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ΚΗΦΔΤ
• Ο Κεθεύο είλαη αζηεξηζκόο πνπ ζεκεηώζεθε πξώηε θνξά ζηελ αξραηόηεηα 

από ηνλ Πηνιεκαίν θαη είλαη έλαο από ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνύο πνπ 

ζέζπηζε ε Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε. Ο Κεθεύο βξίζθεηαη νιόθιεξνο 

ζην βόξεην εκηζθαίξην ηεο νπξάληαο ζθαίξαο, είλαη κάιηζηα ηόζν βόξεηνο 

αζηεξηζκόο ώζηε ζηα ρξόληα καο είλαη αεηθαλήο από ηελ Διιάδα. πλνξεύεη 

κε ηνπο εμήο αζηεξηζκνύο: Μηθξά 

Άξθην, Γξάθνληα, Κύθλν, αύξα, Καζζηόπε θαη Κακεινπάξδαιε. Ακπδξόο 

αζηεξηζκόο, αλαγλσξίδεηαη από νξηζκέλνπο ζηνλ νπξαλό σο έλα κεγάιν 

«Κ» αλνηθηό πξνο ηελ Καζζηόπε.





• Κεθεύο, ν κπζηθόο βαζηιηάο ηεο Αηζηνπίαο.
Μεηαμύ ηεο Μηθξήο 'Αξθηνπ θαη ηεο Καζζηόπεο ζπλαληάκε ηνλ αζηεξηζκό ηνu
βαζηιηά ηεο Αηζηνπίαο Κεθέα, πνπ ήηαλ γηνο ηνλ Βήινλ, άλδξαο ηεο Καζζηόπεο θαη 
παηέξαο ηεο Αλδξνκέδαο.
Τνλ αζηεξηζκό απηόλ ηνλ βξίζθνπκε, πξνεθηείλνληαο ηελ επζεία πνπ ελώλεη ηελ 
πιεπξά 6-α ηεο Μεγάιεο 'Αξθηνu κε ηνλ Πνιηθό. Πεξηιακβάλεη 89 άζηξα 
ακπδξόηεξα ηνu 2νπ κεγέζνπο. Τα ιακπξόηεξα άζηξα ηνπ, ηα γ, β, α θαη 
δ, ζρεκαηίδνπλ έλα ηόμν πνπ ζηξέθεηαη πξνο ηελ Καζζηόπε. Πεξηιακβάλεη αθόκα 
ην λεθέισκα Μ52.

Μπζνινγία
O βαζηιηάο Κεθέαο βξέζεθε ζε πνιύ άζρεκε ζέζε, όηαλ ζηε ρώξα ηνu ελέζθεςε 
ιηκόο θαη ηξνκεξέο θαηαζηξνθέο, θαζώο έλαο ηεξάζηηνο άγξηνο Γξάθνληαο 
ηπξαλλνύζε θαη θόβηδε ηνπο ππεθόνπο ηνu. Αηηία όισλ απηώλ ησλ δεηλώλ ήηαλ ε 
θηιάξεζθε γπλαίθα ηνλ ε Καζζηόπε, πνπ πεληάκνξθε θαη βαζίιηζζα, όπσο 
ήηαλ, αηζζάλζεθε αξθεηά δπλαηή, ώζηε λα θαπρεζεί όηη ήηαλ πνιύ πην σξαία από 
ηηο ζαιάζζηεο λύκθεο Νεξείδεο. H πξνζβνιή ήηαλ κεγάιε πξνο ηηο ζετθέο 
λύκθεο, πνπ ζύκσζαλ πάξα πνιύ θαη παξαπνλέζεθαλ ζην ζεό Πνζεηδώλα. O Θεόο 
ηεο Θάιαζζαο έζηεηιε ηόηε έλα ηεξάζηην Θαιαζζηλό θύκα, πνπ πιεκκύξηζε ηελ 
πεξηνρή, θαη έλα ζαιάζζην ηέξαο, ην Γξάθνληα, γηα λα ηηκσξήζεη ηελ θαπρεζηά ηεο 
Καζζηόπεο.
Καη' άιινπο ην ζαιάζζην απηό ηέξαο, πνπ Θα ηηκσξνύζε ηελ Καζζηόπε, ήηαλ ην 
θνβεξό Κήηνο, πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ νκώλπκν αζηεξηζκό.





