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« Fairest of stars, last in the train of night, 

if better thou belong not to the dawn, 

Sure pledge of day, that crown’st the smiling morn 

With thy bright circlet, praise HIM in thy sphere. » 

 

Milton. (1*) 

 

 

 

 

  (2*) 
 

Στον Bob και στην Αφροδίτη της οποίας το μυστήριο δεν έλυσα ποτέ! 
 

 

Ιάκωβος Ν.  Στέλλας 

 



 

1.Εισαγωγή 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η παρούσα εργασία, αφορά την καταγραφή, συγκέντρωση και αξιολόγηση, 

ανάλυση 27 οπτικών τηλεσκοπικών παρατηρήσεων της ατμόσφαιρας της 

Αφροδίτης κατά την διάρκεια της Ανατολικής Αποχής του πλανήτη ( Ιανουάριος 

14 - Οκτώβριος 31- 2002) με τον σκοπό της ανάγνωσης της συμπεριφοράς και 

δυναμικότητας των κυριότερων σχηματισμών και τέλος τον προσδιορισμό 

παρατηρησιακών σχεδίων προς εκπόνηση. 
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 Α. Σημαντικές ημερομηνίες της Αφροδίτης. 

 
1.  Ανωτέρα Σύνοδος (Superior Conjunction): 14 Ιανουαρίου 2002. 

2.  Μέγιστη Ανατολική Αποχή (Greatest Elongation East):  

 22 Αυγούστου 2002. (46
0
) 

3.  Κατωτέρα Σύνοδος (Inferior Conjunction): 31 Οκτωβρίου 2002. 

 

Β. Πίνακας ημερομηνίας, φαινομένου μεγέθους 

φάσης, και Αποχής κατά την διάρκεια των 

σημαντικών ημερομηνιών. 

  
2002 Φαινόμενη 

διάμετρος (arc sec) 

Φάση δίσκου  (%) 

(Θεωρητική) 
Αποχή 

 (μοίρες) 
Ιανουάριος 16 9,8 100% 1

0 
Φεβρουάριος 15 9,9 99,2% 8

0 
Μάρτιος 17 10,2 96,8% 15

0 
Απρίλιος 16 10,8 92,5% 22

0 
Μάιος 16 12,0 86,0% 30

0 
Ιούνιος 15 13,8 77,2% 36

0 
Ιούλιος 15 16,9 66,3% 42

0 
Αύγουστος 14 22,2 53,1% 46

0 
Σεπτέμβριος 13 32,3 35,7% 44

0 
Οκτώβριος 13 51,9 10,9% 27

0 
Νοέμβριος 12 58,1 4,6% 18

0 
    

  Πίνακας 1.  (*3) 

Τα κυριότερα φυσικά στοιχεία που αφορούν τον πλανήτη Αφροδίτη κατά την διάρκεια 

της Ανατολικής Αποχής του 2002. 

Γ. Πίνακας παρατηρητών, εξοπλισμός 
 

Παρατηρητής Περιοχή Τηλεσκόπιο Παρατηρήσεις 
 

Μαραβέλιας 

Γρηγόρης 

 

 

Αθήνα 
 

110mm f/7,3 

Equatorial refl. 

 

6 

Στέλλας Ιάκωβος Αθήνα 130mm f/10,8 

Equatorial,  

motor driven, 

Apo. Refractor 

 

10 

    

Στρίκης Ιάκωβος  Αθήνα 60m f/11,6 

Altaz. 

Refractor  

 

 

11 

ΣΥΝΟΛΟ   27 



 

 

Δ. Οι γενικά παρατηρούμενοι σχηματισμοί στην  

ανώτερη ατμόσφαιρα της Αφροδίτης. 

 
Εδώ κρίνεται σκόπιμο να γίνει μία συνοπτική αναφορά στους συνήθεις 

παρατηρούμενους σχηματισμούς της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. 

 

 
Εικόνα 1. 

Οι κυριότεροι σχηματισμοί των νεφών της  

Αφροδίτης και οι συντμήσεις τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η Αφροδίτη ως εσωτερικός πλανήτης εμφανίζει φάσεις. Η φάση (το φωτισμένο 

μέρος ως εκατοστιαίο ποσοστό του δίσκου) κατά την διάρκεια της Ανατολικής 

αποχής (του υπό μελέτη κύκλου) εξελίσσεται φθίνουσα από 100% την στιγμή της 

Ανωτέρας Συνόδου, έως 0% την στιγμή της Κατωτέρας Συνόδου. Η ακριβής 

μεταβολή της φάσης ανά μήνα βάσει της θεωρίας, αναφέρεται στον Πίνακα 1.  

(Ιανουάριος 16-Νοέμβριος 12-2002) 

Στην Εικόνα 1 μπορούμε να δούμε τους σχηματισμούς οι οποίοι επισημαίνονται 

από βέλη και από τις συντμήσεις τους.  

Το χείλος του πλανήτη εμφανίζεται λαμπρότερο (limb brightness, L.B) από τον 

υπόλοιπο δίσκο και γενικά παρατηρείται μία σταδιακή πτώση της λαμπρότητας προς 

την διαχωριστική γραμμή φωτεινού-σκοτεινού μέρους του δίσκου (terminator). 

Στην διαχωριστική γραμμή εμφανίζεται συνήθως μία διάχυτη σκίαση (terminator 

Shading, T.S).  

Στα σημεία που η διαχωριστική γραμμή συναντάει το χείλος του δίσκου (Cusp-

κέρας)  εμφανίζονται λαμπρές κηλίδες οι οποίες έχουν αναγνωριστεί ως συστροφές 

νεφών οι οποίες καλύπτουν τις Πολικές περιοχές και ανάλογα με το ημισφαίριο στο 

οποίο παρατηρούνται ονομάζονται  Νότια / Βόρεια Πολική κηλίδα [South / North 

Polar Cusp Cap, S / N.P.C.C ]. 

Ο υπόλοιπος δίσκος χαρακτηρίζεται από μία διάχυτη χαμηλότερης έντασης 

λαμπρότητα από αυτήν του χείλους (L.B) ή αυτήν των Πολικών κηλίδων.  

Αυτός ο διάχυτος τόνος ονομάζεται Γενική σκίαση του δίσκου (General disk 

shading, G.D.S).  

Κατά καιρούς αναφέρονται οδοντώσεις της διαχωριστικής γραμμής όπως και 

διάχυτες σκιάσεις υπό μορφή λωρίδων (streaks, S) ή συμπυκνώσεων των οποίων η 

φύση ή και η εγκυρότητα ως καταγραφών (οπτικά) θα συζητηθεί στην συνέχεια στην 

περιγραφή της μεθοδολογίας της συγκεκριμένης μελέτης. 

 

 

ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

 
(1*)    Παραπομπή από το βιβλίο: CELESTIAL OBJECTS FOR COMMON TELESCOPES 

BY THE REV.   T. W.  WEBB,  VOL 1,  THE SOLAR SYSTEM,  VENUS,  p. 61 

   
(2*)  Η εικόνα του εξώφυλλου απεικονίζει το διοπτρικό τηλεσκόπιο του γράφοντα με 

ενσωματωμένα δύο σχέδια του πλανήτη Αφροδίτη τα οποία αναφέρονται σε συγκεκριμένες 

παρατηρήσεις. Το σχέδιο το οποίο τοποθετείται στο κάτω μέρος της εικόνας έχει βασιστεί σε 

παρατήρηση του Μαραβέλια Γρηγόρη, ενώ το άλλο σε παρατήρηση του γράφοντα. 

 

(3*)  Τα στοιχεία που αναφέρονται στον Πίνακα 1 έχουν παρθεί από το:  

THE HANDBOOK OF THE BRITISH ASTRONOMICAL ASSOCIATION- 2002  p. 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ. 



 
 

« … a uniform brightness, in which sometimes we may indeed fancy, or 

perhaps more than fancy, brighter or obscurer portions » 

John Herschel  (1*) 

 

 

Οι καταγραφές των σχηματισμών της ατμόσφαιρας έγιναν βάσει μίας όσο το 

δυνατόν κοινής μεθοδολογίας ώστε να καταστεί δυνατή τόσο η συγκριτική όσο και η 

συνθετική ανάλυση των καταγραφών.  

Αρχικά η εμπειρία έχει δείξει ότι ο υπέρλαμπρος δίσκος δεν επιτρέπει την 

παρατήρηση σε σκοτεινό ουρανό. Οι καλύτερες παρατηρήσεις γίνονται κατά την 

διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και τότε ο παρατηρητής πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο 

τηλεσκόπιο και την ίδια μεγέθυνση κάθε φορά όπως και την ίδια λαμπρότητα του 

υπόβαθρου εάν είναι δυνατόν. Η σωστή ώρα προσδιορίζεται από παράγοντες όπως η 

επιθυμητή λαμπρότητα του υπόβαθρου, η απόκλιση στην οποία βρίσκεται ο πλανήτης 

όπως και η αποχή του από τον Ήλιο και τέλος οι περιορισμοί οι οποίοι καθορίζονται 

από φυσικά εμπόδια στον χώρο παρατήρησης. 

Η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε από δύο τουλάχιστον από τους τρεις 

παρατηρητές οι οποίοι συνεισέφεραν στην συγκεκριμένη μελέτη ήταν κοινή ως προς 

την ώρα παρατήρησης (Μαραβέλιας Γρηγόρης, Στέλλας Ιάκωβος): Εύρεση του 

πλανήτη στον απογευματινό ουρανό πριν ακόμη γίνει ορατός με γυμνό μάτι με κιάλια 

και στην συνέχεια παρατήρηση του μέχρι την στιγμή που η λαμπρότητα του απέβαινε 

προβληματική (προχωρημένο λυκόφως). Ο τρίτος παρατηρητής (Στρίκης Ιάκωβος) 

παρατήρησε τον πλανήτη πάντοτε στο στάδιο του λυκόφωτος και σε σκοτεινό ουρανό 

εμφανίζοντας μεθοδολογικά μία αδυναμία ως προς τους υπόλοιπους αλλά ο ίδιος 

συνεπής ως προς την συγκεκριμένη ώρα παρατήρησης. Εν τούτοις όπως θα φανεί 

στην Συγκριτική ανάλυση των παρατηρήσεων παρουσίασε μία ικανοποιητική 

συμφωνία  καταγραφών με τους υπόλοιπους παρατηρητές. Σαφώς όμως η 

εμπιστοσύνη αυτών των καταγραφών θεωρείται μειωμένη τηρουμένων των 

αναλογιών. Επιπλέον μείωση της λαμπρότητας του παρατηρούμενου δίσκου έγινε 

εφικτή με την χρήση φίλτρων διαφόρων χρωμάτων της σειράς WRATTEN της 

KODAK. Τα φίλτρα που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα εξής: W23A (ανοιχτό κόκκινο), 

W25 (κόκκινο), W12A (κίτρινο). Από τον γράφοντα έχει χρησιμοποιηθεί ο 

συνδυασμός (W23A+W58)-(ανοιχτό κόκκινο + πράσινο) με μεγάλη επιτυχία καθώς 

το αποτέλεσμα είναι ένα χλωμό είδωλο της Αφροδίτης με επίπεδο λαμπρότητας το 

οποίο επιτρέπει την διάκριση των εξαιρετικά αμυδρών και αμφίβολων 

ατμοσφαιρικών σχηματισμών. Σαφώς και διαφορετικά μέρη του φάσματος του 

ορατού φωτός επιτρέπουν την καλύτερη διάκριση διάφορων σχηματισμών.  

Το ζητούμενο εν τούτοις στην οπτική παρατήρηση της Αφροδίτης, όπως αυτό 

έγινε γνωστό από την προσωπική επικοινωνία του γράφοντα με τον Robert Steele τον 

διευθύνοντα του τομέα  των πλανητών Ερμή-Αφροδίτης της British Astronomical 

Association-(B.A.A), είναι η επίτευξη της λαμπρότητας ειδώλου η οποία επιτρέπει σε 

κάθε παρατηρητή ανάλογα με την δική του οπτική ιδιοσυγκρασία την διάκριση των 

σχηματισμών.  



 

   Εν τέλει αναζητούμε μία εντατική προσπάθεια  για να αυξήσουμε την ύπαρξη 

ταυτόχρονων αναγνωρίσεων των ατμοσφαιρικών φαινομένων της Αφροδίτης ώστε να 

καλυτερεύσουμε την αντικειμενικότητα των στοιχείων μας λόγω της απατηλής φύσης 

των σχηματισμών. 

Οι καταγραφές των οπτικών παρατηρήσεων έγιναν σε φόρμες οι οποίες 

χρησιμοποιούνται από την British Astronomical Association. Μία εικόνα της φόρμας 

φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

 

 
Εικόνα 2.  (2*) 

Η φόρμα καταγραφών σύμφωνα με την British Astronomical Association. 

 



 

Στον πρώτο κύκλο αριστερά της φόρμας σχεδιάζονται με την μορφή διαφορετικών 

διαβαθμίσεων του γκρίζου, τονικότητες οι οποίες αντιστοιχούν στους 

ατμοσφαιρικούς σχηματισμούς οι οποίοι καταγράφονται. Δεν είναι απαραίτητο και 

πάνω απ’ όλα δυνατόν εδώ να σχεδιάζονται οι εξαιρετικά αμυδρές διαφορές τόνου οι 

οποίες χαρακτηρίζουν τα νέφη όπως αυτά γίνονται αντιληπτά στην οπτική 

παρατήρηση. Εδώ μπορούμε να υπερβάλλουμε (σε τονική ένταση)  καθώς αυτό το 

σχέδιο είναι κυρίως ενδεικτικό ως προς το μοτίβο το οποίο παρουσίαζε η 

ατμοσφαιρική δραστηριότητα . Μία μορφή τέτοιας καταγραφής φαίνεται στην 

Εικόνα 1.  

Στον κύκλο ο οποίος βρίσκεται δεξιά του προηγουμένου περιχαρακώνουμε τις 

περιοχές διαφορετικής λαμπρότητας και καταγράφουμε εντός των ορίων τους 

εκτιμήσεις έντασης βάσει μίας κλίμακας από το 0 έως το 5 ως εξής: 

 

0= εξαιρετικά λαμπρές κηλίδες 

1= Λαμπρές περιοχές 

2= Γενική τονικότητα του δίσκου 

3= Σκίαση κοντά στο όριο ορατότητας (βεβαιότητας) 

4= Σκίαση καλά ορατή (μεγάλος βαθμός βεβαιότητας) 

5= Ασυνήθιστα σκοτεινή σκίαση (για την Αφροδίτη) 

 

Μία μορφή καταγραφών σχετικής έντασης η οποία αντιστοιχεί στις σκιάσεις της 

Εικόνας 1 είναι αυτή της εικόνας 3. 

 

 
 

Εικόνα 3.  

      Η καταγραφή των εκτιμήσεων έντασης  

στον δίσκο της φόρμας παρατήρησης. 

 

Στο πρώτο μέρος της αναφοράς της φόρμας παρατήρησης καταγράφονται εκτός 

των συνήθων στοιχείων του παρατηρητή, του εξοπλισμού του (τύπος οργάνου, 

μεγέθυνση, φίλτρα) η διαύγεια και η λαμπρότητα του υπόβαθρου μεταξύ άλλων. 

Το δεύτερο μέρος της φόρμας είναι διαμορφωμένο υπό την μορφή πολλαπλών 

επιλογών και εδώ ο παρατηρητής καταχωρεί πληροφορίες οι οποίες έχουν σχέση με 

την εμφάνιση ή μη των σημαντικών περιοχών του δίσκου και την σχετική μεταξύ 

τους λαμπρότητα. Περιοχές βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή είναι: Το λαμπρό 

χείλος , η διαχωριστική γραμμή, οι πολικές περιοχές και οι λωρίδες τους. 



