
Γεια σας 
Είμαι BΛ Άλλισον και θα ήθελα  να σας μιλήσω σήμερα για τις αύρες στο ηλιακό μας 
σύστημα.
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Το Φως βρίσκεται παντού
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Χάρη στις επιστημονικές ανακαλύψεις στα τηλεσκόπια, στην ανάλυση φάσματος και 
στη φωτογραφία, μπορούμε τώρα να δούμε πόσο όμορφος είναι ο ουρανός γύρω 
από τον πλανήτη μας, το ηλιακό μας σύστημα και όχι μόνο.
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NASA, ESA, SAO, CXC, JPL-Caltech, and STScI

Έχουμε αυτές τις υπέροχες εικόνες τώρα από το Χάμπλ και άλλες τεχνολογίες που 
μας επιτρέπουν να δούμε πέρα από το ορατό φάσμα, πέρα από το περιορισμένο 
όραμά μας.

Λαμβάνουν άραγε τα τηλεσκόπια το  Χάμπλ και άλλα  παρόμοια εικόνες σε 
πραγματικό χρόνο; Όχι πραγματικά. Όταν το Hubble κατεβάζει εικόνες, οι 
αστρονόμοι πρέπει να κάνουν πολλές προσαρμογές, όπως η προσθήκη χρώματος 
και η επικόλληση πολλών φωτογραφιών μαζί, για να πάρουν τα πρωτογενή 
δεδομένα που εισέρχονται και να δημιουργήσουν τις εικόνες που κυκλοφορούν στο 
κοινό.

Το Hubble λειτουργεί σαν ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, καταγράφοντας 
εισερχόμενα φωτόνια και το τηλεσκόπιο διαθέτει μια ποικιλία φίλτρων που μπορούν 
να εφαρμοστούν για να αφήσουν μόνο ένα συγκεκριμένο εύρος μήκους κύματος ή 
χρώμα φωτός.  Mπορεί να ανιχνεύσει φως σε όλο το ορατό φάσμα, καθώς και 
υπεριώδες και υπέρυθρο φως που είναι αόρατες για τα ανθρώπινα μάτια και θα 
τραβήξει πολλές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα. Στη συνέχεια, 
οι επιστήμονες συνδυάζουν τις εικόνες,  για παράδειγμα εκχωρούν μπλε φως στα 
δεδομένα που εισήλθαν μέσω του μπλε φίλτρου,  για να δημιουργήσουν μια 
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ολοκληρωμένη έγχρωμη εικόνα.
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Αυτή η όμορφη θέα της Ωρόρας πάρθηκε  από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
καθώς διέσχισε τον νότιο Ινδικό Ωκεανό στις 17 Σεπτεμβρίου 2011

Μπορώ να κοιτάζω τις εικόνες του Hubble όλη μέρα, αλλά τώρα χρειάζεται να 
συγκεντρωθώ λίγο πιο κοντά στο θέμα μου για αυτήν την παρουσίαση. Εδώ 
βλέπουμε πώς οι αστροναύτες στο ISS έχουν το δικό τους φωτεινό θέαμα απλά  
κοιτάζοντας προς τα κάτω τις αύρες της Γης.

Οι αύρες είναι ένα φωτεινό φαινόμενο που αποτελείται από ταινίες ή τόξα φωτός 
που εμφανίζονται στην ανώτερη ατμόσφαιρα των μαγνητικών πολικών περιοχών του 
πλανήτη και προκαλoύνται από την εκπομπή φωτός από άτομα που έχουν 
προσλάβει ηλεκτρόνια που επιταχύνονται κατά μήκος των γραμμών του μαγνητικού 
πεδίου του πλανήτη. (Ξέρω, ξέρω, τα είπα ξεκάθαρα, σωστά;)
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Χρειαζόμουν περισσότερο οπτικό υλικό, και έτσι βρήκα αυτήν την εικόνα που μου 
άρεσε και η οποία να περιγράφω τη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά που συμβαίνουν 
στο διάστημα που δεν βλέπουμε, αλλά τώρα γνωρίζουμε και αυτό είναι ένα 
παράδειγμα.

Ο Ήλιος μας στέλνει πολύ περισσότερα από τη θερμότητα και το φως. Εκπέμπει 
ενέργεια, ακτινοβολία και μικρά σωματίδια προς την τροχιά μας . Το προστατευτικό 
μαγνητικό πεδίο της Γης (που ονομάζεται μαγνητόσφαιρα) μας προστατεύει από τα 
περισσότερα από αυτά τα σωματίδια. Αλλά βλέπουμε ότι οι ηλιακοί άνεμοι μπορούν 
ακόμη να αντιδράσουν με τα φορτισμένα ατμοσφαιρικά αέρια της Γης ψηλά στην 
ατμόσφαιρα. Στη συνέχεια διοχετεύονται από το μαγνητικό μας πεδίο στους 
βόρειους και νότιους πόλους μας, όπως μας δείχνει αυτή η εικόνα.
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H αύρα όπως φαίνεται από την Αλάσκα, στις 3 Νοεμβρίου 2015.
Πνευματικά δικαιώματαQ Dora Miller

