Εκπαιδευτική και ερευvητική δραστηριότητα τωv µελώv τoυ Τoµέα
Αστρoφυσικής, Αστρovoµίας και Μηχαvικής
τoυ Τµήµατoς Φυσικής
τoυ Αριστoτέλειoυ Παvεπιστηµίoυ Θεσσαλovίκης
Σεπτέµβριoς 1984 - Αύγoυστoς 1985

1. Πρoσωπικό του Τοµέα
α. Καθηγητές
Μπαρµπάvης Βασίλειoς.
Μπόζης Γεώργιoς
Χατζηδηµητρίoυ Iωάvvης

ε. Βoηθoί
Γρηγoρέλης Φλώρoς
στ. Επιστηµονικοί Συνεργάτες
Κόκκoτας Κωvσταvτίvoς

β. Αvαπληρωτές Καθηγητές
Μιχαλοδηµητράκης Ματθαίος
Περσίδης Σωτήριoς
Σειραδάκης Iωάvvης
Σπύρου Νικόλαος

στ. Ε.Μ.Υ.
Μίκου Μαρία
Χατζηαντωνίου Τριαντάφυλλος

Γ. Επίκoυρoι Καθηγητές

ζ. Ε∆ΤΠ

Βάρβoγλης Χαράλαµπoς
Βλάχoς Λoυκάς
Iχτιάρoγλoυ Συµεώv
Μπούντης Αναστάσιος
Παπαδόπoυλoς ∆ηµήτριoς
Χρηστίδης Θεόδωρoς

Γκόγκου-Χαντζή Χριστίνα
Γλαvτζή-Βασιλειάδoυ Καλoµoίρα
Κoλoβός Γεώργιoς
Παπαδόπουλος Κυριάκος
Παπαµιχαήλ-Παπαγεωργίου Φιλαρέτη

δ. Λέκτορες

η. Υπάλληλoι ΣΕ, ΜΕ

Αυγoλoύπης Σταύρoς
Καραvικόλας Νικόλαoς
Παπαγεωργίου Χρήστος
Τσαρούχας Γεώργιος

Καρατζάς Απόστολος
Τσακίρης Βασίλειος

Κατά το ακαδηµαϊκό έτο5 1984-1985 στο προσωπικό του Τοµέα έγιναν οι παρακάτω
µεταβολές:
Τον Ιούνιο του 1984 ο κ. Αυγολούπης ανακηρύχθηκε διδάκτορας του Φυσικού Τµήµατος της Σχολής
θετικών Επιστηµών. Το Μάρτιο 1985 ο κ. Χατζηαντωνίου διορίστηκε σε θέση Ε.Μ.Υ. Το Μάιο 1985 οι
κ.κ. Κατωπόδης και Τερζίδης µετατάγηκαν στα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Τον Ιούλιο 1985 ο κ. Σειραδάκης
διορίστηκε στη βαθµίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή και ο κ. Μπούντης στη βαθµίδα του Επίκουρου
Καθηγητή. Το Σεπτέµβριο 1985 η κ. Γλαντζή-Βασιλειάδου έλαβε εκπαιδευτική άδεια: για το Cardiff
University, Wales, όπου εκπονεί εργασία για την απόκτηση του τίτλου Master of Science. Τον Νοέµβριο
1985 ο κ. Bλάχος διορίστηκε στη βαθµίδα του Επίκούρου Καθηγητή, ο κ. Χρηστίδης εξελέγη στην ίδια
βαθµίδα και η κ. Μίκου διορίστηκε σε θέση Ε..Μ..Υ. Ο κ. Κόκκοτας συνεχίζει για ένα χρόνο ακόµα την
εκπαιδευτική του άδεια στο University College, Cardiff University, Wales. Ως αποτέλεσµα της
ερευνητικής του εργασίας στο παραπάνω Πανεπιστήµιο έλαβε τον τίτλο Master of Science.
Εκτός από τους Βοηθούς, Επιστηµονικούς συνεργάτες και Ε..Μ.Υ., στον Τοµέα εκπονούν
διατριβή και οι παρακάτω:
1) Ναχλά Άτεφ, 2) Ξυλούρη Κυριακή, 3) Παπαδιάς Θανάσης,, 4) Σκλαβενίτης ∆ηµήτριος και 5)
Χαψιάδης Αλέξανδρος..

2. Εκπαιδευτική δραστηριότητα.
α. ∆ιδακτικά Συγγράµµατα
Κατά το ακαδηµαϊκό έτος 1984-1985 διανεµήθηκαν τα παρακάτω συγγράµµατα:
-Αυγολούπη Σ.: «∆ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής» (χειρόγραφες φωτοτυπηµένες
σηµειώσεις) .
-Αυγολούπη Σ, Τερζίδη Χ., Φυλακτόπουλου Π., «Σηµειώσεις Εργαστηρίων Αστρονοµίας».
-Βάρβογλη Χ., Σπύρου Ν.: «Σηµειώσεις Αστροφυσικής»
-Ιχτιάρογλου Σ.: «Στοιχεία Χαµιλτονιανής Μηχανικής»
-Καρανικόλα Ν.: «Θέµατα Σφαιρικής Αστρονοµίας»
-Κατωπόδη Κ. «Ολοκληρωτικός Λογισµός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών»
-Μπαρµπάνη Β.: «Μαθήµατα Γενικής Αστρονοµίας»
-Μπαρµπάνη Β.: «Ασκήσεις Αστρονοµίας και Αστροφυσικής»
-Μιχαλοδηµητράκη Μ.: «Εισαγωγή στην Ειδική Θεωρία Σχετικότητας και Σχετικιστική ∆υναµική»
-Μιχαλοδηµητράκη Μ.: «Ασκήσεις Νευτώνειας ∆υναµικής»
-Μπόζη Γ.: «∆ιαφορικές Εξισώσεις µε Εφαρµογές»
-Περσίδη Σ., Βάρβογλη Χ.: «Αριθµητική Ανάλυση µε Εφαρµογές στη Φυσική»
-Σπύρου Ν.: «Αστρική Εξέλιξη και Σχετικιστική Αστροφυσική των Μελανών Οπών»
(δακτυλογραφηµένες σηµειώσεις).
-Σπύρου Ν.: «Ασκήσεις Γενικής Θεωρίας Σχετικότητας και Σχετικιστικής Αστροφυσικής»
(δακτυλογραφηµένες σηµειώσεις)
-Σπύρου Ν.: «Ασκήσεις Αστροφυσικής» (δακτυλογραφηµένες σηµειώσεις»)
-Σπύρου Ν.: «∆υναµική Μελέτη Τέλειων Ρευστών» (δακτυλογραφηµένες σηµειώσεις)
-Σπύρου Ν.: «Εισαγωγή στην Γενική Θεωρία της Σχετικότητας»
-Τερζίδη Χ.: «∆ιαφορικός Λογισµός Συναρτήσεων Πολλών Μεταβλητών»
-Τερζίδη Χ.: «Ολοκληρωτικός Λογισµός Συναρτήσεων µιας Μεταβλητής»
-Χατζηδηµητρίου Χ.: «Θεωρητική Μηχανική, Τεύχη Α' και Β’»
-Χατζηδηµητρίου Χ.: «Εισαγωγή στη Μηχανική Συνεχών Μεσών»

