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 Προλεγόμενα… 
 
 
 
Το δεύτερο τεύχος της "ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΙΑΚΗΣ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ" είναι γεγονός.  
Κάθε έντυπο από την φύση του αντιπροσωπεύει την έκφραση μίας άποψης και όπως είναι γνωστό 
η ολοκλήρωσή του απαιτεί μεγάλο κόπο, πόσο μάλλον όταν αυτή, η άποψη, αποτελεί την 
συνιστώσα διαφορετικών παρατηρησιακών αντικειμένων. 
Το έντυπο που κρατάτε στα χέρια σας είναι αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας  
Τα άρθρα, που συνιστούν την παρούσα έκδοση, αποτελούν την εικόνα των προβληματισμών των 
συγγραφέων τους, όλοι ενεργοί ερασιτέχνες αστρονόμοι, και την ίδια στιγμή την ουσία και τους 
στόχους του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας. 
 
 
 
Είναι γεγονός ότι σε κάθε επίπεδο έκφρασης και επικοινωνίας διανύουμε, την εποχή της… 
"τυραννίας" της εικόνας. Όλοι μηδενός εξαιρουμένου αναζητούμε την τέλεια αστρονομική εικόνα.  
Η αλήθεια βέβαια, είναι ότι η Ελλάδα αυτή την στιγμή έχει μερικούς από τους καλύτερους 
αστροφωτογράφους στην Ευρώπη και κάποιους από αυτούς στην υψηλή ελίτ του είδους 
παγκοσμίως, κάτι το οποίο θα ήταν ανήκουστο μόλις δεκαπέντε χρόνια πριν.  
Αποτελεί όμως την ίδια στιγμή την πικρή αλήθεια ότι στην πατρίδα μας στην συντριπτική μας 
πλειοψηφία περιοριζόμαστε στην εικονοποίηση των ουρανίων σωμάτων για αισθητικούς λόγους 
αποκλειστικά. Κανένα κακό σε αυτό, φτάνει όμως να σκεφτούμε παράλληλα ότι η εικόνα εκτός 
της αισθητικής της σημασίας καταξιώνεται και αποκτά λόγο ουσιαστικής ύπαρξης, και στην 
ερασιτεχνική αστρονομία, ως φορέας πολύτιμων πληροφοριών προς όφελος εκείνων που μπορούν 
να την ερμηνεύσουν.  
Η εικόνα για χάρη της εικόνας είναι θεμιτή για έναν ερασιτέχνη αστρονόμο, στο μέτρο και τον 
βαθμό που η μεθοδολογία του είναι το δυνατόν προσαρμοσμένη στο αντικείμενο με τέτοιο τρόπο 
που η "όμορφη" εικόνα του, θα γίνει πραγματικά όμορφη, δηλαδή φορέας πληροφορίας, χρήσιμης 
πληροφορίας από την οποία μπορούν να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα.   
Όλα οδηγούν στο ότι ως κοινότητα, με αστρονομική παιδεία χωρίς ουσιαστικές βάσεις, (κυρίως 
λόγω ελλιπούς παράδοσης)  οφείλουμε να καλύψουμε αυτό το κενό εάν πρόκειται να μπορέσουμε 
να συνεργαστούμε ως ισότιμοι εταίροι με τους συν – αστρονόμους του παγκόσμιου χωριού.  
Η προσπάθειά μας πρέπει να αρχίσει από τις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης. Όπως σε κάθε τι 
οι…καλές συνήθειες αποκτούνται από τα πρώτα χρόνια. Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 
έχει σαν στόχο την διεξαγωγή διαλέξεων σε μαθητές όλων των βαθμίδων αλλά και σε κάθε 
ενδιαφερόμενο για την μεθοδολογία παρατήρησης και καταγραφής των ουρανίων φαινομένων. 
 
  
 
Με βάση την προσπάθεια για την κατάκτηση της μεθοδολογίας μελέτης των ουρανίων σωμάτων 
παράλληλα με την αναμφισβήτητη ομορφιά και ικανοποίηση που παρέχουν αυτά, ο Σ.Ε.Α 
οργάνωσε την δομή και το περιεχόμενο της "Παρατηρησιακής Αστρονομίας".    
Ένα μεγάλο μέρος του εντύπου είναι αφιερωμένο σε εργασίες που παρουσιάζουν αποτελέσματα 
παρατηρήσεων. 
 
 
 
Η ολική έκλειψη στο Καστελόριζο είναι ένα τέτοιο παράδειγμα, όπου γίνεται εμφανές ότι ένα 
τέτοιο γεγονός δεν αποτελεί αποκλειστικά και μόνον ευκαιρία παραγωγής "όμορφων" εικόνων. Σε 
αυτήν την εργασία του Ιάκωβου Στρίκη μελετήθηκαν: η μορφολογία  του Ηλιακού στέμματος, οι 
διαταραχές που προκαλούνται στο εσωτερικό τμήμα του στέμματος από τις προεξοχές της 
χρωμόσφαιρας, η σχέση των αλλαγών με τον ενδεκαετή κύκλο, τα φάσματα του στέμματος και του 
Ηλίου, οι διαφορές που παρουσιάζει το στέμμα στα διάφορα μήκη κύματος. 



Η ανάλυση των κομητών, της περιόδου 2004-2006, οι οποίοι παρουσιάζουν ενδιαφέρον ακολουθεί 
στο ίδιο πνεύμα. Εδώ ο Μάνος Καρδάσης, είναι και πάλι πιστός στο… "ραντεβού" με τους 
σημαντικότερους κομήτες αυτής της περιόδου. Εδώ, παρουσιάζονται οι κομήτες  C/2006 Α1 ׃
Pojmanski,  C/ 2004 Q2 Macholz, C/ 2005 E2 Mc Naught, 73P/Schwassmann-Wachmann-3. 
Γίνεται ειδικότερη αναφορά στην εξέλιξη του C/2006 Α1 Pojmanski.   
 
 
 
Παρουσιάζονται επίσης θέματα τα οποία θέτουν προβληματισμούς και ερωτήματα όπως για την 
σχέση ψηφιακών και οπτικών παρατηρήσεων της Αφροδίτης. Εδώ ο συγγραφέας παρουσιάζει έναν 
από τους μεγαλύτερους γρίφους της παρατηρησιακής αστρονομίας: Τι  είναι αυτό που καταγράφει 
ένας οπτικός παρατηρητής στην επιφάνεια της Αφροδίτης; Ποία είναι η σχέση αυτών των 
παρατηρούμενων σχηματισμών με τις εικόνες στο υπεριώδες μέρος του φάσματος;  
 
 
 
Δεν θα μπορούσε να λείπει βέβαια και κάτι που θα πληροφορούσε τους ερασιτέχνες για τεχνικές 
βελτιστοποίησης της παρατηρησιακής διαδικασίας όπως η χρήση των φίλτρων στην οπτική και 
ψηφιακή παρατήρηση των πλανητών.  
 
 
 
Κατακλείδα της παρουσίασης πεπραγμένων του Σ.Ε.Α, συνιστούν και πάλι η αναφορά των 
δραστηριοτήτων του συλλόγου όπως και η αναφορά της "παρατηρησιακής" μας δραστηριότητας.  
 
 
 
Μέσα σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει και μία παρουσίαση των ιδιωτικών αστεροσκοπείων των μελών 
μας που σε αυτό το χρονικό διάστημα κυριολεκτικά, υπερδιπλασιάστηκαν! 
 

 
 

Καλές παρατηρήσεις! 
 

Ιάκωβος Ν. Στέλλας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Στέλλας Ι. / Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 

Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 
Στέλλας Ιάκωβος 
(stellas@hellas-astro.gr) 

 
Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, οι προσπάθειες του Σ.Ε.Α επικεντρώθηκαν, εκτός των 
συστηματικών παρατηρήσεων, στην οργάνωση εξορμήσεων. Οι εξορμήσεις αυτές έχουν τον στόχο 
γενικών και ειδικών παρατηρήσεων ουρανίων αντικειμένων σε σκοτεινούς ουρανούς, την 
ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών και την γνωριμία νέων ενδιαφερομένων με τα μέλη του 
συλλόγου μας.      
 
11-12/8/2004 - Εξόρμηση για Περσείδες. 
Την νύχτα της 11ης  προς 12 Αυγούστου τα μέλη του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας:  
Πέτρος Γεωργόπουλος, Γρηγόρης Μαραβέλιας, Μάνος Καρδάσης, Παναγιώτης Ευρυπιώτης,  
πραγματοποίησαν εξόρμηση για να παρακολουθήσουν το μέγιστο της βροχής των Περσειδών. 
Μετά από μικρή εκδρομή στο Λουτράκι η παρέα μεταφέρθηκε σε ένα πλάτωμα του όρους 
"Σκοτεινή" κοντά στην Τρίπολη στην Πελοπόννησο οπότε και η παρατήρηση άρχισε αμέσως. 
Τελικά, μέχρι τα ξημερώματα παρατηρήθηκαν σχεδόν 813 Περσείδες και 134 άλλοι διάττοντες με 
χρόνο παρατήρησης περίπου 12,5 ώρες από όλους τους παρατηρητές.  
 
Ιούλιος / Αύγουστος 2005. 
Εξορμήσεις έγιναν τον Ιούλιο του 2005 (7/7) στον Κιθαιρώνα (Εικ. 1) και τον Αύγουστο (12/8) 
στην Κερατέα για την παρατήρηση της ετήσιας βροχής των Περσειδών (Εικ. 2). 

  
  

 
Εικόνα 1. 

Ο Frederick N. Ley με τα τηλεσκόπια της εξόρμησης. 
Εικόνα 2. 

Οι Μάνος Καρδάσης και Ιάκωβος Στρίκης με τον κ. Κ. Γρηγορόπουλο. 
 

Σεπτέμβριος 2005: Πανελλήνιο Συνέδριο Αστρονομίας. 
 Το 2005 ήταν όμως και χρονιά συνεδρίου, αυτή η εποχή όπου επίκειται κάθε φορά η πανελλήνια 
συνάντηση όλων των ερασιτεχνών και μας γεμίζει έξαψη και προσμονές. 
Μία πλήρη αναφορά και αποτίμηση του 4ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 
θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.hellas-astro.gr. Διεξήχθη από τις 9 έως τις 11 
Σεπτεμβρίου 2005 στους χώρους του Ευγενιδείου πλανηταρίου, υπό την ευθύνη της Ε.Α.Ε. 
Ο Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας είχε δυναμική παρουσία τόσο από άποψη εισηγήσεων 
όσο και από πλευράς εκθεμάτων. 

3 - Παρατηρησιακή Αστρονομία 1, 2, (2007)  



Στέλλας Ι. / Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 
 

 

 
Εικόνα 3. 

1. Ο Γρηγόρης Μαραβέλιας κατά την διάρκεια της εισήγησής του με τίτλο: Περσείδες, τα 
χαρακτηριστικά της βροχής διαττόντων και παρατηρήσεις τους κατά την διάρκεια 2001-
2004. 

2. Ο Ιάκωβος Στρίκης αναπτύσσοντας το θέμα: Μελέτη της ενεργού περιοχής ΝΟΑΑ 0756. 
3-4 . Γενική άποψη των εκθεμάτων του Σ.Ε.Α και βίντεο προβολή θεμάτων από το τηλεσκόπιο 

του Πάνου Ευριπιώτη. 
 
