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Συντονιστής Τομέα Πλανητών  



 

Μάρτιος 2015 – Θεματικός μήνας πλανητών Σ.Ε.Α. 
 

1ο εργαστήριο:  

Εξετάζοντας και παρατηρώντας του γεώδεις πλανήτες  

(Ερμής-Αφροδίτη-Άρης) και τους πλανήτες νάνους 

 2ο εργαστήριο:  

Εξετάζοντας και παρατηρώντας του γίγαντες πλανήτες 

(Δίας-Κρόνος-Ουρανός-Ποσειδώνας) 

 

 3ο 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  

 

4ο εργαστήριο:  

Παρατήρηση και καταγραφή πλανητών με τηλεσκόπιο από το παρατηρητήριο 

«Δήμητρα» 

 

 



Το Ηλιακό μας σύστημα 



Γιατί να παρατηρούμε πλανήτες και πώς εννοούμε την παρατήρηση  

Πάνω από όλα  !!!!!!!! 
ΑΛΛΑ…και συνεισφορά στην επιστήμη ! 

Mousis O. et al., 2014. , A Survey of 
Professional and Amateur 
Collaborations  
in Planetary Science,  Experimental 
Astronomy 
 
 
http://arxiv.org/pdf/1305.3647.pdf 

Ψηφιακή παρατήρηση 

Οπτική παρατήρηση 
 



H κίνηση των πλανητών 
Περιστρέφονται σχεδόν στο επίπεδο της εκλειπτικής 

https://www.youtube.com/watch?v=z8aBZZnv6y8 

https://www.youtube.com/watch?v=z8aBZZnv6y8


H πραγματική κίνηση των 
πλανητών 



H φαινόμενη κίνηση των πλανητών (2) 

• ‘Ολοι οι εξωτερικοι πλανήτες 

(Aρης, Δίας κτλ) γενικά φαίνεται 

να κινούνται ανατολικά (σε 
σχέση με τα άστρα). 

 

• Οι εσωτερικοί πλανήτες 
(Ερμής, Αφροδίτη) φαίνονται 
λίγο μετά την Δύση ή λίγο πριν 
την Ανατολή λόγω της 
γειτνίασης τους με τον Ήλιο  



H κίνηση των πλανητών (3) 

Ο Ερμής φαινομενικά  
απέχει το πολύ ~28° από 

τον Ήλιο 

Λίγες φορές το χρόνο 
είναι ορατός για λίγες 

μέρες λίγο μετά την 
Δύση ή λίγο πριν την 
Ανατολή 

Επίσης η Αφροδίτη απέχει 
~46° από τον Ήλιο. Κατά 

την διάρκεια των αποχών 
είναι ορατή για πολλές 
εβδομάδες 



Γαιώδεις πλανήτες 
Γαιώδης ή βραχώδης πλανήτης είναι ένας πλανήτης που αποτελείται 

κυρίως από πυριτικά πετρώματα ή μέταλλα . Εντός του Ηλιακού 
Συστήματος , οι Γαιώδεις πλανήτες βρίσκονται πλησιέστερα προς 

την Ήλιο. 



Ερμής 

Ομοιότητες με Σελήνη: 

Πολύ αραιή ατμόσφαιρα 

 

Οι χαμηλού ύψους  
επιφάνειες γέμισαν με 
αρχαίες ροές λάβας  

 

«Βομβαρδισμένη» 
επιφάνεια, γεμάτη 
κρατήρες   



Περιστροφή και περιφορά 
Όπως και το φεγγάρι της Γης (βαρυτικά κλειδωμένο 
στην περιστροφή γύρω από τη Γη) 

Ο Ερμής είναι β.κ. στον ‘Ηλιο αλλα όχι εντελώς! 

Περίοδος περιφοράς: ≈ 88 μέρες (γυρω από τον ‘Ηλιο) 

Περίοδος περιστροφής (α.π.π.): ≈ 59 μέρες 

Περίοδος περιφοράς = 3/2 φορές της α.π.π. 

Συνοδική περίοδος ≈ 116 μέρες 

Ηλιακή μέρα Ερμή ≈ 176 μέρες ≈ 2 έτη Ερμή ≈ 1.5 
συνοδικές περιόδους 

Ετσι κάθε 3 σ.π. βλέπουμε τό ιδιο πρόσωπο στην ίδια 
φάση 

Επίσης 1 γίηνο έτος ≈ 3 σ.π.  

Η βέλτιστη παρατήρηση μπορεί να γίνει κάθε 3 σ.π. όπου 
τελικα βλέπουμε στις ίδιες φάσεις ακριβώς τα ίδια 
χαρακτηριστικά στην επιφάνεια!   

Αυτό είχε οδηγήσει τους αστρονόμους 

Σε λάθος συμπεράσματα στο παρελθόν ! 



Ατμόσφαιρα 

• Ο Ερμής περιβάλλεται από ένα λεπτό στρώμα ηλίου, οξυγόνου και υδρογόνου. 

•  1 τρις φορές πιο αραιή απο της Γης. 

•  Το ήλιο προέρχεται από τον ηλιακό άνεμο και φυλακίζεται από το μαγνητικό του πεδίο. 