ΚΑΙΟΠΗ
• Η Καζζηόπε είλαη αζηεξηζκόο πνπ ζεκεηώζεθε πξώηε θνξά ζηελ αξραηόηεηα από 

ηνλ Πηνιεκαίν θαη είλαη έλαο από ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνύο πνπ ζέζπηζε ε 

Γηεζλήο Αζηξνλνκηθή Έλσζε. Η Καζζηόπε βξίζθεηαη νιόθιεξε ζην βόξεην 

εκηζθαίξην ηεο νπξάληαο ζθαίξαο, είλαη κάιηζηα ηόζν βόξεηνο αζηεξηζκόο ώζηε 

ζηα ρξόληα καο είλαη ζρεδόλ αεηθαλήο από ηελ Διιάδα. Σπλνξεύεη κε ηνπο εμήο 5 

αζηεξηζκνύο: Κεθέα, Σαύξα, Αλδξνκέδα, Πεξζέα θαη Κακεινπάξδαιε. 

Αλαγλσξίδεηαη εύθνια ζηνλ νπξαλό από ην ραξαθηεξηζηηθό «δηγθ -δαγθ», πνπ 

ζρεκαηίδνπλ ηα 5 θσηεηλόηεξα άζηξα ηεο (ηα β,α,γ,δ, θαη ε θαηά ζεηξά) θαη κνηάδεη 

κε αλνηθηό Μ ή W.





• Σηελ ειιεληθή κπζνινγία ε Καζζηόπε ήηαλ ε ζύδπγνο ηνπ Κεθέα, βαζηιηά ηεο 

Αηζηνπίαο, γλσζηή από ηνλ κύζν ηεο Αλδξνκέδαο θαη ηνπ Πεξζέσο. Η Καζζηόπε 

ήηαλ ζύδπγνο ηνπ Κεθέα θαη κεηέξα ηεο Αλδξνκέδαο. Δπεηδή ε Καζζηόπε 

θαπρήζεθε όηη ήηαλ νκνξθόηεξε από ηελ Ήξα θαη από ηηο Νεξείδεο, πξνθάιεζε ηελ 

νξγή ηεο Ήξαο θαη ησλ Νεξείδσλ, πνπ δήηεζαλ από ηνλ ζεό ηεο ζάιαζζαο, ηνλ 

Πνζεηδώλα, λα ηελ ηηκσξήζεη. Τόηε ν Πνζεηδώλαο έζηεηιε έλα θήηνο, έλα θνβεξό 

ζαιάζζην ηέξαο, πνπ θαηέζηξεθε ηα παξάιηα ηεο ρώξαο ηεο Καζζηόπεο. Γηα λα 

εμεπκεληζζεί ν Πνζεηδώλαο, ην βαζηιηθό δεύγνο ππνρξεώζεθε λα δώζεη ηελ 

Αλδξνκέδα λα ηε θάεη ην ηέξαο. Τόηε εκθαλίζζεθε ν Πεξζέαο θαη ηε γιίησζε. Μεηά 

ηνλ ζάλαηό ηεο, ε Καζζηόπε κεηακνξθώζεθε ζηνλ αζηεξηζκό, όπσο θαη νη 

ππόινηπνη ήξσεο ηνπ κύζνπ. Παληνύ ζηελ αξραία Διιάδα ην βαζηθό ζρήκα ζηνλ 

αζηεξηζκό αληηζηνηρνύζε ζε κία γπλαίθα θαζηζκέλε πάλσ ζε έλα ζξόλν.



