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Συντονιστής Τομέα Πλανητών

Μάρτιος 2015 – Θεματικός μήνας πλανητών Σ.Ε.Α.
1ο εργαστήριο:
Εξετάζοντας και παρατηρώντας του γαιώδεις πλανήτες
(Ερμής-Αφροδίτη-Άρης) και τους πλανήτες νάνους
2ο εργαστήριο:
Εξετάζοντας και παρατηρώντας του γίγαντες πλανήτες
(Δίας-Κρόνος-Ουρανός-Ποσειδώνας)

3ο εργαστήριο:
Παρατήρηση και καταγραφή πλανητών με τηλεσκόπιο από το παρατηρητήριο
«Δήμητρα»
4ο εργαστήριο:
α. Ο τομέας πλανητών του ΣΕΑ, οι Έλληνες παρατηρητές και η σημασία της
παρατήρησης
β. Μεθοδολογία παρατήρησης
γ. Λήψη video- επεξεργασία λήψεων
δ. αποστολή παρατηρήσεων-προτάσεις συμμετοχών
σε παρατηρησιακά προγράμματα

Αέριοι γίγαντες (ή πλανήτες γίγαντες) ονομάζονται οι πλανήτες που πρωτίστως δεν
αποτελούνται από πετρώματα ή από κάποια άλλη στερεή ύλη. Υπάρχουν τέσσερις τέτοιοι
πλανήτες στο υλιακό μας σύστημα: ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας.
Η εξερευνησή τους αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς πολλοί εξωηλιακοί αέριοι γίγαντες
έχουν ανακαλυφθεί σε τροχιά γύρω από άλλους αστέρες.

http://www.nakedeyeplanets.com/movements.htm

Η παρατήρηση των αέριων πλανητών είναι υψηλού
επιστημονικού ενδιαφέροντος.
Παρά το γεγονός ότι υπήρξαν στόχοι των διαφόρων
διαστημικών αποστολών,
η ανάγκη για συνεχείς επίγειες παρατηρήσεις παραμένει.
Οι ατμόσφαιρες τους παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα
δυναμική και ταχέως εξελισσόμενη συμπεριφορά
όπου η διαθεσιμότητα των επαγγελματικών τηλεσκοπίων
δεν είναι αρκετή για να τις παρακολουθήσει.

V
V
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Δίας
O μεγαλύτερος πλανήτης του
Ηλ.Συστήματος.:
Περιέχει τα 3/4 της ύλης όλων
των άλλων σωμάτων του Ηλ.Συστ
(εκτός Ήλιου)
Εξερευνήθηκε λεπτομερώς απο:

Pioneer 10,
Pioneer 11,
Voyager 1,
Voyager 2,
Galileo,
New Horizons

2016-17 Juno,
2030? JUICE

Εικόνα στο οπτικό

Γιατί παρατηρούμε;

20 λεπτά
Περιστροφής !

Η γρήγορη περιστροφή του (<10ω) σε συνδυασμό με την πολύπλοκη
Δομή της ατμόσφαιρας του απαιτεί την αδιάκοπη παρατήρηση και
καταγραφή των μετεωρολογικών φαινομένων του

Γιατί παρατηρούμε
Ο πλανήτης Δίας είναι εντυπωσιακός στην παρατήρηση του
αλλά παρουσιάζει και επιστημονικό ενδιαφέρον στην
καταγραφή του ακόμα και από ερασιτεχνικά τηλεσκόπια
A. Ανώτερη ατμόσφαιρα (κίνηση και φαινόμενα)
B. Μεγάλης έκτασης Μετεωρ.φαινόμ. (π.χ.ΜΚΚ,ΕΝΙΤ)
Α&Β = Καιρός
Γ. Προσκρούσεις σωμάτων (κομήτες-αστεροειδείς)
Δ. Διαβάσεις δορυφόρων
Ε. Δορυφόροι

Αλλαγές στις ταινίες του Δία, το 2007-2012, από χάρτες στο ορατό φάσμα. Οι χάρτες κυλινδρικής προβολής που
προκύπτουν από το WinJUPOS είναι ευθυγραμμισμένοι για να φανούν οι αλλαγές στο γεωγραφικό πλάτος που
παρουσιάζουν οι ταινίες. Το σχήμα απεικονίζει καλά τις κύριες αλλαγές στις ταινίες και τις ζώνες μέσα σε λίγα χρόνια

Η ατμόσφαιρα του Δία: Σύννεφα
Τρία
στρώμματα
νεφών
1. Κρύσταλλοι
Αμμωνίας
(NH3)

2. Όξινο
θειούχο
αμμώνιο
3. Κρύσταλλοι
νερού

Η ατμόσφαιρα του Δία
•Η θάλασσα υδρογόνου του Δία
δεν έχει επιφάνεια
•Υπάρχει σταδιακή μετάβαση απο
την αέρια στην υγρή κατάσταση
καθώς συνδιάζονται θερμοκρασίαπίεση ώστε να δημιουργούν τις
συνθήκες.
•Πολυ αραιή ατμόσφαιρα
υδρογόνου πάνω απο τα
στρώμματα νεφών(Limb Dark.)
•Μετάβαση σε κατασταση υγρού
υδρογόνου ~ 1000 km κάτω απο
τα νέφη.

Ατμόσφαιρα του Δία - πιθανά νεφό-στρωμάτα
τυπικές διαδρομές φωτός για το ορατό (V) συμπεριλαμβανομένων του μπλε (B)
και του κόκκινου (R),του Ι-φάσματος (Ι),του μεθανίου (Μ), και της 4.8μm (5)
ακτινοβολίας. Το x δείχνει την απορρόφηση της ακτινοβολίας

Παρατηρήσιμο φάσμα
(ερασιτεχν.εξοπλισμός)

Στο ορατό χρήση φίλτρων RGB,IR,CH4,UV

Η ζώνες και ταινίες του Δία
Σκοτεινές ταινίες και φωτεινές ζώνες.
Οι ζώνες βρίσκονται ψηλότερα και είναι ψυχρότερες απο τις
ταινίες.Είναι περιοχές υψηλής πίεσης με ανοδικά ρεύματα αερίων.

