
δύσκολων διπλών  συστημάτων, αλλά και των υπόλοιπων 
διπλών άστρων είναι η βιντεοσκόπηση , παρόμοια με αυτή 
των πλανητικών λήψεων. 



Hubble 

15 Οκτ 2003 





Γιατί κάποιος να προσπαθήσει να δει τόσο 
δύσκολα αντικείμενα ; 

Γιατί, ανεξάρτητα από το επιτυχημένο ή όχι αποτέλεσμα, θα βελτιώσει την 
ικανότητα παρατήρησης που διαθέτει και θα αυξήσει, σε καλά επίπεδα, τις 
δεξιότητες χρήσης του εξοπλισμού του.  
 
Για την χαρά της παρατήρησης Εξωτικών Αντικειμένων. 
Γιατί τα συγκεκριμένα αντικείμενα, όπως είναι οι Λευκοί Νάνοι, 
είναι σώματα μικρά (στο μέγεθος της Γης), αλλά με τεράστια μάζα και 
συνεπώς βαρύτητα. 
Αν παρατηρήσετε τον Σείριο Β, μπορείτε ταυτόχρονα να σκεφτείτε ότι αυτό 
που μόλις είδατε έχει μάζα το 98% του Ήλιου και διάμετρο περίπου της 
Γης. Επίσης έχει βαρυτικό πεδίο 350000 μεγαλύτερο της Γης, που σημαίνει 
ότι ένας άνθρωπος που ζυγίζει περίπου 68 κιλά, αν μπορούσε να σταθεί 
πάνω στον Σείριο Β θα ζύγιζε 24.000.000 κιλά !!! 
Κάτι αντίστοιχο ενός Λευκού Νάνου, αλλά σε μεγαλύτερη κλίμακα, είναι ένα 
Άστρο Νετρονίου ή μία Μελανή Οπή. Αυτά όμως δεν θα τα δείτε ποτέ ! 
  









……. και επειδή τα πράγματα, συχνά, δεν είναι όπως 
φαίνονται ας προσέξουμε την επόμενη φωτογραφία. 
Αν τα μάτια μας έβλεπαν μόνο στην συχνότητα των 
ακτίνων x,  θα βλέπαμε το σύστημα του Σείριου Α-Β 
όπως φαίνεται στην φωτογραφία του διαστημικού 

τηλεσκοπίου Chandra (x-ray Observatory). 
 

Εδώ το λαμπρό είναι ο λευκός νάνος Σείριος Β και το 
αμυδρό ο Σείριος Α !!! 





Καλή Παρατήρηση 
                                                                                                                              ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΣΗΣ 


