ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1, 2005

Δραστηριότητες του Συλλόγου
Απολογισμός Παρατηρήσεων
2003-2004
Κομήτης C/2001 Q4 (NEAT)
Λεοντίδες 2002
Αντίθεση Άρη 2003
δ Κηφέα και ρ Κασσιόπης

Οδηγός Παρατήρησης Ήλιου
Ο Barnard και η ακεραιότητα ως επιστημονική αρετή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 1, 2005
Περιεχόμενα:
Προλεγόμενα…
Μαραβέλιας Γρηγόρης
Δραστηριότητες του Συλλόγου
Αλεξόπουλος Ηλίας
Παρατήρηση Κομητών και ο Κομήτης C/2001 Q4 (NEAT)
Καρδάσης Μάνος
Λεοντίδες 2002 – Αποτελέσματα Ελληνικών Παρατηρήσεων
Γεωργόπουλος Πέτρος
Η Περιηλιακή Αντίθεση του Πλανήτη Άρη
Στέλλας Ν. Ιάκωβος
Οπτική Παρατήρηση Μεταβλητών: ρ Κασσιόπης και δ Κηφέα την Περίοδο
Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2003
Μαραβέλιας Γρηγόρης
Οδηγός Οπτικής Παρατήρησης του Ήλιου
Στρίκης Ιάκωβος-Μάριος
Ο E. E. Barnard, η έκλειψη του Ιαπετού από το δακτύλιο C του Κρόνου και
η ακεραιότητα ως επιστημονική αρετή
Στέλλας Ν. Ιάκωβος
Απολογισμός Παρατηρήσεων 2003-2004
Αλεξόπουλος Ηλίας, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Καρδάσης Μάνος

1
2
5
11
16
35
41
45
51

Εικόνες Εξωφύλλου (πάνω προς τα κάτω και αριστερά προς τα δεξιά):






Λευκή Κηλίδα στον Κρόνο / Δ. Κολοβός / σελ. 51
Νότια Πολική Επικάλυψη στον Άρη / Π. Γεωργόπουλος / σελ. 16
Χάρτης του Άρη / ΣΕΑ / σελ. 16
Κομήτης C/2001 Q4 (NEAT) / Δ. Κολοβός / σελ. 5
Εικόνα του Δία / Π. Γεωργόπουλος / σελ. 51

Πνευματικά Δικαιώματα (Copyright) – Άδεια Χρήσης :
Τα παρόν έργο Παρατηρησιακή Αστρονομία Τόμος 1, Τεύχος 1 (2005) από τον δημιουργό
Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (www.hellas-astro.gr) διατίθεται με την άδεια Creative
Commons
Αναφορά
Δημιουργού
Παρόμοια
Διανομή
4.0
Διεθνές
(https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el).
Η άδεια αυτή δίνει το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης, αντιγραφής μέρους ή όλου με κάθε μέσο και
τρόπο, καθώς και τροποποίησης και δημιουργίας πάνω σε αυτό (ακόμα και εμπορικό). Οι όροι χρήσης
της άδεις αυτής είναι η Αναφορά Δημιουργού και Παρόμοια Διανομή.
Για οποιαδήποτε χρήση του αναφέρεται την πηγή ως:
CC-BY-SA (2005,2014) Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας - Παρατηρησιακή Αστρονομία
(www.hellas-astro.gr)

Προλεγόμενα…
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί το επιστέγασμα μια σειράς προσπαθειών πολλών
χρόνων. Με αυτό εισάγουμε για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο μια διαφορετική προσέγγιση και
προοπτική της Ερασιτεχνικής Αστρονομίας που ενώ αναπτύσσεται συνεχώς στο υπόλοιπο κόσμο
στον τόπο μας δεν είχε ανάλογο βήμα μέχρι πρόσφατα. Αυτό βέβαια σε καμία περίπτωση δεν
σημαίνει ότι Ερασιτεχνική Αστρονομία είναι μόνο οι παρατηρήσεις που οδηγούν σε
συμπεράσματα. Πρωταρχικό κίνητρο αποτελεί πάντα η αυθόρμητη αγάπη για τον έναστρο ουρανό
που μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Ένας τρόπος, που κατά την άποψή μας λείπει από
τον ελλαδικό χώρο, είναι η έμφαση στην παρατήρηση. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Σύλλογος
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας μπορεί να δώσει αυτή την διέξοδο στα άτομα που την αποζητούν όχι
σε ανταγωνιστικό κλίμα αλλά με ένα συμπληρωματικό τρόπο στην ήδη πολυετή και επιτυχημένη
πορεία πολλών αστρονομικών συλλόγων στην Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα η κατεύθυνσή μας, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 2 του καταστατικού
ίδρυσης του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α.), είναι:
1. Η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας
στην Ελλάδα καθώς και η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό
σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από
την επιστήμη της Αστρονομίας.
2. Την ανάπτυξη και διάδοση στην Ελλάδα της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας
και των μεθόδων λειτουργίας αυτής, εντός των προαναφερομένων πλαισίων.
3. Το συντονισμό και την πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων και την
συνακόλουθη αρχειοθέτηση, αξιολόγηση και ανάλυση αυτών με δυνατότητα δημοσίευσή
τους.
4. Την διάθεση των εξαγώγιμων παρατηρήσεων και συντασσόμενων μελετών σε
αστρονόμους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές / μαθητές.
Ευελπιστούμε ότι το παρόν πρώτο τεύχος της Παρατηρησιακής Αστρονομίας καταφέρνει να
πετύχει τα παραπάνω, μέσα από μια σειρά άρθρων που καλύπτουν τον χώρο με ευρύτητα.
Έτσι ένα μεγάλο μέρος του εντύπου αφιερώνεται σε εργασίες που παρουσιάζουν αποτελέσματα
παρατηρήσεων που προκύπτουν από ελληνικές παρατηρήσεις. Μια πρώτη γενική ανάλυση του
Άρη στην πιο κοντινή αντίθεση του πλανήτη το 2003 που έχει σαν επιστέγασμα την δημιουργία για
πρώτη φορά ενός χάρτη των σχηματισμών του πλανήτη από υλικό Ελλήνων ερασιτεχνών. Μια
ολοκληρωμένη ανάλυση από ελληνικές παρατηρήσεις της πολύ γνωστής βροχής διαττόντων των
Λεοντιδών. Επίσης εικόνες και ανάλυση της εξέλιξης του κομήτη C/2001 Q4 (NEAT) καθώς και
παρουσίαση δύο πολύ εύκολων για παρατήρηση μεταβλητών αστέρων (δ Κηφέα και ρ
Κασσιόπης).
Ταυτόχρονα, υπάρχουν εργασίες που αν και δεν σχετίζονται με κάποια ανάλυση παρατηρήσεων
δεν ξεφεύγουν από τους σκοπούς μας. Παρουσιάζεται ένας πλήρης οδηγός παρατήρησης του
Ήλιου και παράλληλα ένα ιστορικό κείμενο για τον Ε. Ε. Barnard. Τέλος, ο απολογισμόςπαρουσίαση των δραστηριοτήτων και των παρατηρήσεων των μελών του ΣΕΑ, τόσο συνολικά όσο
και μαζί με τις πλέον πιο σημαντικές παρατηρήσεις, επιλεγμένες για την ποιότητα ή/και τα
αποτελέσματά τους.

Καθαρούς Ουρανούς!

Μαραβέλιας Γρηγόρης

Η. Αλεξόπουλος / Δραστηριότητες του Συλλόγου

Δραστηριότητες του Συλλόγου
Αλεξόπουλος Ηλίας
(ialexopoulos@athens.atmel.com)

Νοέμβριος 2002: Λεοντίδες
Από τις πρώτες συλλογικές παρατηρήσεις του αρχικού πυρήνα του ΣΕΑ αποτέλεσαν οι Λεοντίδες.
Οργανώθηκε μια μικρή εκδρομή από μια τριμελή ομάδα (Γρηγόρης Μαραβέλιας, Πέτρος
Γεωργόπουλος και Νικηφόρος Γεωργιάδης - από αριστερά στην φωτογραφία), στη Νότια Πελοπόννησο στο Όρος Ταΰγετος. Οι καταγραφές έγιναν από μια τοποθεσία υψομέτρου 1230μ, με την
μέθοδο της οπτικής καταγραφής διαττόντων. Τα αποτελέσματα, εκτός των άλλων, δημοσιεύτηκαν
στο WGN, το περιοδικό της International Meteor Organisation από τον Π. Γεωργόπουλο.

Λεοντίδες 2002

Μερική Έκλειψη Ηλίου

3ο Πανελλήνιο Συνέδριο

Μάιος 2003: Μερική Έκλειψη Ηλίου
Ομαδική παρατήρηση της μερικής έκλειψης Ηλίου το Μάιο του 2003 στον Υμηττό.
Στην ομάδα συμμετείχαν (από αριστερά στην φωτογραφία) οι Πέτρος Γεωργόπουλος, Ηλίας Αλεξόπουλος, Γρηγόρης Μαραβέλιας, Μάνος Καρδάσης. Χρησιμοποιήθηκαν τρία τηλεσκόπια, κιάλια
και διάφορες φωτογραφικές μηχανές.
Οκτώβριος 2003: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας
Από τις 17-19 Οκτωβρίου διεξήχθη με επιτυχία το τρίτο πανελλήνιο συνέδριο ερασιτεχνικής
αστρονομίας στην Χαλκιδική υπό την αιγίδα του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας της Θεσσαλονίκης.
Εκεί ήταν και η πρώτη συμμετοχή του ΣΕΑ ως θεσμοθετημένου συλλόγου. Η έκθεση των
παρατηρήσεων είχε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων όπως Ήλιος, Άρης, Δίας, διάττοντες και
μεταβλητούς αστέρες. Επίσης δυναμική ήταν η παρουσία του συλλόγου με τις εισηγήσεις που
παρουσίασε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, καλύπτοντας θέματα όπως οι παρατηρήσεις
διαττόντων, πλανητών (Αφροδίτη), Ήλιου, υπερκαινοφανών. Οι εισηγήσεις του συλλόγου έδωσαν
μια έμφαση στην παρατηρησιακή αστρονομία συμπληρώνοντας τις θεματικές ενότητες του
συνεδρίου.
Η αποτίμηση των εισηγήσεων έγινε από τον καθηγητή αστρονομίας του Α.Π.Θ. κ. Ιωάννη
Σειραδάκη. Τα εύσημα που μας απέδωσε: "Συγχαρητήρια για τις επιστημονικές εργασίες που μας
παρουσιάσατε, συνεχίστε έτσι" αποτελούν αν μη τι άλλο την καλύτερη επιβράβευση των κόπων
μας δεδομένου ότι προέρχονταν από έναν επιφανή επιστήμονα με πολύ σημαντικό παρατηρησιακό
έργο παγκοσμίου βεληνεκούς.

Αναμνηστική φωτογραφία: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας.
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Νοέμβριος 2003: Ίδρυση του Σ.Ε.Α.
Η επίσημη ίδρυση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α.) έγινε το Νοέμβριο του
2003 (αποδοχή από το πρωτοδικείο). Παραθέτουμε τους βασικούς άξονες της ίδρυσης του όπως
αναφέρονται άρθρο 2 του καταστατικού.
• Η συστηματική μελέτη και προαγωγή της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας
στην Ελλάδα καθώς και η συμβολή στην κατανόηση και προσέγγιση από το κοινωνικό
σύνολο των αστρονομικών φαινομένων, στα πλαίσια που ευρύτερα υπαγορεύονται από
την επιστήμη της Αστρονομίας.
• Την ανάπτυξη και διάδοση στην Ελλάδα της παρατηρησιακής ερασιτεχνικής αστρονομίας
και των μεθόδων λειτουργίας αυτής, εντός των προαναφερομένων πλαισίων.
• Το συντονισμό και την πραγματοποίηση αστρονομικών παρατηρήσεων και την
συνακόλουθη αρχειοθέτηση, αξιολόγηση και ανάλυση αυτών με δυνατότητα δημοσίευσή
τους.
• Την διάθεση των εξαγώγιμων παρατηρήσεων και συντασσόμενων μελετών σε
αστρονόμους, εκπαιδευτικούς και φοιτητές / μαθητές.
Την 24/01/2004 διεξήχθησαν και οι πρώτες αρχαιρεσίες του ΣΕΑ για την ανάδειξη του πρώτου
ΔΣ που έχει την εξής σύνθεση:
Πρόεδρος: Στέλλας Ν. Ιάκωβος
Αντιπρόεδρος: Γεωργόπουλος Πέτρος
Γραμματέας: Μπελιάς Γιάννης
Ταμίας: Καρδάσης Μάνος
Υπεύθυνος Εκδόσεων & Δημοσίων Σχέσεων: Μαραβέλιας Γρηγόρης
Μέλος: Αλεξόπουλος Ηλίας
Μέλος: Στρίκης Ιάκωβος-Μάριος
Νοέμβριος 2003: Λεοντίδες
Συμμετείχαν οι Πέτρος Γεωργόπουλος (δεξιά στην φωτογραφία) και Γρηγόρης Μαραβέλιας, οι
οποίοι κατευθύνθηκαν για μια ακόμη φορά στη Νότια Πελοπόννησο στο Όρος Ταΰγετος,
πραγματοποιώντας καταγραφές από την ίδια τοποθεσία με το 2002 και με την ίδια μέθοδο
(υψόμετρο 1230μ, οπτική καταγραφή διαττόντων).

Λεοντίδες 2003

Το 6΄΄ Διοπτρικό

Δεκέμβριος 2003: Πρώτο «Ελληνικό» φως για ένα 6" F/15 διοπτρικό αχρωματικό τηλεσκόπιο
Η περίπτωση ήταν ιδιαίτερη καθώς επρόκειτο για ένα σπάνιο πια (εκτός παραγωγής) διοπτρικό
τηλεσκόπιο κατασκευής της εταιρείας Cave Optical σε ισημερινή στήριξη ASTROLA με αντικειμενικό αχρωματικό κατασκευής A. E. Jeagers. Το τηλεσκόπιο ανήκει στον βετεράνο ερασιτέχνη
αστρονόμο και μέλος του ΣΕΑ Frederick N. Ley.
Στη γιορτή της εγκατάστασης συμμετείχαν πολλά άτομα του συλλόγου δεδομένου και του
μεγέθους του τηλεσκοπίου που απαιτούσε προσεκτικές και μελετημένες κινήσεις. Παρόντες ήταν
οι Ιάκωβος Στέλλας, Frederick N. Ley, Ιάκωβος Στρίκης, Βασίλης Λεντής, Γιάννης Μπελιάς.
Ιανουάριος 2004: Εκδήλωση «Αρμαγεδδών»
Αντιπροσωπεία του συλλόγου παρέστη στην κοπή πίτας που διοργάνωσε ο σύλλογος μικροπωλητών «Αρμαγεδδών» για την χορηγία χρηματικού ποσού προς τον σύλλογο. Εκφράζουμε τις
βαθύτατες ευχαριστίες μας για αυτή την προσφορά.
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Ημερίδα Ωρίωνα
Απρίλιος 2004: Ημερίδα ''Αστροφωτογραφία Μικρο - Μακροφωτογράφιση'' Ωρίωνα
Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας 'Ωρίων' διοργάνωσε ημερίδα με θέμα ''Αστροφωτογραφία
μικρο - μακροφωτογράφιση'' με σημαντική παρουσία του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας.
Η συμμετοχή του Σ.Ε.Α πλαισιώθηκε από 6 συνολικά μέλη με ομιλίες και έκθεση φωτογραφιών.
Παρόντες ήταν (από αριστερά στην φωτογραφία) οι Ιάκωβος Στρίκης, Ιάκωβος Στέλλας, Γρηγόρης
Μαραβέλιας, Γιάννης Μπελιάς, Πέτρος Γεωργόπουλος, Χάρης Σταυρινός.
Ιούνιος 2004: Διάβαση Αφροδίτης
Για την παρατήρηση του φαινομένου της διάβασης της Αφροδίτης έγιναν παραπάνω από μια
συγκεντρώσεις σε διαφορετικούς χώρους συγχρόνως.
Μια ομάδα ήταν (από αριστερά στην φωτογραφία) οι Μάνος Καρδάσης και Μανώλης Κρίκης στη
Γλυφάδα με ένα 10’’ LX200 (Ηλιακό φίλτρο).

1η Ομάδα - Γλυφάδα.

2η Ομάδα - Δάφνη.

Η δεύτερη ομάδα ήταν στη Δάφνη όπου συμμετείχαν (από αριστερά στην φωτογραφία) οι Fred N.
Ley, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Μπελιάς Γιάννης, Στέλλας Ιάκωβος, με τα εξής τηλεσκόπια: 10" LX200 Meade (Ηλιακό φίλτρο) με 60mm Coronado Maxscope και διοπτρικό 130mm F/10.8 (Ηλιακό
φίλτρο), αριστερά και δεξιά αντίστοιχα στην φωτογραφία.
Επίσης ανεξάρτητες παρατηρήσεις είχαμε από τον Δημήτρη Κολοβό (Ίλιον/Αθήνα) και από τον
Πέτρο Γεωργόπουλο από Κεφαλονιά με C-11 SCT (Ηλιακό φίλτρο).
Αξίζει να σημειωθεί η συμμετοχή του συλλόγου στο διεθνές δίκτυο VT-2004 για την διάβαση της
Αφροδίτης.
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Παρατήρηση Κομητών και ο Κομήτης C/2001 Q4 (NEAT)
Καρδάσης Μάνος
(astromanos2002@yahoo.gr)

Καλλιτεχνική απεικόνιση κομήτη (Ιωάννης Καρδάσης-ΣΕΑ)
Περίληψη
Σύντομη αναφορά στα οπτικώς παρατηρούμενα μεγέθη ενός κομήτη. Παρουσίαση της εξέλιξης
αυτών στον φωτεινό κομήτη C/2001 Q4 (ΝΕΑΤ) από την ανακάλυψη του τον Αύγουστο του 2001,
το περίγειό του και μέχρι το Σεπτέμβριο του 2004. Παρουσίαση της συνολικής καμπύλης φωτεινότητας που προκύπτει από οπτικές και φωτογραφικές παρατηρήσεις της Βritish Αstronomical
Αssociation (BAA) και του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ).
1. Εισαγωγή
"Αστέρια με κόμη", "δράκοντες", "σπαθιά" ή "φίδια τ' ουρανού". Αυτές ήταν μερικές περιγραφές
των κομητών από την αρχαιότητα. Συνήθως προοιώνιζαν έλευση κακών γεγονότων και μεγάλων
καταστροφών. Οι καταγραφές που υπάρχουν φυσικά μέχρι και τον 17ο αιώνα αναφέρονται στους
πολύ φωτεινούς κομήτες που εντυπωσίαζαν τους παρατηρητές χωρίς σχετικά βοηθήματα. Με την
εμφάνιση όμως του τηλεσκοπίου άρχισαν να γίνονται πιο συστηματικές και λεπτομερείς παρατηρήσεις. Κι έτσι ύστερα από χρόνια έρευνας και παρατήρησης από επαγγελματίες και ερασιτέχνες
αστρονόμους κατακτήσαμε τη γνώση που έχουμε σήμερα για τους κομήτες.
Με την μεθοδική μελέτη του ουρανού με κιάλια και τηλεσκόπια είμαστε πλέον σε θέση να ανακαλύπτουμε κομήτες σε μακρύτερες αποστάσεις, κοντά στις τροχιές των εξωτερικών πλανητών
(Εικόνα 1). Κάθε ανακάλυψη κομήτη είναι ένα μοναδικό και απρόβλεπτο στην εξέλιξη γεγονός.
Ιδιαίτερα όταν ένας μακρινός και μικροσκοπικός κομήτης προβλέπεται ότι θα μας πλησιάσει και
πιθανώς να είναι φωτεινός, τότε η προσδοκία και το ενδιαφέρον κορυφώνεται. Κάπως έτσι
ξεκίνησε το 2001 και η ιστορία του C/2001 Q4 (NEAT).
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2. Παρατηρήσιμα Μεγέθη
Πρέπει να αναφερθούμε, πριν συνεχίσουμε την περιγραφή της εξέλιξης του C/2001 Q4 (NEAT),
τα παρατηρήσιμα μεγέθη ενός κομήτη. Στην οπτική παρατήρηση [1] τα βασικά μεγέθη προς
μέτρηση τα οποία μας βοηθούν στις αναλύσεις είναι τα εξής:
• Το συνολικό μέγεθος φωτεινότητας του κομήτη συγκρινόμενο με άλλα γειτονικά
αστέρια γνωστού μεγέθους (Εικόνα 2).
• Η διάμετρος της κώμης.
• Ο βαθμός συμπύκνωσης (D.C.) σε δεκαβάθμια κλίμακα 0 – 9 που έχει να κάνει με τη
μορφή της κώμης.
• Το μήκος της ουράς ή των ουρών.
• Η γωνία θέσης της ουράς (p.a.) ως προς το Βορρά.

Εικόνα 1:
Ο κομήτης C/2003 G1(LINEAR) σε απόσταση 5 AU από τη
Γη την 1/7/03.
(φωτογραφία Πέτρος Γεωργόπουλος - ΣΕΑ)

Εικόνα 2: O κομήτης κοντά στο πλησιέστερο στη Γη σημείο με άστρα σύγκρισης.
(φωτογραφία Μάνος Καρδάσης - ΣΕΑ)
3. Ανακάλυψη – Ονομασία
Κάθε κομήτης παίρνει το όνομα εκείνου ή εκείνων που τον ανακαλύπτουν. Έτσι έχουμε τον
κομήτη του Halley, West, Hyakutake, Hale-Bopp κτλ.
Τα τελευταία χρόνια, πέραν των παρατηρήσεων από αστρονόμους, έχουν κατασκευαστεί και
λειτουργούν δυο αυτόματα συστήματα ανίχνευσης του ουρανού για αστεροειδή και κομήτες. Το
Near Earth Asteroid Tracking με 2 τηλεσκόπια 1.2μ στο κέντρο έρευνας του διαστήματος στο
Μaui και στο όρος Palomar (ΗΠΑ) και το LINEAR (Lincoln Near Earth Asteroid Research) με ένα
ζεύγος τηλεσκοπίων 1μ το καθένα στο Socorro (ΗΠΑ). Τα αυτοματοποιημένα αυτά προγράμματα
ανίχνευσης είναι ευνόητο να ανακαλύπτουν κάθε χρόνο μεγάλο αριθμό πλανητοειδών καθώς και
κομητών, μιας και λειτουργούν αδιάλειπτα κάθε βραδιά που το επιτρέπει.
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Για κάθε νέο σώμα που ανακαλύπτεται υπάρχει μια κωδική ονομασία η οποία έχει την μορφή
Χ/ΕΤΟΣ.ΑΑn. (όνομα προγράμματος ανακάλυψης ή παρατηρητή), όπου:
• Χ=C (comet) όταν πρόκειται για κομήτη που πιθανόν να επιστρέψει σε περισσότερο από
200 χρόνια, Α=Αστεροειδής, P=κομήτης με περίοδο λιγότερο από 200 χρόνια,
D=κομήτης που έχει εξαφανισθεί.
• ΕΤΟΣ είναι αυτό της ανακάλυψης.
• Το ΑΑ είναι ένα ή δύο λατινικά γράμματα που προσδιορίζουν σε πιο δεκαπενθήμερο του
έτους ανακαλύφθηκε (Α: 1-15 Ιανουαρίου, Β: 16-31 Ιανουαρίου, C: 1-15 Φεβρουαρίου
κ.ο.κ., παραλείπεται μόνο το Ι) και ένα αύξοντα αριθμό που προσδιορίζει τη σειρά
ανακάλυψης μέσα στο δεκαπενθήμερο (πχ. Α1 είναι το πρώτο αντικείμενο που
ανακαλύπτεται το διάστημα 1-15 Ιανουαρίου).
Έτσι στις 24 Αυγούστου 2001 ανακαλύφθηκε ο κομήτης C/2001 Q4 (NEAT) από το πρώτο από
τα δυο αυτοματοποιημένα προγράμματα (το NEAT) σε απόσταση 10.1 AU από τον Ήλιο. Ο
κομήτης είχε μέγεθος 20 (magnitude) και διάμετρο κώμης 8΄΄ (arcsec) σύμφωνα με παρατηρήσεις
με CCD. Η διάμετρος του με βάση την απόστασή του από τη Γη αντιστοιχούσε σε πραγματική
διάμετρο 55000 χλμ !

