Συμμετοχή ΣΕΑ στο Ευρωπαϊκό
Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης
2018
Η κάτωθι

αφίσα αποτελεί την συμμετοχή μας στο Ευρωπαϊκό

Συνέδριο Πλανητικής Επιστήμης 2018 στο Βερολίνο. Παρουσιάστηκε
στην σχετική συνεδρία συνεργασίας Επαγγελματιών-Ερασιτεχνών
Αστρονόμων. Αποτελεί μέρος μιας μεγαλύτερης εργασίας που
ετοιμάζουμε πάνω στις μακροπρόθεσμες μεταβολές στο προφίλ του
πλανήτη Δία. Για να το κατεβάσετε σε πλήρη ανάλυση επιλέξτε το
αρχείο .pdf
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Πλανήτης Δίας, μια σύνοψη της

ονοματολογίας
των
σχηματισμών, και η μελέτη της
δυναμικής της ατμόσφαιρας.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Μεγαλύτερος από όλους τους άλλους πλανήτες και δορυφόρους
μαζί, ο Δίας είναι
ένας κολοσσός πλούσιος σε τηλεσκοπικές λεπτομέρειες και
εναλλασσόμενους
σχηματισμούς.
Η ατμόσφαιρα του Δία χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες Ταινίες
(Belts) και
συστροφές πολύχρωμων νεφών και ένα εκπληκτικό σύστημα
καταιγίδων.
Η ατμόσφαιρα του πλανήτη, με περίοδο περιστροφής περίπου 9,85
ωρών, είναι σε
συνεχή κίνηση οδηγούμενη από την θερμότητα η οποία
«δραπετεύει» από το θερμό
εσωτερικό του και από το Ηλιακό φως το οποίο απορροφάται από
επάνω.
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Δημοσίευση

με

πατήστε

εδώ:

ελληνικές

οπτικές παρατηρήσεις Δία
Σε μια πρόσφατη εργασία, όπου αναλύονται ραδιοφωνικές
παρατηρήσεις για την μελέτη της ατμόσφαιρας του Δία κάτω από
τα ορατά της στρώματα, γίνεται και χρήση παρατηρήσεων στο
οπτικό μέρος του φάσματος με συμμετοχή δύο Ελλήνων
παρατηρητών, του Μάνου Καρδάση (μέλος του ΣΕΑ) και του Γιάννη
Ροζάκη.
Οι ερευνητές μελέτησαν την αμμωνία στα στρώματα της
ατμόσφαιρας με πιέσεις από ~0.5 ως ~10 bar (δηλαδή μέχρι βάθος
100 km), και πως αυτή κατανέμεται σε ένα «τρισδιάστατο» χάρτη.
Η αμμωνία οδηγείται από τα βάθη (που μπόρεσαν να παρατηρήσουν)
μέχρι τα ανώτερα στρώματα, όπου τελικά το αέριο ψύχεται και
δημιουργεί νέφη παγωμένης αμμωνίας. Το υπόλοιπο αέριο στη
συνέχεια βυθίζεται πάλι προς τα κάτω, σε περιοχές που
παρουσιάζουν έλλειψη αμμωνίας. Οι διάφορες λαμπρές/σκοτεινές
περιοχές στα ραδιοφωνικά κύματα συσχετίζονται άμεσα με
χαρακτηριστικά στο υπέρυθρο (πχ πηγές στα 5μm – «hot spots»)
και στο οπτικό (πχ Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα, «άσπρα οβάλ»),
συνδέοντας αυτά τα χαρακτηριστικά με τους μηχανισμούς γέννεσης
τους βαθύτερα μέσα στην ατμόσφαιρα.
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