Η ζώνες και ταινίες του Δία(2)
Σύγκριση με L-H με αντίστοιχα συστήματα στη Γη

Το συστημα Ζ-Τ παραμένει όπως είναι σήμερα απο
τότε που το παρατηρούμε

Equatorial Zone - EZ - Ισημερινή Ζώνη
Equatorial Belt - EB - Ισημερινή Ταινία
Tropical Zone - Tr Z - Τροπική Ζώνη
Temperate Belt - TB - Εύκρατη Ταινία
Temperate Zone - TZ - Εύκρατη Ζώνη
Polar Regions - PR - Πολικές Περιοχές
Ν: North – Bόρειο

S: South – Nότιο

Σύνοψη της ονοματολογίας των σχηματισμών,
Ι.Ν.Στέλλας,
http://www.hellas-astro.gr/articles/lily-2006-02-05-2116

Tα ρεύματα στο Δία

Tα ρεύματα στο Δία (ταχύτητες, drift rates)

--- G. Hahn, M. Jacquesson, 'Jupiter : Longitudinal drifts computation from image pairs', available at: http://www.grischa-hahn.homepage.tonline.de/astro/winjupos/LongDrifts/Jupiter_LongDriftDetermination_English.pdf
--- J. H. Rogers, et al., 'Jupiter’s South Temperate domain: Behaviour of long-lived features and jets, 2001-2012', Brit. Astron. Assoc. - Jupiter section, (2013 Jul 16),
available at: http://www.britastro.org/jupiter/stemp2013.htm
--- N. Barrado-Izagirre, 'Jupiter’s zonal winds and their variability studied with small-size telescopes', Astronomy & Astrophysics, 554 (A74), (2013)

Γιατί να παρατηρούμε πλανήτες (Δίας –Κρόνος)
Συνεργασία

στους γίγαντες πλανήτες
The need for ProfessionalAmateur collaborations in
studies of Jupiter and Saturn
Emmanuel Kardasis, John H. Rogers , Glenn Orton,
Marc Delcroix , Apostolos Christou , Mike Foulkes),
Padma Yanamandra-Fisher ,
Michel Jacquesson , Grigoris Maravelias
υπο εκδοση στο JBAA

KANAΛΙ YOUTUBE hellas-astro
Ομιλία στη 8ΠΣΕΑ –Θάσος
Πλήρης εργασία υπο εκδοση στο
JBAA
(πολλά κομμάτια της οποίας υπάρχουν
στις διαφάνειες αυτής της εργασίας)

Ιστορικό αρχείο ερασ.παρατ.

Συστηματικές παρατηρήσεις σε διαφορετικά μήκη κύματος
και βάσεις δεδομένων

Ο Δίας και ο Κρόνος έχουν παρατηρηθεί για πάνω από έναν αιώνα. Υπάρχουν ιστορικά στοιχεία αυτών
των παρατηρήσεων σε δημοσιεύσεις, οι περισσότερες εκ των οποίων είναι από τις BAA, ALPO, ALPO
Japan και SAF.

Η ανάγκη για διεθνείς βάσεις δεδομένων που φιλοξενούν αυτό το τεράστιο
αριθμό των παρατηρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο έχει εκπληρωθεί κυρίως από
τις βάσεις δεδομένων : την επαγγελματική IOPW-PVOL και την ερασιτεχνική
Alpo-Japan.

Οι ατμόσφαιρες τους παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα δυναμική και ταχέως εξελισσόμενη
συμπεριφορά όπου η διαθεσιμότητα των επαγγελματικών τηλεσκοπίων δεν είναι
αρκετή για να τις παρακολουθήσει

Οι ερασιτεχνικές παρατηρήσεις είναι συνεχείς σε όλο το φάσμα των 300-900nm
και μπορούν να κινητοποιήσουν επαγγελματικές παρατηρήσεις
σε περιπτώσεις εξαιρετικά σπάνιων και σημαντικών γεγονότων π.χ. προσκρούσεις).

Οι σύγχρονες ερασιτεχνικές παρατηρήσεις προσφέρουν εικόνες υψηλής ανάλυσης.

Περίπου 100
παρατηρητές σε
ολοκληρο τον
κόσμο
παρακολουθούν τον
Δία
Και αποστέλλουν τις
παρατηρήσεις τους
σε βάσεις
δεδομένων
>>>
OMAΔΑ JUPOS!
http://jupos.privat.t-online.de/

JUPOS - Database for Object Positions on Jupiter

Οι σχηματισμοί στις εικόνες μετρώνται από τους «Μετρητές» της ομάδας JUPOS
Και οι μετρήσεις καταχωρούνται

Οι μικροί λευκοί σταυροί στον πλανήτη υποδεικνύουν τα σημεία που μετρώνται. Αριστερά, το αρχείο δεδομένων που περιέχει τις μετρήσεις αυτές.
Εικόνα από τον Damian Peach. (ο Νότος είναι επάνω)

Η βάση δεδομένων χρησιμοποιείται αρχικά για την παραγωγή
διαγραμμάτων ολίσθησης,
τα οποία είναι γραφικές παραστάσεις που δείχνουν τις κινήσεις των
κηλίδων στον
άξονα του χρόνου για ένα δεδομένο εύρος διογραφικού πλάτους ή
ένα συγκεκριμένο αντικείμενο

Τα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από τον
John Rogers για τη συγγραφή συστηματικών
αναφορών για την εξέλιξη της ατμόσφαιρας
του πλανήτη κ.α.
http://www.britastro.org/jupiter/

Σημαντικά φαινόμενα : Η Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα (GRS) – O Tεράστιος κυκλώνας !