• Χωρίς ουσιαστική ατμόσφαιρα γύρω από τον Ερμή δεν υπάρχουν ούτε μετεωρολογικά φαινόμενα, 
ούτε προστασία από την ακτινοβολία. 

• Στο περιήλιο η οι μεγ. θερμ ξεπερνάει τους 430 βαθμούς Κελσίου,  

• Αντίθετα, οι μεγάλες νύχτες του Ερμή φτάνουν τους -180 βαθμούς Κελσίου. 

• H διαφορά θερμοκρασίας  (610 βαθμοί Κελσίου) είναι η μεγαλύτερη απ’ ότι σε όλους τους άλλους 
πλανήτες. 

 

> 

Πριν μερικές δεκαετίες πιστεύονταν ότι ο  
Ερμής διαθέτει ατμόσφαιρα 



Η επιφάνεια του Ερμή 
Παρόμοια με Σελήνη:  

Πολλαπλά χτυπημένη με 
κρατήρες, 

συμπεριλαμβανομένων 
και ορισμένων μεγάλων 

λεκανών όπως η 

Caloris Basin 

Καμπυλωμένη γκρεμοι, πιθανώς 
σχηματίζονται όταν ο Ερμής συρρικνώθηκε 

κατά την ψύξη 



Η επιφάνεια του Ερμή (2) Η μεγαλύτερη λεκάνη  Caloris Basin 

Το έδαφος στην αντίθετη πλευρά ταρακουνήθηκε  από σεισμικά κύματα από την πρόσκρουση. 

μία από τις μεγαλύτερες λεκάνες (κρατήρες) 
πρόσκρουσης στο ηλιακό σύστημα 



Εξερεύνηση του Ερμή 
 

Γνωρίζαμε πολύ λίγα για τον Ερμή μέχρι την αποστολή της NASA Mariner 10 η 
οποία πραγματοποίησε τρεις περάσματα μεταξύ 1974 - 1975, στα οποία 

φωτογράφισε περίπου το 45% της επιφάνειάς του. Η αποστολή αποκάλυψε έναν 
πλανήτη που καλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από κρατήρες και λεκάνες, με πεδιάδες 
αρχαίας λάβας. Ο πλανήτης επίσης βρέθηκε να έχει ένα μαγνητικό πεδίο και μεγάλο 

πυρήνα σιδήρου, και μια αδύναμη εξώσφαιρα. 
 



Εξερεύνηση του Ερμή 
 
 

Η NASA έστειλε πρόσφατα μια νέα 
αποστολή - που ονομάζεται 

MESSENGER. Η αποστολή έχει 
τεθεί σε τροχιά από το 2011 και 

συλλέγει μια σειρά από 
πληροφορίες για τη μορφολογία, 

τοπογραφία, τη σύνθεση, 
ορυκτολογία, μαγνητόσφαιρα και 
το πλάσμα στο περιβάλλον του 
πλανήτη. Οι θεαματικές νέες 

εικόνες της επιφάνειας του που 
δείχνουν  ηφαιστειακού τύπου 
σημεία εξαερισμού και περίεργα 

χαρακτηριστικά που είναι ελάχιστα 
κατανοητά και είναι γνωστά ως 

«κοιλότητες». 
 
 
 
 
 
 

ESA – JAXA  κοινή αποστολή >  BepiColumbo, ~ 2015,  αφιξη ~ 2023.  
Mercury Imaging X-ray Spectrometer (MIXS) > 

Θα χαρτογραφήσει την χημεία της επιφάνειας του Ερμή  και τις παραλλαγές σύνθεσης σε διαφορετικά γεωλογικά χαρακτηριστικά. 



Πλανήτης Ερμής - Παρατήρηση 

http://www.fourmilab.ch/images/3planets/elongation.html 

Υπολογισμός βέλτιστων θέσεων παρατήρησης (μέγιστη αποχή): 

2015 

http://www.fourmilab.ch/images/3planets/elongation.html


Πλανήτης Ερμής - Παρατήρηση 

Το μέγιστο ύψος ακόμα και στην μέγιστη αποχή είναι πολύ μικρό 



Πλανήτης Ερμής - Παρατήρηση 

Βελτιστη παρατήρηση  
Κοντά στο 50% της φάσης 

Η παρατηρησή του πολύ δύσκολη  
λόγω ύψους….. 

 
ΜΙΑ ΛΥΣΗ: 

Παρατήρηση ημέρα! 



Ερμής 
 E.M. Aντωνιάδης (1924-29) 83cm- Meudon Observatory 

Προσπάθεια για δημιουργία του 1ου χάρτη του Ερμή. Παρατήρησε τον πλανήτη μέχρι 

και  4 μοίρες από το χείλος του ‘Ηλιου! (Εικόνα δεξια: παρατηρήσεις του Ε.Μ.Α. με 

προσωμοίωση των αντίστοιχων θέσεων  με εικόνες από το MESSENGER)  



Παρατήρηση και την ημέρα! ΠΡΟΣΟΧΗ….μόνο για έμπειρους  

KANAΛΙ YOUTUBE hellas-astro 

• «Ψηφιακή παρατήρηση πλανητών κατά την διάρκεια της 
ημέρας»,Ομιλία στη 8ΠΣΕΑ –Θάσος 

  
https://www.youtube.com/watch?v=hQo5BlBCMmQ&list=
TLDQpdp85KJYEm15drdRee76KJ7DaFGn7e&index=6 