  Μία γενική άποψη των συμμετεχόντων μελών και φίλων του συλλόγου μας φαίνεται στην 
επόμενη εικόνα. 

 
Εικόνα 4. 

Τα παρόντα μέλη του Σ.Ε.Α και φίλοι, στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας. 
Στην φωτογραφία φαίνονται:   

1) Πάνος Ευριπιώτης, 2) Μάνος Καρδάσης, 3) Κωνσταντίνος Εμανουηλίδης, 4) Νίκος Σαλούστρος, 
5) Γιώργος Πατέλης, 6) Ιάκωβος Στέλλας, 7) Αντωνία Κονταξή, 8) Γρηγόρης Μαραβέλιας, 

9) Κώστας Θεοδωρίδης, 10) Ιάκωβος Στρίκης, 11) Γιώργος Πιστικούδης, (12)Frederick N. Ley. 
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Στέλλας Ι. / Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 

 
3 Οκτωβρίου 2005: Μερική έκλειψη Ηλίου. 
Από τα πιο σημαντικά γεγονότα της χρονιάς υπήρξε η μερική έκλειψη Ηλίου ορατή από την χώρα 
μας με διακύμανση από 65,9% (Ηράκλειο) έως 60,1% (Θεσσαλονίκη). Αναλυτικό άρθρο για τις 
δραστηριότητες τις οποίες ανέλαβε ο Σ.Ε.Α σε σχέση με την έκλειψη μπορείτε να βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.hellas-astro.gr. 
Η έκλειψη έγινε ορατή και κατεγράφη από τα τηλεσκόπια του συλλόγου μας σε διάφορες περιοχές, 
όπως: 

  
A) Frederick N. Ley και Ιάκωβος Ν. Στέλλας: Νέος Κόσμος – Αθήνα.  

Παρατηρήθηκε το φαινόμενο στo πλήρες φως αλλά και στην γραμμή του Υδρογόνου. 
 

 
Εικόνα 6. 

1. Η οδοντωτή σιλουέτα της Σελήνης στο…πρόσωπο του Ηλίου. 
2. Οι παρευρισκόμενοι φίλοι και ο Frederick N. Ley. 
3. O F.N. Ley παρατηρώντας το φαινόμενο στην γραμμή του Υδρογόνου  

με το Coronado Max scope 60mm. 
4. Ο Ι.Ν. Στέλλας με τον F.N.Ley και όλον τον εξοπλισμό. 
5. Ο Ι.Ν. Στέλλας με το μεγάλο διοπτρικό Cave Optical, 6" F/15. 

 
 
 

B) Ιάκωβος Στρίκης – Χαϊδάρι – Αττική. 
Ο Ιάκωβος Στρίκης, παρακολούθησε την έκλειψη από το Χαϊδάρι με εξοπλισμό ο οποίος βοήθησε 
μαθητές Λυκείου και πλήθος παρευρισκομένων να δεξιωθούν των θαυμάτων της έκλειψης. 

 
 

Γ) Δημήτρης Κολοβός. Ίλιον - Αττική. 
Ο βετεράνος Δημήτρης Κολοβός από το Ίλιον στο ιδιωτικό του αστεροσκοπείο έδωσε και πάλι μία 
υπέροχη εικόνα της έκλειψης. 
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Στέλλας Ι. / Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 
 

 
Εικόνα 7. 

1. Στιγμιότυπα της έκλειψης από τον Ιάκωβο Στρίκη. 
2. Ο Δημήτρης Κολοβός στο αστεροσκοπείο του με…ένα από τα αποτελέσματά του. 

 
 
 

Άνοιξη 2006: Καταφύγιο Ανάβρας, εξορμήσεις. 
Όσον αφορά τις εξορμήσεις του συλλόγου μας, την Άνοιξη του 2006, δόθηκε μία καλή ευκαιρία 
αναβάθμισης καθώς οι αστρονομικές μας "περιπλανήσεις" απέκτησαν βάση! Κατέστη δυνατή η 
χρήση των καταλυμάτων του ορειβατικού καταφυγίου κοντά στο χωριό Ανάβρα σε απόσταση 3,4 
km από τις Θερμοπύλες και σε υψόμετρο 600m. 

  
 

 
 

Εικόνα 8. 
Εικόνα του καταφυγίου. 
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Στέλλας Ι. / Δραστηριότητες του Σ.Ε.Α από 1/7/2004 έως 31/7/2006. 

 
Το καταφύγιο παραχωρείται στον Σ.Ε.Α και τους φίλους του για χρήση (διαμονή – ύπνο) από τον 
Οδοιπορικό Σύλλογο Πειραιώς, μέλος του οποίου είναι ο κ. Ραφαήλ Σαγόνιας, πρόσφατο μέλος 
του συλλόγου μας. 
Ταυτόχρονα, οργανώθηκε πρόγραμμα συναντήσεων-εξορμήσεων για όλο το έτος (2006). 

 
29 Μαρτίου 2006: Ολική έκλειψη Ηλίου (Καστελόριζο). 
Το μεγάλο γεγονός όμως της χρονιάς (2006) από το οποίο δεν θα μπορούσε φυσικά να απουσιάζει 
ο σύλλογός μας, υπήρξε η ολική έκλειψη Ηλίου (29/3). Η ολικότητα ήταν ορατή από το 
Καστελόριζο ενώ τα υπόλοιπα ελληνικά εδάφη απολάμβαναν μία μερική έκλειψη. Λεπτομέρειες 
για τα αποτελέσματα της αποστολής μπορείτε να βρείτε στο www.hellas-astro.gr 
Στο Καστελόριζο βρέθηκαν τα μέλη μας: Γιώργος Πιστικούδης και Κώστας Εμανουηλίδης από την 
Θεσσαλονίκη και Ιάκωβος Στρίκης και Γιάννης Μπελιάς από την Αθήνα. 

 
 

 
 

Εικόνα 9. 
1. Μία δραματική απεικόνιση του Ηλιακού στέμματος από τον Ιάκωβο Στρίκη κατά την διάρκεια 

της Ολικής έκλειψης. 
2. Το "διαμαντένιο δαχτυλίδι" από τον Γιώργο Πιστικούδη μέσα από ένα Takahashi FS @ 

1312mm, Canon 20D. 
 

 
 

 
 
Παράλληλα, από την υπόλοιπη Ελλάδα ήταν δυνατό να απολαύσει κανείς μια μερική έκλειψη. Το 
φαινόμενο παρακολούθησαν και οι Γρηγόρης Μαραβέλιας στο Ηράκλειο Κρήτης (κάλυψη 95%) 
ενώ οι υπόλοιποι Μάνος Καρδάσης και Σαγόνιας Ραφαήλ, Δημήτρης Κολοβός, Κώστας 
Λουκόπουλος, Κώστας Κουλουράς, Πάνος Ευριπιώτης και Ηλίας Αλεξόπουλος από την Αθήνα ή 
την ευρύτερη περιοχή της Αττικής (κάλυψη 84%). 
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Εικόνα 10. 
Δημήτρης Κολοβός – Ίλιον – Αττική. 

1.  H φωτεινότητα πριν από την έκλειψη. 
2.  Η φωτεινότητα κατά την διάρκεια του μεγίστου. 

3.  Τα μέλη Μάνος Καρδάσης (πρώτος από αριστερά) και Ραφαήλ Σαγόνιας (πρώτος από δεξιά) και 
φίλοι με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. 
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Οπτική και ψηφιακή παρατήρηση της Αφροδίτης. 
Στέλλας Ιάκωβος 
(jnstellas@hellas-astro.gr) 
 

« Fairest of stars, last in the train of night, 
if better thou belong not to the dawn, 
Sure pledge of day, that crown’st the smiling morn 
With thy bright circlet, praise HIM in thy sphere. » 

Milton. (1*) 
 

 
 

« … a uniform brightness, in which sometimes we may indeed fancy, or perhaps more than 
fancy, brighter or obscurer portions » 

John Herschel (1*) 
Περίληψη. 
Έχει ήδη αναφερθεί στο παρελθόν ότι η υπέρλαμπρη, μεγάλης ανακλαστικότητας ατμόσφαιρα της 
Αφροδίτης δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αντικειμενικότητα των οπτικών παρατηρήσεων. 
Υπάρχει μία σειρά ψυχοφυσιολογικών φαινομένων τα οποία ενίοτε επηρεάζουν τις οπτικές 
καταγραφές. Όπως τονίζει ο Robert Steele (πρώην διευθύνων του Τομέα μελέτης των πλανητών 
Ερμή και Αφροδίτης της British Astronomical Association), κατά την διάρκεια της οπτικής 
παρατήρησης ο παρατηρητής πρέπει γενικά να διατηρείται χαλαρός καθώς η ένταση της 
προσπάθειας αυξάνει την πιθανότητα καταγραφής ανύπαρκτων σκιάσεων. (2*)  
Οι "σχηματισμοί" είναι στην καλύτερη περίπτωση αμυδρά μοτίβα σκιάσεων οπότε η έρευνα 
επικεντρώνεται σε όλον τον δίσκο και όχι σε μέρη του και κατά κανέναν τρόπο εδώ ο παρατηρητής 
δεν ερευνά για λεπτομέρειες με την έννοια που αυτές γίνονται ορατές στις επιφάνειες των 
πλανητών όπως ο Άρης, ο Δίας ή ακόμη και ο Κρόνος.  
Στο παρόν κείμενο, γίνεται μία συνοπτική αναφορά στις θέσεις που αφορούν τον συγκεκριμένο 
προβληματισμό όπως και προτείνεται η παρατηρησιακή  μελέτη η οποία θα οδηγήσει σε περαιτέρω 
συμπεράσματα. 
 