ΠΔΡΔΑ
• O Πεξζέαο είλαη αζηεξηζκόο πνπ ζεκεηώζεθε ζηελ αξραηόηεηα από ηνλ Πηνιεκαίν 

θαη είλαη έλαο από ηνπο 88 επίζεκνπο αζηεξηζκνύο πνπ ζέζπηζε ε Γηεζλήο 

Αζηξνλνκηθή Έλσζε. Σπλνξεύεη κε ηνπο αζηεξηζκνύο 

Κακεινπάξδαιε, Καζζηόπε, Αλδξνκέδα, Τξίγσλν, Κξηό, Ταύξν θαη Ηλίνρν. 

Βξίζθεηαη νιόθιεξνο ζην βόξεην εκηζθαίξην ηεο νπξάληαο ζθαίξαο. Δίλαη 

ακθηθαλήο ζηελ Διιάδα, είλαη νξαηόο νιόθιεξνο, θπξίσο ηηο ρεηκσληάηηθεο λύρηεο.

• Ο Πεξζεύο πξνζσπνπνηήζεθε από ηελ αξραηόηεηα σο ν ήξσαο πνπ έζσζε ηελ 

Αλδξνκέδα ζηνλ ζρεηηθό κύζν. Παξηζηάλεηαη σο λένο, θνξώληαο ηα ηαιάξηα (ηα 

θηεξσηά ζαλδάιηα), λα θξαηά ζην αξηζηεξό ηνπ ρέξη ην Γνξγόλεηνλ, ηελ θεθαιή ηεο 

Μέδνπζαο, θαη ζην δεμί ηελ άξπελ, δώξν ηνπ Δξκή. Ο Άξαηνο πεξηγξάθεη ηνλ 

Πεξζέα λα «ζεθώλεη ζθόλε ζηνλ νπξαλό», ίζσο από ην γεγνλόο όηη ηα πόδηα ηνπ 

εκθαλίδνληαη λα αθνπκπνύλ πάλσ ζηνλ Γαιαμία, θαζώο ηξέρεη λα ζώζεη ηελ 

Αλδξνκέδα. Τνλ ραξαθηεξίδεη αθόκα κε ην επίζεην πεξηκήθεηνο, πνιύ 

ςειόο, δηθαηνινγεκέλα αθνύ έρεη κήθνο 28 κνίξεο.





ΚΗΦΔΙΓΔ
• Κεθείδεο: νη δείθηεο ησλ απνζηάζεσλ ηνπ Σύκπαληνο

• ε πνιιά αζηξηθά ζκήλε απαληώληαη αζηέξεο πνπ κεηαβάιινπλ ηε ζπλνιηθή παξαγσγή 
θσηόο ηνπο πεξηνδηθά. Σέηνηνη αζηέξεο νλνκάδνληαη κεηαβιεηνί θαη νη γλσζηόηεξνη ζηα 
αλνηρηά ζκήλε κεηαβάιινληαη πεξηνδηθά θαη νλνκάδνληαη Κεθείδεο.
ην ζρήκα πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη ε θακπύιε ηεο θαηλόκελεο ιακπξόηεηαο, γηα 
έλαλ κεηαβιεηό Κεθείδα, ζπλαξηήζεη ηνπ ρξόλνπ.

• (Απόιπηε ιακπξόηεηα νλνκάδνπκε ηελ νιηθή αθηηλνβνινύκελε ηζρύ πνπ εθπέκπεηαη 
από έλα νπξάλην ζώκα πξνο όιεο ηηο θαηεπζύλζεηο.Φαηλόκελε ιακπξόηεηα νλνκάδνπκε 
ηελ αθηηλνβνινύκελε ηζρύ πνπ δερόκαζηε ζ' έλα ηεηξαγσληθό εθαηνζηό ηνπ θαηόπηξνπ 
ηνπ ηειεζθνπίνπ. Η θαηλόκελε ιακπξόηεηα εμαξηάηαη όρη κόλν από ηελ απόιπηε 
ιακπξόηεηα αιιά επίζεο θαη από ηελ απόζηαζε. Έηζη γλσξίδνληαο θαη ηελ απόιπηε θαη 
ηελ θαηλόκελε ιακπξόηεηα, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε ηελ απόζηαζε ηνπ νπξαλίνπ 
ζώκαηνο).
Σππηθόο εθπνζσπνο ησλ Κεθεηδώλ είλαη ν αζηέξαο δ ηνπ Κεθέα. Η κεηαβιεηόηεηα ηνπ δ 
Κεθέα παξαηεξήζεθε πξώηε θνξά ην 1784 από ηνλ Άγγιν αζηξνλόκν John Goodricke
(1764 - 1786), ν νπνίνο ππνιόγηζε ζσζηά ηελ πεξίνδό ηεο. Μεηά από 125 ρξόληα 
απνδείρζεθε όηη ν δηπιαζηαζκόο ηεο θαηλόκελεο ιακπξόηεηαο ηνπ, θάζε 5,366 
εκέξεο, αληηζηνηρεί ζε κηα δηαθύκαλζε ηνπ θαηλνκέλνπ κεγέζνπο ηνπ κεηαμύ 2,8 θαη 4,8.



