
 

 

Ο ουρανόσ ςε αςτρικό χρόνο 16:00 

 

Μζςα Μαΐου    1π.μ. Τοπικι ώρα 

Μζςα Ιουνίου   11μ.μ Τοπικι ώρα 

Μζςα Ιουλίου   9μ.μ Θερινι ώρα 



Ο ουρανόσ  Μαΐου - Ιουνίου (R.A. 14h – 18h) 

 

Cat’s Eye Nebula 
NGC 6543 
Caldwell 6 

ΠΛΑΝΘΣΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΣΟΝ ΔΡΑΚΟΝΣΑ 
17h58.6m +66o38’ 

Μζγεκοσ 8.3 
Διαςτάςεισ 22’’ x 16’’ 

 

Ζνα απροςδόκθτα λαμπρό πλανθτικό νεφζλωμα με το μιςό φαινόμενο 

μζγεκοσ του Δία, οβάλ ι ςε ςχιμα ματιοφ. To “μάτι τθσ γάτασ” είναι 

εμφανζσ μόνον ςε φωτογραφίεσ από μεγάλα παρατθρθτιρια. 

Φαίνεται ότι δεν είναι αςτρικό αντικείμενο ακόμα και ςτα 50x, ίςωσ 

όμωσ κα πρζπει να χρθςιμοποιιςετε μεγαλφτερεσ μεγεκφνςεισ για να 

βεβαιωκείτε για αυτό. 

 

M92 
NGC 6341 

ΦΑΙΡΙΚΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΘΡΑΚΛΘ 
17h17.1m +43o08’ 

Μζγεκοσ 6.5 
Διάμετροσ 14’ 

 

Όπωσ ςθμείωςαν ο Burnham και ο O’Meara, αν το Μ92 δεν ιταν τόςο 

κοντά ςτο Μ13 κα ιταν ςωςτό ζκκεμα. Ζτςι όπωσ είναι, όχι μόνον το 

Μ13 το επιςκιάηει, αλλά είναι και δφςκολο να βρεκεί χωρίσ τθν βοικεια 

υπολογιςτι, επειδι δεν υπάρχουν λαμπρά άςτρα κοντά του. Ζτςι, 

πολλοί εραςιτζχνεσ δεν το ζχουν δει ποτζ. Ρίξτε του μια ματιά – είναι 

απροςδόκθτα λαμπρό και αξίηει τον κόπο. 

 

 

 

 

 



Hercules Cluster 
M13 
NGC 6205 

ΦΑΙΡΙΚΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΘΡΑΚΛΘ 
16h41.7m +36o27’ 

Μζγεκοσ 5.3 
Διάμετροσ 21’ 

 

Εξέχον αντικείμενο. Ίςωσ το πιο όμορφο ςφαιρικό ςμινοσ ςτον βόρειο 

ουρανό, το Μ13 αναλφεται εφκολα με ζνα τθλεςκόπιο 5 ιντςϊν (12.5 

cm) ι μεγαλφτερο. Όπωσ και τα άλλα ςφαιρικά ςμινθ φαίνεται πολφ 

περιςςότερο τριδιάςτατο ςτο τθλεςκόπιο παρά ςε φωτογραφίεσ επειδι 

το μάτι μπορεί να δει διαφορζσ ςτθν λαμπρότθτα που θ φωτογραφικι 

μθχανι δεν μπορεί να καταγράψει. Ψάξτε για ρεφματα κι άλλα πρότυπα 

ανάμεςα ςτα άςτρα. 

   

R Coronae Borealis 
GCVS 270001 
SAO 84015 
HIP 77442 
NexStar Star 3662 

ΜΕΣΑΒΛΘΣΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΒΟΡΕΙΟ ΣΕΦΑΝΟ 
15h48.6m +28o10’ 

Μζγεκοσ 5.7 – 14.8 

 

Σο R του Βορείου τεφάνου είναι κανονικά ζνα άςτρο 6ου μεγζκουσ 

αλλά απροειδοποίθτα εξαςκενεί ςε 12ο μζγεκοσ ι και ακόμα πιο 

αμυδρό για μια περίοδο από θμζρεσ ςε εβδομάδεσ. υγκρίνετζ το με το 

μεγζκουσ 7.4 άςτρο 22’ ςτα βόρεια – βορειοδυτικά, ςτο ίδιο πεδίο με 

χαμθλι μεγζκυνςθ. 

