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1. Δταιρεία Αστρονομίας και Γιαστήματος, Βόλος

Φαληαζηείηε όηη καζαίλεηε ηα πάληα γηα ηελ Αξραηνινγία αιιά θαζόινπ Ιζηνξία. Ή
όηη είζηε αλζξσπνιόγνο αιιά δελ γλσξίδεηε λα δηαβάζεηε ηα αξραία θείκελα πνπ κόιηο
αλαθαιύςαηε κε πνιύ θόπν. Πξνθαλώο δελ ζα θαηαθέξλαηε πνιιά πξάγκαηα, όζν θαη αλ
πξνζπαζνύζαηε κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεηε. Σε κηα παξόκνηα θαηάζηαζε ζα βξηζθόηαλ θαη
θάπνηνο πνπ ζα έιεηπε από ηε “θαξέηξα” ηνπ ε αζηξνλνκηθή γλώζε. Η Αζηξνλνκία έρεη
ζεκαληηθνύο δεζκνύο κε πνιιά άιια ζύγρξνλα επηζηεκνληθά πεδία, ελώ νη ηερλνινγηθέο
πεξηνρέο πνπ ππνζηεξίδνπλ ή επσθεινύληαη από ηελ αζηξνλνκηθή έξεπλα είλαη πνιπάξηζκεο.
Φάξε ζε απηήλ ηελ αιιειεπίδξαζε, αθόκα θαη ε απιή ρξήζε ελόο ηειεζθνπίνπ κπνξεί λα
εμεγήζεη κε θαηαλνεηό ηξόπν πεξίπινθεο έλλνηεο π.ρ. ηεο νπηηθήο θαη ηεο θπκαηηθήο. Σε απηό
ην πιαίζην, ην κάζεκα ηεο Αζηξνλνκίαο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηε δηαζύλδεζε
ησλ επηζηεκνληθώλ πεδίσλ πξνο όθεινο ησλ καζεηώλ.
Έρεσνα ζηα αζηέρια
Η θαηαλόεζε ζεκάησλ Φπζηθήο, Φεκείαο, Μεηεσξνινγίαο, Ιαηξηθήο θαη Βηνινγίαο
επσθειείηαη ζε κεγάιν βαζκό από παξαηεξήζεηο θαη κειέηεο πνπ δηεμάγνληαη ζε δηαζηεκηθέο
απνζηνιέο [1] όπσο ζηνλ Γηεζλή Γηαζηεκηθό Σηαζκό (ISS). Η έξεπλα πνπ δηεμάγεηαη εθεί ζε
πεξηβάιινλ κηθξνβαξύηεηαο επηηξέπεη ηνλ έιεγρν θαη ηε βειηίσζε ζεσξηώλ θαη εθαξκνγώλ.
Γηα παξάδεηγκα, νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ θαζνξίδνληαη από ηελ δνκή ηνπο θαη επεξεάδνληαη
από αηέιεηεο πνπ δεκηνπξγνύληαη θαηά ηε κεηάβαζε από ηε κία θάζε ζηελ άιιε. Απηή ε
δηαδηθαζία κε ηε ζεηξά ηεο εμαξηάηαη από ηε βαξύηεηα εδώ ζηε Γε. Μειεηώληαο ηε
ζηεξενπνίεζε ζε πεξηβάιινλ κηθξνβαξύηεηαο (Δηθόλα 1), είλαη δπλαηόλ λα θαηαλνήζνπκε
θαιύηεξα απηήλ ηε δηεξγαζία θαη λα παξάγνπκε ζηε Γε πην αλζεθηηθά, πην αμηόπηζηα θαη πην
θζελά πιηθά [2]. Από ηελ άιιε πιεπξά, ε πξόνδνο ζε επίγεηα εξγαζηήξηα δηαθνξεηηθώλ
αληηθεηκέλσλ πξνσζεί ηελ αλάπηπμε ηεο δηαζηεκηθήο εμεξεύλεζεο. Μπνξνύκε λα πνύκε όηη
ε δηαζηεκηθή έξεπλα θαιύπηεη νξηδόληηα θαη δηαπεξλάηαη ηαπηόρξνλα από έλα δίθηπν
επηζηεκνληθώλ θιάδσλ.