Ο τύπος των αερίων που βρίσκονται στην ατμόσφαιρά μας έχει ως αποτέλεσμα τα 
διαφορετικά χρώματα της Αύρας. Το οξυγόνο σε απόσταση περίπου 60 μιλίων 
εκπέμπει το γνωστό κίτρινο-πράσινο χρώμα, το οξυγόνο σε μεγαλύτερα υψόμετρα 
(περίπου 200 μίλια πάνω μας) δίνει όλες τις κόκκινες αύρες. Το Ιονικό Άζωτο παράγει 
το μπλε φως και το ουδέτερο Άζωτο εκπέμπει το κόκκινο-μωβ και τις κυματιστές 
άκρες.
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o Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι μόνο το ότι υπάρχουν 

αέρια , αλλά το υψόμετρο στο οποίο το δονούμενο  

σωματίδιο απελευθερώνει την ελαφριά του 

ενέργεια, όπως φαίνεται σε αυτό το διάγραμμα.

o Οι ραβδώσεις της κόκκινης αύρας εμφανίζονται στα 

υψηλότερα υψόμετρα όπου υπάρχει μεγάλη 

συγκέντρωση ατόμων και είναι ορατές μόνο κατά τη 

διάρκεια της πιο έντονης ηλιακής δραστηριότητας

o Οι ραβδώσεις πράσινης αύρας είναι οι πιο συχνές 

και εμφανίζονται σε χαμηλότερα υψόμετρα από τις 

κόκκινες ραβδώσεις όπου υπάρχει πολύ υψηλότερη 
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συγκέντρωση ατομικού οξυγόνου και αζώτου. Αυτά 

τα άτομα συγκρούονται μεταξύ τους μεταφέροντας 

ενέργεια που ακτινοβολεί  στο μήκος κύματος του 

πράσινου χρώματος.

o Οι ραβδώσεις της μπλε αύρας εμφανίζονται σε 

ακόμη χαμηλότερα υψόμετρα από τις πράσινες 

ραβδώσεις όπου το ατομικό οξυγόνο είναι 

ασυνήθιστο ενώ το μοριακό άζωτο είναι πιο 

συνηθισμένο. Εκπέμπουν την ενέργειά τους στο 

μήκος κύματος του μπλε χρώματος.

o Μη ορατές υπεριώδεις και υπέρυθρες ραβδώσεις 

έχουν επίσης παρατηρηθεί με τη χρήση  κατάλληλου 

εργαστηριακού εξοπλισμού. 

o Οι ραβδώσεις υπεριώδους ακτίνας έχουν επίσης 

παρατηρηθεί στον Άρη, τον Δία και τον Κρόνο.
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Φανταστείτε εάν η ατμόσφαιρα μας ήταν φτιαγμένη 
από αέριο νέον και νάτριο. Τότε θα βλέπαμε κόκκινο-
πορτοκαλί και κίτρινο αύρες!
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Ενώ η γήινη αύρα είναι πιθανώς μια από τις 

ομορφότερες  στο ηλιακό μας σύστημα, οι περισσότεροι 

άλλοι πλανήτες έχουν επίσης αύρες, 

συμπεριλαμβανομένων της Αφροδίτης, του Δία, του 

Πλούτωνα, του Κρόνου, του Ουρανού και του 

Ποσειδώνα. Θεώρησα, όταν ένας φίλος μου έστειλε μια 

εικόνα αύρας του Δία και του Κρόνου  ότι θάταν ένα 

τέλειο θέμα για μια παρουσίαση σε μια συνδιάσκεψη 

για Τον Μέγα Φωτοδότη την 5η Ακτίνα.

Ναι, πολλοί πλανήτες έχουν αύρες, αν και για μερικούς 
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ίσως να μην ισχύουν οι συνθήκες που αναφέρθηκαν, 

μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικές για τις αύρες 

τους.

Οι πρώτες ενδείξεις για τις αύρες πέρα από τη Γη ήρθε 

όταν το διαστημικό σκάφος Pioneer και Voyager πέρασε 

κοντά στους γιγαντιαίους πλανήτες τη δεκαετία του '70 

και του '80. Εντόπισαν αύρες στον Δία, τον Κρόνο, τον 

Ουρανό και τον Ποσειδώνα. Ένα άλλο διαστημικό 

σκάφος, το Pioneer Venus Orbiter, έδειξε ότι οι 

υπεριώδεις εκπομπές που προέρχονταν από τη 

νυχτερινή πλευρά της Αφροδίτης, μερικές φορές 

καλύπταν ολόκληρο το ημισφαίριο.

Με την έναρξη του διαστημικού τηλεσκοπίου  (Hubble 

Space Telescope )το 1990 έχουμε ακόμη περισσότερες 

ανακαλύψεις.

Αποκάλυψε ότι το ηφαιστειακό φεγγάρι του Δία, η Ιω, 

φαινόταν σαν να αναφλέγεται όταν ενεργητικά 

σωματίδια χτυπούσαν την ατμόσφαιρά του. Ο 

Γανυμήδης είχε  ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά 

οι επιστήμονες ήδη ήξεραν ότι το Γανυμήδης είχε το 

δικό του μαγνητικό πεδίο. Το 1996 ήταν το πρώτο 

φεγγάρι όπου επιβεβαίωσαν ότι είχε αύρα – με μια  
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πράσινη λάμψη. Το Hubble μας έδειξε επίσης ότι οι 

ίδιες αρχές που δημιούργησαν την Αύρα  της Γης 

ισχύουν και για την αύρα  του Γανυμήδη.
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This ultraviolet image of Jupiter was taken with the Hubble Space Telescope 
Imaging Spectrograph (STIS) on 26 November 1998, magnetic north pole