  

 

 

 

 

 



Izar (Mirak) 
ε Bootis 
SAO 83500 
HIP 72105 
LX200 Star 154 
NexStar Star 3413 

ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΒΟΟΣΘ 
14h45.0m +27o04’ 

Μεγζκθ 2.6, 4.8 
Διαχωριςμόσ 2.6’’ 
Γωνία κζςθσ 341ο 

 

Σο ε του Βοότθ ζχει μια πλθκϊρα ονομάτων. τθν αρχαιότθτα λεγόταν 

Izar ι Mirak. Αργότερα, ο F.G.W. Struve ονόμαςε αυτό το κιτρινωπό και 

γαλαηωπό διπλό άςτρο Pulcherrima (ςτα Λατινικά ςθμαίνει “το πιο 

όμορφο”). Χρειάηεται ςτακερι ατμόςφαιρα και υψθλι ενίςχυςθ. 

 

T Coronae Borealis 
GCVS 270003 
SAO 84129 
HIP 78322 
LX200 Star 170 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ NOVA ΣΟΝ ΒΟΡΕΙΟ  ΣΕΦΑΝΟ 
15h59.5m +25o55’ 

Μζγεκοσ 2.0 – 10.8 

 

Αυτό το άςτρο ζχει κανονικά μζγεκοσ 10.8 (αμυδρότερο από τα, 

μεγζκουσ 9.3 και 9.8 άςτρα που βρίςκονται 15’ δυτικά και βορειοδυτικά 

του), αλλά ενίοτε αναφλζγεται ςε ςθμείο που να είναι ορατό με γυμνό 

μάτι· ζχουν υπάρξει τρεισ τζτοιεσ “εκριξεισ” από το 1970, κάκε μια από 

αυτζσ πολφ ςφντομθ.  

Αν και ζχει αρικμό SAO, αυτό το άςτρο είναι πολφ αμυδρό για να 

βρίςκεται ςτουσ περιςςότερουσ, ενςωματωμζνουσ ςτα τθλεςκόπια, 

καταλόγουσ και πρζπει να βρεκεί με τισ ςυντεταγμζνεσ του (19h59m30s 

+25o55’13’’). 

Τπάρχει ζνα όμορφο διπλό άςτρο 10ου μεγζκουσ μζςα ςτο ίδιο πεδίο 

χαμθλισ μεγζκυνςθσ, 15’ ςτα νοτιοανατολικά. 

 

 

 



NGC 6210 ΠΛΑΝΘΣΙΚΟ ΝΕΦΕΛΩΜΑ ΣΟΝ ΘΡΑΚΛΘ 
16h44.5m  +23o49’ 

Μζγεκοσ 9 
Διάμετροσ 20’’ 

 

Ζνα λαμπρό πλανθτικό νεφζλωμα, πικανϊσ μικρότερο από το 

καταγεγραμμζνο μζγεκοσ. Χρθςιμοποιείςτε μζτρια ωσ υψθλι ενίςχυςθ· 

κάτω από τα 100x μπορεί εφκολα να εκλθφκεί ωσ άςτρο. Τπάρχει ζνα 

κοκκινωπό άςτρο 7ου μεγζκουσ ςτο πεδίο. 

 

ξ Bootis 
SAO 101250 
HIP 72659 
LX200 Star 312 
NexStar Star 3445 

ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΒΟΟΣΘ 
14h51.4m +19o06’ 

Μεγζκθ 4.5, 6.8 
Κοίτα διάγραμμα τροχιάσ  

 

Σο ξ του Βοότθ είναι ζνα όμορφο διπλό άςτρο με χρωματικι αντίκεςθ 

που περιγράφεται ςαν κίτρινο και κοκκινωπισ χροιάσ, αν και αμφότερα 

τα άςτρα ζχουν ςχεδόν τον ίδιο δείκτθ χρϊματοσ· ζνα όμορφο κζαμα 

ακόμα και ςε χαμθλι ενίςχυςθ. 