Εικόνα 3:
Στη καταγραφή των παρατηρήσεων η ώρα
( Γκρίνουιτς U.T. ) γράφεται σαν δεκαδική υποδιαίρεση του
εικοσιτετραώρου. Συνεπώς για μια παρατήρηση στις 18.15
U.T. η ώρα αυτή καταγράφεται 0.76. Αν αυτή γίνει στις 20
Μαΐου τότε έχουμε 20.76 Μαΐου σαν ώρα / ημερομηνία
παρατήρησης.
(φωτογραφία Μάνος Καρδάσης - ΣΕΑ)

4. Εξέλιξη του Κομήτη
Ύστερα από την ανακάλυψη του κομήτη από τους S. H. Pravdo, E. F. Helin και K. J. Lawrence
(Jet Propulsion Laboratory) ακολούθησαν και άλλες παρατηρήσεις από το αστεροσκοπείο Klet και
το αστεροσκοπείο Mc Donald. Κατέγραφαν τον κομήτη σαν 17.8 και 17.3 μέγεθος αντίστοιχα, δηλαδή αρκετά φωτεινότερο από ό,τι η αρχική μέτρηση. Με την ανακοίνωση της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης Νο7695 (28/8/2001) έγινε γνωστή η ανακάλυψη του κομήτη από την ομάδα NEAT.
Μετά τις πρώτες εκτιμήσεις για την τροχιά του, που ήταν προσεγγιστικές με βάση έναν μικρό
αριθμό παρατηρήσεων, οι μετέπειτα εκτιμήσεις προσδιόριζαν το περιήλιο τον Μάιο του 2004 σε
απόσταση περί την 1 AU. Οι προβλέψεις όμως για την φωτεινότητα του κομήτη πιθανολογούσαν
για μια μέγιστη φωτεινότητα μεταξύ 0.0 και 6.0. Αυτό φυσικά σήμανε συναγερμό στην ερασιτεχνική κοινότητα, η οποία προσδοκούσε σε ένα ορατό με γυμνό μάτι κομήτη.
Ο επισκέπτης από το νέφος του Oort πλησιάζοντας αργά άρχισε να γίνεται πιο φωτεινός κατά τη
διάρκεια του 2001 και 2002. Στις αρχές του 2003 ο κομήτης ήταν όμως ακόμα λίγο αμυδρότερος
από το μέγεθος 15. Στο τέλος Μαΐου έφτασε σε μέγεθος 14, στις αρχές Ιουλίου σε μέγεθος 13 και
περίπου 12 στα μέσα Σεπτεμβρίου, με διάμετρο κόμης περίπου 1' (arcmin). Εκείνη την περίοδο
ξεκίνησαν και οι πρώτες οπτικές παρατηρήσεις από ερασιτέχνες αστρονόμους του νοτίου
ημισφαιρίου από όπου ήταν και ορατός. Οι πρώτες CCD εικόνες αυτής της περιόδου άρχισαν να
εμφανίζουν και μια μικρή ουρά (<1'). Καθώς το 2003 έφτανε στο τέλος του, η φωτεινότητα
αυξήθηκε και έφτασε λίγο κάτω από το 10 με διάμετρο κόμης περίπου 2' και μήκος ουράς γύρω
στα 4' με κατεύθυνση ανατολικά.
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Τον Φεβρουάριο στις 19.03 ο J. Shanklin (BAA comet section director) [2,3] από τα νησιά
Falkland, εκτίμησε το μέγεθος του κομήτη 7.2 με 9' κόμη και στις 26 Φεβρουαρίου από την
Ανταρκτική με σχετικά σκοτεινό ουρανό και κιάλια 7.3. Μια πρωινή παρατήρηση του ιδίου στις
16.28 Μαρτίου εκτίμησε την φωτεινότητα ως 6.9 με 10' διάμετρο κόμης, ενώ στις 25.00 η
αναφορά του περιγράφει ότι μέσα από τα 10×50 κιάλια του, ο κομήτης είχε μέγεθος 6.6, διάμετρο
κόμης 9' και παρουσίαζε ουρά 40'. Τον Απρίλιο με μέγεθος <6.0, ήταν πλέον ορατός με γυμνό μάτι
σε σκοτεινό ουρανό.
Τις πρώτες μέρες του Μαΐου άρχισε επιτέλους να είναι ορατός και από την Ελλάδα (Eικόνες
2,3,4,7,8) όπου έκανε δειλά-δειλά την εμφάνισή του χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Η πρώτη παρατήρηση του γράφοντα έγινε από την Βόρειο Εύβοια στις 6.79 και με ένα ζευγάρι μικρά κιάλια
(μόλις 10×25). Ο επισκέπτης μας ήταν πλέον πολύ φωτεινός και η εκτίμησή ήταν 3.0 με κόμη
τουλάχιστον 10' και ουρά 0.5°, παρόλο που ήταν πολύ χαμηλά σε ύψος από τον ορίζοντα. Στις 7
Μαΐου ο κομήτης βρισκόταν στην κοντινότερη απόσταση από την Γη, μόλις 0.321 AU μακριά
(48.000.000 χλμ). Στις 10.82 (Εικόνα 2) από την κορυφή ενός μικρού βουνού 400 μ πάνω από την
Ανάβυσσο και με κιάλια 20×60 η εικόνα του κομήτη ήταν καταπληκτική, με μέγεθος 2.9.

Εικόνα 4: Εικόνες του C/2001 Q4 (NEAT) από τον Δημήτρη Κολοβό - ΣΕΑ.
Η κόμη του είχε ένα υπέροχο λευκό χρώμα με μια πυκνή μορφή στο κέντρο, η οποία γινόταν
ομοιόμορφα αραιότερη προς τα άκρα (7', DC 6). Παρουσίαζε ουρά τουλάχιστον 0.5° με γωνία
125º (Β→Α). Άλλοι παρατηρητές, τόσο οπτικά όσο και με μέτρηση της ουράς στο φωτογραφικό
φιλμ, καταγράφουν μια ουρά της τάξης των 2-3º. Κάποιοι αναφέρουν ουρά ως και 6º που
αντιστοιχεί σε ένα πραγματικό μήκος της τάξης των 6.000.000χλμ. Ο κομήτης μπορούσε να γίνει
ορατός με γυμνό μάτι σαν ένα μικρό πυκνό στρογγυλό νέφος κοντά στον Προκύωνα. Με φόντο
τον μαύρο σκοτεινό ουρανό, η εικόνα του μέσα από ένα ζευγάρι κιάλια ήταν μια αξέχαστη
εμπειρία! Εκείνες τις μέρες η πραγματική διάμετρος της κόμης έφτασε τα 500.000 χλμ. Τις
επόμενες μέρες του μήνα η παρατήρηση συνεχίστηκε από τη περιοχή της Γλυφάδας (Αττική) με
αρκετή φωτορύπανση, καθώς απομακρύνονταν από τη Γη και η φωτεινότητα ολοένα και
μειωνότανε. Έτσι οι εκτιμήσεις έχουν: 18.79 Æ 3.8, 20.81 Æ 4.2, 26.81 Æ 4.5. Στις αρχές Ιουνίου
(6.81) η εκτίμηση της φωτεινότητάς του ήταν 5.6 σε ένα ουρανό με πολύ υγρασία και σχετική
φωτορύπανση ενώ στις 12.9 η εκτίμηση του J.Shanklin είναι 6.1 με 0.5° ουρά [2,3].
Κατά τη διάρκεια όλου του καλοκαιριού παρέμεινε ένα εύκολο αντικείμενο για κιάλια ενώ από τα
μέσα Σεπτεμβρίου πια με μέγεθος περίπου 10 ήταν απαραίτητο τηλεσκόπιο. Πάνω από 1000
αναφορές παρατηρητών της ΒΑΑ δίνουν μια μη διορθωμένη καμπύλη φωτεινότητας:
5.7 log+5logd+6.2logr. (Εικόνα 6)
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5. Παρατηρήσεις Κομητών ΣΕΑ
Παράλληλα με τον κομήτη C/2001 Q4 (NEAT) παρητηρήθηκαν επίσης οι C/2003 G1(LINEAR),
C/2003 Η1 (LINEAR), C/2003 Η3 (ΝΕΑΤ), C/2002 V1 (NEAT), C/2002 T7 (LINEAR), C/2003
K4 (LINEAR).
Συνολικά ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας πραγματοποίησε την περίοδο 2003-2004 27
παρατηρήσεις κομητών.

Εικόνα 5: Η καμπύλη φωτεινότητας του C/2001Q4 (NEAT) την περίοδο κοντά στο μέγιστο (από τον
Seiihi Yoshida [4]) με προσθήκη των παρατηρήσεων του ΣΕΑ για σύγκριση.

Εικόνα 6: Η συνολική καμπύλη φωτεινότητας του C/2001Q4 (NEAT) από τις παρατηρήσεις της
British Astronomical Association (BAA).
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Εικόνες 7 και 8: O κομήτης C/2001Q4 (NEAT) με τηλεφακό και μέσα από τηλεσκόπιο
(φωτογραφίες Δημήτρης Κολοβός)

Αναφορές – Πηγές:
[1] Καρδάσης Μάνος, Σύντομος Οδηγός Παρατήρησης Κομητών,
(http://www.hellas-astro.gr/article.php?id=59&topic=comets&subtopic=)
[2] Shanklin Jonathan, Comet Prospects for 2004, The Comet's Tale BAA, vol 10, no2, issue 20, p.
13-17 (2003)
[3] Shanklin Jonathan, Review of Comet Observations for 2001 April - 2004 October, The Comet's
Tale BAA, vol 8-11, issues 16-22, (2001) – (2004)
[4] Yoshida Seiichi, Analysis of C/2001 Q4 (NEAT),
(http://www.aerith.net/comet/catalog/2001Q4/2001Q4.html)
[5] Edberg J. Stephen and Levy H. David, Observing Comets, Asteroids, Meteors, and the Zodiacal
Light, Cambridge Unversity Press, (1994)
[6] Kammerer Andreas, Analysis of C/2001 Q4 (NEAT),
(http://www.fg-kometen.de/C2001Q4/01q4eaus.htm)
[7] Kronk Gary, Cometography,
(http://cometography.com/lcomets/2001q4.html)
[8] Ροβίθης Πέτρος, Οι Κομήτες και ο Κομήτης του Halley, Ωρόρα, (1985)
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Λεοντίδες 2002 – Αποτελέσματα Ελληνικών Παρατηρήσεων
Γεωργόπουλος Πέτρος
(petros1gr@netscape.net)

Περίληψη
Σε αυτή την εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των Ελληνικών παρατηρήσεων της
καταιγίδας των Λεοντιδών για το έτος 2002. Η ανάλυση βασίζεται σε 875 καταγεγραμμένους
διάττοντες και σε 2½ ώρες οπτικών παρατηρήσεων, μιας μικρής ομάδας παρατηρητών, την νύκτα
18-19/11/2002. Τα αποτελέσματα δείχνουν την εμφάνιση ενός απότομου μεγίστου δραστηριότητας
με ZHR=3000 και FWHM=20min στις 4:10UT (αρκετά μικρότερο σε διάρκεια και λίγο
καθυστερημένο σε σχέση με ότι προέβλεπαν τα θεωρητικά μοντέλα). Επιπλέον ο δείκτης
πληθυσμού r εμφάνισε πολύ χαμηλές τιμές πριν το μέγιστο (r=1.2) και αυξήθηκε μέσα σε αυτό
(r=1.8 –οι τυπικές τιμές για τις Λεοντίδες είναι r=2.0-2.5).
1. Εισαγωγή
Η μελέτη των διαττόντων έκανε ένα μεγάλο άλμα τα τελευταία 3-4 χρόνια με την δυνατότητα
ακριβούς πρόβλεψης της δραστηριότητας που παρουσιάζουν οι Λεοντίδες. Αυτό οφείλεται σε
υπολογιστικά μοντέλα που λαμβάνοντας υπόψη την δυναμική εκτόξευσης των μετεωροειδών στο
μεσοπλανητικό διάστημα και τις δυνάμεις που ασκούνται σε αυτά από τον Ήλιο και τους πλανήτες
υπολογίζουν την ακριβή μετέπειτα πορεία τους. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια, μετά την πρώτη
επιτυχή πρόβλεψη για την δραστηριότητα των Λεοντιδών του 1999 από τους Asher & McNaught,
υπάρχουν αρκετοί ερευνητές οι οποίοι χρησιμοποιούν διάφορα μοντέλα για αυτό τον σκοπό, όπως
οι Lyytinen & van Flandern, o Jenniskens και ο Vaubaillon.
Για το έτος 2002 τα θεωρητικά μοντέλα αυτά προέβλεπαν δύο μέγιστα δραστηριότητας, ένα
περίπου στις 4:00UT (ή λίγο νωρίτερα) και ένα μετά τις 10:30UT. Αυτό που θα μπορούσε να είναι
παρατηρήσημο από την Ελλάδα ήταν το πρώτο.
2. Παρατηρήσεις
Για την παρατήρηση των Λεοντιδών οργανώθηκε μια μικρή εξόρμηση από μια τριμελή ομάδα
(Πέτρος Γεωργόπουλος, Γρηγόρης Μαραβέλιας και Νικηφόρος Γεωργιάδης), αρχικά προς τα Ιόνια
νησιά, μια και το δυτικότερο γεωγραφικό πλάτος τους θα επέτρεπε παρατήρηση μεγαλύτερου
μέρους του αναμενόμενου μεγίστου. Ωστόσο, ο καιρός δεν βοηθούσε ιδιαίτερα καθώς τις
προηγούμενες μέρες παρουσιάζονταν ομίχλες, ενώ εικόνες μετεωρολογικού δορυφόρου έδειχναν
ότι τα ξημερώματα της 19ης κακοκαιρία ερχόταν από την Ιταλία… Με αυτά τα δεδομένα το
απόγευμα αποφασίστηκε να κατευθυνθούμε προς την Νότια Πελοπόννησο στο Όρος Ταΰγετος. Το
βράδυ φεύγοντας από την Σπάρτη προς το βουνό διαπιστώσαμε ότι είχε αρχίσει να σχηματίζεται
πυκνή ομίχλη, στα χαμηλά υψόμετρα. Η στάθμη συμπύκνωσης φαινόταν να είναι γύρω στα 1000μ,
έτσι όταν ανεβήκαμε σε ένα ικανοποιητικό υψόμετρο ο ουρανός ήταν πολύ διαυγής και η υγρασία
πολύ χαμηλή. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό καθώς η βροχή των Λεοντιδών συνέπιπτε με την
πανσέληνο και διαφορετικά το LM (Limiting Magnitude: το μέγεθος του αμυδρότερου αστέρα που
μπορεί να δει κανείς) θα ήταν πολύ μικρό. Με αυτές τις εξαιρετικές (δεδομένου των περιστάσεων)
συνθήκες είχαμε όλη την νύκτα ανέφελο ουρανό και LM=5.1 ακόμα και με την Σελήνη σχεδόν να
μεσουρανεί. Βεβαίως η τεχνική ήταν η παρατήρηση να γίνεται σε μεγάλες αποστάσεις από την
Σελήνη η οποία πρέπει να είναι εκτός του οπτικού πεδίου του παρατηρητή… Ωστόσο η
πανσέληνος δύσκολα μπορεί να αποφευχθεί και σίγουρα δημιούργησε πρόβλημα στην ακρίβεια
των καταγραφών.
Οι καταγραφές έγιναν από μια τοποθεσία υψομέτρου 1230μ, με συντεταγμένες 37ο04.5’Ν,
22ο15.3’Ε, με την μέθοδο της απαρίθμησης των διαττόντων. Ο συγγραφέας χρησιμοποίησε
κασετόφωνο, ενώ ο Γρ. Μαραβέλιας αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει χαρτί και μολύβι λόγω
εμπλοκής στο κασετόφωνό του από την αρχή της παρατήρησης. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην
προλαβαίνει να σημειώσει λαμπρότητες για τους διάττοντες από τις 4:03UT και έπειτα.
3. Μεθοδολογία Ανάλυσης Παρατηρήσεων
Διεθνώς η ροή των διαττόντων (δηλ. διάττοντες ανά ώρα) μετριέται με βάση το ZHR (Zenithial
Hourly Rate) το οποίο ορίζεται σαν ο αριθμός των διαττόντων που βλέπει ένας μέσος παρατηρητής
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σε ένα ουρανό με LM=6.5 όταν το ακτινοβόλο σημείο βρίσκεται στο ζενίθ. Η αναγωγή των
μετρήσεων σε ZHR είναι απαραίτητη για να μπορούν τα αποτελέσματα διαφόρων παρατηρητών να
είναι μεταξύ τους συγκρίσιμα. Ωστόσο αυτή η αναγωγή προϋποθέτει τον υπολογισμό του δείκτη
πληθυσμού r, ο οποίος ορίζεται σαν ο λόγος του αριθμού των διαττόντων που παρατηρούνται με
λαμπρότητες που διαφέρουν κατά +1mag –δηλ. αν N(m) η συνάρτηση που δίνει των αριθμό των
διαττόντων συναρτήσει της λαμπρότητας m, τότε r= N(m+1)/N(m). Με άλλα λόγια η κατανομή
λαμπροτήτων των διαττόντων είναι γενικά εκθετική και το r είναι η βάση, δηλ. N(m) ∝ rm.

Η ομάδα παρατήρησης (από αριστερά):
Γρηγόρης Μαραβέλιας, Πέτρος Γεωργόπουλος και Νικηφόρος Γεωργιάδης.
Όμως, η κατανομή που καταρτίζεται από την ανάλυση των παρατηρήσεων n(m) διαφέρει, μια και
ένας παρατηρητής δεν ανιχνεύει με την ίδια ικανότητα διάττοντες όλων των λαμπροτήτων, αλλά
όσο πιο αμυδρός ένας διάττοντας είναι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να του διαφύγει.
Έτσι, αν η πιθανότητα ανίχνευσης δίνεται από την p(m-LM), τότε n(m)=N(m)p(m-LM).
Αν λοιπόν έχουμε δύο παρατηρητές με LM1 και LM2=LM1+x αντίστοιχα, τότε θα μετρούν ο ένας
σχετικά με τον άλλο:

N LM 2 =

−∞

−∞

m = LM 2

m = LM1 + x

∑ N (m) p(LM 2 − m) = ∑ N (m) p( LM 1 + x − m) ⎯⎯m=⎯j+⎯x →
−∞

N LM 2 =

∑ N ( j + x) p(LM 1 − j) ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯→ N LM
(ορ ) N ( j + x ) = r x N ( j )

j = LM1

⇒ N LM 2 = r x N LM1 ⇒

N LM 2 = r LM 2 − LM1 N LM1

2

=r

x

−∞

∑ N ( j) p(LM 1 − j) ⇒

j = LM1

(1)

Συνεπώς σύμφωνα με την σχέση (1) αν έχουμε παρατηρήσεις με LM1=LM και ανάγουμε σε
LM2=6.5 για ZHR, τότε πολλαπλασιάζουμε με το διορθωτικό παράγοντα:
cm = r 6.5 − LM
(2)
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Επίσης όταν το ακτινοβόλο σημείο δεν είναι πολύ χαμηλά και ο παρατηρητής κοιτάζει ψηλά στον
ουρανό (όχι κοντά στον ορίζοντα) τότε το κομμάτι της ατμόσφαιρας που παρατηρεί μπορεί να
θεωρηθεί μια επίπεδη επιφάνεια και συνεπώς η ροή που παρατηρείται μεταβάλλεται με το νόμο
του ημίτονου του ύψους του ακτινοβόλου. Άρα για να ανάγουμε σε ακτινοβόλο στο ζενίθ
πολλαπλασιάζουμε με τον διορθωτικό παράγοντα (όπου h το ύψος του ακτινοβόλου):

ch =

1
ημ (h)

(3)

4. Κατανομές Λαμπρότητας
Στα Διαγράμματα 1.a-d παραθέτονται οι κατανομές λαμπρότητας ανά παρατηρητή για
επιλεγμένες χρονικές περιόδους (Πίνακας 1) και σημαίνονται για κάθε καμπύλη το μέσο της
περιόδου σε ημερομηνία UT. Για εύκολη σύγκριση σε κάθε διάγραμμα έχουν τοποθετηθεί μαζί
τρεις διαδοχικές χρονικές περίοδοι, ενώ οι κατανομές έχουν κανονικοποιηθεί (για αυτό ο
κατακόρυφος άξονας γίνεται πιθανότητα να παρατηρηθεί διάττοντας λαμπρότητας m).
Από την σύγκριση των Διαγραμμάτων 1a,1c που αναφέρονται στην περίοδο πριν το μέγιστο, με τα
1b,1d που δείχνουν τις κατανομές στην αρχή και μέσα στο μέγιστο, μπορεί κανείς να διαπιστώσει
ότι στο μέγιστο υπάρχει σαφής ενίσχυση των αμυδρών διαττόντων. Ενώ, πριν από αυτό υπήρχε
ένας πληθυσμός πολύ λαμπρών διαττόντων (βολίδες, -4mag και λαμπρότεροι) που κατά το μέγιστο
εξαφανίζεται εντελώς.
Περαιτέρω, ανάλυση των κατανομών έγινε για τον υπολογισμό του δείκτη πληθυσμού r,
υπολογίζοντας την καμπύλη της μορφής f(x)=Arx που ταιριάζει καλύτερα στα δεδομένα (με τη
μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων). Βέβαια όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο 3, επειδή υπάρχει
διαφορετική πιθανότητα ανίχνευσης ανάλογα τη λαμπρότητα του διάττοντα, το ταίριασμα
περιορίστηκε μέχρι διάττοντες λαμπρότητας LM-3, δηλαδή +2mag.
Σύμφωνα με το [1] η πιθανότητα ανίχνευσης είναι 80% για LM-3, 30% για LM-2 και μόλις 7%
για LM-1… Μάλιστα η μορφή που έχουν οι κατανομές των Διαγραμμάτων 1b, 1d με την απότομη
πτώση του αριθμού των διαττόντων μετά από ένα μέγιστο στο +3mag, οφείλεται ακριβώς στο ότι η
πιθανότητα ανίχνευσης μειώνεται δραματικά και δεν πρόκειται για μια ιδιότητα της πραγματικής
κατανομής λαμπροτήτων (και μαζών) των μετεωροειδών που προκαλούν τις Λεοντίδες. Επίσης,
αξίζει να παρατηρηθεί ότι στα Διαγράμματα 1a και 1c οι αμυδροί διάττοντες μειώνονται πριν από
το LM-2 που αναμένουμε –ιδίως στο 1c για τον ΜΓ. Αυτό κατά πάσα πιθανότητα οφείλεται στους
πολύ φωτεινούς διάττοντες που αποσπούν την προσοχή του παρατηρητή και στο πολύ χαμηλό r.
Τα αποτελέσματα των υπολογισμών παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 2, όπου αποκαλύπτεται η
σταδιακή αύξηση του r καθώς φτάνουμε το μέγιστο της δραστηριότητας.
Το φαινόμενο αυτό της αύξησης του r καθώς πλησιάζουμε σε μέγιστο δραστηριότητας έχει
παρατηρηθεί και στις προηγούμενες καταιγίδες που παρουσίασαν οι Λεοντίδες τα προηγούμενα 3
χρόνια. Από ότι φαίνεται οι καταιγίδες δημιουργούνται με ενίσχυση του αριθμού των αμυδρότερων διαττόντων –ένα φαινόμενο που μέχρι τώρα δεν έχει εξηγηθεί…
5. H Ροή Συναρτήσει του Χρόνου
Όπως εξηγήθηκε στην παράγραφο 3, η ροή των διαττόντων μετριέται με βάση ένα στάνταρ
μέγεθος, το ZHR. Στην ίδια παράγραφο αναπτύχθηκε η μεθοδολογία αναγωγής των παρατηρήσεων
σε ZHR και οι διορθώσεις που πρέπει να εφαρμοστούν. Με βάση τον δείκτη πληθυσμού r που
υπολογίστηκε από τις κατανομές λαμπρότητας στην παράγραφο 4 έγινε και ο υπολογισμός του
ZHR, πρώτα ανά παρατηρητή και έπειτα υπολογίστηκε και το μέσο ZHR.
Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 3 όπου οι κουκίδες σημαίνουν τις τιμές που
προκύπτουν από τα παρατηρησιακά δεδομένα και η μαύρη γραμμή είναι το μέσο ZHR. Όπως
μπορεί να διαπιστωθεί οι παρατηρήσεις είναι γενικά σε πάρα πολύ καλή συμφωνία μεταξύ τους
και αποκαλύπτονται κάποια δευτερεύοντα μέγιστα…
Τα σφάλματα στο ZHR έχουν υπολογιστεί από την σχέση (όπου Δm=6.5-LM):

δΝ = Ν + (

∂Ν
N
N =cr Δm
δr ) 2 ⎯⎯ ⎯ ⎯→ δΝ = Ν + (Δm δr ) 2
∂r
r

(4)

Παρατηρησιακή Αστρονομία, 1, 1, (2005) - 13

Π. Γεωργόπουλος / Λεοντίδες 2002 – Αποτελέσματα Ελληνικών Παρατηρήσεων

Διάγραμμα 1: (a, b) Κατανομές λαμπροτήτων για κάποιες χρονικές περιόδους που σημαίνονται με
την ημερομηνία (σε UT), για τους παρατηρητές Γεωργόπουλο Πέτρο (ΓΠ) και (c, d) Μαραβέλια
Γρηγόρη (ΜΓ).
Πίνακας 1
UT Time & r
Date
2:00-3:00
1,20 ± 0,1
(19,10417)
3:00-3:30
1,33 ± 0,2
(19,13542)
3:30-3:45
1,28 ± 0,1
(19,15104)
3:45-3:55
1,48 ± 0,1
(19,15972)
3:55-4:05
1,80 ± 0,4
(19,16667)

Διάγραμμα 2: Η μεταβολή του δείκτη πληθυσμού r συναρτήσει του χρόνου.
όπου ο όρος Ν οφείλεται σε στατιστικά αίτια (στατιστική Poisson) ενώ ο δεύτερος όρος απλά
εκφράζει το σφάλμα που εισάγεται λόγω του σφάλματος στην εκτίμηση του r.
Επίσης, στο προφίλ του μέγιστου της δραστηριότητας ταιριάχθηκε (με ελάχιστα τετράγωνα)
Γκαουσιανή καμπύλη (παρουσιάζεται με την γκρι καμπύλη στο Διάγραμμα 3) για την καλύτερη
εκτίμηση της ροής και του χρόνου του μεγίστου, καθώς και για τον υπολογισμό του εύρους
ημισείας τιμής του (FWHM).
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Το αποτέλεσμα ήταν:
ZHRpeak = 2930
Tpeak = 18,17365 (4:10 UT)
σ = 0,005967 Î FWHM = 2.35σ = 20.2min