• Γεληθά, ηα άζηξα απηά είλαη θίηξηλα, θαη εληέιεη όρη πην θόθθηλα από αζηέξηα θαζκαηηθνύ 

ηύπνπ G0. Μέρξη ζήκεξα ζηνλ γαιαμία καο έρνπλ αλαγλσξηζηεί πεξηζζόηεξνη από 700 

«θιαζηθνί» θεθείδεο, από ηνπο νπνίνπο νη πεξηζζόηεξνη έρνπλ πεξηόδνπο ηεο ηάμεσο ησλ 

5 εκεξώλ. Με γπκλό κάηη κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε πεξίπνπ 12 ηέηνηνπο 

αζηέξεο, όπσο ν δέιηα Κεθέα (δ Cephei), ν ήηα αεηνύ (ε Aquilae), o δήηα Γηδύκσλ (δ 

Geminorum) θ.ά.



• Κεθείδεο κπνξνύκε λα παξαηεξήζνπκε θαη κέζα ζε ζθαηξσηά ζκήλε ηνπ Γαιαμία καο, πνπ 

βξίζθνληαη θνληά ζην θέληξν ηνπ. Οη πεξίνδνη απηώλ ησλ θεθεηδώλ είλαη ζελήζσο 12 έσο 20 

κέξεο. Η πεξίνδνο ησλ θεθεηδώλ όπσο απέδεημε ν Eddington, είλαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηεο 

ηεηξαγσληθήο ξίδαο ηεο κέζεο ππθλόηεηαο ηεο κάδαο ηνπο. Ο κεραληζκόο πνπ πξνθαιεί ηελ 

πεξηνδηθή κεηαβνιή ηεο ιακπξόηεηαο ησλ Κεθεηδώλ κάιινλ νθείιεηαη ζε αθηηληθέο θαη ζθαηξηθά 

ζπκκεηξηθέο αλαπάιζεηο ησλ αλώηεξσλ εμσηεξηθώλ ζηξσκάησλ ηνπο.

• Τν γεγνλόο όκσο πνπ θάλεη ηδηάδνπζα ηελ θαηεγνξία ησλ θεθεηδώλ κεηαβιεηώλ αζηέξσλ είλαη 

όηη κέζσ απηώλ, ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε απνζηάζεηο ζην ζύκπαλ....

• Η αξρή έγηλε κε ηελ Henrietta Leavitt (1868-1921), ε νπνία κειέηεζε ην 1912 νξηζκέλνπο Κεθείδεο

ζην Μηθξό Νέθνο ηνπ Μαγγειάλνπ (έλα γαιαμία δνξπθνξηθό ηνπ δηθνύ καο), αλαθάιπςε πσο 

ππάξρεη κηα ζρέζε αλάκεζα ζηελ πεξίνδν (P) κεηαβνιήο ιακπξόηεηαο θαη ην θαηλόκελν 

θσηνγξαθηθό κέγεζνο (mpg) ησλ Κεθεηδώλ:

• logP=αmpg+β

• Με ηελ παξαπάλσ ζρέζε κπνξνύκε λα θαηαζθεπάδνπκε κηα θιίκαθα κε ηε βνήζεηα «γεηηνληθώλ» 

Κεθεηδώλ, πνπ ε απόζηαζή ηνπο από εκάο είλαη γλσζηή. Σηε ζπλέρεηα ε ζρέζε κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ απνζηάζεσλ καθξηλώλ θεθεηδώλ. 