Θ τροχιά είναι ςχετικά γριγορθ (151 ζτθ) επομζνωσ θ γωνία κζςθσ 

αλλάηει αιςκθτά κατά τθν διάρκεια ηωισ του παρατθρθτι (Εικόνα 1). Σα 

άςτρα ιςαν ευκυγραμμιςμζνα ςτθν διεφκυνςθ βορρά – νότου γφρω 

ςτο 1950 και κα είναι ευκυγραμμιςμζνα ςτθν διεφκυνςθ ανατολισ – 

δφςθσ γφρω ςτο 2035. 

 



 

Εικόνα 1. Η τροχιά του ξ του Βοότθ, ανεςτραμμζνθ ανατολικά- δυτικά για να ταιριάηει με τθν εικόνα μζςα 
από τθλεςκόπιο με διαγώνιο. 

 

 

β Serpentis 
SAO 101725 
HIP 77233 
NexStar Star 3653  

ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΘΝ ΚΕΦΑΛΘ ΣΟΤ ΟΦΕΩ 
15h46.2m +15o25’ 

Μεγζκθ 3.7, 10 
Διαχωριςμόσ 31’’ 
Γωνία κζςθσ 264ο 

 

Σο β του Όφεωσ είναι ζνα όμορφο διπλό άςτρο, που φαίνεται αρκετά 

καλά μζςα από τθλεςκόπιο 5 ιντςϊν (12.5 cm) ι μεγαλφτερο, και από 

διάφορουσ περιγράφεται ςαν “αμφότεροι κυανοί” ι “κυανοφσ και 

κίτρινοσ”. 



  

Rasalgethi 
α Herculis 
SAO 102680 
HIP 84345 
LX200 Star 190 
NexStar Star 3996 

ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΘΡΑΚΛΘ 
17h14.6m + 14o23’ 

Μεγζκθ 3.5, 5.4 
Διαχωριςμόσ 4.8’’ 
Γωνία κζςθσ 105ο  

 

Ο Rasalgethi, ι αλλιϊσ α Θρακλζουσ, είναι ζνα κλειςτό διπλό ςφςτθμα, 

κίτρινο και μπλζ. 

Ο Πλοφτωνασ (LX200 Star 909) βρίςκεται ςε αυτιν τθν περιοχι μζχρι 

περίπου το 2020. Με ζνα μζγεκοσ 14, είναι ακριβϊσ ςτα όρια 

ορατότθτασ ενόσ τθλεςκοπίου 8 ιντςϊν (20 cm) ςε πολφ ςκοτεινό 

ουρανό, και είναι αχνόσ αλλά ξεκάκαρα ορατόσ με ζνα 16 ιντςϊν (40 

cm) ςε ςκοτεινό ουρανό. 

 

δ Serpentis 
SAO 101623 
HIP 76276 
LX200 Star 317 
NexStar Star 3600 

ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΘΝ ΚΕΦΑΛΘ ΣΟΤ ΟΦΕΩ 
15h34.8m +10o32’ 

Μεγζκθ 4.2, 5.2 
Διαχωριςμόσ 4.1’’ 
Γωνία κζςθσ 174ο 

 

Σο δ του Όφεωσ είναι ζνα διπλό άςτρο που αποτελείται από δφο λευκά 

μζλθ. Χρθςιμοποιείςτε μεςαία ζωσ υψθλι μεγζκυνςθ. 

 

 

 

 

 

 



IC 4664 ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΟΦΙΟΤΧΟ 
17h46.3m +5o43’ 

Μζγεκοσ 4 
Διάμετροσ 40’ 

 

Εξέχον αντικείμενο. Αυτό το κάπωσ ξεχαςμζνο αλλά λαμπρό ανοικτό 

ςμινοσ, όχι μόνον το παρζλειψε ο Messier αλλά το ίδιο ζκαναν κι όλοι 

οι παρατθρθτζσ των οποίων θ εργαςία ενοποιικθκε ςτον NGC. Γεμίηει 

το προςοφκάλμιο ςε μζτρια ενίςχυςθ και είναι ζνα καλό αντικείμενο 

για παρατιρθςθ με μικρά τθλεςκόπια ςε χαμθλι ενίςχυςθ. 