Με αυτήν την διάταξη καταγραφών από μία σειρά παρατηρήσεων μπορούμε να 

έχουμε μία στατιστική εικόνα της δυναμικότητας των διαφόρων περιοχών της 

ατμόσφαιρας.  
   

ΑΝΑΦΟΡΕΣ. 

 
(1*) Journal of the British Astronomical Association 107, 6, 1997.  

Venus - a mystery unresolved, Richard Baum.  p 336. 

 

(2*)  Venus Observation form. Mercury and Venus Section of the BAA.  

Robert Steele, Director  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ 

 
Α. Περιγραφική Ανάλυση. 
 

« Venusian lines are hazy, ill defined, and non-uniform. »  (1*) 

Percival Lowell. 

 

Οι σχηματισμοί της ατμόσφαιρας κατά την περίοδο της παρούσας παρατηρησιακής 

μελέτης εμφάνισαν κατά ένα μεγάλο μέρος τα συνήθη τυπικά χαρακτηριστικά. 

Υπήρξε μία αρνητική παρατήρηση στις 24 Μαίου, σύμφωνα με την οποία κανένας 

σχηματισμός άλλος εκτός της λαμπρότητας του χείλους δεν έγινε αντιληπτός από τον 

γράφοντα, βλέπε Εικόνα 4, κάτι που θεωρείται τυπικό δεδομένου του μικρού 

φαινομένου μεγέθους του δίσκου 12",5 και της θεωρητικής φάσης 83,8%. 

 

 

 
Εικόνα 4. 

24/5/02  17.51' U.T  Ιάκωβος Στέλλας. 

130mm f/10,8 Apo. Refractor, X175 

W25 (κόκκινο) Seeing: III Ant. 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση εν τούτοις, ο γράφων παρατήρησε μία άμβλυνση 

της Νότιας πολικής περιοχής (South cusp blunting). Παρατηρείστε στο επάνω μέρος 

του δίσκου της εικόνας 4 (αντεστραμμένο τηλεσκοπικό είδωλο) την Νότια πολική 

περιοχή η οποία δεν παρουσιάζει την οξύτητα της αντίστοιχης Βόρειας κάτι το οποίο 

έγινε αντιληπτό επίσης από τον ίδιο στις 9 Ιουνίου. 

Από αυτό το σημείο (9/6/02) και στην συνέχεια καταγράφονται από όλους τους 

παρατηρητές οι συνήθεις σχηματισμοί με ικανοποιητική συμφωνία τηρουμένων των 

αναλογιών.(βλέπε συγκριτική ανάλυση) 



 

Μέχρι τις 18 Ιουνίου (9 και 18/6, 2 παρατηρήσεις) κατεγράφησαν μόνον η Βόρεια 

πολική κηλίδα (18/6)  και η σκίαση της διαχωριστικής γραμμής 9 και 18/6. 

Από τις 19 Ιουνίου (Στρίκης Ιάκωβος) έως και την τελευταία παρατήρηση  

 26 Σεπτεμβρίου (Μαραβέλιας Γρηγόρης) εκτός των φαινομένων των πολικών 

περιοχών, κατεγράφησαν σχηματισμοί κυρίως υπό την μορφή αμυδρών λωρίδων σε 

κάθετη διάταξη προς την διαχωριστική γραμμή. Στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν 

οριακά ορατές  με τον συνακόλουθο βαθμό βεβαιότητας εκτίμησης έντασης 3. 

Μία αξιοσημείωτη καταγραφή της Βόρειας πολικής κηλίδας έγινε στις  

3 Αυγούστου από τον γράφοντα όπως φαίνεται στην Εικόνα 5.    

 

 
Εικόνα 5. 

03/8/02 16.30' U.T Ιάκωβος Στέλλας. 

130mm f/10,8 Apo. Refractor X280 

(W23A+W58) κόκκινο+πράσινο σε 

συνδιασμό.  Seeing: II Ant. 

 

Στην συγκεκριμένη περίπτωση η Βόρεια Πολική κηλίδα εμφανίστηκε διπλή, 

αποτελούμενη από δύο κηλίδες σε επαφή. Μία τέτοια μορφή της πολικής κηλίδας έχει 

καταγραφεί και στο παρελθόν όπως φαίνεται στην Εικόνα 6. (2*) 

 

 
Εικόνα 6.  

16/4/1956  R. M. Baum 

115mm Refractor, X100 



 

Παρατηρήστε την μορφή της Νότιας Πολικής κηλίδας σε αυτήν την περίπτωση και 

συγκρίνατε με την μορφή της Βόρειας αντίστοιχης της Εικόνας 5. 

 Η κατάσταση της διαχωριστικής γραμμής και οι σκιάσεις της έγιναν καλά ορατές 

σε όλη την διάρκεια της μελέτης και πιο συγκεκριμένα: Η σκίαση της διαχωριστικής 

γραμμής εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκτεταμένη στις 28/6 (Από όλους τους παρατηρητές) 

και 29/6 και 1/7(Μαραβέλιας) και 6/7 (Μαραβέλιας, Στρίκης). Η σκίαση της 

διαχωριστικής γραμμής υπήρξε συνεχής και κάλυπτε όλα τα πλάτη μέχρι τις πολικές 

περιοχές από 9/6 έως και 1/7. Από αυτήν την εποχή και στην συνέχεια το Βόρειο όριο 

της επέκτασής της υποχωρεί Νοτιότερα, συνεχίζοντας σε γενικές γραμμές να 

καλύπτει τις Νότιες περιοχές σε οριακά πλάτη κοντά στις πολικές περιοχές σταθερά. 

Η διαχωριστική γραμμή εμφανίστηκε γενικά χωρίς ιδιαίτερες μη κανονικότητες ή 

ανωμαλίες (απόκλιση από την γεωμετρική νόρμα) με εξαίρεση κάποιες περιπτώσεις 

στις οποίες κατεγράφησαν οδοντώσεις  28/6 (Στέλλας Ιάκωβος, Στρίκης Ιάκωβος) και 

20/7 (Στέλλας Ιάκωβος).  

Στην Εικόνα 7 μπορούμε να παρατηρήσουμε μία οδόντωση (εσοχή) στο Νότιο 

μέρος του δίσκου όπως αυτή έγινε ορατή από τον γράφοντα και τον Ιάκωβο Στρίκη 

την ίδια ημέρα. Η ύπαρξη αυτού του σχηματισμού στις 28/6 μάλιστα επιβεβαιώθηκε 

από τον Robert Steele (3*)  (διευθύνοντα του τομέα Ερμή-Αφροδίτης της ΒΑΑ) 

καθώς ο ίδιος σχηματισμός καταγράφηκε από τον Cliff Meredith στις 27/6. 

 

 
Εικόνα 7. 

Ι. 28/6/02  16.45'-17.45' UT Ιάκωβος Στέλλας 

 130mm f/10,8 Refr. X280  Seeing: III-IV Ant. 

(W23A+W58), W25. 

II.  28/6/02   17.20'-18.30' UT  Ιάκωβος Στρίκης 

60mm f/11,6  Refr. X120  Seeing: II-III Ant. 

W23A. 

Η καταγραφή και μελέτη τέτοιων οδοντώσεων είναι πολύ σημαντική καθώς 

παρέχει στοιχεία για την κατάσταση και δυναμική της ατμόσφαιρας στην ζώνη του 

λυκόφωτος (διαχωριστική γραμμή) της Αφροδίτης. Οι μελέτες αυτές γίνονται στο 

μπλε και κόκκινο μέρος του φάσματος καθώς όπως είναι γνωστό διαφορετικού 

υψόμετρου τμήματα της ημιδιαφανής ατμόσφαιρας γίνονται ορατά σε διαφορετικά 

μέρη του ορατού φάσματος. 

Στις 20/7 έγινε ορατή από τον γράφοντα μία επίσης ενδιαφέρουσα οδόντωση όπως 

αυτή φαίνεται στην Εικόνα 8. 



 

 

 
Εικόνα 8. 

20//7/02 16.45'-17.30' UT Ιάκωβος Στέλλας 

130mm f/10,8 Refr. Seeing: III 

(W23A+W58) 

 

Παρατηρούμε την εν λόγω οδόντωση στο επάνω-Νότιο μέρος του δίσκου. 

Τέτοιου είδους οδοντώσεις έχουν παρατηρηθεί και στο παρελθόν και είχαν 

προβληματίσει τους παρατηρητές εκείνων των εποχών όσον αφορά την φύση τους. 

Ένα τέτοιο παράδειγμα βλέπουμε στην Εικόνα 9.  (4*) 

 

 
Εικόνα 9. 

19/2/1913  18.20' UT. Henry Mc Ewen 

127 mm Refr X144 

 

Αναφορές. 

 
(1*)  Percival Lowell: Mars and it’s canals, (J. Br. Astron. Assoc. 108, 4, 1998 p. 216) 

(2*)  J. Br. Astron. Assoc. 105, 3, 1995 p. 144 (Franz von Paula Gruithuisen and the discovery  

of the polar spots of Venus. Richard Baum) 

(3*)  Από την προσωπική αλληλογραφία του Robert Steele  (Director of the Mercury-Venus section 

of the British Astronomical Association) προς τον Στρίκη Ιάκωβο, 12/1/2003. 

(4*)  J. Br. Astron. Assoc. 111, 3, 2001 p. 158 (The Mc Ewen-Sargent feature and the mystery of 

the Venus contour anomaly. Richard Baum). 



 

Β. Συγκριτική Ανάλυση. 

 
«…bias and preconception cannot be the whole story with the markings of 

Venus. » 

James Muirden (1*) 
 

α. Η φύση της συμφωνίας / ασυμφωνίας των οπτικών 

παρατηρήσεων μεταξύ τους, η αμφισβητούμενη εγκυρότητά 

τους και η σχέση τους με φωτογραφίες/ ψηφιακές εικόνες στο 

υπεριώδες. 

 
Έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας παρατήρησης ότι η 

υπέρλαμπρη, μεγάλης ανακλαστικότητας ατμόσφαιρα δημιουργεί πολλά προβλήματα  

στην αντικειμενικότητα των καταγραφών. Υπάρχει μία σειρά ψυχοφυσιολογικών 

φαινομένων η οποία ενίοτε επηρεάζει τις οπτικές καταγραφές. Όπως τονίζει ο Robert 

Steele, κατά την διάρκεια της οπτικής παρατήρησης ο παρατηρητής πρέπει γενικά να 

διατηρείται χαλαρός καθώς η ένταση της προσπάθειας αυξάνει την πιθανότητα 

καταγραφής ανύπαρκτων σκιάσεων. (2*)  

Οι "σχηματισμοί" όπως έχουμε πει είναι στην καλύτερη περίπτωση αμυδρά μοτίβα 

σκιάσεων οπότε η έρευνα επικεντρώνεται σε όλον τον δίσκο και όχι σε μέρη του και 

κατά κανέναν τρόπο εδώ ο παρατηρητής δεν ερευνά για λεπτομέρειες με την έννοια 

που αυτές γίνονται ορατές στις επιφάνειες των πλανητών όπως ο Άρης, ο Δίας ή 

ακόμη και ο Κρόνος. 

Όπως τίθεται από τον Richard Baum:  

«Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς βλέπουν στην πραγματικότητα 

σχηματισμούς στον πλανήτη. Είναι αμυδροί και δύσκολα εμφανείς και καθώς 

είναι αμυδροί και αβέβαιοι υποβάλλουν την υποψία. Εν τούτοις ένα πράγμα για 

το οποίο όλοι θεωρούμαστε ένοχοι είναι η αποτυχία να διερευνήσουμε τον δίσκο 

για μοτίβο» (3*) 

Το μυστικό της παρατήρησης του δίσκου της Αφροδίτης είναι η διερεύνηση για το 

μοτίβο και όχι τόσο για λεπτομέρειες. Αλλά ακόμα και εάν υιοθετήσουμε μία τέτοια 

πλανητικής κλίμακας προσέγγιση θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα αμυδρά και 

απατηλά μοτίβα τα οποία αναγνωρίζονται μπορεί να διαφέρουν από παρατηρητή σε 

παρατηρητή. 

Ο Audouin Dolfus, επιφανής πλανητολόγος, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και ο 

Ιωάννης Φωκάς, αναφέρει το 1961: 

« Η παρατήρηση των σκιωδών περιοχών της Αφροδίτης δεν εξαρτάται από 

την τηλεσκοπική ανάλυση με την ίδια κρισιμότητα των σχετικά μεγάλου 

κοντράστ λεπτομερειών στις επιφάνειες των πλανητών ή της Σελήνης. Αντίθετα 

οι συνθήκες που αφορούν το τηλεσκόπιο και η κατάσταση της ατμόσφαιρας 

είναι επιθυμητό να έχουν σαν αποτέλεσμα το μέγιστο κοντράστ.» (4*) 

 

 

 

Το 1891 ο William Denning, από τους επιφανέστερους ερασιτέχνες αστρονόμους 

του 19
ου

 αιώνα έγραφε: 



 

 

 

«Ενίοτε εκδίδονται αναφορές οι οποίες παρουσιάζουν πολύ σκοτεινούς και 

ευδιάκριτους σχηματισμούς οι οποίοι έχουν γίνει ορατοί με τηλεσκόπια μόλις 2 ή 

3 ιντσών. Τέτοιες επικλήσεις είναι συνήθως αναξιόπιστες. Εάν μπορούσαν οι 

συγγραφείς τέτοιων αναφορών να εποπτεύσουν τον πλανήτη μέσα από ένα καλό 

τηλεσκόπιο διαμέτρου 10 ή 12 ιντσών θα έβλεπαν αμέσως ότι είχαν απατηθεί. 

Μερικά χρόνια πριν, έκανα έναν αριθμό παρατηρήσεων της Αφροδίτης με 

διοπτρικά τηλεσκόπια διαμέτρου 2-3 και 4 ιντσών  και 4 και 10 ιντσών 

κατοπτρικά και μπόρεσα άμεσα να εντοπίσω με τα μικρότερα όργανα αυτό που 

μετά βεβαιότητας φαινόταν να είναι κηλίδες μίας έκδηλης φύσης αλλά στην 

συνέχεια χρησιμοποιώντας το 10 ιντσών κατοπτρικό, στο οποίο η εικόνα 

βελτιώθηκε δραματικά, οι κηλίδες εξαφανίστηκαν εντελώς και απλά παρέμεινε 

σαν κάτι μόλις περισσότερο από μία υποψία των αμυδρών συμπυκνώσεων οι 

οποίες συνιστούν τους μόνους ορατούς σχηματισμούς στην επιφάνεια.» (5*) 

 

 

Ο Denning κατέθεσε την αλήθεια όπως τότε αυτή παρουσιάζονταν σ’ αυτόν. Δεν 

είχε καμία γνώση της συσχέτισης των σχηματισμών στο υπεριώδες μέρος του 

φάσματος και των οπτικών καταγραφών. Η διαφορά είναι ότι οι σύγχρονοι 

παρατηρητές έχουν αυτό το πλεονέκτημα και σαν συνέπεια κοιτούν με 

"πληροφορημένο" μάτι. Όπως και να ’χει οι επικρίσεις τους επηρεάζονται ακόμη από 

το παρελθόν. Αυτή η αποτυχία στο να "εκσυγχρονιστεί" κάποιος σίγουρα πρέπει να 

εμποδίζει την κατανόηση και όχι να την προωθεί. 