Εικόνα 1. Τα πεηξάκαηα ζηνλ ISS βνεζνύλ ζηελ εξκελεία ηνπ πώο νξηζκέλα πιηθά ππό
ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζρεκαηίδνπλ θξπζηάιινπο ηδηαίηεξεο κνξθνινγίαο, όπσο γηα
παξάδεηγκα απηνί νη ππεξαγσγνί ληθειίνπ (εηθόλα DOE/Ames Laboratory).

* Οκηιία ζην 1ν Παλειιήλην Αζηξνλνκηθό Σπλέδξην Νενιαίαο, Βόινο, 1 θαη 2 Οθησβξίνπ 2010.

Έρνπκε εηζέιζεη ζε κηα δεύηεξε “ρξπζή επνρή” πιαλεηηθήο εμεξεύλεζεο, κε
ζπνπδαίεο απνζηνιέο πνπ είηε ήδε κεηαδίδνπλ πνιύηηκα δεδνκέλα είηε βξίζθνληαη θαζνδόλ
πξνο ηνλ πξννξηζκό ηνπο. Γηαζηεκνζπζθεπέο κπαίλνπλ ζηελ αηκόζθαηξα πιαλεηώλ θαη
δνξπθόξσλ ή θαη πξνζεδαθίδνληαη ζε απηνύο, θαη εθαξκόδνπλ ηζρπξέο ηερληθέο αλάιπζεο
γηα λα κειεηήζνπλ ηε ζύζηαζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Υπάξρνπλ δύν πξνθιήζεηο ζε απηέο ηηο
απνζηνιέο: Η κία είλαη ε άξηηα εθηέιεζε κεηξήζεσλ επί ηόπνπ ρσξίο ηελ άκεζε αλζξώπηλε
επνπηεία, θαη ε δεύηεξε ε αλάιπζε ηνπ πιήζνπο ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ ζηέιλεηαη πίζσ ζηε
Γε. Καη ζηηο δύν πεξηπηώζεηο, θαιιηεξγείηαη ην έδαθνο γηα ζηελή ζπλεξγαζία εξεπλεηηθώλ
νκάδσλ Αζηξνλόκσλ κε εηδηθνύο ζηε Φπζηθή, ζηελ νξγαληθή θαη αλόξγαλε Φεκεία, ζηε
Γεσινγία, ζηελ Βηνινγία θαη άιια πεδία. Γηα παξάδεηγκα, νη ζπλερείο αλαθαιύςεηο λεξνύ
θαη κεζαλίνπ ζηελ αηκόζθαηξα εμσπιαλεηώλ [3] αλνίγνπλ έλα κεγάιν θεθάιαην πιαλεηηθήο
Φεκείαο. Γελ είλαη ηπραίν όηη, ζε αλαγλώξηζε ησλ παξαπάλσ, ην ζηνηρείν κε αηνκηθό αξηζκό
112 πνπ πξσηναλαθαιύθζεθε ην 1996 νλνκάζηεθε επίζεκα ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 2010
“θνπεξλίθην” (Cn) από ηελ International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) [4].
Η νκάδα πνπ αλαθάιπςε ην ζηνηρείν πξόηεηλε ην όλνκα ηνπ Κνπέξληθνπ “γηα λα ηηκεζεί έλαο
εμαηξεηηθόο επηζηήκνλαο ν νπνίνο δελ αλαγλσξίζηεθε επαξθώο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο
ηνπ, θαη λα αλαδεηρζεί ε ζρέζε κεηαμύ Αζηξνλνκίαο θαη ππξεληθήο Φεκείαο” [5], κέζσ θαη
ηεο νκνηόηεηαο ηνπ ειηνθεληξηθνύ ζπζηήκαηνο κε ην αηνκηθό κνληέιν ηνπ Νηιο Μπνξ.
Άιισζηε ηελ ίδηα ζηηγκή, νη ηειεπηαίαο γεληάο επηηαρπληέο όπσο ν Large Hadron Collider ζην
CERN πξνζπαζνύλ λα ιύζνπλ εδώ ζηε Γε κπζηήξηα ηνπ ζύκπαληνο “ζξπκκαηίδνληαο”
ζηνηρεηώδε ζσκάηηα.