β. ∆ιδασκαλία
Κατά το ακαδηµαϊκά το» 1984-1985 τα µελή του Τοµέα δίδαξαν τα παρακάτω µαθήµατα:
-Οι κ. κ. Βάρβογλης και Καρανικόλας. δίδαξαν το µάθηµα «Αστρονοµία-Αστροφυσική» στο Γ' Έτος του
Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Γρηγορέλης δίδαξε τις «Ασκήσεις» στα: µαθήµατα "Μηχανική Ι'» και «Μηχανική II» στο ∆' και Ε'
εξάµηνο του Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Ιχτιάρογλου δίδαξε τα µαθήµατα «Μηχανική II» και «Μηχανική Συνεχών Μέσων» στο ∆' έτος του
Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Κατωπόδης δίδαξε το µάθηµα: «Ανάλυση III» στο Γ' και ∆' εξάµηνο του Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Μιχαλοδηµητράκης δίδαξε το µάθηµα «Γραµµικά Συστήµατα» στο Α' έτος του Μεταπτυχιακού
Τµήµατος.
-Ο κ. Μπαρµπάνης δίδαξε το µάθηµα «Αστρονοµία» στο ∆’ έτος του Μαθηµατικού Τµήµατος.
-Ο κ. Μπόζης δίδαξε το µάθηµα «∆ιαφορικές εξισώσεις» στο Γ ' εξάµηνο του Φυσικού Τµήµατος και το
µάθηµα «Μηχανική Συνεχών Μεσ«ν».στο ∆' Έτος του Μαθηµατικού Τµήµατα.
-Ο κ. Παπαδόπουλος δίδαξε το µάθηµα «Αστρονοµία» στο Γ ' έτος του Μαθηµατικού Τµήµατος.
-Ο κ. Σπύρου δίδαξε το µάθηµα «Αστροφυσική και Γενική Θεωρία Σχετικότητα» στο ∆' έτος του
Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Τερζίδης δίδαξε το µάθηµα «Ανάλυση Ι Ι» στο Β' εξάµηνο του Φυσικού Τµήµατος.
-Οι κ.κ. Τερζίδης και Αυγολούπης δίδαξαν το µάθηµα «Ανάλυση Ι» στο Α' εξάµηνο του Φυσικού
Τµήµατος.
-Ο κ. Τσαρούχας δίδαξε τα µάθηµα «∆ιαφορικές Εξισώσεις» στο Γ' και ∆' εξάµηνο του Φυσικού
Τµήµατος.
-Ο κ. Χατζηδηµητρίου δίδαξε τα µάθηµα «∆ιαµόρφωση Κυµάνσεων» στο Β' έτος του Μεταπτυχιακού
Τµήµατος
-Οι κ.κ. Χατζηδηµητρίου και Μιχαλοδηµητράκης δίδαξαν τα µαθήµατα «Μηχανική Ι» και «Μηχανική ΙI"
στο ∆' και Ε' εξάµηνο του Φυσικού Τµήµατος.
-Ο κ. Χρηστίδης δίδαξε το µάθηµα «Μηχανική» στο Γ' έτος του Μαθηµατικού Τµήµατος
-Επίσης οι κ.κ. Αυγολούπης και Μπαρµπάνης µε τη βοήθεια των κ.κ. Βάρβογλη, Παπαδόπουλου ∆. και
Σπύρου εξάσκησαν τους φοιτητές του Γ' Έτους του Φυσικού Τµήµατος στα «Εργαστήρια
Αστρονοµίας».
-Τέλος ο κ. Χατζηδηµητρίου δίδαξε το µάθηµα «Μηχανική», ο κ Μιχαλοδηµητράκης το µάθηµα
«Φυσική» και ο κ. Κατωπόδης το µάθηµα «Γενικά Μαθηµατικά» στη Σχολή Επιµόρφωσης
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΛΜΕ) Θεσσαλονίκης..

3. Επιστηµονικές ∆ηµοσιεύσεις
Οι επιστηµονικές δηµοσιεύσεις των µελών του Τοµέα από τον Ιανουάριο 1984 µέχρι τον
∆εκέµβριο 1985 εµπίπτουν σε τέσσερις γενικές κατηγορίες που συµπίπτουν µε τις κύριες κατευθύνσεις του
Τοµέα:
α) ∆υναµική
-Barbanis V.: “The Stochastic Behaviour of a Galactic Model Dynamical System”, Celestial Mechanics,
33, 385-395 (1984).
-Barbanis V.: “Evolution of Families of Double and Triple Periodic Orbits”, Celestial Mechanics, 36,
25771 (1935).
-Bozis G.: “Szebehely's inverse problem for finite symmetrical material concentrations”, AstronAstrophys,, 134, 360-364 (1984 ).