1. Τα βασικά στοιχεία της οπτικής παρατήρησης. 
Αρχικά η εμπειρία έχει δείξει ότι ο υπέρλαμπρος δίσκος δεν επιτρέπει την παρατήρηση σε 
σκοτεινό ουρανό. Οι καλύτερες παρατηρήσεις γίνονται κατά την διάρκεια της ημέρας. Ακόμη και 
τότε ο παρατηρητής πρέπει να χρησιμοποιεί το ίδιο τηλεσκόπιο και την ίδια μεγέθυνση κάθε φορά 
όπως και την ίδια λαμπρότητα του υπόβαθρου εάν είναι δυνατόν. Η σωστή ώρα προσδιορίζεται 
από παράγοντες όπως η επιθυμητή λαμπρότητα του υπόβαθρου, η απόκλιση στην οποία βρίσκεται 
ο πλανήτης όπως και η αποχή του από τον Ήλιο και τέλος οι περιορισμοί οι οποίοι καθορίζονται 
από φυσικά εμπόδια στον χώρο παρατήρησης. 
Επιπλέον μείωση της λαμπρότητας του παρατηρούμενου δίσκου γίνεται εφικτή με την χρήση 
φίλτρων διαφόρων χρωμάτων της σειράς WRATTEN της KODAK. Τα φίλτρα που 
χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: W23A (ανοιχτό κόκκινο), W25 (κόκκινο), W12A (κίτρινο).  
Από τον συγγραφέα έχει χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός (W23A+W58)-(ανοιχτό κόκκινο + 
πράσινο) με μεγάλη επιτυχία καθώς το αποτέλεσμα είναι ένα χλωμό είδωλο της Αφροδίτης με 
επίπεδο λαμπρότητας το οποίο επιτρέπει την διάκριση των εξαιρετικά αμυδρών και αμφίβολων 
ατμοσφαιρικών σχηματισμών. Σαφώς και διαφορετικά μέρη του φάσματος του ορατού φωτός 
επιτρέπουν την καλύτερη διάκριση διάφορων σχηματισμών.  
(Για περαιτέρω πληροφορίες στην οπτική παρατήρηση του πλανήτη Αφροδίτη μπορείτε να 
απευθυνθείτε στο www.hellas-astro.gr  όπου υπάρχει διεξοδικότατος οδηγός οπτικής παρατήρησης 
υπό μορφή pdf.)  
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Το ζητούμενο εν τούτοις, στην οπτική παρατήρηση της Αφροδίτης, όπως αυτό έγινε γνωστό από 
την προσωπική επικοινωνία του γράφοντα με τον Robert Steele, τον διευθύνοντα του τομέα  των 
πλανητών Ερμή-Αφροδίτης της British Astronomical Association-(B.A.A), είναι η επίτευξη της 
λαμπρότητας ειδώλου η οποία επιτρέπει σε κάθε παρατηρητή ανάλογα με την δική του οπτική 
ιδιοσυγκρασία την διάκριση των σχηματισμών. 
Εν τέλει αναζητούμε μία εντατική προσπάθεια για να αυξήσουμε την ύπαρξη ταυτόχρονων 
αναγνωρίσεων των ατμοσφαιρικών φαινομένων της Αφροδίτης ώστε να καλυτερεύσουμε την 
αντικειμενικότητα των στοιχείων μας λόγω της απατηλής φύσης των σχηματισμών. 
 
2. Θέσεις – Αντιθέσεις και αξιολογήσεις της αντικειμενικότητας των οπτικών έναντι των 
φωτογραφικών παρατηρήσεων στο υπεριώδες μέρος του φάσματος. 
 
«…bias and preconception cannot be the whole story with the markings of Venus. » 

James Muirden (1*) 
 
Όπως τίθεται από τον Richard Baum:  
«Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι από εμάς βλέπουν στην πραγματικότητα σχηματισμούς στον 
πλανήτη. Είναι αμυδροί και δύσκολα εμφανείς και καθώς είναι αμυδροί και αβέβαιοι υποβάλλουν 
την υποψία. Εν τούτοις ένα πράγμα για το οποίο όλοι θεωρούμαστε ένοχοι είναι η αποτυχία να 
διερευνήσουμε τον δίσκο για μοτίβο» (3*) 
Το μυστικό της παρατήρησης του δίσκου της Αφροδίτης είναι η διερεύνηση για το μοτίβο και όχι 
τόσο για λεπτομέρειες. Αλλά ακόμα και εάν υιοθετήσουμε μία τέτοια πλανητικής κλίμακας 
προσέγγιση θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα αμυδρά και απατηλά μοτίβα τα οποία 
αναγνωρίζονται και καταγράφονται, μπορεί να διαφέρουν από παρατηρητή σε παρατηρητή. 
Ο Audouin Dolfus, επιφανής πλανητολόγος, με τον οποίο είχε συνεργαστεί και ο Ιωάννης Φωκάς, 
αναφέρει το 1961: 
«Η παρατήρηση των σκιωδών περιοχών της Αφροδίτης δεν εξαρτάται από την τηλεσκοπική 
ανάλυση με την ίδια κρισιμότητα των σχετικά μεγάλου κοντράστ λεπτομερειών στις επιφάνειες 
των πλανητών ή της Σελήνης. Αντίθετα οι συνθήκες που αφορούν το τηλεσκόπιο και η κατάσταση 
της ατμόσφαιρας είναι επιθυμητό να έχουν σαν αποτέλεσμα το μέγιστο κοντράστ.» (4*) 
Το 1891 ο William Denning, από τους επιφανέστερους ερασιτέχνες αστρονόμους του 19ου αιώνα 
έγραφε: 
«Ενίοτε εκδίδονται αναφορές οι οποίες παρουσιάζουν πολύ σκοτεινούς και ευδιάκριτους 
σχηματισμούς οι οποίοι έχουν γίνει ορατοί με τηλεσκόπια μόλις 2 ή 3 ιντσών. Τέτοιες επικλήσεις 
είναι συνήθως αναξιόπιστες. Εάν μπορούσαν οι συγγραφείς τέτοιων αναφορών να εποπτεύσουν 
τον πλανήτη μέσα από ένα καλό τηλεσκόπιο διαμέτρου 10 ή 12 ιντσών θα έβλεπαν αμέσως ότι 
είχαν απατηθεί. Μερικά χρόνια πριν, έκανα έναν αριθμό παρατηρήσεων της Αφροδίτης με 
διοπτρικά τηλεσκόπια διαμέτρου 2-3 και 4 ιντσών και 4 και 10 ιντσών κατοπτρικά και μπόρεσα 
άμεσα να εντοπίσω με τα μικρότερα όργανα αυτό που μετά βεβαιότητας φαινόταν να είναι κηλίδες 
μίας έκδηλης φύσης αλλά στην συνέχεια χρησιμοποιώντας το 10 ιντσών κατοπτρικό, στο οποίο η 
εικόνα βελτιώθηκε δραματικά, οι κηλίδες εξαφανίστηκαν εντελώς και απλά παρέμεινε σαν κάτι 
μόλις περισσότερο από μία υποψία των αμυδρών συμπυκνώσεων οι οποίες συνιστούν τους μόνους 
ορατούς σχηματισμούς στην επιφάνεια.» (5*) 
 
Ο Denning κατέθεσε την αλήθεια όπως τότε αυτή παρουσιάζονταν σ’ αυτόν. Δεν είχε καμία γνώση 
της συσχέτισης των σχηματισμών στο υπεριώδες μέρος του φάσματος και των οπτικών 
καταγραφών. Η διαφορά είναι ότι οι σύγχρονοι παρατηρητές έχουν αυτό το πλεονέκτημα και σαν 
συνέπεια κοιτούν με "πληροφορημένο" μάτι.  
Όπως και να ’χει οι επικρίσεις τους επηρεάζονται ακόμη από το παρελθόν. Αυτή η αποτυχία στο 
να "εκσυγχρονιστεί" κάποιος σίγουρα πρέπει να εμποδίζει την κατανόηση και όχι να την προωθεί. 
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Ο Richard Baum αναφερόμενος στις τυπικές τοποθετήσεις διαφόρων ομάδων παρατηρητών 
αναφέρει: 
«Αν και πολλοί κοιτούν την Αφροδίτη, λίγοι πραγματικά  παρατηρούν και ακόμη λιγότεροι 
συμφωνούν για τι είναι ορατό. Άλλοι με μία υπερκριτική προκατάληψη αποκλείουν ο,τιδήποτε δεν 
μπορούν να διασταυρώσουν ενώ άλλοι υιοθετούν μία πιο ελεύθερη στάση. Τίποτε δεν είναι 
σίγουρο, λίγα κατοχυρώνονται, εν τούτοις μία απόλυτη απόρριψη όλων των στοιχείων τα οποία 
δεν συμμορφώνονται προς τις προσμονές μας σίγουρα έρχεται σε σύγκρουση με την 
πραγματικότητα».  (6*)  
Οι εικόνες βέβαια του Mariner 10, Εικόνα 10, στο υπεριώδες μας αποκάλυψαν την πραγματική 
φύση των "υπεριωδών" σχηματισμών των νεφών της Αφροδίτης σε όλη τους την μεγαλοπρέπεια. 
(7*) 

 

 
Εικόνα 1. 
Η Αφροδίτη στο UV, Mariner 10. 
6/2/1974 (NASA), απόσταση 720.000 km. 

 
Από πειράματα τα οποία έχουν γίνει ανάμεσα σε διαφορετικούς παρατηρητές βάσει συγκριτικών 
οπτικών παρατηρήσεων, έχει διαφανεί ότι η καταγραφή των υπεριωδών σχηματισμών της 
ατμόσφαιρας εκτός των θετικών ή αρνητικών προσμονών /προκαταλήψεων (ψυχοφυσιολογικά 
φαινόμενα) πρέπει να επηρεάζεται τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό από την ευαισθησία του 
συγκεκριμένου παρατηρητή στο υπεριώδες φάσμα. Αυτή η ευαισθησία είναι εκτός των άλλων η 
οποία σε κάποιο βαθμό επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο δύο διαφορετικοί παρατηρητές 
καταγράφουν τους ίδιους σχηματισμούς. 
Αξίζει εδώ να παραθέσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον πείραμα το οποίο έγινε στις 21/4/1954 και στο 
οποίο συμμετείχαν τρεις από τους πιο έμπειρους ερασιτέχνες αστρονόμους οι οποίοι σήμερα είναι 
ενεργοί ακόμη.  
Οι Patrick Moore, Keith Reid και Richard Baum ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλον παρατήρησαν 
την Αφροδίτη με το διαμέτρου 9 ιντσών κατοπτρικό τηλεσκόπιο του Keith Reid. Στην συνέχεια 
συνέκριναν τις παρατηρήσεις τους. Ο Patrick Moore είδε μόνον θαμπούς άμορφους σχηματισμούς. 
Οι Reid και Moore είχαν εικόνες αυτού που φαινόταν να είναι ο ίδιος σχηματισμός,  με την μορφή 
μίας λωρίδας της οποίας το σχήμα προσιδίαζε του γράμματος (Υ) στο κέντρο του δίσκου φάσης 
αντίστοιχης με αυτήν της Σελήνης 2 ή 3 ημέρες πριν από την Πανσέληνο.  
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Αυτός ο σχηματισμός φάνηκε καθαρά στον Richard Baum και λιγότερο στον Keith Reid. Τότε ο 
Keith Reid αποκάλυψε τα αποτελέσματα του τεστ ευαισθησίας στο υπεριώδες στο οποίο είχαν 
υποβληθεί οι παρατηρητές κάποιους μήνες πριν. Ο Patrick Moore σταματούσε στα 4000 Angstrom, 
ο Keith Reid στα 3700 Angstrom και ο Richard Baum στα 3200 Angstrom. Η εμπειρία λοιπόν των 
παρατηρητών στο προσοφθάλμιο φαινόταν να παίρνει νόημα. Ο Patrick Moore αναφερόμενος στο 
πείραμα σε μια υποσημείωση στο βιβλίο του "The guide to the planets" (1955) γράφει: 
«Πιθανά, ως εκ τούτου, οι πιο εκτεταμένοι γραμμικοί σχηματισμοί είναι το αποτέλεσμα της 
παρερμηνείας των πολύ θαμπότερων λωρίδων υψηλά στην ατμόσφαιρα της Αφροδίτης όπου μόνον 
εκείνοι οι παρατηρητές των οποίων τα μάτια είναι πολύ ευαίσθητα στα μικρά μήκη κύματος 
μπορούν να έχουν μία ελπίδα να τους διακρίνουν φευγαλέα στην πραγματική τους μορφή. Εν 
τούτοις, είναι απαραίτητο να κάνουμε ακόμη πιο ακριβή πειράματα πριν καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα.»  ( 8*) 
Αναντίρρητα οι πολικές κηλίδες είναι σχηματισμοί οι οποίοι γίνονται ορατοί εξ’ ίσου από τους 
οπτικούς παρατηρητές και καταγράφονται στις εικόνες στο υπεριώδες μέρος του φάσματος, αλλά η 
κατάσταση με τους αμυδρότερους σχηματισμούς του δίσκου δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. Το 1969 ο 
τότε διευθύνων του τομέα Ερμή και Αφροδίτης της ΒΑΑ, J Hedley Robinson, αναφέρθηκε στην 
ομοιότητα της δικής του αντίληψης της Αφροδίτης με την φωτογράφηση του πλανήτη στο 
υπεριώδες από τον ερασιτέχνη αστρονόμο J. Hiscott. Μία σύγκριση μπορεί να φανεί στην Εικόνα 
2. ( 9*) 
 

 
Εικόνα 2. 
Αριστερά: Αφροδίτη 27/7/1969 φωτογραφία στο  
υπεριώδες από τον J. Hiscott, 30cm cassegrain. 
Δεξιά: 30/7/1969 σχέδιο του J. Hedley Robinson, 
26cm reflector X200 W15 filter. 
 