Πξάγκαηη, βξίζθνληαο ηελ πεξίνδν δηαθύκαλζεο ηνπ θσηόο ελόο θεθείδε πνπ δελ μέξνπκε ηελ 

απόζηαζή ηνπ, κπνξνύκε λα ππνινγίζνπκε από ηελ παξαπάλσ εμίζσζε ην θαηλόκελν κέγεζόο 

ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε θαηλόκελε ιακπξόηεηά ηνπ. Σπζρεηίδνληαο απηέο ηηο πνζόηεηεο κε ηηο 

αληίζηνηρεο ειηαθέο κπνξνύκε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ απόζηαζή ηνπ.

• Οη Κεθείδεο ινηπόλ, απνηεινύλ ηνπο δείθηεο απνζηάζεσλ ζην Σύκπαλ. 



• Ο ππνινγηζκόο απηώλ ησλ απνζηάζεσλ είλαη πνιύ ζεκαληηθόο θαη νινθιεξώζεθε από ηνλ Harlow

Sapley (1918), πνπ πέηπρε - πξνζδηνξίδνληαο ηηο απνζηάζεηο 230 θεθεηδώλ δηαζπαξκέλσλ ζ' νιόθιεξν 

ηνλ Γαιαμία καο - λα ζπζρεηίζεη ηελ πεξίνδν ησλ Κεθεηδώλ κε ην απόιπην κέγεζόο ηνπο (ή ηελ απόιπηε 

ιακπξόηεηά ηνπο) θαη λα παξνπζηάζεη ζε δηάγξακκα ην απνηέιεζκα απηήο ηεο ζπζρέηηζεο.

• Η δπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο απόζηαζεο ηνπ θεθείδε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία όηαλ απηόο αλήθεη ζε 

θάπνην αζηξηθό ζκήλνο, δηόηη ε απόζηαζή ηνπ εθθξάδεη θαη ηε κέζε απόζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζκήλνπο από ηνλ παξαηεξεηή.

• Η αλαθάιπςε ηεο δηαζηνιήο ηνπ ζύκπαληνο από ηνλ Edwin Hubble νθείιεηαη θαη ζηνπο Κεηθήδεο. Ο 

Hubble ην 1923 γηα πξώηε θνξά θαηάθεξε λα αλαιύζεη ζε κεκνλσκέλα άζηξα ην λεθέισκα ηεο 

Αλδξνκέδαο. Αλαθάιπςε ινηπόλ όηη νη ζπεηξνεηδείο βξαρίνλέο ηνπ πεξηείραλ κεξηθά άζηξα κεηαβιεηήο 

ιακπξόηεηαο ίδηαο κνξθήο κε ηνπο κεηαβιεηνύο Κεθείδεο ηνπ δηθνύ καο γαιαμηαθνύ ζπζηήκαηνο. O 

Hubble παξαηεξώληαο ηε θαηλόκελε ιακπξόηεηα ησλ Κεθεηδώλ ηεο Αλδξνκέδαο θαη εθηηκώληαο ηελ 

απόιπηε ιακπξόηεηά ηνπο από ηηο πεξηόδνπο ηνπο, κπόξεζε λα ππνινγίζεη άκεζα ηελ απόζηαζή ηνπο 

θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ απόζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ λεθειώκαηνο (ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ λόκν πνπ αλαθέξεη 

όηη ε θαηλόκελε ιακπξόηεηα είλαη αλάινγε ηεο απόιπηεο θαη αληηζηξόθσο αλάινγε ηνπ ηεηξαγώλνπ ηεο 

απνζηάζεσο ηνπ νπξαλίνπ ζώκαηνο). Με ηνλ ηξόπν απηό ν Ηubble ππνιόγηζε ηηο απνζηάζεηο θαη 

άιισλ γαιαμηώλ. ηε ζπλέρεηα από ηηο κεηαηνπίζεηο ησλ αηνκηθώλ θαζκαηηθώλ γξακκώλ 

απνξξόθεζεο, ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ λόκν Doppler, ππνιόγηζε ηηο ηαρύηεηεο απνκάθξπλζεο ησλ 

γαιαμηώλ, γηα λα θαηαιήμεη ζην ζπκπέξαζκα όηη, νη γαιαμίεο απνκαθξύλνληαη από ηνλ δηθό καο θαη 

κάιηζηα όζν κεγαιύηεξε είλαη ε απόζηαζή ηνπο από καο, ηόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ηαρύηεηα 

απνκάθξπλζήο ηνπο.