Ο Richard Baum αναφερόμενος στις τυπικές τοποθετήσεις διαφόρων ομάδων 

παρατηρητών αναφέρει: 

 

 

«Αν και πολλοί κοιτούν την Αφροδίτη, λίγοι πραγματικά  παρατηρούν και 

ακόμη λιγότεροι συμφωνούν για τι είναι ορατό. Άλλοι με μία υπερκριτική 

προκατάληψη αποκλείουν ο,τιδήποτε δεν μπορούν να διασταυρώσουν ενώ άλλοι 

υιοθετούν μία πιο ελεύθερη στάση. Τίποτε δεν είναι σίγουρο, λίγα 

κατοχυρώνονται, εν τούτοις μία απόλυτη απόρριψη όλων των στοιχείων τα 

οποία δεν συμμορφώνονται προς τις προσμονές μας σίγουρα έρχεται σε 

σύγκρουση με την πραγματικότητα»  (6*)  

 

 

Οι εικόνες βέβαια του Mariner 10, Εικόνα 10, στο υπεριώδες μας αποκάλυψαν την 

πραγματική φύση των "υπεριωδών" σχηματισμών των νεφών της Αφροδίτης σε όλη 

τους την μεγαλοπρέπεια. (7*) 

 

 

 

 

 

 



  
Εικόνα 10. 

Η Αφροδίτη στο UV, Mariner 10. 

6/2/1974 (NASA), απόσταση 720.000 km. 

 

Από πειράματα τα οποία έχουν γίνει ανάμεσα σε διαφορετικούς παρατηρητές 

βάσει συγκριτικών οπτικών παρατηρήσεων, έχει διαφανεί ότι η καταγραφή των 

υπεριωδών σχηματισμών της ατμόσφαιρας εκτός των θετικών ή αρνητικών 

προσμονών /προκαταλήψεων (ψυχοφυσιολογικά φαινόμενα) πρέπει να επηρεάζεται 

τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό από την ευαισθησία του συγκεκριμένου παρατηρητή 

στο υπεριώδες φάσμα. Αυτή η ευαισθησία είναι εκτός των άλλων η οποία σε κάποιο 

βαθμό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικοί παρατηρητές 

καταγράφουν τους ίδιους σχηματισμούς. 

Αξίζει εδώ να παραθέσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα το οποίο έγινε στις 

21/4/1954 και στο οποίο συμμετείχαν τρεις από τους πιο έμπειρους ερασιτέχνες 

αστρονόμους οι οποίοι σήμερα είναι ενεργοί ακόμη. Οι Patrick Moore, Keith Reid και 

Richard Baum ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον παρατήρησαν την Αφροδίτη με το 

διαμέτρου 9 ιντσών κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Keith Reid. Στην συνέχεια 

συνέκριναν τις παρατηρήσεις τους. Ο Patrick Moore είδε μόνον θαμπούς άμορφους 

σχηματισμούς. Οι Reid και Moore είχαν εικόνες αυτού που φαινόταν να είναι ο ίδιος 

σχηματισμός,  με την μορφή μίας λωρίδας της οποίας το σχήμα προσιδίαζε του 

γράμματος  (Υ) στο κέντρο του δίσκου φάσης αντίστοιχης με αυτήν της Σελήνης 2 ή 

3 ημέρες πριν από την Πανσέληνο. Αυτός ο σχηματισμός φάνηκε καθαρά στον 

Richard Baum και λιγότερο στον Keith Reid. Τότε ο Keith Reid αποκάλυψε τα 

αποτελέσματα του τεστ ευαισθησίας στο υπεριώδες στο οποίο είχαν υποβληθεί οι 

παρατηρητές κάποιους μήνες πριν. Ο Patrick Moore σταματούσε στα 4000 Angstrom, 

ο Keith Reid στα 3700 Angstrom και ο Richard Baum στα 3200 Angstrom. Η 

εμπειρία λοιπόν των παρατηρητών στο προσοφθάλμιο φαινόταν να παίρνει νόημα. Ο 

Patrick Moore αναφερόμενος στο πείραμα σε μια υποσημείωση στο βιβλίο του "The 

guide to the planets" (1955) γράφει: 

«Πιθανά, ως εκ τούτου, οι πιο εκτεταμένοι γραμμικοί σχηματισμοί είναι το 

αποτέλεσμα της παρερμηνείας των πολύ θαμπότερων λωρίδων υψηλά στην 

ατμόσφαιρα της Αφροδίτης όπου μόνον εκείνοι οι παρατηρητές των οποίων τα 

μάτια είναι πολύ ευαίσθητα στα μικρά μήκη κύματος μπορούν να έχουν μία 

ελπίδα να τους διακρίνουν φευγαλέα στην πραγματική τους μορφή. Εν τούτοις, 

είναι απαραίτητο να κάνουμε ακόμη πιο ακριβή πειράματα πριν καταλήξουμε σε 

συμπεράσματα.»  ( 8*) 



Αναντίρρητα οι πολικές κηλίδες είναι σχηματισμοί οι οποίοι γίνονται ορατοί εξ’ 

ίσου από τους οπτικούς παρατηρητές και καταγράφονται στις εικόνες στο υπεριώδες 

μέρος του φάσματος, αλλά η κατάσταση με τους αμυδρότερους σχηματισμούς του 

δίσκου δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Το 1969 ο τότε διευθύνων του τομέα Ερμή και 

Αφροδίτης της ΒΑΑ, J Hedley Robinson, αναφέρθηκε στην ομοιότητα της δικής του 

αντίληψης της Αφροδίτης με την φωτογράφηση του πλανήτη στο υπεριώδες από τον 

ερασιτέχνη αστρονόμο J. Hiscott. Μία σύγκριση μπορεί να φανεί στην Εικόνα 11  

( 9*). 

 

 
Εικόνα 11. 

Αριστερά: Αφροδίτη 27/7/1969 φωτογραφία στο  

υπεριώδες από τον J. Hiscott, 30cm cassegrain. 

Δεξιά: 30/7/1969 σχέδιο του J. Hedley Robinson, 

26cm reflector X200 W15 filter. 

 

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από την ιστορία που δείχνουν το ενδιαφέρον 

πολλών σημαντικών αστρονόμων για την σχέση που συνδέει τους σχηματισμούς οι 

οποίοι καταγράφονται οπτικά και τις αντίστοιχες εικόνες στο υπεριώδες. Η 

αντιστοιχία αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον του μεγάλου F.E.Ross ο οποίος το1927 

υπήρξε πρωτοπόρος στην εκτενή μελέτη σχηματισμών της ατμόσφαιρας του πλανήτη 

φωτογραφίζοντας την ατμόσφαιρα στο υπεριώδες. «Είναι φυσικό»,έγραφε, «να 

συμπεράνουμε ότι οι σχηματισμοί οι οποίοι παρατηρούνται οπτικά σχετίζονται 

στενά, σε θέση και γενική μορφή» με αυτούς που φαίνονται σε φωτογραφίες οι 

οποίες έγιναν στο U.V με τα διαμέτρου 60 και 100 ιντσών κατοπτρικά τηλεσκόπια 

του όρους Wilson τον Ιούνιο και Ιούλιο του 1927. 

Το ζήτημα όμως ακόμη δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά. Το 1960 ο Bradford 

Smith συνεργάτης αστρονόμος τότε στο πολιτειακό αστεροσκοπείο του New Mexico 

συνέκρινε μερικές παρατηρήσεις του Richard Baum οι οποίες είχαν γίνει στο ολικό 

φως με ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο διαμέτρου 115mm με τις εικόνες του στο UV. 

«Η πίστη μου στις οπτικές παρατηρήσεις», έγραφε, «ενδυναμώθηκε κατά 

πολύ…όταν συνέκρινα τα σχέδια σας με αυτά του καθ. Freitas Mourao, και στην 

συνέχεια συνέκρινα αμφότερα με τις εικόνες μου στο υπεριώδες. Ένα 

πανομοιότυπο χονδρικά μοτίβο ανάμεσα στα τρία είναι άμεσα εμφανές, και λίγες 

αμφιβολίες μπορούν να υπάρξουν για το ότι εσείς και καθ. Mourao παρατηρείτε 

τους ίδιους σχηματισμούς που εμείς φωτογραφίζουμε.»  (10*) 

Το 1961 ο Charles Capen από το ίδιο αστεροσκοπείο βρήκε μόνον σε κάποιες 

εικόνες στο υπεριώδες αναλογία με οπτικές παρατηρήσεις των ίδιων ημερών και 

μόνον τότε στο μπλε και ολικό φως ενώ δεν υπήρξε καμία συμφωνία στο κόκκινο. 



Προτάθηκε ότι τα σχέδια της Αφροδίτης άρχισαν να μοιάζουν διαφορετικά μετά 

τις εικόνες του Mariner 10. Ανεξάρτητα με το εάν αυτό είναι αληθές, είναι ξεκάθαρο 

το ότι η εργασία συγκεκριμένων παρατηρητών εμφάνιζε ένα μοτίβο λωρίδων πολύ 

πριν και κατά την διάρκεια της εποχής των παρατηρήσεων του Mariner. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο επιφανής ερασιτέχνης Richard Baum και διευθύνων 

του τομέα των πλανητών Ερμή και Αφροδίτης της ΒΑΑ μέχρι πριν από λίγα χρόνια. 

Στην επόμενη Εικόνα 12 (11*) φαίνεται ένα χαρακτηριστικό σχέδιο του 

προαναφερθέντος από μία εποχή που ο Mariner βρισκόταν 15 χρόνια στο μέλλον. 

 

 

 

 

 
Εικόνα 12 

Richard Baum 

Ιούνιος 16,875 1959 

115mm Refractor. 

 

 

 

 

Η σχετικά πρόσφατη είσοδος στο προσκήνιο του ψηφιακού εξοπλισμού, CCD 

κάμερες και βιντεοσκόπηση, έχει δώσει την ευκαιρία σε κάποιους ερασιτέχνες 

αστρονόμους να κάνουν ένα γιγαντιαίο άλμα στην δυνατότητα καταγραφής 

σχηματισμών στις πλανητικές επιφάνειες. Αυτήν την στιγμή συγκεκριμένα την 

ατμόσφαιρα της Αφροδίτης με ψηφιακές μεθόδους στο υπεριώδες καταγράφουν λίγοι 

ερασιτέχνες. Αναφέρω τους David Moore με 36cm f/13,5 Cassegrain, HX-5 με IRB 

και Schuler UV filter και Frank Mellilo ο οποίος χρησιμοποιεί ένα 8" SCT με ένα 

UG1 UV φίλτρο. Αμφότεροι χρησιμοποίησαν φίλτρα αποκοπής του υπέρυθρου. Οι 

εικόνες του Moore φαίνονται στην Εικόνα 13   (12*) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Εικόνα 13. 

Εικόνες CCD της Αφροδίτης τον Δεκέμβριο 

του 2000 του David Moore. 

Επάνω αριστερά: 3/12   17.49' U.T 

Επάνω δεξιά: 14/12   00.43'  U.T 

Κάτω αριστερά: 19/12  00.41' U.T 

Κάτω δεξιά: 20/12  00.40' U.T 

Ο Βοράς είναι επάνω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ένα παράδειγμα σύγκρισης ψηφιακής εικόνας CCD του Frank Mellilo και μίας 

οπτικής παρατήρησης του Richard J. Mc Kim, director of the Mars section of the 

BAA, φαίνεται στην Εικόνα 14.  ( 13*) 

 

 
 

Εικόνα 14. 

Ι) Η Αφροδίτη (13/1/2001) στο υπεριώδες από τον Frank 

Mellilo. 

 

II)  Οπτική παρατήρηση του Richard Mc Kim, 

14/1/2001,  16.10' U.T   21,6 cm reflector X 232. 

Seeing: Ant. II-IV  (Transparency excellent) 

Ο Βοράς είναι επάνω. 

 

Η ομοιότητα του μοτίβου των λωρίδων σε κάθετη διάταξη προς την διαχωριστική 

γραμμή ανάμεσα στην ψηφιακή εικόνα του Frank Mellilo και την οπτική παρατήρηση 

του Richard Mc Kim είναι νομίζω προφανής. 

Οι παρατηρητές οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο να μελετούν τους πλανήτες οι 

οποίοι παρουσιάζουν λεπτομέρειες ισχυρού κοντράστ μπορεί να απογοητευτούν με 

την ανακρίβεια των αναλογιών ανάμεσα σε σχέδια και εικόνες CCD. Εν τούτοις δύο 

πράγματα θα έπρεπε να ληφθούν υπ’ όψιν. Αρχικά και σε ψηφιακές εικόνες της 

Αφροδίτης στο υπεριώδες υπάρχουν μικρής κλίμακας διαφορές από εικόνα σε εικόνα 

σε κάθε ομάδα εκθέσεων. Αυτή είναι μία επισήμανση η οποία έχει γίνει επιτυχώς από 

τον βετεράνο παρατηρητή πλανητών A.W. Heath και δευτερευόντως η αμυδρή φύση 

των αντιθέσεων (κοντράστ) στον δίσκο της Αφροδίτης είναι τέτοια ώστε σπάνια 

βλέπουμε λεπτομέρειες στα μήκη κύματος του ορατού φωτός.    

Είναι λογικό λοιπόν να αναρωτηθούμε για το εάν έστω και κάποιο ίχνος των 

λαμπρών υπεριωδών (ανακλαστικών) και σκοτεινών (απορρόφησης) σχηματισμών 

στην ανώτερη ατμόσφαιρα μπορούν να γίνουν ορατοί άμεσα μέσω οπτικής 

παρατήρησης. Αυτή η διαμάχη περιμένει μία ικανοποίηση.  

Κάποιοι διατείνονται ότι αυτοί που έχουν μία προδιάθεση προς την “ευαισθησία 

στο υπεριώδες” μπορεί να δουν μία υπόνοια των υπεριωδών σχηματισμών. Άλλοι 

τείνουν να σκεφτούν ότι το υπεριώδες μοτίβο της ατμόσφαιρας έχει ένα αμυδρό 

απαύγασμα το οποίο βρίσκεται σε σημείο οριακής ορατότητας στα συνήθη μήκη 

κύματος του ορατού φωτός. 

 



Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ποία ακριβώς σχέση υπάρχει 

ανάμεσα στις καταγραφές των ψηφιακών εικόνων και τις οπτικές παρατηρήσεις.  

 

Η πρόσβαση όμως σχεδόν κάθε ερασιτέχνη, σήμερα πια, σε ψηφιακό εξοπλισμό 

αξιώσεων καθιστά την εποχή μας ίσως την πρώτη στην ιστορία της ερασιτεχνικής 

αστρονομίας όπου οι παρατηρητές μπορούν εξ’ ολοκλήρου αφ’ εαυτοίς να 

συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίλυση αυτού του εξαιρετικά σοβαρού θέματος το 

οποίο έχει ταλανίσει γενιές και γενιές αστρονόμων, ερασιτεχνών και μη. 

 

Μία εμπεριστατωμένη συγκριτική μελέτη η οποία θα στηριζόταν σε μία σειρά 

ψηφιακών εικόνων της ανώτερης ατμόσφαιρας της Αφροδίτης στο υπεριώδες 

μέρος του φάσματος, στην τροχιά της γύρω από τον Ήλιο και σε σχέση με την 

θέση της προς την Γη, από μία ομάδα παρατηρητών των οποίων η οπτική 

ευαισθησία στο υπεριώδες έχει προσδιοριστεί πειραματικά, και παράλληλων 

οπτικών παρατηρήσεων με πανομοιότυπο εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει 

την βάση. 

Ποία είναι όμως η σπουδαιότητα μίας τέτοιας μελέτης;  

Οι χιλιάδες τώρα πια οπτικές παρατηρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας της 

Αφροδίτης από την εποχή της εφεύρεσης του τηλεσκοπίου κατά την γνώμη του 

γράφοντος προτείνουν την αναγκαιότητα μίας αναθεώρησης-ανασκόπησης όλων 

των ιστορικών στοιχείων χαμηλής ανάλυσης και ευρημάτων εικόνων 

(φωτογραφικών ή ψηφιακών) μία πιθανότητα η οποία θα μπορούσε να έχει 

σοβαρές συνέπειες σε ενδεχόμενες μεγάλης κλίμακας μελέτες της δυναμικής της 

ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. 

