Ο ΣΕΑ στην 11η ΠΕΕΑ
Η 11η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων
πραγματοποιείται στις 21-23 Ιουλίου (2017) στους Φιλιππαίους
Γρεβενών. Ο ΣΕΑ θα είναι εκεί συμβάλλοντας στο πρόγραμμα της
εκδήλωσης με τα εξής εργαστήρια:
1. Παρασκευή, 21 Ιουλίου, 19:00
Ομιλία του Ευαγγελόπουλου Θανάση με θέμα:
“Τα μυστικά της όρασης μέρος Β’: Η αντίληψη των
χρωμάτων”
Περίληψη: Ο Ήλιος είναι λευκός ή κίτρινος; Γιατί ο
ουρανός και η θάλασσα δεν είναι μωβ, αφού το μωβ
σκεδάζεται εντονότερα από το μπλε; Αν είναι θέμα των
ματιών μας, γιατί τα φωτογραφικά φιλμ δεν απεικονίζουν
μωβ τον ουρανό; Έχουμε την ικανότητα να δούμε το
υπεριώδες δια γυμνού οφθαλμού, και πώς; Γιατί η Αφροδίτη
φαίνεται στο υπεριώδες; Γιατί δεν υπάρχουν πράσινα
αστέρια; Αν είναι θέμα των ματιών μας, γιατί οι
φωτογραφίες δεν δείχνουν κάποια αστέρια πράσινα; Γιατί
τα φυτά είναι πράσινα; Τι χρώμα θα έχουν τα γήινα φυτά
σε άλλον πλανήτη, όπου ο ουρανός δεν είναι μπλε; Τι
χρώμα θα έχουν τα φυτά σε έναν πλανήτη γύρω από κάποιο
κόκκινο ή κάποιο μπλε άστρο; Γιατί στο ηλιοβασίλεμα ο
ουρανός κοκκινίζει, αφού η σκέδαση εντείνεται, άρα θα
έπρεπε να γίνεται έντονα μπλε; Γιατί τα σύννεφα είναι
συνήθως λευκά; Γιατί σε έκλειψη Σελήνης, φαίνεται
κόκκινη η Σελήνη, αντί να εξαφανισθεί και να φαίνεται
μαύρη; Πως φαίνεται το ουράνιο τόξο σε ασπρόμαυρο φιλμ
και γιατί; Οι μηχανισμοί που εξηγούν την αντίληψη των
χρωμάτων, σε μια επιστημονική αλλά απλή και κατανοητή
παρουσίαση από τον ιατρό-Ενδοκρινολόγο Θανάση
Ευαγγελόπουλο.
2. Σάββατο, 22 Ιουλίου, 16:00
Εργαστήριο του Πιέρρου Παπαδέα με θέμα:
“Αστρονομική παρατήρηση με εργαλεία

ελεύθερου

λογισμικού”
Περίληψη: Τα τελευταία χρόνια οι εξελίξεις στην ανάπτυξη
ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού για αστρονομικές
παρατηρήσεις είναι ραγδαίες. Το εύρος των επιλογών και
οι δυνατότητες τους είναι συγκρίσιμες και πολλές φορές
ξεπερνούν τα κλειστά και εμπορικά λογισμικά. Στο
workshop αυτό θα γίνει εισαγωγή στο ελεύθερο και ανοικτό
λογισμικό, στις βασικές λειτουργίες και δομές της
κοινότητας, καθώς επίσης θα παρουσιαστεί και η βασική
λειτουργία των Stellarium, KStars, Indi/Ekos και
PlanetaryImager.
3. Σάββατο, 22 Ιουλίου, 21:30
Μάθημα ουρανογραφίας με τον Θανάση Ευαγγελόπουλο.