Διάγραμμα 3: To ZHR συναρτήσει του χρόνου. Οι κουκίδες δείχνουν τις παρατηρησιακές μετρήσεις,
ενώ η μαύρη γραμμή το μέσο ZHR. Η γκρι καμπύλη είναι Γκαουσιανή που ταιριάχθηκε στις
μετρήσεις γύρω από το μέγιστο.
6. Συμπεράσματα
Αυτά τα αποτελέσματα καταδεικνύουν μια σημαντικότατη διαφορά σε σχέση με τα θεωρητικά
μοντέλα, το FWHM είναι πολύ μικρότερο από ότι προβλεπόταν (20min αντί 2h). Ενώ το μέγιστο
ήρθε με μια μικρή καθυστέρηση της τάξεως των 10-15min. Ωστόσο το ZHRpeak είναι αρκετά κοντά
στην τιμή που προέβλεπαν ξεχωριστά οι Lyytinen και Vaubaillon (~3500).
Επίσης επαναλήφθηκε το φαινόμενο όπου πριν την καταιγίδα εμφανίζεται πολύ χαμηλός δείκτης
πληθυσμού (και συνεπώς πολλοί λαμπροί διάττοντες), ενώ μέσα σε αυτή ο δείκτης αυξάνεται με
αποτέλεσμα η καταιγίδα να δημιουργείται ουσιαστικά από τα μικρότερα σωματίδια. Αυτό δείχνει
ότι η δυναμική των συγκεκριμένων ρευμάτων μετεωροειδών στο διάστημα είναι τέτοια που τα
μικρά σωματίδια έχουν κρατηθεί καλά συγκεντρωμένα.
Αναφορές – Πηγές:
[1] Ralf Koschack and Jürgen Rendtel, Determination of Spatial Number Density and Mass Index
from Visual Meteor Observations (ΙΙ), WGN (Journal of IMO) 18:4 (1990).
[2] Rob. H. McNaught and David Asher, Leonid Dust Trail Structure and Predictions for 2002,
WGN (Journal of IMO) 30:5 (2002).
[3] Jérémie Vaubaillon, Activity Level Prediction for the 2002 Leonids, WGN (Journal of IMO)
30:5 (2002).
[4] Rainer Arlt, Vladimir Krumov, Andreas Buchmann, Javor Kac, Jan Verbert, Bulletin 18 of the
International Leonid Watch: Preliminary Analysis of the 2002 Leonid Meteor Shower, WGN
(Journal of IMO) 30:6 (2002).
[5] Arkadiusz Olech, The 2002 Leonids in Poland –preliminary results, WGN (Journal of IMO)
31:1 (2003).
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Η Περιηλιακή Αντίθεση του Πλανήτη Άρη το 2003
Στέλλας Ν. Ιάκωβος
(jnstellas@freemail.gr)

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αφορά την παρουσίαση της γενικής κατάστασης του πλανήτη Άρη κατά την
διάρκεια της Περιηλιακής αντίθεσης του 2003. Χρησιμοποιήθηκαν 116 παρατηρήσεις του
Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (Σ.Ε.Α) και συμπληρώθηκαν με στοιχεία από το διαδίκτυο.
Οι παρατηρήσεις καλύπτουν το εποχιακό φάσμα Άνοιξη - μεγάλο μέρος του Θέρους του Νοτίου
ημισφαιρίου. Έγινε κατάτμηση της περιόδου σε τέσσερα μέρη και μελέτη της διαδικασίας της
μείωσης της Νότιας Πολικής επικάλυψης και της εν γένει ατμοσφαιρικής δραστηριότητας.
1. Εισαγωγή
Η συγκεκριμένη αντίθεση του πλανήτη Άρη ήταν κατ’ εξοχήν περιηλιακή, καθώς συνέπεσε
σχεδόν ακριβώς με το περιήλιό του (28 Αυγούστου 2003) με τον πλανήτη σε απόκλιση -15deg.
49min. και μέγιστο φαινόμενο μέγεθος 25,11 arc.sec. H ελάχιστη απόστασή του από την Γη ήταν
0,37272 Αστρονομικές Μονάδες (Α.Μ.) μια ημέρα πριν (27/8). Η πλησιέστερη αντίθεση του 20ου
αιώνα υπήρξε αυτή του 1924 με μέγιστο φαινόμενο μέγεθος δίσκου 25,11 arc.sec. σε απόσταση
0,37285 Α.Μ. Η διαφορά με αυτήν του 2003 ήταν, όχι οπτικά «αναγνώσιμη» ωστόσο υπαρκτή, της
τάξεως των 20.000 km.
Ο Πίνακας 1, παρουσιάζει τα βασικά φυσικά στοιχεία σε κομβικά σημεία της αντίθεσης του
πλανήτη με κριτήριο το εποχιακό σημείο που αφορά το Νότιο ημισφαίριο του.
Η απόκλιση του πλανήτη σε όλη την διάρκεια της περιόδου με αρνητικό πρόσημο, τον
τοποθέτησε, τουλάχιστον για τους παρατηρητές σε περιοχές με Βόρειο Γεωγραφικό πλάτος,
αρκετά χαμηλά ώστε το προνόμιο ενός πολύ μεγάλου δίσκου (του μέγιστου δυνατού) να
απαλείφεται μερικώς από την θέση του. Βέβαια όπως είναι γνωστό, ο πλανήτης είναι ουσιαστικά
παρατηρήσιμος, από μικρά ερασιτεχνικά τηλεσκόπια, από ένα ελάχιστο φαινόμενο μέγεθος της
τάξεως των 10 arc.sec. Όπως μπορούμε να δούμε από τον Πίνακα 1, το μέγεθος του Άρη έφτασε
σε αυτό το σημείο στις 6 Μαίου του 2003. Αντίστοιχα, κατά την περίοδο της απομάκρυνσής του
από την Γη μετά την αντίθεση, συνέχισε να διατηρεί ένα φαινόμενο μέγεθος μεγαλύτερο ή ίσο
αυτού του ορίου μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου, όπου ξανά το μέγεθός του γίνεται 10 arc.sec. Πρακτικά
δηλαδή, ο πλανήτης ήταν χρήσιμα παρατηρήσιμος ακόμη και από μικρά ερασιτεχνικά τηλεσκόπια
(ανοίγματος 12 - 15εκ.) για λίγο περισσότερο από 7 ολόκληρους μήνες, δίνοντας την ευκαιρία της
συγκέντρωσης ικανών στοιχείων για την ενδελεχή μελέτη αυτής της αξέχαστης αντίθεσης.
Μεγαλύτερα τηλεσκόπια της τάξεως των 25 - 40εκ. με ψηφιακά μέσα θα ανέβαζαν την χρήσιμη
περίοδο παρατήρησης στους 11 ολόκληρους μήνες με όριο το φαινόμενο μέγεθος των 6 arc.sec.
(Μάρτιος 2003 - Φεβρουάριος 2004).

2003/04

6 Μαίου/03.
30 Σεπτ. /03.

Φαινόμενη
Διάμετρος
δίσκου.

Απόκλιση.

Tilt.

-20 deg.
-15 deg.

-17
-20

10 arc. sec.
20 arc. sec.

180 deg.
270 deg.

-15

5.5 arc. sec.

0 deg.

6 Μαρτίου/04 +18deg. 44m.

Ls

Εποχιακό
σημείο.
Ν. ημισφαίριο

Εαρινή Ισημερία.

Θερινό
Ηλιοστάσιο.
Φθινοπωρινή
Ισημερία.

Πίνακας 1. Χρήσιμες ημερομηνίες κατά την διάρκεια της αντίθεσης του Άρη.
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Εικόνα 1. Χάρτης του πλανήτη Άρη ο οποίος καταρτίστηκε από τον Mario Frassati του
τομέα πλανητών του συλλόγου Unione Astrofili Italiani.
Ο όρος Ls ορίζεται ως το Αρεοκεντρικό μήκος του Ηλίου και ως τέτοιο η τιμή του προσδιορίζει το
εποχιακό σημείο του πλανήτη.
• Ls=0deg. - Εαρινή Ισημερία Βορείου ημισφαιρίου - Φθινοπωρινή Ισημερία Νοτίου
ημισφαιρίου.
• Ls=90deg. - Θερινό Ηλιοστάσιο Βορείου ημισφαιρίου - Χειμερινό Ηλιοστάσιο Νοτίου
ημισφαιρίου.
• Ls=180deg. - Φθινοπωρινή Ισημερία Βορείου ημισφαιρίου - Εαρινή Ισημερία Νοτίου
ημισφαιρίου.
• Ls=270deg. - Χειμερινό Ηλιοστάσιο Βορείου ημισφαιρίου - Θερινό Ηλιοστάσιο Νοτίου
Ημισφαιρίου.
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Ο όρος Tilt αφορά την τιμή του Αρεογραφικού πλάτους του δίσκου το οποίο προσδιορίζει το
φαινόμενο κέντρο του από την Γη. Στην περίοδο που αφορά η συγκεκριμένη ανάλυση, Μάιος 2003
- Ιανουάριος 2004, το φαινόμενο κέντρο του πλανητικού δίσκου κυμάνθηκε από Αρεογραφικό
πλάτος -15 deg. (Νότιο) έως -20 deg. Αυτή η θέση του δίσκου έδωσε μια εξαίρετη θέαση του
Νοτίου ημισφαιρίου, όπως άλλωστε είναι τυπικό για τις περιηλιακές αντιθέσεις. Περαιτέρω δόθηκε
η ευκαιρία της μελέτης της μείωσης της Νότιας Πολικής επικάλυψης καθώς όπως είναι εμφανές
από τον Πίνακα 1, η περίοδος η οποία αφορά την συγκεκριμένη ανάλυση (Μάιος 2003 - Ιανουάριος
2004) αναφέρεται σε ένα μεγάλο μέρος της Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου, όλο το Θέρος και
ενός σεβαστού μέρους του φθινοπώρου του.
2. Παρατηρήσεις
Η ανάλυση στηρίζεται σε παρατηρήσεις οι οποίες προσκομίστηκαν στον Σύλλογο Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας από 11 παρατηρητές. Ο Πίνακας 2, παρουσιάζει τους παρατηρητές, τον εξοπλισμό,
τον αριθμό παρατηρήσεων ανά παρατηρητή όπως και τις ημέρες παρατήρησης. Η εργασία αυτή
αποτελείται από 116 παρατηρήσεις. Όταν πρόκειται για εικόνες που έγιναν την ίδια ημέρα, αυτές
υπολογίζονται ως διαφορετικές παρατηρήσεις. Στην περίπτωση των σχεδίων (οπτικές παρατηρήσεις) μία παρατήρηση ταυτίζεται με μία ημέρα παρατήρησης όσον αφορά τις εικόνες, όμως
παρατηρήσεις οι οποίες έγιναν την ίδια ημέρα ορίζουν μία ημέρα παρατήρησης.
Παρατηρητής.
Δημήτρης Κολοβός
Ιάκωβος Στέλλας
Ιάκωβος Στρίκης
Πέτρος Γεωργόπουλος
Κων/νος Εμανουηλίδης
Καρδάσης - Αλεξόπουλος
Γιώργος Μπιστικούδης
Ηλίας Αλεξόπουλος
Καρδάσης- Γεωργόπουλος
Frederick N. Ley
Γιάννης Μπελιάς
Γρηγόρης Μαραβέλιας
Σύνολο.

Εξοπλισμός.
11" SCT, ToU Web cam.
130mm f/10,8 Refr.
60mm f/11& 152mm f/8 Refr.
11" SCT, ToU Web cam.
6" f/8 Refl. ToU Web cam.
5" f/8 Refl. Creative W. Cam.
5",2 f/12,1Mak. ToU Web cam.
8" f/10 SCT. ToU Webcam.Pro
8" f/10 SCT. ToU Web cam.
14" SCT , Sony single shot cam
6" f/8 Refl. Unibrain Web cam.
4,5" f/7,3 Refl.
-------------------------------------

Εικόνες-(E)
Σχέδια- (Σ)
52-E.
26-Σ.
11-Σ.
10-E.
5-E.
4-E.
2-E.
2-E
1-E.
1-E.
1-E
1-Σ
116

Ημέρες
Παρατήρησης.
30
26
11
10
2
2
2
1
1
1
1
1
88

3. Ανάλυση
Για την διεκπεραίωση της ανάλυσης η χρονική περίοδος που κάλυψαν οι παρατηρήσεις, οι οποίες
αναφέρονται στον Πίνακα 2, (18 Μαΐου 2003, Ls = 187deg. - 13 Ιανουαρίου 2004, Ls = 332deg)
χωρίσθηκαν σε τμήματα καθ’ ένα των οποίων διαρκεί περίπου 30deg. σε τιμή Ls. Έτσι, η ανάλυση
μπορεί να διερευνήσει την εποχιακή εξέλιξη του πλανήτη.
Σε όλες τις αναφορές και παρουσιάσεις του πλανήτη (σε σχέδια ή εικόνες) στην παρούσα ανάλυση
υιοθετείται το τηλεσκοπικό είδωλο (Νότος επάνω) και η περιστροφή του πλανήτη από τα δεξιά
προς τα αριστερά (Δυτικά προς Ανατολικά). Προς αποφυγή σύγχυσης με την Ουράνια Ανατολή
και Δύση, ορίζουμε το χείλος του πλανήτη που βρίσκεται Δυτικά (δεξιά) του Κεντρικού Μεσημβρινού (Central Meridian - C.M) ως Επόμενο (Ε) - Following (F) ενώ το αντιδιαμετρικό ως
Προπορευόμενο (Π) - Preceding (P).
3.α. Ls = 172deg. D (Διάμετρος δίσκου) = 8.7arc.sec, Tilt = -14deg. S, 21 Απριλίου 2003 έως
Ls = 212deg. D = 16.4arc.sec, Tilt = -21deg. S, 30 Ιουνίου 2003.
Η Περιηλιακή αντίθεση του 2003, ξεκίνησε με την παρακαταθήκη του πολύ σημαντικού
κεφαλαίου της μεγάλης θύελλας σκόνης του προηγούμενου κύκλου - 2001. Μια από τις πιο
εμφανείς επιφανειακές αλλαγές που προκάλεσε η προαναφερθείσα θύελλα ήταν η επανεμφάνιση
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του «καναλιού» Phasis (110deg. W, 30deg. S) στην περιοχή η οποία βρίσκεται Επόμενη (Ε) του
σχηματισμού Solis Lacus (90deg. W, 35deg. S).
Η αλληλογραφία του γράφοντος, το 2001, με τον R. J Mc Kim - (director of the Planet Mars
section of the British Astronomical Association) για την αναφορά της εμφάνισης του συγκεκριμένου σχηματισμού αποκάλυψε πως ήταν το συγκεκριμένο κανάλι το οποίο είχε εμφανιστεί και
πάλι το 1877 και 1984 - 86.

Εικόνα 2.
Παρατηρήστε στην (Εικόνα 2Α) περιγεγραμμένο, ένα μικρό νέφος σκόνης σε θέση Β.Ε. (Βόρεια Επόμενη) της περιοχής Solis Lacus. Παρατηρήστε, στην συνέχεια, τις αλλαγές στις περιοχές που
επισημαίνονται - [(P) Εικόνα 2Β - (Phasis) Εικόνα 2Γ] . Επιμηκύνεται το «κανάλι» Phasis, μέχρι
τον σχηματισμό Phoenicus Lacus (05deg. W, 15deg. S) - (Σκοτεινή κηλίδα μετά τον σχηματισμό
Phasis στην Εικόνα 2Γ) .
Α. M. P. Valimberti, 22 Μαίου 2003, 18h 51m UT, CML= 76deg., Ls=190deg.
36cm SCT &ToU Web cam.
Β. Π. Γεωργόπουλος, 5 Ιουνίου 2003, 01h 43m UT, CML= 51deg., Ls=197deg.
28cm SCT &ToU Web cam.
Γ. Δ. Κολοβός, 15 Αυγούστου 2003, 22h 30m UT, CML= 53deg., Ls= 241deg.
28cm SCT &ToU Web cam.
Στις αρχές του κύκλου (21 Μαΐου 2003) μια τοπικής κλίμακας μικρή θύελλα σκόνης σε θέση
Βόρεια Επόμενη της περιοχής Solis Lacus ξέσπασε ανάμεσα στις Tithonius Lacus (85deg. W,
05deg. S) και Phoenicus Lacus [Εικόνα 2(α)]. Η συνέπεια αυτής της θύελλας ήταν η περαιτέρω
επιμήκυνση του καναλιού Phasis. Ένα εξαίρετο παράδειγμα του πώς αποκαλύπτονται υποκείμενα
σκούρα πετρώ-ματα από την δραστηριότητα σκόνης.
Ο σχηματισμός Depressiones Hellesponticae (350deg. W, 65deg. S) συνέχισε να εμφανίζεται πολύ
εκτεταμένος και σκοτεινός στο χείλος της Πολικής επικάλυψης [Εικόνα 3 Α (ε)]. Επίσης σκοτεινοί
εμφανίστηκαν και οι σχηματισμοί Hellespontus (335deg. W, 45deg. S) και Yaonis Fretum (310deg.
W, 35deg. S) οι οποίοι ουσιαστικά αποτελούσαν το Δυτικό όριο της περιοχής Hellas (295deg. W,
50deg. S) [Εικόνα 3 Β (α και β αντίστοιχα)]. Aυτή την εποχή καταγράφονται λεπτομέρειες μέσα
στην λεκάνη της Hellas όπως η κεντρική κηλίδα Zea Lacus (300deg. W, 50deg S) [Εικόνα 3 Α (γ)]
και η λωρίδα Alpheus (290deg. W, 40deg. S) [Εικόνα 3 Α (δ)].
Ήδη η διάλυση των Νότιων Πολικών Νεφώσεων (South Polar Hood) και η αποκάλυψη των
Πολικών Πάγων (Polar Cap) έγινε τυπικά περίπου στην τιμή του Ls = 175deg. μόλις δηλ. λίγο πριν
από την Εαρινή Ισημερία του Νοτίου Ημισφαιρίου (Ls = 180deg.). Η Νότια Πολική Επικάλυψη
(S.P.C.) παρέμεινε πολύ μεγάλη αυτήν την εποχή αλλά ήδη προς το τέλος Μαΐου αρχίσαμε να
παρατηρούμε τα εποχιακά ρήγματα καθώς αρχίζει η εξάχνωση του (S.P.C.) και ως εκ τούτου
λεπταίνει. Άλλωστε, η Άνοιξη έχει μόλις αρχίσει.
Η ατμοσφαιρική δραστηριότητα στην περιοχή της Hellas ήταν τυπικά για την εποχή περιορισμένη
καθώς η ατμόσφαιρα ακόμη δεν είναι αρκούντως «οπλισμένη» με τα υλικά της εξάχνωσης του Ν.
πόλου. Οι πάχνες του χείλους του δίσκου ήταν εμφανείς όπως και περιορισμένη αλλά υπαρκτή
δραστηριότητα εμφανίστηκε στις περιοχές: Libya (270deg. W, 05deg. N) - Edom (350deg. W,
0deg) - Ophir (65deg. W, 05deg. S). Επίσης κάποια δραστηριότητα ορεογραφικών νεφών υπήρξε
στην περιοχή των ηφαιστείων της Tharsis (135deg. W, 05deg. N).
Μερικά πολύ φωτεινά σημεία όπως και σκοτεινές περιοχές ή ρήγματα άρχισαν να εμφανίζονται
ήδη: Novus Mons - (Novissima Thyle - 330deg. W, 70deg. S) Argenteus Mons(30deg. W,70deg.
S) Depressio Magna (270deg. W, 80deg. S), Ulixis Fretum (170deg. W, 70deg. S) – [Εικόνα 3]. Η
Βόρεια Πολική περιοχή δεν έγινε καλά ορατή λόγω της Νότιας θέσης του φαινόμενου κέντρου του
δίσκου. Η τιμή του Tilt είναι αρνητική (βλ. Πίνακα 1). Ωστόσο, η Βόρεια Πολική νέφωση
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εμφανίστηκε με την μορφή μιας λεπτής λαμπρής λωρίδας μεταβλητή ανάλογα με την τιμή του
Αρεογραφικού μήκους του Κεντρικού Μεσημβρινού (CML) [Εικόνα 2 Β (α)].

Εικόνα 3.
Μερικές από τις περιοχές οι οποίες ήταν ιδιαίτερα εμφανείς και έντονες όπως και άλλες οι οποίες
άρχισαν να γίνονται ορατές μέσα στην Νότια Πολική επικάλυψη την συγκεκριμένη περίοδο.
Α-Β: Depressio Magna, Novissima Thyle - Γ: Ulixis Fretum.
Α. Πέτρος Γεωργόπουλος, 22 Ιουνίου 2003, 02h 29m UT, CML= 259deg., Ls= 207deg.
28cm SCT& ToU Web cam.
Β. Όπως Α, 16 Ιουνίου 2003, 02h 03m UT, CML= 341deg., Ls= 204deg.
Γ. Ιάκωβος Στέλλας, 28 Ιουνίου 2003, 01h 30m, CML= 188deg., Ls= 211deg.
130mm f/10,8 Refractor.
3.β. Ls = 213deg. D = 16.7arc.sec, Tilt = -21deg. S, 1 Ιουλίου 2003 έως Ls = 251deg.
D = 25.0arc.sec, Tilt = -18deg. S, 31 Αυγούστου 2003.
Με τον Άρη στα 16,7arc.sec στην αρχή αυτής της περιόδου και με αυξανόμενο φαινόμενο μέγεθος
μέχρι την στιγμή της πλησιέστερης θέσης του στην Γη (27 Αυγούστου – 25,11arc.sec) και στην
συνέχεια με ελάχιστη μείωση του μεγέθους του μέχρι το τέλος της περιόδου (31 Αυγούστου) ο
«πυρετός» της πλησιέστερης Περιηλιακής αντίθεσης από την εποχή του ανθρώπου του
Νεάντερνταλ έφτασε στο απόγειό του.
Αυτή επιπροσθέτως ήταν η πρώτη περιηλιακή αντίθεση που ψηφιακά μέσα (CCD και κάμερες
δικτύου) βρίσκονταν στα χέρια πια εκατοντάδων εάν όχι χιλιάδων ερασιτεχνών στον κόσμο.
Κατέστη δυνατή η ενδελεχής καταγραφή του πλανήτη σε βαθμό αδιανόητο για τις προηγούμενες
γενιές ερασιτεχνών.
Είναι φυσικό, αν και από άποψη μελέτης όχι απόλυτα δικαιολογημένο, το ότι αυτή η περίοδος
σχεδόν μονοπώλησε την δραστηριότητα των παρατηρητών παράγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ τον
μισό όγκο εργασίας επί του συνόλου. Η μεγάλη φαινόμενη διάμετρος του δίσκου επέτρεψε ακόμη
και σε παρατηρητές με μικρότερα τηλεσκόπια να καταγράψουν σχηματισμούς μικρής κλίμακας.
Με αυτήν την περίοδο συμπληρώνεται ένα μεγάλο μέρος της Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου.
Η αρχή της περιόδου σηματοδοτείται από μια Τοπική - Regional, θύελλα σκόνης η οποία άμεσα
δυστυχώς δεν έγινε ορατή από την Ελλάδα, καθώς την 1η Ιουλίου που κατεγράφησαν τα πρώτα
«σημάδια» στην Βόρεια Επόμενη πλευρά της λεκάνης της Hellas (295deg. W, 50deg. S) ο
Κεντρικός Μεσημβρινός ήταν για τα καλά πίσω από το χείλος του πλανήτη.
Ας δούμε το χρονικό αυτού του συμβάντος περιληπτικά:
Ο R. J. Mc Kim αναφέρει ότι οπτικές παρατηρήσεις αλλά και ψηφιακές (CCD εικόνες) την 1η
Ιουλίου παρουσιάζουν σημαντικές αλλαγές τονικότητας (albedo) στις περιοχές Iapygia (300deg.
W, 20deg. S), Hellas και στον περί αυτών χώρο. Αρκετά μικρά διακριτά νέφη είχαν παρατηρηθεί.
Ο D. C. Parker, ανέφερε την 1η Ιουλίου, μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στον R. J. Mc Kim:
“ …1. Οι περιοχές Mare Tyrrhenum (265deg. W, 15deg. S), Syrtis Minor (260deg. W, 05deg. S)
και οι περιοχές Crocea (285deg. W, 5deg. S), Oenotria (295deg. W, 5deg. S) έγιναν πιο λαμπρές
δίνοντας την εντύπωση ότι είχαν καλυφθεί από ένα αχνό υπόλευκο νέφος. Αυτές οι περιοχές ήταν
σκοτεινές και φυσιολογικές στις 30 Ιουνίου.
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2. Λαμπρές ωχρές κηλίδες διαπερνούσαν την Hellas και την Deltoton (310deg. W, 0deg.) και
Iapygia. Λίγες λεπτομέρειες έγιναν ορατές μέσα στην Hellas.”