Εξαιρετικό χαρακτηριστικό αυράς που δείχνει τα «μαγνητικά ίχνη» τριών από τους 

δορυφόρους του Δία. Από το Io (κατά μήκος του αριστερού άκρου), από το Γανυμήδη  (κοντά 

στο κέντρο ακριβώς κάτω από το οβάλ αναφοράς) και από την Ευρώπη (ακριβώς κάτω και στα 

δεξιά του ακουστικού αποτυπώματος Ganymede)

Χρησιμοποιώντας μετρήσεις από διαστημικό σκάφος 

όπως το Cassini και τηλεσκόπια όπως το Hubble, οι 

φυσικοί μπόρεσαν να μελετήσουν αυτές τις αύρες σε 

άλλους πλανήτες μελετώντας την ηλεκτρομαγνητική 

ακτινοβολία που λαμβάνεται από τους πλανήτες. 

Ορισμένες εκπομπές μήκους κύματος είναι καλοί 

δείκτες της παρουσίας αύρων. Οι γίγαντες φυσικού 

αερίου στο ηλιακό μας σύστημα έχουν ισχυρά 

μαγνητικά πεδία, μια πυκνή ατμόσφαιρα και αυτά είναι 

βασικά συστατικά για να έχουν τις δικές τους αύρες.
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Η ακριβής φύση σε αυτές τις αύρες είναι ελαφρώς 

διαφορετική από τη Γη, καθώς οι ατμόσφαιρες και οι 

μαγνητόσφαιρες είναι διαφορετικές. Τα χρώματα, για 

παράδειγμα, εξαρτώνται από τα αέρια στην 

ατμόσφαιρα του πλανήτη. Αλλά η θεμελιώδης ιδέα 

πίσω από τις αύρες είναι η ίδια. Οι επιστήμονες 

γνωρίζουν τώρα ότι πολλά από τα φεγγάρια του Δία, 

συμπεριλαμβανομένων των Iω, Γανυμήδη και Europa, 

επηρεάζουν την μπλε αύρα που δημιουργείται από τον 

ηλιακό άνεμο. Η Iω, η οποία είναι λίγο μεγαλύτερη από 

το δικό μας φεγγάρι, είναι ηφαιστειακή και εκτοξεύει 

τεράστιες ποσότητες φορτισμένων σωματιδίων στη 

μαγνητόσφαιρα του Δία, παράγοντας μεγάλα ηλεκτρικά 

ρεύματα και φωτεινή υπεριώδη ακτίνα (UV).

Αυτή η εικόνα δείχνει τα μοναδικά «μαγνητικά ίχνη» 

τριών από τους δορυφόρους του Δία στην αυγή του Δία. 

Από την Iώ (κατά μήκος του αριστερού άκρου), από το 

Ganymede (κοντά στο κέντρο ακριβώς κάτω από το 

οβάλ αναφοράς) και από την Europa (ακριβώς κάτω και 

στα δεξιά του ακουστικού αποτυπώματος του 

Ganymede). Αυτές οι εκπομπές είναι αντίθετες με 

οτιδήποτε φαίνεται στη Γη και παράγονται από 

ηλεκτρικά ρεύματα που παράγονται στους δορυφόρους 

που στη συνέχεια ρέουν κατά μήκος του μαγνητικού 

πεδίου του Δία, και υφαίνονται μέσα και έξω από την 
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ανώτερη ατμόσφαιρά του.
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Μια σύνθετη εικόνα που δημιουργήθηκε συνδυάζοντας μια οπτική εικόνα του 2014 

που λήφθηκε από το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble και τις υπεριώδεις παρατηρήσεις 

των αύρων του το 2016. NASA / ESA

Ο υγρός, μεταλλικός πυρήνας υδρογόνου του Δία 

παράγει ένα μαγνητικό πεδίο που είναι 16 φορές πιο 

ισχυρό από αυτό της Γης. Τα σωματίδια του ηλιακού 

ανέμου που διαπερνούν τη μαγνητόσφαιρα της Γης 

προκαλούν τις αύρες στη Γη. Στον Δία, τα περισσότερα 

από τα σωματίδια βρίσκονται ήδη εκεί στη 

μαγνητόσφαιρα του Δία. 

Όμως, οι επιστήμονες που μελετούν τις εκτοξεύσεις 

μάζας όπως τις ηλιακές εκλάμψεις ή τις μαγνητικές 
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καταιγίδες βλέπουν το μοτίβο της αυξημένης αύρας στη 

μαγνητόσφαιρα της Γης, και μετά 2 εβδομάδες 

αργότερα το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στον Δία, 

αυξάνοντας τη δραστηριότητα αύρας του Δία. Στη 

συνέχεια προχωράμε στον Κρόνο. Ο Hubble έδειξε 

επίσης στους επιστήμονες ότι η αυρική διαδικασία 

συνδέεται και  με κάποια άλλη δραστηριότητα στον ίδιο 

τον πλανήτη (ή όπως είδαμε με τον Δία, από τη 

δραστηριότητα των δορυφόρων του).
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Η εκπομπή ακτίνων Χ του Δία (σε ματζέντα και λευκό, για το πιο φωτεινό 

σημείο) που φωτογραφήθηκε  ως μια στεφανιαία εκτόνωση μάζας (CME) 

