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Περίληψη
Το Μάρτιο του 2015, ο τομέας Πλανητών του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α.)
διοργάνωσε μια σειρά από ομιλίες και εργαστήρια με τον τίτλο «Πρόγραμμα Παρατήρησης
Πλανητών – Μάρτιος 2015» (ΠΠΠ), η οποία ήταν αφιερωμένη στην πλανητική παρατήρηση.
Βασιζόμενοι στην εμπειρία του Σ.Ε.Α. και κυρίως μετά το τέλος των μαθημάτων Αστρονομίας 2013-14 που διοργάνωσε ο Σύλλογος παρατηρήσαμε έλλειψη παρατηρησιακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, γεγονός που οδήγησε στην υλοποίηση του ΠΠΠ. Στόχος ήταν να
εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει λάτρεις της αστρονομίας στις τεχνικές παρατήρησης. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠΠ αποτελούνταν από δύο ομιλίες και δύο εργαστήρια, στα οποία δόθηκε
έμφαση στη σημασία των επίγειων παρατηρήσεων, παρουσιάζοντας τα τελευταία νέα και τα
σύγχρονα προβλήματα της πλανητικής παρατήρησης, καθώς και στην παραγωγή επιστημονικά χρήσιμων αποτελεσμάτων με τη χρήση συνδυασμού παρατηρήσεων και μεθόδων επεξεργασίας εικόνας.
Όλες οι συναντήσεις του ΠΠΠ ήταν δωρεάν και ανοιχτές προς το ευρύ κοινό, ενώ το υλικό
των παρουσιάσεων είναι ελεύθερα διαθέσιμο μέσω της ιστοσελίδας του Σ.Ε.Α.. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια επισκόπηση της δομής του προγράμματος, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για παρόμοια ενημερωτικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα.

1. Εισαγωγή
H προώθηση της Αστρονομίας είναι ένας απο
τους βασικούς στόχους του Σ.Ε.Α. Απο το 2003
ο Σ.Ε.Α. έχει πραγματοποιήσει μεγάλο αριθμό
εκδηλώσεων και μαθημάτων και έχει αποκτήσει μια σημαντική εμπειρία σχετικά με τις μεθόδους, την οργάνωση, τα εργαλεία και την

διαμόρφωση προτάσεων για τη διάδοση της
Αστρονομίας [1,2]. Το 2013-14 πραγματοποίησε μια σειρά οργανωμένων μαθημάτων γενικής
Αστρονομίας με ελεύθερη πρόσβαση για τους ενδιαφερόμενους [3]. Στη συνέχεια εντοπίζοντας
την έλλειψη παρατηρησιακών εκπαιδευτικών
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προγραμμάτων, οργάνωσε το 2014-15 μηνιαία
προγράμματα αφιερωμένα σε συγκεκριμένους
τομείς παρατήρησης. Η δομή και το περιεχόμενο
των προγραμμάτων καθορίστηκε από τον υπεύθυνο του κάθε τομέα. Τα θέματα που παρουσιάστηκαν ήταν ο Ήλιος, τα μεταβλητά άστρα, οι διάττοντες αστέρες, τα τεχνητά αντικείμενα, οι κομήτες και οι πλανήτες, οργανωμένα σε θεματικούς μήνες. Τα προγράμματα παρουσιάστηκαν
απο τους υπευθυνους των σχετικών τομέων του
Σ.Ε.Α. που διαθέτουν μεγάλη εμπειρία και αγάπη
για τα επιμέρους θέματα.
Ο Μάρτιος του 2015 ορίστηκε ως θεματικός μήνας του «Προγράμματος Πλανητικής Παρατήρησης (ΠΠΠ)» λόγω της ευνοϊκής θέσης παρατήρησης των εντυπωσιακών πλανητών Δία και
Αφροδίτης αλλά και του απομακρυσμένου Άρη.
Βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να δώσει κίνητρο και γνώση για γόνιμη και επιστημονικά χρήσιμη παρατήρηση. Πιο συγκεκριμένα,
το ΠΠΠ αποτελούνταν από δύο ομιλίες και δύο
εργαστήρια. Στις ομιλίες δόθηκε έμφαση στη σημασία των επίγειων παρατηρήσεων, παρουσιάζοντας τα τελευταία νέα και τα σύγχρονα προβλήματα της πλανητικής παρατήρησης. Στα εργαστήρια έγινε οπτική και ψηφιακή παρατήρηση και παρουσίαση της μεθοδολογίας για την
παραγωγή χρήσιμων αποτελεσμάτων και εξάσκηση σε αυτήν από τους μετέχοντες. Οι συμμετέχοντες εξασκήθηκαν στις τεχνικές αυτές ενώ
δόθηκαν επιπλέον ασκήσεις για το σπίτι, με την
απαραίτητη πάντα επικοινωνία για την υλοποίηση και διόρθωσή τους. Στη συνέχεια στην παράγραφο 2 παρουσιάζουμε την προετοιμασία
του προγράμματος, στην παράγραφο 3 αναλύουμε τη δομή του και μερικά αποτελέσματα παρατηρήσεων από τους εκπαιδευόμενους και στην
παράγραφο 4 κάποια συμπεράσματα του ΠΠΠ.