Εικόνα 4.
Εικόνες του D. C. Parker, οι οποίες καταγράφουν την εξέλιξη της θύελλας σκόνης στην Hellas.
Έχουν επιλεγεί οι εικόνες στο κόκκινο μέρος του φάσματος που κατά κανόνα καταγράφει τα νέφη
σκόνης τα οποία γίνονται ορατά ως λαμπρά στο εν λόγω χρώμα.
16" Newt @ f/55 ST9 XE camera, RGB images.
Red light images (RG610)
Α. 1 Ιουλίου 2003, 09h 17m UT, CML = 273deg., Ls = 213deg.
Β. 3 Ιουλίου 2003, 09h 54m UT, CML = 254deg., Ls = 215deg.
Γ. 6 Ιουλίου 2003, 09h 46m UT, CML = 233deg., Ls = 216deg.
Δ. 8 Ιουλίου 2003, 08h 55m UT, CML = 202deg., Ls = 218deg.
Στις επόμενες ημέρες η θύελλα επεκτάθηκε προς τα Ανατολικά επηρεάζοντας ένα μέρος της Mare
Tyrrhenum, της Ausonia (260deg. W, 35deg. S) και της Eridania (215deg. W, 45deg. S) με την
σκόνη να καλύπτει την Hesperia (250deg. W, 05deg. S) και μέρος της Mare Cimmerium (210deg.
W, 25deg. S). Σκόνη επίσης επηρέασε το Νότιο μέρος της Syrtis Major (295deg. W, 05deg. N). Η
Νότια Πολική επικάλυψη δεν επηρεάστηκε. Η σκόνη στην συνέχεια επεκτάθηκε προς τα Δυτικά
στην Noachis (355deg. W, 45deg. S) και λίγη σκόνη πέρασε κατά πλάτος του προπορευόμενου
άκρου του Sinus Sabaeus (330deg. W, 10deg. S).
Παρόμοιες θύελλες έχουν συμβεί στο παρελθόν το 1971, 1986 και 1988. Μετά από μια εβδομάδα
η θύελλα άρχισε να καταλαγιάζει χωρίς να επεκτείνεται πέραν των ανωτέρω ορίων. Μέχρι το τέλος
Ιουλίου η Hellas παρουσίασε μια απουσία λαμπρών νεφών όπως και αμυδρών λεπτομερειών.
Παρατηρήστε την περιοχή Hellas στην Εικόνα 5 (Α,Β,Γ,Δ).
Στην Εικόνα 5 Α, σε μια από τις έξοχες εικόνες του Ed. Grafton, παρατηρούμε (βέλος) το αρχικό
νέφος σκόνης στην Βόρεια επόμενη πλευρά της «λεκάνης».
Στις Εικόνες 5 Β, Γ και Δ, βλέπουμε σε σήμανση την κατάσταση της περιοχής Hellas κατά την
διάρκεια του Ιουλίου και αφού πια η θύελλα είχε κοπάσει. Λόγω της σκόνης έχουν απαλειφθεί οι
λεπτομέρειες στον πυθμένα της λεκάνης. Παρατηρήστε την ίδια περιοχή στην Εικόνα 3 Α (προ
θύελλας), όπου είναι ιδιαίτερα εμφανείς οι σχηματισμοί.
Άλλες αλλαγές στην ευρύτερη περιοχή περιελάμβαναν το σκοτείνιασμα της προπορευόμενης
πλευράς του σχηματισμού Deucalionis Regio (350deg. W, 15deg. S) [Εικόνα 5 Β (α)]. Ένα άλλο
αποτέλεσμα της θύελλας ήταν το σκοτείνιασμα της περιοχής Mare Serpentis (325deg. W, 25deg.
S) [Εικόνα 5 Β (β)].
Άλλα μικρότερης κλίμακας συμβάντα (διάρκειας και έκτασης) εμφανίστηκαν επάνω από περιοχές
του φαραγγιού Valles Marineris (το οποίο αντιστοιχεί με τους albedo σχηματισμούς Tithonius
Lacus (85deg. W, 10deg. S) - Coprates (70deg. W, 15deg. S)) και στην περιοχή Chryse (25deg. W,
05deg. N.)
Τα μετέπειτα συμβάντα εντοπίστηκαν στην λεκάνη Chryse Planitia. Το πρώτο ξεκίνησε την 1η
Ιουλίου με την σκόνη να επεκτείνεται ώστε να καλύψει μέρη του σχηματισμού Nilokeras (55deg.
W, 25deg. N.) και με την μορφή λωρίδας περνώντας κατά πλάτος της Νότιας πλευράς της περιοχής
Mare Acidalium (30deg.W, 45deg. N.). Το δεύτερο ξεκίνησε στο τέλος Ιουλίου [Εικόνα 6Β(α) και
6Γ(α) και (β)]. Όλες αυτές οι θύελλες άφησαν έναν μικρό όγκο διασπαρμένης σκόνης σε μεγάλες
περιοχές του πλανήτη. Η σκόνη αυτή μπορούσε να γίνει ορατή στο πρωινό χείλος (Επόμενο) σε
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μια μεγάλη κλίμακα Αρεογραφικού μήκους, με την μορφή κίτρινης απόχρωσης, μέχρι τα μέσα
Αυγούστου.
Κατά την διάρκεια του Ιουλίου υπήρχαν ελάχιστα νέφη παγοκρυστάλλων καθώς η σκόνη από την
θύελλα της περιοχής Hellas είχε θερμάνει την ατμόσφαιρα. Καθώς όμως η σκόνη κατακάθονταν
κατά την διάρκεια του Αυγούστου με την παράλληλη τροφοδότηση με υλικό από την εξάχνωση
της Νότιας Πολικής Επικάλυψης (S.P.C.) άρχισε να αυξάνεται η δραστηριότητα λευκών νεφών.
Επίσης, η Βόρεια Πολική Νέφωση (Ν.P.H.) ανέκαμψε σε δραστηριότητα [Εικόνα 7Ε (3)].

Εικόνα 5.
Η θύελλα σκόνης στην περιοχή Hellas και οι μεταβολές στην ευρύτερη περιοχή.
Α. Ed Grafton, 2 Ιουλίου 2003, 09h 43m UT, CML= 268deg., Ls = 213deg.
355mm SCT& ST5, Texas, USA.
Β. Δημήτρης Κολοβός (Δ.Κ), 18 Ιουλίου 2003, 22h 30m UT, CML= 307deg., Ls = 223deg.
280mm SCT& Phillips ToU web cam.
Γ. Δ.Κ., 23 Ιουλίου 2003, 23h 15m UT, CML= 272deg., Ls = 227deg.
Δ. Δ.Κ., 24 Ιουλίου 2003, 23h 28m UT, CML= 266deg., Ls = 227deg.

Εικόνα 6.
Εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν τις θύελλες σκόνης σε κάποια σημεία του φαραγγιού Valles
Marineris (αντίστοιχοι albedo σχηματισμοί: Coprates - Tithonious Lacus) 6 [Α-(α)] και στην
περιοχή Chryse 6[B-(α)] και 6[Γ-(α)-(β)].
Α. Ε. Τ. Ikemura, Nagoya, Japan, 2 Αυγούστου 2003, 15h 27m UT, CML = 67deg.,
Ls = 233deg. 310mm Refl. , Philips ToU Cam.
Β. E. Grafton, Texas, USA, 30 Ιουλίου 2003, 09h 29m UT, CML = 06deg., Ls = 231deg.
C14@f/39 ST 5 CCD.
Γ. E. Grafton, 31 Ιουλίου 2003, 08h 44m UT, CML = 346deg., Ls = 232deg.
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Εικόνα 7.
Ψηφιακές εικόνες του πλανήτη κατά την διάρκεια Ιουλίου/Αυγούστου 2003. Εμφανίζεται η σταδιακή
μείωση της Πολικής επικάλυψης, οι κυριότερες προεκβολές της, τα ρήγματα όπως και τα κυριότερα
ατμοσφαιρικά φαινόμενα που χαρακτήρισαν την συγκεκριμένη περίοδο.
Α. Πέτρος Γεωργόπουλος (Π.Γ.), 2 Ιουλίου 2003, 01h 56m UT, CML = 156deg., Ls = 214deg.
280mm SCT@f/50, ToU Web Cam.
Β. Δημήτρης Κολοβός (Δ.Κ.), 16 Ιουλίου 2003, 01h 30m UT, CML = 19deg., Ls = 223deg.
280mm SCT@f/30, ToU Web Cam.
Γ. Δ.Κ. , 24 Ιουλίου 2003, 23h 28m UT, CML = 266deg., Ls = 227deg.
Δ. Δ.Κ. , 15 Αυγούστου 2003, 22h 30m UT, CML = 53deg., Ls = 241deg.
Ε. Π.Γ. , 21 Αυγούστου 2003, 22h 56m UT, CML = 06deg., Ls = 245deg.
Z. Δ.Κ. , 26 Αυγούστου 2003, 22h 19m UT, CML = 313deg., Ls = 248deg.
H. Π.Γ. , 26 Αυγούστου 2003, 00h 22m UT, CML = 353deg., Ls = 248deg.
Θ. Π.Γ. , 28 Αυγούστου 2003, 23h 09m UT, CML = 308deg., Ls = 249deg.
Ι. Δ.Κ. , 30 Αυγούστου 2003, 20h 14m UT, CML = 247deg., Ls = 251deg.
Οι περιοχές οι οποίες καταγράφονται στην Εικόνα 7, είναι:
Novissima Thyle - Novus Mons: (325deg. W, 70deg. S) - Εικόνα 7 [Β(2), Γ(4), Δ(2), Ε(1),
Ζ(2), Η(1), Θ(1), Ι(2)].
Thyles Mons: (150deg. W, 70deg. S) - Εικόνα 7 [Α(1), Γ(1), Δ(4), Ζ(1), Θ(2), Ι(1)].
Argenteus Mons: (30deg. W, 65deg. S) - Εικόνα 7 [Β(4), Δ(3), Ε(2), Ζ(3), Η(2)].
Rima Australis: (210 - 350deg. W, 70-80deg S) - Εικόνα 7 [Β(1), Γ(5)].
Magna Depressio: (270deg. W, 80deg. S) - Εικόνα 7 [Α(2), Β(3)].
Rima Angusta: (30-70deg. W, 70-80deg. S) - Εικόνα 7 [ Γ(2)].
Πρωινά νέφη μπλε χροιάς κατεγράφησαν επάνω από την ανατέλλουσα Syrtis Major (Επόμενο
χείλος) τον Αύγουστο [Εικόνα 7, Ι (3)]. Πρωινά και απογευματινά νέφη εντοπίστηκαν επάνω από
την περιοχή Aeria (310deg. W, 15deg. N) [Εικόνα 7, Ι (5)].
Παρατηρήστε επίσης, τα νέφη στις περιοχές Hellas και Electris (180deg. W, 45deg. S) - [Εικόνα 7,
I (6) και (7) αντίστοιχα]. Στην Εικόνα 7, Ι (4) έχουμε μια κλασική εμφάνιση ορεογραφικών νεφών
στην περιοχή των ηφαιστείων της Elysium (215deg. W, 35deg. N). Στην Εικόνα 7, Δ (1) ένα
απογευματινό νέφος στην περιοχή Aram (15deg. W, 05deg. N) και λευκές λαμπρές περιοχές στην
τοποθεσία Thaumasia (80deg. W, 40deg. S) - [Εικόνα 7, Δ (5)] - οι οποίες υποδηλώνουν αυξημένη
ατμοσφαιρική δραστηριότητα στην περιοχή.
Η Εικόνα 7, στο σύνολό της μας δίνει μια συνοπτική εικόνα του πλανήτη γενικά, αλλά και
ειδικότερα της διαδικασίας της μείωσης της Πολικής επικάλυψης κατά την διάρκεια του
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.
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Δείτε στην Εικόνα 7 από την Α έως την Ι την σταδιακή μείωση της Πολικής επικάλυψης με την
ταυτόχρονη δημιουργία των ρηγμάτων και την παρέκκλισή της από τον Νότιο Αρεογραφικό πόλο.
Μέχρι τον Αύγουστο ο ρυθμός υποχώρησης της Νότιας Πολικής επικάλυψης είχε επιταχυνθεί.

Εικόνα 8. Χάρτες πολικής προβολής οι οποίοι καταρτίστηκαν από τον Richard J. Mc Kim και δίνουν
την κατάσταση της Ν.Π.Ε. κατά την διάρκεια της Περιηλιακής αντίθεσης του 1986. Α. Ls = 171 210deg. B. Ls = 251 - 290deg. Η εσωτερική διακεκομμένη γραμμή δίνει την περίμετρο της Ν.Π.Ε.
για Ls = 211 - 250deg.

Εικόνα 9.
Η κατάσταση της Νότιας Πολικής Επικάλυψης, 21- 30/8/2003.
Α. Πέτρος Γεωργόπουλος, 21 Αυγούστου 2003, 22h 56m UT, CML = 06deg., Ls = 245deg.
Β. Πέτρος Γεωργόπουλος, 26 Αυγούστου 2003, 00h 22m UT, CML = 350deg., Ls = 248deg.
Γ. Πέτρος Γεωργόπουλος, 28 Αυγούστου 2003, 23h 03m UT, CML = 306deg., Ls = 249deg.
Δ. Δημήτρης Κολοβός, 30 Αυγούστου 2003, 20h 14m UT, CML = 247deg., Ls = 251deg.
Οι σχηματισμοί οι οποίοι γίνονται εμφανείς από την εικόνα 9 είναι οι ακόλουθοι:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Novus Mons: Α(1), B(1), Γ(1).
Rima Australis: A(5α) - (5β), Γ(5α) - (5β).
Mons Argenteus: A(2), B(2), Γ(2).
Thyles Mons: Δ(1).
Rima Angusta: A(3), Γ(4).
Rima Brevis: A(7).
Thyles Mons: A(4).
Hypernotious: A(6).
Depressiones Hellesponticae: B(3), Γ(3).

Εδώ έχουμε μια συνοπτική εικόνα της Νότιας Πολικής Επικάλυψης κοντά στην αντίθεση του Άρη
(28/08/03) και την πλησιέστερη απόστασή του προς την Γη (27/08/03) για πολλούς αιώνες. Οι
εικόνες αυτές αποτελούν τεκμήριο του τι μπόρεσε να γίνει από άποψη ανάλυσης και ως εκ τούτου
μελέτης για πρώτη φορά στην ιστορία της ερασιτεχνικής αστρονομίας. Αφ’ ενός, το μεγάλο
μέγεθος του δίσκου και η ευνοϊκή κλίση του άξονα περιστροφής του πλανήτη προς την Γη (Tilt),
αφ’ ετέρου η χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για πρώτη φορά σε τέτοια έκταση από τους ερασιτέχνες
μας παρείχαν αυτά τα εξαίρετα αποτελέσματα.
Οι παρατηρήσεις της Εικόνας 9 έγιναν αρχικά από τους παρατηρητές σε μορφή RGB με την
προσαρμογή μιας κάμερας δικτύου στο τηλεσκόπιο. Επίσης, η πρωταρχική έκθεση έγινε με την
φιλοσοφία της γενικής καταγραφής του δίσκου ο οποίος περιέχει λεπτομέρειες πολύ χαμηλότερου
επιπέδου λαμπρότητας σε σχέση με αυτήν της υπέρλαμπρης Πολικής περιοχής. Δεν υπήρξε ειδική
έκθεση για την καταγραφή λεπτομερειών μέσα στην επικάλυψη κάτι που αντίθετα θα μας
προσέφερε μεγαλύτερη ανάλυση των ρηγμάτων στο εσωτερικό της. Για την μελέτη της αντίθεσης
του 2005 (7 Νοεμβρίου) σχεδιάζεται η προσαρμογή εκθέσεων για την καθ’ αυτό μελέτη των
περιοχών αυτών καθώς η κλίση του Νοτίου Πόλου θα είναι και πάλι ευνοϊκή.
Επί πλέον, οι παρατηρήσεις της Εικόνας 9, προσαρμόστηκαν ώστε να εμφανίζουν στην τελική
παρουσίαση την ίδια κλίμακα μεγέθους.
Οι σκοτεινές περιοχές που περιέβαλλαν την Ν.Π.Ε. παρέμειναν κατά την διάρκεια Ιουλίου /
Αυγούστου. Με την υποχώρηση της Ν.Π.Ε, οι λαμπρές περιοχές πρωτύτερα μέσα στην Π.Ε. έγιναν
προεκβολές ή αποκομμένα μέρη. Έτσι το Novissima Thyle αποκολλήθηκε και έγινε Novus Mons
(Mountains of Mitchell) σε συμφωνία με τον συνήθη εποχιακό κύκλο (Ls = 239deg.) και τα
Argenteus και Thyle Mons εμφανίστηκαν με την μορφή υπέρλαμπρων περιοχών κοντά στην
περιφέρεια της επικάλυψης. Πολύ υψηλής ανάλυσης παρατηρήσεις αποκάλυψαν μικρότερες
«ανώνυμες» λαμπρές κηλίδες, μικρά ρήγματα και πιο σκοτεινές περιοχές μέσα στην Ν.Π.Ε. και
τέτοιες παρατηρήσεις είναι σίγουρα οι πιο λεπτομερείς που έγιναν ποτέ από την Γη.
Αλλαγές στην περίμετρο της επικάλυψης μπορούσαν να γίνουν ορατές σε παρατηρήσεις οι οποίες
απείχαν μεταξύ τους μόλις λίγες ημέρες. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει εμφανές ανάμεσα στις
παρατηρήσεις [Α] και [Β] της Εικόνας 9, οι οποίες απέχουν χρονικά μεταξύ τους μόλις 5 ημέρες.
Βέβαια, θα πρέπει να έχουμε υπ’ όψιν μας την παροιμιώδη, όπως ειπώθηκε, παρέκκλιση του
Νότιου Πολικού πάγου στα τελευταία στάδια της μείωσής του από τον Νότιο Γεωγραφικό Πόλο
κατά περίπου 07deg. ! Το θερινό κατάλοιπο της Ν.Π.Ε, για την ακρίβεια, εντοπίζεται κοντά σε
Αρεογραφικό μήκος CML = 40deg. και πλάτος -83deg. S. Το προηγούμενο σημαίνει ότι εικόνες οι
οποίες απέχουν μερικές ημέρες μεταξύ τους, με έστω και λίγο διαφορετική τιμή του CML, μπορεί
να δίνουν πλασματικά την εντύπωση της μείωσης των πολικών πάγων ακριβώς λόγω της
εκκεντρότητας της Ν.Π.Ε. ως προς τον άξονα περιστροφής. Το σημείο της μέγιστης παρέκκλισης
βρίσκεται κοντά στο σημείο που τοποθετείται η σήμανση της Εικόνας 9 Α (3). Ωστόσο, με γνώση
των προηγουμένων, παρατηρήστε την μείωση από την Εικόνα 9 Α έως την 9 Β μέσα σε μόλις 5
ημέρες!
Η Βόρεια Πολική Νέφωση (N.P.H.) ήταν αρκετά εμφανής τον Αύγουστο. Όπως και στο παρελθόν
ήταν έντονα ασύμμετρη σε σχέση με τον άξονα περιστροφής και έδειχνε την τάση να
μετατοπίζεται σε υψηλότερο Αρεογραφικό πλάτος στην περιοχή Mare Acidalium. [Εικόνα 7, Ε(3)].

Παρατηρησιακή Αστρονομία, 1, 1, (2005) - 25

I. N. Στέλλας / Η Περιηλιακή Αντίθεση του Πλανήτη Άρη το 2003

3.γ. Ls = 252deg. D = 25arc.sec, Tilt = -18deg. S, 1 Σεπτεμβρίου 2003 έως Ls = 280deg. D =
17.9 arc.sec, Tilt = -21deg. S, 15 Οκτωβρίου 2003.
Η περίοδος αυτή συμπεριλαμβάνει το τελευταίο μέρος της Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου και
ένα μικρό μέρος του Θέρους του.
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου το ενδιαφέρον των παρατηρητών κρατήθηκε σε υψηλό
επίπεδο αν και με φθίνουσα πορεία καθώς το φαινόμενο μέγεθος του δίσκου μειώθηκε.

Εικόνα 10. Η Νότια Πολική περιοχή κοντά στην εποχή της αντίθεσης του πλανήτη Άρη το 1988 - (28
Σεπτεμβρίου - Ls = 280deg.) Το περίγραμμα της Ν.Π.Ε. έχει σχεδιαστεί από τον Richard J. Mc Kim,
καλύπτοντας την εποχή από Ls = 269 - 275deg.

Εικόνα 11.
Η εικόνα 11, παρουσιάζει την κατάσταση της Ν.Π.Ε. καλύπτοντας το τελευταίο στάδιο της Άνοιξης και
την έναρξη του Θέρους του Νοτίου ημισφαιρίου (Θερινό Ηλιοστάσιο - Ls = 270deg., 29 Σεπτεμβρίου
2003) από ψηφιακές εικόνες οι οποίες έγιναν από τον Δημήτρη Κολοβό με ένα τηλεσκόπιο 280mm SCT
και ToU Web Cam. Η προσαρμογή έγινε από τον γράφοντα.
Α1. 1 Σεπτεμβρίου 2003, 20h 45m UT, CML = 237deg., Ls = 252deg.
A2. 1 Σεπτεμβρίου 2003, 21h 13m UT, CML = 244deg., Ls = 252deg.
Β
7 Σεπτεμβρίου 2003, 21h 17m UT, CML = 192deg., Ls = 257deg.
Γ. 24 Σεπτεμβρίου 2003, 17h 59m UT, CML = 352deg., Ls = 267deg.
Δ. 28 Σεπτεμβρίου 2003, 19h 25m UT, CML = 336deg , Ls = 269deg.
Ε. 05 Οκτωβρίου 2003, 18h 46m UT, CML = 263deg., Ls = 272deg.
Η συνεχιζόμενη αστραπιαία υποχώρηση της Νότιας Πολικής Επικάλυψης αποτέλεσε και πάλι την
πιο εντυπωσιακή διαδικασία αυτής της περιόδου.
Παρατηρήστε στην Εικόνα 11 Γ (α) την κατάσταση του σχηματισμού Novus Mons. Από την
εξέταση των διαθέσιμων εικόνων για την συγκεκριμένη εποχή, ο γράφων σχημάτισε την εντύπωση
ότι αυτή ίσως ήταν η τελευταία καταγραφή του σε τιμή του Ls = 267deg. κοντά δηλ. εποχιακά με
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την τελευταία αναφορά του σχηματισμού κατά την διάρκεια της Περιηλιακής αντίθεσης του 1988
(Richard Mc Kim) σε Ls = 270deg.
Στην συνέχεια, ας παρατηρήσουμε στην Εικόνα 10, την πολική προβολή η οποία καταρτίστηκε
από παρατηρήσεις της BAA για την περιηλιακή αντίθεση του 1988. Η εποχή η οποία καλύπτεται
στην συγκεκριμένη εικόνα είναι αυτή που χαρακτηρίζεται από Ls = 269deg. - 275deg. Η πολική
προβολή της Εικόνας 10 καλύπτεται με ικανοποιητική ανοχή από τις Εικόνες 11Γ, Δ και Ε.
Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουν τοποθετηθεί γραμμές [Εικόνα 10] οι οποίες εμφανίζουν το
σημείο θέασης της πολικής προβολής από την θέση του Κεντρικού μεσημβρινού των παρατηρήσεων της Εικόνας 11 Γ, Δ και Ε, αντίστοιχα.
Στην Εικόνα 11 Α1 (α) παρατηρούμε τον σχηματισμό Thyles Mons την δεδομένη στιγμή. Ο ίδιος
σχηματισμός σε καλύτερη θέση, ακριβώς στο χείλος του δίσκου, παρουσιάζεται και στην Εικόνα
11 Α2 (β). Επίσης, ας παρατηρήσουμε σε σύγκριση τις Εικόνες 11 Α1, και 11 Β. Αν και η διαφορά
σε CML είναι της τάξεως των 45deg. η μείωση της Ν.Π.Ε. είναι εμφανής. Το χρονικό διάστημα
που μεσολαβεί ανάμεσα στις δύο παρατηρήσεις σε αυτήν την περίπτωση είναι 6 ημέρες. Βέβαια
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή η περιοχή (περίπου CML = 210deg.) σύμφωνα με τους: Akutsu,
Hewitt, Miyazaki, Moseley και Osawa (R. Mc Kim /1988) είναι αυτή που μειώνεται με την
μεγαλύτερη ταχύτητα από κάθε άλλο σημείο των πολικών πάγων.
Περαιτέρω, στην πολική προβολή της Εικόνας 10, βλέπουμε ένα ρήγμα το οποίο χωρίζει σε δύο
άνισα μέρη την Ν.Π.Ε. Από την αντίθεση του 1988 έχει τονιστεί από τον Richard J. Mc Kim, ότι
το ρήγμα αυτό εισέρχεται στην Ν.Π.Ε. κοντά σε CML = 60deg. και εξέρχεται κοντά σε CML =
320deg. Παρατηρήστε αυτό το ρήγμα στην Εικόνα 11 Δ - σήμανση: (β1) - (β2). Επίσης, η λαμπρή
περιοχή [βέλος Εικόνας 10] εντοπίζεται στις παρατηρήσεις στην Εικόνα 11 Γ(β), 11 Δ(α) και 11
Ε(α).