 

Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα από την ιστορία που δείχνουν το ενδιαφέρον πολλών 
σημαντικών αστρονόμων για την σχέση που συνδέει τους σχηματισμούς οι οποίοι καταγράφονται 
οπτικά και τις αντίστοιχες εικόνες στο υπεριώδες. Η αντιστοιχία αυτή είχε κινήσει το ενδιαφέρον 
του μεγάλου F.E.Ross ο οποίος το1927 υπήρξε πρωτοπόρος στην εκτενή μελέτη σχηματισμών της 
ατμόσφαιρας του πλανήτη φωτογραφίζοντας την ατμόσφαιρα στο υπεριώδες.  
«Είναι φυσικό»,έγραφε, «να συμπεράνουμε ότι οι σχηματισμοί οι οποίοι παρατηρούνται οπτικά 
σχετίζονται στενά, σε θέση και γενική μορφή» με αυτούς που φαίνονται σε φωτογραφίες οι οποίες 
έγιναν στο U.V με τα διαμέτρου 60 και 100 ιντσών κατοπτρικά τηλεσκόπια του όρους Wilson τον 
Ιούνιο και Ιούλιο του 1927. 
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Το ζήτημα όμως ακόμη δεν έχει απαντηθεί ικανοποιητικά. Το 1960 ο Bradford Smith συνεργάτης 
αστρονόμος τότε στο πολιτειακό αστεροσκοπείο του New Mexico συνέκρινε μερικές 
παρατηρήσεις του Richard Baum οι οποίες είχαν γίνει στο ολικό φως με ένα διοπτρικό τηλεσκόπιο 
διαμέτρου 115mm με τις εικόνες του στο UV. 
« Η πίστη μου στις οπτικές παρατηρήσεις », έγραφε, « ενδυναμώθηκε κατά πολύ…όταν συνέκρινα 
τα σχέδια σας με αυτά του καθ. Freitas Mourao, και στην συνέχεια συνέκρινα αμφότερα με τις 
εικόνες μου στο υπεριώδες. Ένα πανομοιότυπο χονδρικά μοτίβο ανάμεσα στα τρία είναι άμεσα 
εμφανές, και λίγες αμφιβολίες μπορούν να υπάρξουν για το ότι εσείς και ο καθ. Mourao 
παρατηρείτε τους ίδιους σχηματισμούς που εμείς φωτογραφίζουμε. »  (10*) 
Το 1961 ο Charles Capen από το ίδιο αστεροσκοπείο βρήκε μόνον σε κάποιες εικόνες στο 
υπεριώδες αναλογία με οπτικές παρατηρήσεις των ίδιων ημερών και μόνον τότε στο μπλε και 
ολικό φως ενώ δεν υπήρξε καμία συμφωνία στο κόκκινο. 
Προτάθηκε ότι τα σχέδια της Αφροδίτης άρχισαν να μοιάζουν διαφορετικά μετά τις εικόνες του 
Mariner 10. Ανεξάρτητα με το εάν αυτό είναι αληθές, είναι ξεκάθαρο το ότι η εργασία 
συγκεκριμένων παρατηρητών εμφάνιζε ένα μοτίβο λωρίδων πολύ πριν και κατά την διάρκεια της 
εποχής των παρατηρήσεων του Mariner. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο επιφανής ερασιτέχνης Richard Baum και διευθύνων του τομέα των 
πλανητών Ερμή και Αφροδίτης της ΒΑΑ μέχρι πριν από λίγα χρόνια. 
Στην επόμενη Εικόνα 3. (11*) φαίνεται ένα χαρακτηριστικό σχέδιο του προαναφερθέντος από μία 
εποχή που ο Mariner βρισκόταν 15 χρόνια στο μέλλον. 

 

 
 

Εικόνα 3. 
Richard Baum 
Ιούνιος 16,875 1959 
115mm Refractor. 

 
 
 
 

Η σχετικά πρόσφατη είσοδος στο προσκήνιο του ψηφιακού εξοπλισμού, CCD κάμερες και 
βιντεοσκόπηση, έχει δώσει την ευκαιρία σε κάποιους ερασιτέχνες αστρονόμους να κάνουν ένα 
γιγαντιαίο άλμα στην δυνατότητα καταγραφής σχηματισμών στις πλανητικές επιφάνειες. Αυτήν 
την στιγμή συγκεκριμένα την ατμόσφαιρα της Αφροδίτης με ψηφιακές μεθόδους στο υπεριώδες 
καταγράφουν λίγοι ερασιτέχνες. Αναφέρω τους David Moore με 36cm f/13,5 Cassegrain, HX-5 με 
IRB και Schuler UV filter και Frank Mellilo ο οποίος χρησιμοποιεί ένα 8" SCT με ένα UG1 UV 
φίλτρο. Αμφότεροι χρησιμοποίησαν φίλτρα αποκοπής του υπέρυθρου. Οι εικόνες του Moore 
φαίνονται στην Εικόνα 4.   (12*) 
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Εικόνα 4. 
Εικόνες CCD της Αφροδίτης τον Δεκέμβριο 
του 2000 του David Moore. 
Επάνω αριστερά: 3/12   17.49' U.T 
Επάνω δεξιά: 14/12   00.43'  U.T 
Κάτω αριστερά: 19/12  00.41' U.T 
Κάτω δεξιά: 20/12  00.40' U.T 
Ο Βοράς είναι επάνω. 
 

Ένα παράδειγμα σύγκρισης ψηφιακής εικόνας CCD του Frank Mellilo και μίας οπτικής 
παρατήρησης του Richard J. Mc Kim, director of the Mars section of the BAA, φαίνεται στην 
Εικόνα 5.  ( 13*) 
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Εικόνα 5. 
Ι) Η Αφροδίτη (13/1/2001) στο υπεριώδες από τον Frank Mellilo. 

 
ΙΙ) Οπτική παρατήρηση του Richard Mc Kim, 

14/1/2001 16.10' U.T   21,6 cm reflector X 232. 
Seeing: Ant. II-IV  (Transparency excellent) 
Ο Βοράς είναι επάνω. 
 

Η ομοιότητα του μοτίβου των λωρίδων σε κάθετη διάταξη προς την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα 
στην ψηφιακή εικόνα του Frank Mellilo και την οπτική παρατήρηση του Richard Mc Kim είναι 
προφανής. 
Οι παρατηρητές οι οποίοι είναι συνηθισμένοι στο να μελετούν τους πλανήτες οι οποίοι 
παρουσιάζουν λεπτομέρειες ισχυρού κοντράστ μπορεί να απογοητευτούν με την ανακρίβεια των 
αναλογιών ανάμεσα σε σχέδια και εικόνες CCD. Εν τούτοις δύο πράγματα θα έπρεπε να ληφθούν 
υπ’ όψιν. Αρχικά και σε ψηφιακές εικόνες της Αφροδίτης στο υπεριώδες υπάρχουν μικρής 
κλίμακας διαφορές από εικόνα σε εικόνα σε κάθε ομάδα εκθέσεων. Αυτή είναι μία επισήμανση η 
οποία έχει γίνει επιτυχώς από τον βετεράνο παρατηρητή πλανητών A.W. Heath και δευτερευόντως 
η αμυδρή φύση των αντιθέσεων (κοντράστ) στον δίσκο της Αφροδίτης είναι τέτοια ώστε σπάνια 
βλέπουμε λεπτομέρειες στα μήκη κύματος του ορατού φωτός.    
Είναι λογικό λοιπόν να αναρωτηθούμε για το εάν έστω και κάποιο ίχνος των λαμπρών υπεριωδών 
(ανακλαστικών) και σκοτεινών (απορρόφησης) σχηματισμών στην ανώτερη ατμόσφαιρα μπορούν 
να γίνουν ορατοί άμεσα μέσω οπτικής παρατήρησης. Αυτή η διαμάχη περιμένει μία ικανοποίηση.  
Κάποιοι διατείνονται ότι αυτοί που έχουν μία προδιάθεση προς την “ευαισθησία στο υπεριώδες” 
μπορεί να δουν μία υπόνοια των υπεριωδών σχηματισμών. Άλλοι τείνουν να σκεφτούν ότι το 
υπεριώδες μοτίβο της ατμόσφαιρας έχει ένα αμυδρό απαύγασμα το οποίο βρίσκεται σε σημείο 
οριακής ορατότητας στα συνήθη μήκη κύματος του ορατού φωτός. 
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη το ποία ακριβώς σχέση υπάρχει ανάμεσα στις 
καταγραφές των ψηφιακών εικόνων και τις οπτικές παρατηρήσεις. 
Στην επόμενη εικόνα 6, φαίνεται μία σύγκριση οπτικών και ψηφιακών εικόνων της ατμόσφαιρας 
της Αφροδίτης όπως αυτό έγινε δυνατό από παρατηρήσεις στην Ανατολική αποχή του 2002.   
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Εικόνα 6. 

Συγκριτική παράθεση αποτελεσμάτων οπτικής παρατήρησης και ψηφιακών εικόνων από την 
Ανατολική αποχή του 2002. 