 

Αναφορές. 

 
(1*)   The amateur Astronomers handbook, 3

rd
 edn, Harper and Row, 1987, p.165 

(2*)   Από την προσωπική επικοινωνία του Robert Steele προς τον Ιάκωβο Στρίκη 12/1/03 

(3*)   J. Br. Astron. Assoc. Vol.  112, 5, 2002 October  p. 269. 

(4*)   J. Br. Astron. Assoc. Vol.  105, 3, 1995 April  p. 146. 

(5*)   J. Br. Astron. Assoc. Vol.  107, 6, 1997 December  p. 337. 

(6*)   J. Br. Astron. Assoc. Vol.  111, 3, 2001 April  p. 158. 

(7*)   Όπως (3*) p. 267. 

(8*)   J. Br. Astron. Assoc.  Vol. 108, 4, 1998 June  p. 218. 

(9*)   Όπως (3*) p. 267. 

(10*) Όπως (6*) p. 336. 

(11*)  Όπως (3*)  Figure 4 (Middle-right) p. 268. 

(12*)  Όπως (3*)  Figure  5. P. 268. 

(13*)  Όπως (3*)  Figure 7, Figure 9,  p.269.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  

β.  Συγκριτική ανάλυση, διασταύρωση παρατηρήσεων.  

 
 «…some observers may be unusually sensitive in the ultraviolet…» 

 

Audoin Dollfus  (1*) 

 

 

Εδώ γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων (καταγεγραμμένων σχηματισμών 

της ατμόσφαιρας) με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να καταφανεί η συμφωνία / ασυμφωνία 

των καταγραφών ανάμεσα στους παρατηρητές. Αυτού του τύπου η  ανάλυση έχει αφ’ 

ενός μεν τον σκοπό της διερεύνησης ενός σχετικού παράγοντα εμπιστοσύνης προς το 

σύνολο των παρατηρησιακών δεδομένων αφ’ ετέρου δε την ανάγνωση της 

"ιδιοσυγκρασίας" του κάθε παρατηρητή κάτι το οποίο διευκολύνει την μετέπειτα καθ’ 

αυτό ανάλυση των καταγραφών εν’ συνόλω. 

Αρχικά το σύνολο των παρατηρήσεων προσκομίσθηκαν στον Robert Steele 

(διευθύνων του τομέα Ερμή-Αφροδίτης της ΒΑΑ) ο οποίος προσέφερε την πολύ 

χρήσιμη κριτική του διασταυρώνοντας και συγκρίνοντας τις καταγραφές με αυτές 

πολύ έμπειρων παρατηρητών (οπτικές παρατηρήσεις και CCD εικόνες) προσφέροντάς 

μας έτσι ένα πολύ χρήσιμο κριτήριο.  

O Robert Steele διασταυρώνοντας τις καταγραφές του γράφοντος κατέληξε στο ότι 

το σύνολό τους βρέθηκε σε γενική συμφωνία με αυτές έμπειρων παρατηρητών της 

ΒΑΑ. Συγκεκριμένα το σχέδιο το οποίο έγινε στις  22/6 εμφάνισε μία γενική 

συμφωνία ως προς τον τύπο των σχηματισμών οι οποίοι κατεγράφησαν σε CCD 

εικόνες στο υπεριώδες οι οποίες έγιναν με ένα SCT 8" από τον Frank Mellilo την ίδια 

ημέρα όπως επίσης το σχέδιο το οποίο έγινε στις 11/7 κατέγραψε τις ίδιες έντονες 

σκιάσεις στην περιοχή των πολικών κηλίδων με αντίστοιχη εικόνα του Mellillo η 

οποία έγινε την ίδια ημέρα. (2*) 

Μετά την διασταύρωση της εργασίας του Στρίκη Ιάκωβου ο Robert Steele ανέφερε 

πως η παρατήρηση του δεύτερου στις 28/6 ταυτίστηκε ως προς την καταγραφή 

ανωμαλιών της διαχωριστικής γραμμής με αυτήν του Cliff Meredith (27/6), ενός 

έμπειρου παρατηρητή. Επίσης οι σχηματισμοί των 6/7, 9/8 και 11/8 ταυτίστηκαν με 

αυτούς που κατεγράφησαν από τους Gianluigi Adamoli και David Fisher, πολύ 

έμπειρους παρατηρητές. Ειδικά οι πολικές κηλίδες όσον αφορά το σχήμα και γενικά 

την μορφή τους, μοιάζουν πολύ με τις καταγραφές του Adamoli κατά την διάρκεια 

της ίδιας περιόδου.  (3*) 

Έχει ήδη ειπωθεί ότι λόγω της απατηλής φύσης των  μοτίβων τα οποία 

παρουσιάζονται στον οπτικό παρατηρητή και των ψυχοφυσιολογικών φαινομένων τα 

οποία επηρεάζουν την "αντικειμενικότητα" των καταγραφών αναζητούμε μία 

εντατική προσπάθεια από κάθε ομάδα παρατηρητών η οποία εκπονεί μία ανάλογη 

μελέτη, ώστε να αυξήσουμε την πιθανότητα αλληλοδιασταυρούμενων καταγραφών. 

 

 

 

 

 

 



Στην παρούσα μελέτη αν και δεν υπήρξε συγκεκριμένος σχεδιασμός ανεξάρτητων 

ταυτόχρονων οπτικών παρατηρήσεων με πανομοιότυπο εξοπλισμό από τους τρεις 

παρατηρητές εκτός από μία περίπτωση, (28/6- Στέλλας Ιάκωβος / Μαραβέλιας 

Γρηγόρης) οι εξής παρατηρήσεις διασταυρώνονται: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΕΣ ΩΡΑ 
(U.T) 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΙΛΤΡΑ SEEING 

21 / 6 / 2002 Ιάκωβος Στέλλας 

Ιάκωβος Στρίκης 
17.17' 

18.26' 
130 mm Refr. 

60  mm Refr. 
(W23A+W58), W25 

W 25 
III-  IV 

  IV  
22 / 6 / 2002 Ιάκωβος Στέλλας 

Ιάκωβος Στρίκης 
17.00' 

17.45' 
130mm Refr. 

60  mm Refr. 
(W23A+W58) 

W23A 
IV 

I 
28 / 6 / 2002 Ιάκωβος Στέλλας 

Γρηγόρης Μαραβέλιας 

Ιάκωβος Στρίκης 

16.45' 

16.45' 

17.20' 

130mm Refr. 

130mm Refr. 

  60mm Refr. 

(W23A+W58), W25 

(W23A+W58), W25 

W25 

III-IV 

III-IV 

II-III 
6 / 7 / 2002 Γρηγόρης Μαραβέλιας 

Ιάκωβος Στρίκης 
17.15' 

18.00' 
110mm Refl. 

60mm  Refr. 
W25, W23A 

W23A, W12 
III-IV 

II 
19 / 7 / 2002 Γρηγόρης Μαραβέλιας 

 

Ιάκωβος Στρίκης 

17.10' 

 

19.27' 

110mm Refl. 

 

60mm Refr.  

(W23A+W58), 

W23A, W25 

W12, W58 

III-IV 

 

II 

   

Στην συνέχεια παρουσιάζονται και σχολιάζονται οι κοινές παρατηρήσεις που  

αναφέρονται στον Πίνακα 2. 

    

    
Εικόνα 15. 

21/6/02 

Ι.  Ιάκωβος Στέλλας /130mm f/10,8  Refr. / X280 / T:17.17'-18.12' UT 

Filters: (W23A+W58), W25 / Sky: Bright /Transparency: V. good 

Seeing: IV Ant. 

II.  Ιάκωβος Στρίκης / 60mm f/11,6 Refr. / X100, X125/ T:18.26'-21.00' UT 

 Filters: ------  / Sky: twilight-dark / Transparency: fair 

 Seeing: III Ant. 

 

Αρχικά, η σύγκριση αυτών των ανεξάρτητων σχεδόν ταυτόχρονων παρατηρήσεων 

θα μπορούσε να αποτελεί ένα από τα κλασικά παραδείγματα των περιπτώσεων κατά 

τις οποίες δύο παρατηρητές καταγράφουν διαφορετικά μοτίβα σχηματισμών. 

 



 Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας ότι στην συγκεκριμένη παρατήρηση και 

οι δύο παρατηρητές αναφέρουν την κατάσταση της ατμόσφαιρας ως κακή (Στέλλας-

IV, Στρίκης -III-IV) κάτι το οποίο από μόνο του εισάγει έναν περαιτέρω σημαντικό 

παράγοντα μειωμένης εμπιστοσύνης. 

Οι σκιάσεις που έχουν καταγραφεί από τον γράφοντα είναι στο όριο της οπτικής 

αντίληψης. (εκτίμηση έντασης-3) Η μόνη συμφωνία βρίσκεται στην καταγραφή της 

Βόρειας πολικής κηλίδας με ταυτόχρονη την έκφραση αμφιβολίας αμφοτέρων προς 

την ύπαρξη ή μη της Βόρειας πολικής λωρίδας (North Cusp collar) λόγω της κακής 

κατάστασης της ατμόσφαιρας. 

Κάτι το οποίο αυξάνει τον παράγοντα μειωμένης εμπιστοσύνης στην καταγραφή 

του Στρίκη είναι το ότι η παρατήρηση του έγινε με υπόβαθρο (ουρανό) λυκόφως-

σκοτεινό. Κατά την γνώμη του γράφοντος η κατάσταση της ατμόσφαιρας είναι ο 

καθοριστικός παράγοντας στην συγκεκριμένη παρατήρηση.  

 

 
Εικόνα 16.  

22/6/02/ 

Ι. Ιάκωβος Στέλλας / 130mm f/10,8 Refr. /  X280 / T: 17.00'-18.00' UT 

Filters: (W23A+W58) / Sky: Bright / Transparency: V. good 

Seeing: IV Ant. 

II.  Ιάκωβος Στρίκης / 60mm f/ 11,6 Refr. / X100-X120-X175/  

 T:17.45'-18.36' UT/ Filters:W23A / Sky: Bright-Dark / Tr. Good 

 Seeing: I Ant. 

 

Σε αυτήν την κοινή παρατήρηση (ίδια ημέρα) υπάρχει γενική συμφωνία εκτός από 

την καταγραφή της Νότιας πολικής λωρίδας (South Cusp Collar) από τον γράφοντα 

(Εικ. 16. Ι) στο όριο της ορατότητας (εκτίμηση έντασης-3) η οποία δεν κατεγράφη 

από τον Ιάκωβο Στρίκη (Εικ. 16. ΙΙ). Εκτός αυτής της ασυμφωνίας το μοτίβο των 

σκιάσεων (δύο λωρίδες "κάθετες" προς την διαχωριστική γραμμή) είναι κοινό και 

στους δύο παρατηρητές με την διαφορά ότι στο σχέδιο του γράφοντα (Ι) οι λωρίδες 

είχαν διαγώνια διάταξη. Ως προς την εμφάνιση της Βόρειας πολικής κηλίδας-λωρίδας 

και την σχετική τους λαμπρότητας ως προς την αντίστοιχη Νότια υπήρξε απόλυτη 

συμφωνία ανάμεσα στους παρατηρητές. 

 

 

 

 



 

 

 
Εικόνα 17. 

28/6/02 

Ι. Ιάκωβος Στέλλας / 130mm f/ 10,8 Refr. / X280 / T: 16.45'-17.45' UT 

 Filters: (W23A+W58), W25 / Sky: Bright / Transparency: Good. 

 Seeing: III-IV Ant. 

II.  Ιάκωβος Στρίκης / 60mm f/11,6 Refr. / X95, X120, X175 / T: !7. 20'-18.30' UT. 

 Filters: W23A / Sky: Fair-Twilight / Transparency: Good. 

 Seeing: II-III Ant. 

III. Γρηγόρης Μαραβέλιας / 130mm f/10,8 Refr. / X280 / T: 16.45'-18.00' UT. 

Filters: (W23A+W58), W25 / Sky: Bright. / Transparency: Good. 

Seeing: III-IV Ant. 

 

Αυτή κατά την γνώμη του γράφοντος είναι η πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση καθώς 

σε αυτήν την παρατήρηση συμμετείχαν ταυτόχρονα και οι τρεις παρατηρητές, με τους 

(Στέλλας-Μαραβέλιας) να παρατηρούν ανεξάρτητα, την ίδια χρονική στιγμή και με το 

ίδιο τηλεσκόπιο, φίλτρα και μεγέθυνση. (Εικ. 17, Ι και ΙΙΙ) 

Είναι χαρακτηριστική εδώ η απουσία καταγραφής από τον Μαραβέλια  

(Εικ. 17 ΙΙΙ) κάθε σχηματισμού άλλου εκτός  της έντονης διάχυτης σκίασης της 

διαχωριστικής γραμμής. 

Οι Στέλλας-Μαραβέλιας (Εικ 17 Ι και 17 ΙΙΙ αντίστοιχα) συμφωνούν 

ικανοποιητικά ως προς τις καταγραφές εμφάνισης και σχετικής λαμπρότητας των 

πολικών περιοχών. (κηλίδες-λωρίδες) Ο γράφων (Εικ. 17 Ι) καταγράφει λωρίδες στο 

όριο της ορατότητας (εκτίμηση έντασης -3-) οι οποίες δεν καταγράφονται από τους 

υπόλοιπους.  

Ο σχηματισμός ο οποίος κατεγράφη ομόφωνα από τους παρατηρητές ήταν η 

εκτεταμένη σκίαση της διαχωριστικής γραμμής. 

Η αναλογία που εμφανίζεται στο μοτίβο των σχηματισμών αφορά μία ασθενή 

οδόντωση-λωρίδα (Εικ. 17 Ι) στο Νότιο μέρος του δίσκου (Βορειότερα της Νότιας 

πολικής λωρίδας (South polar collar) η οποία τηρουμένων των αναλογιών 

αναλογίζεται με μία έντονη οδόντωση η οποία κατεγράφη από τον Στρίκη (Εικ. 17 ΙΙ) 

με εκτίμηση έντασης -4- και θεωρήθηκε από τον Robert Steele ( 4*) υπαρκτός 

σχηματισμός καθώς είχε καταγραφεί από τον Cliff Meredith στις 27/6. 

 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

   

 
Εικόνα 18. 

6/7/02 

I.  Γρηγόρης Μαραβέλιας / 110mm Eq. Refl. / X169 / T:17.15'-18.05' UT 

Filters: W25, W23A / Sky: Bright / Tranparency: Very good 

Seeing:III 

II.  Ιάκωβος Στρίκης / 60mm Refr. / X95 X120 X175 / T:18.00'-18.20' UT 

Filters: 23A, W12 / Sky: Fair-Twilight / Tranparency: Very good 

Seeing: II. 

 

Αυτή η κοινή παρατήρηση αποτελεί ένα παράδειγμα ταυτότητας των σχηματισμών 

οι οποίοι καταγράφονται στην επιφάνεια του πλανήτη από διαφορετικούς 

παρατηρητές. Η εκτεταμένη διάχυτη σκίαση της διαχωριστικής γραμμής έχει 

καταγραφεί πανομοιότυπα από αμφότερους. Ακόμη και οι καταγραφές των πολικών 

περιοχών ως προς την ένταση των σχηματισμών που τις συνιστούν (cusps, collars) 

βρίσκονται σε εξαιρετική συμφωνία με μόνη διαφορά την καταγραφή της Βόρειας 

Πολικής κηλίδας (North Cusp Cap) ως λαμπρότερη από την αντίστοιχη Νότια.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Εικόνα 19. 

19/7/2002 

I.  Γρηγόρης Μαραβέλιας / 110mm f/7,3 Refl. / X169 / T: 17.10'-

18.00'UT 

  Filters: (W23A+W58), W25, W23A./ Sky: Bright / Tr: Good. 