φτάνει στον πλανήτη  αφού υποχωρήσει ο ηλιακός άνεμος. Εικόνα: Joseph 

DePasquale, Smithsonian Astrophysical Observatory Chandra X-ray Center

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα «βόρεια φώτα» του 

γίγαντα φυσικού αερίου είναι εκατοντάδες φορές πιο 

ενεργητικά από αυτά που βρίσκονται στον πλανήτη μας

Οι ηλιακές καταιγίδες πυροδοτούν τα έντονα «βόρεια 

φώτα» του Δία δημιουργώντας μια νέα ακτίνα Χ που 

είναι οκτώ φορές φωτεινότερη από την κανονική και 

εκατοντάδες φορές πιο ενεργητική από τις γήινες 

ακτίνες της γης, σύμφωνα με νέα ερευνητικά ευρήματα.
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Οι επιστήμονες λένε ότι υπάρχει συνεχής αγώνας 

δύναμης μεταξύ του ηλιακού ανέμου και της 

μαγνητόσφαιρας του Δία, οπότε μελετούν αυτό το 

αποτέλεσμα.
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Το βλέπου εδώ σε δράση
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Οι αστρονόμοι που χρησιμοποιούν το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble της NASA / ESA έχουν 

τραβήξει μια σειρά θεαματικών εικόνων που παρουσιάζουν τις κυματιστές αύρες στο 

βόρειο πόλο του Κρόνου. Οι παρατηρήσεις λήφθηκαν με υπεριώδες φως και οι εικόνες που 

προέκυψαν παρέχουν στους αστρονόμους την πιο ολοκληρωμένη εικόνα μέχρι στιγμής της 

βόρειας αύρας του Κρόνου.

Στον Κρόνο, οι ισχυρότερες αύρες βρίσκονται στις ζώνες UV και 
υπέρυθρης ακτινοβολίας του φάσματος χρωμάτων και έτσι δεν θα ήταν 
ορατές στο ανθρώπινο μάτι. Ωστόσο, έχουν εντοπιστεί πιο αδύναμες (και 
πιο σπάνιες) ροζ και μοβ αύρες
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Το διαστημικό τηλεσκόπιο 

Hubble καταγράφει την αύρα 

του Κρόνου. NASA / ESA / 

Χαμπλ
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Αυτοί οι στρόβιλοι κόκκινου φωτός είναι μια αύρα στο νότιο 

πόλο του Κρόνου. Η εικόνα προσφέρθηκε από τη NASA / ESA / 
STScI / A. Schaller.

Αυτοί οι στρόβιλοι κόκκινου φωτός είναι μια αύρα στο νότιο πόλο του Κρόνου.
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Εικόνα :J.T. Trauger (Jet Propulsion Laboratory) 
and NASA/ESA

Αυτή είναι η πρώτη εικόνα της υπεριώδους αύρας του Κρόνου που τραβήχτηκε από 
το Διαστημικό Τηλεσκόπιο Imaging Spectrograph (STIS) πάνω στο Διαστημικό 
Τηλεσκόπιο Hubble τον Οκτώβριο του 1997. Αυτές οι εικόνες αποκαλύπτουν 
λεπτομέρειες που δεν έχουν δει ποτέ πριν από τη βόρεια και νότια πολική αύρα του 
Κρόνου, που υψώθηκε πάνω από χίλια μίλια πάνω από τα σύννεφα .
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Τον Αύγουστο του 2010, ο Δρ Jonathan Nichols του Πανεπιστημίου του Λέστερ συνέδεσε τους 
παλμούς με μια υπεριώδη λάμψη που φωτίζει την ανώτερη ατμόσφαιρα κοντά στους 
πόλους.

Οι επιστήμονες γνώριζαν για λίγο ότι ο Κρόνος εκπέμπει ραδιοκύματα από τις 
πολικές περιοχές του κάθε 11 ώρες, δηλαδή το μήκος της ημέρας του Κρόνου. 
Υπήρχε όμως ένα μυστήριο εδώ. Ο χρόνος των παλμών άλλαξε με την πάροδο των 
ετών, οπότε τι προκάλεσε αυτό; Η υπόθεση που κάνουν τώρα  οι επιστήμονες είναι 
ότι αυτό που προκαλεί την αύρα προωθεί  επίσης και  τους παλμούς των 
ραδιοκυμάτων.
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Η κλίση του Ουρανού αναγκάζει 
ουσιαστικά τον πλανήτη να 
περιστρέφεται γύρω από τον Ήλιο, 
στα πλαγίως ο άξονας της 
περιστροφής του σχεδόνδείχνει στον 
Ήλιο.

(Εικόνα: NASA and Erich Karkoschka, 
U. of Arizona)

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας είναι γνωστό ότι έχουν 

καλά καθορισμένες αύρες όταν ειδωθούν σε υπεριώδη 

ακτινοβολία.