Στο ΠΠΠ είχαν την δυνατότητα να συμμετέχουν όλοι χωρίς προαπαιτούμενα ή κόστος συμμετοχής. Όσοι όμως επιθυμούσαν «βεβαίωση
επιτυχούς παρακολούθησης» θα έπρεπε να συμμετέχουν και στις τέσσερις συναντήσεις και να
παραδώσουν μια δική τους ολοκληρωμένη παρατήρηση. Επίσης τα μη μέλη του Συλλόγου θα
έπρεπε να καταβάλουν το συμβολικό ποσό των
5 ευρώ. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν ερασιτέχνες αστρονόμοι, φοιτητές, μαθητές και λάτρεις
της αστρονομίας γενικότερα. Σημαντικό ρόλο
στην συμμετοχή 50 ατόμων σε ένα σχετικά εξειδικευμένο πρόγραμμα όπως το ΠΠΠ αποτέλεσε
η πολύχρονη δράση και εμπειρία του συλλόγου
[1]. Ο αριθμός αυτός των ατόμων με τις υπάρχουσες υποδομές είναι ο μέγιστος που μπορούσε να φιλοξενηθεί για την αποτελεσματική διεξαγωγή του προγράμματος. Κρίσιμο ρόλο όμως
έπαιξε η γνωριμία του Σ.Ε.Α. με κοινό με αστρονομικό ενδιαφέρον μέσω των μαθημάτων που
πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος και
είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Προτιμήθηκαν
χώροι με εύκολη πρόσβαση και σχετικές υποδομές και ημέρα των συναντήσεων το Σάββατο.
Κάθε συνάντηση από την άλλη απείχε χρονικά μια εβδομάδα ώστε να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος για μελέτη και ενασχόληση με την
ύλη των μαθημάτων. Η φιλοξενία των δύο θεωρητικών μαθημάτων έγινε στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών, του εργαστηρίου μεθοδολογίας παρατήρησης στο Παρατηρητήριο Δήμητρα, και του εργαστηρίου ψηφιακής επεξεργασίας στο hackerspace.gr. Λίγο πριν, καθ’ολη την
διάρκεια άλλα και μετά την λήξη του θεματικού
μήνα υπήρχε διαρκής ενημέρωση των συμμετεχόντων μέσω της ιστοσελίδας του ΠΠΠ [4], της
ομάδας του Σ.Ε.Α. στο facebook [5], της σχετικής
ανάρτησης στο forum ερασιτεχνικής αστρονομίας astrovox [6] καθώς και με αποστολή προσωπικών μηνυμάτων.

2. Προετοιμασία του προγράμματος
3. Δομή του προγράμματος
Ο Σ.Ε.Α. από την αρχή του εκπαιδευτικού έτους
παρουσίασε τους θεματικούς μήνες ενημερώνοντας έγκαιρα τους ενδιαφερόμενους για το περιεχόμενο των μαθημάτων καθώς και για τον τρόπο και τα προαπαιτούμενα συμμετοχής σε αυτά.
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To πρόγραμμα αποτελούνταν από μια θεωρητική ενότητα δύο μαθημάτων και μία πρακτική ενότητα δύο εργαστηρίων. Στην συνέχεια,
υπήρξε επικοινωνία για την επίτευξη της πρα-
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Εικόνα 1. Η δομή του «Πρόγραμματος Παρατήρησης Πλανητών (ΠΠΠ) - Μάρτιος 2015»

κτικής άσκησης που έπρεπε να υλοποιηθεί από
τους μετέχοντες. ‘Οποιος συμμετείχε στις τέσσερις συναντήσεις και πραγματοποίησε την άσκηση είχε δικαίωμα «βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης» (Εικόνα 1). Εισηγητής των μαθημάτων και των εργαστηρίων ήταν ο υπεύθυνος
του τομέα πλανητικών παρατηρήσεων του Σ.Ε.Α.
Εμμανουήλ Καρδάσης.