 

• Kardasis, E. 2013, “Digital daylight observations of the 
planets with small telescopes” , EPSC 2013,  8 – 13 
September 2013, London, UK. : 

    
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2013/EPSC20
13-795.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=hQo5BlBCMmQ&list=TLDQpdp85KJYEm15drdRee76KJ7DaFGn7e&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hQo5BlBCMmQ&list=TLDQpdp85KJYEm15drdRee76KJ7DaFGn7e&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=hQo5BlBCMmQ&list=TLDQpdp85KJYEm15drdRee76KJ7DaFGn7e&index=6
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2013/EPSC2013-795.pdf
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2013/EPSC2013-795.pdf
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2013/EPSC2013-795.pdf
http://meetingorganizer.copernicus.org/EPSC2013/EPSC2013-795.pdf


Φαίνεται σαν να μην υπάρχει επιστημονικό ενδιαφέρον πλέον 
 για την παρατηρησή του από την Γή (με τις γνωστές ερασιτεχνικές μεθόδους) 

που συνάμα είναι και πολύ δύσκολη 
 

Παρ’όλα αυτά η φύση πάντα επιφυλλάσει εκπλήξεις! 
 
 

Καλη επιτυχία στον εντοπισμό και την παρατηρησή του! 



Πλανήτης Αφροδίτη 

Πηγή: 

Η Αφροδίτη ήταν γνωστή από τους αρχαίους χρόνους,  
καθώς είναι εύκολα ορατή στον ουρανό. Αυγερινός-Αποσπερίτης 



Πλανήτης Αφροδίτη 

Πηγή: 

-- Απέχει κατά μέσο όρο 108 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τον Ήλιο. 
 
-- Η τροχιά της περιφοράς της Αφροδίτης γύρω από τον Ήλιο είναι 
   σχεδόν κυκλική,αντίθετα με τους άλλους πλανήτες των οποίων οι  
   ελλειπτικές τροχιές παρουσιάζουν μεγαλύτερη εκκεντρότητα 
 
-- Η απόσταση από τη Γη είναι 38 -257 εκατομμύρια χιλιόμετρα,  
έτσι η Αφροδίτη είναι ο πλανήτης που βρίσκεται πιο κοντά στη Γη. 
 
-- Η διάμετρός της είναι 12.104 km ή το 0,95 της διαμέτρου της Γης 



Περιστροφή της Αφροδίτης 

• αντίθετη περιστροφή σε σχέση με τους άλλους πλανήτες. 

• Ο Ήλιος ανατέλει από την Δύση! 

• περίοδος περιφοράς γύρω από τον Ήλιο 224.701 d 

• περίοδος περιστρoφής γύρω από τον άξονα -243,018 ημέρες 

 

Εικόνα από τον 
Calvin J. 
Hamilton 



Η επιφάνεια της Αφροδίτης 
εικόνες ραντάρ από την δεκαετία του 60  αποκαλύψαν τα βουνά, 
πεδιάδες, κρατήρες. 

Venera 13 φωτογραφία από την επιφάνεια της Αφροδίτης: 

Τα χρώματα τροποποιούνται 
από τα σύννεφα στην 

ατμόσφαιρα της Αφροδίτης 

Περισσότερες πληροφορίες από τις διαστημοσυσκευές 

…..και ύστερα 
από διόρθωση 



Χάρτης Ραντάρ της επιφάνειας της Αφροδίτης 

Η επιφάνεια με 
τεχνητό 
χρωματισμό 

 Διάσπαρτοι κρατήρες 

πρόσκρουσης 

ηφαιστειογενείς περιοχές 

 Ομαλές ροές λάβας 



Χαρακτηριστικά της επιφάνειας στην Αφροδίτη 

Ήπιες πεδινές εκτάσεις 
Υψίπεδα Ορ.Maxwell είναι ~ 

50% υψηλότερα από 
το Εβερεστ! 



Ασπιδοειδή ηφαίστεια (shield volcanoes) 

Πάνω από 1600 
ηφαίστεια, τα 
περισσότερα από κάθε 
άλλο πλανήτη 

 

Βρισκονται πάνω από 

Θάλαμους υγρού 
μάγματος (hot spots) 

από τους οποίους λάβα 
εκρήγνυται επανειλημμένα 

μέσα από επιφανειακά 
στρώματα που βρίσκονται 

από πάνω 

Όλα τα ηφαίστεια στην Αφροδίτη και τον Άρη είναι 
αυτού του τύπου 



Ηφαίστεια Αφροδίτης 

Sapas Mons (radar image) 

2 καλδέρες γεμάτες λάβα ~ 400 χλμ 

Ροές λάβας 



Ακρως αφιλόξενη: 

Πίεση 96 bar, Θερμοκρασία 470 C (φαινόμενο θερμοκηπίου) 

96 % διοξείδιο του άνθρακα(CO2) 

3.5 % άζωτο (N2) 

Καθώς επίσης και  νερό (H2O), 
υδροχλωρικό οξύ (HCl), 
υδροφθορικό οξύ (HF) 

Σταθεροί σχηματισμοί με ταχύτητες 
ανέμων μέχρι και 360 km/h 

UV image 

Πλανήτης Αφροδίτη (ατμόσφαιρα) 



