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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  



β’ μέρος: Ο τομέας πλανητών του ΣΕΑ, οι Έλληνες 

παρατηρητές και η μεθοδολογία παρατήρησης 

Μάνος Καρδάσης 

2012-σήμερα 

Συντονιστές Τομέα 2004 - σήμερα 

Γιάννης Μπελιάς 

2009-2012 

Ιάκωβος Στέλλας 

2004-2009 



Ενεργοί Έλληνες πλανητικοί παρατηρητές 

Γιώργος Ταρσούδης 

Ιάκωβος Στρίκης 

Δημήτρης  Κολοβός Γιάννης Ροζάκης Μάνος Καρδάσης 



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» 



ΜΙΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ, 
Η ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥΣ (ΟΠΤΙΚΑ) ΑΠΟ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ 

ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΥΣ ΚΑΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΤΗΣ 
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. Ι.Ν.Στέλλας, 

http://www.hellas-astro.gr/sites/default/files/JUPGUIDE_0.pdf 

 
 

ΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 

http://www.britastro.org/jupiter/programme.htm 

Ξεχωριστές φόρμες παρατήρησης αν πλανήτη 

http://www.hellas-astro.gr/sites/default/files/JUPGUIDE_0.pdf
http://www.hellas-astro.gr/sites/default/files/JUPGUIDE_0.pdf
http://www.hellas-astro.gr/sites/default/files/JUPGUIDE_0.pdf


Ψηφιακή Παρατήρηση: 

Τηλεσκόπιο-φίλτρα 
καμερα-επεξεργασία 

Στο 3ο εργαστήριο κάναμε  
Οπτική παρατήρηση 

Της Σελήνης, του ‘Αρη, της Αφροδίτης και του Δία  
και ψηφιακή παρατήρηση του Δία 

 
 

Η μεθοδολογία που θα δούμε στη συνέχεια 
παρουσιάστηκε αναλυτικά 

 απο τον συντονιστή του τομέα στο  
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασ. Αστρονόμων  

στα Χανιά και μπορείτε να το ξανα-παρακολουθήσετε 
εδώ: 

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

 
 
 

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


Β’ μέρος: Μεθοδολογία 

παρατήρησης 
 

Καλό seeing=Καλό αποτέλεσμα 

 
H επεξεργασία μπορεί να βελτιώσει ή να καταστρέψει το 

αποτέλεσμα!!! 

 

Ικανοποιητικό αποτέλεσμα = υποκειμενική κρίση για το 
αισθητικό μέρος αλλά και αντικειμενική κρίση  με 

βάση την καταγραφή υπαρκτών χαρακτηριστικών και 
φαινομένων 

 



Παράγοντες που επηρεάζουν το 

αποτέλεσμα 

1. Seeing (εκτίμηση-πρόβλεψη) 

2. Ποιότητα-μέγεθος οργάνου-ευθυγράμμιση 
οπτικών! 

3. Θερμοκρασιακή ισορροπία οργάνου-
περιβάλλοντος 

4. Ύψος του πλανήτη 

5. Κάμερα καταγραφής 

6. Image scale 
  

 



Επίδραση Seeing 

 

Astronomy now, June 2014 



  Seeing 

1. Διαταραχή λόγω οργάνου 

 

2. Διατραχή τοπικού περβάλλοντος 

 

3. Ατμόσφαιρα 

 

4. Jetstream 



Θερμοκρασιακή ισορροπία 
οργάνων-περιβάλλοντος     
 

Γραμμή 1

Γραμμή 2

Γραμμή 3

Γραμμή 4
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Στήλη 1

Στήλη 2

Στήλη 3

http://www.cruxis.com/scope/mirrorcooling.htm   
-- χρήση ανεμιστήρων 

-- πρακτική συμβουλή τοποθέτηση στο χώρο 
παρατήρησης 1-4 ώρες πρίν (όχι στον Ήλιο-υγρασία) 

 

 
 



Καιρός και Seeing 
• Η ατμοσφαιρική πίεση αντιστοιχεί περίπου σε συγκεκριμένα ύψη 

• διάφορα στρώματα - πίεσης έχουν μετεωρολογικό ενδιαφέρον αλλά 
ενδιαφέρει και τους αστρονόμους 

 

• 1 hectopascal (hPa) ≡ 1 millibar (mb)  