Από ηη Γη ζηη Σελήνη και πίζω
Πνιιά πεξίπινθα θπζηθά θαηλόκελα κειεηώληαη επίζεο κε πξνζνκνηώζεηο ζε
ππνινγηζηέο κε ζθνπό ηνλ έιεγρν, ηελ πξόγλσζε θαη ηε βειηηζηνπνίεζε. Τα ππνινγηζηηθά
κνληέια αληηθαζηζηνύλ αθξηβά, ρξνλνβόξα θαη επηθίλδπλα πεηξάκαηα, ή εθηεινύληαη
παξάιιεια κε πεηξάκαηα ζε πξαγκαηηθό ρξόλν, ζπγθξίλνληαη κεηαμύ ηνπο, θαη ηα
απνηειέζκαηα θαηεπζύλνπλ αλάινγα ηηο απνθάζεηο ησλ επηζηεκόλσλ [6]. Σήκεξα ηα
πξνβιήκαηα κπνξνύλ λα αλαιπζνύλ κε ππνινγηζηέο πνπ έκνηαδαλ νπηνπηθνί κόιηο πξηλ ιίγεο
δεθαεηίεο. Η δε αλάγθε γηα απνζηνιή δηαζηεκνζπζθεπώλ κε αθξίβεηα ζηα πέξαηα ηνπ
ειηαθνύ ζπζηήκαηνο θαη ε θαηαζθεπή ηειεζθνπίσλ αθξηβείαο ήηαλ ζέκαηα πνπ ώζεζαλ
ζεκαληηθά ηα Μαζεκαηηθά θαη ηελ Δπηζηήκε Υπνινγηζηώλ ζηελ αλάπηπμε νινέλα
ηαρύηεξσλ κεζόδσλ.
Έλα πξόβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζηξνλαύηεο πνπ δνπλ θαη εξγάδνληαη ζην
δηάζηεκα ζε ύςνο ~400 km, είλαη πσο βξίζθνληαη εθηεζεηκέλνη ζε επίπεδα αθηηλνβνιίαο
κέρξη θαη 100 θνξέο πςειόηεξα από απηά ζην έδαθνο ηεο Γεο, θπξίσο ιόγσ ηεο θνζκηθήο
αθηηλνβνιίαο, ησλ εθπνκπώλ από ηνλ Ήιην θαη ππναηνκηθώλ ζσκαηηδίσλ παγηδεπκέλσλ ζηηο
δώλεο Van Allen. Η επίδξαζε απηώλ ησλ πεγώλ αθηηλνβνιίαο ζηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό
εμαξηάηαη από δηάθνξεο παξακέηξνπο όπσο ην ύςνο θαη ε ηξνρηά ηεο απνζηνιήο, ε
πξνζηαζία από ην δηαζηεκηθό ζθάθνο, ν ειηαθόο θύθινο θαη ηέινο ην αθξηβέο ηκήκα ηνπ
ζώκαηνο πνπ εθηίζεηαη. Οη ζνβαξέο επηπηώζεηο ζηνπο ηζηνύο θάλνπλ αλαγθαία ηελ
παξαθνινύζεζε θαη πξόγλσζε ηεο έθζεζεο ησλ αζηξνλαπηώλ ζηελ αθηηλνβνιία, ηδηαίηεξα
θαηά ηε δηάξθεηα καθξόρξνλσλ απνζηνιώλ. Τν πείξακα MATROSHKA [7] απνηειείηαη από
έλα κνληέιν αλζξώπηλνπ ζώκαηνο πνπ κπνξεί λα εθηεζεί ζηελ αθηηλνβνιία είηε εληόο είηε
εθηόο ηνπ ISS (Δηθόλα 2) θαη πεξηέρεη 6000 αηζζεηήξεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηεο θαηαλνκήο
ηεο πξνζξνθνύκελεο αθηηλνβνιίαο. Παξάιιεια, ζε εξγαζηήξηα πίζσ ζηε Γε
πξαγκαηνπνηνύληαη πεηξάκαηα κε έλα παλνκνηόηππν κνληέιν θαη πξνζνκνηώζεηο ζε
ππνινγηζηέο (MATSIM) κε ζθνπό ηε ζύγθξηζε θαη ηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ δεδνκέλσλ
πνπ ζπιιέγνληαη ζηνλ ISS. Οη ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηεο εξεπλεηηθώλ θέληξσλ από όινλ

ηνλ θόζκν θαηαιήγνπλ ζε ζπκπεξάζκαηα κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή
πξνζηαζία ησλ αζηξνλαπηώλ ζε κειινληηθέο απνζηνιέο.