-Bozis G. Merteris R.: “On Szebehely's Inverse Problem for a Particle describing Orbits on a given
Surface”, ZAMM, 65, 383 (1985).
-Bozis B., Tsarouhas G, “Conservative Fields derived from two Monoparametric Families of
Planar Orbits”, Astron. Astrphys. 145, 215-220 (1985).
-Caranicolas N.: “Α second integral of Notion in a Tristial Galaxy” Z. Naturforshung, 39a. 395-396
(1984).
-Caranicolas N.: “Periodic Orbits in a Resonant Dynamical System”, Celestial Mechanics, 33, 209215 (1984)
-Caranicolas N.: “Exact Periodic Orbits in an Asymmetric Dynamical System”, Lett. Nuovo
Cimento 41, No.7, 234-237 (1984).
-Caranicolas N. : “On the existence of Periodic Orbits in a nearly Axisymmetric Galaxy”, Astron.
Nachr., 306s 1, 17-20 (1985).
-Caranicoias N. : "Resonant Periodic Orbits in a Bisymmetrical Potential”, Astrophys. Sp Sci,,
112, 367-,, . . (1985).
-Caranicolas N., Varvoqlis H. ; “Families of Periodic Orbits in Quartic Potentials” , Astron.
Astrophys., 141, 383-, ….. (1984).
-Hadjidemetriou J-D.: “Hamiltonian Perturbations in Dynamical Systems and Applications in
Planetary Systems”, in Szebehely V. (ed.): “The Stability of the Solar System and its Minor
Natural and Artificial Bodies”, Reidel, 313—317 (1985).
-Hadjidemetriou J.D. : “The Stability of Resonant Orbits in Planetary Systems” in Fsrraz-Meilo S.,
Sessin W.(eds.) “Resonances in the Notion of Planets, Satellites and Asteroids”, Universidade
de Sao Paolo , 1-188 (1985).
-Hadjidemetriou J.D.: “Periodic Orbits and Stabi1ity”,I.A.U. Report for Commission 7, 22-25
(19B5).
-Hadjidefnetriou J.D. , Ichtiaroglou S. : “A Qualitative Study of the Kirkwood Gaps in the
Asteroids”, Astron. Astrophys., 131, 20-32 ( 1984).
-Ichtiaroglou S., Bazis G.: “Stability of Circular Orbits in non-Central Newtonian Fields”, AstronAstrophys., 151, 64-68 (1985).
-Michalodimitrakis M., Bozis G.:”Bounded Motion in a Generalised two Body Problem",
Astrophys. Sp. Sci., 117 217-225 (1985).
-Michalodimitrakis M., Terzides Ch.: “A New Mechanism of Ring Formation in Barred Galaxies”,
Astrophys, Sp. Sci . , 114, 191-201 (1985).
-Michalodimitrakis M., Terzides Ch. : “Three Dimentional Periodic Orbits in Barred Galaxies",
Astron. Astrophys.,150, 83-88 (1985).
-Terzides Ch., Michalodimitrakis M.: “Periodic Orbits in Strong Bars”, Astrophys. Sp. Sci., 115,
377-385 (1985).
-Tsarouhas
G.:
“On
the
Global
Asymptotic
Stabi1ity
of
the
Chemical
Rate Equations for Irradiation-Produced Point Defects”, Phys. Lett, 103A, 433-434 (1984).
-Tsarouhas G.: “On the Global Asymptotic Stability of a System of h Generalized Chemical Rate
Equations” Phys. Lett., 133A, 239-241 (1985).
-Tsarouhas G. Christidis Th.: "On the Integrabi1ity of the Generalized Chemical Rate Equations
for Irradiation-Produced Defects” Phys. Lett., 109A, 424-428 (1985).
-Varvoglis H.: "Stochasticity in Dynamical Systems and the Curvature of the Associated
Riemannian Manifold”, Astrgphys. Sp. Sci., 109, 395-397, (1985).
-Varvoglis H. : “Non-ergodic Particle Motion in a Cο Potential, J. Physique, 46, 495502 (1985).
-Varvoglis H., Papadapoulos K.: “Large Scale Chaotic Motion of Charged Particles in a
Longitudinal Electrostatic Wave” J. Rhys. At Math. Gen., 17, 311-321 (1984).
-Spyrou N.: “The Possibi1ity of Contracting Collapsed Stars” Astron. Astrophys., 149
283-290(1985).