Πλανήτης Αφροδίτη (ατμόσφαιρα) 

Πυκνά Νέφη 

Επιφάνεια αόρατη από την Γή 
 



Πλανήτης Αφροδίτη - Παρατήρηση 

http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus 
 
Ιάκωβος N. Στέλλας, ‘Aρθρα: 
 
•Ο πλανήτης Αφροδίτη για Ερασιτέχνες Αστρονόμους 
•Οπτικές παρατηρήσεις του πλανήτη Αφροδίτη-Ανατολική αποχή 2002 
•Αφροδίτη, Ανατολική αποχή 2003-2004 
•Φυσικά στοιχεία Αφροδίτης κατά την Ανατολική Αποχή 03-04 
 

 

Φαινόμενη διάμετρος  10-68 arcmin 

http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus
http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus
http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus
http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus
http://www.hellas-astro.gr/celestial-objects/venus


Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
 Α) Παρατήρηση στο υπεριώδες (πλευρά ημέρας):  

 
• Καταγράφει τα λεγόμενα «χαρακτηριστκά σημάδια 
UV»,που προκαλούνται από την απορρόφηση ενός 
ακόμη άγνωστου χημικόυ συστατικό στα ανώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης (~65-70 
χλμ) (στην πλευρά που είναι μέρα)  
 
 

 
 •  Με τις έρευνες στο υπεριώδες εγινε η πρώτη 

ανίχνευση της περιστροφής 4 ημερών τις 
ατμόσφαιρα της Αφροδίτης * 

 
* Boyer, C., Camichel, H., 

 Observations photographiques de la planete Venus, 
Annales d’Astrophysique 24, 531 (1961) 

 

 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
 Α) Παρατήρηση στο υπεριώδες (πλευρά ημέρας) – φωτεινά σημάδια   

 
 
 

 
 

 
• Η Μακροπρόθεσμη έρευνα τωνχαρακτηριστικων UV μπορεί να είναι χρήσιμη στην ανίχνευση 
ασυνήθιστων γεγονότων όπως τα φωτεινά συμβάντα που παρατηρήθηκαν το 2010 και στο να 
εντοπίζουν τη συνολική δυναμική στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας  

 

Venus Express 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
 Β) Το φαινόμενο Schroter (1793), «Ανωμαλία φάσης» 

 
 

 
 

•το ποσοστό του φωτιζόμενου δίσκου που είναι ορατό από τη Γη,  
δεν συμπίπτει κατα περίπου 6 ημέρες με τη θεωρητική τιμή. 
 

• Περαιτέρω έρευνες και ερμηνείες θα μπορούσαν να επιτευχθουν από ερασιτέχνες 
χρησιμοποιώντας διαφορετικά φίλτρα για τον υπολογισμό του σχετικού χάσματος μεταξύ 
παρατήρησης και θεωρητικής τιμής, όπου φαίνεται να ποικίλλουν ιδιαίτερα μεταξύ του 
κόκκινου / πράσινου και μπλε / ιώδους φωτός.     

Sohl, F., Weber, H.: Schroeter’s Effect and the phase anomaly of Venus, JBAA 103, 305–308 (1993) 
* Heath, A. W., Ellis, E.: Notes on the phase anomaly and markings of Venus, JBAA 115, 79 (2005). 
Mallama, A., Schroeter's Effect and the twilight model for Venus, JBAA 106, 16(1996). 
 

 

Πιθανές αιτιάσεις*: 

51%! 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
Γ) Παρατηρήσεις στο οπτικό μήκος κύματος: 400-700nm με χρήση φίλτρων 

RGB. Δείχνουν κάποιες λεπτομέρειες εξαιρετικά χαμηλής αντίθεσης  
(στην πλευρά που είναι μέρα).  

 
 

  
 
 
Τυχόν καταγραφές 
σχηματισμών με μπλέ 
φίλτρο ταυτίζονται με 
αυτές στο UV με 
χαμηλότερο contrast 

 
Οι καταγραφές με πράσινο 
και ερυθρό φίλτρο όμως 
δεν ταιριάζουν οπότε θα 
μπορούσαν να βρεθούν 
συσχετίσμοί που 
φαινομενικά δεν υπάρχουν 
με το UV  ταιριάζουν και 
ερυθρό (600 - 700nm)  

 
 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
Δ)  Το φαινόμενο του Ashen Light (τεφρώδους φωτός)  

 
 

  
 
 

 
 
 
Παρατηρήσεις στο οπτικό μήκος 
κύματος: 400-700nm με χρήση 
φίλτρων RGB (στην πλευρά που 
είναι νύχτα) είναι χρήσιμες για 
πιθανή καταγραφή του.  
 
 
* McKim, R. J., Blaxall, K., Heath, A.: 
Venus 2004: east and west 
elongations and solar transit, 
JBAA 117, 65–76 (2007) 

Παρατηρήθηκε  1η φορα από τον Giovanni Battista Riccioli  στις 9/1/1643 και 
παρατηρήται συστηματικά από τότε μέχρι σήμερα*  αλλά δεν έχει 

καταγραφεί φωτογραφικά ποτέ αλλα και ούτε έχει εξηγηθεί. 
 