Εικόνα 2. Σε θύθιν ην αλζξώπηλν νκνίσκα ηνπ πεηξάκαηνο MATROSHKA ζην εμσηεξηθό
ηνπ ISS, γηα ηε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο αθηηλνβνιίαο ζε βηνινγηθνύο ηζηνύο (εηθόλα από ηε
NASA).
Ένα εργαζηήριο ζηο διάζηημα
Βηναηζζεηήξεο θαη ρεκηθνί αηζζεηήξεο βαζηζκέλνη ζε ηερληθέο όπσο ν θζνξηζκόο, ε
απνξξόθεζε ζε επηθάλεηεο θαη ε ειεθηξνρεκεία, πξνζθέξνπλ ην πιενλέθηεκα ηεο κέηξεζεο
πνιύ κηθξώλ πνζνηήησλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Η ηξέρνπζα ηάζε ζηελ αλάπηπμε αηζζεηήξσλ
πξνζβιέπεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε όιεο ηεο κνλάδαο θαη ηεο αλαιπηηθήο αιπζίδαο, από ην
δείγκα κέρξη ηελ αλίρλεπζε, κε απνηέιεζκα ηελ κηθξή απαηηνύκελε πνζόηεηα δείγκαηνο,
αληηδξαζηεξίσλ θαη αλαισζίκσλ, κηθξό κέγεζνο ηνπ αηζζεηήξα [8], ηε δπλαηόηεηα πνιιώλ
παξάιιεισλ αλαιύζεσλ, κεησκέλν ρξόλν ιήςεο ησλ απνηειεζκάησλ, κε ηαπηόρξνλα
απμεκέλε αθξίβεηα θαη αμηνπηζηία. Έλα δηαθνξεηηθό παξάδεηγκα ηεο ζηελήο ζρέζεο ησλ
δηαζηεκηθώλ κε άιιεο εθαξκνγέο, είλαη ε ρξήζε γπξνζθνπίσλ γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ
Sentinel-3 ηεο ESA [9], όκνηα κε εθείλα πνπ εδώ θαη 15 ρξόληα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
ελεξγνπνίεζε ησλ αεξόζαθσλ θαη ηνπ ABS ζηα απηνθίλεηά καο. Οη κηθξέο ηνπο δηαζηάζεηο,
όζν πεξίπνπ έλαο θύβνο δάραξεο, ε κηθξή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ε αληνρή ζηνπο
θξαδαζκνύο θάλεη ηα Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS) ηδαληθή επηινγή.
Ο ιεπηνκεξήο θαη αδηάιεηπηνο έιεγρνο είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθόο. Γηα ηηο
δηαζηεκηθέο ππεξεζίεο, ε δηαξξνή ηνπ πγξνπνηεκέλνπ πδξνγόλνπ θαη νμπγόλνπ θαηά ηε
δηάξθεηα κηαο εθηόμεπζεο ππξαύινπ ή δηαζηεκηθνύ νρήκαηνο, ζα κπνξνύζε λα έρεη (θαη
δπζηπρώο είρε ζην παξειζόλ [10]) θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Σηνπο ειέγρνπο πνπ
γίλνληαη πξηλ ηελ εθηόμεπζε, νη κεραλέο γεκίδνληαη κε ήιην θαη ρξεζηκνπνηνύληαη
θαζκαηνγξάθνη κάδαο γηα ηελ αλίρλεπζε ηπρόλ δηαξξνώλ. Τν Cassini, πνπ βξίζθεηαη απηή ηε