Ο Ουρανός περιστρέφεται σε έναν άξονα που έχει κλίση 

τόσο πολύ που ο πλανήτης περιστρέφεται ουσιαστικά 

γύρω από κάθε πλευρά του. Το μαγνητικό πεδίο του 

Ουρανού είναι επίσης κεκλιμένο σε γωνία 60 μοιρών 

από τον άξονα περιστροφής (για σύγκριση, ο 

μαγνητικός άξονας της Γης έχει κλίση μόνο περίπου 11 

μοίρες από τον άξονα περιστροφής του.)
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Λόγω της περίεργης κλίσης του Ουρανού, οι αύρες που 

έβλεπε ο Ηubble το 2011 είναι διαφορετικές από αυτές 

που έβλεπε το Voyager 2 το 1986

Το 1986, ο Ουρανός βρισκόταν στο σημείο  του 

ηλιοστασίου στην τροχιά του, με τον άξονα του 

στραμμένο στον ήλιο. Η οπτική  του Hubble το 2011 για 

τις αύρες του Ουρανού,  εμφανίστηκαν κατά τη 

διάρκεια της ισημερίας του πλανήτη, όταν ο άξονας 

περιστροφής του πλανήτη είναι κάθετος προς τον ήλιο, 

έναν προσανατολισμό που επιτρέπει σε κάθε έναν από 

τους μαγνητικούς πόλους του πλανήτη να κοιτάζει τον 

ήλιο μία φορά κάθε μέρα.
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Αυτές είναι από τις πρώτες καθαρές εικόνες, που λαμβάνονται από 
την απόσταση της Γης, για να δείξουν τις αύρες στον πλανήτη 
Ουρανός.

Εικόνα:NASA, ESA, and L. Lamy (Observatory of Paris, CNRS, CNES)

Αυτές οι υπεριώδεις εικόνες τραβήχτηκαν κατά τη στιγμή της αυξημένης 
ηλιακής δραστηριότητας τον Νοέμβριο του 2011, που διαδοχικά 
πυροδότησαν τη Γη, τον Δία και τον Ουρανό με φορτισμένα σωματίδια 
από τον Ήλιο

Αυτές οι αύρες είναι πιο αμυδρές από τiwς αντίστοιχους της Γης και 
διαρκούν μόνο μερικά λεπτά, σε αντίθεση με αυτές του πλανήτη μας, οι 
οποίες μπορεί να διαρκέσουν για ώρες κάθε φορά.
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Εδώ βλέπουμε τον Ποσειδώνα, με μερικά βελτιωμένα φίλτρα χρωμάτων για τον πιο 
σαφή προσδιορισμό των περιοχών του.
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Εικόνα :NASA/ESA, L. Sromovsky, and P. Fry (University of Wisconsin-Madison)

Και αυτή η εικόνα πάρθηκε  άνοιξη στον Ποσειδώνα (έναν πολύ κρύο πλανήτη). Ο 
Hubble αποκάλυψε αύξηση της φωτεινότητας του Ποσειδώνα στο νότιο ημισφαίριο, 
και οι αστρονόμοι θεωρούν ότι αυτή η αύξηση είναι προάγγελος της εποχιακής 
αλλαγής.
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Ερμής

Ο Ερμής έχει επίσης μαγνητόσφαιρα και έτσι μπορούμε να περιμένουμε 
αύρα και εκεί. Δυστυχώς, ο Ερμής είναι πολύ μικρός και πολύ κοντά στον 
ήλιο για να διατηρήσει μια ατμόσφαιρα, που σημαίνει ότι ο πλανήτης δεν 
έχει μόρια για να τα διεγείρει ο ηλιακός άνεμος και έτσι αυτός είναι 
πιθανώς ο μόνος πλανήτης στο ηλιακό μας σύστημα που δεν έχει αύρες.
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Η Αφροδίτη, όπως μας λένε οι αστρονόμοι, μπορεί να έχει αύρες, αλλά 
μπορεί να είναι δύσκολο να τις δούμε μέσα από όλα τα σύννεφα. Εδώ 
βλέπουμε 2 εικόνες της Αφροδίτης, με σύννεφα (πάνω) και χωρίς σύννεφα 
(κάτω).

Σε αντίθεση με τη Γη, η Αφροδίτη και ο Άρης δεν έχουν λιωμένο, ρευστό πυρήνα για 
να δημιουργήσουν ένα ισχυρό μαγνητικό πεδίο σε όλο τον πλανήτη. Αλλά ενώ 
κανένας από αυτούς τους πλανήτες δεν έχει μαγνητικό πεδίο μεγάλης κλίμακας, και 
οι δύο έχουν ατμόσφαιρα. Καθώς ο ηλιακός άνεμος αλληλεπιδρά με την 
ατμόσφαιρα της Αφροδίτης με τα πιο φορτισμένα σωματίδια, δημιουργεί ή 
προκαλεί μαγνητικό πεδίο. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από το διαστημικό σκάφος 
Venus Express, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτό το μαγνητικό πεδίο εκτείνεται 
μακριά από τον ήλιο για να σχηματίσει μια ουρά που ανακατευθύνει τα 
επιταχυνόμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα και σχηματίζει μιαν αύρα.
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Μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα τη διαφορά στις μαγνητόσφαιρες της 
Αφροδίτης (πάνω) και του Άρη (κάτω) σε σύγκριση με τη Γη

Η Αφροδίτη δεν έχει το δικό της πλανητικό μαγνητικό 

πεδίο, αλλά οι λάμψεις φωτός από τον πλανήτη έχουν 

αναγνωριστεί ως αύρες. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν 

ότι η ίδια διαδικασία που προκαλεί αύρες στη Γη μπορεί 

να σχηματίσει μια γιγαντιαία μαγνητική φυσαλίδα γύρω 

από την Αφροδίτη, επιτρέποντας την εμφάνιση αύρων. 