Seeing: III-IV. 

II.  Ιάκωβος Στρίκης / 60mm Refr./ X95 X113 X175 / T: 18.27'-18.45' UT 

Filters: W12, W58 / Sky: Bright / Transparency: Very Good. 

Seeing: II 

 

Η Σύγκριση αυτής της κοινής παρατήρησης γίνεται υπό το γεγονός του ότι οι 

παρατηρητές καταγράφουν τους σχηματισμούς με διαφορετικό υπόβαθρο ουρανού, 

(Μαραβέλιας- Bright), (Στρίκης- Dark) και σε διαφορετικό μέρος του ορατού 

φάσματος, (Μαραβέλιας- κόκκινο W25, W23A), (Στρίκης- κίτρινο-πράσινο W12A, 

W58). Παρ’ όλα αυτά, παρατηρούμε τα εξής: Ο Μαραβέλιας (Εικ. 19.Ι) καταγράφει 

μία εκτεταμένη σκίαση της διαχωριστικής γραμμής η οποία εκτείνεται βαθύτερα στον 

δίσκο στο Νότιο ημισφαίριο. Ο Στρίκης (Εικ. 19.ΙΙ) εκτός της σκίασης της 

διαχωριστικής γραμμής καταγράφει έναν γραμμικό σχηματισμό, στο Νότιο 

ημισφαίριο ο οποίος χονδρικά συμπίπτει σε θέση με την προέκταση η οποία έχει 

καταγραφεί με την μορφή σκίασης που περιέγραψα στην παρατήρηση του 

Μαραβέλια. (Εικ. 19.Ι.) Η διαφορά στον τρόπο καταγραφής οφείλεται στην 

διαφορετική ευαισθησία των παρατηρητών στο ιώδες; Οφείλεται ίσως στο 

διαφορετικό μήκος κύματος στο οποίο γίνεται η καταγραφή; Μπορεί επίσης κάποιο 

ρόλο να παίζει το διαφορετικό υπόβαθρο του ουρανού. Η διαφοροποίηση στην 

καταγραφή των πολικών περιοχών του Μαραβέλια συνίσταται στην εκτίμηση του 

Μαραβέλια (Εικ. 19.Ι) ο οποίος θεωρεί την Βόρεια Πολική κηλίδα ως λαμπρότερη 

από τις δύο. Ενώ ο Στρίκης (Εικ. 19.ΙΙ) τις θεωρεί της αυτής λαμπρότητας. Τέλος ο 

Μαραβέλιας έχει καταγράψει αμφότερες τις πολικές λωρίδες (cusp collars) στο όριο 

της ορατότητας (-3-) ενώ ο Στρίκης μόνον την Βόρεια και αυτήν σαν καθαρά ορατή  

(-4-). 

Σε γενικές γραμμές, η αναλογία του γραμμικού σχηματισμού του Στρίκη με αυτόν 

της εκτεταμένης σκίασης του Μαραβέλια δεδομένων του διαφορετικού μέρους του 

φάσματος και διαφορετικής λαμπρότητας θεωρείται από τον γράφοντα εντυπωσιακή. 

Εξετάζοντας ως σύνολο τις κοινές αυτές καταγραφές παρατηρούμε ως προς τα 

καταγεγραμμένα μοτίβα, όπως φάνηκε ενωρίτερα, την γενική συνήθη συμφωνία 

η οποία παρατηρείται σε οποιαδήποτε ομάδα παρατηρητών με μη ταυτόσημο 

εξοπλισμό. 



 

 

Αναφορές. 

 
(1*)  J. Br. Assoc. Vol. 105, No. 3 June 1995, p. 146 

(2*)  Από την ηλεκτρονική αλληλογραφία του Robert Steele προς τον γράφοντα 11/12/02 

(3*)  Από την προσωπική αλληλογραφία του Robert Steele προς τον Ιάκωβο Στρίκη 12/1/03 

(4*)  όπως (3*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Γ. Συνθετική Ανάλυση. 
 

Σε αυτήν την ενότητα, βρίσκεται η ανάλυση των παρατηρήσεων  ως καταγραφών 

εν συνόλω με  σκοπό την διερεύνηση της δυναμικότητας της ανώτερης ατμόσφαιρας 

της Αφροδίτης. 

 

α. Κατανομή ατμοσφαιρικών σχηματισμών  

ανά πλανετογραφικό πλάτος και ημισφαίριο. 

 
Όπως έχει ήδη γίνει γνωστό οι παρατηρητές συγκεντρώθηκαν στην καταγραφή και 

εκτίμηση έντασης σχηματισμών της ατμόσφαιρας κυρίως υπό μορφή λωρίδων 

κάθετων ή διαγώνιων ή και άμορφων σκιάσεων οι οποίοι είχαν την ρίζα τους στην 

διαχωριστική γραμμή.  

Μία απλή μορφή μελέτης η οποία διατίθεται για μία πρώτη εικόνα και η οποία 

αφορά την δυναμικότητα της ατμόσφαιρας θα μπορούσε να είναι η κατανομή των 

ατμοσφαιρικών λωρίδων-σκιάσεων ανά πλάτος δίσκου (από -50
0
--- +50

0
) εξαιρώντας 

με αυτόν τον τρόπο τα φαινόμενα των πολικών περιοχών (Πολικές κηλίδες και τις 

λωρίδες τους) τα οποία θα διερευνηθούν στο δεύτερο μέρος της συγκεκριμένης 

ενότητας. Ο τρόπος αυτός έχει ήδη προταθεί από τον Robert Steele «Αυτή η μέθοδος 

διερεύνησης είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε με απλό εξοπλισμό». (1*)  

Οι σχηματισμοί τοποθετούνται σε έναν πίνακα με βάσει το πλάτος τους 

(πλανετογραφικό) όπως αυτό μετρήθηκε από τον γράφοντα με την εφαρμογή 

δικτυώματος επάνω στα σχέδια όλων των παρατηρητών. Στην Εικόνα 20 φαίνεται ο 

πίνακας ο οποίος καταρτίστηκε από αυτές τις μετρήσεις. Στον οριζόντιο άξονα 

επισημαίνονται οι ημερομηνίες παρατήρησης και κάτω από αυτές οι μήνες (Ιούνιος- 

Ιούλιος- Αύγουστος) κατά τους οποίους συγκεντρώθηκε και το σύνολο πρακτικά των 

καταγραφών. Υπάρχει μία παρατήρηση Μάιος (24/5- Ιάκωβος Στέλλας) και μία 

παρατήρηση Σεπτέμβριος (26/9- Γρηγόρης Μαραβέλιας) ενώ το σύνολο των 

καταγραφών βάσει των οποίων καταρτίστηκε ο εν λόγω πίνακας της Εικόνας 20 

περιελάμβανε 22 ημέρες παρατήρησης.* 

 

 *Ημέρες οι οποίες περιλαμβάνουν παρατηρήσεις από περισσότερους από έναν 

παρατηρητή αναγνωρίζονται ως μία ημέρα παρατήρησης. 

 

Στον κατακόρυφο άξονα τοποθετούνται οι τιμές του πλανετογραφικού πλάτους όπως 

έχει ήδη ειπωθεί με την γραμμή η οποία χαρακτηρίζει την θέση του Ισημερινού 

(πλάτος 0
0
) πιο έντονη. Κάθε μία κάθετη λωρίδα με την σήμανσή της στον 

οριζόντιο άξονα (ημερομηνία) καταγράφει τις εξής πληροφορίες: 

Η σήμανση η οποία έχει επιλεγεί για την διάκριση των διάφορων παρατηρητών 

μεταξύ τους είναι: Οι περιοχές (κατακόρυφες λωρίδες) οι οποίες περιλαμβάνουν 

χρονικά διαστήματα χωρίς παρατηρήσεις είναι σκιασμένες.  

Ιάκωβος Στέλλας--- Περιοχές οι οποίες έχουν διαγώνια γράμμωση με κλίση προς 

τα δεξιά επάνω. 

Γρηγόρης Μαραβέλιας---Διαγώνια γράμμωση προς τα αριστερά επάνω. 

Ιάκωβος Στρίκης---γράμμωση κατακόρυφη. 



 

Συνδυασμός δύο διαφορετικών σημάνσεων σε μία περιοχή η οποία χαρακτηρίζει 

έναν σχηματισμό, σημαίνει ότι στην ίδια περιοχή την ίδια ημέρα ο σχηματισμός 

παρατηρήθηκε ταυτόχρονα από τους αντίστοιχους παρατηρητές,. 

Περιοχές οι οποίες εμφανίζονται με έντονες γραμμώσεις (μία μαύρη/ μία ανοιχτή) 

δηλώνουν καταγραφή σχηματισμών έντασης -4- δηλ. έντονες σκιάσεις με σαφήνεια 

ορατές. 

Ένα μέρος επίσης της οριζόντιας έκτασης της κατακόρυφης στήλης η οποία 

χαρακτηρίζει την ημέρα παρατήρησης καθ’ όλη την έκταση πλάτους (-50
0
--- +50

0
) 

δίνει πληροφορίες για την εκτίμηση έντασης της διαχωριστικής γραμμής όπως και για 

την έκτασή της σε πλανητογραφικό πλάτος.       

 

 

      
 

 

   

 
Εικόνα 20.  

Διάγραμμα κατανομής των σχηματισμών της ανώτερης ατμόσφαιρας της 

Αφροδίτης ανά πλανητοκεντρικό πλάτος και ημερομηνία (24/5-26/9/02) 

 

Ακόμη και μία πρόχειρη επόπτευση του διαγράμματος της εικόνας 20 δείχνει με 

τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την τάση των σχηματισμών να καταλαμβάνουν το 

Νότιο ημισφαίριο κατά την διάρκεια της περιόδου όπου εκπονήθηκε η συγκεκριμένη 

μελέτη. Πιο συγκεκριμένα βρέθηκε ότι το 70% των σχηματισμών παρατηρήθηκαν 

στην περιοχή Νότια του Ισημερινού. 

Μετά από υπολογισμούς βρέθηκε ότι η μέση μέγιστη Νότια κατανομή των 

σχηματισμών στο Νότιο ημισφαίριο τοποθετείται στις  -30
0 

ενώ η αντίστοιχη του 

Βόρειου είναι κοντά στις +10
0
.  



 

 

 

Αντίστοιχη μελέτη του Robert Steele (Director of the Mercury and Venus Section 

of the British Astronomical Association) κατά την διάρκεια του φθινοπώρου του 1999 

(Δυτική αποχή του πλανήτη) είχε υπολογίσει τις αντίστοιχες τιμές σε -32
0 

και +23
0
 

αντίστοιχα. Εδώ υπάρχει μία ένδειξη ότι η τάση να καταγράφονται οι περισσότεροι 

σχηματισμοί στο Νότιο ημισφαίριο και η έκταση τους σε πλανετογραφικό πλάτος να 

είναι μεγαλύτερη στο προαναφερθέν ίσως δεν εξαρτάται από την σχετική θέση της 

Αφροδίτης προς τον Ήλιο (Δυτική ή Ανατολική αποχή).  

Έχει προταθεί επίσης από τον Πέτρο Γεωργόπουλο, ότι η τάση του να 

καταγράφονται "επιλεκτικά" οι σχηματισμοί στο Νότιο ημισφαίριο θα μπορούσε να 

οφείλεται σε κάποιο ψυχοφυσιολογικό φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο ο 

παρατηρητής ο οποίος έχει τον προσανατολισμό του τηλεσκοπικού ειδώλου (Νότος 

επάνω, Βοράς κάτω) τείνει να καταγράφει σκιάσεις στο επάνω μέρος του δίσκου. 

Αυτή η υπόνοια αφορά την συγκεκριμένη ομάδα παρατηρήσεων καθώς όλοι οι 

παρατηρητές είχαν τον προαναφερθέντα προσανατολισμό τηλεσκοπικού ειδώλου. Η 

ανάλογη μελέτη του Robert Steele καταρτίστηκε βάσει παρατηρήσεων οι οποίες 

έγιναν από τον ίδιο με ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο 8cm και ένα κατοπτρικό τηλεσκόπιο 

30cm και από τον Alan W. Heath βετεράνο παρατηρητή πλανητών με πολύχρονη 

πείρα, με ένα 20cm Schmidt Cassegrain με τον αντίθετο προσανατολισμό (Βοράς 

επάνω). Μία επόπτευση του αντίστοιχου πίνακα ο οποίος καταρτίστηκε εκεί (J. Br. 

Astron. Assoc. 112, 2, 2002 –The planet Venus in Autumn 1999- comparative 

visual observations—R. M. Steele and A. W. Heath. Figure 6, p. 92) 

δεν προτείνει κάποια ιδιαίτερη τάση του Alan Heath στο να καταγράφει τους 

σχηματισμούς στο επάνω μέρος του δίσκου (Βόρειο ημισφαίριο). 

Η αλήθεια είναι ότι το θέμα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης ίσως και σε σχέση με 

την ανάλογη ή μη δυναμικότητα της εμφάνισης των φαινομένων της αντίστοιχης 

πολικής περιοχής όπως αυτό επιχειρήθηκε στην συγκεκριμένη μελέτη από τον Robert 

Steele.  

Καταγραφές σχηματισμών στο υπεριώδες από ψηφιακές εικόνες και η σχέση 

κατανομής τους με την δυναμικότητα εμφάνισης και σχετικής λαμπρότητας των 

αντίστοιχων πολικών περιοχών σε μεγάλες χρονικές κλίμακες (οκταετής κύκλος) 

θα μπορούσαν ίσως να παράσχουν μία πιο αντικειμενική βάση διερεύνησης του 

θέματος.  

 

β.        Συνθετική ανάλυση των καταγραφών εμφάνισης 

και σχετικής φωτομετρίας των Πολικών 

περιοχών. 
 

Εδώ καταγράφεται η δυναμικότητα της εμφάνισης των σχηματισμών των Πολικών 

περιοχών (Πολικών κηλίδων- Polar Cusp Caps/ PCCs και Πολικών λωρίδων- Polar 

Collars/ Pcols) όπως επίσης η κατάσταση της διαχωριστικής γραμμής (terminator-

term.) και του χείλους του δίσκου (limb band) και η σχετική τους  φωτομετρία. Τα 

στοιχεία αυτά προκύπτουν από την καταχώρηση πληροφοριών από κάθε παρατηρητή 

στις φόρμες παρατήρησης. Η συνολική καταχώρηση στοιχείων ανά παρατηρητή 

δίνεται στον Πίνακα 3 της επόμενης σελίδας και ακολουθούν στοιχεία τα οποία 

διευκολύνουν την ανάγνωσή του. 
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L.V.C.      # #  #   #  #  #      
L.V.C. * * *   * * * *    *  *  *     
L.V.C.         + +  +  +        
L.V.N.C.    # #             # # #  
L.V.N.C.                      
L.V.N.C.           +           
Ter. Reg.     #  #  #   #  #    # # #  
Ter. Reg. * * *   * * * *    *    *     
Ter. Reg.         + + + +  +       + 
Ter. Ireg.    #  #        #        
Ter. Ireg.               *       
Ter. Ireg.                      
No.CC.V.     #                 
No.CC.V. * *                    
No.CC.V.                     + 
N.CC.on.                      
N.CC.on.   *   *                
N.CC.on.                      
S.CC.on.                #  # # #  
S.CC.on.                      
S.CC.on.                      
B.CC.eq.br.    #  #   #   #  #        
B.CC.eq.br.                      
B.CC.eq.br.          +            
N.CC.br.       #               
N.CC.br.       * *     *    *     
N.CC.br.           + +  +        
S.CC.br.                      
S.CC.br.         *      *       
S.CC.br.         +             
C.Col..n.v.    # #                 
C.Col. n.v. *  *                   
C. Col. n.v.                     + 
C.Col. B.V         #   #          
C.Col. B.V       * * *    *         
C.Col. B.V          +  +  +        
N.C.Col..V      # #               
N.C.Col..V      *                
N.C.Col..V                      
S.C.Col..V              #  #  # # #  
S.C.Col..V  *             *  *     
S.C.Col..V         +  +           
Φάση (%) 84     75     72   65   58   50 26 

 Πίνακας 3. Πίνακας καταγραφών εμφάνισης Πολικών περιοχών.