Η Μεγάλη Κόκκινη Κηλίδα (GRS) είναι η μεγαλύτερη δίνη με μεταβλητό κοκκινωπό χρώμα.
Η συνεισφορά ερασιτεχνών στη μελέτη αυτής της δίνης είναι εκτεταμένη.
Αριστερό πλαίσιο: Ένα διάγραμμα ολίσθησης της Μεγάλης Κόκκινης Κηλίδας (GRS) από την ομάδα JUPOS. Σε αυτό το
διάγραμμα μπορούμε να δούμε μέρος του ιστορικού του ρυθμού ολίσθησης και μεταβολής μήκους, μαζί με τη διάρκειας 90 μερών
ταλάντωση ζώνης [8], [9]. Επάνω πλαίσιο: Μια εικόνα της GRS στις 13 Οκτωβρίου 2011 από τον Ε.Καρδάση (ο Νότος είναι
Πάνω). Κάτω πλαίσιο: Διάγραμμα που δείχνει τη μείωση της εσωτερικής περιόδου περιστροφής της GRS από παρατηρήσεις από
το διάστημα και από επίγειες ερασιτεχνικές παρατηρήσεις από τον J. Rogers [10]

Σημαντικά φαινόμενα :
Το φαινόμενο Ε.Ν.Ι.Τ. (SEB Revival)
το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο
μη μόνιμο - μη περιοδικό φαινόμενο
στο Δία είναι η
Επανασύσταση της Νότιας
Ισημερινής Ταινίας
Το 2010 μας δόθηκε η ευκαιρία να
καταγράψουμε
με σύγχρονα μέσα σχεδόν ολόκληρο
το φαινόμενο
και να μελετηθεί με μεγαλύτερη
ακρίβεια
Εργασία με ‘Ελληνες παρατηρητές:
Καρδάσης E., 2011, “Η παρατήρηση του πλανήτη Δία κατά την
αντίθεση 2010/2011 και η επανασύσταση της Νότιας Ισημερινής
Ταινίας (S.E.B. Revival)”, 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας, 7-9 Oκτ.2011, Χανιά. Κρήτη
Kardasis, E. 2011, “Jupiter in 2010/11 and the SEB Revival”, EPSCDPS Joint Meeting 2011,02 – 07 October 2011, Nantes, France

Εργασία με ‘Ελληνες παρατηρητές που παρουσιάστηκε στο EPSC2011 και στο
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας στα Χανιά
Έγινε καταγραφή του φαινομένου, μετρήσεις ρευμάτων κατά την διαρκειά του
και σύγκριση των αποτελεσμάτων με ιστορικές και σύγχρονες μελέτες

H αρχική έκρηξη και ο Κεντρικός Κλάδος ΚΚ
(Central Branch)

Αναλυτικά στην σχετική εργασία

Αλλα Σημαντικά φαινόμενα :

Τα πιο εντυπωσιακά φαινόμενα περιλαμβάνουν τη συρρίκνωση, την εξασθένιση
ή ακόμη την ολική εξαφάνιση και την επακόλουθη βίαιη επανεμφάνιση της
Νότιας Ισημερινής Ταινίας (SEB), της Βόρειας Εύκρατης Ταινίας (NTB), και της
Βόρειας Ισημερινή Ταινίας (NEB). Μετά από πολλά χρόνια, τέτοιες διαταραχές
επανήλθαν πρόσφατα, με την επανεμφάνιση της SEB το 2007 και το 2010, της
NTB το 2007 και το 2012, καθώς και της ΝΕΒ το 2012 (όλες λεπτομερώς
αναλυμένες στην ιστοσελίδα της BAA
NEB Revival
Rogers et al., Jupiter’s North Equatorial Belt: An
historic change in cyclic behaviour with acceleration
of the North Equatorial jet,, EPSC2013-384, 2013

Λίγο πρίν την συζυγία του 2012 στις , 14 Μαίου 2012, δύο σημαντικές διαταραχές είχαν
ξεκινήσειNorth Equatorial Belt (NEB) και North Temperate Belt (NTB) Ο Δίας
επανεμφανίστηκε τον Ιούνιο 2012 αλλά ήταν πολύ κοντά στον Ήλιο. Οι ημερήσιες
παρατηρήσεις επιβεβαίωσαν την εξέλιξη των δύο διατταραχών που οδήγησε στο
φαινόμενο «North hemisphere upheaval» .

Ανακάλυψη

ΝΕΒ Outbreak (W.Jaeschke)

J.Rogers, The NEBs outbreak in 2012 March by John

Ανακάλυψη

ΝΤΒ Outbreak ( M.Kardasis)

J.Rogers, Report on the NTB outbreak (June 2012),
http://www.britastro.org/jupiter/2011report06.htm

Xάρτης με ημερησιες παρατηρήσεις που επιβεβαίωσε ότι NEB & NTB είχαν αναπτυχθεί
εντυπωσιακά οδηγώντας σε μια διαταραχή του Β.Ημισφαιρίου (Ν.Upheaval) .

Επίγεια υποστήριξη διαστημικών αποστολών
Η συνεργασία μεταξύ ερασιτεχνών και επαγγελματιών αστρονόμων είναι επίσης
γόνιμη στην υποστήριξη των αποστολών διαστημικών σκαφών, όπως οι
αποστολές για τον Δία (Galileo) και τον Κρόνο (Cassini) αλλα και στο Juno…..

G. Orton, 'A New Mission-Supporting Era of Amateur Astronomy:
The Juno Mission and the Role of Amateur Astronomers', European Planetary Science Congress 2012, 7(288), Madrid

Juno 2016, http://missionjuno.swri.edu/junocam

Ερασιτεχνική εικόνα RGB (δεξιά) και επαγγελματική στο υπέρυθρο. Στη δεξιά εικόνα “5 micron” έχει
γίνει με φίλτρο κεντραρισμένο στα 4.78μ, ευαίσθητο σε νέφη σε ύψος πίεσης 2-3bar δηλ. βαθύτερα
απ'ότι η δεξιά εικόνα.

Συγκρούσεις στην ατμόσφαιρα του Δία

•

Δίας ως ο μεγαλύτερος πλανήτης ασκεί μεγάλη βαρυτική επίδραση στα μικρά
σώματα του ηλιακού συστήματος.
Μεταξύ 16 και 22 Ιουλίου 1994,κομμάτια του 21 P/Shoemaker-Levy προσκρούουν
στο Δία (με πρόβλεψη)

Όλες οι φάσεις παρατηρούνται από επαγγελματίες :
• Πριν τις προσκρούσεις
• Προγραμματισμένες παρατηρήσεις κατά την διάρκεια
• Εξέλιξη και επίδραση της ατμόσφαιρας μετά

…μετά από αυτό η συχνότητα πρόσκρουσης υπολογίστηκε σε μία ανά αιώνα ΑΛΛΑ

•

….οι ερασιτέχνες ανακαλύπτουν άλλες 4 σε διάστημα λίγων
ετών....