Αυτή είναι η μαγνητική ουρά της Αφροδίτης, η οποίο 

σχηματίστηκε από την αλληλεπίδραση της ιονόσφαιρας 

και του ηλιακού ανέμου. Το γεγονός ότι η μαγνητική 

επανασύνδεση μπορεί να συμβεί μέσα στη μαγνητική 

ουρά της Αφροδίτης υποδηλώνει ότι οι αύρες είναι η 
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αιτία του φωτός που έχουν παρατηρήσει οι επιστήμονες 

που εκπέμπεται  από αυτόν τον πλανήτη.

Εδώ σε αυτήν την εικόνα μπορείτε να δείτε καθαρά τη 

διαφορά στις μαγνητικές σφαίρες της Αφροδίτης (πάνω) 

και του Άρη (κάτω) σε σύγκριση με τη Γη
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Τοποθεσίες 19 αυρικών ανιχνεύσεων 

(απεικονίζονται ως λευκοί κύκλοι) στον 

Κόκκινο Πλανήτη που έκανε η Mars

Express κατά τη διάρκεια 113 νυχτερινών 

τροχιών μεταξύ 2004 και 2014. Εικόνα: 

βάσει δεδομένων από τον J.-C. Οι Gérard
et al. (2015)

Ο Άρης, ακόμη και χωρίς παγκόσμιο μαγνητικό πεδίο 

όπως η Γη, έχει σημαντικά, εντοπισμένα μαγνητικά 

πεδία, οπότε έχει αύρα. Αυτά τα εντοπισμένα μαγνητικά 

πεδία είναι τα απομεινάρια ενός πολύ μεγαλύτερου, 

πλανητικού μαγνητικού πεδίου που εξαφανίστηκε 

καθώς ο πυρήνας του πλανήτη ψύχθηκε. Η 

αλληλεπίδραση μεταξύ του ηλιακού ανέμου και της 

Αρειανής ατμόσφαιρας δημιουργεί «διακριτές» αύρες 

που περιορίζονται στις περιοχές του πεδίου του φλοιού.

Ο ανιχνευτής του European Mars Express ήταν ο πρώτος 
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που ανακάλυψε τις αρειανές αύρες το 2005. Ενώ 

βρίσκονται στην περιοχή υπεριώδους ακτινοβολίας, εάν 

επρόκειτο να σταθείτε στην επιφάνεια του Άρη, υπάρχει 

πιθανότητα να δείτε μια ορατή λάμψη, αλλά θα ήταν 

πολύ αχνή επειδή η Αρειανή ατμόσφαιρα είναι 140 

φορές πιο λεπτή από τη γη, οπότε υπάρχει λιγότερη 

πιθανότητα να προσκρούσουν φορτισμένα σωματίδια 

σε ατμοσφαιρικά μόρια.
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NASA’s Η ατμόσφαιρα του Άρη (MAVEN) 
Παρατηρώντας τα Χριστουγεννιάτικα Φώτα της αύρας πάνω στον Άρη

Μια πρόσφατη ανακάλυψη από την αποστολή MAVEN έδειξε ότι ο Άρης έχει επίσης 
πολύ μεγαλύτερες αύρες απλωμένες στο βόρειο ημισφαίριο, και πιθανώς και 
ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή η διάχυτη αύρα είναι το αποτέλεσμα των ηλιακών 
ενεργητικών σωματιδίων που πέφτουν ως βροχή στην Αρειανή ατμόσφαιρα, και όχι 
σωματίδια από τον ηλιακό άνεμο που αλληλοεπιδρούν με το  μαγνητικό πεδίο.
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Ο Άρης από το Hubble in 2016 (NASA, ESA, Hubble Heritage Team)

Το MAVEN έχει διαφορετικά όργανα που μελετούν τόσο την ατμόσφαιρα 
όσο και το διαστημικό περιβάλλον του Άρη, και έτσι ανακαλύφτηκε ότι τα 
δύο όργανα είδαν κάτι ασυνήθιστο ταυτόχρονα. Κάθε φορά που ο 
ηλιακός αναλυτής ιόντων κατέγραφε  μια εισροή πρωτονίων από τον 
ήλιο, το υδρογόνο στην ανώτερη ατμόσφαιρα του Άρη καταγράφηκε να 
φωτίζεται από τον φασματογράφο υπεριώδους ακτινοβολίας.
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Εικόνα: NASA’s Goddard Space Flight Center

Ο ηλιακός άνεμος συσσωρεύεται μπροστά από τον Άρη σε ένα τόξο, το οποίο 
εμποδίζει τα φορτισμένα σωματίδια να φτάσουν στο μεγαλύτερο μέρος της 
ατμόσφαιρας. Ωστόσο, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά από το διαστημικό σκάφος 
MAVEN της NASA,ότι ορισμένα πρωτόνια ηλιακού ανέμου μπορούν να περάσουν 
πέρα από το  τόξο με το να  συνδέονται πρώτα με ηλεκτρόνια από την ανώτερη 
ατμόσφαιρα του Άρη για να σχηματίσουν άτομα υδρογόνου. Επειδή αυτά τα άτομα 
υδρογόνου είναι ηλεκτρικά ουδέτερα, μπορούν να περάσουν αυτό το  τόξο και να 
δημιουργήσουν μια υπεριώδη αύρα πρωτονίων στην φωτεινή πλευρά του Άρη.
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Βελτιωμένη έγχρωμη πλανητική προβολή του Πλούτωνα, που λήφθηκε όταν   της

το διαστημικό σκάφος NASA New Horizons 280.000 μίλια (450.000 χιλιόμετρα) 

μακριά.