 

Στον ανωτέρω πίνακα μπορούμε να δούμε το σύνολο των καταγραφών σύμφωνα 

με τις φόρμες παρατήρησης. 

Στον οριζόντιο άξονα στο επάνω μέρος του πίνακα βρίσκουμε την σήμανση του 

χρόνου όπου αναφέρεται ο μήνας αριθμητικά και κάτω του η ημερομηνία. Στο κάτω 

μέρος του πίνακα υπάρχει ένας οριζόντιος άξονας ο οποίος δίνει πληροφορίες για την 

θεωρητική φάση του δίσκου της Αφροδίτης επί τοις εκατό (%) σε επιλεγμένες 

ημερομηνίες.  

Στον κατακόρυφο άξονα υπάρχουν συντμήσεις της ονομασίας των σχηματισμών 

σύμφωνα με την ονοματολογία η οποία χρησιμοποιείται στις φόρμες της British 

Astronomical Association και οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν από όλους τους 

παρατηρητές.  

 Οι συντμήσεις των σχηματισμών οι οποίοι αναφέρονται στον κατακόρυφο άξονα 

έχουν ως εξής: 

 

L.V.C = Limb Band Visible and Complete/ Ζώνη χείλους ορατή και πλήρης. 

L.V.N.C = Limb Band Visible and not Complete/ Ζώνη χείλους ορατή και 

ασυνεχής. 

 

Ter.Reg. = Terminator Regular/ Διαχωριστική γραμμή κανονική. 

Ter.Ireg. = Terminator Irregular/ Διαχωριστική γραμμή μη κανονική 

 

No.CC.V = No Cusp Cap Visible/ Καμία Πολική κηλίδα ορατή. 

N.CC.on = North Cusp Cap only/ Μόνον η Βόρεια Πολική κηλίδα ορατή. 

S.CC.on =  South Cusp Cap only/ Μόνον η Νότια Πολική κηλίδα ορατή. 

 

B.CC.eq.br =  Both Cusp Caps equally bright/ Αμφότερες οι Πολικές κηλίδες 

της αυτής λαμπρότητας. 

N.CC.br. = North Cusp Cap brighter/ Η Βόρεια Πολική κηλίδα λαμπρότερη. 

S.CC.br. = South Cusp Cap brighter/ Η Νότια Πολική κηλίδα λαμπρότερη. 

 

C.Col.n.v = Cusp Collars not visible/ Οι Πολικές λωρίδες αφανείς 

C.Col.B.V. = Cusp Collars both visible/ Οι Πολικές λωρίδες αμφότερες 

ορατές. 

N.C.Col.V. = North Cusp Collar visible/ Η Βόρεια Πολική λωρίδα ορατή. 

S.C.Col.V. = South Cusp Collar visible/ Η Νότια Πολική λωρίδα ορατή. 

 

Επίσης η διάκριση κάθε παρατηρητή έχει γίνει με την χρήση συγκεκριμένων 

σημείων (συμβόλων) τα οποία ανταποκρίνονται σε κάθε έναν από αυτούς αντίστοιχα: 

 

Ιάκωβος Στρίκης = # 

Ιάκωβος Στέλλας = * 

Γρηγόρης Μαραβέλιας = + 

Με αυτόν τον τρόπο στον Πίνακα 3  έχουμε καταχωρημένη όλη την πληροφορία 

που αφορά την δυναμικότητα της εμφάνισης και σχετικής φωτομετρίας των 

φαινομένων των Πολικών περιοχών. Στην προσπάθεια της αξιοποίησης και ανάλυσης 

αυτής της πληροφορίας σε πολλές περιπτώσεις προέκυψε το θέμα της επιλογής 

ανάμεσα σε αντικρουόμενες εκτιμήσεις εμφάνισης ή λαμπρότητας κάποιου 

σχηματισμού. 



 

Σε τέτοιες περιπτώσεις η επιλογή έγινε με βάση του ποία παρατήρηση από τις 

αντικρουόμενες συγκέντρωνε τον μεγαλύτερο βαθμό αξιοπιστίας, πχ παρατήρηση 

κατά την διάρκεια της ημέρας (με λαμπερό υπόβαθρο ουρανού) παρατήρηση με 

μεγαλύτερο τηλεσκόπιο ή και επιλογή κάποιας καταγραφής λόγω ‘πλειοψηφίας’ πχ 

επιλεγόταν η συγκεκριμένη καταγραφή από δύο από τους τρεις παρατηρητές.  

Αρχικά ο Πίνακας 3 μας δίνει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την 

κατάσταση της λαμπρότητας του χείλους και της διαχωριστικής γραμμής. 

 

1. Λαμπρότητα του χείλους του δίσκου της Αφροδίτης (24/5 - 26/9/02) 

Σε 21 ημέρες παρατήρησης έχουμε 14 καταγραφές με την λαμπρή ζώνη του 

χείλους ορατή και συνεχή από Πολική περιοχή σε Πολική περιοχή (L.V.C), 6 

καταγραφές σύμφωνα με τις οποίες η ζώνη του χείλους ήταν ορατή και μη συνεχής 

(L.V.N.C), και μία παρατήρηση (Μαραβέλιας 26/9 σύμφωνα με την οποία δεν έγινε 

ορατή η λαμπρή ζώνη του χείλους σε πολύ κακή κατάσταση ατμόσφαιρας.  

Από καθαρά αριθμητικής πλευράς θα μπορούσαμε να πούμε ότι η λαμπρή Ζώνη 

του χείλους (limb band) εμφανίστηκε ως συνεχής κατά το 66,5% του συνόλου των 

καταγραφών ή περίπου 2 στις 3 φορές ενώ αντίστοιχα περίπου 1 στις 3 φορές 

παρατηρήθηκε ως ασυνεχής. Η αλήθεια είναι όμως ότι ενώ αρκετές από τις 

καταγραφές της συνέχειας της ζώνης του χείλους διασταυρώθηκαν από δύο ή και από 

τους τρεις παρατηρητές ταυτόχρονα, οι καταγραφές της μη συνέχειας του 

αποδίδονται όλες στον Ιάκωβο Στρίκη χωρίς να διασταυρώνονται από άλλον ή άλλους 

παρατηρητές και δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις του γίνονται στην συντριπτική τους 

πλειοψηφία με σκοτεινό υπόβαθρο ουρανού και με μικρό τηλεσκόπιο (60mm 

refractor) ίσως δεν ενέχουν μεγάλο βαθμό βεβαιότητας. Ενδέχεται λοιπόν η συνέχεια 

της λαμπρότητας του χείλους να είχε μία ακόμη πιο δυναμική εμφάνιση από αυτήν 

που μας εμφανίζουν οι ποσοστώσεις των καταγραφών. 

 

2. Καταγραφές κανονικότητας της διαχωριστικής γραμμής. 

Κατά γενική ομολογία η κατάσταση της διαχωριστικής γραμμής (Terminator) 

κατά την διάρκεια του υπό μελέτη κύκλου, όπως έχει ήδη αναφερθεί στο κεφάλαιο  

" Περιγραφική ανάλυση" σελ. 12, υπήρξε κανονική εκτός από μία καταγραφή 

(21/6, Στέλλας Ιάκωβος) όπου η μη κανονικότητά της αποδόθηκε στην καταγραφή 

μίας οδόντωσης (βλέπε Εικόνα 7, σελ 13) ενώ δεν υπήρξε άλλη τεκμηριωμένη 

καταγραφή απόκλισης της διαχωριστικής γραμμής από την συνήθη γεωμετρική 

νόρμα. Βάσει του Πίνακα 3 βέβαια κατά την διάρκεια του υπό μελέτη χρονικού 

διαστήματος (24/5-26/9/02) σε 21 ημέρες παρατήρησης 18 καταγραφές 

χαρακτηρίζουν την διαχωριστική  γραμμή ως κανονική και εάν εξαιρέσουμε την 

καταγραφή της οδόντωσης στις 21/6 οι υπόλοιπες καταγραφές της μη κανονικότητας 

γίνονται από τον Ιάκωβο Στρίκη ο οποίος τείνει να καταγράφει την διαχωριστική 

γραμμή ως μη κανονική παρατηρώντας με μικρό τηλεσκόπιο (60mm Refractor) και 

κυρίως με σκοτεινό υπόβαθρο ουρανού.  

 

 

 

 

 

 



Σε αυτές τις περιπτώσεις ο δίσκος του πλανήτη αφ’ ενός βρισκόταν σε χαμηλή 

θέση κοντά στον ορίζοντα όπου οι περιδινήσεις της ατμόσφαιρας πολύ συχνά 

δημιουργούν ψευδείς εντυπώσεις μη κανονικότητας της διαχωριστικής γραμμής αφ’ 

ετέρου λόγω του σκοτεινού υπόβαθρου στα σημεία όπου συνήθως καταγράφονται οι 

λαμπρές πολικές κηλίδες αυξάνεται η επιρροή του ψυχοφυσιολογικού φαινομένου της 

φαινομενικής υπερέκτασης τους όταν βρίσκονται σε όρια πολύ σκοτεινών περιοχών 

(Irradiation). 

 

 

 

 Σε αυτές τις περιπτώσεις ο συγκεκριμένος παρατηρητής καταγράφει ως μη 

κανονικότητες τις υπερεκτάσεις των πολικών κηλίδων σε σχέση με τις απολήξεις της 

διαχωριστικής γραμμής. Ο προβληματισμός αυτός απλά εμφανίζει την ισχυρή 

πιθανότητα της επενέργειας του φαινομένου του (Irradiation) εδώ. Η αλήθεια είναι 

ότι και ο γράφων σε κάποιες περιπτώσεις είχε την ίδια εντύπωση αλλά θεώρησε την 

συγκεκριμένη μορφή της διαχωριστικής γραμμής οφειλόμενη στο προαναφερθέν 

ψυχοφυσιολογικό φαινόμενο. Εδώ για άλλη μία φορά φαίνεται η απόλυτη 

αναγκαιότητα αλληλοδιασταυρούμενων παρατηρήσεων. 

Ο Πίνακας 3 μας δίνει πληροφορίες που αφορούν την δυναμικότητα εμφάνισης 

των Πολικών περιοχών και των φαινομένων τους. 

Η κατανομή του πλήθους των καταγραφών ανά σχηματισμό όπως αυτές 

κωδικοποιήθηκαν με τις συντμήσεις οι οποίες έγιναν για την εμφάνιση του Πίνακα 3, 

φαίνονται στον Πίνακα 4.  

 

Συντμήσεις 

ονομασίας 

σχηματισμών 

Πλήθος 

καταγραφών 

εμφάνισης 

(Ν) 

Ημέρες 

παρατήρησης 

 

(Σ) 

No.CC.V 4 21 

B.CC.V 12 17 

N.CC.on 1 17 

S.CC.on 4 17 

B.CC.eq.br. 3 12 

N.CC.br. 7 12 

S.CC.br. 2 12 

C.Col.n.V. 5 21 

C.Col.B.V. 7 16 

N.C.Col.V. 1 16 

S.C.Col.V 8 16 

Πίνακας 4. 

Το πλήθος των καταγραφών των φαινομένων των Πολικών 

περιοχών (Ν) σε σχέση με τις ημέρες παρατήρησης (Σ). 

 

 

 

 



 

3. Γενικά συμπεράσματα ποσοστώσεων δυναμικότητας εμφάνισης και 

σχετικής φωτομετρίας Πολικών κηλίδων και των λωρίδων τους. 

Από τα στοιχεία του Πίνακα 4, μπορούν να εξαχθούν κάποια γενικά 

προκαταρκτικά συμπεράσματα τα οποία αφορούν την δυναμικότητα των φαινομένων 

των Πολικών περιοχών (Πολικές κηλίδες- Polar Cusp Caps, Πολικές λωρίδες- 

Polar Cusp Collars). 

Καμία από τις δύο Πολικές κηλίδες δεν έγινε ορατή σε 4 περιπτώσεις σε  21 

ημέρες παρατήρησης ή σε συχνότητα περίπου 1 προς 5, 19%. 

Υπάρχουν 17 καταγραφές έστω μίας εκ των δύο Πολικών κηλίδων δηλαδή οι 

Πολικές κηλίδες εμφάνισαν κάποια έστω δραστηριότητα περίπου 4 στις 5 φορές 

(ημέρες παρατήρησης) , 81%.           

 Η γενική επόπτευση του Πίνακα 4 έδειξε γενικά την έμφαση της εμφάνισης σε 

πλήθος καταγραφών της Νότιας Πολικής κηλίδας (South Polar Cusp Cap- S.CC.) 

ενώ η Νότια Πολική κηλίδα εμφανίστηκε μόνη της και πάλι περισσότερες φορές απ’ 

ότι η αντίστοιχη Βόρεια (S.CC.on- N=4 -- Σ=17 (23,5%) ή λίγο περισσότερο από 1 

στις 4 καταγραφές μίας εκ των δύο ή και αμφοτέρων. Η αντίστοιχη Βόρεια  

εμφανίζεται -N.CC.on- Ν=1 – Σ=17 (5,8%). 

Από το γενικό πλήθος καταγραφών της εμφάνισης των Πολικών κηλίδων (Βόρεια / 

Νότια ή και αμφότερες η εμφάνιση ταυτόχρονα και των δύο καταλαμβάνει την μερίδα 

του λέοντος αφού αμφότερες οι Πολικές κηλίδες εμφανίζονται: 

-B.CC.V- Ν=12—Σ=17 (70,6%) ή 7 στις 10 φορές. 

Σε 21 ημέρες παρατήρησης αμφότερες οι Πολικές λωρίδες (Polar Cusp Collars-

C.Cols) κρίθηκαν αφανείς σε 5 περιπτώσεις, 24% ή 1 στις 4 φορές περίπου ενώ  

αμφότερες έγιναν ορατές 7 φορές σε 16 καταγραφές ή 44%. 

Η Βόρεια Πολική Λωρίδα (North Cusp collar- N.C.Col.) έγινε ορατή μόνη της 1 

φορά ενώ η αντίστοιχη Νότια (S.C.Col.) έγινε ορατή μόνη της 8 φορές σε σύνολο 16 

καταγραφών, αμφότερων ή έστω μίας εκ των δύο. Δηλαδή το εντυπωσιακό είναι εδώ 

ότι στις μισές καταγραφές (50% ή 1 στις 2 φορές) η S.C.Col. υπήρξε εμφανής μόνη 

της. 

Μία συνοπτική μελέτη του Πίνακα 4 αμέσως μας πληροφορεί ότι το 

σημαντικότερο συμπέρασμα το οποίο αφορά την σχετική φωτομετρία των 

φαινομένων των Πολικών περιοχών, συγκεντρώνεται στην καταγραφή της Βόρειας 

Πολικής κηλίδας (North Cusp Cap- N.CC.) ως λαμπρότερης της αντίστοιχης Νότιας 

(South Cusp Cap- S.CC.) στην συντριπτική πλειοψηφία των καταγραφών της κοινής 

εμφάνισης των Πολικών κηλίδων. Πιο συγκεκριμένα, η N.CC ήταν η λαμπρότερη 

από τις δύο Πολικές κηλίδες σε 7 περιπτώσεις σε σύνολο 12 κοινών εμφανίσεων 

ή 58,3% δηλ περίπου 6 στις 10 φορές! Η S.CC. κρίθηκε ως λαμπρότερη σε 2 

περιπτώσεις ή 16,7% δηλαδή μόλις 1 στις 6 φορές ενώ αμφότερες οι Πολικές 

κηλίδες κρίθηκαν ίσης λαμπρότητας σε 3 περιπτώσεις ή 25%, δηλ. 1 στις 4 

φορές. 