• 19.7.2009: A.Wesley (μέγεθος
~200/500m)

• 4.6.2010: A.Wesley, C.Go,
• (2”, μέγεθος ~10m, χωρίς ίχνη)
• 20.8.2010 : M.Tachikawa,
K.Aoki,M.Ichimaru,
χωρίς ίχνη)

(2”, μέγεθος ~10m,

• 10.9.2012: D.Petersen,G.Hall (2”,
(μέγεθος >10m, χωρίς ίχνη)

…και παλαιότερα, Jean-Dominique
Cassini το1690 ?

Διεθνές Πρόγραμμα ανίχνευσης προσκρούσεων
Βασισμένο σε ερασιτέχνες

Εκτίμηση 2/2015

λιγότερα από 12/έτος

Αποκρύψεις αστέρων
Η φωτομετρική καταγραφή αποκρύψεων
αστέρων από πλανήτες αποτελεί
εδραιωμένη μέθοδο εξαγωγής
αποτελεσμάτων τόσο για τη δομή όσο και
τη μεταβλητότητα των πλανητικών
ατμοσφαιρών του Ηλιακού μας
συστήματος
Μία παρατηρησιακή εκστρατεία με συμμετοχή και ελλήνων
ερασιτεχνών οργανώθηκε το 2009 για την καταγραφή μιας
τέτοιας απόκρυψης, από τον πλανήτη Δία, του αστέρα 45
Αιγόκερου (V=5.5) τη νύχτα της 3ης προς την 4η Αυγούστου.
Παρόμοια φαινόμενα μέσα στα επόμενα 10 χρόνια που ενδέχεται
να αποδώσουν επιστημονικά χρήσιμα αποτελέσματα για την
ατμόσφαιρα του Δία αποτελούν αυτά της 12ης Απριλίου 2016 και
της 2ης Απριλίου 2021

Στα ελληνικά: Η ανάγκη συνεργασίας Επαγγελματιών-Ερασιτεχνών στην
παρατήρηση των Αέριων Γιγάντων
Καρδάσης et al, 2013

Christou, A.A. et al, 2013, The occultation of HIP 107302 by Jupiter, A&A, 556, A 118

Tα 67 Φεγγάρια του Δία
& συγκρίσεις των μεγάλων φεγγάριών
των άλλων γιγάντων

Παρατήρηση από ερασιτέχνες:

Αμοιβαία Φαινόμενα (Αποκρύψεις και Εκλείψεις)
μεταξύ των Δορυφόρων των μεγάλων
Πλανητών: Δίας, Κρόνος και Ουρανός
Οι τροχιές των δορυφόρων των µεγάλων πλανητών του Ηλιακού Συστήµατος
µεταβάλλονται µε την πάροδο του χρόνου εξαιτίας βαρυτικών αλληλεπιδράσεων, είτε
µεταξύ των ίδιων των δορυφόρων, είτε µεταξύ των δορυφόρων και του πλανήτη

Η ανίχνευση αυτών των εξαιρετικά µικρών µεταβολών της τροχιάς του δορυφόρου
απαιτεί αφενός πολύ υψηλής ακρίβειας αστροµετρία, αλλά και συστηµατικές
καταγραφές δεδοµένων για πολύ µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η ακρίβεια που
απαιτείται για τις µετρήσεις αυτές είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, είτε µε
συµβατικές αστροµετρικές παρατηρήσεις, είτε από διαστηµοσυσκευές, όπως οι
αποστολές Voyager και Pioneer

Περισσότερα στο άρθρο από τον Απόστολο Χρήστου,
http://www.spartastronomy.gr/sections/mutual-events-menu

IMCCE : Το Ινστιτούτο Ουράνιας Μηχανικής και Υπολογισµού Εφηµερίδων (IMCCE, πρώην Bureau
des Longitudes) διοργανώνει παρατηρησιακές εκστρατείες για την παρατήρηση και καταγραφή αυτών
των φαινοµένων από το 1973

Φέτος το πρόγραμμα PHEMU 2015 για τους
δορυφόρους του Δία
http://www.imcce.fr/phemu/index.php?popup=3

«Αµοιβαία Φαινόµενα (Αποκρύψεις και Εκλείψεις) µεταξύ των
∆ορυφόρων του Πλανήτη Κρόνου: Η Καταγραφή των Γεγονότων 4O5P
(19/12/08) και 3O2P (24/12/08) στο Πλαίσιο της Παρατηρησιακής
Εκστρατείας PHESAT-09 (IMCCE)» Βαγγέλης Τσάµης και Απόστολος
Χρήστου

Παρατήρηση από ερασιτέχνες:

Πόσο μπορεί να φτάσει η μέγιστη ανάλυση των εικόνων ?
Δοκιμές στον μικρό δίσκο του Γανυμήδη!

Kardasis, E. 2012,
“The use of technology in capturing details on Jupiter's system with small telescopesl”,

EPSC 2012, 23 – 28 September 2012, Madrid, Spain. Available at:
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2012/EPSC2012-927.pdf

Jupiter's Big Moon Ganymede Mapped by Amateur Astronomer
Space.com

http://www.space.com/17782-jupiter-moon-ganymede-amateur-astronomy.html

• Mάζα: ~ 1/3 της μάζας του Δία
• Ακτίνα: ~ 16 % μικρότερη του
Δία

• μέση πυκνότητα: 0.69 g/cm3 
Θα επέπλεε στο νερό!
• Περιστρέφεται τόσο γρήγορα
όσο ο Δίας, αλλά είναι δύο φορές
πιο πεπλατυσμένο  πυρήνας
χωρις μεγάλο αριθμό βαρέων
στοιχείων.
• Κυρίως υδρογόνο και ήλιο.
Πυρήνας υγρου υδρογόνου
• Κρόνος ακτινοβολεί ~ 1,8 φορές
την ενέργεια που έλαβε από τον
Ήλιο
• Πιθανώς θερμαίνεται από υγρά
σταγονίδια ηλίου που πέφτουν
προς το κέντρο.