Εικόνα 12.
Παρατηρήσεις στις οποίες καταγράφεται η αυξημένη ατμοσφαιρική δραστηριότητα της περιόδου.
Α. Δημήτρης Κολοβός, 1 Σεπτεμβρίου 2003, 20h 54m, CML = 240deg., Ls = 252deg.
Β. Δημήτρης Κολοβός, 7 Σεπτεμβρίου 2003, 21h 17m, CML = 192deg., Ls = 257deg.
280mm SCT &ToU Web cam.
Γ. Ιάκωβος Στέλλας, 12 Σεπτεμβρίου 2003, 21h 00m, CML = 152deg., Ls = 258deg.
130mm f/10,8 Eq. Refr.
Δ. Δημήτρης Κολοβός, 5 Οκτωβρίου 2003, 18h 46m, CML = 263deg., Ls = 272deg.
Η ατμοσφαιρική δραστηριότητα συνέχισε να αυξάνει και μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Αρκετά
Πρωινά νέφη μπορούσαν να γίνουν ορατά στην διαχωριστική γραμμή του επόμενου χείλους του
πλανήτη. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της δραστηριότητας της περιόδου αποτελούν οι
παρατηρήσεις που συναπαρτίζουν την Εικόνα 12. Ας δούμε στην Εικόνα 12 Α (1) και 12 Β (2)
όπου επισημαίνονται ορεογραφικά νέφη στην περιοχή των ηφαιστείων της Elysium. Παρατηρήστε
την περιοχή Libya (270deg. W, 10deg. N) [Εικόνα 12 Α (2)], η οποία καλύπτεται από διάσπαρτες
νεφώσεις. Ορεογραφικό απογευματινό νέφος στην περιοχή του ηφαιστείου Olympus Mons της
περιοχής Tharsis, το περιώνυμο Nix Olympica, επισημαίνεται στην Εικόνα 12 Β (1). Στην ίδια
περιοχή και στην Εικόνα 12 Γ (1) παρατηρούμε έντονη διάχυτη λαμπρότητα η οποία ήταν
ιδιαίτερα εμφανής στο μπλε, με την χρήση ενός φίλτρου WRATTEN 80A.
Η επισήμανση εντοπίζει το σημείο στο οποίο υπήρχε ένα πολύ λαμπρότερο νέφος από το διάχυτο
και το οποίο δηλώνει κατά πάσα πιθανότητα την τοποθεσία του ηφαιστείου Ascraeus Lacus
(105deg. W, 10deg. N). Ήταν χαρακτηριστική η λωρίδα νέφους η οποία ουσιαστικά ενώνονταν με
την διάχυτη νέφωση της περιοχής Tharsis και φαινόταν να διατρέχει τις περιοχές Βόρεια της Mare
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Sirenum, Memnonia (150deg. W, 20deg.) και Zephyria (190deg. W, 10deg. S). Ανάλογη δραστηριότητα γίνεται εμφανής σε ακόμη μεγαλύτερη έκταση στις παρατηρήσεις στην Εικόνα 12 Α (3)
και 12 Β (3).
Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής ήταν έκδηλη η απουσία σκόνης στην ατμόσφαιρα του
πλανήτη αν και το πέρασμα του από το περιήλιο έγινε σε Ls = 260deg. και το Θερινό ηλιοστάσιο
σε Ls = 270deg.
Στις αρχές Οκτωβρίου υπήρξε μια έντονη λαμπρότητα στο κόκκινο μέρος του φάσματος (σκόνη)
στην Βόρεια Επόμενη πλευρά της περιοχής Hellas αλλά τίποτε πέραν αυτού [Εικόνα 12 Δ (1)].
3.δ. Ls = 280deg. D = 17.7 arcsec, Tilt = -21deg. S, 16 Οκτωβρίου 2003 έως Ls = 350deg. D =
6.2 arcsec, Tilt = -19deg. S, 15 Φεβρουαρίου 2004.
Αν και η θέση του πλανήτη στον ουρανό κατά την συγκεκριμένη περίοδο βελτιώθηκε κατά πολύ
με αποτέλεσμα στο τέλος της περιόδου να αγγίξει τον ουράνιο Ισημερινό ο αριθμός των
παρατηρήσεων μειώθηκε δραματικά. Εποχιακά καλύπτεται τυπικά το Θέρος του Νοτίου
ημισφαιρίου αν και η τελευταία χρήσιμη παρατήρηση του ΣΕΑ έγινε στις 20/12/03 σε Ls =
319deg. Ουσιαστικά, καλύφθηκε δηλαδή σχεδόν το 1/2 του Θέρους του Νοτίου ημισφαιρίου.
Κατά την διάρκεια του Νοεμβρίου 2003, σκόνη προκάλεσε ένα θαμπό προεκβαλόμενο σύννεφο
επάνω από την περιοχή Ausonia (260deg. W, -35deg. S) στην πρωινή διαχωριστική γραμμή
(επόμενο χείλος) - 8 Νοεμβρίου σε CML = 190 - 209deg. σύμφωνα με παρατηρήσεις του Isao
Miyazaki. Μια παρόμοια οπτική καταγραφή έγινε από τον Mario Frassati στις 17 Νοεμβρίου CML
= 201deg. Η περιοχή Hellas ήταν λίγο λαμπρότερη στο Βόρειο μισό της αλλά φάνηκε πως
παρέμεινε ανενεργή.
Στις 13 Δεκεμβρίου (Ls = 315deg.) o D.C. Parker έκανε εικόνες CCD οι οποίες έδειξαν μια
αξιόλογη θύελλα σκόνης η οποία είχε ξεκινήσει επάνω από την Νότια Chryse (τηλεσκοπικά Νότια Xanthe) και την Ανατολική πλευρά του φαραγγιού Valles Marineris. Μικρότεροι,
δευτερεύοντες πυρήνες σκόνης, έγιναν ορατοί στην Βόρεια πλευρά των Argyre (35deg. W, 50deg.S) και Aram (05deg. W, +05deg. N). Μέχρι τις 13/14 Δεκεμβρίου μια λωρίδα σκόνης είχε
επεκταθεί Νότιο Δυτικά από την Argyre σε υψηλότερο (Νότιο) Αρεογραφικό πλάτος με Δυτική
κατεύθυνση κατά πλάτος της περιοχής Thaumasia (80deg. W, -40deg. S) στα Νότια της Solis
Lacus θαμπώνοντάς τον σε κάποιο βαθμό [Εικόνα 13]. Υπήρξε στην συνέχεια μια γενική επέκταση
του πρωταρχικού νέφους με την κάλυψη των σχηματισμών Eos - Aurorae Sinus - Mare
Erythraeum. Στις 15/16 Δεκεμβρίου περαιτέρω εικόνες έδειξαν μια λωρίδα σκόνης η οποία πέρασε
από τις περιοχές Noachis (350deg. W, -40deg. S) και Pandorae Fretum - Deucalionis Regio
διαγώνια από την Argyre «προσκρούοντας» στην περιοχή Sinus Sabaeus. Η περιοχή Meridiani
Sinus (0deg. W, -05 deg. S) αργότερα, επηρεάστηκε από την σκόνη για κάποιο χρονικό διάστημα.
Μέχρι τις 17/18 Δεκεμβρίου παρατηρήθηκε δραστηριότητα στην Hellas με την μορφή ενός
δευτερεύοντος λαμπρού πυρήνα στο ΒΔ, το βαθύτερο σημείο της λεκάνης. Εν τούτοις, η σκόνη
δεν αναπτύχθηκε άλλο, πιθανά έχοντας φτάσει το μέγιστο της ανάπτυξής της μέχρι εκείνη την
ημερομηνία. Μια σειρά εικόνων του Ed Grafton σε παρόμοιο CML έδειξε την σταδιακή παρακμή
του Ανατολικού μετώπου της θύελλας κατά την διάρκεια των ημερών 18-21 Δεκεμβρίου. Μέχρι
τις 22 Δεκεμβρίου παρέμενε λίγη σκόνη επάνω από την περιοχή Noachis και ο πυρήνας στην ΒΔ
πλευρά της Hellas ήταν μικρότερος και πιο ασθενής. Την ίδια ημερομηνία εικόνες του Τ. Akutsu,
CML = 63-85deg. έδειξαν ότι το Δυτικό άκρο της δραστηριότητας είχε εξασθενήσει σημαντικά με
πολύ λίγη σκόνη να παραμένει στην Ανατολική Thaumasia συνδεόμενη με έναν λαμπρό επίμονο
πυρήνα στην Argyre. Η περιοχή Solis Lacus ήταν και πάλι σκοτεινή και καλά διακριτή.
Στα μέσα Ιανουαρίου 2004, οι εικόνες συνέχισαν να εμφανίζουν μικρές συμπυκνώσεις σκόνης
γύρω από την περιοχή Aurorae Sinus (55deg. W, -15deg. S) και επάνω από την περιοχή Argyre.
Στις 16 Ιανουαρίου, ο Damian Peach και στις 24 Ιανουαρίου οι Martin Taylor και Richard Mc
Kim, βρήκαν την Hellas φυσιολογική στο κόκκινο φως και χωρίς σκόνη.
Υπήρξαν αρκετές αλλαγές στην τονικότητα (albedo) οι οποίες σχετίζονται με την θύελλα αν και οι
περιοχές που επηρεάστηκαν ήταν και πάλι φυσιολογικές μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου. Η περιοχή
Pandorae Fretum φάνηκε για κάποιο χρονικό διάστημα φαρδύτερη και πιο σκοτεινή απ’ ότι
νωρίτερα και η Noachis ήταν κάπως λιγότερο λαμπρή απ’ ότι πριν το συμβάν. Η περιοχή γύρω από
την Depressiones Hellesponticae (η οποία σηματοδοτούσε το Νότιο σύνορο της σκόνης της
Noachis) έγινε πιο σκοτεινή από πριν. Μια παρόμοια αλλαγή τόνου (albedo) συνέβη κατά την
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διάρκεια της πλανητικής κλίμακας (encircling storm) του 1956 και πιο πρόσφατα κατά την
διάρκεια της ευρύτερα τοπικής (regional) θύελλας του Νοεμβρίου του 1988. Η γενική (Ανατολικά
- Δυτικά) επέκταση της θύελλας στο μέγιστό της ήταν παρόμοια με αυτήν που είχε ξεκινήσει από
την Thaumasia στα Νότια της Solis Lacus σε Ls = 313deg. (Νοέμβριος 1988) και χαρτογραφήθηκε
από τον Richard Mc Kim. Εν τούτοις το 1988 η δραστηριότητα τελικά δεν επεκτάθηκε τόσο
Ανατολικά μέχρι την Hellas.

Εικόνα 13. Σύνθεση η οποία καταγράφει την εξέλιξη της θύελλας σκόνης στο Νότιο ημισφαίριο του
πλανήτη κατά την διάρκεια 14-27 Δεκεμβρίου 2003. Το χρονικό της θύελλας καταρτίστηκε από τον
Makoto Adachi της Association of Lunar and Planetary Observers, Japan. (A.L.P.O. Japan).
Στην αρχική του ανάπτυξη το παρόν γεγονός ξεκίνησε μάλλον περισσότερο σαν την Ευρύτερα
Τοπική (Regional) θύελλα του Νοεμβρίου του 1990 σε Ls = 326deg. Ο R. J. Mc Kim δεν μπορεί
να ανακαλέσει κάποιο γεγονός το οποίο να ξεκίνησε από την τοποθεσία του παρόντος συμβάντος
(S. Chryse - Xanthe / E. Valles Marineris) το οποίο να παρουσίασε τέτοια ανάπτυξη σε
Αρεογραφικό μήκος ή να είχε τέτοια διάρκεια. Περαιτέρω, ο προαναφερθείς στο BAA E- Circular
No 127, προέβλεψε ότι το συμβάν δεν θα ξεπερνούσε το επίπεδο της ευρύτερα τοπικής (regional).
Αυτή η πρόβλεψη βασίστηκε στο γεγονός ότι η πιο όψιμη εποχιακά πλανητικής κλίμακας
(encircling) θύελλα σκόνης που παρατηρήθηκε ποτέ είχε ξεκινήσει σε Ls = 311deg. τον Δεκέμβριο
του 1924.
Η εξάχνωση της Ν.Π.Ε. συνεχίστηκε με ταχείς ρυθμούς και η Εικόνα 14, εμφανίζει την γενική
κατάσταση της Νότιας Πολικής περιοχής μέχρι περίπου το μέσον του θέρους του Νοτίου ημισφαιρίου [Εικόνα 14 Γ]. Η αλήθεια είναι ότι το μέγεθος του δίσκου πια [Εικόνα 14] κυμάνθηκε
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από 15,05 arc.sec. (1 Νοεμβρίου) έως 10,6 arc.sec. (5 Δεκεμβρίου) με αποτέλεσμα να μην έχουμε
την ανάλυση της δομής των Νότιων Πολικών πάγων των προηγουμένων σταδίων. Βέβαια το
μικρότερο μέγεθος της Ν.Π.Ε. έκανε ακόμη περισσότερο εμφανή την παρέκκλιση (εκκεντρότητα)
της από τον Νότιο Αρεογραφικό πόλο. Παρατηρήστε τις Εικόνες 14 Α και 14 Β. Η διαφορά της
θέσης του Κεντρικού Μεσημβρινού και η σχέση των δύο φαίνεται από τις σημάνσεις 14 Α (β) και
14 Β (β). Ουσιαστικά βλέπουμε το ίδιο περίπου σημείο. Το ίδιο αφορά και τις σημάνσεις 14 Α (1)
και 14 Β (1). Παρατηρήστε εδώ τα ρήγματα τα οποία προσδιορίζονται στο εν λόγω σημείο. Στην
Εικόνα 14 Γ, παρατηρούμε το τραπεζοειδές σχήμα της Ν.Π.Ε. Η θέση του Κεντρικού
Μεσημβρινού εδώ είναι μόλις 21deg. προπορευόμενος της Εικόνας 14 Α! Η μείωση από την μια
εικόνα στην άλλη είναι εμφανέστατη. Η Ν.Π.Ε. παρέμεινε ορατή αν και για κάποιο χρονικό
διάστημα σκιάστηκε από την ευρύτερα τοπική (Regional) θύελλα σκόνης η οποία έχει ήδη
περιγραφεί. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2004, ήταν πολύ δύσκολα ορατή στον πολύ μικρό δίσκο,
αλλά στις 18 Ιανουαρίου ο Don Parker την είδε με μια μεγέθυνση Χ700 και ο Damian Peach μόλις
που κατάφερε να την καταγράψει σε μια εικόνα του στις 27 Ιανουαρίου σαν ένα σχεδόν χωρίς
διαστάσεις σημείο. Μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου φάνηκε να δημιουργείται η Νότια Πολική Νέφωση.

Εικόνα 14.
Εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν την γενική κατάσταση της Ν.Π.Ε. κατά την διάρκεια της περιόδου.
Οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Δημήτρη Κολοβό με ένα τηλεσκόπιο 280mm SCT@F/30 & ToU
Cam Pro.
Α. 1 Νοεμβρίου 2003, 16h 20m UT, CML = 334deg., Ls = 290deg.
Β. 16 Νοεμβρίου 2003, 16h 21m UT, CML = 190deg., Ls = 299deg.
Γ.
5 Δεκεμβρίου 2003, 15h 34m UT, CML = 355deg., Ls = 311deg.
Η ατμοσφαιρική δραστηριότητα της εποχής υπήρξε ιδιαίτερα πλούσια συμπεριλαμβανομένης και
της θύελλας σκόνης η οποία έχει ήδη περιγραφεί. Η Εικόνα 15 παρουσιάζει μια γενική άποψη των
ατμοσφαιρικών φαινομένων της εν λόγω περιόδου. Παρατηρήθηκαν εντονότατες πάχνες στο
προπορευόμενο χείλος καθώς και στην διαχωριστική γραμμή. Προσέξτε αυτές τις πάχνες σε όλες
τις παρατηρήσεις της Εικόνας 15. Παρατηρήθηκαν έντονα Ορεογραφικά νέφη στην περιοχή των
ηφαιστείων της Tharsis. Δείτε το Ορεογραφικό νέφος (Nix Olympica) - [Εικόνα 15 Α (2)] ΝΑ του
ηφαιστείου Olympus Mons [Εικόνα 15 Α (1)]. Στις 24 Νοεμβρίου 2003 [Εικόνα 15 Β] σε εξαίρετα
σταθερή ατμόσφαιρα, ο Δημήτρης Κολοβός σε δίσκο μεγέθους μόλις 11,76 arc.sec. κατέγραψε
τους albedo σχηματισμούς οι οποίοι αντιστοιχούν στα ηφαίστεια της περιοχής Tharsis. Η
αναγνώριση της θέσης τους έγινε με την εφαρμογή δικτυώματος στον δίσκο του πλανήτη.
Στην Εικόνα 15 έχουμε:
• Β (1) - Olympus Mons - Παρατηρήστε δε ότι το ηφαίστειο διακρίνεται εν μέρει επάνω από
τις πάχνες οι οποίες καταλαμβάνουν την διαχωριστική γραμμή,
• Β (2) - Arsia Silva (South spot),
• B(3) - Ascraeus Lacus (North spot),
• Γ (1) - Έντονες νεφώσεις στην περιοχή Hellas,
• Γ (2) - Απογευματινό νέφος το οποίο σκιάζει την περιοχή Syrtis Major και μάλιστα η
εικόνα στο πλήρες φως (RGB) εμφάνισε την μορφή του τοπικού νέφους (Syrtis blue
cloud),
• Γ (3) - Απογευματινό νέφος στην περιοχή Aeria (315deg. W, 05deg. N.),
• Γ (4) - Νέφος στην περιοχή Aram,
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•

Γ (5) - Έντονες πάχνες (πρωινές) στην διαχωριστική γραμμή, ουσιαστικά αποκρύπτουν
μέρος του σχηματισμού Margaritifer Sinus (20deg. W, 10deg. N.).

Εικόνα 15.
Εικόνες οι οποίες παρουσιάζουν τα κυριότερα ατμοσφαιρικά φαινόμενα αυτής της περιόδου. Οι
παρατηρήσεις έγιναν από τον Δημήτρη Κολοβό με ένα τηλεσκόπιο 280mm SCT@F/30 & ToU Cam
Pro.
Α. 22 Νοεμβρίου 2003, 16h 20m UT, CML = 132deg., Ls = 303deg.
Β. 24 Νοεμβρίου 2003, 16h 34m UT, CML = 117deg., Ls = 304deg.
Γ. 5 Δεκεμβρίου 2003, 15h 57m UT, CML = 355deg., Ls = 311deg.
4. Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας την εγγύτερη αντίθεση του πλανήτη Άρη για πολλές χιλιετίες, δεν μπορούμε αρχικά
να μην σημειώσουμε ότι για τους χρόνιους μελετητές του πλανήτη η συγκυρία υπήρξε σχεδόν
ιδανική. Το είδωλο του πλανήτη από την εποχή που άγγιξε το φαινόμενο μέγεθος των 18 arc.sec.
(10 Ιουλίου 2003), ακόμη και με ένα μικρό τηλεσκόπιο της τάξεως των 15εκ. σε σταθερή
ατμόσφαιρα, αποκάλυπτε στην κυριολεξία έναν «αιωρούμενο χάρτη» στον διαστημικό χώρο, μια
αξέχαστη εμπειρία για όποιον την έζησε. Ο συγγραφέας, χρησιμοποιώντας ένα διοπτρικό
τηλεσκόπιο 13εκ. f/10.8, έχοντας μελετήσει ανελλιπώς όλες τις αντιθέσεις του Άρη από το 1990
είχε την ευκαιρία να βιώσει το γεγονός του να μην καθίσταται δυνατή η ακριβής αναπαράσταση
(οπτικά) όλων των κυριολεκτικά απίστευτων λεπτομερειών στις οποίες αναλύονταν οι εκάστοτε
σχηματισμοί σε έναν δίσκο μεγέθους 20-25 arc.sec, μια δυσχέρεια την οποία είχαν τονίσει επανειλημμένα οι παρατηρητές του παρελθόντος.
Επίσης, δεν θα έπρεπε να παραληφθεί το γεγονός ότι η συγκεκριμένη αντίθεση υπήρξε η πρώτη
όπου η χρήση ψηφιακών μέσων καταγραφής (CCD - Web Cam imaging) ήταν τόσο διαδεδομένη
ανάμεσα στους ερασιτέχνες αστρονόμους με αποτέλεσμα την άνευ προηγουμένου καταγραφή
αδιανόητων λεπτομερειών για κάθε μορφή φαινομένου.
Η αρχή του παρατηρησιακού κύκλου του 2003 έφερε ως παρακαταθήκη τις αλλαγές του
προηγούμενου κύκλου (2001) και της πλανητικής κλίμακας θύελλας σκόνης που επικράτησε κατά
την διάρκειά του. Η επανεμφάνιση της λωρίδας Phasis στα Δυτικά της Solis Lacus ήταν μια από
αυτές τις αλλαγές με την μορφή που είχε κατά την διάρκεια του κύκλου 1877 - 79.
Μια άλλη αλλαγή αφορούσε την μορφή της περιοχής ανάμεσα στις Mare Sirenum (160deg. W,
30deg. S) και Aonius Sinus (110deg. W, 50deg. S). Εμφανίστηκε ως μία συνεχής σκοτεινή λωρίδα,
ουσιαστικά ένας χαρακτηριστικός σχηματισμός του τέλους της Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου.
Μια παρόμοια μορφή είχε η περιοχή το 1939 και 1986.
Άλλο ένα σημείο αφορούσε την μεγάλη έκταση και τον έντονα σκοτεινό τόνο του σχηματισμού
Depressiones Hellesponticae ο οποίος χανόταν στην αρχή της αντίθεσης μέσα στην Νότια Πολική
Νέφωση (South Polar Hood).
Η λωρίδα Phasis, επιμηκύνθηκε ως αποτέλεσμα μιας τοπικής θύελλας σκόνης και άγγιξε τον
σχηματισμό Phoenicus Lacus καθιστώντας όλη την περιοχή παρόμοια με την εμφάνιση που είχε το
1986. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός είχε απαλειφθεί την δεκαετία του ’90 ενώ επανεμφανίστηκε
κατά την διάρκεια της θύελλας σκόνης του 2001.
Εκτός από τους μεταβλητούς σχηματισμούς στο όριο της Ν.Π.Ε, οι σχηματισμοί επέδειξαν μια
εντυπωσιακή κανονικότητα και συνέχεια κατά την διάρκεια της αντίθεσης του 2003.
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Υπήρξαν διάφορα συμβάντα και θύελλες σκόνης, όλα Τοπικού (Local) ή Ευρύτερα Τοπικού
(Regional) χαρακτήρα, κατά την διάρκεια του κύκλου (2003) και έχουν περιγραφεί με την δέουσα
προσοχή στην παρούσα κατά κύριο λόγο περιγραφική ανάλυση. Μετά το πρώτο συμβάν στην
περιοχή Hellas (Regional) τέθηκε το ερώτημα: θα συνέβαινε άραγε κάποια πλανητικής κλίμακας
φαινόμενο καθώς η αντίθεση του πλανήτη συνέβαινε σχεδόν ακριβώς στο περιήλιό του;
Ιστορικά, όπως έχει δείξει ο R. J. Mc Kim στην εξαίρετη εργασία του για τις θύελλες σκόνης στον
Άρη, η πιθανότητα ενός πλανητικής κλίμακας (Planet Encircling) συμβάντος κάθε δεδομένο
Αρειανό έτος είναι περίπου 1 στα 3.
Ο R.J. Mc Kim ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι: “…η ικανότητά μας να κάνουμε προβλέψεις σε
σχέση με τις θύελλες σκόνης οι οποίες εκ των πραγμάτων βασίζονται σε αρχεία του παρελθόντος
δεν είναι πολύ καλύτερη από το να προσπαθήσουμε να μαντέψουμε το μελλοντικό κλίμα του
Λονδίνου παρατηρώντας ένα φύκι το οποίο βρέθηκε στην πόρτα του Burlington House.” Συνέχισε,
αναφέροντας ότι συχνά λέγεται πως στις περιηλιακές αντιθέσεις κάθε μεγάλης θύελλας προηγείται
από ένα φαινόμενο Ευρύτερα Τοπικής κλίμακας (Regional). Αυτό είναι γενικά αληθές τουλάχιστον σε εκείνες τις αντιθέσεις όπου η μεγάλη θύελλα δεν συμβαίνει κοντά στην αρχή της
Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου. Το αντίθετο εν τούτοις δεν ισχύει απαραίτητα. Μερικές
περιηλιακές αντιθέσεις χαρακτηρίζονται από μια σειρά Τοπικών (Local) ή Ευρύτερα Τοπικών
(Regional) μόνον. Έτσι, το 1988 υπήρξαν μεγάλες Ευρύτερα Τοπικής κλίμακας (Regional) θύελλες
σε Ls = 212deg. (με σημείο εκκίνησης την περιοχή Hellas) και Ls = 313deg. (Thaumasia) αλλά
καμία μεγάλη θύελλα. Επιλέγοντας μόνον αυτές τις αντιθέσεις οι οποίες είχαν Πλανητικής
κλίμακας καθολικές (Encircling) θύελλες και οι οποίες παρατηρήθηκαν αρκούντως από την Γη,
έχουμε: 1909, 1924, 1956, 1971, 1973, 1975, και 2001. Τα γεγονότα των 1909 και 2001 ξεκίνησαν
ασυνήθιστα νωρίς εποχιακά, μόλις λίγο μετά την έναρξη της Άνοιξης του Νοτίου ημισφαιρίου. Η
έναρξη της Πλανητικής καθολικής κλίμακας (Encircling) θύελλας το 1975 παρατηρήθηκε καλά,
αλλά χωρίς να είναι δυνατό να παρατηρηθεί η προηγούμενη περίοδος λόγω της μικρής διαμέτρου
του δίσκου. Μένουμε λοιπόν με τρία αρκούντως τεκμηριωμένα έτη: 1924, 1971, 1973 στα οποία
υπήρξαν αρκετά μεγάλες Ευρύτερα Τοπικής κλίμακας (Regional) φαινόμενα τα οποία
παρατηρήθηκαν πριν από Πλανητικής κλίμακας καθολικές (Encircling) θύελλες σκόνης. Έτσι, το
ενδιάμεσο διάστημα σε Ls μεταξύ της τελευταίας (Regional) θύελλας σκόνης στο Νότιο
ημισφαίριο και της αρχής της θύελλας κλίμακας (Encircling) είναι 47deg. +/- 10deg. σε Ls. Ο R.J.
Mc Kim αναφέρει ότι βάσει της εμπειρίας του χρειάζεται αρκετός χρόνος ανάμεσα σε (Regional)
κλίμακας συμβάντα, ώστε να εναποτεθεί η σκόνη και να μειωθεί ο κορεσμός (opacity) της
ατμόσφαιρας σε ένα επίπεδο τέτοιο ώστε ο μηχανισμός έγερσης της σκόνης να μπορέσει να
ενεργοποιηθεί εκ νέου.
Η ατμοσφαιρική δραστηριότητα όπως αυτή περιγράφηκε για κάθε συγκεκριμένη περίοδο υπήρξε
εν πολλοίς τυπική για την εποχή, με χαρακτηριστική την πιθανή μείωση της δραστηριότητας της
Βόρειας Πολικής Νέφωσης (North Polar Hood) κατά την διάρκεια της (Regional) θύελλας σκόνης
η οποία ξεκίνησε από την Hellas. Με την σταδιακή εξάχνωση της Ν.Π.Ε. η ατμόσφαιρα οπλίστηκε
με υλικά με αποτέλεσμα να αυξάνεται σταδιακά η ατμοσφαιρική δραστηριότητα με όλα τα τυπικά
φαινόμενα Πάχνης του χείλους, τοπικά και Ορεογραφικά νέφη γύρω από τα ηφαίστεια των
περιοχών Elysium και Tharsis.
Την μεγαλύτερη και αναμφισβήτητα πιο εντυπωσιακή παράσταση έδωσε η σταδιακή εξάχνωση
της Ν.Π.Ε. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της ερασιτεχνικής αστρονομίας που η μείωσή της και
τα διάφορα επώνυμα και μη εναπομείναντα μέρη και ρήγματα μελετήθηκαν σε τέτοιο βαθμό
ακρίβειας και ανάλυσης από ψηφιακές εικόνες. Χαρακτηριστικός ήταν ο αποχωρισμός του
σχηματισμού Novus Mons (Mountains of Mitchell) από το κυρίως σώμα των πολικών πάγων σε
ακριβώς το ίδιο εποχιακό σημείο με αυτό της αντίθεσης του 1988.
Η παρούσα εργασία έχει τον στόχο της περιγραφικής παρουσίασης των φαινομένων της
αντίθεσης. Εργασίες οι οποίες αφορούν μελέτες συγκεκριμένων θεμάτων όπως ο ρυθμός μείωσης
της Πολικής Επικάλυψης θα παρουσιαστούν αλλού.
Ο πλανήτης Άρης θα βρίσκεται πάλι σε αντίθεση στις 7 Νοεμβρίου του 2005.
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Οπτική Παρατήρηση Μεταβλητών: ρ Κασσιόπης και δ Κηφέα
την Περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2003
Μαραβέλιας Γρηγόρης
(gmaravel@iesl.forth.gr)