3.1 Θεωρητικά μαθήματα
Κατά την διάρκεια των θεωρητικών μαθημάτων
έγινε προσπάθεια να ενημερώσει για τα βασικά χαρακτηριστικά των πλανητών (κίνηση, χαρακτηριστικά επιφανείας και ατμόσφαιρας) καθώς και να παρουσιάσουμε όλες τις νέες ανακαλύψεις από τις επίγειες παρατηρήσεις αλλά και
τις διαστημικές αποστολές. Ταυτόχρονα παρουσιάστηκε η σπουδαιότητα της συνδρομής των
παρατηρητών με ερασιτεχνικά τηλεσκόπια (με
τυπικές διαμέτρους από 15-60 εκ) καθώς και το
πόσο σημαντικά επιτεύγματα και ανακαλύψεις
έχουν γίνει και συνεχίζουν να γίνονται με την
παρατήρηση με αυτά. Τονίστηκε ότι με εναν τυπικό εξοπλισμό και στοιχειώδη μεθοδολογία, ο
καθένας σήμερα μπορεί παράγει ψηφιακές εικόνες πολύτιμες για την ιστορική συνέχεια των καταγραφών των επιφανειακών και ατμοσφαιρικών χαρακτηριστικών των πλανητών αλλά και
έκτακτων γεγονότων [7]. Τα τελευταία χρόνια
οι παρατηρήσεις των ερασιτεχνών είναι υψηλής ανάλυσης, ως αποτέλεσμα τις προόδου της
τεχνολογίας (ευαίσθητες και ταχύτερες κάμερες
υψηλής ανάλυσης, ανάπτυξη λογισμικού επεξεργασίας εικόνας και βίντεο κτλ). Επίσης, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία χρήσης των φίλτρων
γνωστών προδιαγραφών με σκοπό την σωστή

διάκριση, καταγραφή και στην συνέχεια ανάλυση των δεδομένων για την εξαγωγή συμπερασμάτων ως προς την γενική συμπεριφορά των
πλανητικών ατμοσφαιρών. Τέλος επισημάνθηκε
ότι, οι ερασιτεχνικές παρατηρήσεις συμβάλλουν
στην έρευνα των πλανητών λειτουργώντας συμπληρωματικά σε αυτές των διαστημοσυσκευών
μιας και προφέρουν σφαιρική κάλυψη ολόκληρου του πλανήτη.

Εικόνα 2. Το 1ο μάθημα με θέμα τους γεώδεις και νάνους
πλανήτες που πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2015
στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών

Η γνώση των παραπάνω δεδομένων σε συνδυασμό με το πόσο συναρπαστική μπορεί να είναι η θέαση ενός πλανήτη μπορούν να αποτελέσουν σπουδαία κίνητρα για την παρατήρηση
τους. Μεγάλο μέρος του υλικού που παρουσιάστηκε αντλείται από σχετικά άρθρα στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Α. [2], κυρίως για τους πλανήτες
Αφροδίτη, Άρη και Δία.
3.1.1 1η συνάντηση – μάθημα: Γεώδεις πλανήτες
και πλανήτες νάνοι
Σε αυτό το μάθημα παρουσιάστηκαν οι γεώδεις
πλανήτες (Ερμής, Αφροδίτη, Άρης) και οι πλανήτες νάνοι. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκε ο κάθε πλανήτης ξεχωριστά δίνοντας έμφαση στα ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατή-
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ρηση από ερασιτεχνικά τηλεσκόπια, και τονίζοντας μερικές εντυπωσιακές ανακαλύψεις ερασιτεχνών (Eικόνα 2).
3.1.1.1 Ερμής
Η παρατήρηση του Ερμή αποτελούσε και αποτελεί μεγάλη πρόκληση. Οι γρήγορες πρωινές
και βραδυνές εμφανίσεις του λόγω της γειτνίασης του με τον ‘Ήλιο γίνονται χαμηλά στο ουρανό όπου συνήθως ο ταραχώδης αέρας κάνει
το είδωλο του να είναι εντελώς ασταθές. Αυτό
σε συνδυασμό με το μικρό φαινόμενο μέγεθος
του δίσκου συνετέλεσε στο να έχουμε ελλειπή ή
λανθασμένη γνώση για πολλά στοιχεία του πλανήτη μέχρι πρόσφατα. Η αποστολή της NASA
Messenger, ολοκλήρωσε την χαρτογράφηση της
επιφάνειας του πλανήτη σε υψηλή ανάλυση και
μας έδωσε πληθώρα άλλων πληροφοριών. Οι δυσκολίες παρατήρησης, η έλλειψη παρατηρήσιμων αλλαγών και η σύγχρονη ολοκληρωμένη εικόνα για τον πλανήτη από τις διαστημοσυσκευές αποθαρρύνει την παρατήρηση από τους ερασιτέχνες. Παρ’ όλα αυτά, η καταγραφή κάποιων
επιφανειακών χαρακτηριστικών ή έστω η καταγραφή της φάσης του πάντα αποτελεί μια παρατηρησιακή πρόκληση. Eπίσης οι διαβάσεις του
Ερμή μπροστά από τον ‘Ηλιο είναι ένα σπάνιο
φαινόμενο που αξίζει παρατήρησης.
3.1.1.2 Αφροδίτη
Οι σημαντικότερες παρατηρήσεις της Αφροδίτης που μπορούν να γίνουν με ερασιτεχνικό τηλεσκόπιο αφορούν την παρατήρηση στο υπεριώδες φάσμα (~ 300-400 nm) όπου και καταγράφονται χαρακτηριστικά «σημάδια». Με βάση
την κίνηση τους μπορούν να υπολογιστούν οι
ταχύτητες περιστροφής στο συγκεκριμένο πλάτος. Με τις έρευνες στο υπεριώδες έγινε η πρώτη ανίχνευση της περιστροφής 4 ημερών της
ατμόσφαιρας της Αφροδίτης από ερασιτέχνη με
ένα μικρό τηλεσκόπιο [8]. Επίσης μπορούν να γίνουν παρατηρήσεις στο οπτικό μήκος κύματος
και στο υπέρυθρο (~ 700-1000 nm) για τυχόν καταγραφή σχηματισμών. Τα τελευταία χρόνια έχει
παρατηρηθεί στο εγγύς υπέρυθρο (~1000 nm)
θερμική εκπομπή στην πλευρά της νύχτας [9].
Παρουσιάστηκαν και άλλα ενδιαφέροντα φαι-
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νόμενα όπως το φαινόμενο Schroter («Ανωμαλία φάσης»), το φαινόμενο του τεφρώδους φωτός (Αshen Light) αλλά και οι σπάνιες διαβάσεις
του πλανήτη μπροστά από τον ‘Ήλιο.
3.1.1.3 Άρης
Στον Άρη, με ερασιτεχνικά τηλεσκόπια διακρίνονται επιφανειακοί σχηματισμοί αλλά και ατμοσφαιρικά φαινόμενα. Ατμοσφαιρικά φαινόμενα
αποτελούν οι πολικές νεφώσεις (κυρίως εμφανείς κατά την διάρκεια του τοπικού φθινοπώρου/
χειμώνα), οι πάχνες των χειλών (ως λαμπροί μηνίσκοι οι οποίοι καλύπτουν τα χείλη), οι ομίχλες
και διάφοροι τύποι διακριτών νεφών (Ορεογραφικά νέφη, και τοπικά ή εποχιακά νέφη). ‘Ενα
πολύ σημαντικό και την ίδια στιγμή συγκλονιστικό ατμοσφαιρικό φαινόμενο του Άρη αποτελούν οι θύελλες σκόνης, οι οποίες εγείρονται ενίοτε στην επιφάνεια του πλανήτη και καλύπτουν
τεράστιες περιοχές κάποιες φορές μάλιστα και
ολόκληρο τον πλανήτη.
Πρόσφατη απόδειξη της σημασίας των ερασιτεχνικών παρατηρήσεων ακόμα και σήμερα είναι
το μυστηριώδες σύννεφο στον Άρη (πάνω από
την περιοχή Terra Cimmeria - Εικόνα 3) που
υψώθηκε ως το Διάστημα και καταγράφηκε από
ερασιτέχνες το 2012 [10].

3.1.1.4 Πλανήτες Νάνοι:
Λόγω της απόστασης τους από την Γη και των
μικρών διαστάσεων τους τα ερασιτεχνικά τηλεσκόπια μπορούν να εντοπίσουν κάποιους από
τους νάνους πλανήτες οπτικά ή φωτογραφικά
ως σημειακές πηγές φωτός (εκτός ελαχίστων
περιπτώσεων που μπορούμε να παρατηρήσουμε πολύ μικρούς δίσκους όπως ο πλανήτης νάνος Δήμητρα). Οι ερασιτέχνες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παρατήρηση νάνων πλανητών με την μεθοδολογία αποκρύψεων αστέρων [11].
3.1.2 2η συνάντηση – μάθημα: Γίγαντες πλανήτες
Σε αυτό το εργαστήριο που πραγματοποιήθηκε στίς 14 Μαρτίου 2015 παρουσιάστηκαν
οι γίγαντες πλανήτες (Δίας-Κρόνος-Ουρανός-
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Εικόνα 3.
Καταγραφή με μικρό
τηλεσκόπιο του
μυστηριώδους νέφους που
καταγράφηκε στο Άρη το
2012 απο τον εισηγητή
του ΠΠΠ Ε.Καρδάση