Κρόνος

Η ατμόσφαιρα του Κρόνου
Δομή Ζωνώνταινιών, που
σχηματίζονται με
τις ίδιες διαδικασίες
όπως στον Δία

αλλά δεν είναι τόσο
ευδιάκριτη όσο στον
Δία. Ψυχρότερος από
ότι ο Δίας.

Η ατμόσφαιρα του Κρόνου
3 στρώματα
νεφών όπως και
στο Δία
Βασικές
διαφορές:
Ομιχλη μεθανίου
&
Λιγότερες ζώνες,
αλλά πιο δυνατοί
άνεμοι:
Ανεμοι έως και ~ 500 m/s κοντά στον ισημερινό!

Εξέλιξη της Πλανήτης
ατμόσφαιρας
του Κρόνου
Κρόνος

2004 : Αφιξη Cassini το 2004 > συνεργασία επαγγελματίες -ερασιτέχνες αστρονόμους στη μελέτη της
ατμόσφαιρας του πλανήτη
Cassini συστηματικές παρατηρήσεις «Ηλεκτροστατικών Αποφορτίσεων του Κρόνου» (ΗΑΚ; αστραπές στα
ραδιοκύματα - χαμηλής ανάλυσης)

Eρασιτέχνες > παρατηρήρεις στο οπτικό φάσμα για την εύρεση λευκών κηλίδων, πηγών των ΗΑΚ
Πηγή:
Universe,
Britannica
Illustrated Science
Φωτό:
10/5/2004
Cassini-Huygens
mission,NASA/JPL/Space
ScienceLibrary,
Institute

2008

Επιπλέον, οι ερασιτέχνες ανέλυαν τις εικόνες
και μπόρεσαν να υπολογίσουν τους ρυθμούς
ολίσθησης και να παρακολουθήσουν την
εξέλιξη της μορφολογίας των λευκών κηλίδων

Με την εμφάνιση της «Μεγάλης Λευκής Κηλίδας
(ΜΛΚ)»
το Δεκέμβρη του 2010, οι ερασιτέχνες
συμμετείχαν ενεργά
στην επιστημονική μελέτη αυτού του
σπουδαίου γεγονότος
καθ' όλη τη διάρκειά του.
Το φαινόμενο αυτό συμβαίνει μια φορά ανά
έτος Κρόνου
(30 Γήινα χρόνια)

Το εξάγωνο του βόρειου πόλου του Κρόνου
To 1980-1 το διαστημικό σκάφος Voyager παρατηρήθηκε για πρώτη φορά ένα παράξενο,
εξάγωνο σχήμα στα ανώτερα σύννεφα του βόρειου πόλου του Κρόνου.
Πρόσφατα, ερασιτέχνες κατάφεραν να ανιχνεύσουν το εξάγωνο, και σε συνεργασία με
επαγγελματίες να υπολογίσουν την περίοδο περιστροφής του (φαίνεται να έχει σχεδόν στάσιμη
κίνηση σε σχέση με την περίοδο περιστροφής του συστήματος ΙΙΙ)
A. Sánchez-Lavega et al., 'The long-term steady motion of Saturn’s hexagon and the stability of its enclosed jet stream under seasonal changes',

Geophysical Research Letters, 41, 1425-1431, (2014

)

Βόρεια Πολική προβολή του Κρόνου δείχνει το βόρειο πολικό
εξάγωνο.
Ο χάρτης δημιουργήθηκε από τον Darryl Milika και Pat
Nicholas using WinJUPOS χρησιμοποιώντας το WinJUPOS,
από εικόνες RGB που έλαβαν στις 16 Φεβρουαρίου, 2014.

οι μακροπρόθεσμες παρατηρήσεις που θα επιτρέψουν την παρκολυθηση τυχόν αλλαγών στην
περίοδος περιστροφής του εξαγώνου ακόμα και μετά το τέλος της αποστολής του Cassini.

Τα δακτυλίδια του Κρόνου
3 βασικά τμήματα: A, B, και
C δακτυλίδια
Ξεχωρίζουν από τα άδεια
τμήματα (divisions)
Δεν μπορεί να δημιουργήθηκαν
μαζί με τον Κρόνο

A Ring
B Ring
C Ring

Cassini
Division
Tα δαχτυλίδια πρέπει να
αναπληρώνονται από τα
θραύσματα των
διερχόμενων κομητών και
μετεωριτών.

Τα δακτυλίδια του
Κρόνου - κλίση

10 χρόνια παρατήρησης >>>>
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α.)
Τομέας Πλανητών
Μπελιάς Γιάννης,Στρίκης Ιάκωβος,Καρδάσης Μάνος, Aφίσα στο 7ο ΠΣΕΑ στα Χανιά

Shepherd Moons

Μερικά φεγγάρια σε τροχιές
κοντά στους δακτυλίους
συμπιέζουν το υλικο των
δαχτυλίδιών, κρατώντας τα
δαχτυλίδια περιορίσμένα.

Ηλεκτρομαγνητικά φαινόμενα στα
δακτυλίδια του Κρόνου & παρατήρηση
Ο Stephen O'Meara, ένας
νεαρός ερασιτέχνης
αστρονόμος με εκπληκτική
δεξιότητα παρατήρησης, στα
μέσα της δεκαετίας του ‘70
παρατήρησε σκοτεινά
χαρακτηριστικά ακτινικά στα
δαχτυλίδια του Κρόνου που
του θύμισαν ακτίνες σ 'έναν
τροχό ποδηλάτου…

παρατηρήθηκαν από το Voyager 1 το 1979 και οι παρατηρήσεις του Cassini το
2005 επιβεβαίωσαν την υπαρξη των ακτινών (spokes) ως σχετιζόμενες με το
μαγνητικό πεδίο του Κρόνου

Spokes!
Emil Kraaikamp(254mm Newton)
2011/03/20 00:55 UTC

254mm F/4.5 Newtonian,Basler Ace acA640-100gm
Delcroix M., E. Kraaikamp, P.Yanamandra-Fischer, « First ground observations of Saturn's
spokes around 2009 equinox », DPS/EPSC 2011, Nantes, October, 2011

Cassini 2008
Spokes dance around Saturn's B ring in this series of movies
comprised of images taken with Cassini's wide-angle camera.
This animation is a concatenation of spoke movies acquired by
NASA's Cassini spacecraft in the second half of 2008 on Aug. 21,
Sept. 19, Sept. 26, Oct. 11, and Nov. 25.