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται δύο εύκολα μεταβλητά άστρα για οπτική παρατήρηση με γυμνό
οφθαλμό: δ Κηφέα και ρ Κασσιόπης. Αφού γίνεται αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
κάθε άστρου (κλασσικός Κηφείδας και παλλόμενος γίγαντας ημικανονικής περιόδου αντίστοιχα)
και στην τεχνική παρατήρησής τους, παρουσιάζονται τα διαγράμματα εκτίμησης της λαμπρότητάς
τους από παρατηρητές του ΣΕΑ για την χρονική περίοδο Ιούνιος-Σεπτέμβριος 2003. Τα
διαγράμματα αυτά στηρίζονται σε 57 εκτιμήσεις μεγέθους για το δ Κηφέα και 17 για το ρ
Κασσιόπης από δύο παρατηρητές. Για το δ Κηφέα η διακύμανση του μεγέθους του είναι 4.3 – 3.7
ενώ για το ρ Κασσιόπης είναι σταθερό στο 4.5 (που οφείλεται στην διαφορετική φύση του
άστρου). Παράλληλα, τα αποτελέσματα αυτά επιβεβαιώνονται και συμπληρώνονται από
αντίστοιχα της American Association of Variable Star Observers.
1. Εισαγωγή
Τα άστρα δ Κηφέα (delta Cep) [22h 29m 11s, +58o 24’.9 (2000)] και ρ Κασσιόπης (rho Cas) [23h
54m 23s, +57o 30’.0 (2000)] [1] αποτελούν δύο πολύ εύκολους στόχους για οπτική παρατήρηση
καθώς παρουσιάζουν μια σειρά από πλεονεκτήματα που σχετίζεται τόσο με την θέση τους στον
ουρανό όσο και με τα χαρακτηριστικά τους. Ταυτόχρονα, ο παρατηρητής έρχεται σε επαφή με δύο
διαφορετικούς τύπους άστρων.
Πρώτα απ’ όλα είναι αρκετά φωτεινά άστρα οπότε μπορεί κανείς να τα παρακολουθήσει πολύ
εύκολα χωρίς την βοήθεια κάποιου οργάνου και μάλιστα και μέσα από περιοχές με φωτορύπανση
όπως την Αθήνα. Στο δ Κηφέα η μεταβολή του μεγέθους είναι μεταξύ των τιμών 3.5 και 4.4 ενώ
στο ρ Κασσιόπης το μέγεθος μεταβάλλεται μεταξύ των τιμών 4.5 και 5.2. Και τα δύο έχουν άστρα
σύγκρισης που βρίσκονται πολύ κοντά τους τόσο ως προς τα μεγέθη τους όσο και ως προς την
περιοχή του ουρανού (βλ. Εικόνες 1 και 2), ενώ βρίσκονται σε αστερισμούς που είναι αειφανείς
στον ελληνικό ουρανό. Τέλος, ο παρατηρητής έρχεται σε επαφή με δύο διαφορετικές κατηγορίες
μεταβλητών: το δ Κηφέα εκπροσωπεί την κατηγορία των κλασσικών Κηφείδων (DCep) και το ρ
Κασσιόπης την κατηγορία των παλλόμενων γιγάντων ημικανονικής περιόδου (SemiRegularΒ SRb). Στην πρώτη περίπτωση λόγω του μικρού κύκλου μεταβολής του δ Κηφέα (5.366 ημέρες)
εύκολα μπορεί να γίνει μια καμπύλη μεγέθους σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από μια
σειρά συστηματικών παρατηρήσεων, όπως παρουσιάζουμε για το διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος
2003. Στην περίπτωση όμως του ρ Κασσιόπης για το ίδιο διάστημα υπάρχει μια στάσιμη
συμπεριφορά που σχετίζεται με την διαφορετική φύση του άστρου και με περιόδους μεταβολής
μεγέθους κατά πολύ μεγαλύτερες από το διάστημα παρατήρησης. Πρόκειται για ένα κίτρινο
υπεργίγαντα και ένα από τα πιο λαμπρά άστρα στον γαλαξία μας. Σε αυτού του τύπου τα άστρα
συμβαίνουν εκρήξεις μεγάλων ποσών ύλης που οδηγούν στην μείωση της λαμπρότητας τους και
στην διαφοροποίηση του φάσματος τους. Το 2000 μια τέτοια έκρηξη προκάλεσε πτώση 1.5
μεγέθους. Ενδείξεις στο φάσμα του αστέρα φανερώνουν ότι κάποια ανάλογη, αν όχι μεγαλύτερη,
έκρηξη μπορεί να συμβεί στο άστρο οδηγώντας σε νέα αλλαγή της λαμπρότητάς του και άρα του
μεγέθους του [2].
2. Παρατηρήσεις
Οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς χρήση οργάνου, δηλαδή με γυμνό οφθαλμό. Το
μέγεθος του κάθε άστρου εκτιμήθηκε σε κάθε παρατήρηση συγκρίνοντας το με καθορισμένα
άστρα σύγκρισης σύμφωνα με τους χάρτες της AAVSO (American Association of Variable Star
Observers) [1]. Αν την δεδομένη χρονική στιγμή το μέγεθος δεν ταυτίζεται με ένα από τα άστρα
σύγκρισης τότε πρέπει να γίνει μια διαβάθμιση της διαφοράς των άστρων για να καταλήξουμε σε
κάποια εκτίμηση. Η μέγιστη ακρίβεια που μπορεί να επιτευχθεί από ένα έμπειρο παρατηρητή είναι
0.1 μέγεθος. Σε αυτή την εργασία το σφάλμα παρατήρησης θεωρείται μεγαλύτερο, οπότε περιοριζόμαστε στο να παρουσιάσουμε μόνο τις εκτιμήσεις και κατ’ επέκταση τις διακυμάνσεις μεγεθών.
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Εικόνα 1: Το πεδίο του αστερισμού του Κηφέα Διακρίνονται εύκολα τα δ, ζ και ε με τα βελάκια. Οι
αριθμοί (χωρίς υποδιαστολές για να μη συγχέονται με άστρα) δείχνουν τα μεγέθη των αστέρων,
οπότε εύκολα κανείς μπορεί να πραγματοποιήσει μια εκτίμηση του μεγέθους του δ.
(φωτογραφία Μάνος Καρδάσης - ΣΕΑ)

Εικόνα 2: Το πεδίο του αστερισμού της Κασσιόπης. Προεκτείνοντας νοητά με αυτόν τον τρόπο τον
αστερισμό μπορούμε να εντοπίσουμε το ρ. Όπως και στην προηγούμενη εικόνα, τα άστρα σύγκρισης
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν διακρίνονται με τα βελάκια όπου φαίνονται τα αντίστοιχα μεγέθη
τους. Ο παρατηρητής μπορεί να επιλέξει όποια των εξυπηρετούν αλλά θα πρέπει να δηλωθούν.
(φωτογραφία Μάνος Καρδάσης - ΣΕΑ)
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Συγκεκριμένα για το δ Κηφέα που κυμαίνεται από 3.5 ως 4.4 τα κατάλληλα άστρα σύγκρισης είναι
τα ζ και ε Κηφέα με μεγέθη 3.6 και 4.2 αντίστοιχα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. (Στις Εικόνες 1
και 2 τα άστρα παρουσιάζονται με τα μεγέθη τους χωρίς να φαίνονται οι υποδιαστολές για να
αποφευχθεί η σύγχυση της υποδιαστολής με άστρα του πεδίου.) Για το ρ Κασσιόπης που το
μέγεθός του είχε σχεδόν σταθεροποιηθεί στο 4.5 τα κατάλληλα άστρα σύγκρισης είναι τα άστρα με
μεγέθη 4.6, 4.7, 4.8 και 4.9, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν και άλλα άστρα για την σύγκριση (αρκεί να υπάρχουν στους συγκεκριμένους
χάρτες και να δηλώνονται).
Ένα σημαντικό επίσης στοιχείο όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής των παρατηρήσεων αποτελεί η
συχνότητα τους. Για το δ Κηφέα απαιτείτο κάθε καθαρή νύχτα, αφού ο κύκλος μεταβολής είναι
αρκετά μικρός, ενώ για το ρ Κασσιόπης μία παρατήρηση ανά 1-2 εβδομάδες. Το χρονικό διάστημα
στο οποίο πραγματοποιήθηκαν οι παρατηρήσεις που εξετάζουμε εδώ είναι από 6/6/2003 μέχρι
28/9/2003 που σε Ιουλιανή Ημερομηνία (Julian Date) αντιστοιχούν από 2452797 μέχρι 2452911.
Η Ιουλιανή Ημερομηνία είναι μια μορφή έκφρασης της ημερομηνίας και ώρας σε έναν αριθμό και
χρησιμοποιείται στην αστρονομία γιατί είναι πιο εύχρηστη και επιτρέπει την άμεση συσχέτιση των
παρατηρήσεων από όλο τον κόσμο (λόγω διαφοράς στην ημερομηνία και την ώρα).
Τέλος, οι παρατηρήσεις πραγματοποιήθηκαν από τους Καρδάση Μάνο και Μαραβέλια Γρηγόρη
και η ανάλυση που ακολουθεί στηρίζεται σε 57 εκτιμήσεις για το δέλτα Κηφέα και σε 17
εκτιμήσεις για το ρ Κασσιόπη.
3. Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των παρατηρήσεών μας συγκεντρώνονται στα δυο διαγράμματα των Εικόνων 3
και 5, όπου παρουσιάζουμε το παρατηρούμενο μέγεθος του άστρου σε σχέση με την Ιουλιανή
Ημερομηνία.
Στο διάγραμμα της Εικόνας 3 βλέπουμε την διακύμανση του μεγέθους για το δέλτα Κηφέα για την
περίοδο παρατήρησής μας (6/6/2003 - 28/9/2003, JD 2452797 - 2452911). Από αυτό παρατηρούμε
ότι οι ακραίες τιμές που βρίσκουμε είναι 3.7 ως 4.3. Ο αριθμός των παρατηρήσεων και η
συχνότητά τους δεν μας επιτρέπουν να βγάλουμε κάποια εκτίμηση για την περίοδο ούτε για τον
ακριβή τρόπο αύξησης και μείωσης του μεγέθους του. Όπως είπαμε προηγουμένως η περίοδος
είναι 5.366 μέρες και το μέγεθος αυξάνει στο μέγιστο μέσα σε 1.5 μέρες περίπου και φτάνει στο
ελάχιστο μετά από 4 μέρες [3]. Ένα καλύτερο διάγραμμα που περιλαμβάνει περισσότερους
παρατηρητές από όλο τον κόσμο για την περίοδο 15/6/2003 – 5/7/2003 (JD 2452806 - 2452826)
διατίθεται από την AAVSO και φαίνεται στο διάγραμμα της Εικόνας 4.
Στο διάγραμμα της Εικόνας 5 παρουσιάζεται η διακύμανση του ρ Κασσιόπης για την περίοδο
παρατήρησής μας (6/6/2003 - 28/9/2003, JD 2452797 - 2452911). Εδώ δεν έχουμε την διασπορά
των τιμών που βλέπουμε στο δ Κηφέα, που όπως είπαμε οφείλεται στην διαφορετική φύση του
αστέρα. Το μέγεθός του δφαίνεται ουσιαστικά σταθερό στο 4.5 για αυτό το διάστημα.
Επειδή όμως πρόκειται για ένα μεταβλητό ημικανονικής περιόδου η παρατήρησή του για ένα
χρονικό διάστημα τόσο μικρό δεν είναι αρκετό. Για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα
μπορούμε να πάρουμε μια καμπύλη μεταβολής μεγέθους αντίστοιχη με αυτή που φαίνεται στο
διάγραμμα της Εικόνας 6 που περιλαμβάνει περισσότερους παρατηρητές από όλο τον κόσμο για
την περίοδο 12/1/1993 – 26/12/2003 (JD 2449000 - 2453000) και διατίθεται από την AAVSO.
Από την μελέτη τέτοιων καμπυλών έχει βρεθεί ότι το άστρο εμφανίζει διάφορες περιοδικότητες:
382, 645, 512 ημερών [4]. Αυτή που διακρίνεται περισσότερο όμως είναι μια περίοδος 820 ημερών
[5].
Η μεταβολή του μεγέθους στην περίπτωση του ρ Κασσιόπης οφείλεται σε εκρήξεις ύλης από το
άστρο. Οι εκρήξεις αυτές οδηγούν σε δραματικές αλλαγές στο φάσμα και στο μέγεθος. Από το
διάγραμμα της Εικόνας 6 φαίνεται χαρακτηριστικά μια τέτοια έκρηξη το 2000 που αντιστοιχούσε
σε ύλη ίση με 10000 φορές την μάζα της Γης [5]. Η έκρηξη αυτή οδήγησε το άστρο σε μείωση του
μεγέθους του κατά 1.5 μονάδα και αλλαγή του φάσματος του από F σε Μ που αντιστοιχεί σε
αλλαγή της θερμοκρασίας του από τους 7000 Κ στους 4000 Κ, σε διάστημα μικρότερο των 200
ημερών. Τέτοιες εκρήξεις είναι αρκετά πιθανές και στο μέλλον γι’ αυτό και είναι αναγκαίο να
παρακολουθείται το άστρο ώστε να μελετηθεί περισσότερο η εξέλιξή του, απαντώντας και σε άλλα
βασικά ερωτήματα που σχετίζονται με την αστρική εξέλιξη.
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Εικόνα 3: Διάγραμμα της μεταβολής του μεγέθους του δ Κηφέα για το διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος
2003 από παρατηρητές του ΣΕΑ.

Εικόνα 4: Διάγραμμα της μεταβολής του μεγέθους του δ Κηφέα για το διάστημα Ιούνιος-Σεπτέμβριος
2003 που προέρχεται από το σύνολο των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στην AAVSO.
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Εικόνα 5: Διάγραμμα της μεταβολής του μεγέθους του ρ Κασσιόπης για το διάστημα ΙούνιοςΣεπτέμβριος 2003 από παρατηρητές του ΣΕΑ.

Εικόνα 6: Διάγραμμα της μεταβολής του μεγέθους του ρ Κασσιόπης για το διάστημα Δεκέμβριος
1993 – Δεκέμβριος 2003 από το σύνολο των παρατηρήσεων που κατατέθηκαν στην AAVSO.
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4. Σύνοψη
Από παρατηρήσεις μελών του ΣΕΑ για την περίοδο Ιούνιο-Σεπτέμβριο 2003 καταφέραμε να
εξάγουμε κάποιες εκτιμήσεις του μεγέθους του δ Κηφέα και ρ Κασσιόπης. Από τα αντίστοιχα
διαγράμματα συμπεραίνουμε ότι η μεταβολή του δ Κηφέα είναι μεταξύ των τιμών 4.3 – 3.7 και ότι
μεταβάλλεται σχετικά γρήγορα σε αντίθεση με το ρ Κασσιόπης που για αυτό το διάστημα το
μέγεθός του ήταν σταθερό στο 4.5 .
Με την παρούσα εργασία φαίνεται ότι η παρατήρηση μεταβλητών άστρων μπορεί να είναι αρκετά
ενδιαφέρουσα ακόμα και με πενιχρά μέσα. Όπως είδαμε για το δ Κηφέα, μπορεί εύκολα κάποιος
να πραγματοποιήσει μια σειρά εκτιμήσεων που σε μικρό χρονικό διάστημα να αποκαλύψουν την
μεταβολή του μεγέθους του άστρου. Ένα μεγαλύτερο σύνολο παρατηρητών και με συστηματική
παρακολούθηση μπορεί να εξάγει μια πραγματική καμπύλη φωτός και παραπάνω συμπεράσματα
για τα χαρακτηριστικά του, όπως για παράδειγμα την περίοδο. Από την άλλη η παρακολούθηση
του ρ Κασσιόπης κατά αραιά διαστήματα αλλά με συνέπεια παρέχει συνεχώς νέα δεδομένα για την
συμπεριφορά του, ενώ δεν αποκλείεται ταυτόχρονα κανείς να γίνει μάρτυρας μιας νέας εκρηκτικής
δραστηριότητάς του.
Για αυτούς του λόγους τα δύο αυτά άστρα ανήκουν στην λίστα μεταβλητών που παρατηρούνται
από τον ΣΕΑ [6].
Ευχαριστίες
Θα ΄θελα να ευχαριστήσω κατ’ αρχήν τον Μάνο Καρδάση τόσο για τις πολύτιμες συμβουλές του
όσο και για την διάθεση των προσωπικών του παρατηρήσεων που συμπεριλήφθηκαν στην
ανάλυση. Επιπλέον, ευχαριστίες πρέπει να αποδοθούν τόσο στους παρατηρητές σε όλο τον κόσμο
όσο και στην American Association of Variable Stars Observers (AAVSO) που συλλέγει και
αξιολογεί τις παρατηρήσεις αυτές δημιουργώντας μια βάση δεδομένων από την οποία έχουν
αντληθεί τα αντίστοιχα διαγράμματα.
Αναφορές – Πηγές:
[1] Χάρτες Μεταβλητών AAVSO για δ Κηφέα και ρ Κασσιόπης
(http://www.aavso.org/observing/charts/).
[2] AAVSO Rho Cas 2003 Observing Season
(http://www.aavso.org/news/rhocas.shtml).
[3] AAVSO Delta Cep, September 2000 Variable Star Of The Month
(http://www.aavso.org/vstar/vsots/0900.shtml)
[4] AAVSO Photoelectric Photometry Newsletter Volume 19, No. 2
(http://www.aavso.org/observing/programs/pep/pepnewsletter/october1999/students.shtml)
[5] AAVSO Photoelectric Photometry Newsletter Volume 22, No. 1
(http://www.aavso.org/observing/programs/pep/pepnewsletter/jan03.shtml)
[6] Παρατηρήσεις Μεταβλητών Αστέρων ΣΕΑ
(http://www.hellas-astro.gr/article.php?id=207&topic=variables&subtopic=)
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Οδηγός Οπτικής Παρατήρησης του Ήλιου
Στρίκης Ιάκωβος-Μάριος
(jdstrikis@yahoo.com)

Περίληψη
Ο Ήλιος είναι το πλησιέστερο και το πιο εύκολα ορατό άστρο στην Γη μέσα από οποιοδήποτε
οπτικό μέσο με την βοήθεια πάντοτε ενός ηλιακού φίλτρου. Για την παρατήρηση του δεν είναι
απαραίτητο σε κάποιον να έχει τον πλέον δαπανηρό εξοπλισμό καθώς με ένα διοπτρικό
τηλεσκόπιο διαμέτρου της τάξεως των 90-150mm, εστιακής απόστασης 1000-2000mm, ο
παρατηρητής θα μπορέσει να διακρίνει σχεδόν από την πρώτη στιγμή τις Ηλιακές Κηλίδες (Σκιά
και Παρασκιά), τους Φωτοσφαιρικούς Πυρσούς και αν διαθέτει ηθμό Ηα΄, Εκλάμψεις (Flares),
Προεξοχές (Prominences), Χρωμοσφαιρικά Νήματα (Filaments). Στο παρόν άρθρο γίνεται
αναφορά στις βασικότερες αρχές και στοιχεία της οπτικής παρατήρησης της Ηλιακής
Φωτόσφαιρας.
1. Ο Αριθμός Wolf
Οι κηλίδες, που εμφανίζονται σε όλα σχεδόν τα Ηλιογραφικά πλάτη, κυρίως όμως εμφανίζονται
σε περιοχές μεταξύ -35ο ως και +35ο.
Το πιο απλό παρατηρησιακό σχέδιο με το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ένας παρατηρητής είναι η
κατά-μέτρηση του αριθμού των Hλιακών Κηλίδων.
Ο αριθμός Wolf υπολογίζεται βάσει ενός εμπειρικού τύπου για τον υπολογισμό του αριθμού των
Ηλιακών Κηλίδων σε ολόκληρη την Ηλιακή επιφάνεια.
Για να υπολογίσουμε τον αριθμό των Ηλιακών Κηλίδων σε ολόκληρη την Ηλιακή επιφάνεια,
πρώτα καταμετρούμε τις Κηλίδες που είναι ορατές μέσα από το προσοφθάλμιο (f) και αμέσως
μετά τον αριθμό των ενεργών περιοχών (G), δηλαδή όλες τις ομάδες κηλίδων και τις μεμονωμένες
κηλίδες που απέχουν από την πλησιέστερη ομάδα τουλάχιστον 10ο. Τώρα είμαστε έτοιμοι για τον
υπολογισμό του αριθμού Wolf:
R=10G+f
(1)
Καλό είναι ο παρατηρητής να καταγράφει τα αποτελέσματα σε έναν ημερήσιο πίνακα (Πίνακας
1).
Date

Time
(UT)

S
hemisphere
f

S
hemisphere
g

N
hemisphere
f

N
hemisphere
g

R

Πίνακας 1: Τρόπος καταγραφής των παρατηρήσεων ανά ημέρα.
Στον πίνακα αυτό ο παρατηρητής σημειώνει την ημερομηνία και την ώρα σε UT. Στη συνέχεια
καταγράφει τον αριθμό των κηλίδων οι οποίες παρατηρούνται στο Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο
του δίσκου, τον αριθμό των ομάδων κηλίδων αντίστοιχα σε Βόρειο και Νότιο ημισφαίριο και
τέλος το αποτέλεσμα από την εξίσωση (1).
2. «Σχεδίασμα» του … άστρου !
Για την καλύτερη καταγραφή των φαινομένων που κυριαρχούν στην Ηλιακή Φωτόσφαιρα και
Χρωμόφαιρα αντίστοιχα χρησιμοποιούμε την μέθοδο του σχεδιάσματος του αστέρα σε διάφορες
φόρμες καταγραφής όπως αυτές της Β.Α.Α. ή της A.L.P.O. Στο τέλος κάθε μήνα προσκομίζουμε
στους αντιστοίχους συλλόγους αφού πρώτα κρατήσουμε αντίγραφα αυτών ή για μεγαλύτερη
ευκολία τις «σαρώνουμε» (scanning) και τις αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα απαραίτητα που πρέπει να γνωρίζει για τον «σχεδιασμό» του Ήλιου ώστε να τεκμηριώνει τις
καταγραφές του ο παρατηρητής είναι τα εξής:
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Εικόνα 1: Σχέδιο του Ήλιου σε φωτόσφαιρα και χρωμόσφαιρα αντίστοιχα. Προσέξτε την
τοποθέτηση όλων των απαιτούμενων στοιχείων.
(Ιάκωβος Ν. Στέλλας - ΣΕΑ)
•

•
•
•
•

•

Seeing: Είναι η κατάσταση της σταθερότητας της ατμόσφαιρας και μετριέται (για την
Ηλιακή παρατήρηση) σε arcsec. H κλίμακα του Seeing έχει ως εξής:
1": Όταν η κοκκίαση είναι ορατή και γίνονται σαφή τα όρια της για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
2": Η κοκκίαση ίσα που διακρίνεται.
3": Τα νήματα ανάμεσα στην κύρια σκιά και στην παρασκιά δεν μπορούν να
διαχωριστούν.
4": Καμία λεπτομέρεια μέσα στην παρασκιά δεν γίνεται ορατή.
5": Η παρασκιά δεν διαχωρίζεται από την κύρια σκιά (τότε μάλλον δεν θα έπρεπε
να γίνεται παρατήρηση!).
Sky conditions: Το μόνο που χρειάζεται να αναφερθεί εδώ από τον παρατηρητή είναι μια
λέξη: Ομιχλώδης (Hazy), Συννεφιασμένος (Cloudy), Καθαρός (Clear).
Central Meridian: Κεντρικός Μεσημβρινός του Hλίου. Ο Κεντρικός Μεσημβρινός μπορεί
να βρεθεί από οποιοδήποτε αστρονομικό almanac ή αστρονομική εφημερίδα. Μια καλή
προσέγγιση της τάξεως της +/- 1ο είναι καλή για σχεδόν οποιονδήποτε σκοπό.
Altitude: Αυτή είναι η απόσταση του Ήλιου σε μοίρες από τον ορίζοντα την συγκεκριμένη
στιγμή της παρατήρησης.
Wind: Μια απλή παρατήρηση (σημείωση) για την ένταση του ανέμου την ώρα της παρατήρησης είναι αρκετή: απαλός [lgt-light], συνηθισμένος [mod-moderate], δυνατός [hvyheavy]. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό λαθών στην καταγραφή των
ακριβών συντεταγμένων των σχηματισμών.
Telescope: Εδώ χρειάζεται μια ακριβής περιγραφή του τηλεσκόπιου που διαθέτει ο
παρατηρητής. Άνοιγμα πρωτεύοντος φακού ή κατόπτρου σε ίντσες, την εστιακή του
απόσταση σε χιλιοστά, τον τύπο του (διοπτρικό-refractor, κατοπτρικό-reflector,
καταδιοπτρικό-cassegrain) [στην περίπτωση του διοπτρικού αν είναι αχρωματικόachromatic ή αποχρωματικό-apochromatic] και τον τύπο στήριξής του (γερμανική
ισημερινή-german equatorial, Dobsonian, με φουρκέτα-fork, αλταζιμουθιακή-altazimuth).
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•

Rotation: Ο αύξων αριθμός της περιστροφής του Ήλιου, ο οποίος μπορεί να βρεθεί από
οποιαδήποτε καλή αστρονομική εφημερίδα.