Ποσειδώνας). Η ύλη του συγκεκριμένου εργαστηρίου βασίστηκε κυρίως στην εργασία [12]
στην οποία παρουσιάζεται αναλυτικά η συμβολή των ερασιτεχνών στην παρατήρηση των αέριων γιγάντων Δία και Κρόνου. Δόθηκε έμφαση στο ότι η παρατήρηση των αέριων πλανητών από μικρά τηλεσκόπια έχει υψηλό επιστημονικό ενδιαφέρον. Εξηγήθηκε γιατί ενώ οι γίγαντες αποτέλεσαν στόχο των διαφόρων διαστημικών αποστολών, η ανάγκη για συνεχείς επίγειες παρατηρήσεις παραμένει. Αυτό συμβαίνει
γιατί η ιδιαίτερα δυναμική και ταχέως εξελισσόμενη συμπεριφορά των ατμοσφαιρών τους και
η έλλειψη διαθεσιμότητας των επαγγελματικών
τηλεσκοπίων απαιτεί την συνδρομή των ερασι-

τεχνών. Μικρά τηλεσκόπια με επαρκή σύγχρονο
εξοπλισμό καταγραφής και λογισμικό μπορούν
να παρακολουθήσουν αυτές τις καθημερινές αλλαγές. Καταγραφές με τέτοιο εξοπλισμό σε πολλές περιπτώσεις έχουν κινητοποιήσει επαγγελματικές παρατηρήσεις σε περιπτώσεις εξαιρετικά σπάνιων και σημαντικών γεγονότων, όπως
η πρόσκρουση σωμάτων στον Δία τα τελευταία
χρόνια (Εικόνα 4), που αποτέλεσαν ανακαλύψεις
με χρήση του εξοπλισμού και της μεθοδολογίας
που παρουσιάζουμε στο ΠΠΠ.
Στους γίγαντες Δία και Κρόνο καταγράφουμε τη
δομή και την εξέλιξη των ατμοσφαιρικών χαρακτηριστικών, όπως διαταραχές μεγάλης κλίμαΠΡΑΚΤΙΚΑ 2015
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κας, δίνες, καταιγίδες και πολλά άλλα φαινόμενα. Οι συστηματικές παρατηρήσεις σε διαφορετικά μήκη κύματος οργανώνονται σε βάσεις δεδομένων. Με βάση αυτές τις παρατηρήσεις εξετάζεται η μεταβλητότητα των ατμοσφαιρικών
χαρακτηριστικών τους και γίνεται συγγραφή συστηματικών αναφορών και επιστημονικών εργασιών. Οι αναφορές παρέχουν λεπτομερείς περιγραφές αυτών των φαινομένων με συνθέσεις
ερασιτεχνικών εικόνων από όλο τον κόσμο. Οι
αναφορές επίσης παρέχουν την αναγκαία χωρική και χρονική ανάλυση των χαρακτηριστικών
η οποία είναι χρήσιμη και για τις διαστημικές
αποστολές, όπως η αποστολή Juno που καταφθάνει στον Δία. Οι απομακρυσμένοι γίγαντες
Ουρανός και Ποσειδώνας παρατηρούνται φωτομετρικά για πολλά χρόνια με μικρά τηέσκόπια.
Ακόμα και σε αυτούς όμως, που παρουσιάζουν
πολύ μικρό φαινόμενο μέγεθος δίσκου, πρόσφατα έγινε εφικτό να καταγραφούν μετεωρολογικά
φαινόμενα (λευκές κηλίδες) ως αποτέλεσμα της
ικανότητας ορισμένων ερασιτεχνών και της εξέλιξης της τεχνολογίας. Τέλος, και στους τέσσερις
γίγαντες η φωτομετρική καταγραφή αποκρύψεων αστέρων από πλανήτες αποτελεί εδραιωμένη μέθοδο εξαγωγής αποτελεσμάτων τόσο για τη
δομή όσο και τη μεταβλητότητα των ατμοσφαιρών τους [13].