Tα 62 Φεγγάρια του Κρόνου!

Tα 62 Φεγγάρια του Κρόνου!

Tiτάνας

•Περίπου στο μέγεθος του
Γανυμήδη
•Πετρώδης πυρήνας αλλα
και πάγος
•Παχιά ατμόσφαιρα που δεν
μας αφήνει να δούμε την
επιφάνεια απ’ευθείας

Εξερευνάται από το Cassini

Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα
Λόγω της παχιάς, θολής ατμόσφαιρας,τα
χαρακτηριστικά επιφανειας είναι ορατά
μόνο σε υπέρυθρες εικόνες.

Πολλές από τις οργανικές ενώσεις
στην ατμόσφαιρα του Τιτάνα μπορεί
να ήταν πρόδρομοι της ζωής στη Γη.
Πίεση στην επιφάνεια: 50% μεγαλύτερη
από την πίεση του αέρα στη Γη
Θερμ.επιφανείας: -179 o C
 Μεθάνιο και εθάνιο σε υγρή μορφή!

Το μεθάνιο σταδιακά μετατρέπεται
σε αιθάνιο στην ατμόσφαιρα
 Το μεθάνιο πρέπει να αναπληρώνεται

συνεχώς, πιθανώς μέσω της κατάρευσης
της αμμωνίας(NH3).

Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα (συνεισφορά ερασιτεχνών)
Φασματοσκοπία

Φωτομετρία

Lorenz, R. D., et al. Backyard spectroscopy and photometry of Titan, Uranus and Neptune, Planetary and Space Science 51, 113–125 (2003)

Kατα την απόκρυψη του άστρου η παχιά ατμόσφαιρα του Τιτάνα,
κάνει το φως να πέφτει σταδιακά όπως φαίνεται στην καμπύλη
Η ατμόσφαιρα του Τιτάνα δρα σαν φακός, έτσι στην μέση
της απόκρυψης, μια φωτεινή εκλάμψη εμφανίζεται. Η θέση
και η μορφή αυτής, δίνει και αυτή στοιχεία για την
ατμόσφαιρα.

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται οργανωμένη καμπάνια
φωτομετρίας
Sicardy, B., and 51 colleagues: The two Titan stellar occultations of 14 November 2003, Journal of Geophysical Research (Planets) 111, E11591 (2006).

Oυρανός
Ο Ουρανός είναι ο τρίτος μεγαλύτερος σε όγκο και ο τέταρτος σε μάζα πλανήτης .
Το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική θεότητα του ουρανού, ο οποίος ήταν
πατέρας του Κρόνου και παππούς του Δία.
Δεν είναι εύκολα ορατός με γυμνό μάτι από τη Γη, όπως οι άλλοι πλανήτες γι'αυτο δεν
αναγνωρίστηκε στους αρχαίους χρόνους ως πλανήτης

Ο Ουίλιαμ Χέρσελ ανακοίνωσε την ανακάλυψή του τις 13 Μαρτίου 1781, επεκτείνοντας
για πρώτη φορά στην ιστορία τα όρια του ηλιακού συστήματος.

Στην αντίθεση
3.8 arcseconds,
(οπτικό μέγεθος+5.3)

Ο Ουρανός ήταν ο πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε με τηλεσκόπιο

Η κίνηση του Ουρανού
Πολύ ασυνήθιστος
προσανατολισμός του άξονα
περιστροφής: Σχεδόν στο
τροχιακό επίπεδο.
Πιθανόν να είναι αποτέλεσμα
πρόσκρουσης ενός μεγάλου
πλανητοειδούς κατά τη φάση
του σχηματισμού των
πλανητών.

Μεγάλα τμήματα του
πλανήτη που εκτίθενται για
μεγάλα διαστήματα στο φως
του ήλιου στη συνέχεια στο
απόλυτο σκοτάδι για πολλά
χρόνια!

19.18 AU

97.9o

Η ατμόσφαιρα του Ουρανού
‘Όπως και οι άλλο γίγαντες – χωρίς επιφάνεια
Σταδιακή μεταβαση από αέρια σε υγρή μορφή προς το εσωτερικό
Κυρίως υδρογόνο, 15 % He, Μεθάνιο, αμμωνία και νερό.

Οπτικά φαίνεται γαλαζωπός
από τηλεσκόπιο γιατι το
μεθάνιο αποροφά τις
υπόλοιπες ακτινοβολίες

Οι εικόνες από το Voyager αποκαλύπτουν
τις δομές στα νέφη μόνο ύστερα από
επεξεργασία των εικόνων

Η Δομή της Ατμόσφαιρας του Ουρανού
Μόνο ένα στρώμα από νέφη
μεθανίου (σε αντίθεση με τα 3 νεφοστρώματα στον Δία και τον Κρόνο).

Το στρώμα νεφών του Ουρανού είναι
δύσκολο να το παρατηρήσουμε,
λόγω της παχιάς ατμόσφαιρα πάνω
από αυτό.

Εμφανίζει δομή ταινιών-ζωνών
 Η δομή ταινιών-ζωνών θα πρέπει να κυριαρχείται από την περιστροφή του πλανήτη, και όχι από
την γωνία προσπτωσης του φωτός του ήλιου!