Η ανωτέρω προκαταρκτική μελέτη της δυναμικότητας των φαινομένων των   

πολικών περιοχών μας παρέχει κάποιες γενικότητες με την μορφή συχνότητας 

εμφάνισης και συχνότητας (δυναμική ποσοστώσεων) της σχετικής φωτομετρίας των 

σχηματισμών για όλο το χρονικό διάστημα κατά την διάρκεια του οποίου εκπονήθηκε 

η παρούσα μελέτη (24/5-26/9/02) χωρίς εν τούτοις να παρέχει μία συνοπτική εικόνα 

της μεταβολής (εμφάνισης-σχετικής φωτομετρίας) στην μονάδα του χρόνου. 



 

 Για την διεκπεραίωση της μελέτης σύμφωνα με τα προηγούμενα ο γράφων 

ακολούθησε την εξής μεθοδολογία: 

 

4. Δείκτης (Ι) δυναμικότητας εμφάνισης και σχετικής φωτομετρίας των 

φαινομένων των Πολικών περιοχών και οι σχετικοί δείκτες (ΔΙ). 

Το σύνολο του χρονικού διαστήματος (24/5-26/9/02) καλύφθηκε από 21 ημέρες 

παρατήρησης ως εκ τούτου κρίθηκε ως επαρκής μονάδα χρόνου το χρονικό διάστημα 

του 1 μήνα. Οι μήνες Μάιος και Σεπτέμβριος έχοντας από μία ημέρα παρατήρησης 

εξαιρέθηκαν της μελέτης της μεταβολής. Με την εξαίρεση των προηγουμένων η 

μελέτη ουσιαστικά περιορίστηκε στο χρονικό διάστημα 9/6-20/8/02 (19 ημέρες 

παρατήρησης, Ιούνιος=9, Ιούλιος=6, Αύγουστος=4).  

Η φάση του δίσκου (θεωρητική) μεταβλήθηκε από περίπου 80% σε 50% για το εν 

λόγω χρονικό διάστημα. 

Δείκτης (Ι). 

Ο δείκτης (Ι) της δυναμικότητας εμφάνισης - σχετικής φωτομετρίας των Πολικών 

φαινομένων (Κηλίδες, Λωρίδες) ανά μήνα, όπως αυτοί σημάνθηκαν στον Πίνακα 4, 

ορίζεται από τον λόγο,  

Ν / Σ.  

Ως Ν ορίζεται το πλήθος των καταγραφών εμφάνισης ή συγκριτικής φωτομετρίας  

του και ως Σ ορίζεται το πλήθος των ημερών παρατήρησης ή καταγραφών που τον 

αφορούν*
1
. Είναι σαφές ότι ο δείκτης Ι μεταβάλλεται  από 0 έως +1. 

Παράδειγμα σήμανσης δείκτη εμφάνισης για N.CC.on. για Ιούνιο: 

IJN.(N.CC.on.) = NJN.(N.CC.on.) / ΣJN.(CC.V) 

 

*
1
 Οι δείκτες φωτομετρίας των Πολικών κηλίδων για κάθε μήνα δεν 

υπολογίζονται με Σ=(ημέρες παρατήρησης για το εν λόγω διάστημα) αλλά,  

με Σ=(πλήθος καταγραφών με Βόρεια λαμπρότερη + πλήθος καταγραφών με 

Νότια λαμπρότερη + πλήθος καταγραφών με αμφότερες της αυτής 

λαμπρότητας). Αυτό κρίνεται απαραίτητο καθώς η φωτομετρία των Πολικών 

κηλίδων είναι σχετική, συγκριτική μεταξύ τους και ως εκ τούτου 

αντιμετωπίζεται ως αυτόνομη ενότητα δεικτών.    

 

  
Στον Πίνακα 5, σελ 39, φαίνονται οι σημάνσεις των υπό μελέτη σχηματισμών ή 

ομάδων/ συνδυασμών*
2
 μεταξύ τους, τα Ν, Σ και Ι για κάθε μήνα. 

*
2 

Θέλοντας πχ να μελετήσουμε τον ρυθμό μεταβολής (δυναμικότητα 

εμφάνισης) ανά μήνα της Βόρειας Πολικής κηλίδας (N.CC) οφείλουμε να 

θεωρήσουμε το άθροισμα των καταγραφών της κοινής εμφάνισής της με την 

Νότια (S.CC) με το πλήθος των καταγραφών όπου εμφανίστηκε μόνη της το 

οποίο και θα αποτελεί το (Ν). Ο παρονομαστής του κλάσματος που συνιστά τον 

λόγο του δείκτη εμφάνισής της (Σ) θα είναι προφανώς το πλήθος των ημερών 

παρατήρησης όπου κατεγράφησαν οι Πολικές κηλίδες μόνες τους η κάθε μία ή 

και μαζί. Σε αυτήν την περίπτωση και βάσει των συντμήσεων του Πίνακα 4 

(βλέπε και επεξήγηση συντμήσεων του Πίνακα 3, σελ.34) ο ανωτέρω δείκτης για 

τον μήνα Αύγουστο πχ θα έχει την μορφή: 

IAG.(N.CC.on + B) = NAG.(N.CC.on + B) / ΣAG.(N.CC.on + S.CC.on + B.CC.V) 



 

 

 

 

 

 

 

 

Σχημ. NJN ΣJN IJN NJL ΣJL IJL NAG ΣAG IAG 
No.CC.V   2   9  0,22   0   6   0   0   4   0 
CC.V   7   9  0,78   6   6   1   4   4   1 
B.CC.V   5   9  0,56   5   6   0,83   1   4   0,25 
N.CC.on.   2   9  0,22   0   6   0   0   4   0 
S.CC.on.   0   9  0   1   6   0,17   3   4   0,75 
B.CCEq.br.   2   5  0,40   0   5   0   0   1   0 
N.CC.br.   2   5  0,40   4   5   0,80   1   1   1 
S.CC.br.   1   5  0,20   1   5   0,20   0   1   0 
N.CC.on+B.   7   9  0,78   5   6   0,83   1   4   0,25 
S.CC.on+B.   5    9  0,56   6   6   1   4   4   1 
C.Col. n.V.   3   9  0,33   0   6   0   0   4   0 
N.C.Col.V.   1   9  0,11   0   6   0   0   4   0 
S.C.Col.V.   1   9  0,11   3   6   0,50   4   4   1 
C.Col.B.V.   4   9  0,44   3   6   0,50   0   4    0 
N.C.Col+B.   5   9  0,56   3   6   0,50   0   4    0 
S.C.Col.+B.   5   9  0,56   3   6   1   4   4   1 

Πίνακας 5. 

Οι καταγραφές (Ν) που αφορούν τα φαινόμενα των Πολικών περιοχών 

(εμφάνιση, σχετική φωτομετρία) οι ημέρες παρατήρησης για κάθε σχηματισμό 

(Σ) και οι δείκτες τους (Ι) ανά μήνα. 

 

Σύμφωνα με την κατανομή όπως αυτή φαίνεται στον Πίνακα 5 έχουμε μία εικόνα 

της μεταβολής στην μονάδα του χρόνου (1 μήνας) της συχνότητας εμφάνισης και της 

μεταβολής της λαμπρότητας (σχετικής φωτομετρίας) των φαινομένων των Πολικών 

περιοχών. Ο καλύτερος όμως τρόπος για να παρουσιαστούν συνοπτικά αυτά τα 

αποτελέσματα είναι βάσει του διαγράμματος 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δείκτης Εμφάνισης σχηματισμών
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Διάγραμμα 1.  

Δείκτες εμφάνισης/σχετικής φωτομετρίας των Πολικών περιοχών. 
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Διάγραμμα συχνότητας εμφάνισης/σχετικής φωτομετρίας πολικών 

φαινομένων.
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Διάγραμμα 2. 

 

 



 

 

 

Στο πιο πάνω διάγραμμα διακρίνουμε τις ποσοστώσεις των φαινομένων των 

Πολικών περιοχών όλων των τύπων όπως αυτά έχουν περιγραφεί ενωρίτερα. 

Οι αριθμοί οι οποίοι αναγράφονται στις ποσοστώσεις αφορούν τον δείκτη 

εμφάνισης κάθε φαινομένου. Στον πίνακα στο δεξί μέρος του διαγράμματος κάθε 

φαινόμενο/σχηματισμός κωδικοποιείται από ένα χρώμα και την σύντμησή του όπως 

αυτή ορίζεται στην σελίδα 34. Οι συντμήσεις των φαινομένων οι οποίες αφορούν την 

σχετική φωτομετρία των Πολικών κηλίδων έχουν αστερίσκο, καθώς το σύνολο αυτών 

των ποσοστώσεων συνιστά τον δείκτη εμφάνισης αμφοτέρων των Πολικών κηλίδων 

ταυτόχρονα (B.CC.V). Ουσιαστικά δηλαδή το διάγραμμα 2 μας προσφέρει μία γενική 

εικόνα της δυναμικότητας των φαινομένων των Πολικών περιοχών και τον χώρο τον 

οποίο κατέλαβαν ποσοστιαία στην μονάδα του χρόνου, Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος. 

Κατά την διάρκεια του μηνός Ιουνίου η θεωρητική φάση του δίσκου κυμάνθηκε 

από >80% έως περίπου 72% , κατά την διάρκεια του Ιουλίου από 72% έως 58% , ενώ 

κατά την διάρκεια του Αυγούστου από 58% έως 50%. 

Οι φάσεις του δίσκου (θεωρητική) κοντά στο 80% είναι χαρακτηριστικά οι εποχές 

που γενικά αρχίζουν να καταγράφονται τα φαινόμενα των Πολικών περιοχών, βέβαια 

στην συγκεκριμένη περίπτωση την δυσκολία της καταγραφής τους επιτείνει το 

σχετικά μικρό μέγεθος του δίσκου. Αυτό επιβεβαιώνεται από τις ποσοστώσεις οι 

οποίες καταγράφονται για τον μήνα Ιούνιο για την μη εμφάνιση (απουσία) Πολικών 

κηλίδων (No.CC.V) ή Πολικών λωρίδων (No.C.Col.V). Η μη καταγραφή (απουσία) 

αυτών των σχηματισμών, καταλαμβάνει περιοχή η οποία αναλογεί στο 27,5% των 

καταγραφών! Οι ατομικοί δείκτες απουσίας (Ιούνιος) βέβαια των Πολικών κηλίδων 

είναι No.CC.V=0,22 ενώ των Πολικών λωρίδων No.C.Col.V.=0,33. 

Η σύγκριση αυτών των δεικτών (Ιούνιος) μας δείχνει ότι  INo.CC.V. < I No.C.Col.V. 

δηλαδή οι Πολικές κηλίδες κατεγράφησαν ως λιγότερο αφανείς από τις Πολικές 

λωρίδες που συνήθως τις περιβάλλουν. Αυτή η σχέση μεγαλύτερης συχνότητας 

εμφάνισης των Πολικών κηλίδων (Polar Cusp Caps) σε σχέση με τις λωρίδες (Polar 

Cusp Collars) διατρέχει όλο το χρονικό φάσμα της μελέτης αν και για τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο οι δείκτες απουσίας  μηδενίζονται ουσιαστικά δεν υπάρχουν 

δηλαδή καταγραφές απουσίας. Το επόμενο διάγραμμα 3 το οποίο καταγράφει τους 

σχετικούς δείκτες εμφάνισης Κηλίδων/Λωρίδων αρχικά στο συνολικό πλήθος 

εμφάνισης κηλίδων λωρίδων ανεξαρτήτως ημισφαιρίου και στην συνέχεια για κάθε 

ημισφαίριο ξεχωριστά, μας δίνει μία λεπτομερέστερη εικόνα της σχετικής 

δυναμικότητας εμφάνισης των Πολικών Κηλίδων σε σχέση με τις Λωρίδες που τις 

συνοδεύουν. 
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Διάγραμμα 3. 

 

Στο διάγραμμα 3 παρατηρούμε την μεταβολή του σχετικού δείκτη εμφάνισης 

κηλίδων/λωρίδων αρχικά συνολικά δηλαδή και στις δύο πολικές περιοχές (ΣΝ.S.ΔΙ) 

και στην συνέχεια σε κάθε πολική περιοχή ξεχωριστά, πρώτα στην Βόρεια (ΣΝ.ΔΙ) 

και μετά στην Νότια (ΣS.ΔΙ).  

Όπως παρατηρούμε ο γενικός δείκτης ΣΝ.S.ΔΙ είναι μεγαλύτερος της μονάδας με 

αποτέλεσμα να υπολείπονται οι πολικές λωρίδες των κηλίδων για τον μήνα Ιούνιο 

ενώ ο σχετικός δείκτης μηδενίζεται για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.  

Σαφές είναι το προβάδισμα του πλήθους των Πολικών κηλίδων έναντι των 

λωρίδων για την Βόρεια Πολική περιοχή και για τους τρεις μήνες  καθώς ο σχετικός 

δείκτης ΣΝ.ΔΙ είναι μεγαλύτερος του μηδενός σταθερά ενώ ο ρυθμός της μεταβολής 

φαίνεται καθαρά στο διάγραμμα.  

Στην Νότια πολική περιοχή για κάθε μήνα ο σχετικός δείκτης ΣS.ΔΙ μηδενίζεται 

υποδεικνύοντας το ότι κηλίδες και λωρίδες συνολικά εμφάνισαν την αυτή 

δυναμικότητα. 

 

Στην συνέχεια μπορούμε να δούμε στο επόμενο διάγραμμα 4 την πόλωση του 

δείκτη εμφάνισης ανά ημισφαίριο (Βόρια ή Νότια Πολική περιοχή) για τις Πολικές 

κηλίδες και τις Λωρίδες, δηλαδή την μεταβολή του σχετικού δείκτη ΔΙ(Ν-S). 
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Διάγραμμα 4. 

 

Εδώ φαίνεται η μεταβολή του σχετικού δείκτη εμφάνισης αρχικά  για τις Πολικές 

κηλίδες ΔΙ(N-S)CC και στο δεύτερο μέρος του διαγράμματος για τις Πολικές 

Λωρίδες ΔΙ(Ν-S)C.Col. 

Ο σχετικός δείκτης που αφορά τις Πολικές κηλίδες είναι μεγαλύτερος του μηδενός 

μόνον για τον μήνα Ιούνιο  ΔΙ(Ν-S)CC= +0,22   εδώ δηλαδή η Βόρεια Πολική κηλίδα 

προηγείται της Νότιας ως δυναμικότητα εμφάνισης. Αντίθετα για τους μήνες Ιούλιο 

και Αύγουστο ο σχετικός δείκτης για τις κηλίδες παίρνει αρνητική τιμή,  

[ΔΙ(Ν-S)CC= - 0,17 , Ιούλιος] εδώ προηγείται ελαφρά σε δυναμικότητα εμφάνισης η  

Νότια πολική κηλίδα και [ΔΙ(Ν-S)CC= - 0,75 , Αύγουστος] όπου προηγείται έντονα 

η Νότια Πολική κηλίδα. 

Αντίστοιχα οι σχετικοί δείκτες δυναμικότητας εμφάνισης/πόλωσης ανά ημισφαίριο 

των Πολικών λωρίδων εκκινούν από την τιμή μηδέν για τον μήνα Ιούνιο,  

[ΔΙ(Ν-S)C.Col= 0] όπου πρακτικά για τον συγκεκριμένο μήνα δεν υπήρξε πόλωση 

της δυναμικότητας των πολικών λωρίδων ανά ημισφαίριο. Οι σχετικοί δείκτες για 

τους υπόλοιπους μήνες διαμορφώνονται ως εξής: [ΔΙ(Ν-S)C.Col= -0,5 , Ιούλιος] με 

σαφή πόλωση της δυναμικότητας εμφάνισης των Πολικών λωρίδων στο Νότιο 

ημισφαίριο και [ΔΙ(Ν-S)C.Col= -1 , Αύγουστος] όπου χαρακτηρίζει την καθολική 

πόλωση των Πολικών κηλίδων στο Νότιο ημισφαίριο. 