-Varvoglis H.: “Chaotic Ion Motion in Magnetosonic Plasma Waves”, Aston. Astrophys., 132, 321-325
(1984).
Varvoglis H., Papadopoalas K.: “Stochastic Ion Acceleration by Coherent Electrostatic Waves” J.
Geophys., 56, 201-210 (1985).
-Varvoglis H., Ghosh S.: "Chaotic Behaviour of High Mach Number Flow", Astron, Astroghys., 148, 3542 (1985).
γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία
-Αυγολούπη Σ.: «Συµβολή στη Μελίτη των Μεταβολών µακράς διάρκειας της ∆ραστηριότητας του
Αστέρα Εκλάµψεων EV Lac» , ∆ιδακτορική ∆ιατριβή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης ,1984.
-Seiradakis J.H., Lasenby Α.Ν., Yusef-Zadeh F., Wielebinski R., Klein U.: “A New Symmetrical
Polarisation Structure in the Centre of our Galaxy”, Nature, 317, 697-699 (1985),
δ) Γενική Θεωρία Σχετικότητας
-Papadοpoulos D. : “Effects of a Co-ordinate Mapping on o: Particular Class of Static, Axially Symmetric
Solution to the Einstein Equations”, Lett. Al Nuovo Cimento, 44, 497-502, 1985).
-Papadopoulos D. "Soliton Solutions for Self-Dual SU (3) Gauge Field Theory”, J.Math Phys., 26, 29902994 (1985).
-Papadopoulos D. , Esposito F. Paul: “Absorption of Gravitational Energy by a Viscous Compressible
Fluid in a Curved Space-Time”, Astrophys. J., 292, 330--.- (1985).
-Papadapoulos D., Jose Louis Sanz: “New Inhomogeneous Viscous-Fluid Cosmologies" , Lett. Al Nuovo
Cimento, 42, 215-. . . (1985).
-Papadopoulos D., Sanz J.L,: “A Class of Algebraical1y General Inhomogeneous Cosmologies", II Nuovo
Cimento, 90 B, N.2, 191-203 (1983).
-Papadopoulos D.,Xamthopoulos B.C.: “Local Black Holes are Type D on the Horizon”, II Nuovo
Cimento, 83B, 113-... (1984).
-Spyrau N., Papadopoulos D. : “Post Newtonian Gravitational Radiation from Binary Stars", Gen. Rel.
Grav., 17, 1059-.... (1985).
-Spyrou N.: “Αρχές Σχετικιστικής Ουράνιας Μηχανικής Ρεαλιστικών ∆ιπλών Αστέρων”, Τεχνικά Χρονικά
– Επιστ. Περιοχή Β, 4, Ν.l-2, 181-201 (1984).

4. Σεµινάρια - Συνέδρια - ∆ιαλέξεις - Επισκέψεις
Τα µέλη του Τοµέα συµµετείχαν και στις ακόλουθες επιστηµονικές δραστηριότητες µεταξύ Ιανουαρίου
1984 και ∆εκεµβρίου 1985;
-Τον Μάρτιο 1984 ο κ. Χατζηδηµητρίου πήρε µέρος σε συνέδριο της I.A.U. στην «Ουράνια Μηχανική»
στο Ramsau της Αυστρίας, ως προσκεκληµένος οµιλητής.
-Τον Απρίλιο 1984, µετά από πρόσκληση του κ. Παπαδόπουλου ∆., επισκέφθηκε για ένα µήνα περίπου το
Εργαστήριο Αστρονοµίας ο Λέκτορας του Πανεπιστηµίου του Santander της Ισπανίας Jose Louis
Sanz..
-Τον Αύγουστο 1984 ο κ. Καρανικόλας συµµετείχε στο “6th Advanced Study Institute on the stability of
the Solar System and its Minor Articial Bodies” στην Cortina της Ιταλίας όπου παρουσίασε την
εργασία “Resonant Period Orbits in a Rotating Galaxy”.
-Τον Σεπτέµβριο 1984 ο κ. Τσαρουχάς έδωσε διάλεξη στο Oldenburg, ∆. Γερµανίας µε θέµα: “Painieve
Eigenschaft Dynamischer Systeme”

-Μεταξύ 27 και 29 Σεπτεµβρίου 1984 ο κ. Σπύρου συµµετείχε στο “Fourth Greggnag Relativity Workshop”
στην Ουαλία µε διάλεξη µε θέµα “Is the contraction of a Neutron Star Possible?”
-Μεταξύ 27 και 29 Σεπτεµβρίου 1984 ο κ. Σπύρου µετά από πρόσκληση του University College, Cardiff
University, Wales συµµετείχε στο “Cardiff Discussion Meeting on Gravitational Radiation”.
-Το δεύτερο εξάµηνο του ακαδηµαϊκού έτους 1984-1985 ο κ. Σπύρου έκανε τρία δίωρα σεµινάρια στους
φοιτητές του Γ' έτους του Φυσικού Τµήµατος µε θέµα «Γενική Θεωρία της σχετικότητας και
Σχετικιστική Αστροφυσική» και ο κ. Παπαδόπουλος έκανε δύο σεµινάρια στους ίδιους φοιτητές µε
θέµα: «Η Χρησιµότητα των Πολλαπλοτήτων στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας»
-Τον Μάρτιο 1985 ο κ. Μπούντης ήταν ένας από τους οργανωτές και προσκεκληµένους οµιλητές
Συνεδρίου που οργανώθηκε στο Εργαστήριο του Berkeley της Καλιφόρνιας σε θέµατα µη
γραµµικής ∆υναµικής.
-Τον Μάιο 1985 ο κ. Χατζηδηµητρίoυ συµµετείχε µε ανακοίνωση σε συνέδρια µε θέµα: «Μαθηµατικές
Μέθοδοι στην Ουρανία Μηχανική», στο Oberwolfach, ∆. Γερµανίαw.
-Το καλοκαίρι του 1985 ο κ. Βάρβογλης επισκέφθηκε για δύο εβδοµάδες το European Southern
Observatory (ESO) Garching bei Munchen, ∆. Γερµανίας όπου συνεργάστηκε µε τον Καθηγητή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Γ, Κoντόπουλo σε θέµατα «µη γραµµικής δυναµικής και χάους».
-Από 15 Ιουλίου 1985 και για ένα µήνα ο κ. Μπαρµπάνης εργάστηκε ερευνητικά στο European Southern
Observatory (ESO) στο Garching bei Munchen, ∆. Γερµανίας.
-Τον Αύγουστο 1985 ο κ. Χατζηδηµητρίου εργάστηκε ερευνητικά στο European Southern Observatory
(ESO) στο Garching bei Munchen, ∆. Γερµανίας.
-Τον Οκτώβριο 1985 ο κ. Μπαρµπάνης µετά από πρόσκληση του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης
έδωσε διάλεξη µε θέµα «Ο κοµήτης του Halley».
-Τον Οκτώβριο 1985 ο κ. Σπύρου µετά από πρόσκληση της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών έδωσε διάλεξη µε
θέµα:: «Πεδία, Χώρος, Χρόνος».
-Μεταξύ 16 και 29 Νοεµβρίου 1985 ο κ. Καρανικόλας συµµετείχε στην 19η Γενική συνέλευση της
∆ιεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης (Ι.Α.U.) στο Ν. ∆ελχί, Ινδίαw όπου και εξελέγη µέλος της
Ένωσης. Κατά το ίδιο χρονικό διάστηµα ο κ. Καρανικόλας συµµετείχε µε ανακοίνωση των
αποτελεσµάτων τη» επιστηµονική» του έρευνας στο ∆ιεθνές Συµπόσιο µε Θέµα: “Space Dynamics
and Celestial Mechanics”στο Ν. ∆ελχί, Ινδίας.
-Ο κ. Αυγολούπης και ο κ. Λ. Μαυρίδης (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), συµµετείχαν
µε ανακοίνωση τους που είχε τίτλο “The Activity Cycle of EV Lac” στη 19η Γενική Συνέλευση της
∆ιεθνούς Αστρονοµικής Ένωσης (Ι.Α.U.), Ν. ∆ελχί, Ινδίας.
-Τον ∆εκέµβριο 1985 ο κ. Σειραδάκης επισκέφτηκε το Μax-Ρlanck-Insitut fur Radioastronomie, Βόννη και
συνέλεξε παρατηρησιακά δεδοµένα από το ραδιοτηλεσκόπιο 100 m.
-O κ. Χρηστίδης και η κ. Μίκου αποτελούν µέλη της τοπικής επιτροπής για το διεθνές επιστηµολογικό
συνέδριο που θα τον Αύγουστο 1986 στη Θεσσαλονίκη µε θέµα: “Criticism and the Growth of
Knowledge: 20 Years after”.