Παρατήρηση του Ashen Light από τον Ιάκωβο N. Στέλλα 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
Δ) H παρατήρηση στο εγγύς υπέρυθρο (θερμική εκπομπή από την πλευρά της 

νύχτας) 
 

 

 
 
 
 
 
* Lecacheux, J., Drossart, P., Laques, P., Deladerriere, F., 

Colas, F.: Detection of the surface of Venus at 1.0 
micrometer from ground-based observations, Planetary and 
Space Science 41, 543–549 (1993) 

Στα 1000 nm,η θερμική εκπομπή από την επιφάνεια του πλανήτη μπορεί να 
καταγραφεί από τη Γη χάρη στη χαμηλή απορρόφηση του CO2 της Αφροδίτης σε 
αυτό το μήκος κύματος *. 

Οι συσχετίσειςτων σκοτεινών 
περιοχών που καταγράφονται 

στις εικόνες με τους 
υψομετρικούς χάρτες 

εδάφους (Magellan- VRM)  
 θα μπορούσε να επιτρέψει σε 
κάποιον να εντοπίσει πιθανές 

διαφοροποιήσεις του 
θερμικού σήματος από 

παροδικη χαμηλή νέφωση 
 

C. Pellier and G. Monachino, Ground-based observations of Venus in near infrared,EPSC2013-556 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
Δ) Μετρήσεις ταχύτητας ατμόσφαιρας δε διαφορετικά μήκη κύματος 

 
 

C. Pellier and G. Monachino, Ground-based observations of Venus in near infrared,EPSC2013-556 

Διαφορετικά αποτελέσματα στο UV σε σχέση με το IR~800nm 



Ενδιαφέροντα φαινόμενα προς παρατήρηση - Συμβολή ερασιτεχνών

 
Δ) καταγραφή σχηματισμών στην ατμόσφαιρα σε διαφ.μήκη κύματος 

 
 

Ι.Ν. Στέλλας, Οπτικές παρατηρήσεις του πλανήτη 
Αφροδίτη-Ανατολική αποχή 2002 



Παρατηρήσεις διαβάσεων 

Επόμενη ……2117! 



Άρης 

•Διάμετρος ≈ 1/2 διάμετρος της 
Γης 

Πολύ λεπτή ατμόσφαιρα, 
κυρίως CO2 

περίοδος περιστροφής  = 24 h, 40 
min. 

κλίση Άξονας 25o, παρόμοια με 
κλίση της Γης 23.5o 

Εποχές παρόμοιες με της Γης. 
Ανάπτυξη - συρρίκνωση των 
πολικών παγετώνων 

Ο φλοιός δεν έχει τεκτονικές 
πλάκες  

Ηφαιστειακή δραστηριότητα 
(συμπεριλαμβανομένου και 
του υψηλότερου ηφαίστειου 
στο ηλιακό σύστημα) 

 



Κανάλια και ζωή στον ‘Αρη 
Οι πρώτοι παρατηρητές (Schiaparelli, Lowell), πιστεύαν 
ότι έβλεπαν κανάλια στον Άρη 

Αυτό, σε συνδυασμό με 
την αύξηση / συρρίκνωση 
των πολικών επικαλύψεων, 
πυροδότησε τη φαντασία 
και sci-fi ιστορίες ζωής 
στον Άρη. 

Γνωρίζουμε σήμερα 
ότι τα "κανάλια" 
ήταν οφθαλμαπάτη. 
Δεν υπάρχουν! 

Δεν υπάρχουν 
ενδείξεις ζωής στον 
Άρη. 



     Η ατμόσφαιρα του Άρη 
Πολύ λεπτή: Μόνο το 1% της ατμοσφαιρικής πίεσης στην επιφάνεια της Γης 

95 % CO2 Η λεπτή Αρειανή ατμόσφαιρα  είναι επίσης εμφανής 
από την ομίχλη και τα σύννεφα που καλύπτουν τον 
πλανήτη 

Περιστασιακά: 
Ισχυρές 
θύελλες σκόνης 
που μπορεί να 
καλύπτουν 
ολόκληρο τον 
πλανήτη! 



Η ατμόσφαιρα του Άρη (2) 

Το περισσότερο οξυγόνο είναι δεσμεύεμένο  σε οξείδια στους 
βράχους 

 Κοκκινωπό χρώμα της επιφάνειας 



Η γεωλογία του Άρη 

Γιγάντια ηφαίστεια 

Κοιλάδες/ φαράγγια 

Κρατήρες πρόσκρουσης 

Vallis 
Marineris 

Κοκκινωπές ερήμοι  
σπασμένων βράχων, 

πιθανότατα θρύμματα από 
συγκρούσεις μετεωριτών 



Η γεωλογία του Άρη (2) 
Χαμηλές εκτάσεις στο Βορά-χωρίς κρατήρες, 
πιθανώς νεότερες επιφάνεις 

Νότια υψίπεδα με κρατήρες, πιθανώς 2-3 δις ετών. 

Ενδεχομένως κάποτε 
να είχαν νερό 



 Ηφαιστειότητα στον Άρη 

Ασπιδοειδή 
ηφαίστεια  

‘Ορος ‘Ολυμπος 

Υψηλότερο (26χλμ) και 
μεγαλύτερο ηφαίστειο 
στο ηλιακό σύστημα. 