 

Barnard’s Star 
HIP 87937 

ΑΣΡΟ ΜΕ ΜΕΓΑΛΘ ΙΔΙΑ ΚΙΝΘΘ ΣΟΝ ΟΦΙΟΤΧΟ 
17h57.8m +4o42’ 

Μζγεκοσ 9.5 
 

Επειδι  δεν βρίςκεται ςτουσ ενςωματωμζνουσ καταλόγουσ των 

τθλεςκοπίων Go-to (π.χ. LX200), το άςτρο αυτό πρζπει να βρεκεί μζςω 

τθσ ορκισ αναφοράσ και τθσ απόκλιςισ του. 

ε απόςταςθ 6 ετϊν φωτόσ, το άςτρο του Barnard είναι το πλθςιζςτερο 

ςτθν Γθ άςτρο, εκτόσ από τον Ιλιο και τον α του Κενταφρου. Είναι 

επίςθσ το άςτρο με τθν μεγαλφτερθ γνωςτι ιδία κίνθςθ, περίπου 1ο ςε 

350 χρόνια· θ κίνθςθ αυτι ζχει λθφκεί υπ’ όψιν ςτθν 2θ ζκδοςθ του Sky 

Atlas 2000.0. Θ κίνθςθ αυτι ςε ςχζςθ με το αςτρικό πεδίο είναι φανερι 

ακόμα  και για περιόδουσ τόςο μικρζσ όςο 20 χρόνια. Κάντε ζνα 

προςεκτικό ςκίτςο του πεδίου τϊρα και επιςτρζψτε να το δείτε ξανά 

όταν γεράςετε. 

 

 

 

 

 



U Scorpii 
GCVS 730004 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΘ NOVA ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
16h22.5m -17o53’ 

Μζγεκοσ 8.7 – 19.3 
 

Δεν κα δείτε κάποια άςτρο εκεί αλλά όπωσ και να ζχει, ρίξτε μια ματιά. 

Σο U του κορπιοφ είναι μία επαναλαμβανόμενθ nova θ οποία 

ανεφλζγθ (ςτθν ςφγχρονθ εποχι), το 1979 και ξανά το 1987, το 1999 και 

το 2010. Μπορείτε να το ςυγκρίνετε με διάφορα άςτρα 10ου και 11ου 

μεγζκουσ ςτο ίδιο πεδίο. 

Σο άςτρο δεν βρίςκεται ςε ενςωματωμζνουσ καταλόγουσ. Θ ακριβισ 

κζςθ του είναι 16h22m31s -17o52’42’’. 

 

ν Scorpii 
SAO 159763 
HIP 79374 
NexStar Star 3766 

ΣΕΣΡΑΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
16h12.0m -19o28’ 

Μεγζκθ 4.3, 5.3, 6.6, 7.2 
Διαχωριςμοί AB 1.3’’, AC 41’’, CD 2.4’’ 

Γωνίεσ κζςθσ AB 2O, AC 336O, CD 54O 
 

Σο ν του κορπιοφ είναι ζνα εφκολο διπλό 41’’, ι ζνα πιο δφςκολο από 

το ε τθσ Λφρασ τετραπλό, εξαρτάται από το πϊσ το βλζπετε. το 

προςοφκάλμιο αναλφεται ςε τζςςερα άςτρα με καλά ευκυγραμμιςμζνο 

5-ιντςο (12.5 cm) ι μεγαλφτερο τθλεςκόπιο ςε ςτακερι ατμόςφαιρα. 

Σα κλειςτά ηεφγθ ζχουν μεγαλϊςει τθν απόςταςθ τουσ αιςκθτά από 

τότε που ανακαλφφκθκαν τον 19ο αιϊνα. 

 

 

 

 

 

 



Antares 
α Scorpii 
SAO 184415 
HIP 80763 
LX200 Star 177 
NexStar Star 3840 

ΜΕΣΑΒΛΘΣΟ ΔΙΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
16h29.4m -26o26’ 

Μεγζκθ 0.9 – 1.8, 5.4 
Διαχωριςμόσ 2.8’’ 
Γωνία κζςθσ 277ο 

 

Απαιτητικό αντικείμενο. Ο Αντάρθσ είναι και ζνασ θμικανονικόσ 

μεταβλθτόσ ερυκρόσ γίγαντασ και ζνα διπλό άςτρο. Ο ςυνοδόσ του είναι 

ψυχρότεροσ και ςυχνά περιγράφεται ςαν πραςινωπόσ, μια 

ψευδαίςκθςθ που προκαλείται από το contrast. Χρειάηεται 

οπωςδιποτε μεγάλθ μεγζκυνςθ και ςτακερι ατμόςφαιρα για να δοφμε 

τον ςυνοδό. 