5. Κατευθύνσεις και Ερευνητικά Προγράµµατα του Τοµέα
Οι Κατευθύνσεις του Τοµέα, όπως ορίσθηκαν και έδιναν αποδεκτές από την Γενική Συνέλευση του
Φυσικού Τµήµατος της 21/02/1986, είναι οι παρακάτω:
α) ∆υναµική
β) Μηχανική Συνεχών Μέσων
γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία
δ) Αστροφυσικέ
ε) Θεωρία Σχετικότητας
στ) Μαθηµατικά νια Φυσικούς
ζ) Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής

Πιο αναλυτικά τα µέλη του Τοµέα Αστροφυσικής, Αστρονοµίας και Μηχανικής ασχολούνται µε τα
παρακάτω Ερευνητικό: Προγράµµατα:

α) ∆υναµική:
-Ο κ. Μπαρµπάνης σε συνεργασία µε τον κ. Κοντόπουλο (Πανεπιστήµιο Αθηνών) µελέτησε τις
περιοδικές τροχιές σε δυναµικά συστήµατα τριών βαθµών ελευθερίας στους συντονισµού» 1.1.1, 2:1:1
και 1/2:1:1. Η εργασία έχει γίνει δεκτή για δηµοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics.
-Οι κ.κ. Μπαρµπάνης και Βάρβογλης σε συνεργασία µε τον κ. Κοντόπουλο (Πανεπιστήµιο Αθηνών)
ασχολήθηκε µε την µελέτη της στοχαστικότητας µεγάλης κλίµακας σε ένα γαλαξιακό µοντέλο. Τα προς
δηµοσίευση αποτελέσµατα βρίσκονται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.
-Ο κ. Μπαρµπάνης µελετά τις ιδιότητες των οικογενειών περιοδικών τροχιών δύο διαστάσεων
κοντά σε περιοχές διαφυγής. Η σχετική εργασία βρίσκεται στο τελικό στάδιο επεξεργασίας.
-Ο κ. Μπαρµπάνης µελετά περιοδικές τροχιές σε δυναµικά συστήµατα τριών βαθµών ελευθερίας
που έχουν ορισµένες συµµετρίες. Η εργασία: αυτή βρίσκεται σε εξέλιξη.
-Ο κ . Χατζηδηµητρίου µελετά τη δηµιουργία ασταθειών σε δυναµικά συστήµατα υπό την επίδραση
Χαµιλτονιανών διαταραχών.
-Οι κ.κ. Χατζηδηµητρίου και ο κ. Ιχτιάρογλου µελετούν την ευστάθεια στην περιοχή των
συντονισµών 3: 1 και 5:3 στο σύστηµα των αστεροειδών.
-Οι κ.κ. Μιχαλοδηµητράκης και Τερζίδης µελέτησαν περιοδικές κινήσεις και ευστάθεια σε
διάφορα µοντέλα ραβδωτών γαλαξιών.
-Οι κ.κ. Μιχαλοδηµητράκης και Γρήγορελης µελέτησαν περιοδικές κινήσεις και ευστάθεια στο
γενικό πρόβληµα των τεσσάρων σωµάτων.
-Οι κ.κ. Μιχαλοδηµητράκης και Χαψιάδης µελέτησαν τα είδη των κινήσεων στο γενικότερο
πρόβληµα των δύο σωµάτων.
-Οι κ.κ. Ιχτιάρογλου, Κατωπόδης και Μιχαλοδηµητράκης µελετούν την ευστάθεια σε διάφορες
περιπτώσεις πλανητικών συστηµάτων.
-Ο κ. Μπούντης συνεργάστηκε µε φοιτητές του στο Πανεπιστήµιο Clarkson των Η.Π.Α. και µε
ερευνητική οµάδα της Γαλλίας. σε θέµατα Ολοκληρωσιµότητας ∆ιαφορικών Εξισώσεων µε την ανάλυση
ιδιοµορφιών. Συγκεκριµένα ανακαλύφθηκαν από την οµάδα αυτή συστήµατα συνήθων, µη γραµµικών
διαφορικών εξισώσεων που έχουν εφαρµογή στη Φυσική και µπορούν να επιλυθούν ακριβώς µε
µαθηµατικές µεθόδους.
-Ο κ. Μπούντης συνεργάστηκε µε την οµάδα του Παρισιού σε θέµατα µη-Ολοκληρωσιµότητας µε
Θεωρία ∆ιαταραχών που οδηγεί στη µη επιλυσιµότητα µ’ ένα συστηµατικό τρόπο: Εισαγωγή
λογαριθµικών ιδιοµορφιών στα αναπτύγµατα των λύσεων στο µιγαδικό πεδίο χρόνου. Η τάξη στην οποία
εµφανίζονται οι λογάριθµοι συνδυάστηκε µε την «ένταση» της χαοτικής συµπεριφοράς του συστήµατος σε
πραγµατικό χρόνο. Εκτός των επί µέρους άρθρων που γράφτηκαν, ετοιµάζεται τώρα και περιληπτικό
άρθρο (Review Article) από την οµάδα του Παρισιού σε συνεργασία µε τον κ. Μπούντη.
-O κ. Μπούντης εργάστηκε σε εφαρµογές µεθόδων µη Γραµµικής ∆υναµικής στο πρόβληµα της
ευστάθειας δεσµών φορτισµένων σωµατιδίων επιταχυντών υψηλής ενέργειας.
-Οι κ.κ. Βάρβογλης και Χατζηαντωνίου µελετούν τις ιδιότητες των χαοτικών περιοχών στο χώρο
των φάσεων του επίπεδου περιορισµένου των τριών σωµάτων.
-Ο κ. Καρανικόλας σε: συνεργασία µε τον τεταρτοετή φοιτητή Αθ. ∆ίπλα παρουσίασαν µια γενική
µέθοδο για τη δηµιουργία µη γραµµών δυναµικών συστηµάτων µε µια ακριβή περιοδική τροχιά και
εξέτασαν τις εφαρµογές τους σε συνάρτηση µε δεδοµένα παρατηρήσεων. Η µελέτη αυτή έγινε δεκτή για
δηµοσίευση στο περιοδικόAstronomical Journal.
-O κ. Καρανικόλας σε συνεργασία: µε τον τεταρτοετή φοιτητή Χρ. Βοζίκη µελετά τη συµπεριφορά
των τροχιών διαφόρων µοντέλων γαλαξιών. Ειδικότερα µελετούν τη στοχαστική ή κανονική συµπεριφορά
των τραχιών σε τρία παρόµοια µοντέλα που όµως αντιδρούν διαφορετικά στην παρουσία µιας διαταραχής
που προέρχεται από κάποιο γειτονικό γαλαξία.

