
φωτομετρία είναι ο κλάδος της αστρονομίας που ασχολείται με την 

επεξεργασία της Η/Μ ακτινοβολίας στο υπεριώδες, ορατό και υπέρυθρο  που 

λαμβάνουμε από τα ουράνια αντικείμενα. 

Η λήψη δεδομένων γίνεται με ψηφιακές κάμερες CCD και η επεξεργασία με 

κατάλληλα λογισμικά σε υπολογιστή.   

Σύμβολα                                                                                                                              

L φωτεινότητα(Luminosity)            b φαινόμενη λαμπρότητα(Brightness)                                    

m  φαινόμενο μέγεθος                   Μ  απόλυτο μέγεθος                                                    

r   απόσταση αστέρα                       R ακτίνα αστέρα                                                     

r0  η πρότυπη απόσταση των 10 pc 

Φωτεινότητα αστέρα είναι η συνολική ισχύς που εκπέμπει η επιφάνεια του 

αστέρα σε όλα τα μήκη κύματος L = 4πR2σΤ4  

Φαινόμενη λαμπρότητα είναι η φωτεινή ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας ή 

η ροή ενέργειας σε απόσταση r από τον αστέρα  b = L/4πr2    όπου   4πr2 η 

επιφάνεια σφαίρας ακτίνας r στην οποία κατανέμεται η φωτεινή ισχύς L . 

Φαινόμενο μέγεθος m  είναι το οπτικό ερέθισμα στο μάτι του παρατηρητή 

και εξαρτάται από  τη φαινόμενη λαμπρότητα b.   

Ενώ η φαινόμενη λαμπρότητα είναι ένα φυσικό μέγεθος που μετράμε με 

όργανα, το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα δεν το μετράει κάποιο όργανο 

απευθείας ούτε  δίνεται από μία εξίσωση που το συνδέει με τη φαινόμενη 

λαμπρότητα. 

 Το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα είναι ένας αριθμός που μας δείχνει πόσες 

φορές λαμπρότερο ή αμυδρότερο είναι ένα αστέρι από κάποιο άλλο αστέρι 

αναφοράς που του δίνουμε τιμή φαινόμενου μεγέθους μηδέν. Σήμερα αστέρι 

αναφοράς είναι ο Vega.   

Το φαινόμενο μέγεθος ενός αστέρα δεν είναι ίδιο σε όλα τα μήκη κύματος που 

μελετάμε. Σύμφωνα με τη φασματική κατανομή της Η/Μ ακτινοβολίας στα 

διάφορα μήκη κύματος  ένα αστέρι μπορεί να έχει μέγιστο ακτινοβολίας(όπως 

προκύπτει από το νόμο Wien) στο ορατό, άλλο στο μπλε κλπ. Η καταγραφή 

δεδομένων στις κάμερες γίνεται με τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων στα 

τηλεσκόπια που αφήνουν να περάσει μία ακτινοβολία ορισμένου μήκους 

κύματος και επομένως χρώματος. Έτσι έχουμε φαινόμενο μέγεθος στο μπλε 

mb και φαινόμενο μέγεθος στο οπτικό(πράσινο κίτρινο) mv που 



χρησιμοποιούνται πιο συχνά , αλλά και φαινόμενο μέγεθος στο κόκκινο, στο 

υπεριώδες και στο υπέρυθρο. 

 

Το 1856 ο Norman Pogson βασιζόμενος στον ψυχοφυσικό νόμο Fechner, 

σύμφωνα με τον οποίο το υποκειμενικό αίσθημα που προκαλεί ένα ερέθισμα 

είναι λογαριθμική συνάρτηση του ερεθίσματος, έθεσε ερέθισμα την 

λαμπρότητα b ενός αστέρα και υποκειμενικό αίσθημα το φαινόμενο μέγεθος 

m που αντιλαμβάνεται το μάτι μας. Δηλαδή  m = klogb όπου k σταθερά. 

Ο νόμος Fechner ενδεχομένως να μην ισχύει καθώς από το 1957 διατυπώθηκε 

ο ψυχοφυσικός νόμος της ισχύος του Steven , αλλά τα συμπεράσματα του 

Pogson με πολύ μικρές τροποποιήσεις είναι αποδεκτά και σήμερα. 

Ο Pogson από την παρατήρηση Herschel ότι τα αστέρια 1ου  μεγέθους είναι 100 

φορές πιο λαμπρά από αυτά 6ου και τον νόμο Fechner συνέχισε: 

Έστω b1 , b2 οι φαινόμενες λαμπρότητες δυο αστέρων με b1> b2 . Όμως όσο 

λαμπρότερο είναι ένα αστέρι τόσο μικρότερο φαινόμενο μέγεθος έχει άρα           

m2 > m1 .   

Από την υπόθεση Pogson   m1  = klogb1 (1) και  m2  = klogb2 (2) και με εφαρμογή 

για   m1
 = 1 και   m2 =6 έχω , 1 =klog(100b2) και 6 = klogb2 αφαιρούμε κατά μέλη 

τις δύο τελευταίες , 1-6 = k(log100b2 – logb2) => -5 = klog(100b2/b2) =>  k = -2.5  

από (1) ,(2) => m2 – m1 = - 2.5( logb2  - logb1) =>  

   m2 – m1 = 2.5log(b1/b2)     
Από την παραπάνω εξίσωση προφανώς προκύπτουν αστέρες με δεκαδικά 

φαινόμενα μεγέθη καθώς και αρνητικά όπως ο Σείριος πχ που είναι 

λαμπρότερος από τον αστέρα αναφοράς Vega.     

   

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΑΣ 
Είδαμε ότι αστέρι 1ου μεγέθους είναι 100 φορές λαμπρότερο από αστέρι 6ου 

μεγέθους. Δηλαδή σε μεταβολή φαινόμενου μεγέθους m2 – m1 = Δm = 5                  

(m2 > m1)  έχουμε αύξηση της λαμπρότητας 100 φορές ή b1 = 100b2. Επομένως 

η εξάρτηση μεταβολής φαινόμενου μεγέθους και μεταβολής λαμπρότητας 

είναι λογαριθμική:  

5 = log100(100/1) = 2,5log10(100/1)  γενικεύοντας την εξίσωση έχουμε: 

m2 – m1 = 2,5log(b1/b2) 



Γίνεται σαφές ότι για να υπολογίσουμε το φαινόμενο μεγέθους ενός αστέρα 

χρειάζεται να γνωρίζουμε το φαινόμενο μέγεθος ενός άλλου.  

Έστω τώρα αστέρι λ φορές λαμπρότερο άλλου:  m2 – m1 = 2.5log(λb2/b2)  => 

logλ = 0,4(m2 – m1) => λ = (100,4)m2-m1 =>            λ = 2.512Δm  

δηλαδή ένα μέγεθος μεγαλύτερο σημαίνει αστέρι 2.512 φορές αμυδρότερο.  

 

Αν τώρα θεωρήσουμε ένα αστέρι φωτεινότητας L μία φορά στην κανονική του 

απόσταση r οπότε έχει λαμπρότητα b2 = L/4πr2 και φαινόμενο μέγεθος m2 = 

m και μία φορά στην πρότυπη απόσταση r0 = 10 pc όπου έχει λαμπρότητα b1 = 

L/4πr0
2 και μέγεθος m1 = Μ  θα ισχύει m – M = 2.5log(L/4πr2/ L/4πr0

2) = 

2.5log(100/r2) = 2.5( log100 - log r2 ) = 2.5(2–2logr) =>  

M –m = 5 – 5logr   

 το r μετριέται σε pc.     

 
 

  
 

 