Ηφαιστειότητα στον Άρη (2) 
       περιοχή Tharsis  

(ηφαιστειακό υψίπεδο) 

Σχεδόν στην έκταση 
της Ευρώπης 

Υψώνεται ~ 10 χλμ 
ψηλότερα από την μέση 
στάθμη του ‘Αρη 

Η άνοδος του μάγματος 
έχει επανειλημμένα σπάσει 
τον φλοιό και έχει 
δημιουργήσει ηφαίστεια. 



Κρυμμένο νερό στον Άρη 
Καθόλου υγρό νερό στην επιφάνεια: 

Θα εξατμιζόταν λόγω της χαμηλής πίεσης. 

Αποδείξεις για ύπαρξη στο παρελθόν: 



Πάγος στους πόλους 

Οι Πολικές επικαλύψεις  
πάγου περιέχουν κυρίως 

CO2, αλλά και νερό. 

Τα όρια των πολικών επικ. 
αποκαλύπτουν πολλαπλά στρώματα 
σκόνης, που άφησαν πίσω τους οι 
επαναλαμβανόμενες ανάπτυξεις και 
συρικνώσεις των πολικών περιοχών 



Τα Φεγγάρια του Άρη 

Φόβος 

Δείμος 

Δύο μικρά φεγγάρια,ο Φόβος 
και ο Δείμος πολύ μικρά για 

να μπορούν να είναι σφαιρικά 

Πολύ κοντά στον Άρη; Περιστρέφονται γύρω 
από τον Άρη πιο γρήγορα από την περιστροφή 

του πλανήτη. 

Τυπικά χαρακτηριστικά των 
μικρών και πετρωδών 

σωμάτων: σκοτεινά, γκρί 
χαμηλής πυκνότητας 

Πιθανώς αστεροειδείς που 
«συνελήφθηκαν» βαρυτικά από τον Άρη 



‘Αρης - παρατηρήσεις
 
Η περίοδος παρατήρησης Άρη καλύπτει ένα χρονικό 

διάστημα περίπου 10 μηνών, με κέντρο την αντίθεση. 
 

Σε αντίθεση η Γη με τον 'Αρη συμβαίνει κάθε 26 μήνες 
και το φαινόμενο μέγεθος κυμαίνεται 15-25arcmin 

 
Ο Άρης είναι ο μόνος πλανήτης του οποίου η στερεή επιφάνεια 
μπορεί να καταγραφεί και να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς στο 

ορατό φως από τη Γη, καθιστώντας το ενα δημοφιλή στόχο για 
εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τους ερασιτέχνες 



‘Αρης - παρατηρήσεις

 
 

Ο Άρης είναι ο μόνος πλανήτης του οποίου η 
στερεή επιφάνεια μπορεί να καταγραφεί και 

να χαρτογραφηθεί λεπτομερώς στο 
ορατό φως από τη Γη, καθιστώντας το ενα 

δημοφιλή στόχο για εικόνες υψηλής 
ευκρίνειας από τους ερασιτέχνες 

 
Σημαντική συμβολή αποτελούν οι καταγραφές 

μετεωρολογικών φαινομένων στον ‘Αρη! 



Πλανήτης ‘Αρης 
Οπτική Παρατήρηση: 

I.Ν. ΣΤΕΛΛΑΣ , ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΑΡΗΣ : Η ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΑ, Περιοδικό "Ουρανός» 
I.Ν. ΣΤΕΛΛΑΣ , Η  ΧΡΗΣΗ   ΤΩΝ   ΦΙΛΤΡΩΝ   WRATTEN ΣΤΗΝ   ΟΠΤΙΚΗ  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ, Περιοδικο «Παρατηρησιακή Αστρονομία» 



Πλανήτης ‘Αρης 
Ψηφιακή Παρατήρηση: 

Τηλεσκόπιο-φίλτρα 
καμερα-επεξεργασία 

          ΦΙΛΤΡΑ 
 
RGB    > έγχρωμη εικόνα 
R,V,B,I > εξέταση albedo 
R, I      > επιφάνεια 
R         > θύελλες σκόνης 
Β         > ατμόσφαιρα 
 



‘Αρης – παρατηρήσεις 

 

 

ιστορική συνέχεια παρατηρήσεων 

Ι.Ν. Στέλλας, Ο ρυθμός μείωσης της Νότιας Πολικής Επικάλυψης του 
πλανήτη Άρη κατά την διάρκεια των περιηλιακών αντιθέσεων 2003 
και 2005 και η σχέση αυτού με τα στοιχεία του παρελθόντος 

Ο 'Αρης παρατηρήται κυρίως οπτικά 
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 . 
 
 

Τα τελευταία χρόνια οι παρατηρήσεις 
των ερασιτεχνών είναι υψηλής 
ανάλυσης, ως αποτέλεσμα τις 

προόδου της τεχνολογίας.  



Η εξερεύνηση του ‘Αρη 

Η εξερεύνηση του ‘Αρη 
 

Έχουν νόημα οι ερασιτεχνικές  
παρατηρήσεις  ; 



An extremely high-altitude plume seen at Mars’ morning terminator 
A. Sánchez-Lavega,A. García Muñoz,E. García-Melendo, S. Pérez-Hoyos,J. M. Gómez-Forrellad,C. Pellier,M. Delcroix,M. A. 