Το υπόδειγμα δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κύκλο με άνοιγμα 150mm με σημειωμένο το κέντρο
του.
Για να βρούμε τον προσανατολισμό του ειδώλου αφού έχουμε κάνει το σχέδιο σβήνουμε την
οδήγηση του τηλεσκόπιου (αν υπάρχει) και αφήνουμε το είδωλο του Ήλιου να ολισθήσει μέσα
στο οπτικό μας πεδίο και σημειώνουμε το πρώτο σημείο του δίσκου το οποίο θα ακουμπήσει την
άκρη του οπτικού μας πεδίου πάνω στο σχέδιο. Μετά τραβάμε μια ευθεία από το σημείο αυτό στο
κέντρο του κύκλου και την προεκτείνουμε στην απέναντι μεριά του σχεδίου, αυτή είναι η γραμμή
ανατολής-δύσης με το σημείο της δύσης εκεί που ήταν το πρώτο κομμάτι που σημειώσαμε.
Αν υποθέσουμε ότι ο δίσκος μετατοπίζεται προς τα άνω δεξιά, τότε η διεύθυνση της δύσης είναι
από το κέντρο του δίσκου προς τα άνω δεξιά και η διεύθυνση της ανατολής βρίσκεται
αντιδιαμετρικά. Τώρα για να βρούμε και την διεύθυνση του βορρά-νότου φέρνουμε την κάθετη
γραμμή στην ευθεία της ανατολής-δύσης η οποία περνά και αυτή από το κέντρο του δίσκου. Τα
υπόλοιπα εξαρτώνται από τον τύπο του οπτικού μας συστήματος, δηλαδή αν αυτό μας δίνει
τηλεσκοπικό είδωλο, αν χρησιμοποιούμε διαγώνιο, αν είναι νευτώνειο ή διοπτρικό και πολλά
άλλα. Γι’ αυτό πρέπει ο παρατηρητής να ξέρει από πριν τον προσανατολισμό του βορρά-νότου
στο τηλεσκόπιο του.

Εικόνα 2: To πρόγραμμα Helios V-2.0 (διατίθεται στην σελίδα BAA Solar section).
3. Συντεταγμένες και εμβαδά Ηλιακών ενεργών περιοχών
Γνωρίζοντας λοιπόν τον ακριβή προσανατολισμού του σχεδίου μας της ώρας και της ημέρας,
έρχεται η ώρα να αφήσουμε το τηλεσκόπιο και να κατευθυνθούμε προς τον υπολογιστή μας καθώς
πρέπει να υπολογίσουμε τις συντεταγμένες και το εμβαδόν των σχηματισμών που παρατηρήσαμε.
Όσο και αν ακούγεται περίπλοκο, δύσκολο και βαρετό στην πραγματικότητα δεν είναι, καθώς εδώ
και μερικά χρόνια ο υπολογιστής έχει συμβάλει ενεργά στην αστρονομία απλοποιώντας πλήθος
εργασιών που παλιότερα απαιτούσαν αρκετό χρόνο.
Με το πρόγραμμα Helios V-2.0 [1] που φαίνεται στην Εικόνα 2 (διατίθεται από τον γράφοντα και
υπάρχει και στην ιστοσελίδα της Β.Α.Α. στον τομέα του Ήλιου) ο παρατηρητής παίρνει όλα τα
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φυσικά στοιχεία του Ήλιου απλά τοποθετώντας την ημέρα και την ώρα (Solar Parameters). Για
να υπολογίσει τώρα τις συντεταγμένες ο παρατηρητής παίρνει ένα χάρακα και μετράει τις
συντεταγμένες των σχηματισμών σε χιλιοστά στους άξονες xx΄ και yy΄ (καρτεσιανό σύστημα
συντεταγμένων) που εισάγει στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια τοποθετεί πάνω από το σχέδιο μια
διαφάνεια (φωτοτυπία μιλιμετρέ χαρτιού σε ζελατίνα) και μετράει το εμβαδόν του σχηματισμού
σε τετραγωνικά χιλιοστά, εισάγοντας το και αυτό στο πρόγραμμα [Sunspot Disk Location & Size].
Αυτομάτως το πρόγραμμα υπολογίζει τις συντεταγμένες του σχηματισμού σε Ηλιογραφικό πλάτος
και Ηλιογραφικό μήκος, όπως επίσης και το εμβαδόν του σε εκατομμυριοστά της ορατής ηλιακής
επιφάνειας. Αυτή η διαδικασία πρέπει να γίνει ξεχωριστά για κάθε σχηματισμό που έχει
παρατηρηθεί και τα αποτελέσματα να σημειωθούν με βελάκια πάνω στην παρατήρηση.
Τώρα λοιπόν ο παρατηρητής έχει ολοκληρώσει την συμπλήρωση των στοιχείων της παρατήρησής
του. Οπότε μπορεί και να προσκομίσει στον ανάλογο οργανισμό.
4. Σύνοψη
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται μια οπτική μέθοδο με την οποία κάποιος παρατηρητής
χρησιμοποιώντας απλά και φτηνά τεχνικά μέσα μπορεί με σχετικά μικρή προσπάθεια να
καταγράψει: (α) τον αριθμό Wolf για την στατιστική ανάλυση της συμπεριφοράς της ηλιακής
φωτόσφαιρας, (β) την καταγραφή βίαιων συμβάντων στην ηλιακή χρωμόσφαιρα. Μακροπρόθεσμα
οι παρατηρήσεις αυτές συμβάλλουν στο να κατανοήσουμε πως συμπεριφέρεται ο Ήλιος και κατά
συνέπεια να απαντηθούν θέματα που αφορούν τόσο τον επιστημονικό χώρο (για παράδειγμα το
βόρειο σέλλας), όσο και τον τεχνολογικό (για παράδειγμα προστασία ραδιοτηλεοπτικών σημάτων).

Αναφορές – Πηγές:
[1] Helios V-2.0, BAA Solar Section
(http://baa-solarsection.org.uk/software.htm).
[2] Peter O. Taylor, Chapter 1: “Observing the Sun” at “Sky Watcher’s Handbook”,
editor James Muirden, W.H. Freeman-Spectrum, (1993)
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Ο Ε. E Barnard, η έκλειψη του Ιαπετού από τον δακτύλιο C του
Κρόνου και η ακεραιότητα ως επιστημονική αρετή
Στέλλας Ν. Ιάκωβος
(jnstellas@freemail.gr)

Περίληψη
Το παρόν άρθρο αφορά τα τεκταινόμενα γύρω από την παρατήρηση της έκλειψης του Ιαπετού
(δορυφόρου του πλανήτη Κρόνου - 1889) από τον E. E Barnard. Η συγκεκριμένη παρατήρηση
οδήγησε στην απόδειξη της ημιδιαφανούς φύσης του δακτυλίου Crepe ενώ το ιστορικό πλαίσιο
διανθίζεται από την σύγκρουση του νεαρού επιστήμονα με τον τότε διευθυντή του αστεροσκοπείου
Lick του οποίου αποτελούσε νέο μέλος. Η υπόθεση αυτή εν μέρει του προσέφερε την εκκίνηση
μιας καριέρας η οποία τον τοποθέτησε σε ξεχωριστή θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες
επιστημονικές φυσιογνωμίες όλων των εποχών. Η διαδρομή του μέσα από την συγκεκριμένη
υπόθεση μας αφήνει μια χρησιμότατη υπόμνηση των αρετών που θα όφειλαν να διέπουν κάθε
παρατηρητή. Υπομονή και επιμονή, γνώση και οργάνωση του στόχου και πάνω απ’ όλα
αυτοπειθαρχία.

Εικόνα 1: Οι πρωταγωνιστές του…αστρονομικού «δράματος» της ιστορίας μας, Ε. Ε Barnard
(αριστερά - 1893) και Ε. S. Holden δεξιά - 1888, περίπου δηλ. την εποχή της παρατήρησης της
έκλειψης του Ιαπετού.
1. Εισαγωγή
Ο Edward Εmerson Barnard γεννήθηκε το 1857 και μεγάλωσε ορφανός από πατέρα στο Nashville
του Tennessee κατά την διάρκεια του Αμερικανικού εμφυλίου. Σε ηλικία 9 χρόνων η μητέρα του
τον έστειλε να εργαστεί σε ένα φωτογραφικό εργαστήριο πορτρέτων. Η πρώτη του ευθύνη ήταν να
παίζει ουσιαστικά τον ρόλο της «οδήγησης» για την μεγάλη Ηλιακή κάμερα στην οροφή του
εργαστηρίου. Σταδιακά αναπτύσσει ενδιαφέρον για την αστρονομία και με την βοήθεια ενός
διοπτρικού τηλεσκοπίου διαμέτρου 5 ιντσών άρχισε να δημιουργεί την φήμη σημαντικού παρατηρητή κομητών καθώς ανακαλύπτει αρκετούς με αυτό το όργανο. Ο H. H Warner από το
Rochester της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε το 1881 ότι θα χρηματοδοτούσε ένα χρυσό μετάλλιο και
μετρητά (ένα ποσόν το οποίο θα αντιστοιχούσε σήμερα σε 3000$), στον πρώτο Αμερικανό ο
οποίος θα ανακάλυπτε κάθε νέο κομήτη. Οι Barnard και William Brooks ενεπλάκησαν σε τόσο
έντονο ανταγωνισμό όπου κυριάρχησαν στην παγκόσμια σκηνή ανακάλυψης νέων κομητών για
περίπου μια δεκαετία. Από τους 30 κομήτες οι οποίοι ανακαλύφθηκαν ανάμεσα στο 1881 και 1890
ο Brooks είχε βρει επτά, τρεις μέσα σε πέντε εβδομάδες την Άνοιξη του 1886, ενώ ο Barnard είχε
βρει 11. Ο δεύτερος, χρησιμοποίησε το έπαθλο για να χτίσει ένα σπίτι για την σύζυγό του, το οποίο
έγινε γνωστό ως το ‘comet house’.
Οι επιτυχίες αυτές, του… χάρισαν την θέση του εταίρου του πανεπιστημίου του Vanderbilt και το
1887 μια θέση στο προσωπικό του αστεροσκοπείου του Lick, τα υπόλοιπα μέλη ήταν οι: Holden,
Sherburne, Burnham, Keeler, Schaeberle.
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Ο Holden ήταν απόφοιτος του West Point και το 1874 έγινε προστατευόμενος του Simon
Newcomb στο Ναυτικό αστεροσκοπείο της πολιτείας Washington D.C. Όταν ο Newcomb επελέγη
από την επιτροπή του Lick ως ο πρώτος τη τάξει επιστημονικός σύμβουλος για την κατασκευή
ενός τηλεσκοπίου στην περιοχή της California “ανώτερου και πιο ισχυρού από οποιοδήποτε είχε
κατασκευαστεί μέχρι εκείνη την στιγμή”, ο Holden φυσιολογικά ακολουθούσε. Ο Holden, διανύοντας την τρίτη δεκαετία της ζωής του, έλαβε την προώθηση του Newcomb για την ανάληψη της
διεύθυνσης του αστεροσκοπείου. Μετά από διάφορες «στάσεις» πρώτα ως διευθύνων του
αστεροσκοπείου του Washburn στο Wisconsin και στην συνέχεια ως ο πρώτος πρόεδρος του πανεπιστημίου της California, ο Holden τελικά ανέλαβε τα ηνία στο όρος Hamilton.
2. Η μεγάλη σύγκρουση.
Όταν εγκαινιάστηκε το νέο αστεροσκοπείο, τον Ιούνιο του 1888, μπορούσε να καυχιέται ότι διαθέτει το μεγαλύτερο διοπτρικό τηλεσκόπιο στον κόσμο, 36 ιντσών, κατασκευής Clark. Είναι λογικό
ότι το μεγάλο ζητούμενο για όλους ήταν το διαθέσιμο μερίδιο τηλεσκοπικού χρόνου.

Εικόνα 2: Τα δύο περιώνυμα διοπτρικά τηλεσκόπια του αστεροσκοπείου. Αριστερά το διοπτρικό 36
ιντσών. Δεξιά, το διαμέτρου 12 ιντσών διοπτρικό με το οποίο τελικά έγινε η αποκαλυπτική
παρατήρηση του φαινομένου της έκλειψης.
Οι ισορροπίες καθόρισαν το εξής τοπίο: Ο Holden, ως διευθυντής, είχε δύο νύχτες την εβδομάδα.
Οι Burnham και Keeler πήραν δύο νύχτες την εβδομάδα ο καθ’ ένας. Τα βράδια του Σαββάτου
μετά την εξυπηρέτηση του κοινού, συνήθως ο Burnham διεκδικούσε το τηλεσκόπιο για την
υπόλοιπη νύχτα. Ο Barnard δεν είχε δικαίωμα κανονικής χρήσης του διοπτρικού 36 ιντσών αντίθετα έπρεπε να εργαστεί με το διαμέτρου 12 ιντσών διοπτρικό του αστεροσκοπείου. Χωρίς αυτό να
τον εμποδίσει χρησιμοποιούσε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του αξιοποιώντας και το παραμικρό διαθέσιμο κομμάτι καθαρού ουρανού, κάθε νύχτα της εβδομάδας.
Ο Holden από την άλλη, σπάνια έκανε συστηματικές παρατηρήσεις. Συνήθως απέρριπτε τις νύχτες
χαρακτηρίζοντας τις ως…νεφελώδεις πριν από τα μεσάνυχτα και συχνά μέχρι τις 10μμ. είχε
κλείσει τον θόλο του μεγάλου διοπτρικού και πήγαινε για ύπνο. Εν μέρει βέβαια, η χαμηλή
παραγωγικότητα του μπορούσε να εξηγηθεί από τις βαριές ημερήσιες ευθύνες του, αν και θα
πρέπει να ήταν μάλλον αδιάφορος σαν παρατηρητής. O Barnard έβρισκε την ιδέα του μεγάλου
τηλεσκοπίου να αφήνεται αχρησιμοποίητο αφόρητη και συχνά διαμαρτύρονταν έντονα στους
συνεργάτες του και ειδικά στον Burnham. O Holden από την πλευρά του έτρεφε ανάμικτα
συναισθήματα για τον Barnard. Αφ’ ενός τον θεωρούσε τέλειο παρατηρητή της τάξεως ενός W.
Herschel όσον αφορά την ποιότητα της οπτικής του ικανότητας, όπως ανέφερε ο ίδιος, αφ’ ετέρου
αμφισβητούσε τις ερμηνείες των παρατηρούμενων και σε κάποιες περιπτώσεις και τους
υπολογισμούς του.
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Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για την βαρύτητα των δηλώσεων του
Holden, ενός ανθρώπου ο οποίος ίσως αισθανόταν μια αδιόρατη απειλή από την φυσική ορμή του
μεγάλου Barnard. Ας δούμε τις διαδρομές τους για να κατανοήσουμε την ανωτέρω ιδέα. Ο πρώτος,
με μια ακαδημαϊκή διαδρομή και προστατευόμενος ενός από τους ισχυρότερους άνδρες της αστρονομίας της εποχής (Simon Newcomb), ένας νεαρός άνδρας στην εκκίνηση για μια λαμπρή επιστημονική καριέρα. Ο δεύτερος ουσιαστικά αυτοδημιούργητος, χωρίς ακαδημαϊκές διαδρομές, αλλά
οπλισμένος με ένα ασίγαστο πάθος για το αστρονομικό έργο. Εδώ πρόκειται για το πεδίο μιας
αναπόφευκτης σύγκρουσης. Αλλά έπ’ αυτού θα επανέλθουμε στον σχολιασμό, ας δούμε το ιστορικό πλαίσιο πρώτα.
3. Νύχτα μαγείας
Με την εξαίρεση του δορυφόρου Ιαπετού όλοι οι μεγάλοι δορυφόροι του Κρόνου βρίσκονται
σχεδόν στο επίπεδο των δακτυλίων του πλανήτη και ως εκ τούτου δεν είναι δυνατόν να υποστούν
έκλειψη από αυτούς. Εν τούτοις είναι δυνατόν αυτό να συμβεί από τον δίσκο του Κρόνου όταν οι
δακτύλιοι φαίνονται υπό μηδενική γωνία (edge on) από την Γη. Αυτό ισχύει κάθε 15 χρόνια, μία
από αυτές τις περιπτώσεις είχαμε το 1995-96 όπου η Γη πέρασε από το επίπεδο των δακτυλίων 3
φορές.
Η τροχιά του Ιαπετού έχει κλίση 15o προς το επίπεδο των δακτυλίων. Λίγα χρόνια πριν από το
πέρασμα του από το επίπεδο τους υπάρχει μια περίοδος η οποία διαρκεί αρκετές εβδομάδες όπου ο
δορυφόρος μπορεί να περάσει μέσα από την σκιά τους. Ο Άγγλος αστρονόμος Albert Marth προέβλεψε μια τέτοια έκλειψη για την νύχτα της 1-2 Νοεμβρίου του 1889. Την ανακοίνωσε στο τεύχος
του Ιουνίου του 1889 του περιοδικού Monthly Notices της Royal Astronomical Society.
Κανείς εκτός από τον Barnard δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή.
Το πέρασμα του Ιαπετού μέσα από την σκιά η οποία δημιουργείται από το σύστημα των δακτυλίων όπως και από τον δίσκο του Κρόνου διήρκεσε περίπου 19 ώρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν
ορατή από το μεγαλύτερο μέρος της Γης αν και μόνον ένα μέρος του φαινομένου ήταν ορατό από
κάθε περιοχή. Από το αστεροσκοπείο Lick ήταν ορατά, η εμφάνιση του δορυφόρου από την σκιά
του δίσκου και το πέρασμά του μέσα από την σκιά των δακτυλίων Crepe και Β. Αυτή η νύχτα
έτυχε να είναι μία από αυτές που ο Holden είχε την πρόσβαση στο μεγάλο διοπτρικό και μη αλλάζοντας την προσφιλή τακτική του έκλεισε τον θόλο νωρίς και πήγε για ύπνο. Σίγουρα κοιμόταν για
τα καλά όταν ο Κρόνος ανέτειλε στον αστερισμό του Λέοντα στις 12.50' π.μ. τοπική ώρα του όρους
Hamilton.
Ο Barnard εν τούτοις ήταν σε εγρήγορση και περίμενε στο πόστο του μέσα στον θόλο του
διαμέτρου 12 ιντσών διοπτρικού. Μόλις ο Κρόνος σηκώθηκε από την πάχνη του ορίζοντα τον
έπιασε στο οπτικό του πεδίο. Βρήκε τον Ιαπετό ακόμη κρυμμένο στην σκιά του δίσκου του
πλανήτη, αλλά σχεδίασε τις θέσεις των άλλων δορυφόρων - Τιτάνας, Τηθύς, Εγκέλαδος, Διώνη και
Ρέα για να μπορεί να γίνει σύγκριση στην συνέχεια.
Στις 01.45' π.μ. ο Barnard κατέγραψε ότι οι Τηθύς και Εγκέλαδος ήταν “πολύ κοντά ο ένας στον
άλλον, προπορευόμενοι του άκρου των δακτυλίων” και παρατηρώντας προσεκτικά προσπαθούσε
να εντοπίσει το πιθανό σημείο επανεμφάνισης του Ιαπετού. Αρχικά είδε το αμυδρό τρεμόπαιγμα
του δορυφόρου λίγο πριν από τις 02.38' π.μ. Την επόμενη στιγμή εμφανίστηκε μέσα από την
παρασκιά του πλανήτη και έγινε πολύ λαμπρότερος από τον Εγκέλαδο, στην ουσία ανταγωνιζόταν
ακόμη και την Τηθύ.
Εδώ, ο μεγάλος παρατηρητής, δημιουργεί μια απλή συγκριτική κλίμακα σχετικής φωτομετρίας μέσω συχνών συγκρίσεων της έντασης του φωτός του Ιαπετού με την Τηθύ και τον Εγκέλαδο. Με
αυτήν την μέθοδο είχε σκοπό να ελέγξει την επίδραση της σκιάς του δακτυλίου Crepe στην ορατότητα του δορυφόρου. Χρησιμοποιώντας την Τηθύ (mag. - 10) και τον Εγκέλαδο (mag. - 11.5) για
σύγκριση «διαίρεσε νοητά» την διαφορά στην λαμπρότητα τους σε 10 ίσα μέρη. Ξεκίνησε μια
σειρά 80 εκτιμήσεων της λαμπρότητας του Ιαπετού καθώς πέρασε μέσα από την σκιά του δακτυλίου Crepe και στις 05.11' π.μ. σε αυτήν του δακτυλίου Β.
Βρήκε ότι “η απορρόφηση του Ηλιακού φωτός γινόταν όλο και πιο έντονη, μέχρι που τελικά ο
δορυφόρος εισήλθε στην σκιά του εσωτερικού λαμπρού δακτυλίου [Β] όπου εισήλθε αστραπιαία
και εξαφανίστηκε εντελώς. Αυτό αποδείκνυε ότι “τα σωματίδια τα οποία συνιστούν τον δακτύλιο
Crepe κόβουν ένα αξιοσημείωτο μέρος του Ηλιακού φωτός, ότι αυτά τα σωματίδια συναγελάζονται
όλο και πιο πυκνά ή με άλλα λόγια ο δακτύλιος Crepe είναι πυκνότερος όσο πλησιάζει τους
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λαμπρούς δακτυλίους.” Ο δακτύλιος Β, από την άλλη ήταν “τόσο συμπαγής όσο ο ίδιος ο δίσκος
του Κρόνου”.