 

 

 



  

Βέβαια τα αποτελέσματα τα οποία αφορούν ιδίως τον μήνα Αύγουστο, δεν 

μπορούν να θεωρηθούν κατά γράμμα αξιόπιστα καθώς το δείγμα βάσει του οποίου 

υπολογίζονται οι δείκτες εμφάνισης αρχικά και στην συνέχεια οι σχετικοί δείκτες 

αφορά 4 ημέρες παρατήρησης με αποτέλεσμα οι δείκτες αυτού του μήνα να έχουν 

κυρίως ενδεικτική αξία.  

Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο το οποίο προκύπτει από το διάγραμμα 4 είναι το 

ότι η μεταβολή της Πόλωσης της εμφάνισης των Πολικών κηλίδων/λωρίδων ανά 

ημισφαίριο, εμφανίζει μία διαφορά φάσης. Ας παρατηρήσουμε ότι η διαφορά του 

ΔΙ(Ν-S)CC - ΔΙ(Ν-S)C.Col  είναι για τον μήνα Ιούνιο= 0,22 για τον Ιούλιο= 0,33 

ενώ για τον μήνα Αύγουστο= 0,25. Φαίνεται δηλαδή ότι η πόλωση της δυναμικότητας 

των κηλίδων σε σχέση με αυτήν των λωρίδων εμφανίζει μία διαφορά φάσης της 

τάξεως του 0,2-0,3 προς το Νότιο ημισφαίριο. Σαφώς λόγω του μικρού στατιστικού 

δείγματος κάλλιστα η ανωτέρω ένδειξη μπορεί να έχει την μορφή μίας απλής 

σύμπτωσης. 

Στα ανωτέρω διαγράμματα διερευνήσαμε την δυναμικότητα της 

απουσίας/εμφάνισης των Πολικών κηλίδων και των Πολικών λωρίδων που ενίοτε τις 

περιβάλλουν αλλά με την έννοια της γενικότητας των κηλίδων κλπ. Στην συνέχεια θα 

εξετάσουμε την δυναμικότητα εμφάνισης και σχετικής φωτομετρίας των διαφόρων 

πιθανών συνδυασμών, βλέπε σελ. 34 όπου υπάρχει εκτενής αναφορά των 

συντμήσεων των διαφόρων περιπτώσεων εμφάνισης των Πολικών φαινομένων. 

 

 

 

Ιούνιος Ιούλιος Αύγ.

0.56

0.22

0

0.22

0.83

0

0.17

0

0.25

0

0.75

0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

π
ο

σ
ο
σ

τ
ό

Ιούνιος Ιούλιος Αύγ.

Μήνες

Ποσόστωση Εμφάνισης Πολικών κηλίδων

No.CC.V

S.CC.on

N.CC.on

B.CC.V

 
Διάγραμμα 5. 
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Διάγραμμα 6. 

 

Στα ανωτέρω διαγράμματα 5 και 6  φαίνεται η ποσόστωση Εμφάνισης των 

Πολικών κηλίδων στο πρώτο και αυτή των Πολικών λωρίδων για το δεύτερο κατά την 

διάρκεια του χρονικού διαστήματος το οποίο καλύπτεται από το δείγμα: 9/6/02---

20/8/02. Οι αριθμοί οι οποίοι αναγράφονται στις περιοχές των ποσοστώσεων είναι 

ταυτόχρονα και οι δείκτες εμφάνισης. Εδώ μπορεί να γίνει αναγνώσιμη η 

δυναμικότητα των Πολικών κηλίδων με την διερεύνηση της "επιλεκτικότητάς" της 

εμφάνισής τους. 

Η επιλεκτικότητα εμφάνισης των Πολικών κηλίδων αρχικά, βάσει του 

διαγράμματος 5 μας δίνει την εικόνα αμφότερων των Πολικών κηλίδων με υψηλούς 

δείκτες (Ιούνιος 0,56 και Ιούλιος 0,83) ενώ για τον μήνα Αύγουστο έχουμε δείκτη 

εμφάνισης αμφότερων 0,25 καθώς αναλαμβάνει κυρίαρχο ρόλο εδώ η Νότια Πολική 

κηλίδα με δείκτη 0,75. Η Βόρεια Πολική κηλίδα έχει δείκτη 0,22 για τον Ιούνιο ενώ 

μόνη της δεν εμφανίζεται ούτε τον Ιούλιο ούτε τον Αύγουστο. 

Όσον αφορά παράλληλα την σχετική επιλεκτικότητα των Πολικών λωρίδων 

οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι ενώ όπως ειπώθηκε γενικά στο Δείγμα των 

κηλίδων (ιδίως όσον αφορά τον Ιούλιο) φαίνεται να κυριαρχεί η εμφάνιση αμφοτέρων 

των κηλίδων δεν φαίνεται να συμβαίνει το ίδιο και για τις Πολικές Λωρίδες. Εδώ για 

τον μήνα Ιούνιο έχουμε έναν δείκτη (λωρίδων) μικρότερο μεν (από αυτόν της 

αντίστοιχης των κηλίδων) σε κάποιο βαθμό όμως ανάλογο. Για παράδειγμα ας 

συγκρίνουμε τις Ποσοστώσεις των κηλίδων και λωρίδων αντίστοιχα για τον μήνα 

Ιούνιο.  

 



 

Παρατηρούμε ότι η ποσόστωση είναι γενικά μοιρασμένη ανάμεσα στις διάφορες 

επιλογές παρατηρώντας όμως τον αποκλεισμό της Νότιας Πολικής κηλίδας μόνης της 

(S.CC.on). Αντίθετα ακόμη και τον Ιούνιο η Νότια Πολική Λωρίδα εμφανίζεται μόνη 

αν και όχι εντυπωσιακά, δίνει έναν δείκτη εμφάνισης 0,11. 

      Δεν συμβαίνει το ίδιο για τους δύο επόμενους μήνες. Εδώ έχουμε πολύ υψηλό 

δείκτη της εμφάνισης αμφοτέρων των πολικών κηλίδων (B.CC.V) 0,83 για τον Ιούλιο 

ενώ ο αντίστοιχος δείκτης των λωρίδων έχει κατέβει στο 0,5 παραχωρώντας το 

υπόλοιπο μισό της ποσόστωσης κυριολεκτικά στην επιλογή S.C.Col.V ενώ την ίδια 

στιγμή ο δείκτης/ ποσόστωση της εμφάνισης της Νότιας Πολικής κηλίδας  μόνης της 

είναι μόλις 0,17. Ο μήνας Αύγουστος καταγράφει την πλήρη επικράτηση της Νότιας 

Πολικής λωρίδας S.C.Col.V απόλυτα. Όλες αυτές οι αναφορές αναδεικνύουν την 

σταδιακή επικράτηση της Νότιας κηλίδας και της λωρίδας της ουσιαστικά έναντι της 

Βόρειας αντίστοιχης κάτι που διαφαίνεται και στην μελέτη της πόλωσης ανά 

ημισφαίριο στο διάγραμμα 4. 

Στην συνέχεια και βάσει του διαγράμματος 7 μπορούμε να μελετήσουμε την 

σχετική φωτομετρία των Πολικών κηλίδων μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 7. 

 

Το διάγραμμα 7 εμφανίζονται οι δείκτες σχετικής λαμπρότητας / ποσοστώσεις των 

Πολικών κηλίδων ουσιαστικά δηλαδή αποτελεί μία επιλεκτική κατανομή βάσει της 

σχετικής τους (των Πολικών κηλίδων) λαμπρότητας μέσα στην επιλογή B.C.C.V. 

Εδώ είναι σαφής η σταδιακή επικράτηση της σχετικής λαμπρότητας της Βόρειας 

Πολικής κηλίδας. Η Νότια κηλίδα διατηρεί έναν σταθερό δείκτη επικράτησης της 

σχετικής της λαμπρότητας 0,22 για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο ενώ εξαφανίζεται για 

τον μήνα Αύγουστο όπου κυριαρχεί ως δείκτης εμφάνισης. 

  

Αναφορές 
(1*)  J.Br.Astron.Assoc. 112, 2, 2000. The planet Venus in autumn 1999 - comparative visual 

observations. R. M. Steele & A. Heath. 



 

γ.     Συμπεράσματα. 

 
Συνοψίζοντας τα πεπραγμένα της Συνθετικής ανάλυσης, όπως προέκυψε από 

την ανάλυση των δεδομένων αρχικά από την τοποθέτηση των σχηματισμών σε 

διάγραμμα μηκών πλάτους του δίσκου, βρέθηκε η πλειοψηφία των σχηματισμών 

να βρίσκεται στο Νότιο ημισφαίριο (70%) και το μέγιστο μέσο πλάτος για το 

Βόρειο ημισφαίριο βρέθηκε κοντά στις +10
0 

ενώ για το Νότιο ημισφαίριο στις  

-30
0
. 

 

Στην συνέχεια έγινε η μελέτη της δυναμικότητας των φαινομένων των 

Πολικών περιοχών βάσει του στατιστικού δείγματος το οποίο συγκεντρώθηκε 

από τα στοιχεία όπως αυτά κατεγράφησαν στο τηλεσκόπιο και στην συνέχεια 

στις φόρμες παρατήρησης. Για τον σκοπό αυτό ορίστηκαν οι δείκτες εμφάνισης 

και σχετικής φωτομετρίας όπως και οι σχετικοί Δείκτες για επιλεγμένες ομάδες 

σχηματισμών και καταρτίστηκαν διαγράμματα τα οποία κατέστησαν εμφανείς 

τις κατωτέρω πληροφορίες που αφορούν την δυναμικότητα εμφάνισης / 

σχετικής λαμπρότητας των Πολικών κηλίδων και των λωρίδων που τις 

περιβάλλουν. 

 

Αρχικά η μελέτη της σχέσης του πλήθους / συχνότητα εμφάνισης των κηλίδων 

σε σχέση με τις λωρίδες έδειξε ότι σαφώς οι λωρίδες είχαν μικρότερο δείκτη ή 

σχετικό δείκτη εμφάνισης από τις κηλίδες και πιο συγκεκριμένα στο Βόρειο 

ημισφαίριο η διαφορά αυτή ήταν πάντοτε μεγαλύτερη της μονάδας, ενώ στο 

Νότιο ημισφαίριο ο σχετικός δείκτης εμφάνισης κηλίδων και λωρίδων από 

κοινού ήταν ουδέτερος, δηλαδή μηδέν. 

 

Οι σχετικοί δείκτες πόλωσης ανά ημισφαίριο (Ν-S) των δεικτών εμφάνισης 

των Πολικών κηλίδων και των λωρίδων μας έδειξαν ενδιαφέροντα στοιχεία. 

1). Ο σχετικός δείκτης Πόλωσης ανά ημισφαίριο στις κηλίδες είχε θετική τιμή 

μόνον κατά τον μήνα Ιούνιο ενώ κατά την διάρκεια Ιουλίου και Αυγούστου 

κατέλαβε αρνητική τιμή, ως εκ τούτου η πόλωση ευνόησε το Νότιο ημισφαίριο 

για τους δύο αυτούς μήνες. 

2). Ο σχετικός δείκτης Πόλωσης ανά ημισφαίριο των Πολικών λωρίδων έλαβε 

μηδενική τιμή για τον μήνα Ιούνιο ενώ και πάλι έλαβε αρνητικές τιμές για τους 

μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 

3). Ο σχετικός δείκτης Πόλωσης των κηλίδων για κάθε μήνα έδειξε μία 

διαφορά φάσης από τον  σχετικό δείκτη Πόλωσης των λωρίδων η οποία έλαβε 

χώρο τιμών από 0.22 - 0.33. Αυτή η κατάσταση υπονοεί μία περαιτέρω πόλωση 

των λωρίδων στην  κατανομή τους προς το Νότιο ημισφαίριο. 

 

Η διερεύνηση των δεικτών εμφάνισης των Πολικών κηλίδων και των 

Λωρίδων τους όπως και αυτοί της σχετικής φωτομετρίας σε γενικές γραμμές 

έδειξαν την υπεροχή σε συχνότητα εμφάνισης της Νότιας Πολικής κηλίδας ενώ 

αντίθετα την υπεροχή σε σχετική λαμπρότητα της Βόρειας Πολικής κηλίδας ενώ 

η μεγαλύτερη δυναμικότητα της εμφάνισης αμφοτέρων των Πολικών κηλίδων 

κατεγράφη τον μήνα Ιούλιο (φάση δίσκου 72% -58%). 

 



 

Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να πούμε ότι η δυναμικότητα της 

ατμόσφαιρας όπως τουλάχιστον αυτή έγινε αντιληπτή μέσα από τις καταγραφές 

όσον αφορά την κατανομή των σχηματισμών ευνόησε το Νότιο ημισφαίριο , 

όπως και η συχνότητα εμφάνισης των Πολικών κηλίδων εν συνόλω ενώ η 

διερεύνηση της σχετικής λαμπρότητας των Πολικών κηλίδων ευνόησε εμφανώς 

το Βόρειο ημισφαίριο. 

  

Α. Υπήρξε πιο έντονη η δραστηριότητα της ατμόσφαιρας στο Νότιο 

ημισφαίριο; 

  

Β. Θα μπορούσε μία πιθανή αυξημένη δυναμική στο Νότιο ημισφαίριο να 

οφείλεται στην τάση των παρατηρητών οι οποίοι λόγω της επενέργειας 

ψυχοφυσιολογικού φαινομένου   καταγράφουν τους σχηματισμούς 

επιλεκτικά στο επάνω μέρος του δίσκου (αντεστραμμένο τηλεσκοπικό 

είδωλο); 

 

Γ. Εάν υποτεθεί ότι η Πόλωση της κατανομής των καταγεγραμμένων 

σχηματισμών  όπως και αυτή της δυναμικότητας εμφάνισης και σχετικής 

φωτομετρίας των Πολικών κηλίδων έχει μία πραγματική βάση, σχετίζεται 

η αναλογία της Πόλωσης εμφάνισης Πολικών κηλίδων και σχηματισμών; 

Εάν ναι με ποίον τρόπο και βάσει ποίων παραγόντων δεδομένου ότι η 

περίοδος μελέτης αφορά την περίοδο φάσης του δίσκου 80% - 50% της 

Ανατολικής αποχής ; Υπάρχει κάποια σχέση της αντίστροφης πόλωσης της 

μεγαλύτερης δυναμικής σχετικής λαμπρότητας της Βόρειας Πολικής 

κηλίδας με αυτήν της δυναμικότητας εμφάνισης της Νότιας Πολικής 

κηλίδας;    

Πως εμφανίζονται αυτές οι σχέσεις στην αντίστοιχη περιοχή φάσεων του 

δίσκου κατά την διάρκεια της Δυτικής αποχής;  

Ποία είναι η μορφή ανάλογων σχέσεων με την μετατόπιση του σημείου 

προβολής του Ηλίου (Sub Solar point) στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης 

και πώς τα προηγούμενα σχετίζονται με την μελέτη της διαχωριστικής 

γραμμής στα διάφορα μήκη κύματος συμπεριλαμβανομένου και του 

υπεριώδους από ψηφιακές εικόνες υψηλής ανάλυσης; 

 

      

             « Fairest of stars, last in the train of night, 

if better thou belong not to the dawn, 

Sure pledge of day, that crown’st the 

smiling morn 

With thy bright circlet, praise HIM in thy 

sphere. » 

 

Milton. 
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