López-Valverde, F. González-Galindo,W. Jaeschke,D. Parker,J. Phillips& D. Peach 

Μυστηριώδες σύννεφο στον Άρη 
υψώνεται μέχρι το Διάστημα! 

 (πάνω από την περιοχή Terra Cimmeria) 

 
Υδρατμοί CO2  ή νερού;  Σέλας ; Σκόνη; 

‘Αρης – παρατηρήσεις 
πρόσφατη απόδειξη της σημασίας 
των ερασιτεχνικών παρατηρήσεων

 

Κυκλική συμπεριφορά 
Εμφάνισης-εξαφάνισης 

για 10 μέρες 
Πάνω από περιοχή 

 με εντονη μαγνητική διαταραχή 

http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature14162.html


‘Αρης – παρατηρήσεις 
 Οι ερασιτέχνικές παρατηρήσεις του Άρη συμβάλλουν στην έρευνα του 

πλανήτη λειτουργώντας συμπληρωματικά σε αυτές των διαστημοσυσκευών 
μιας και προφέρουν σφαιρική κάλυψη ολόκληρου του πλανήτη 

 
Α) Καιρικές συνθήκες και σύννεφα 



‘Αρης – παρατηρήσεις 
 

 
Β) Καιρικές συνθήκες / Εποχές 

Σχετικό άρθρο: Ι.Στέλλας, Μια σύνοψη των εποχών του Άρη μέσα από το προσοφθάλμιο, 1995-2001 

Υπάρχουν τέσσερις εποχές οι οποίες στο πέρασμά 
τους καθορίζουν τις κλιματολογικές αλλαγές και 
κάνουν αισθητή την παρουσία τους μέσω της 
κυκλοφορίας της αραιής ατμόσφαιράς του,  

αραιής τουλάχιστον σε σχέση με αυτήν της Γης. 
Η ύπαρξη τεσσάρων εποχών στον γειτονικό μας Άρη 
οφείλεται στο γεγονός ότι η κλίση του άξονα του σε 
σχέση με το επίπεδο της τροχιάς του είναι 25,2deg  

Βορ.Ημισφαίριο 
 εαρινή ισημερία όπου Ls=0. 

H Αρεοκεντρική θέση του Ήλιου  
Κατά  μήκος της εκλειπτικής του Άρη  
καθορίζει τις εποχές και συμβολίζεται  

με το Ls (Longitude of the Sun) 

http://www-mars.lmd.jussieu.fr/mars/time/solar_longitude.html 



‘Αρης – παρατηρήσεις 
 

 
Β) Εποχές- Πολικές Επικαλύψεις 

Βόρεια Πολική Επικαλύψη (Β.Π.Ε) 

Ο πιο εμφανής δείκτης του περάσματος των εποχών στον πλανήτη Άρη  
είναι η μείωση των πολικών πάγων του.  

Ναι και ο ‘Αρης όπως και η Γη έχει την Αρκτική και την Ανταρκτική ! 



‘Αρης – παρατηρήσεις 
 

 
      Γ) Θυέλες σκόνης 

  

Οι Περίφημες θύελλες σκόνης του Άρη 
είναι η μοναδική αιτία  

των μακροπρόθεσμων αλλαγών 
ανακλαστικότητας (albedo) του 

πλανήτη στις σκοτεινές περιοχές,  
και ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς 
έχουν ανακαλυφθεί από ερασιτέχνες 

αστρονόμους. 
 
 

Πριν αναγνωρίσουμε την πραγματική 
τους φύση συχνά αναφέρονταν ως 

κίτρινα σύννεφα 
 

Η ανακάλυψη και εξελιξή τους 
αποτελούσαν πάντα αντικείμενο 

ερασιτεχνικών παρατηρήσεων και 
μελέτης 



‘Αρης – παρατηρήσεις 
 

 
      Β) Εποχές- Πολικές Επικαλύψεις 

  

Ι.Στέλλας,  
Ο ρυθμός μείωσης της Ν Π Ε 

 του πλανήτη Άρη κατά  
την διάρκεια των  

περιηλιακών αντιθέσεων  
2003 και 2005  

και η σχέση αυτού με τα 
 στοιχεία του παρελθόντος 

Εξέλιξη Νότιας Πολικής Επικαλύψης (Ν.Π.Ε) 
Ανάλυση-μελέτη παρατηρήσεων 



Το απόλυτο site/περιοδικό 
 για παρατηρητές και Aρειολάτρεις! 

Αλλά και Mars cafe: 
http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/ 
ALPO, Jeffrey D. Beish 

Άλλες Χρήσιμες πηγές για τους γεώδεις πλανήτες : 
 
  ΒΑΑ, British Astronomical 

Association, http://britastro.org 

 

Richard McKim 

ALPO 
http://www.alpo-astronomy.org/ 

Ραντευού στον ‘Αρη  
σε ένα χρόνο πάλι! 

http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/
http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/
http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/
http://www.alpo-astronomy.org/jbeish/
http://britastro.org/


Πλανήτες Νάνοι 
     Ο Πλούτωνας υπήρξε ο 9ος 

πλανήτης του ηλιακού μας 
συστήματος απο την ανακαλυψή 

του στις 21 Ιανουαρίου του 
1930 από τον Αμερικανό 
αστρoνόμο C. Τombaugh. 