ζηηγκή ζε ηξνρηά γύξσ από ηνλ Κξόλν, κεηαθέξεη θη απηό θαζκαηνγξάθνπο κάδαο, καδί κε
πνιινύο άιινπο αηζζεηήξεο πνπ θαίλνληαη ζηελ Δηθόλα 3 [11], νη νπνίνη ιεηηνπξγνύλ

απηόκαηα. Η απνζηνιή έρεη θάλεη ήδε πνιύ ζεκαληηθέο αλαθαιύςεηο, όπσο κεγάιεο ιίκλεο
κεζαλίνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ Τηηάλα θαη έλα πινύζην κείγκα νξγαληθώλ ελώζεσλ ζηελ
αηκόζθαηξά ηνπ, ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ ζσκαηηδίσλ ζηνπο δαθηπιίνπο
ηνπ Κξόλνπ θαη ηελ θπθινθνξία ηεο αηκόζθαηξάο ηνπ. Καζώο απηά ηα όξγαλα γίλνληαη όιν
θαη πην θνξεηά θαη αλζεθηηθά, κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε αθηιόμελα πεξηβάιινληα όπσο
ζην Γηάζηεκα, ελώ εξεπλεηέο πνπ αληηκεησπίδνπλ παξόκνηεο πξνθιήζεηο, όπσο ζε γήηλα
εθαίζηεηα, πηνζεηνύλ απηέο ηηο ίδηεο ζπζθεπέο. Ωο έλα άιιν παξάδεηγκα επηηόπηαο αλάιπζεο,
ηα εληππσζηαθά επξήκαηα πνπ κεηαδίδνπλ από ηνλ Άξε δύν “δηάζεκα” ξνκπόη, ηα Spirit θαη
Opportunity, ζπιιέγνληαη επίζεο κε κηα ζεηξά νξγάλσλ πνπ θαιύπηνπλ έλα κεγάιν εύξνο ηνπ
ειεθηξνκαγλεηηθνύ θάζκαηνο: Μηα παλνξακηθή θάκεξα, έλα κηθξνζθόπην, ηξεηο
θαζκαηνγξάθνη (Mössbauer, αθηίλσλ-X/ζσκαηηδίσλ άιθα, ππεξύζξνπ) θαη άιια όξγαλα
(Δηθόλα 4) πνπ καδί αλαιύνπλ ηε γεσινγηθή ζύζηαζε ηνπ Άξε, θάλνπλ ηα ξνκπόη λα
κνηάδνπλ νπζηαζηηθά κε κηθξά εξγαζηήξηα [12]. Τν δε Mars Science Laboratory, πνπ
πξόθεηηαη λα ζηαιεί ζηνλ Άξε ην 2011, ζα θέξεη δεθαπιάζηα κάδα επηζηεκνληθώλ νξγάλσλ
απ’ όηη ηα Spirit θαη Opportunity, κε ζθνπό ηε κειέηε ηνπ Άξε σο πξνο ηηο ζπλζήθεο
αλάπηπμεο δσήο – πνιιή δνπιεηά πεξηκέλεη όινπο ηνπο επηζηήκνλεο πνπ ζπκκεηέρνπλ!

Εικόνα 3. Μεξηθά από ηα πεηξακαηηθά όξγαλα ηεο απνζηνιήο Cassini-Huygens ζηνλ Κξόλν.
Η ζπζθεπή Huygens πνπ δηαθξίλεηαη ζην πίζσ κέξνο, πξνζεδαθίζηεθε ζηελ επηθάλεηα ηνπ
Τηηάλα (εηθόλα NASA).

Εικόνα 4. Τν κηθξνζθνπηθό (δπγίδεη κόιηο 2.1 θηιά) Miniature Thermal Infrared Spectrometer
(Mini-TES) πνπ θέξνπλ ηα Mars Exploration Rovers είλαη ζρεδηαζκέλν γηα λα αλαιύεη ην
ππέξπζξν θάζκα ησλ πεηξσκάησλ ηεο αξεηαλήο επηθάλεηαο θαη ηε ζύζηαζε ηεο αξεηαλήο
αηκόζθαηξαο (εηθόλα NASA).