 

Μ4 
NGC 6121 

ΦΑΙΡΙΚΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
16h23.6m -26o31’ 

Μζγεκοσ 5.4 
Διάμετροσ 35’ 

 

Αυτό το αςυνικιςτα κοντινό ςφαιρικό ςμινοσ, μόνον το ζνα τζταρτο 

τθσ απόςταςθσ από το Μ13, αναλφεται εφκολα ςε άςτρα ακόμα και με 

μικρά τθλεςκόπια. Εν μζρει επειδι είναι ζνα ςχετικά χαλαρό ςμινοσ, 

και εν μζρει επειδι υπάρχει μια ςκοτεινι νζφωςθ μπροςτά του, το Μ4 

φαίνεται ςαν να το διαςχίηουν ςταυροειδϊσ, αςαφι ςκοτεινά ρεφματα. 

Σο μικρό, 9ου μεγζκουσ, ςφαιρικό ςμινοσ NGC 6144, είναι ακριβϊσ 

βόρεια ενόσ ςθμείου ςτο μζςον τθσ απόςταςθσ ανάμεςα ςτον Αντάρθ 

και το Μ4. 

 

 

 

 



Ptolemy’s Cluster 
M7 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
17h53.8m – 34o47’ 

Μζγεκοσ 2.8 
Διάμετροσ 1.5ο 

 

Εξέχον αντικείμενο. Αυτό το λαμπρό ανοικτό ςμινοσ ιταν γνωςτό ςτον 

Κλαφδιο Πτολεμαίο εδϊ και 1800 χρόνια και είναι ζνα όμορφο κζαμα 

με μικρά τθλεςκόπια ςε χαμθλι μεγζκυνςθ. Τπάρχει ςκοτεινι νζφωςθ 

ςτθν περιοχι· κοιτάξτε για επιμικεισ περιοχζσ χωρίσ άςτρα ακριβϊσ ζξω 

από το ςμινοσ. 

Άλλα αντικείμενα Messier ςε αυτι τθν περιοχι περιλαμβάνουν το Μ6 

(ανοικτό ςμινοσ) και τα Μ19 και Μ62 (ςφαιρικά ςμινθ). 

 

Caldwell 76 
NGC 6231 

ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΘΝΟ ΣΟΝ ΚΟΡΠΙΟ 
16h54.0m -41o48’ 

Μζγεκοσ 2.6 
Διάμετροσ 15’ 

 

Εξέχον αντικείμενο, παραμελθμζνο μόνον επειδι βρίςκεται πολφ νότια. 

“Ζνα υπζροχο ςπινκθρίηον ανοικτό ςμινοσ” (Ratledge), με χονδρικά 

τριγωνικό ςχιμα. Περιζχει μεγάλουσ αρικμοφσ από λαμπρά 

κυανόλευκα άςτρα και μοιάηει με τισ Πλειάδεσ. 

  

μ Lupi 
SAO 225638 
HIP 74911 
NexStar Star 3538 

ΣΕΣΡΑΠΛΟ ΑΣΡΟ ΣΟΝ ΛΤΚΟ 
15h18.5m -47o53’ 

Διαχωριςμοί AB 1.0’’, AC 24’’, AD 241’’ 
Γωνίεσ κζςθσ AB 128O, AC 129O, AD 248O 

 

Σο μ του Λφκου είναι ζνα ενδιαφζρον τετραπλό άςτρο με ςυνοδοφσ 

κοντά και μακριά. Ο πιο απομακρυςμζνοσ ςυνοδόσ (ο D, SAO 225627) 

είναι ορατόσ με κιάλια. Και τα τζςςερα άςτρα ςχθματίηουν ζνα φυςικό 

ςφςτθμα. 



ε μεςαία βόρεια πλάτθ, ο μ του Λφκου είναι πάνω από τον ορίηοντα 

για μικρό χρονικό διάςτθμα· βρίςκεται νότια του β του Ηυγοφ (SAO 

140430).  

 