-Οι κ.κ. Μπούντης και Καρανικόλας µελετούν τη χαοτική συµπεριφορά διαφόρων δυναµικών
συστηµάτων και προσπαθούν να: βρουν την εξάρτηση της συµπεριφοράς αυτής από τις διάφορες
φυσικές παραµέτρους.
-Ο κ. Τσαρούχας συνεργάζεται µε την οµάδα θεωρητικής Φυσικής του Πανεπιστηµίου του
Oldenburg, ∆. Γερµανίας και µελετά δυναµικά συστήµατα.

β) Αστροφυσική
-Ο κ. Σπύρου συνεχίζει τη µελέτη της επίδρασης των εσωτερικών χαρακτηριστικών που οφείλονται
στην εξελικτική πορεία των µελών ενός σχετικιστικού διπλού συστήµατος αστέρων, πάνω στην
τροχιακή τους κίνηση καθώς και σε άλλες παρατηρούµενες ιδιότητες του συστήµατος. Προχώρησε στην
εφαρµογή των αποτελεσµάτων της θεωρητικής έρευνας στις διπλές πηγές ακτίνων-χ καθώς και σε
εκρηκτικούς αστέρες νετρονίων (millisecond pulsars).
-Οι κ.κ. Σπύρου και Βάρβογλης περάτωσαν την ερευνά τους σχετικά µε την επίδραση της
εσωτερικής δοµής και κίνησης ταυ πυρήνα ενός ελλειπτικού γαλαξία, πάνω στις κινήσεις των αστέρων του
γαλαξία.
-Ο κ. Βάρβογλης σε συνεργασία µε τον κ. Μπάσιο (University of Maryland) µελετούν την
επιτάχυνση και θέρµανση ιόντων από παραµορφωµένα µαγνητοακουστικά κύµατα.
-Ο κ. Βλάχος και ο κ. P. Sprangle (University of Maryland) µελέτησαν την ηλεκτρoκυκλoτρoνική
ακτινοβολία στις ηλιακές εκλάµψεις. Ανέλυσαν την µη-γραµµική συµπεριφορά στην εξέλιξη της
ακτινοβολίας που εκπέµπεται από σχετικιστικά ηλεκτρόνια µέσα σε ισχυρά µαγνητικά πεδία. Στην
ανάλυση συµπεριλάβανε τα θερµικά φορτία και τα ηλεκτροστατικά πεδία. Η εργασία αυτή στάλθηκε για
δηµοσίευση στο περιοδικό Astrophysical Journal.
-Ο κ. Βλάχος και ο κ. R.R. Sharma (University of Maryland) µελέτησαν τον ρόλο των µη θερµικών
ηλεκτρονίων στη συµπεριφορά του ηλεκτροκυκλοτρονικού maser. Έδειξαν ότι τα µη θερµικά φορτία
δηµιουργούνται ταυτόχρονα µε την κατανοµή loss-cone, που διεγείρει το maser και αλλάζουν τη
συµπεριφορά του. Η εργασία αυτή δεκτή στο περιοδικό Astrophysical Journal.
-Ο κ. Βλάχος και κ. Moghaddam Taaheri (University of Maryland) έφτιαξαν ένα νέο αριθµητικό
κώδικα για να µελετήσουν τη συµπεριφορά των µη θερµικών σωµατιδίων στο πλάσµα. Μελέτησαν
ιδιαίτερα τη συµπεριφορά των µη θερµικών φορτίων µέσα σ' ένα στατικό ηλεκτρικό δυναµικό. Η εργασία
αυτή έγινε δεκτή στο περιοδικό Physics of Fluids.
-Ο κ. Βλάχος και ο κ. Η. Karimabadi (University of Maryland) ξεκίνησαν µια λεπτοµερή µελέτη για
την επιτάχυνση των ηλεκτρονίων από ηλεκτροµαγνητικά κύµατα που η διεύθυνση διάδοσης τους
σχηµατίζει γωνία µε το εξωτερικό µαγνητικό πεδίο. Η εργασία αυτή στάλθηκε για δηµοσίευση στα
περιοδικό Astrophysical Journal.
-Ο κ. Βλάχoς και ο κ. Decker (Applied Physics Lab.) µελέτησαν την επιτάχυνση µε διαφορετικά
κρουστικά κύµατα και τυρβώδη ροή. Η ανάλυση τους είναι σχετικιστική και έγινε µε τη βοήθεια
αριθµητικού µοντέλου. Παρακολούθησαν την αλληλεπίδραση µερικών χιλιάδων φορτίων µε τα κρουστικό
κύµα και µελέτησαν το ενεργειακό φάσµα των ιόντων. Η εργασία αυτή έγινε δεκτή στο περιοδικό