• Πξόζθαηεο παξαηεξήζεηο από ην Spitzer - ην δηαζηεκηθό ηειεζθόπην ηεο ΝΑSA - δείρλνπλ νη 

Κεθείδεο κπνξεί λα ράλνπλ κάδα θαη λα ζπξξηθλώλνληαη. Απηό ζα κπνξνύζε λα επεξεάζεη ηηο 

κεηξήζεηο ησλ απνζηάζεσλ ηνπο, αιιά θαη ησλ απνζηάζεσλ ησλ αζηξηθώλ ζκελώλ ζηα νπνία 

αλήθνπλ. Αλ όκσο ππάξρεη ζθάικα ζηηο απνζηάζεηο, ηόηε ζα ππάξρεη ζθάικα θαη ζηνλ ξπζκό 

δηαζηνιήο θαη ζηελ ειηθία ηνπ ζύκπαληνο.

• Πην ζπγθεθξηκέλα ε ππέξπζξε παξαηήξεζε ηνπ δέιηα Κεθέα έδεημε όηη ην ζπγθεθξηκέλν άζηξν 

θηλείηαη ζην δηάζηεκα κε πςειέο ηαρύηεηεο, σζώληαο ηελ κεζναζηξηθή ζθόλε ώζηε λα δεκηνπξγήζεη 

έλα ηόμν δόλεζεο ζην κπξνζηηλό κέξνο ηνπ. Μειεηώληαο ην κέγεζνο θαη ηε δνκή ηεο 

δόλεζεο, απνδεηθλύεηαη ηειηθά όηη ν δέιηα Κεθέαο ζπξξηθλώλεηαη ειαθξώο.







•Περσεύς (Λατινικά :Perseus, συντομογραφία: Per) είναι 

αστερισμός που σημειώθηκε στην αρχαιότητα από τον 

Πτολεμαίο και είναι ένας από τους 88 επίσημους αστερισμούς 

που θέσπισε η Διεθνής  Αστρονομική ένωση.

Ο Περσεύς προσωποποιήθηκε από την αρχαιότητα ως ο 

ήρωας που έσωσε την Ανδρομέδα στον σχετικό μύθο.

Περσεύς
• Σύνολο αστέρων: 158 (~136 ορατοί με γυμνό ματι)

• Τα πιο φωτινά άστρα: α Περσέως (Mirfak), β Περσέως (Algol)

•Αμφιφανής στην Ελλάδα, είναι ορατός ολόκληρος, κυρίως τις χειμωνιάτικες νύχτες

•Algol : 
•Είναι απο τους πρώτους μεταβλητούς αστέρες

.



Τα πιο φωτινά Άστρα
α Περσέα

Algol



•Το ανοιχτό σμήνος αστέρων Μ34 διαθέτει 75 ως 80 αστέρες, ενώ απέχει από τη Γη 

1.400 έτη φωτός.

•Τα ανοικτά σμήνη NGC 869και NGC 884 είναι 

γνωστά ως το «Διπλό Σμήνος»

•Το πλανητικό νεφέλωμα M76 (NGC 650) είναι γνωστό ως 

«Μικρός Αλτήρας»



•Είναι μεταβλητός αστέρασ εφόσων αποτελειται απο τον Algol A-B

•Το φαινόμενο μέγεθος του Αλγκόλ αλλάζει συχνά μεταξύ 2.3 και 3.5 σε μια περίοδο 2 

ημερών, 20 ωρών και 49 λεπτών











ΣΔΛΟ