Συντελεστές: NASA / JHUAPL / SwRI

Δεν ήθελα να ξεχάσω τον Πλούτωνα σε αυτήν τη συζήτηση. Και όπως είδαμε όταν 
βγήκαν οι φωτογραφίες πριν από λίγα χρόνια, ο Πλούτωνας έχει πράγματι καρδιά –
μια  από τις  χαρακτηριστικές φωτογραφίες  της New Horizons που πάρθηκε κατά τη 
διάρκεια της πτήσης  κοντά του.
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Τα συγκριτικά μεγέθη της ατμόσφαιρας του Πλούτωνα και της Γης.
(Εκόνα: Πρόγραμμα σπουδών προσομοίωσης, www.PlutoSafari.com)

Έτσι, ο Πλούτωνας έχει αύρα; Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο Πλούτωνας μπορεί να 
έχει ιονόσφαιρα και ασθενές μαγνητικό πεδίο. Οι New Horizons αναζητούν και τα 
δύο, αλλά οι πιθανότητες εύρεσης αυρών στον ουρανό του Πλούτωνα είναι πολύ 
λίγες, λένε οι επιστήμονες, επειδή το μαγνητικό του πεδίο είναι απίθανο να εστιάσει 
τα σωματίδια σε μια μικρή περιοχή της ατμόσφαιρας και ο ηλιακός άνεμος πιθανώς 
εκτρέπεται πολύ μακριά γύρω από τον Πλούτωνα, όπως φαίνεται σε αυτήν την 
εικόνα.
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Καφέ νάνος με κόκκινη αύρα.
Chuck Carter και Gregg Hallinan / Caltech

Είναι το ηλιακό μας σύστημα το μόνο με πλανητική αύρα; Πολύ απίθανο.

Οι περισσότεροι πλανήτες εκτός του ηλιακού μας συστήματος είναι πολύ 
σκοτεινοί σε σύγκριση με το γονικό τους αστέρι για να δούμε αν έχουν 
αύρες. Αλλά οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρόσφατα έναν καφέ νάνο 18 
έτη φωτός από τη Γη που πιστεύεται ότι έχει μια φωτεινή κόκκινη αύρα. 
Αυτό αυξάνει τη δυνατότητα ανακάλυψης άλλων εξωπλανητών με 
ατμόσφαιρες και μαγνητικά πεδία που έχουν τις δικές τους αύρες.
Τέτοιες ανακαλύψεις είναι συναρπαστικές και όμορφες, αλλά είναι επίσης 
επιστημονικά χρήσιμες. Η διερεύνηση των ωρών δίνει στους επιστήμονες 
δελεαστικές ενδείξεις για το μαγνητικό και σωματιδιακό περιβάλλον ενός 
πλανήτη και θα μπορούσαν να κατανοήσουν περαιτέρω την 
αλληλεπίδραση των φορτισμένων σωματιδίων και των μαγνητικών 
πεδίων. Αυτό θα μπορούσε ακόμη και να ξεκλειδώσει τις απαντήσεις σε 
άλλα προβλήματα φυσικής, όπως η πυρηνική σύντηξη.
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«Η αύρα κάθε μορφής ζωής μπορεί να οριστεί ως η 

ποιότητα μιας σφαίρας ακτινοβολίας»

➢ Η αύρα ορίζεται από το λεξικό της Οξφόρδης ως η διακριτική ατμόσφαιρα ή ποιότητα 

που περιβάλλει και δημιουργείται από ένα άτομο, πράγμα ή μέρος.

➢ Προέρχεται από τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά, αύρα σημαίνει άνεμος, αεράκι 

ή αναπνοή

➢ Ο Δάσκαλος DK μας λέει ότι η αύρα αναφέρεται συνήθως με όρους ως προς το χρώμα 

και το φως, με βάση το όραμα αυτού που το βλέπει και το όχημα που χρησιμοποιείται.

➢ Δύο λέξεις μόνο περιγράφουν μια αύρα από την άποψη της απόκρυφης γνώσης και 

είναι «ποιότητα» και « hσφαίρα επιρροής»

➢ Αυτό που πραγματικά βλέπει ένας διορατικός στην αύρα είναι η ποιότητα μιας 

σφαίρας ακτινοβολίας (δηλαδή, το αστρικό εύρος δονήσεων ενός ατόμου / ομάδας)

(MNE I Page 752)

Αλλά  εκείνο που θέλω να θίξω είναι λίγο πιο εσωτερικό. 

Βλέπουμε τι κάνει η επιστήμη, αλματωδώς, με 

απεικόνιση υψηλής ανάλυσης της πλανητικής αύρας, 

των αστεριών και άλλων γαλαξιών. Φέρνουν το αόρατο 

στο ορατό μας και απεικονίζουν μέσω της επιστήμης 

πολλές απόκρυφες έννοιες που γνωρίζουν οι 

αποκρυφιστές εδώ και  πολύ καιρό.

Οι Αύρες πήραν το όνομά τους από τη θεά της Αυγής και 

είναι όμορφες παραστάσεις φωτός. Με την επιστήμη 

γνωρίζουμε τώρα ότι προκαλούνται από ηλιακό άνεμο 

34



και στεφανιαίες εκρήξεις. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα σε αύρα και αύρα (άνεμο), καθώς η 

λέξη αύρα αρχικά σήμαινε άνεμο, αεράκι ή αναπνοή. 