γ) Παρατηρησιακή Αστρονοµία:
-Ο κ. Σειραδάκης σε: συνεργασία µε τους κ.κ. Graham (Max-Planck-Institut für Radioastronomie,
Βόννη) και Mohanty (Tata Institute for Fundamental Research, Bangalore, Ινδία) µελέτησε τις ιδιότητες
ενός αστέρα νετρονίων που βρίσκεται κοντά στον υπερκαινοφανή W44. Από τη µελέτη αυτή προέκυψε ότι
δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των δύο ουράνιων σωµάτων. Αντίθετα προτείνεται η άποψη ότι ο αστέρας
νετρονίων είναι αρχαιότεροι και γεννήθηκε: από µια προγενέστερη έκρηξη του υπερκαινοφανούς. Τα

αποτελέσµατα τη» µελέτη» έχουν σταλεί για δηµοσίευση Monthly Notices of the Royal Astronomical
Society.
-O κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Reich (Max-Planck-Institut für Radioastronomie,
Βόννη) και Sofue και Tsuboi (Nobeyama Radio Observatory, Τόκιο) µελέτησε την δοµή του µαγνητικού
πεδίου µιας εκτεταµένης περιοχής (1 µοίρα) στο κέντρο του Γαλαξία µας. Σε γενικές γραµµές το πεδίο
εµφανίζεται διπολικό, µε άξονα κάθετο προς το επίπεδο του Γαλαξία µας µε εµφανή παραµόρφωση λόγω
περιστροφής. Η σχετική εργασία έχει σταλεί δηµοσίευση στο Publications of the Astronomical Society
of Japan.
-O κ. Σειραδάκης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Reich, Sieber, Schlickeiser (Max-Planck-Institut für
Radioastonomie, Βόννη) και Kuhr (Max-Planck-Institut fur Astronomie, Χαϊδελβέργη) µελέτησε την
περιοχή της πηγής ακτίνων-χ 20Β065+00 του Γαλαξία µας. Βρέθηκαν πολλές σηµειακές ραδιοπηγές στην
περιοχή καθώς και υπολείµµατα υπερ-καινοφανών και περιοχές ιονισµένου υδρογόνου. Μία σηµειακή
ραδιοπηγή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περαιτέρω µελέτη του µεσοαστρικού σπινθηρισµού
(interstellar scintillation) . Η εργασία βρίσκεται σε πολύ προχωρηµένο στάδιο.
-Οι κ.κ. Σειραδάκης και Ξυλούρη σε συνεργασία µε τους κ.κ. Sieber (Max-Planck-Institut für
Radioastonomie, Βόννη) και Rankin Unibersity of Vermont, Η.Π.Α.) επεξεργάζονται µια καινούρια
µέθοδο ανάλυσης πολωσιµετρικών παρατηρήσεων µε απώτερο σκοπό την µελέτη δεδοµένων από αστέρες
νετρονίων. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
-Οι κ.κ. Σειραδάκης, Αυγολούπης και Ξυλούρη µελετούν τον κοµήτη του Halley στα χρώµατα, U, Β
και V και προτίθενται να συσχετίσουν τα δεδοµένα τους µε παρατηρήσεις του κοµήτη σε άλλες φασµατικές
περιοχές καθώς και ηλιακού άνεµου. Η εργασία βρίσκεται σε εξέλιξη.
-Ο κ.. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Μαυρίδη (Πολυτεχνικά Σχολή, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης) και Π. Βάρβογλη (Πανεπιστήµιο Ξάνθης) µελέτησε τους αστέρες εκλάµψεων ΒΥ Dra και
EV Lac µε το φωτοηλεκτρικό τηλεσκόπιο του Αστεροσκοπείου Στεφανίου. Τα αποτελέσµατα θα σταλούν
για δηµοσίευση.
-Ο κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. Μαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης) Nikolov (University of Sofia) και Π. Βάρβογλη (Πανεπιστήµιο Ξάνθης) µελετά τους
κηφείδες S Vul και VI162 Αgl. Το πρόγραµµα βρίσκεται σε εξέλιξη.
-Ο κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τον κ. Μαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο
Θεσσαλονίκης), µελέτησε την µακροπερίοδη µεταβολή της δραστηριότητας του αστέρα εκλάµψεων ΕV
Lac. Από την µελέτη αυτή προέκυψε ότι κατά τη διάρκεια του πενταετούς περίπου κύκλου των κηλίδων
του αστέρα, που σχετίζεται µε τη µεταβολή της λαµπρότητάς του σε κατάσταση ηρεµίας, έχουµε µια
µεταβολή της δραστηριότητας του σε εκλάµψεις των τεσσάρων τύπων του Oskanian I-IV, που είναι κατά
πάσα πιθανότητα διαφορετική για τις εκλάµψεις των διαφόρων τύπων. Τα αποτελέσµατα της εργασίας
αυτής έγιναν δεκτά για δηµοσίευση στο περιοδικό Astronomy and Astrophysics.
-O κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. de Jager (Utrecht, Ολλανδία), Heise (Utrecht
Ολλανδία), Μαυρίδη (Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κ.α., συµµετείχε στην διεθνή
καµπάνια ταυτόχρονων παρατηρήσεων (οπτικών, ραδιοφωνικών και ακτίνων-χ) του αστέρα εκλάµψεων
ΒΥ Dra µε παρατηρήσεις στο χρώµα U. Κατά τη διάρκεια της καµπάνιας παρατηρήθηκε µια πολύ
σηµαντική έκλαµψη και µια ή δύο µικρότερες και µελετήθηκε τόσο η συνεχής οπτική εκποµπή της κύριας
έκλαµψης κατά την Εκρηκτική φάση της, όσο και η εκποµπή των µαλακών ακτίνων-χ κατά τη διάρκεια της
εξελικτικής φάσης της. Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής έδιναν δεκτά για δηµοσίευση στο περιοδικό
Astronomy and Astrophysics.
-Ο κ. Αυγολούπης µελέτησε την κατανοµή των χαρακτηριστικών των εκλάµψεων του αστέρα ΕV
Lac για κάθε ένα από τους τέσσερις τύπους του Oskanian I-IV, τις συσχετίσεις µεταξύ των διαφόρων
χαρακτηριστικών των εκλάµψεων του ίδιου αστέρα καθώς και τις συσχετίσεις µεταξύ των
χαρακτηριστικών των εκλάµψεων διαφόρων αστέρων και των φυσικών παραµέτρων αυτών των αστέρων.
Τα αποτελέσµατα της εργασίας αυτής ένωναν δεκτά για δηµοσίευση στα περιοδικό Astronomy and
Astrophysics..
-O κ. Αυγολούπης σε συνεργασία µε τους κ.κ. de Jager (Utrecht, Ολλανδία), Heiss (Utrecht,
Ολλανδία), Μαυρίδη (Πολυτεχνικά Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης), κ.α., συµµετείχε στην διεθνή
καµπάνια ταυτόχρονων παρατηρήσεων (οπτικών και ακτίνων-χ) του αστέρα εκλάµψεων UV Ceti µε
παρατηρήσεις στο χρώµα Β. Τα αποτελέσµατα θα σταλούν σύντοµα για δηµοσίευση.