 



Πλανήτες Νάνοι  
     Tα τελευταία όμως χρόνια ανακαλύφθηκαν, σώμάτα με μέγεθος ίσο ή και 

μεγαλύτερο του Πλούτωνα στη Ζώνη του Kuiper οπώς η Έρις. Ύστερα 
από αυτό άρχισε να αμφισβητήται η κατάταξη του Πλούτωνα στην 

οικογένεια τον πλανητών. 

 



Πλανήτες Νάνοι  

      

    Το 2006, η Διεθνής 
Αστρονομική Ένωση (ΔΑΕ) 
θέσπισε μια νέα κατηγορία 

σωμάτων με τον όρο "Νάνοι 
Πλανήτες" . Σε αυτή την 
κατηγορία κάτεταξε τον 

Πλούτωνα καθώς και όλα τα 
σώματα, που ναι μεν 

περιστρέφονται γύρω απο τον 
'Ηλιο και έχουν σφαιρικό 
σχήμα, αλλα δεν έχουν 

"καθαρίσει" την περιοχή της 
τροχιάς τους απο άλλα 

σώματα παρόμοιου μεγέθους. 
Η ΔΑΕ μεχρι στιγμής 

αναγνωρίζει πέντε πλανήτες 
νάνους, τη Δήμητρα, τον 
Πλούτωνα, την Έριδα, το 

Makemake και τη Haumea. 
Yπάρχουν όμως μερικές 

δεκάδες υποψήφια σώματα για 
κατάταξη σε αυτήν την 

κατηγορία. 



Λόγω της αποστασής τους απο την Γή και των μικρών διαστάσεων τους 
τα ερασιτεχνικά τηλεσκόπια μπορούν να  εντοπίσουν κάποιους από 
τους νάνους πλανήτες οπτικά ή φωτογραφικά  ως σημειακές πηγές 

φωτός  



Η Δήμητρα αποτελέι εξαίρεση μιας και παρουσιάζει ανάλογα με την 
αποστασή της απο την Γή φαινόμενη διάμετρο από 0.34″ 'εως και 
0.85″. Αυτό σημαίνει ότι με συνθήκες καλού seeing μέσα από ενα 
μεγάλο και καλά ευθυγραμισμένο τηλεσκόπιο μπορουμε να την 

παρατηρήσουμε σαν ένα πολύ μικρό δίσκο. Είναι ο μοναδικός νάνος 
πλανήτης που μπορεί να παρατηρηθεί και με κιάλια μιας και το 

φαινόμενο μεγεθός της κυμαίνεται απο 6.6 εως 9.3. 

Ceres was 11 days from opposition, and 0.83 arcseconds wide, 
when John Sussenbach of Houten, Netherlands, resolved its disk 
by video imaging Feb. 14, 2009. At right is a star's diffraction 
pattern imaged for comparison. He used a Celestron 11-inch 
Schmidt-Cassegrain scope with a 3× Barlow, a DMK2AF4.AS video 
camera, and RGB filters.  



Οι ερασιτέχνες μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παρατήρηση 
νάνων πλανητών με την μεθοδολογία αποκρύψεων αστέρων [3]:  

https://www.youtube.com/watch?v=wNHD2maDSdY 

 
(Τσάμης Ε., Καπετανάκης Δ., Μεταλληνός Β., Χρήστου Α., 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνών 

Αστρονόμων, "Εργαστήριο Αποκρύψεων Αστερων", Χανιά - 9 Οκτ. 2011.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αλλά και με φωτομετρία και αστρομετρία  για τον ακριβή υπολογισμό 
θέσεων. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wNHD2maDSdY


 

Εντός του 2015 το New Ηorizons αναμένεται να φτάσει στον Πλούτωνα 

Και το Dawn μόλις χτες μπήκε σε τροχιά στην Δήμητρα!  

 

 

 



Ευχαριστώ! 



Αναφορές  (όσες δεν αναφέρονται στις διαφάνειες) 

 

Christophe Pellier, THE COOPERATION BETWEEN AMATEURS AND PROFESSIONALS IN PLANETARY 

ASTRONOMY,Astronomical nights of Touraine, 7 juin 2013 

 

Marc Delcroix, Amateur planetary imaging and pro-am collaboration , Lecture in Malta 

 

Τhe Planet Mercury, P.Moore, μετάφραση του πρωτότυπου  “Le planete Mercure”, Ε.Μ.Αντώνιαδη 

 

Fred W. Price, The Planet Observer's Handbook, Cambridge University Press,2000 

 

Broun, Kenneth - Tidewater Community College, Astronomy PowerPoint Slide Shows 

 

Εικόνες και πληροφορίες από ΝΑSA, NASA/JPL 

 

Εικόνες και πληροφορίες από  ESA 

 
The Art and Science of Visual Astronomical Observations, 2012 Brian Cudnik 

 

 

 

 

Ευχαριστίες στην οικογενειά μου αλλά και τους φίλους ερασιτέχνες για την 

διαρκή υποστήριξη! 
 

 

 

 

 