Εικόνα 4.
Ανακαλύψεις
προσκρούσεων
στον Δία με μικρά
τηλεσκόπια
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3.2 Πρακτικά εργαστήρια
Στα εργαστήρια παρουσιάστηκε η μεθοδολογία
παρατήρησης. ‘Εγινε πρακτική εξάσκηση με τον
παρατηρησιακό εξοπλισμό και χρησιμποποιήθηκε όλο το απαραίτητο λογισμικό για να φτάσουμε στην δημιουργία μιας εικόνας-παρατήρησης
του πλανήτη Δία. Δόθηκε έμφαση στο πόσο σημαντικό στοιχείο αποτελεί η αντικειμενικότητα
των καταγραφών και τονίστηκε ότι μπορεί να
επιτευχθεί αν ακολουθηθεί η συγκεκριμένη διαδικασία που παρουσιάστηκε στην εργαστηριακή ενότητα. ‘Ολο το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε στα εργαστήρια παρέχεται δωρεάν και οι
σχετικές ιστοσελίδες αναφοράς υπάρχουν στην
ιστοσελίδα [4] του ΠΠΠ.
3.2.1 3η συνάντηση – εργαστήριο: Οπτική και ψηφιακή παρατήρηση
Σε αυτό το εργαστήριο έγινε παρατήρηση και
καταγραφή πλανητών με τηλεσκόπιο στο παρατηρητήριο Δήμητρα στην Γλυφάδα Αττικής. Η
συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου 2015 μιας και οι συνθήκες ήταν ιδανικές για
πλανητική παρατήρηση. Αυτό πρακτικά σημαίνει καθαρό και σταθερό ουρανό (seeing), με καλές συνθήκες χωρίς κρύο και υγρασία που επιφορτίζουν τους παρατηρητές και τον εξοπλισμό.
Η πρώτη επαφή με την παρατήρηση καλό είναι
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Εικόνα 5. Οπτική παρατήρηση της Αφροδίτης κατά την
διάρκεια του εργαστηρίου

να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που βοηθούν
τους άπειρους παρατηρητές να εστιάσουν στην
παρατήρηση.
Αρχικά έγινε επίδειξη του εξοπλισμού που απαιτείται για την οπτική αλλά και την ψηφιακή παρατήρηση. Στην συνέχεια παρατηρήθηκαν οπτικά η Σελήνη, ο ‘Αρης, η Αφροδίτη και ο Δίας (Eικόνα 5). Οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία
να εξοικειωθούν στοιχειωδώς με τον εξοπλισμό.
Τέλος έγινε παρατήρηση με ψηφιακά μέσα δηλαδή χρήση πλανητικής κάμερα και υπολογιστή.
Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου έγινε επίδειξη λήψης βίντεο του πλανήτη Δία (Εικόνα
6). Για την λήψη χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα IS.Capture 2.2 που λειτουργεί με τις κάμερες
της Imaging Source. Ωστόσο, έγινε και επίδειξη του πιο εξειδικευμένου Firecapture που χρησιμοποιούν οι πλανητικοί παρατηρητές με πολλές λειτουργίες και εργαλεία που διευκολύνουν
την καταγραφή παρέχοντας ταυτόχρονα σημαντικές πληροφορίες στον παρατηρητή. Στη συνέχεια όλοι είχαν τον χρόνο να κάνουν τις δικές τους λήψεις και να αποθηκεύσουν τα δικά
τους βίντεο. Η αμεσότητα της παρατήρησης και
η επαφή με τον εξοπλισμό αποτέλεσε σημαντικό
στοιχείο και στόχο του ΠΠΠ.
3.2.2 4η συνάντηση – εργαστήριο: Μεθοδολογία
ψηφιακής παρατήρησης
Στίς 28 Μαρτίου 2015 στο τελευταίο εργαστήριο

Εικόνα 6. Επίδειξη της ψηφιακής καταγραφής του Δία
από τον εισηγητή (πρώτος καθιστός αριστερά) κατά την
διάρκεια του εργαστηρίου

αναλύθηκε όλη η μεθοδολογία ψηφιακής παρατήρησης: (α) απαιτούμενος εξοπλισμός, (β) προετοιμασία, (γ) πρόβλεψη καιρού, (δ) λήψη video,
(ε) επεξεργασία λήψεων, (στ) αποστολή παρατηρήσεων. Τέλος, παρουσιάστηκαν και προτάσεις
συμμετοχών σε διεθνή παρατηρησιακά προγράμματα.
Οι συμμετέχοντες με τους υπολογιστές τους ή
τους υπολογιστές μελών του Σ.Ε.Α. είχαν προ
εγκατεστημένα τα προγράμματα που είναι απαραίτητα. Στο εργαστήριο για την επεξεργασία των βίντεο έγινε επίδειξη των προγραμμάτων Registax και του Autostakkert. Το Registax
εκτός από την επεξεργασία των βίντεο το χρησιμοποιούμε και για την επεξεργασία της τελικής εικόνας. To WinJupos είναι ένα πολυεργαλείο για τον απαιτητικό πλανητικό παρατηρητή.
Με αυτό έγινε επίδειξη του πώς μπορούμε: α) να
μετρήσουμε τις εικόνες μας (συντεταγμένες και
ολισθήσεις σχηματισμών κτλ.) β) να φτιάξουμε
πλανητικούς χάρτες γ) να υπολογίσουμε εφημερίδες δ) να κάνουμε derotation (διαδικασία που
σου δίνει την δυνατότητα να εξαλείψεις το θόλωμα της εικόνας λόγω της περιστροφής του πλανήτη). Τέλος, χρησιμοποιήσαμε την δωρεάν έκδοση CS2 του Photoshop για τις τελικές πινελιές
της εικόνας και την εισαγωγή επί της εικόνας
των απαραίτητων στοιχείων λήψης της, όπως
ημερομηνία/ώρα/παρατηρητής/εξοπλισμός.
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Εικόνα 7. Εργαστήριο επεξεργασίας των ψηφιακών λήψεων που πραγματοποιηθήκαν στο παρατηρητήριο Δήμητρα.
Σημαντικό στοιχείο η συμμετοχή από όλες τις ηλικίες

Σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες υπάρχουν αστρονομικοί οργανισμοί, όπως η ΒΑΑ, η ALPO η
ALPO-Japan, η επαγγελματική ομάδα PVOLIOPW και η ερασιτεχνική ομάδα JUPOS, οι
οποίοι συλλέγουν παρατηρήσεις μέχρι και από
τον 19ο αιώνα, έχοντας στο ενεργητικό τους
εκατοντάδες παρατηρήσεις. Ο κάθε οργανισμός/
ομάδα απαιτεί συγκεκριμένες διαδικασίες για
την αποστολή παρατηρήσεων οι οποίες παρουσιάστηκαν στο εργαστήριο, όπως π.χ. τό όνομα
του αρχείου της παρατήρησης, ο προσανατολισμός της εικόνας, τα παρατηρησικά δεδομένα
κ.α. Οι τεράστιες βάσεις παρατηρησιακών δεδομένων δίνουν την δυνατότητα της χρήσης τους
από ερασιτεχνικούς και επαγγελματικούς φορείς
με σκοπό την διεξαγωγή μελετών για την καλύτερη κατανόηση της συμπεριφοράς των πλανητικών ατμοσφαιρών σε μικρές και μεγάλες χρονικές κλίμακες. Σημαντικό στοιχείο για την αποστολή των παρατηρήσεων σε αυτούς τους οργανισμούς είναι η αντικειμενικότητα της παρατή-
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ρησης στον μέγιστο δυνατό βαθμό και η τεκμηρίωση της εικόνας με την εγγραφή πάνω σε αυτήν των στοιχείων του παρατηρητή και του εξοπλισμού του αλλά και τον ακριβή χρόνο της παρατήρησης σε χρόνο UT.
3.3 Πρακτική Άσκηση - επικοινωνία
Με το πέρας των μαθημάτων οι μετέχοντες είχαν την επιλογή να επεξεργαστούν τα δεδομένα
που συνέλεξαν από το παρατηρητήριο Δήμητρα
και σύμφωνα με τα όσα διδάχτηκαν στο 4ο εργαστήριο να δημιουργήσουν την δική τους τεκμηριωμένη παρατήρηση (Εικόνα 8). Την παρατήρηση τους αυτή την απέστειλαν στον εισηγητή ο οποίος στη συνέχεια με συνεχή επικοινωνία τους βοήθησε να την τελειοποιήσουν.
4. Σύνοψη - Συμπεράσματα
Στο Πρόγραμμα Πλανητικής Παρατήρησης που
παρουσιάσαμε σε αυτή την εργασία έγινε προ-
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σπάθεια γνωριμίας με τους πλανήτες του Ηλιακού μας συστήματος, το πώς μπορούμε να τους
παρατηρήσουμε, να τους καταγράψουμε αλλά
και να συμβάλουμε στην επιστήμη. Η δομή που
ακολουθήσαμε ήταν βασισμένη σε θεωρητικό
αλλά και σε πρακτικό πλαίσιο μιας και βασικός
σκοπός ήταν η αστρονομική εμπειρία στην πράξη. Το θεωρητικό κομμάτι αποτελούνταν από 2
παρουσιάσεις (Δημοτική Βιβλιοθήκη Αθηνών)
στις οποίες έγινε αναλυτική αναφορά στις τελευταίες εξελίξεις και στις μεθόδους παρατήρησης
για τον κάθε πλανήτη. Το πρακτικό κομμάτι περιελάμβανε δύο συναντήσεις, μία στο παρατηρητήριο Δήμητρα για πλανητικές καταγραφές πρώτα, και μια δεύτερη στο χώρο του hackerspace.
gr όπου πραγματοποιήθηκε κυρίως η παρουσιάση της επεξεργασίας των καταγραφών. Το πρόγραμμα συμπληρώθηκε από μια εργασία που καλούνταν να παραδώσουν οι συμμετέχοντες, και
αφορούσε την ανεξάρτητη και αυτόνομη επεξερ-