δ) Θεωρία Σχετικότητας
-Οι κ.κ. Σπύρου και Παπαδόπουλος µελετούν τη φυσική σηµασία της ηγ-µετρικής. Απέδειξαν ότι µε
µερικές πολύ απλές φυσικές υποθέσεις, η τριπαραµετρική λύση γίνεται διπαραµετρική ή
µονοπαραµετρική.
-Οι κ.κ. Σπύρου και Παπαδόπουλος µελέτησαν την εκποµπή βαρυτικής ακτινοβολίας από ένα
σχετικιστικό διπλό αστέρα στο πλαίσιο της πρώτης µετανευτώνειας προσέγγισης της Γενικής Θεωρίας
της Σχετικότητας.
-Ο κ. Παπαδόπουλος σε συνεργασία µε τον κ. Joes Louis Sanz (λέκτορας του Πανεπιστηµίου
Suntander, Ισπανίας) µελέτησε µια κατηγορία κοσµολογικών λύσεων των εξισώσεων του Einstein. Οι
λύσεις αυτές ε ίνα ι φυσικά παραδεκτές όταν λάβουµε υπ' όψη µας την κοσµολογική σταθερά ή το ιξώδες
του ρευστού, διαφορετικά δεν έχουν φυσικό ενδιαφέρον.
-Ο κ. Παπαδόπουλος µελέτησε µια κατηγορία πτηνών βαρυτικού πεδίου που περιγράφονται από την
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όπου −∞ < t + ∞, 0 < r < +∞, 0 < ϑ < π και 0<ϕ <2π .
∆ιαπιστώθηκε ότι η παραπάνω µετρική είναι µια γ-soliton λύση των εξισώσεων του Einstein.
-Ο κ. Παπαδόπουλος µελέτησε n-soliton λύσεις των εξισώσεων των Yang-Mills στο σύνολο SU(3)
χρησιµοποιώντας την µέθοδο των Beliski-Zakharov.

ε) Ιστορία και Φιλοσοφία της Φυσικής:
-Ο κ. Χρηστίδης και η κ. Μίκου, σε συνεργασία µε τον κ. Γ. Γκουνταρούλη (Πολυτεχνική Σχολή,
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης) εργάζονται ερευνητικά πάνω στο θέµα της εξέλιξης των θεωριών για την
υπεραγωγιµότητα. Μια εργασία προς δηµοσίευση για το ρόλο των µαθηµατικών σε µια φάση εξέλιξης της
θεωρίας της υπεραγωγιµότητας βρίσκεται σε επεξεργασία.
-Ο κ. Χρηστίδης ασχολείται µε το γενικότερο θέµα του ρόλου των µαθηµατικών στην εξέλιξη των
φυσικών θεωριών, µε έµφαση στη α του Ι. Lakatos.