Δομές των νεφών- συνεισφορά ερασιτεχνών
Εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble του
Ουρανού που δείχνει τις δομές των νεφών που δεν
υπήρχαν κατά το πέρασμά του Voyager το 1986.
Ενδεχομένως οφείλονται σε εποχιακές
μεταβολές των δομών των νεφών
Τα τελευταία χρόνια άρχισαν καταγράφονται και από τους
ερασιτέχνες ταινίες-ζώνες ! Με φίλτρα 685+ (IR) & 610+ (R&IR)

Δομές των νεφών

Δομές των νεφών-Κηλίδες
Το 2014 κηλίδες εμφανίστηκαν
στον συνήθως ήσυχο Ουρανό,
εικόνες από το 10-meter Keck II
υπέρυθρο τηλεσκόπιο τις
κατέγραψαν. Η μεγαλύτερη από
αυτές ηταν η λαμπρότερη που
είχε καταγραφεί στον Ουρανό.
Δραστηριότητα που πιο πιθανό
θα ήταν να είχε εμφανιστεί το
2007 (ισημερία 42-ετούς
κύκλου)

Ερασιτέχνες κατάφεραν να
καταγράψουν ψηφιακά πρώτη
φορά με ερασιτεχνικό
εξοπλισμό επίσης κηλίδες!
Τι μας επιφυλάσει η μέχρι πρόσφατα
ατμόσφαιρα χωρίς χαρακτηριστικά?

Τα δακτυλίδια του Ουρανού

Ανακάλυψη-10/3/ 1977 απο τους James L.
Elliot, Edward W. Dunham, Jessica Mink με
την τεχνική της απόκρυψης άστρου.

Σχετική κίνηση του
άστρου πίσω από
Ουρανό και δακτυλίδια

Rings of Uranus were
discovered through
occultations of a
background star

Τα δακτυλίδια του Ουρανού
Παρόμοια με αυτά του Δία

Τα φεγγάρια του Ουρανού
Τα 5 μεγαλύτερα ορατά
από τη Γή με τηλεσκόπιο
Αλλα 10 ανακαλύφθηκαν
από το Voyager 2….και
συνεχίζουμε….τώρα 27!
Σκοτεινές επιφάνειες.
Πιθανώς ο πάγος
καλύφθηκε από σκόνη από
Προσκρουσεις μετεωριτών

Τα 5 μεγαλύτερα «βαρυτικά κλειδωμένα» στον Ουρανό

Τα φεγγάρια του Ουρανού - (συνεισφορά ερασιτεχνών)
Οι ερασιτέχνες συμμετέχουν σε παγκόσμιες καμπάνιες σπάνιων
αποκρύψεων που παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τους δορυφόρους.

Η δημοσίευση Widermann et al. Παρουσιάζει τα δεδομένα μιας τέτοιας
περίπτωσης που αποκάλυψε πληροφορίες για το μέγεθος, τις διαστάσεις, τηνς
εφημερίδα και την ατμόσφαιρα της Τιτάνια
Widemann, T., and 152 colleagues: Titania radius and an upper limit on its atmosphere from the September 8, 2001 stellar occulation, Icarus 199, 458–476 (2009)

Η ατμόσφαιρα του Ουρανού(συνεισφορά ερασιτεχνών)
Φασματοσκοπία

Φωτομετρία

Lorenz, R. D., et al. Backyard spectroscopy and photometry of Titan, Uranus and
Neptune, Planetary and Space Science 51, 113–125 (2003)

Αποκρύψεις
Kατα την απόκρυψη του άστρου η ατμόσφαιρα του Ουρανού,
κάνει το φως να πέφτει σταδιακά όπως φαίνεται στην καμπύλη
Photoelectric photometry of Uranus and Neptune
1950-2012, Richard W. Schmude, Jr.

Η ατμόσφαιρα του Ουρανού
(συνεισφορά ερασιτεχνών)
Αποκρύψεις
Kατα την απόκρυψη του άστρου η ατμόσφαιρα του
Ουρανού, κάνει το φως να πέφτει σταδιακά >>>
Πληροφορίες για την ατμόσφαιρα και τα δακτυλίδια

Ποσειδώνας
Ανακαλύφθηκε στις
23/9/1846 απο τον
Γιόχαν Γκάλε και ήταν ο
πρώτος πλανήτης που
βρέθηκε σύμφωνα με
μαθηματική πρόβλεψη
του Ουρμπέν Λεβεριέ και
όχι από εμπειρικές
παρατηρήσεις
Γαλαζοπράσινο χρώμα
από το μεθάνιο στην
ατμόσφαιρά του
4 times Earth’s diameter; 4 %
μικρότερος από τον Ουρανό

Στην αντίθεση
2.4 arcseconds,
(οπτικό μέγεθος+7.4)

Η ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα
The
“Great
Dark
Spot”

Δομή ζωνών-ταινιών με ανέμους υψηλής ταχύτητας,η
προέλευση δεν είναι πλήρως κατανοητή.
Η μεγάλη σκοτεινή κηλίδα είναι κυκλωνική διαταραχή, παρόμοια με τη
Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα στον Δία, αλλά δεν είναι μακρόβια.
Τα λευκό σύννεφο χαρακτηριστικά των κρυστάλλων πάγου μεθανίου

Η Μεγάλη Σκοτεινή Κηλίδα (Great Dark Spot) ήταν ενας τεράστιος κυκλώνας
στο νότιο ημισφαίριο του Ποσειδώνα, με το μέγεθος περίπου όσο της Γης.
Οι ταχύτητες των ανέμων σε αυτή την καταιγίδα μετρήθηκαν έφταναν τα
1.500 μίλια ανά ώρα. Αυτές είναι οι ισχυρότεροι άνεμοι που έχουν καταγραφεί
ποτέ σε οποιονδήποτε άλλο πλανήτη στο ηλιακό μας σύστημα!

Η Μεγάλη Σκοτεινή Κηλίδα ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά όταν το
διαστημικό σκάφος Voyager 2 πέταξε πάνω από τον Ποσειδώνα το 1989.
Όταν το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble παρατήρησε τον Ποσειδώνα, το 1994,
η Μεγάλη Σκοτεινή Κηλίδα είχε εξαφανιστεί και μια διαφορετική σκοτεινή
κηλίδα είχε εμφανιστεί στο βόρειο ατμόσφαιρα του Ποσειδώνα.