γασία βίντεο του Δία και την δημιουργία μιας
τεκμηριωμένης παρατήρησης του έτοιμης για
αποστολή σε ένα διεθνή οργανισμό.
Σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια των θεματικών παρατηρησιακών μαθημάτων είναι η
αστρονομική εμπειρία στην πράξη και η προώθησή της στην ελληνική πραγματικότητα. Σκοπός ήταν στα εργαστήρια με πρακτικές ασκήσεις οι ίδιοι οι μετέχοντες να ακολούθησουν την
μεθοδολογία παρατήρησης από την αρχή μέχρι
την τελική φάση δημιουργίας μιας τεκμηριωμένης εικόνας του πλανήτη Δία. Φυσικά, η παρατήρηση των πλανητών είναι μία τέχνη η οποία
δεν κατακτάται αυτόματα χρειάζεται μελέτη,
χρόνος, προσπάθεια, υπομονή και αγάπη για το
θέμα. Ωστόσο, είναι σημαντικό να υπάρχει σωστή κατεύθυνση και καθοδήγηση στα πρώτα βήματα.

Εικόνα 8. Μερικές από τις επιτυχημένες παρατηρήσεις, αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης των μετεχόντων
ΠΡΑΚΤΙΚΑ 2015
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Εικόνα 9. Η συμμετοχή ανα μάθημα ως ποσοστό επι του συνόλου των συμμετοχών

Πενήντα δύο άνθρωποι παρακολούθησαν έστω
και ένα από τα μαθήματα του ΠΠΠ. Η συμμετοχή ανα μάθημα ως ποσοστό επι του συνόλου
των συμμετοχών παρουσιάζεται στην εικόνα 9.
Πιο συγκεκριμένα διαπιστώνουμε ότι (σε παρένθεση τα ποσοστά επί του συνόλου των συμμετοχών), είκοσι τρία άτομα παρακολούθησαν και τα
δυο θεωρητικά μαθήματα (44.2%), δηλαδή περισσότερα άτομα από όσα είχαν εκφράσει την
επιθυμία παραλαβής βεβαίωσης παρακολούθησης, τα οποία ήταν 16 (30.8%). Οι συμμετέχοντες και στα δύο εργαστήρια μειώθηκαν στους
δεκατέσσερις (26.9%) και από αυτούς 9 (18%)
ολοκλήρωσαν και την πρακτική άσκηση στο τέλος του ΠΠΠ. Τελικά, αυτοί που συμμετείχαν
σε όλες τις συναντήσεις, πραγματοποίησαν την
άσκηση και άρα δικαιούνταν βεβαίωση ήταν 7
άτομα (13.4%).
Η μείωση των συμμετοχών, μπορεί να οφείλεται: (α) στην αυξανόμενη δυσκολία, (β) στο γεγονός ότι οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν
διαδοχικά Σάββατα σε ένα μήνα οπότε μπορεί
να υπήρχε δυσκολία συνεχούς παρακολούθησης
λόγω υποχρεώσεων (γ) στην δυσκολία μετάβασης από τη θεωρία στην πράξη (δ) στην πιθανό-
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τητα να υπήρχε προσμονή για κάτι διαφορετικό ίσως πιο θεωρητικό. Εν τέλει όμως θεωρούμε ότι το ποσοστό αυτών που ολοκλήρωσαν τον
κύκλο είναι σημαντικό (13.5 %) και ευελπιστούμε να δούμε στο μέλλον να συμμετέχουν ενεργά
στην παρατήρηση των πλανητών του Ηλιακού
μας συστήματος.
Γνωρίζουμε ότι το αποτέλεσμα του ΠΠΠ απευθύνθηκε σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων, πολύ
σημαντικό όμως σε σχέση με το πόσο εξειδικευμένο και δύσκολο θέμα διαπραγματεύονταν.
Αποτέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς την κατανόηση του πλανητικού μας συστήματος μέσω
της παρατηρησιακής εξερεύνησης με ιδιωτικό
εξοπλισμό.
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στην
Ελλάδα επικεντρώνει τις προσπάθειές του στη
διάδοση της αστρονομίας καθώς δεν αποβλέπει μόνο, στην ευδοκίμηση των μελών του. Προσφέρει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους πρακτική αστρονομική εμπειρία και υλικό στην ιστοσελίδα του σε μία περίοδο που ο πολιτισμός, οι τέχνες και οι επιστήμες δοκιμάζονται κυρίως λόγω
της οικονομικής κρίσης. Για αυτούς που παρακολούθησαν εν γενεί τα μαθήματα και τις εκδη-
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λώσεις του συλλόγου τα τελευταία χρόνια σίγουρα αποτέλεσαν μια διαφορετική εμπειρία ζωής
για κάποιους αδιάφορης, για κάποιους μοναδικής, για κάποιους όμως και εμπειρίας που θα
επηρεάσει την καριέρα τους ή τον τρόπο που
αντιμετωπίζουν τον κόσμο που μας περιβάλει.
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