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Keid ή ο² Ηριδανού ή 40 Ηριδανού 
 

Αστρονομικά δεδομένα 
 

Πρόκειται για ένα τριπλό αστρικό σύστημα, 
που αποτελείται από: 

 
Το πρωτεύον  ο² Eridani A, που είναι ένα άστρο όμοιο με τον Ήλιο 
(Sun like Star). 
 
Και από 2 δευτερεύοντα. Το ο² Eridani B, που είναι λευκός νάνος             
και το  ο² Eridani C , που είναι ερυθρός νάνος, 



ο² Eri A : 
Απόσταση: 16.26 εφ  ,   Μέγεθος: 4.43   , Φασματικός τύπος: K0,5V 
 Μάζα: 0.84 Mₒ  ,  Λαμπρότητα: 0.457 Lₒ  ,  Θερμοκρασία: 5.300 K , 
Μεταλλικότητα: 65%  του Ήλιου ,  Ηλικία: 5,6 δις έτη. 
  
ο² Eri B : 
Μέγεθος: 9.52  ,  Φασματικός τύπος: DA4  ,  Μάζα: 0.573 Mₒ  , 
Λαμπρότητα: 0.013 Lₒ  ,  Θερμοκρασία: 16500 K  . 
  
ο² Eri C : 
Μέγεθος: 11.17  ,  Φασματικός τύπος: M4,5 eV  ,  Μάζα: 0.20 Mₒ  , 
Λαμπρότητα: 0.008 Lₒ   ,  Θερμοκρασία: 3100 Κ . 
  
 
Μέση απόσταση:   μεταξύ  A – B,C : 400 AU 
                          μεταξύ  B – C : 35 AU 
Περιφορά γύρω από το κοινό βαρυτικό κέντρο:  A – B,C : 8000 έτη 
                                                                     B – C : 252 έτη 

 











Κατοικήσιμη ζώνη 



2018  Ανακάλυψη πλανήτη 
  

40 Eridani Ab  (Super- Earth) 
Μάζα: 8,5 της Γης  , Απόσταση από τον Kaid: 0,224 AU 

Χρόνος Περιφοράς  γύρω από τον ο² Eri A : 42,4 ημέρες, 
Μέθοδος : RV 

 



Πιθανότητα ζωής στον 40 Eridani Ab ή σε υποτιθέμενο πλανήτη γύρω από 
τον συνοδό ερυθρό νάνο. 
Ο 40 Eridani Ab βρίσκεται εκτός κατοικήσιμης ζώνης και ο ερυθρός νάνος 
αστέρας εκλάμψεων τύπου  UV Ceti. 
 



Ο Ήλιος από τον Keid 



 
Ο ουρανός του Keid όπως θα τον έβλεπε κάποιος από ένα πιθανό πλανήτη στην κατοικήσιμη 
ζώνη. Θα είχε τον εσωτερικό πλανήτη (Υπεργαία) κοντά στο άστρο, ένα πιθανό φεγγάρι και 
τα δύο άστρα συνοδούς (λευκό και ερυθρό νάνο). 



Γιατί να παρατηρήσω τον Keid ? 
 

 Γιατί είναι ένα μοναδικό άστρο !!    Τρία σε ένα !! 
Ταυτόχρονα, ένα άστρο όμοιο με τον Ήλιο, ένας λευκός και ένας 
ερυθρός νάνος.  
 
Θα μπορούσα να σκεφτώ, ότι  παρατηρώ τρία άστρα (αδέλφια), 
που ενώ γεννήθηκαν σχεδόν την ίδια στιγμή έχουν εντελώς 
διαφορετική πορεία. 
Ο μεγάλος, πιο βαρύς, εξελίχτηκε γρηγορότερα και κατέληξε  ένα 
αστρικό πτώμα (λευκός νάνος). Είναι όμως ο κοντινότερος και 
ευκολότερος,  λευκός νάνος, που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος. 
Ένα εξωτικό σώμα, που, αν μπορούσε ένας άνθρωπος να σταθεί  
επάνω του θα ζύγιζε χιλιάδες τόνους. 
Ο μεσαίος είχε και θα έχει σχεδόν την ίδια πορεία με τον Ήλιο μας 
και αξίζει να τον ψάξουμε καλύτερα. 
Και τέλος ο μικρός (ερυθρός νάνος) θα ζήσει σχεδόν για πάντα 
και θα κλείσει τελευταίος την πόρτα του σύμπαντος. 



Καλό ταξίδι στον Keid με το τηλεσκόπιό σας 
το δικό σας  Enterprise 