 
3. Επίλογος – Συμπέρασμα. 
Η πρόσβαση σχεδόν κάθε ερασιτέχνη, σήμερα πια, σε ψηφιακό εξοπλισμό αξιώσεων καθιστά την 
εποχή μας ίσως την πρώτη στην ιστορία της ερασιτεχνικής αστρονομίας όπου οι παρατηρητές 
μπορούν εξ’ ολοκλήρου αφ’ εαυτοίς να συμβάλλουν τα μέγιστα στην επίλυση αυτού του 
εξαιρετικά σοβαρού θέματος το οποίο έχει ταλανίσει γενιές και γενιές αστρονόμων, ερασιτεχνών 
και μη. 
Μία εμπεριστατωμένη συγκριτική μελέτη η οποία θα στηριζόταν σε μία σειρά ψηφιακών εικόνων 
της ανώτερης ατμόσφαιρας της Αφροδίτης στο υπεριώδες μέρος του φάσματος, στην τροχιά της 
γύρω από τον Ήλιο και σε σχέση με την θέση της προς την Γη, από μία ομάδα παρατηρητών των 
οποίων η οπτική ευαισθησία στο υπεριώδες έχει προσδιοριστεί πειραματικά, και παράλληλων 
οπτικών παρατηρήσεων με πανομοιότυπο εξοπλισμό, θα μπορούσε να αποτελέσει την βάση. 
Ποία είναι όμως η σπουδαιότητα μίας τέτοιας μελέτης;  
Οι χιλιάδες τώρα πια οπτικές παρατηρήσεις της ανώτερης ατμόσφαιρας της Αφροδίτης από την 
εποχή της εφεύρεσης του τηλεσκοπίου κατά την γνώμη του γράφοντος προτείνουν την 
αναγκαιότητα μίας αναθεώρησης-ανασκόπησης όλων των ιστορικών στοιχείων χαμηλής ανάλυσης 
και ευρημάτων εικόνων (φωτογραφικών ή ψηφιακών) μία πιθανότητα η οποία θα μπορούσε να έχει 
σοβαρές συνέπειες σε ενδεχόμενες μεγάλης κλίμακας μελέτες της δυναμικής της ατμόσφαιρας της 
Αφροδίτης. 
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Αναφορές. 
(1*)   James Muirden,The amateur Astronomers handbook, p.165, Harper and Row, 3rd edn, 1987.  
(2*)   Από την προσωπική επικοινωνία του Robert Steele προς τον Ιάκωβο Στρίκη 12/1/03 
(3*)   R. M. Steele, Visual observations and ultraviolet CCD images of Venus in 2000/2001, 

J. Br. Astron. Assoc. Vol.  112, 5, p. 269, 2002 October.   
(4*)   Richard Baum, Franz von Paula Gruithuisen and the discovery of the polar spots of Venus. 

 J. Br. Astron. Assoc. Vol.  105, 3, p. 144, 1995 June.   
(5*)   Richard Baum, Venus – a mystery unresolved, J. Br. Astron. Assoc. Vol.  107, 6, p. 337, 

1997 December.   
(6*)   Richard Baum, The McEwen - Sargent feature and the mystery of the Venus contour 
anomaly, 

 J. Br. Astron. Assoc. Vol.  111, 3, p. 158, 2001 June. 
(7*)   Όπως (3*)  
(8*)   Richard Baum, Venus: the enigma of phase-locked cloud structure and the UV syndrome, 

J. Br. Astron. Assoc.  Vol. 108, 4, p. 218, 1998 June. 
(9*)   Όπως (3*)  
(10*) Όπως (6*)  
(11*)  Όπως (3*)   
(12*)  Όπως (3*)   
(13*)  Όπως (3*)   
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Ανάλυση παρατηρήσεων της ολικής έκλειψης Ηλίου  
29 - Μαρτίου – 2006, Καστελόριζο. 
Στρίκης Ιάκωβος-Μάριος 
(strikis@hellas-astro.gr) 

 
 

 
 

Στιγμιότυπο από την έκλειψη Ηλίου, παρουσιάζοντας το Ηλιακό στέμμα. 
Φωτ: Ιάκωβος - Μάριος  Δ. Στρίκης. 

750mm F/8 OPTECA & Canon EOS 300D 200 ISO. Exp: 0.75sec. 
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Περίληψη 
Αρκετά συχνά η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα μεγαλειώδες φυσικό φαινόμενο το 
οποίο από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα προξενεί δέος και ρίγη κατά την θέαση του. Το 
φυσικό αυτό φαινόμενο λέγεται ΟΛΙΚΗ ΕΚΛΕΙΨΗ Ηλίου. 
Στις 29 Μαρτιου του 2006 όλη η Ελλάδα μαζί με πληθώρα ξένων επισκεπτών και επιστημόνων 
παρακολούθησε αυτό το φαινόμενο  με δέος και θαυμασμό. Τέσσερις χιλιάδες περίπου άνθρωποι 
συγκεντρώθηκαν στο ακριτικό Ελληνικό νησί «ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ» για να θαυμάσουν και να 
μελετήσουν την έκλειψη. 
Κατά την διάρκεια του φαινομένου, έγιναν αρκετές σημαντικές καταγραφές. Περαιτέρω, έγινε  
αισθητική αποτύπωση του φαινομένου από όλον σχεδόν τον κόσμο που βρισκόταν εκεί . Τα μέρη 
τα οποία μελετήθηκαν είναι τα εξής : 

 
• Το Ηλιακό Στέμμα και η μορφολογία του . 
• Το Ηλιακό Στέμμα . 

Το εσωτερικό τμήμα του στέμματος και οι διαταραχές που προκαλούνται σε αυτό από 
τις προεξοχές της Χρωμόσφαιρας. 

• Η σχέση των αλλαγών με τον ενδεκαετή Ηλιακό κύκλο. 
• Το Ηλιακό φάσμα και το φάσμα του στέμματος. 
• Τις διαφορές που παρουσιάζει το στέμμα κατά την θέαση του σε διάφορα μήκη κύματος. 

 
1. Μορφολογία Στέμματος. 
Το Ηλιακό Στέμμα αποτελείται από τα εξής επίπεδα: Το εσωτερικό, το μεσαίο, και το εξωτερικό 
Στέμμα. Το Στέμμα είναι το τελευταίο στρώμα της Ηλιακής ατμόσφαιρας. Εκτείνεται σε μήκος 
των δυναμικών γραμμών του Ηλιακού μαγνητικού πεδίου και αγγίζει τις δεκάδες Ηλιακές 
διαμέτρους σε ύψος. Το στέμμα είναι υπεύθυνο για τον Ηλιακό άνεμο που με την σειρά του είναι 
υπεύθυνος για το σέλλας που παρατηρείται στους πόλους της Γης.  

 
                           
 

 
 

Εικόνα 1. 
Εδώ,  βλέπουμε μερικά από τα  κύρια  χαρακτηριστικά  του Ηλιακού στέμματος όπως τους 

στεμματικούς βρόγχους και τις στεμματικές οπές . 
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Στο Ηλιακό στέμμα παρατηρούνται πληθώρα σχηματισμών και φαινομένων. Κάποιοι από τους 
οποίους είναι: οι Στεμματικές Οπές, οι Στεμματικές Συμπυκνώσεις ή  Βρόγχοι, οι Προεξοχές και οι 
διαταραχές που προκαλούν στο κοντινό σε αυτές Στέμμα καθώς επίσης και τα Στεμματικά Φτερά. 
 
 
2. Μετρήσεις των διαφόρων μερών του Στέμματος.  
 Έγιναν μετρήσεις του ύψους του κάθε τμήματος.  Στην Εικόνα 3, βλέπουμε το εσωτερικό στέμμα 
και τις περιοχές που έγιναν υψομετρικές μετρήσεις καθώς και τα αποτελέσματα αυτών στον πίνακα 
που ακολουθεί. 

 
                                              

 
 
Εικόνα 3. 
Το εσωτερικό στέμμα και οι περιοχές των οποίων μετρήθηκε το ύψος. 

 
 Περιοχή  
 

Εκατοστά  Πραγματικό Ύψος σε m 
A.Ηλιακή Διάμετρος  21,65 19.932 x 108  
E. 3,0 2.761   x 108

B. 3,25 2.992   x 108

D. 2,8 2.577  x 108

G. 3,3 3.038  x 108

 
 
 
 

 
 
 
Πίνακας 1. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων των περιοχών του εξωτερικού στέμματος. 
 

Οι παραπάνω αποστάσεις καθώς και οι επόμενες, υπολογίστηκαν κατά προσέγγιση της τάξης του 
ενός χιλιοστού επάνω στην φωτογραφία. Το περίγραμμα των σχηματισμών προστέθηκε αργότερα 
για να δείξει καλύτερα τις  περιοχές που μετρήθηκαν. Το ίδιο ισχύει και για τις επόμενες 
φωτογραφίες. 
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Το μεσαίο στέμμα φωτογραφήθηκε και αναλύθηκε με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Παρ’ όλα αυτά 
έπρεπε να γίνουν πάλι μετρήσεις κλίμακας  πάνω στην φωτογραφία καθώς το μέγεθος του Ηλίου 
πάνω στον αισθητήρα της ψηφιακής μηχανής αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει και η εστιακή 
απόσταση του φακού που χρησιμοποιούμε. Για την φωτογράφηση του στέμματος 
χρησιμοποιήθηκαν τρεις διαφορετικοί φακοί, ένας για κάθε επίπεδο του στέμματος .   

 
Παρακάτω βλέπουμε το μεσαίο στέμμα και τις αντίστοιχες μετρήσεις που έγιναν πάνω στην 
φωτογραφία. 

 
 

 
 

Εικόνα 4. 
Οι περιοχές που μετρήθηκαν στο μεσαίο στέμμα. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Περιοχή  Εκατοστά  Πραγματικό Ύψος σε m 
Α. Ηλιακή Διάμετρος  15,5 19.932 χ 108

B 5,5 7.072   χ 108

C 4,4 5.658   χ 108

D 3,4 4.372   χ 108

E 6,9 8.872   χ 108 
 

 
Πίνακας 2. 

Οι μετρήσεις των περιοχών του μεσαίου στέμματος. 
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Εικόνα 5. 
Οι περιοχές που μετρήθηκαν στο εξωτερικό στέμμα. 

Φωτ: Ιάκωβος-Μάριος Δ. Στρίκης. 
900mm Canon EOS 300 V& Kodak Pro 400ASA. 

Συνδυασμός 15 λήψεων με διάρκεια λήψης, από 1/60 sec. έως 2 sec. 
 

 

Περιοχές  Εκατοστά  Πραγματικό ύψος σε m 
A Hλιακή  διάμετρος  6,6 19.932 x 108

B 7.5 22.650 x 108

C 5.6 16.912 x 108

D 5.3 16.006 x 108

E 5.0 15.100 x 108

F 5.0 15.100 x 108

Πίνακας 3. 
Οι μετρήσεις που αφορούν τις διαστάσεις του εξωτερικού στέμματος. 

 
 
 
3. Στεμματικές διαταραχές. 
Το Στέμμα, όπως είπαμε παραπάνω, ακολουθεί την κίνηση των μαγνητικών γραμμών του Ηλιακού 
μαγνητικού πεδίου. Κατά την θέαση του λοιπόν, στην διάρκεια μιας ολικής έκλειψης μπορούμε να 
μελετήσουμε την διαμόρφωση των μαγνητικών γραμμών που περνούν κοντά από προεξοχές. Στην 
σύνθεση  των εικόνων που ακολουθούν, μπορούμε να διακρίνουμε αυτήν την λεπτομέρεια. 
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Εικόνα 6. 

Η διαμόρφωση των μαγνητικών γραμμών στην περιοχή προεξοχών στην ολική έκλειψη. 
Φωτ: Ιάκωβος – Μάριος Δ. Στρίκης. 1000mm F/10.8 – Canon EOS 1Ds& Canon 

teleconverter X 2. 
                                                                                                                   
                                                                                                                                        

Στην Εικόνα 6, βλέπουμε την καμπύλωση των μαγνητικών γραμμών γύρω από μια προεξοχή. 
Παρατηρούμε  ότι κοντά στην προεξοχή οι μαγνητικές γραμμές είναι κλειστές και ταυτόχρονα 
περιπλέκονται μεταξύ τους. Όσο όμως απομακρύνονται από αυτήν ξεχωρίζουν και τείνουν να 
γίνουν ανοικτές. Στην τρίτη φωτογραφία της Εικόνας 6 (δεξιά) χρησιμοποιήθηκε μια ειδική 
τεχνική επεξεργασίας για την τρισδιάστατη παρουσίαση των μαγνητικών γραμμών.  
Κατά το παρελθόν έχουν παρατηρηθεί παρόμοιες περιπτώσεις τέτοιων φαινομένων μόνο που δεν 
υπήρχε η πολυτέλεια της επεξεργασίας των εικόνων τέτοιου τύπου καθώς τα προγράμματα 
επεξεργασίας εικόνας μέσω Ηλ/Υπ δεν είχαν αναπτυχθεί στον βαθμό που αυτό έχει συμβεί  
σήμερα.  