Ενέργεια για όλοσς
Τα δηαζηεκηθά ζθάθε πνπ ιεηηνπξγνύλ ζρεηηθά θνληά ζηνλ Ήιην ζπλήζσο
ρξεζηκνπνηνύλ ειηαθά θύηηαξα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από ην ειηαθό θσο
(Δηθόλα 5). Πξνθαλώο είλαη επηζπκεηό ην βάξνο ηνπο λα είλαη κεησκέλν ελώ ε απόδνζή ηνπο
αλά κνλάδα επηθάλεηαο απμεκέλε. Απηό κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε θσηνβνιηατθώλ
ιεπηώλ πκελίσλ (κε πάρνο κεξηθά λαλόκεηξα) κε εύθακπην ππόζηξσκα από πνιπκεξή (π.ρ.
θάπνηνο πνιπεζηέξαο ή πνιπηκίδην), ζηε ζέζε ηνπ ππξηηίνπ. Απηά ηα ειηαθά θύηηαξα ηξίηεο
γεληάο κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε ειαθξηέο κπαηαξίεο ιηζίνπ-πνιπκεξνύο γηα ηελ
απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο. Σε απηέο ηηο κπαηαξίεο, εύθακπηα πνιπκεξή αλακεηγλύνληαη κε
άιαηα ιηζίνπ θαη ιεηηνπξγνύλ σο δηειεθηξηθό, ελώ ηαπηόρξνλα ελεξγνύλ σο αλζεθηηθή
κηθξνδνκή δηαρσξηζκνύ ησλ πόισλ ηνπ ζηνηρείνπ, θαη παξέρνπλ απμεκέλε κεραληθή αληνρή
ζπγθξηηηθά κε άιια πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ θαηαζθεπή ππέξιεπησλ κπαηαξηώλ
[13]. Τέηνηα λέα πιηθά ζπιινγήο θαη απνζήθεπζεο ειηαθήο ελέξγεηαο είλαη από ηα πιένλ
ειπηδνθόξα εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα, κε εθαξκνγέο από ηνπο ζπιιέθηεο ησλ δνξπθόξσλ
κέρξη ζε θνξεηέο κνλάδεο γηα αδηάιεηπηε παξνρή ελέξγεηαο.

Εικόνα 5. Φσηνβνιηατθό απνηεινύκελν από επηκέξνπο ειηαθά θύηηαξα. Η έξεπλα ζηνλ
ηνκέα απηό έρεη επεξγεηηθά απνηειέζκαηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ηόζν
ζην δηάζηεκα όζν θαη ζηε Γε (εηθόλα Petr Kratochvil).
Οη παξαπάλσ απνηεινύλ κεξηθέο κόλν πηπρέο ηεο αιιειεπίδξαζεο ηεο ζύγρξνλεο
Αζηξνλνκίαο κε άιιεο επηζηήκεο, θαη ζπγθεθξηκέλα πώο ε αζηξνλνκηθή έξεπλα πξνάγεη ηε
βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζε ηνκείο όπσο αηζζεηήξεο θαη όξγαλα αλάιπζεο, επηζηήκε
ησλ πιηθώλ, παξαγσγή θαη απνζήθεπζε ελέξγεηαο. Έρνληαο λα αληηκεησπίζνπκε παγθόζκηα
δεηήκαηα όπσο ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε αλαδήηεζε λέσλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ θαη ε
δηαζθάιηζε επαξθνύο δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνύ, ε δηαζηεκηθή έξεπλα ζπκβάιεη νπζηαζηηθά
ζηελ εύξεζε βηώζηκσλ ιύζεσλ γηα ην παξόλ θαη ην κέιινλ. Δλώ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη
ζεκεησζεί ηαρεία πξόνδνο ζηελ θαηαλόεζε ηνπ Φπζηθνύ Κόζκνπ, παξακέλνπλ ζαθώο
αλνηρηά πνιιά ζέκαηα γηα πεξαηηέξσ κειέηε θαη βειηίσζε. Η δηαζηεκηθή έξεπλα είλαη έλα
πεδίν πνπ πξνζθέξεη ην ππόβαζξν θαη καδί ην θίλεηξν γηα νπζηαζηηθή αλάπηπμε, θαη ην
κάζεκα ηεο Αζηξνλνκίαο, επνκέλσο, ν ζπλδεηηθόο θξίθνο ησλ εμειίμεσλ ζηα πην ζύγρξνλα
πεδία ηεο επηζηήκεο θαη ην θαλάιη επηθνηλσλίαο ηνπο κε ηνπο λένπο.
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