Τα δακτυλίδια του Ποσειδώνα
Πέντε δακτύλιοι, ανάλογοι με του Ουρανού και του Κρόνου. Αρκετά λεπτοί και αμυδροί.
Αποτελούνται από παγωμένο μεθάνιο και από σωματίδια σκόνης που προέρχονται από θραύσματα
συγκρούσεων μετεωριτών στα φεγγάρια του.
Εκτείνονται σε απόσταση από 40.000 - 63.000 χιλιόμετρα πάνω από τα σύννεφα του πλανήτη και, ενώ το
πλάτος τους δεν ξεπερνάει τα 15 με 20 χιλιόμετρα.
Ο εξωτερικός δακτύλιος Άνταμς περιέχει τρία ανεξάρτητα τόξα: την Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα.
Οι επόμενοι : Λεβεριέ, Λάσελ, Αραγκό και τέλος ο αμυδρός αλλά πλατύς δακτύλιος Γκάλε.

Τα φεγγάρια του Ποσειδώνα
Ασυνήθιστη τροχιά

Δύο φεγγάρια (Τρίτων και Νηρηίδα) ορατά από τη
Γη. 6 ακόμα ανακαλύφθηκαν από το Voyager 2

Τρίτων: o μόνος δορυφόρος
στο ηλιακό σύστημα που
περιστρέφεται στην τροχιά
του ανάποδα

Νηριήδα : άκρως εκκεντρική τροχιά.Μεγάλη περίοδος περιφοράς (359.4 η).

Γιατί να παρατηρούμε
Τα τελευταία χρόνια
εικόνες ερασιτεχνών
Αρχίζουν να
καταγράφουν
φαινόμενα στο δίσκο
του Ποσειδώνα!

‘Αρθρο στο Planetary society:C.Pellier,, http://www.planetary.org/blogs/guest-blogs/2013/neptune-the-newamateur-boundary.html, Μετρήσεις: M.Delcroix

Το 2013, για πρώτη φορά ερασιτέχνες κατέγραψαν τουλάχιστον μια λευκή
κηλίδα στο νότιο ημισφαίριο του Ποσειδώνα!

~45°S latitude

Amateur observations with one meter professional telescope
at Pic du Midi, Delcroix et al. EPSC2014-14.
First observation of a 2013 spot on Neptune , Delcroix et al.
2014,EPSC2014-58

Φωτομετρία
Ίδια μεθοδολογία όπως και στα μεταβλητά άστρα:
Γ.Μαραβέλιας, Δεκέμβριος 2014: Θεματικός μήνας Μεταβλητών Άστρων
http://www.hellas-astro.gr/articles/gmaravel-2014-11-23-2320

Schmude, R. W., Jr.: ALPO Observations of the
Remote Planets in 2011–2012, Journal of the
Association of Lunar and Planetary Observers
(JALPO)

Oί ερασιτεχνικές παρατηρήσεις τα τελευταία 150 χρόνια αποτελουν σπουδάια
και πολλές φορές μοναδική καταγραφή της εξέλιξης των πλανητών.
Στην σημερινή "ψηφιακή" εποχή η σχέση μεταξύ της
ερασιτεχνικής και επαγγελματικής πλανητικής αστρονομίας
λόγω της υψηλής ποιότητας και μεγάλης τοπικής και χρονικής παρατηρησιακής κάλυψης
έχει γίνει ιδιαίτερα χρήσιμη
Η ευρεία διαθεσιμότητα του υψηλής τεχνολογίαςεξοπλισμού ακόμα και σε ιδιώτες,
όσο και η ελεύθερη και απρόσκοπτη μεταφορά δεδομένων από τη
μια γωνιά του κόσμου στην άλλη μέσω του διαδικτύου,
έχουν πυροδοτήσει σωρεία επιτυχών
παρατηρήσεων και συνεργασιών επαγγελματιών - ερασιτεχνών.
Η συνεχής προσπάθεια από την ερασιτεχνική κοινότητα
να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους όσο και η υπηρεσία που προσφέρουν
ως πρέσβεις της αστρονομίας στην ευρύτερη κοινωνία στην οποία ζούμε,
τους καθιστά πολύτιμους συνεργάτες σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο ηλιακό σύστημα.
‘Όπως είδαμε στα δυο πρώτα εργαστήρια :

Ελάτε και εσείς μπορείτε!

ΠΡΟΣΟΧΗ ακολουθεί αποστομωτικό video του ερασιτέχνη D.Peach!!!

Ευχαριστώ!
Συνεχίζουμε με περισσότερη πράξη στο επόμενο μάθημα!

Αναφορές (όσες δεν αναφέρονται στις διαφάνειες)
Broun, Kenneth - Tidewater Community College, Astronomy PowerPoint Slide Shows
Marc Delcroix, Amateur planetary imaging and pro-am collaboration , Lecture in Malta
Εικόνες και πληροφορίες από ΝΑSA, NASA/JPL
Εικόνες και πληροφορίες από ESA
BAA, British Astronomical Association , http://britastro.org
ALPO , Association of Lunar and Planetary Observers , http://alpo-astronomy.org/
ALPO Japan, Association of Lunar and Planetary Observers in Japan .http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
SAF, Société Astronomique de France, http://www2.saf-lastronomie.com
IOPW-PVOL database, www.pvol.ehu.es/
JUPOS, http://jupos.org/

Η παρούσα παρουσίαση σε πολλά σημεία είναι βασισμένη στην υπο εκδοση στο JBAA εργασία :
The need for Professional-Amateur collaborations in studies of Jupiter and Saturn, Emmanuel Kardasis, John H.
Rogers , Glenn Orton, Marc Delcroix , Apostolos Christou , Mike Foulkes, Padma Yanamandra-Fisher , Michel
Jacquesson , Grigoris Maravelias
Η οποία μαζί με τις αναφορές της και συστήνεται για μελέτη όσον αφορά τον Δία και τον Κρόνο

Ευχαριστίες στην οικογενειά μου αλλά και τους φίλους ερασιτέχνες για την
διαρκή υποστήριξη!