 
4. Σχέση Ηλιακού Ενδεκαετούς Κύκλου και Στεμματικών Διαστάσεων. 
Περισυλλέγησαν εικόνες από παλαιότερες Εκλείψεις μέσω διαδικτύου και τοποθετήθηκαν πάνω 
στα σημεία του τρέχοντος Ηλιακού Κύκλου με σκοπό την μελέτη της σχέσεως που πιθανόν να 
υπάρχει ανάμεσα στην διάμετρο του Στέμματος στον Ισημερινό και την περίοδο του ενδεκαετούς 
Ηλιακού Κύκλου. 

 
Γράφημα 1. 

Εικόνα και διάγραμμα για την μελέτη της πιθανής σχέσης ανάμεσα στην διάμετρο του στέμματος και 
τον ενδεκαετή κύκλο. 
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Στις παραπάνω εικόνες έγιναν υψομετρικές μετρήσεις με την ίδια τεχνική που χρησιμοποιήθηκε 
και για τις μετρήσεις της έκλειψης του 2006 με ακρίβεια του ενός χιλιοστού πάνω στην 
φωτογραφία. Παρακάτω παρατίθεται πίνακας με τα αποτελέσματα αυτών για κάθε έκλειψη από το 
1991 μέχρι και το 2006.  

 
 ΕΤΟΣ  ΥΨΟΣ  

1991 36.763 
1995 24.195 
1998 27.565 
1999 23.324 
2001 24.361 

2006 30.030 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίνακας 4. 

Τα αποτελέσματα των υψομετρικών καταγραφών για τις ολικές εκλείψεις από το 1991 έως το 2006. 
 

 

 
Γράφημα 2. 

Ενδεκαετής κύκλος και υψομετρικές καταγραφές στέμματος στις ολικές εκλείψεις, 
1991 - 2006. 

 
Όπως φαίνεται στο παραπάνω Γράφημα 2 δεν υπάρχει καμία ένδειξη που να μας οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το ύψος του στέμματος εξαρτάται έστω και έμμεσα από τον 11ετη Ηλιακό κύκλο. 
Έτσι δεν μπορεί να γίνει και καμία υποτυπώδης έστω πρόβλεψη για την επόμενη έκλειψη του 
2008. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι μαγευτική όπως άλλωστε και κάθε άλλη ολική έκλειψη Ηλίου. 

 
 
 
 
5. Το Ηλιακό Φάσμα και το «FLASH SPECTRUM». 
Το Ηλιακό φάσμα είναι Γραμμικό φάσμα. Παρατηρώντας το κανείς καταλαβαίνει τα στοιχεία από 
τα οποία είναι φτιαγμένος ουσιαστικά ο Ήλιος μας. Αποτελείται από φωτεινές γραμμές εκπομπής 
και σκοτεινές γραμμές απορρόφησης. Όταν παρατηρούμε το φάσμα του Ηλίου υπό καθημερινές 
συνθήκες παρατηρούμε το φάσμα που εκπέμπει η επιφάνεια του  και όχι όλος ο Ήλιος.  
Κατά την διάρκεια όμως μιας ολικής έκλειψης Ηλίου συμβαίνει κάτι το μοναδικό. Το γραμμικό 
φάσμα εκπομπής που παρατηρείται πριν, τώρα χάνεται δευτερόλεπτα πριν την ολικότητα και στην 
θέση του εμφανίζεται ένα άλλο φάσμα. Το φάσμα αυτό αποτελείται από τις κύριες γραμμές 
απορρόφησης του προηγούμενου και αρκετές άλλες γραμμές που τώρα μοιάζουν με γραμμές 
εκπομπής. 
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Εικόνα 7 

Α. Το Flash spectrum κατά την  διάρκεια της ολικής έκλειψης της 29ης Μαρτίου του 2006. 
Β.  Το Flash spectrum από φασματογράφο υψηλής ακριβείας. 

Φωτ: Ιάκωβος – Μάριος Δ. Στρίκης. 
Α. Χειροποίητος φασματογράφος, διαθλαστικού φάσματος περίθλασης, από την μαθητική ομάδα 
φάσμα 2006 και Canon EOS 350D με 28mm φακό F/5.6 στα 200 ASA. Exp: 1/125. 
B. Φασματογράφος πρίσματος παλαιάς τεχνολογίας, ευγενική χορηγία του κ. Ξενοφώντα Μουσσά. 
  
 
 
 
Το φάσμα αυτό λέγεται Flash Spectrum ακριβώς επειδή εμφανίζεται λίγα δευτερόλεπτα πριν και 
λίγα δευτερόλεπτα μετά την Ολικότητα .  
Στην παρούσα φάση της ανάλυσης των παρατηρήσεων της έκλειψης της 29ης Μαρτίου του 2006 
κρίθηκε αναγκαίο να μελετηθεί και το συγκεκριμένο φάσμα. Για τον λόγο αυτό, παρατηρήθηκαν 
και καταγράφηκαν φάσματα διάφορων γνωστών αερίων καθώς επίσης καταρτίστηκαν  και 
intensity plots (διαγράμματα εντάσεων) των εικόνων αυτών με ειδικά προγράμματα επεξεργασίας.  
Κατόπιν αυτού, έγινε συγκριτική ανάλυση όλων των φασματικών εικόνων αλλά και άλλων 
στοιχείων για τον καθορισμό των αερίων στοιχείων που αποτελούν τις παρυφές του Ηλιακού 
στέμματος. Στην εικόνα 7Β, παρατίθεται μια εικόνα από φασματογράφο υψηλής ακριβείας του 
Flash Spectrum.  
Το παραπάνω φάσμα (Εικόνα 7) είναι γραμμικό αλλά με ένα συνεχές υπόβαθρο αρκετά αμυδρό 
που προέρχεται από το Ηλιακό φως το οποίο δραπετεύει από τις ατέλειες της σελήνης στο χείλος 
του δίσκου. Από την ανάλυση του παραπάνω φάσματος προκύπτουν τα εξής χημικά στοιχεία :  

 
H - Υδρογόνο, Ca   -  Ασβέστιο, Ba  -   Βάριο, Fe   -  Σίδηρος,   Na  -  Νάτριο, Mg  -  Μαγνήσιο, 
He - Ήλιον. 
 
Στο επόμενο Γράφημα 3 βλέπουμε ποίες γραμμές πάνω στο Flash Spectrum αντιπροσωπεύουν τα 
παραπάνω χημικά στοιχεία. Η ταυτοποίηση των παραπάνω χημικών στοιχείων έγινε με την 
βοήθεια του κ. Ξενοφώντα Μουσσά. 
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Γράφημα 3. 

Ταυτοποίηση χημικών στοιχείων και γραμμών επάνω στο flash spectrum. 
 

6. Το Φάσμα του Ηλιακού Στέμματος.  
Το Ηλιακό Στέμμα αποτελείται κυρίως από τρία χημικά στοιχεία: Υδρογόνο, Ήλιο και Σίδηρο. Για 
την αποτύπωση και ανάλυση του συγκεκριμένου φάσματος χρησιμοποιήθηκαν οι ίδιες τεχνικές 
ανάλυσης και λήψης με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν και για το Flash Spectrum. Παρατίθεται 
φωτογραφία του στέμματος με φράγμα περίθλασης (βλέπε Εικόνα 8). 

 

 
Εικόνα 8. 

Φωτογραφία του στέμματος με φράγμα περίθλασης. 
 
 

Μπορεί εδώ να φανεί ότι το συγκεκριμένο φάσμα δεν είναι καθαρό και με εμφανείς γραμμές όπως 
θα το περίμενε κανείς αλλά μια συνεχόμενη χρωματιστή λωρίδα φωτός. Αν επεξεργαστούμε αυτήν 
την εικόνα έχουμε μια ελαφρά πιο ξεκάθαρη άποψη του πως διαμορφώνεται το στέμμα στα 
αντίστοιχα μήκη κύματος (Εικόνα 9). 

 
 

 
Εικόνα 9. 

Διαμόρφωση του στέμματος στα διάφορα μήκη κύματος. 
 

Μπορούμε εύκολα τώρα πια να διακρίνουμε δύο δίσκους (είδωλα) καθώς επίσης υποπτευόμαστε 
και τον τρίτο. Μια προσεκτική όμως μάτια στο φάσμα από έναν φασματογράφο θα μας 
αποκαλύψει καλύτερα την φασματική κατάσταση του Ηλιακού Στέμματος. 
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Γράφημα 4. 
Οι τρεις βασικές γραμμές του φάσματος που αποτελούν το Ηλιακό στέμμα. 

 
Στο Γράφημα 4 σε συνδυασμό με την φωτογραφία του φασματογράφου είναι απόλυτα εμφανείς 
και οι τρεις βασικές γραμμές του φάσματος των χημικών στοιχείων που αποτελούν το Ηλιακό 
Στέμμα. 

 
 
7. Η Πόλωση του Στέμματος. 
Το Ηλιακό Στέμμα σε μεγαλύτερες μάζες κινείται σε διάφορες κατευθύνσεις δηλ. απομακρύνεται ή 
προσεγγίζει την Γη. Για να μελετήσουμε την κίνηση αυτή και να δούμε βαθύτερα (λόγω προβολής) 
ή υψηλότερα στρώματα του, κατά την διάρκεια μιας ολικής έκλειψης, εκμεταλλευόμαστε μία από 
τις φυσικές ιδιότητες του φωτός: Την πόλωση.  
Αν κατά την διάρκεια μιας έκλειψης πάρουμε ένα πολωτικό φίλτρο και το περιστρέψουμε με την 
κατάλληλη φορά θα δούμε ότι το Ηλιακό στέμμα θα αλλάζει μορφή όσο εμείς γυρίζουμε το 
φίλτρο. Αυτό οφείλεται στο φαινόμενο της πόλωσης.  
Στην Εικόνα 10 παρατίθεται σειρά φωτογραφιών που ελήφθησαν με την συγκεκριμένη τεχνική. 
 

 
 

Εικόνα 10. 
Οι διαφορές που διακρίνονται στο Στέμμα, αν κανείς το παρατηρήσει μέσα από ένα πολωτικό φίλτρο 

στρέφοντας το διαδοχικά κατά 120ο, 240ο,και  360ο. 
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Εικόνα 11. 
Σύνθεση στην οποία φαίνεται η πόλωση του φωτός σε όλες τις κατευθύνσεις. 
 

Η Εικόνα 11 είναι μια σύνθεση των τριών φωτογραφιών της Εικόνας 10, τεχνητά επιχρωματισμένη 
για να δειχθεί το πώς είναι πολωμένο το φως σε όλες τις κατευθύνσεις με διάφορα χρώματα.  
 