1000 hPa |  ~100 m, near sea level conditions 
  850 hPa |  ~1,500 m, planetary boundary, low 
  700 hPa |  ~3,500 m, planetary boundary, high 
  500 hPa |  ~5,000 m,  vorticity 
  250 hPa |  ~10,500 m, jet stream 
    70 hPa |  ~17,500 m, stratosphere 
    10 hPa |  ~26,500 m, even more stratosphere 
 



Πρόβλεψη ατμοσφαιρικών 

συνθηκών (seeing) 

 
     Περιοχές Υψηλών 

πιέσεων (Υ) είναι 
συνήθως περιοχές 

σταθερού seeing γιατι 
εμπεριέχουν αέρα 

σταθερής θερμοκρασίας 
(αρκεί να είναι ανέφελες) 

 



Στις περιπτώσεις με αέρα το 
πιθανότερο 

είναι το να μην είναι 

καλό. 



Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών (seeing)  
Jetstream 

http://wxmaps.org/pix/euro.jet.html 

Μέγιστο το χειμώνα (μεγάλη διαφορά θερμ. Β.Πόλου-Τροπικού) 



Πρόβλεψη καιρικών συνθηκών (seeing) Jetstream 

http://earth.nullschool.net/#current/wind/isobaric/250hPa/orthographic=-332.46,40.72,668 

http://earth.nullschool.net/
http://earth.nullschool.net/
http://earth.nullschool.net/


Seeing Πρακτικές συμβουλές 

-  

•-- Τρεμόπαιγμα των άστρων (
• πιθανό σημάδι κακού 

 
 
•-- Εμφάνιση υψηλών νεφών θύσσανοι

• πιθανό σημάδι καλού 

 
 
-- ομοιογενές περιβάλλον (θάλασσα-λιβάδια)

πιθανό σημάδι καλού 

 
 
--  σημεία που κόβουν την ομαλή ροή του αέρα 
            

 
 
-- μακρία από καμινάδες-  ,

κανάλια ροής αέρα 
 
 
 

D.Peach> 



Eυθυγράμμιση οπτικών 





Ύψος του πλανήτη 
ατμοσφαιρική απορόφηση-χρωμ.εκτροπή 

Υψος Aπορόφηση 
 

Μag. 

1 3.0 

4 2.0 

10 1.0 

17 0.6 

21 0.4 

26 0.3 

32 0.2 

43 0.1 

 Xρήση Dispersion Corrector 
 

Παρατήρηση σε ύψη > 30-40 μοίρες 



Ύψος του πλανήτη-επίδραση 



Ύψος του πλανήτη-επίδραση 



Ύψος του πλανήτη-επίδραση 



Ύψος του πλανήτη-επίδραση 



Ύψος του πλανήτη-επίδραση  
(Kάτω από 30 μοίρες πολύ δύσκολα ποιοτικό αποτέλεσμα) 



Κάμερες καταγραφής 

 

 

 
Frame Rate και Συμπίεση 

• Toucam (840k and 900nc) >USB1.1 = μεγάλο fps=μεγάλη συμπίεση. = artefacts & απώλεια 
σήματος.  

• DMK & Lumenera > USB 2 η firewire 1394a 

• PointGrey (Flea3) > 1394b 
• ZWO > USB 2 & 3 >  εκατοντάδες fps !!!!!, NEAΣ τεχνολογίας CMOS Κάμερες χαμηλού θορύβου HD !  



 

Μονόχρωμη ή έγχρωμη; 
 

•  ‘Eγχρωμη κάμερα, έγχρωμο CCD τσιπ με bayer filter configuration, 50% green, 25% red 
and 25% blue : όχι πλήρης ανάλυση ανα χρώμα, χαμηλό κόστος, εξοπλισμού, μόνο οπτικό 
φάσμα ευκολότερη επεξεργασία, 

Μονόχρωμη κάμερα, πλήρης ανάλυση ανά χρώμα, λήψεις σε πολλά φάσματα 300-1000nm, 
μεγάλο κόστος κάμερας-φίλτρων-τροχού, μεγάλος χρόνος επεξεργασίας 

 

 



 





Ρυθμίσεις Κάμερας 

σοροπημέμη εικόνα στο μονιτορ (όχι υπερφωτισμένη η υπερβολικά υποφωτισμένη) π.χ. 
ιστόγραμμα στη μέση 

 
Οι ρυθμίσεις της κάμερας εξαρτώνται από

 
• Τηλεσκόπιο και τύπος  
• Εστιακό μήκος που δουλεύουμε  (barlows/extensions)  
• frame rate που δουλεύουμε (όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερα για κακό 

