Φόρμα υποβολής παρατήρησης
βολίδας ΙΜΟ και στα ελληνικά
Σας έχει τύχει ποτέ να δείτε κάτι φωτεινό και γρήγορο στον
ουρανό που να σας κεντρίσει την προσοχή;
Ίσως γυρίσατε το κεφάλι σας προς μια περιοχή του ουρανού που
φωτίστηκε ξαφνικά ή ακούσατε άλλους να εντυπωσιάζονται με κάτι
που είδαν;
Αν ναι τότε θα έχετε δει ήδη μια βολίδα, δηλαδή ένα πάρα πολύ
φωτεινό διάττοντα (συνήθως ότι είναι λαμπρότερο από την
Αφροδίτη, με μέγεθος -4). Και κατά πάσα πιθανότητα μάλλον θα
θυμάστε ακόμα το γεγονός!
Και αυτό γιατί είναι εξαιρετικά σπάνια φαινόμενα. Γενικά,
χιλιάδες μετεωροειδή χτυπάνε την ατμόσφαιρα της Γης
καθημερινά. Ωστόσο, μόνο ένα μικρό μέρος αυτών παρατηρείται
καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό διαττόντων εμφανίζεται πάνω από
ωκεανούς, ακατοίκητες περιοχές, ή πολύ απλά κατά την διάρκεια
την μέρας. Ακόμα όμως και όλες οι συνθήκες είναι κατάλληλες
(π.χ. μια καλοκαιρινή βραδιά έξω από την πόλη) θα πρέπει
κανείς να παρατηρεί την συγκεκριμένη περιοχή του ουρανού την
συγκεκριμένη χρονική στιγμή που εμφανίζεται ο διάττοντας, ο
οποίος ανάλογα με το μέγεθος του σωματιδίου και την ταχύτητά
του εμφανίζει και το ανάλογο οπτικό “αποτύπωμα” στον ουρανό. Η
πλειονότητα αυτών των σωματιδίων έχει μάζα που δεν ξεπερνάει
αυτής ενός κόκκου άμμου. Όμως, στις περιπτώσεις που ένα σώμα
μερικών κιλών εισέρχεται στην ατμόσφαιρα το αποτέλεσμα είναι
πολύ πιο θεαματικό.
Η εμφάνιση ενός τέτοιου φαινομένου είναι σημαντική, καθώς οι
βολίδες αποτελούν τις ιδανικές πηγές μετεωριτών. Ο
προσδιορισμός της τροχιάς τους στον ουρανό μπορεί να δώσει
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το που μπορεί να βρεθεί (αν
υπάρξει) το τελικό τους αποτέλεσμα (μετεωρίτης). Ακόμα και

απλές πληροφορίες, πχ τι ώρα, που είδατε τον διάττοντα στον
ουρανό, ποια ήταν η κατεύθυνσή του, όταν προέρχονται από πολλά
άτομα που είδαν το ίδιο φαινόμενο βοηθάνε στον καλύτερο
προσδιορισμό της τροχιάς, και άρα της περιοχής αναζήτησης.
Για αυτό και ο Διεθνής Οργανισμός Διαττόντων (International
Meteor Organization – IMO) σε συνεργασία με την Αμερικάνικη
Εταιρεία Διαττόντων (American Meteor Sociaty – AMS) έχει
σχεδιάσει μια απλή φόρμα που μπορείτε να συμπληρώσετε εύκολα.
Έτσι, μπορείτε και εσείς να βοηθήσετε αποτελεσματικά στην
καλύτερη μελέτη και κατανόηση αυτών των φαινομένων όσο και
στην αναζήτηση μετεωριτών. Η φόρμα αυτή διατίθεται και στα
ελληνικά, σε μια προσπάθεια που ξεκίνησε ο γράφων τον
Φεβρουάριο του 2018 (1η έκδοση) και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο
(ολοκληρωμένη έκδοση*). Μπορείτε να την βρείτε και την
αξιοποιήσετε
εδώ:
http://fireballs.imo.net/members/imo/report_intro
* για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο, ή πρόβλημα μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τον γράφων στο gmaravel _at physics.uoc.gr
(αντικαταστήστε το _at με το σύμβολο @)