Και οι δύο εκπέμπουν εκπομπές φωτός. Γι' αυτό θέλω 

να σας αφήσω  να σκεφτείτε σχετικά και σας παραθέτω 

τι μας λέει ο Διδάσκαλος DK για τις αύρες.

Λέει «Η αύρα κάθε μορφής ζωής μπορεί να οριστεί ως 

η ποιότητα μιας σφαίρας ακτινοβολίας»

Η αύρα ορίζεται από το λεξικό της Οξφόρδης 

ως η διακριτική ατμόσφαιρα ή ποιότητα που περιβάλλει 

και δημιουργείται από ένα άτομο, πράγμα ή μέρος.

Ο Διδάσκαλος DK μας λέει ότι η αύρα 

αναφέρεται συνήθως ως προς το χρώμα και το φως, με 

βάση το όραμα αυτού που το βλέπει και το όχημα που 

χρησιμοποιείται.

Δύο λέξεις περιγράφουν μόνο μια αύρα από 

την άποψη της απόκρυφης γνώσης και είναι «ποιότητα» 

και «σφαίρα επιρροής»

Αυτό που πραγματικά βλέπει ένας διορατικός στην 

αύρα είναι η ποιότητα μιας σφαίρας ακτινοβολίας 

(συνήθως το αστρικό εύρος των δονήσεων ενός ατόμου 

/ ομάδας)
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Νιρμανακαγια, οι θεϊκοί Στοχαστες

➢ This is the receptive group which receives impression from Shamballa in relation to the 

planetary creative purpose 

➢ Χτίζουν - μέσω στοχαστικού διαλογισμού - μια τεράστια δεξαμενή ισχυρών 

ενεργειών εμποτισμένων με τις ιδιότητες των επτά ενεργειών των επτά πλανητικών 

ακτίνων

➢ Είναι οι Θεματοφύλακες της ζωής, υπό την άμεση έμπνευση των Βούδων Δράσης

➢ Αναπτύσσουν αυτό το πνεύμα επταπλάσιας δεκτικότητας που θα τους κάνει ένα κανάλι 

για την εισροή ενεργειακών ακτίνων από τη Shamballa στην Ιεραρχία

➢ Η ενωμένη αύρα ή η περιοχή επιρροής τους και η έκταση της μαγνητικής και δυναμικής 

Τους ακτινοβολίας αντιστοιχεί  περίπου στην αύρα του ίδιου του πλανήτη

➢ Περιέχουν (μέσα στις τάξεις τους) Μέλη που ταυτίζονται με τους Κύριους των επτά 

ακτίνων.

(ΜΝΕ II Σελ 210)

Οι Nirmanakayas είναι οι θείοι Ενατενιστές. Αυτή είναι 

η δεκτική ομάδα που δέχεται εντύπωση από την 

Σαμπάλλα σε σχέση με τον πλανητικό δημιουργικό 

σκοπό. Στη συνέχεια, στο δικό τους επίπεδο ατμικής

δραστηριότητας, δομούν- μέσω στοχαστικού 

διαλογισμού - μια τεράστια δεξαμενή ισχυρών 

ενεργειών που εμποτίζονται με τις ιδιότητες των επτά 

ενεργειών των επτά πλανητικών ακτίνων. Είναι οι 

Θεματοφύλακες της Ζωής, υπό την άμεση έμπνευση των 

Βουδδών της Δράσης, και περνούν αιώνες στην 

πλανητική Τους υπηρεσία:
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α) Ενεργό στοχασμό του θείου Σκοπού.

β). Ανεπτυγμένη δεκτικότητα σε αυτήν την 

όψη του Σκοπού που πρέπει να εκφραστεί διαμέσου 

του θείου Σχεδίου, και έτσι να παρουσιαστεί στην 

Ιεραρχία.

γ) Ανάπτυξη αυτού του πνεύματος επταπλής

δεκτικότητας που θα τους κάνει ένα κανάλι για την 

εισροή ενεργειακών ακτίνων από τη Σαμπάλλα στην 

Ιεραρχία.

Η ενωμένη αύρα ή η περιοχή επιρροής τους και η 

έκταση της μαγνητικής και δυναμικής τους ακτινοβολίας 

αντιστοιχούν περίπου στην αύρα του ίδιου του 

πλανήτη.

Περιέχουν (μέσα στις τάξεις τους) Μέλη που ταυτίζονται 

με τους Κύριους  των επτά Ακτίνων. (ΜΝΕ II Σελίδα 210).

Σας παρέθεσα κάποιες σκέψεις για αναστοχασμό…
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Μια παρουσίαση 5 λεπτών του ήχου που παράγουν όλοι οι πλανητες όπως 

ακούγονται  από το ηλιακό μας σύστημα 

https://www.youtube.com/watch?v=IQL53eQ0cNA

Συμφωνία πλανητών της NASA 90 λεπτών (ηχογραφήσεις voyager)

https://www.youtube.com/watch?v=Vjz9m1TkQ_A

Η ποιότητα του ήχου ίσως δεν θα είναι καλή, επομένως 
δεν θα το συμπεριλάβω εδώ, αλλά στο τέλος των 
διαφανειών μου έχω κάποιους συνδέσμους για τους 
ηχογραφημένους ήχους του πλανήτη.
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