• Τι αντικείμενο φωτογραφίζουμε 
• Ποσο φωτεινή είναι η εικόνα 

• Διαύγεια ουρανού (συννεφα-ομίχλη-σκόνη κτλ)  

Οπότε δεν υπάρχουν ιδανικές ρυθμίσεις παρά μόνο μια γενική εικόνα  που αλλάζει ανάλογα 
με τα παραπάνω. Συμβουλές

 
• σο πιο ψηλά τόσο περισσότερος κόκκος, αλλα με πολλά αυτό εξουδετερώνεται 

• Gamma μπορούμε να το βάλουμε ψηλά ότα δεν έχουμε άλλο τρόπο να φωτίσουμε την 
εικόνα προσφέρει καλύτερο dynamic range στις υποφωτισμένες περιοχές.Καλύτερο 

• Τακτικός έλεγχος της εστίας 
 



Image scale / Sampling  

 

Μέγιστη ανάλυση Τηλεσκοπίου (Resolving Limit) 

 

 

 
η ελάχιστη λεπτομέρεια που μπορεί να γίνει διακριτή απο ένα τηλεσκόπιο σε arcseconds  

 

Όριο Rayleigh  = 5.5 / μέγεθος τηλεσκοπίου σε inches 

Όριο Dawes  = 4.56 / μέγεθος τηλεσκοπίου σε inches 

 

π.χ. 5.5/11 = 0.5arcseconds  ή   4.56 /11 = 0.41arcseconds 

 

Στην ψηφιακή καταγραφή μπορούμε να φτάσουμε σε μεγαλύτερες αναλύσεις! >>>>> 

Εστιακός λόγος=> f/30. Πώς το υπολογίζουμε: 

 

 

 

 

 
 
 

F = 206.265 x P x U 

-------------------- 

O 

         

 P μέγεθος αντικειμένου σε  pixels στη λήψη  
 U  pixel size της κάμερας σε microns (DMK =5,6μm)  
 O πραγματικό μέγεθος αντικειμένου σε arc-seconds  

 F πραγματικό εστιακός λόγος, σε mm.  



Προβληματισμός 

πάνω στην 

μέγιστη ανάλυση 

στις ψηφιακές 

καταγραφές 

 

εργασία στο 

EPSC2013 

 
δημοσιεύσεις σε πολλά site 

και τύπο όλο τον κόσμο 
wired, universe today, 
space.com, coelum κτλ 



Image scale / Oversampling σε άριστες συνθήκες  

 

Μέγιστη ανάλυση Τηλεσκοπίου (Resolving Limit) 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

 

Xάρτης Γανυμήδη με 11” τηλεσκόπιο (Resolving Limit) 

 

 

 

 

 

 
 
 

Περιοδικό 
“Coelum” 



Υπολογισμός χρονικού παραθύρου  
(χωρίς derotation) 

 



Λήψεις και την ημέρα! 
• 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 



Γ’ μέρος: Λήψη video  

 

Προγράμματα λήψης 

 

Firecapture  

IS Capture  

άλλο…. 

 
Είδαμε την διαδικασία στη παρατήρηση 

 



 



Δ’ μέρος: επεξεργασία λήψεων και προχωρημένες 

πρακτικές - 
αποστολή παρατηρήσεων 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επεξεργαστείς ένα βίντεο. 

Προγράμματα Registax, Autostakkert κ.α.  



Επεξεργασία Registax 

Βήμα 1 επιλογη ενός καλού καρέ 

Βήμα 2 

Βήμα 3 
 



Επεξεργασία Registax 

Βήμα 4 επιλογη αριθμού καρέ 

Βήμα 5 



Επεξεργασία Registax 

Βήμα 6 



Επεξεργασία Registax 

Βήμα 7 

.tiff ή .png 



Το WinJupos
Μετρήσεις, εφημερίδες, χάρτες, derotation κ.α. 

επίδειξη….. 



Το WinJupos

Βήμα Μετρήση εικόνας  α (εισαγωγή 

στοιχείων) 

 



Το WinJupos

Βήμα Μετρήση εικόνας β  (ρύθμιση εικόνας) 

 



Το WinJupos

Βήμα Μετρήση εικόνας γ (αποθήκευση) 

 



Το WinJupos

Βήμα derotation πολλών εικόνων 

 



 

Διαδοχικές λήψεις & Επεξεργασία 



, 5 λήψεων 

 



Derotation – εφαρμογή 

5 λεπτά 

 
λεπτά 



Derotation 

 

20 λεπτά 



Derotation 

 

 10 
εικόνες 

1 εικόνα 



Δημιουργία Χαρτών με το  WinJupos 



Δημιουργία Χαρτών 





Συμπέρασματα 

• Υπάρχουν πολλοί τρόποι να επεξεργαστείς ένα βίντεο. 

• Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι από λίγο έως αρκετά 

καλύτερο. 

• H σημαντικότερη παράμετρος είναι το seeing.  

• H πρόβλεψη του seeing μπορεί να μας οδηγήσει σε λιγότερες 

αποτυχημένες προσπάθειες. 

•  Ο πειραματισμός στην λήψη-επεξεργασία με τα δικά μας 

όργανα μπορεί να οδηγήσει στους καλύτερους συνδυασμούς. 

• Υπάρχει μια σειρά από Freeware που μπορούν να μας 

βοηθήσει 

• Το derotation και οι νέες κάμερες έχει δώσει επιπλέον 

δυνατότητες για εικόνες υψηλής ανάλυσης 

• …..βαζουμε πάντα στοιχεία πάνω στην εικόνα >>>> 

 



 
Η διαφορά της  φωτογραφίας από την παρατήρηση αφορα την μη αλλοίωση των δεδομένων 

και την εισαγωγή στοιχείων στο αποτέλεσμα !  

Εισαγωγή στοιχείων πάνω στην εικόνα 

Παρατηρητής, Ημερομηνία, ώρα(κεντρική), φίλτρα, εξοπλισμός 

Αποστολή παρατηρήσεων αρχικά στον ΣΕΑ 

astromanos2002@yahoo.gr και στην συνέχεια ALPO-Japan, ΒΑΑ 

PVOL  j2014-06-08_10-26_rgb_mk.jpg 

SOS!!!! 

mailto:astromanos2002@yahoo.gr
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0
http://www.pvol.ehu.es/pvol/image.jsp?type=single&id2=1405946319345&id=0


Καλή επιτυχία! Περιμένουμε τις 

παρατηρήσεις σας 

Καλή επιτυχία!  

Περιμένουμε τις παρατηρήσεις σας ! 



Aνίχνευση βολίδων στο Δία και στον Κρόνο 
με το πρόγραμμα DeTeCt 

 



• …. μπορεί να υπάρχουν αρκετές καταγεγραμμένες συγκρούσεις σε βίντεο 
ερασιτεχνών που δεν έχουν βρεθεί ακόμη.  

• Προτείνουμε λοιπόν τη χρήση των εργαλείων και για την ανίχνευση 
συγκρούσεων σε ήδη υπάρχοντα βίντεο και ένα πρόγραμμα για τη συλλογή 
πληροφοριών από την παραπάνω ανάλυση έτσι ώστε να βρεθεί ένα κάτω όριο στην 
εκτίμηση του ρυθμού πρόσπτωσης παρατηρήσιμων γεγονότων [31].

•  Μέχρι και τον Ιούνιο του 2014, έχουν αναλυθεί 21299 βίντεο από 41παρατηρητές 
συνολικής διάρκειας τουλάχιστον 21 ημερών καταγραφών μεταξύ του 2004 -2014. 

εχρι στιγμής ο παρατηρήσιμος ρυθμός πρόσπτωσης στο Δία
 μικρότερος από 1 ανά 60 γήινες μέρες. 

• Αυτή η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών – ερασιτεχνών συνεισφέρει ενεργά στην 
επιστημονική μελέτη των συγκρούσεων στο Δία. 



Αναφορές 

[1] http://www.theimagingsource.com/en_US/products/software/ 

[2] http://firecapture.wonderplanets.de/ 

[3] http://www.astronomie.be/registax/download.html 

[4]  http://www.autostakkert.com/wp/download/ 

[5] http://jupos.org/gh/download.htm 

[6] http://www.adobe.com/products/photoshop.html 

[7] Predicting astronomical seeing in the UK- Damian Peach 

http://www.damianpeach.com/images/articles/predictseeing/JBAA%20116-1%20Peach.pdf 

[8] The Atmosphere and Observing UK - Damian Peach 

http://www.damianpeach.com/seeing1.htm 

[9] Planetary Imaging and Image Processing-Mike Salway 

http://www.iceinspace.com.au/63-306-0-0-1-0.html 

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

 

 

Ελπίζω να βοήθησα…. 
Καλές παρατηρήσεις ! 

http://www.adobe.com/products/photoshop.html
http://www.damianpeach.com/images/articles/predictseeing/JBAA 116-1 Peach.pdf
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