Εικόνα 3: Μία σελίδα από το βιβλίο παρατηρήσεων του Barnard στο οποίο περιέχεται το σχέδιο του
Κρόνου και οι δορυφόροι του την νύχτα της 1ης Νοεμβρίου του 1889. Η φωτογραφία είναι του
William Sheehan.
5. Το σκάνδαλο
Μερικές ημέρες αργότερα ο Barnard έγραψε μια περιληπτική αναφορά των παρατηρήσεών του
στο έντυπο Publications της Astronomical Society of the Pacific, του οποίου ο Holden ήταν
εκδότης. Ο Barnard δεν έκανε εκεί καμία αναφορά για το τηλεσκόπιο που χρησιμοποίησε αλλά σε
μια πιο πλήρη αναφορά για το Monthly Notices, σχολίασε: “Ο καθηγητής Holden μου ζήτησε να
παρατηρήσω αυτό το φαινόμενο με το 12 ιντσών, καθώς επρόκειτο να είναι αφανές από το μεγάλο
τηλεσκόπιο”. Αυτή η δήλωση έχει γίνει αποδεκτή από τότε. Ακόμη και ο A. F. O’D. Alexander στο
βιβλίο του The Planet Saturn αναφέρει ότι ο Barnard χρησιμοποίησε το 12 ιντσών τηλεσκόπιο
καθώς ο Κρόνος δεν ήταν ευνοϊκά τοποθετημένος για το μεγάλο τηλεσκόπιο.
Αλλά τα γεγονότα δείχνουν άλλα πράγματα. Ο Ηolden είχε επιμείνει να ισχυριστεί ο Barnard
αυτήν την αστεία δικαιολογία για τον…παροπλισμό του μεγάλου διοπτρικού την μοιραία εκείνη
νύχτα του Νοεμβρίου. Εν τω μεταξύ ο Holden συνέχισε να αρνείται στον μεγάλο παρατηρητή την
πρόσβαση στο μεγάλο διοπτρικό. Μέχρι το τέλος του 1891 οι σχέσεις τους είχαν έρθει σε τέτοιο
σημείο που δεν μιλούσαν καν μεταξύ τους. Για κάποιο χρονικό διάστημα επικοινωνούσαν με
πρόχειρες γραπτές σημειώσεις. Ο Barnard τότε άρχισε να προσκομίζει τις εργασίες του άμεσα στα
έγκριτα αστρονομικά περιοδικά παρακάμπτοντας τον Holden. Επίσης ο Barnard αποφάσισε να
ανακινήσει το θέμα του Ιαπετού γράφοντας στο Astronomy and Astrophysics τον…πρόγονο του
Astrophysical Journal όπου ξεκάθαρα ανέφερε ότι δεν υπήρχε κανένας απολύτως περιορισμός,
οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει παρατηρήσει το φαινόμενο εκείνη την νύχτα.
Το επόμενο καλοκαίρι, μετά την παραίτηση των Keeler και Burnham (ειδικά στην περίπτωση του
δεύτερου εν πολλοίς λόγω προσωπικών διαφορών με τον Holden), ο Barnard αύξησε τις πιέσεις
του για τηλεσκοπικό χρόνο στο μεγάλο τηλεσκόπιο. Με μια τολμηρή κίνηση απευθύνθηκε άμεσα
στην επιτροπή του πανεπιστημίου της California. Τελικά, η αίτησή του έλαβε καταφατική απάντηση και αρχής γενομένης από τον Ιούλιο του 1892 ο Barnard είχε στην διάθεσή του το τηλεσκόπιο
κάθε Παρασκευή βράδυ. Μέσα σε δύο μήνες το χρησιμοποίησε για να ανακαλύψει τον πέμπτο
δορυφόρο του Δία, την Αμάλθεια, κάτι που τον κατέστησε παγκοσμίως διάσημο!
Εν τω μεταξύ, ο τύπος και ειδικά η εφημερίδα San Francisco Examiner συμμετείχε στην εκστρατεία κατά του Holden με «χαριστική βολή» μια επιστολή η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα
μετά την αποχώρηση του Burnham από το αστεροσκοπείο με πρωτότυπο τίτλο: ‘The Trouble in
Mount Hamilton’. Χωρίς αμφιβολία η επιστολή γράφτηκε από τον Burnham με την συνδρομή του
Barnard. Η απόπειρα κάλυψης της αδιαφορίας του Holden τελικά αποκαλύφθηκε.

48 - Παρατηρησιακή Αστρονομία, 1, 1, (2005)

Ι. Ν. Στέλλας / Ο Ε. E Barnard, η έκλειψη του Ιαπετού από τον δακτύλιο C του Κρόνου και η ακεραιότητα
ως επιστημονική αρετή

6. Επιμύθιο - Σχολιασμός.
Α. Επιμύθιο.
Η παρατήρηση της έκλειψης του Ιαπετού από τον Barnard αναγνωρίστηκε αμέσως ως ύψιστης
σπουδαιότητας και λόγω της σπανιότητας του φαινομένου έγινε δυνατόν να επαναληφθεί μετά από
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο W. F. A. Ellison διευθυντής του αστεροσκοπείου του Armagh στην
Βόρεια Ιρλανδία παρατήρησε ένα μέρος του περάσματος του Ιαπετού μέσα από τον δακτύλιο Α
στις 28 Φεβρουαρίου του 1919. Εν τούτοις, χρειάστηκε να περάσουν σχεδόν 80 χρόνια από την
παρατήρηση του 1889 για να μπορέσει να δει κάποιος το πέρασμα του Ιαπετού από την σκιά του
δακτυλίου Crepe και συγκεκριμένα στις 20-21 Οκτωβρίου του 1977. Φυσικά αυτή η έκλειψη έτυχε
διαφορετικής αντιμετώπισης αυτής του Holden από την ακαδημαϊκή αστρονομική κοινότητα και
ειδικά από τα αστεροσκοπεία Lowell, Mount Wilson από το Mauna Kea και το Τόκιο όπως και από
το Kuiper Airborne Observatory της NASA.
Η αλήθεια είναι ότι ο Barnard υπήρξε πολύ τυχερός το 1889. Ο Ιαπετός ήταν τότε ιδανικά
τοποθετημένος κοντά στους δορυφόρους Τηθύ και Εγκέλαδο επιτρέποντας ακριβείς οπτικές
εκτιμήσεις της λαμπρότητας τους. Φυσικά, μεγάλες ανακαλύψεις και παρατηρήσεις συχνά
οφείλονται σε έναν συνδυασμό τύχης και επιδεξιότητας αλλά η επιτυχία τους εξαρτάται από την
διαθεσιμότητα του παρατηρητή στο να αξιοποιήσει κάθε δυνατή ευκαιρία. Η πραγματική ιστορία
της έκλειψης είναι με απλά λόγια ότι η δόξα δεν πήγε στο μεγάλο και δυνατό - το μεγάλο
τηλεσκόπιο και τον πανίσχυρο διευθυντή του - αλλά στο ταπεινό διαμέτρου 12 ιντσών και τον
νεαρό αστρονόμο ο οποίος βρέθηκε πιστά στο πόστο του.
Β. Σχολιασμός.
O Simon Newcomb, η υψηλή προστασία του Holden, ενεπλάκη με έναν άκρως ενδιαφέροντα
τρόπο για την τεκμηρίωση το σχολιασμού μας στην υπόθεση της ανακάλυψης των δορυφόρων του
πλανήτη Άρη. Ας δούμε την μικρή ιστορία μέσα στην ιστορία.
Είναι γνωστό ότι οι δορυφόροι του πλανήτη Άρη ανακαλύφθηκαν από τον Asaph Hall το 1877 από
το U.S. Naval Observatory. O Hall έφτασε εκεί το 1863 και ανέλαβε την χρήση του μεγάλου
διοπτρικού τηλεσκοπίου διαμέτρου 26 ιντσών κατασκευής Alvan Clark!
Για περίπου δύο χρόνια το τηλεσκόπιο εκμεταλλευόταν (μαντέψτε ποιοι;) ο Newcomb με τον
βοηθό του Holden! Τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στην ανακάλυψη των δορυφόρων είναι λίγο
πολύ γνωστά. Ο Hall ανακαλύπτοντας τους δορυφόρους, κυριολεκτικά λουσμένους στην φωταύγεια του πλανήτη, επιτέλεσε έναν ακόμη αστρονομικό άθλο εκεί που άλλοι αστρονόμοι είχαν απότύχει. Κάλεσε στο αστεροσκοπείο τους Newcomb, David Peek Todd και William Harkness στις 17
Αυγούστου λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό των αντικειμένων. Η κατάσταση της ατμόσφαιρας,
σύμφωνα με την ομολογία του Harkness, ήταν εξαιρετικά κακή εν τούτοις, είδε τον ένα δορυφόρο
χωρίς δυσκολία. Εδώ ο Newcomb (προσοχή!) σε ένα άρθρο του το οποίο εμφανίζεται στην
εφημερίδα New York Tribune δύο ημέρες μετά την αναγγελία της ανακάλυψης τους από τον Hall,
προσπαθεί να διεκδικήσει μέρος των ευσήμων. Γράφει ότι ο Hall δεν είχε εκτιμήσει πλήρως αυτό
που είχε βρει μέχρι που ο ίδιος εργάστηκε επάνω στις περιόδους περιστροφής των σωμάτων από
πρωτύτερες παρατηρήσεις! Εν τω μεταξύ, από την Νέα Υόρκη στις 28 Αυγούστου, εισέρχονται στο
σκηνικό και οι Holden και Draper. O Holden ανακοινώνει ότι χρησιμοποιώντας το διαμέτρου 28
ιντσών κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Draper «ανακάλυψε» έναν τρίτο δορυφόρο και επιστρέφοντας
στην Washington ανακοινώνει ότι είχε «ανακαλύψει» και έναν τέταρτο. Ίσως δεν είναι περιττό να
αναφέρουμε ότι από υπολογισμούς που έγιναν αργότερα ο… «δορυφόρος» του Holden δεν
ακολουθούσε ούτε τους νόμους της κίνησης του Kepler! Ο Holden έγινε γνωστός (όπως
αναφέρεται από τον μεγάλο Richard Proctor στο Sidereal Messenger 6 , 1887 σελ. 260) ως ο
άνθρωπος “ο οποίος ξεγέλασε όλους τους αστρονόμους της Washington εντοπίζοντας έναν
δορυφόρο του Άρη με απίθανη περίοδο και απόσταση, συνεχίζοντας να είναι πλανημένοι από αυτό
για μήνες!” Μόλις δύο χρόνια μετά από αυτήν την αναφορά του Proctor, έχουμε τα γεγονότα του
Όρους Hamilton. Ας δούμε όμως τι είχε να πει ο Asaph Hall, ο οποίος 27 ολόκληρα χρόνια μετά
(1904) δεν έκρυβε την πικρία του προς τον Newcomb και ειδικά για τον τρόπο που προσπάθησε να
υφαρπάξει κάποια από τα εύσημα της ανακάλυψης των δορυφόρων του Άρη και έγραψε στον S. C.
Chandler, Jr.: “O Newcomb ήταν πολύ αναστατωμένος με την ανακάλυψή μου. Ο Holden ήταν
μακριά και ο Draper έκανε ένα σφάλμα και στην συνέχεια ο Ηolden συμπεριφέρθηκε πολύ καλά. Ο
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Newcomb ένιωσε απογοητευμένος και πληγωμένος και φυσικά αυτό σε κάποιο βαθμό μπορεί να
είναι κατανοητό για την ανθρώπινη φύση σε ανάλογες περιπτώσεις. Πάντοτε ήταν άπληστος για
χρήμα και δόξα.”
Πιστεύουμε ότι η ιστορία σκιαγραφεί το δίδυμο Newcomb - Holden με τον πιο σαφή και κατηγορηματικό τρόπο. Εδώ φαινομενικά δημιουργείται μια πόλωση ανάμεσα σε αυτούς τους ολοκληρωμένης ακαδημαϊκής παιδείας αστρονόμους και τους εν πολλοίς αυτοδίδακτους «ήρωες» Barnard
- Hall. Δεν θα έπρεπε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας την αφέλεια του ότι η… «μεγάλη εικόνα», η
γενίκευση αφορά μια πάγια τάση των ακαδημαϊκών αστρονόμων μέσα από την ισχύ που τους
παρέχει το κύρος των περγαμηνών τους να υφαρπάζουν τον κόπο ή να εμποδίζουν το έργο ανίσχυρων τυπικά αλλά λαμπρών στην ουσία αστρονόμων με κάθε ευκαιρία. Άλλωστε, το αποτέλεσμα και των δύο αυτών περιστατικών διατρανώνει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο του ότι η
αστρονομική κοινότητα έχει άριστα αντανακλαστικά ώστε να αποδίδει… «Τα του Καίσαρος τω
Καίσαρει».
Υπάρχουν παραδείγματα κάποιων εν πολλοίς αυτοδίδακτων «αστρονόμων» από την άλλη, ως
παραδείγματα προς αποφυγήν με εξέχουσα περίπτωση αυτή του Leo Brenner ο οποίος δεν δίσταζε
να δημοσιεύει ανήκουστα πράγματα λόγω της παθολογικής τάσης του για φήμη. Οι παράγοντες
φήμη, διάκριση αναπόφευκτα παρόντες σε κάθε… «μεγάλο έργο» καθοδηγούν πρακτικά οποιονδήποτε άνθρωπο. Οι λαμπρότερες φυσιογνωμίες απλά δέχονται την επενέργεια αυτών των παραγόντων, εκ των υστέρων, χωρίς πολλές φορές να τους έχουν συμπεριλάβει στην… «εξίσωση» ούτε
μία φορά κατά την διάρκεια της κοπιαστικής πορείας. Υπάρχει βέβαια η περίπτωση να επιδιώκεται
η επιβράβευση, ως εφαλτήριο ανέλιξης όπως το είδαμε να συμβαίνει με τον Barnard στην περίπτωση της εμπλοκής του στην ανακάλυψη κομητών. Είναι βέβαιο ότι αυτή καθ’ αυτή η επίτευξη
του στόχου είναι ανέφικτη δίχως μια γενναία δόση πάθους. Καταλήγουμε λοιπόν, ότι το ζητούμενο
ως κινητήρια αρχή είναι αυτό που κάνει την διαφορά και κάθε φορά που η απλή αλλά μεστή
νοήματος φράση “Working for work’s sake” γίνεται πράξη και καθοδηγεί τον αστρονόμο,
ερασιτέχνη ή ακαδημαϊκό, έχει εξασφαλιστεί η στέρεα βάση όπου η αστρονομική ανακάλυψη
παίρνει την θέση θριάμβου του ανθρώπινου πνεύματος και του πολιτισμού με την ευρύτερη έννοια.

Αναφορές – Πηγές:
[1] W. Sheehan and J. Briggs, Sky & Telescope, February (1996)
[2] S.J. O’Meara, Sky & Telescope, April (1999)
[3] R. Proctor, Sidereal Messenger 6, (1887)

50 - Παρατηρησιακή Αστρονομία, 1, 1, (2005)

Η. Αλεξόπουλος, Γ. Μαραβέλιας, Μ. Καρδάσης / Απολογισμός Παρατηρήσεων 2003-2004

Απολογισμός Παρατηρήσεων 2003-2004
Αλεξόπουλος Ηλίας*, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Καρδάσης Μάνος
(*ialexopoulos@athens.atmel.com)

Περίληψη
Στο άρθρο αυτό συγκεντρώνεται συνοπτικά το σύνολο των παρατηρητών του Συλλόγου
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και των παρατηρήσεων που διεξήγαγαν για την χρονική διάρκεια
όλου του 2003 και μέχρι τις 31 Ιουλίου 2004. Τα στοιχεία δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες ανά
παρατηρησιακό αντικείμενο και αφορούν Ήλιο (41), πλανήτες (Αφροδίτη (11), Άρη (77), Δία (29),
Κρόνο (13)), διάττοντες αστέρες (30.82h, 324), μεταβλητούς αστέρες (341) και κομήτες (27).
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μερικές από τις πιο σημαντικές παρατηρήσεις που ξεχωρίζουν για
την ποιότητα και τη σημασία τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: παρατηρήσεις πλανητών (Άρη,
Δία, Κρόνου), με πολύ σημαντική την Λευκή Κηλίδα που εμφανίστηκε στον Κρόνο, μια
ανεξάρτητη καταγραφή υπερκαινοφανούς λίγες μόνο μέρες μετά την ανακάλυψή του, τα
αποτελέσματα από την παρατήρηση των Λεοντιδών του 2002, καθώς και η διάβαση της Αφροδίτη
μπροστά από τον Ήλιο.
1. Πίνακες Παρατηρήσεων
Στις παρατηρήσεις πλανητών και Ήλιου ο αριθμός των παρατηρήσεων ανά παρατηρητή αποτελεί
το άθροισμα εικόνων ή/και σχεδίων του στο αντικείμενο αυτό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Το
σύνολο των εικόνων-σχεδίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου [1].

Πίνακας 1: Σύνολο παρατηρήσεων Ήλιου και πλανητών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΗΛΙΟΣ

ΑΦΡΟΔΙΤΗ

ΑΡΗΣ

ΔΙΑΣ

ΚΡΟΝΟΣ

3
1
5
9
22
1
41

4
7
11

1
5
19
4
27
3
4
11
4
78

16
5
2
6
29

10
1
1
1
13

Frederick Ley
Γιάννης Μπελιάς
Γρηγόρης Μαραβέλιας
Δημήτρης Κολοβός
Ηλίας Αλεξόπουλος
Ιάκωβος Στέλλας
Ιάκωβος Στρίκης
Μάνος Καρδάσης
Πέτρος Γεωργόπουλος
Κώστας Εμμανουηλίδης
ΣΥΝΟΛΟ

Όσον αφορά στους διάττοντες παρουσιάζονται οι ώρες ωφέλιμης παρατήρησης, ένα ποσοστό της
ολικής διάρκειας των παρατηρήσεων όλων των νυχτών, καθώς και ο αριθμός των διαττόντων που
κατέγραψε κάθε παρατηρητής. Οι παρατηρήσεις αποτελούν το σύνολο της δραστηριοποίησης των
μελών του Συλλόγου για το 2003 μόνο που παρουσιάζεται στον Πίνακα 2. Μια πιο λεπτομερή
αναφορά μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα του Συλλόγου [1].
Πίνακας 2: Σύνολο παρατηρήσεων διαττόντων αστέρων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

Πέτρος Γεωργόπουλος
Μάνος Καρδάσης
Γρηγόρης Μαραβέλιας
Ιάκωβος Στρίκης
ΣΥΝΟΛΟ

ΩΡΕΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΤΤΟΝΤΩΝ

8.66
1.50
11.21
9.45
30.82

105
17
133
69
324
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Από τις παρατηρήσεις μεταβλητών αστέρων για το έτος 2003 κατασκευάζεται ο Πίνακας 3. Στον
πίνακα αυτόν συγκεντρώνονται συνολικά για κάθε παρατηρητή ο αριθμός των εκτιμήσεων
μεγέθους (φωτεινότητας) που έχει πραγματοποιήσει συνολικά για όλα τα άστρα που παρακολουθεί
ανεξάρτητα από το όργανο που έχει χρησιμοποιηθεί. Η αναλυτική λίστα των άστρων που
παρακολουθούνται και αναλυτικά ο αριθμός των παρατηρήσεων για το καθένα μπορεί να βρεθεί
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου [1].
Πίνακας 3: Σύνολο παρατηρήσεων μεταβλητών αστέρων.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Μάνος Καρδάσης
Γρηγόρης Μαραβέλιας
Ιάκωβος Στρίκης
ΣΥΝΟΛΟ

251
84
6
341

Αντίστοιχα για τους κομήτες οι παρατηρήσεις αφορούν εικόνες και οπτικές εκτιμήσεις του
μεγέθους τους, όπου και συνοψίζονται στον Πίνακα 4. Όπως και πριν, οι εικόνες μπορούν να
βρεθούν στην ιστοσελίδα του Συλλόγου [1].
Πίνακας 4: Σύνολο παρατηρήσεων κομητών.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

Μάνος Καρδάσης
Δημήτρης Κολοβός
Πέτρος Γεωργόπουλος
ΣΥΝΟΛΟ

10 (οπτ. – φωτ.)
5 (φωτ.)
3 (φωτ.)
27

2. Σημαντικές Παρατηρήσεις
2.1 Λευκή Κηλίδα στον Κρόνο – Κολοβός Δημήτρης

Εικόνα 1: Η λευκή κηλίδα στον Κρόνο από τον Δημήτρη Κολοβό.
Στις 14/12/03 κατέγραψε μία κηλίδα στην Νότια Τροπική Ζώνη του πλανήτη Κρόνου (Εικόνα 1),
μόλις 2 ημέρες μετά την ανακάλυψη της. Η συγκεκριμένη καταγραφή χρησιμοποιήθηκε από τον
Sanchez Lavega του International Outer Planet Watch (Επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο έχει
στόχο, μεταξύ άλλων, την εισαγωγή στοιχείων στην διαστημοσυσκευή Cassini η οποία
κατευθύνεται προς τον Κρόνο. Η μελέτη εκπονείται από τον τομέα πλανητών της I.A.U International Astronomical Union) σε γράφημα ολίσθησης - μελέτης του συγκεκριμένου

52 - Παρατηρησιακή Αστρονομία, 1, 1, (2005)

Η. Αλεξόπουλος, Γ. Μαραβέλιας, Μ. Καρδάσης / Απολογισμός Παρατηρήσεων 2003-2004

φαινομένου. Ταυτόχρονα, είναι η πρώτη φορά που Έλληνας ερασιτέχνης αστρονόμος καταγράφει
στον Κρόνο ανάλογο φαινόμενο με ψηφιακά μέσα.
2.2 Εικόνες Άρη και Δία – Γεωργόπουλος Πέτρος, Κολοβός Δημήτρης
Οι Πέτρος Γεωργόπουλος και Δημήτρης Κολοβός χρησιμοποιούν συστηματικά μία κοινή κάμερα
δικτύου (Web camera) την «μαγική» ToU Pro της Phillips, στα τηλεσκόπια τους τύπου SchmidtCassegrain διαμέτρου 11". Με αυτήν την διάταξη παράγουν εικόνες των επιφανειακών και
ατμοσφαιρικών φαινομένων των πλανητών (Άρης – Εικ. 2, Δίας – Εικ. 3) οι οποίες βρίσκονται σε
πολύ υψηλό επίπεδο σε παγκόσμια κλίμακα αποτελώντας ίσως τις καλύτερες εικόνες που έχουν
παραχθεί από Έλληνες ερασιτέχνες. Για περισσότερες εικόνες δείτε την ιστοσελίδα του Συλλόγου
[1].

Εικόνα 2: Άρης από τους Πέτρο Γεωργόπουλο και Δημήτρη Κολοβό (αντίστοιχα).

Εικόνα 3: Δίας από τους Πέτρο Γεωργόπουλο και Δημήτρη Κολοβό (αντίστοιχα).
2.3 Υπερκαινοφανής στον γαλαξία PGC 33043 – Εμμανουηλίδης Κώστας
Ο Κώστας Εμανουηλίδης, χρησιμοποιώντας ένα τηλεσκόπιο διαμέτρου 12" τύπου SchmidtCassegrain και διάταξη η οποία περιλαμβάνει CCD με λογισμικό τελευταίας γενιάς, διεξάγει
συστηματική έρευνα για την ανακάλυψη υπερκαινοφανών αστέρων. Η συστηματική αυτή
παρατήρηση του ουρανού τον οδήγησε στην ανεξάρτητη καταγραφή ενός υπερκαινοφανούς (SN
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2004as) στον γαλαξία PGC 33043 στον αστερισμό της Μεγάλης Άρκτου (Εικόνα 4), μόλις 4
ημέρες μετά την ανακάλυψη του από το LOSS (Lick Observatory Supernova Search) στις
14/3/2004.

Εικόνα 4: Ο υπερκαινοφανής SN2004as στον γαλαξία PGC 33043 (Μεγάλη Άρκτο) από τον Κώστα
Εμμανουηλίδη.
2.4 Λεοντίδες 2002 – Γεωργόπουλος Πέτρος, Μαραβέλιας Γρηγόρης
Το 2002 αποτέλεσε τη τελευταία χρονιά μεγάλης δραστηριότητας της βροχής των Λεοντιδών. Η
μικρή ομάδα που οργανώθηκε για την παρατήρηση των Λεοντιδών (βλ. Δραστηριότητες του
Συλλόγου, σελ. 2) συγκέντρωσε αρκετά στοιχεία. Τα στοιχεία που συλλέχτηκαν από τους
Γεωργόπουλο Πέτρο και Μαραβέλια Γρηγόρη αξιοποιήθηκαν αφ’ ενός σε ανάλυση που
συμπεριλάμβανε παρατηρήσεις από όλο τον κόσμο από την επίσημη αρχή του International Meteor
Organisation (ΙΜΟ) και αφ΄ ετέρου από τον ίδιο τον Πέτρο Γεωργόπουλο. Η ανάλυση του
τελευταίου δημοσιεύτηκε στο επίσημο περιοδικό του ΙΜΟ εκπροσωπώντας έτσι για πρώτη φορά
την ελληνική ερασιτεχνική κοινότητα στον συγκεκριμένο χώρο [2].
2.5 Διάβαση της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο – Φαινόμενα Σταγόνας και Φωτοστέφανου.
Στις 8 Ιουνίου 2004 η Αφροδίτη πέρασε μπροστά από τον Ήλιο πραγματοποιώντας μια διάβαση
που συμβαίνει σε ζεύγη κάθε 240 χρόνια περίπου. Οπότε η σπανιότητα του γεγονότος είναι τέτοια
που θεωρήθηκε αναγκαίο όχι μόνο να παρατηρηθεί από τα μέλη του Συλλόγου αλλά και να
καταγραφούν φαινόμενα που σχετίζονται με την διάβαση, όπως της Σταγόνας (βλ. Εικ. 7) και του
Φωτοστέφανου (βλ. ιστοσελίδα του Συλλόγου [1]).
Όπως αναφέρεται και στη σελίδα 4 του παρόντος τεύχους, δημιουργήθηκαν τέσσερις ομάδες
παρατήρησης σε διαφορετικά μέρη:
1. Δάφνη / Αττική: Fred Ley, Γρηγόρης Μαραβέλιας, Γιάννης Μπελιάς, Ιάκωβος Στέλλας
2. Γλυφάδα / Αττική: Μάνος Καρδάσης, Μανώλης Κρίκης
3. Ίλιον / Αττική: Δημήτρης Κολοβός
4. Κεφαλονιά: Πέτρος Γεωργόπουλος
Εικόνες από μέλη του συλλόγου δημοσιεύτηκαν και στο διεθνές δίκτυο VT-2004 για την διάβαση
της Αφροδίτης [3]. Δείγμα των παρατηρήσεων που έγιναν μπορούν να βρεθούν στις επόμενες
σελίδες και πληρέστερα στην ιστοσελίδα του Συλλόγου [1].
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Εικόνα 5: Στιγμιότυπα της Διάβασης (Δημήτρης Κολοβός).

Εικόνα 6: Η Αφροδίτη μπροστά από τον Ήλιο μέσα από ηθμό Ηα
(Fred Ley και Ιάκωβος Στέλλας).
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Εικόνα 7: Το φαινόμενο της Σταγόνας
(από πάνω προς τα κάτω: Πέτρος Γεωργόπουλος, Ιάκωβος Στέλλας, Μάνος Καρδάσης)
Αναφορές – Πηγές:
[1] Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας
(http://www.hellas-astro.gr)
[2] P. Georgopoulos, Greek Observations of the 2002 Leonids, WGN (Journal of IMO) 31:4
(2003)
[3] The Venus Transit 2004
(http://www.vt-2004.org)
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