8. Το Ηλιακό Στέμμα σε διάφορα μήκη κύματος. 
Κατά την διάρκεια της έκλειψης το Στέμμα φωτογραφήθηκε όχι μόνο στο ορατό φως αλλά και σε 
δύο ακόμη μεμονωμένες συχνότητες αυτές του σιδήρου και του κοντινού υπέρυθρου. 
Παρακάτω παρατίθενται τρεις εικόνες, εκ των οποίων η μία έχει γίνει στο ολικό φως, η δεύτερη  
στο υπέρθυρο και η τρίτη στην γραμμή του (Σιδήρου) Fe14. Για την φωτογράφηση στο υπέρυθρο 
χρησιμοποιήθηκε ασπρόμαυρο υπέρυθρο φιλμ της Kodak σε συνδυασμό με ένα φίλτρο αποκοπής 
της ορατής και υπεριώδους ακτινοβολίας. 
 

 
 

Εικόνα 12. 
Στην εικόνα διακρίνονται οι τονικές και  σχηματικές διαφορές που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές 
του στέμματος όταν αυτό παρατηρηθεί με γυμνό μάτι (αριστερά), μέσα από ένα φίλτρο υπέρυθρων 

(κέντρο) και μέσα από ένα φίλτρο σιδήρου 14 (δεξιά). 
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Το είδωλο στις υπέρυθρες είναι θολό καθώς ο φακός που χρησιμοποιήθηκε για την φωτογράφηση 
του δεν έχει διορθώσεις για φωτογράφηση στο υπέρυθρο και έτσι η εστίαση έγινε χειροκίνητα και 
με μικρή ακρίβεια. Το ανθρώπινο μάτι δεν μπορεί να δει σωστά στο υπέρυθρο παρά μόνον όταν 
βρίσκεται εκτός ατμόσφαιρας.  
Το δύσκολο στην συγκεκριμένη τοποθεσία που διαλέξαμε για την παρατήρηση της έκλειψης ήταν 
ο χρονικός περιορισμός που είχαμε σε σύγκριση με αυτούς που παρατήρησαν το φαινόμενο από 
την Λιβύη. Στο Καστελόριζο η Ολικότητα είχε διάρκεια μόνον 2,5 λεπτά και ήταν αρκετά δύσκολο 
να καταφέρει κανείς να χειρισθεί πάνω από δυο φωτογραφικές μηχανές ταυτόχρονα, πόσο μάλλον 
επτά που χρησιμοποιήσαμε εμείς. 
 
 
9. Επίλογος – Συμπεράσματα. 
Μετά από όλη αυτή την διαδικασία τα πιο σημαντικά σημεία είναι τα εξής : 
 
1ον Η μέτρηση του φάσματος της χρωμόσφαιρας και του στέμματος όπου και έγινε ανάλυση αυτής 
για τον περαιτέρω προσδιορισμό των χημικών στοιχείων από τα οποία αποτελούνται. 
2ον Η παρατήρηση της μορφολογίας του Ηλιακού Στέμματος καθώς και η μέτρηση αυτού σε όλα 
του τα επίπεδα. 
3ον Η κατάρτιση στατιστικής με την οποία προσδιορίζεται  το μέγεθος του στέμματος μέσα στον 
ενδεκαετή ηλιακό κύκλο και με ποίο τρόπο αυτό μεταβάλλεται. 
4ον Ο μερικός προσδιορισμός της σχέσης των χρωμοσφαιρικών φαινόμενων σε σχέση με τα 
φαινόμενα που κυριαρχούν στο εσωτερικό και μεσαίο στέμμα. 
5ον Η μέτρηση του φυσικού φαινόμενου, της πόλωσης του φωτός στο ηλιακό στέμμα. 
6ον Η μελέτη του στέμματος σε τρεις διαφορετικές περιοχές του φάσματος.  
 
 
Αναφορές – Πηγές. 
www.spaceweather.com 
www.nasa.gov  
 
Ευχαριστίες. 
Σημαντική ήταν η προσφορά τριών ανθρώπων όπου με την συνδρομή τους, επετεύχθη το όλο 
σχέδιο. 
Αυτοί είναι οι εξής: Αριστείδης  Βούλγαρης,  Ξενοφώντας Μουσσάς,  J.Passachof. 
Ο πρώτος, ένας διακεκριμένος κατασκευαστής αστρονομικών οργάνων παρατήρησης και 
καταγραφής στον Ελλαδικό χώρο, κατασκεύασε εξ’ ολοκλήρου από την αρχή έναν Ηθμό ο οποίος 
ήταν ευθυγραμμισμένος με την γραμμή του σιδήρου και ο οποίος ευγενικά μας παραχώρησε 
μερικές από τις εικόνες που πήρε με το συγκεκριμένο όργανο. 
Ο δεύτερος, παγκόσμια εξέχουσα προσωπικότητα στον τομέα της Ηλιακής παρατήρησης και 
έρευνας με την ιδέα που είχε για την καταγραφή του στέμματος στο εγγύς υπέρυθρο. 
Ο τρίτος, ο μεγαλύτερος ίσως παγκοσμίως κυνηγός εκλείψεων, ο οποίος με την προνοητικότητα 
του καθώς επίσης και με τον σεβασμό που τον διακατέχει  ως προς τους ερασιτέχνες αστρονόμους 
μας δάνεισε ένα φίλτρο για την φωτογράφηση του στέμματος στο υπέρυθρο καθώς το δικό μου 
μετά από ένα ατύχημα το προηγούμενο βράδυ έσπασε σε πολύ μικρά κομμάτια. 
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Η χρήση των φίλτρων στην οπτική και ψηφιακή παρατήρηση 
των πλανητών. 
Στέλλας Ιάκωβος 
(jnstellas@hellas-astro.gr) 
 
Περίληψη. 
Είναι από αρκετές δεκαετίες γνωστή η επιλεκτική ενδυνάμωση των επιφανειακών και 
ατμοσφαιρικών σχηματισμών των πλανητών με την χρήση φίλτρων διαφόρων χρωμάτων κατά την 
διάρκεια της οπτικής (και ψηφιακής) παρατήρησης. Η οπτική αλλά και ψηφιακή παρατήρηση των 
πλανητών (Web Camera imaging – CCD imaging) απαιτεί την χρήση φίλτρων συγκεκριμένων 
προδιαγραφών. Το παρόν επιχειρεί μία συνοπτική παρουσίαση των κυριότερων φίλτρων Wratten 
της Kodak και των αντίστοιχων SCHOTT ώστε ο έλληνας ερασιτέχνης να έχει μία το δυνατόν 
ολοκληρωμένη εικόνα όσον αφορά τα φαινόμενα τα οποία αποκαλύπτονται με την χρήση τους.      
 
 
 
 
 
1.Παρουσίαση των φίλτρων και της χρήσης τους στην παρατήρηση των πλανητών. 
 
 

 ΑΡΙΘΜΟΣ 
WRATTEN 

ΕΡΜΗΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 

 
ΑΡΗΣ ΔΙΑΣ ΚΡΟΝΟΣ SCHOTT NO 

ΒΑΘΥ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 29   (12)   RG 630 1  
ΚΟΚΚΙΝΟ 25 (1) (5) (11)  (31) RG 610 2  

3 ΑΝΟΙΚΤΟ 
ΚΟΚΚΙΝΟ 

 
23A 

(2) (4) (14)  (28) RG 590  

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 21  (3) (6) (13) (25) (27) OG 530 4  
ΚΙΤΡΙΝΟ 8, 12, 15  (7) (19)  (22) GG 475 5  
ΚΙΤΡΙΝΟ- 
ΠΡΑΣΙΝΟ 11  (8) (20)  (34) GG 19 6  
ΠΡΑΣΙΝΟ 55, 58   (15) (24) (29) VG 6 7  
ΜΠΛΕ- 
ΠΡΑΣΙ Ο Ν

64   (18)  (33) BG 38 8  
ΜΠΛΕ 38A  (9) (16)   BG 23 9  
ΑΝΟΙΧ - ΤΟ
ΜΠΛΕ 80A, 82A   (36) (23) (26) -------- 10  
ΜΠΛΕ- 
ΙΩΔΕΣ 47  (10) (17)  (32) BG 12 11  
MAGENTA 30A   (21) (38) (30) -------- 12 

 

 
ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ 18A  (37)   (35) UG 11 13  

Πίνακας 1. 
Στον Πίνακα 1, γίνονται εμφανείς οι πλανήτες στον οριζόντιο άξονα ενώ στον κατακόρυφο τα 
διάφορα μέρη του ορατού φάσματος και τα φίλτρα των τύπων Wratten και Schott  τα οποία  

αντιστοιχούν σε κάθε χρώμα. 
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1. ΒΑΘΥ ΚΟΚΚΙΝΟ : 29 – WRATTEN / RG - 630 SCHOTT. 
(12): Χρησιμοποιείται στην μελέτη του Άρη. Δίνει έντονο κοντράστ ανάμεσα στις σκοτεινές 
περιοχές και τις ερήμους ειδικό για σταθερό είδωλο και χαμηλή μεγένθυση σε συνδυασμό με το 25 
- WRATTEN  /  RG - 610 SHOTT. 
 
2. ΚΟΚΚΙΝΟ : 25 – WRATTEN / RG 610 SCHOTT. 
(1) Χρησιμοποιείται  στην μελέτη του Ερμή κατά την διάρκεια της ημέρας, μειώνοντας την 
λαμπρότητα του υπόβαθρου του Ουρανού. Αυξάνει την ορατότητα των λεπτομερειών της 
επιφάνειας. 
 #1  (Σ΄ αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται το 25 - WRATTEN για τηλεσκόπια   μεγαλύτερα 
των 6 ιντσών. Για μικρότερα τηλεσκόπια συνιστάται το W - 23 A σε συνδυασμό με το  
21 - WRATTEN). 
(5): Αυξάνει την λαμπρότητα του χείλους και της διαχωριστικής γραμμής της Αφροδίτης. 
Σκοτεινές σκιάσεις περιστασιακά φαίνονται σ’ αυτά τα μήκη κύματος (W 25) στη Νότια Πολική 
περιοχή του πλανήτη. Σε σπάνιες περιπτώσεις «ερυθροευαίσθητες» περιοχές φαίνονται. Αυτές οι 
μορφές γίνονται ορατές  στο κόκκινο φως σαν λαμπρές κηλίδες. Ισχύει επίσης #1.  
Χρησιμοποιείται παράλληλα με το WRATTEN 21 – OG 530 SCHOTT. 
(11): Στην περίπτωση του Άρη το WRATTEN 25 χρησιμοποιείται για την διάκριση λεπτομερειών 
της επιφάνειας αυξάνοντας κατά πολύ το κοντράστ, εμποδίζοντας το μπλε και πράσινο φως. 
Σκοτεινιάζει τις «θάλασσες», «maria», τα «κανάλια» και τις «οάσεις» μεταδίδοντας το φως που 
αντανακλάται από τις περί αυτών ερήμους. Στον Άρη χρησιμοποιείται από τηλεσκόπια διαμέτρου 
μεγαλύτερης των 8 ιντσών. 
 (31): Χρησιμοποιείται επίσης για την σύγκριση της λαμπρότητας των δύο πλευρών των δακτυλίων 
του Κρόνου σε συνδιασμό με τα : WRATTEN 23 A στο ΚΟΚΚΙΝΟ, WRATTEN 58 στο 
ΠΡΑΣΙΝΟ και WRATTEN 38 A ή 47 στο ΜΠΛΕ ή ΙΩΔΕΣ. 
 
ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ. 
 Οι δακτύλιοι του Κρόνου εμφανίζουν μια ανώμαλη λαμπρότητα του ενός ansa  σε σχέση με το 
άλλο στο φως διαφορετικών μηκών κύματος #2 (σαν ansae αναφέρονται τα ακρότατα σημεία των 
δακτυλίων του Κρόνου εκατέρωθεν του Κ. Μ.). 
 Για πολλά χρόνια αυτό το φαινόμενο αποδίδονταν γενικά στην επιλεκτική διάχυση και διάθλαση 
των μικρότερων μηκών κύματος του φωτός στην ατμόσφαιρα της Γης. Αυτή είναι μια πειστική 
εξήγηση του αποκαλούμενου φαινομένου του διχρωματισμού όταν ο Κρόνος είναι χαμηλά στον 
ουρανό. Μία σειρά φωτογραφιών όμως η οποία πάρθηκε το 1963 από τον Capen με το 16 ιντσών 
κατοπτρικό τηλεσκόπιο τύπου Cassegrain του αστεροσκοπείου του Όρους Table όταν ο Κρόνος 
είχε υψηλή απόκλιση (μεγάλο ύψος επάνω από τον ορίζοντα) απέδειξε πως το φαινόμενο αφορά 
μια μυστηριώδη διαδικασία στους δακτύλιους, κατά την οποία συντελείται περιστασιακός, 
προσωρινός καταμερισμός σωματιδίων ανάλογα με το μέγεθός τους σε διαφορετικές μεριές των 
δακτυλίων. Μια προσεκτική σύγκριση της σχετικής λαμπρότητάς  
των ansae στο κόκκινο φως ( WRATTEN 23 Α ή 25 ) ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ (WRATTEN 58) και 
ΜΠΛΕ ή ΙΩΔΕΣ (WRATTEN 38 Α ή 47) θα έπρεπε να γίνεται κατά την διάρκεια κάθε 
παρατήρησης του πλανήτη Κρόνου. 
 
3. ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ W23A—RG 590 SCHOTT. 
για (2): ΒΛΕΠΕ (1) , (5)                  2.  
(14α): Χρησιμοποιείται για την αποκάλυψη του φαινομένου της Ιώδους διαύγειας στον Άρη  ως 
εξής : Προσεκτικές συγκρίσεις της διάκρισης των επιφανειακών σχηματισμών πρέπει να γίνουν 
μέσω : α) WRATTEN 21 (πορτοκαλί), WRATTEN 23 Α (ανοιχτό κόκκινο), ή  WRATTEN 25 
(κόκκινο). β) WRATTEN 38 Α (μπλε), WRATTEN 47 (ιώδες).  
Η κλίμακα έντασης που αφορά το φαινόμενο της Ιώδους διαύγειας #3 είναι : 
Ο : κανένας επιφανειακός σχηματισμός δεν διακρίνεται με βεβαιότητα. 
1 : ασθενείς σχηματισμοί διακρίνονται 
2 : επιφανειακοί σχηματισμοί σχετικά εμφανείς. 
3 : επιφανειακοί σχηματισμοί φαίνονται τόσο καλά όσο και στο φυσικό φως. 
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# 3 (Κατά το φαινόμενο της Ιώδους διαύγειας η ατμόσφαιρα του πλανήτη εμφανίζεται αδιαφανής 
στο φως μήκους κύματος το οποίο ευρίσκεται προς την μπλε – ιώδη μεριά του φάσματος). Το 
φαινόμενο της διαύγειας είναι σπάνια τοπικό, φαίνεται να επηρεάζει ένα ημισφαίριο ή και ακόμα 
ολόκληρο τον πλανήτη. Όταν καταγράφουμε το φαινόμενο, (κάνοντας προσεκτικές συγκρίσεις της 
ορατότητας των επιφανειακών σχηματισμών  χρησιμοποιούμε την κλίμακα που μόλις πριν 
αναφέραμε) θα έπρεπε κάποιος να το εκτιμήσει ανάλογα με την εικόνα του Άρη μέσα από ένα 
φίλτρο W 47. Τα (80Α, 82Α) συχνά επιτρέπουν την θέαση κάποιων επιφανειακών λεπτομερειών 
καθώς δεν είναι πυκνά, έτσι λοιπόν το πρότυπο έχει γίνει το WRATTEN 47. Σίγουρα θέλει αρκετή 
πρακτική για να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά αυτό το πυκνό φίλτρο, σ’ αυτήν την περίπτωση 
το WRATTEN 38 Α είναι τέλειο για σκοπούς εκπαίδευσης. Εντούτοις οι αναφορές που αφορούν 
το φαινόμενο θα έπρεπε πάντοτε να γίνονται με ένα WRATTEN 47 ή κάποιο φίλτρο με ανάλογα 
χαρακτηριστικά π.χ. (BG – 12 SCHOTT). 
 
 
(28): Σε συνδυασμό με το WRATTEN 21 (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) σκουραίνει τις πολικές περιοχές του 
Κρόνου που εκπέμπουν έναν μπλε τόνο. 
(14β): Οι πολικές νεφώσεις (POLARHOODS) στον πλανήτη Άρη εξαφανίζονται στο κόκκινο φως 
(W 23 Α για διαμέτρους μικρότερες των  6 ίντσων και W 25 για μεγαλύτερα τηλεσκόπια). 
(14γ): Το WRATTEN 23 Α χρησιμοποιείται επίσης για την διάκριση των επιφανειακών 
χαρακτηριστικών του πλανήτη Άρη. Η ατμόσφαιρα του Άρη είναι πολύ περισσότερο διαπερατή 
στο κόκκινο φως. Μέσω του W 23 A αυξάνεται το κοντράστ ανάμεσα στις σκοτεινές περιοχές και 
τις παρακείμενες έρημους. 
 
 
4. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ WRATTEN 21 – OG 530 SCHOTT 
(3): βλέπε (1), (14), για (6)  βλέπε 5. (13) Χρησιμοποιείται για την διάκριση επιφανειακών 
σχηματισμών στον Άρη μειώνοντας την λαμπρότητα των κοκκινωπών περιοχών αποκαλύπτοντας 
λεπτομέρειες μέσα σ’ αυτές και μέσα στις σκοτεινές περιοχές. Συμπιέζει επίσης το φως που 
διασπείρεται στις επιφάνειες του ΄Αρη και της Γης κάνει πιο σταθερό είδωλο. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση συνδιάζεται με το WRATTEN 15 ΚΙΤΡΙΝΟ (3β)  
#4 Σύγχρονες μελέτες έχουν δείξει πως η οπτική μας γωνία προς τον πλανήτη και το ηλιακό φως 
παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην εμφάνιση του φαινομένου. 
#4 Το κίτρινο αποτελείται από τα W8, W12, W15 τα οποία φέρουν το διακριτικό α, β, γ, 
αντίστοιχα.  
(25): Τα Festoons αποτελούν στενές γραμμικές μορφές που ενώνουν δύο ταινίες κατά μήκος μιας 
παρεμβαίνουσας ζώνης και οι projections – προεκβολές, σκοτεινές γραμμές - μορφές προεκβολών 
της Βόρειας Ισημερινής Ταινίας στην Ισημερινή Ζώνη, εκτείνονται από το ένα μέρος ενός κόλπου 
(bay) έως το άλλο. Bays: Μεγάλες καλά διακριτές εσοχές συνήθως με την μορφή ενός τομέα μιας 
έλλειψης. Μικρά ημικυκλικά παραδείγματα είναι γνωστά σαν «notches» (εγκοπές). Όλοι αυτοί οι 
σχηματισμοί  έχουν ένα μπλε χρώμα του οποίου η ένταση μειώνεται (οπότε και αυξάνει η αντίθεσή 
τους με τους παρακείμενους σχηματισμούς)  όταν ένα κίτρινο ή πορτοκαλί φίλτρο  W 12  ή W 21 
(αντίστοιχα) χρησιμοποιείται. 
(27):  για (27) βλέπε (28)               3 
 
 
5. ΚΙΤΡΙΝΟ WRATTEN 8 – GG 475 SCHOTT.  
(7): WRATTEN 8,12,15 πολύ αμυδροί χαμηλού κοντράστ σχηματισμοί  έχουν εντοπιστεί στο 
κίτρινο φως στην Αφροδίτη. 
(19): WRATTEN 8, 12, 15 χρησιμοποιούνται για να διακρίνουμε καλύτερα τις σκοτεινές 
λεπτομέρειες του δίσκου. 
(22): Καλύτερη διάκριση των κηλίδων Terby στην σκιά του δίσκου του Κρόνου επάνω στους 
δακτυλίους. Πρόκειται για λαμπρές κηλίδες οι οποίες ενίοτε γίνονται ορατές.   
(7α) W8 Παγετοί διακρίνονται καλύτερα στην επιφάνεια του Άρη μέσω αυτού του φίλτρου. 
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6. ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ WRATTEN 11- GG 19 SCHOTT. 
(8): Αποκαλύπτει πολύ μικρές κηλίδες που δίνουν στον δίσκο της Αφροδίτης μία απαστράπτουσα 
κοκκώδη μορφή.  
(20): Σε συνδυασμό με το WRATTEN 57 επίσης κίτρινο – πράσινο και πράσινο WRATTEN 58 
αποκαλύπτουν σωματίδια σκόνης που σηκώνονται στα υψηλότερα τμήματα της ατμόσφαιρας του 
πλανήτη Άρη. 
(34): Το ΚΙΤΡΙΝΟ – ΠΡΑΣΙΝΟ W 11 – GG 19 SCHOTT σε συνδυασμό με το W 57 επίσης 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΠΡΑΣΙΝΟ σκουραίνει τις κοκκινωπές ταινίες του Κρόνου. 
 
7. ΠΡΑΣΙΝΟ WRATTEN 58 – VG 6 SCHOTT. 
(15α):  βλέπε (20). 
(29α):  βλέπε (31). 
(15β): Χρήσιμο για την παρατήρηση της σκοτεινής ζώνης γύρω από την Πολική επικάλυψη του 
Άρη την εποχή της μείωσής της, της λεγόμενης ζώνης του Lowell και αποκαλύπτει καταιγίδες 
κίτρινης σκόνης που μερικές φορές καλύπτουν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του πλανήτη. Επίσης, 
με πράσινο φίλτρο W 58  λευκές περιοχές στην κοκκινωπή επιφάνεια του Άρη φαίνονται πιό 
καθαρά. Αν ένας σχηματισμός είναι μεγαλύτερος και λαμπρότερος μέσω ενός πράσινου (W 58) 
απ’ ότι μέσω ενός ιώδους (W 47) πιθανότατα βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια. Παγετοί φαίνονται 
καλύτερα μέσω πράσινου W 58. 
(23): Όταν η μεγάλη κόκκινη κηλίδα (Μ.Κ.Κ) στον πλανήτη Δία εμφανίζει μια κόκκινη – 
πορτοκαλί απόχρωση, γίνεται πιο εμφανής όταν χρησιμοποιηθούν WRATTEN 58 ή ανοιχτό μπλε 
WRATTEN 80 A ή 82 Α. 
 
8. ΜΠΛΕ ΠΡΑΣΙΝΟ WRATTEN 64   -  BG 38 SCHOTT.  
(18) Διακρίνονται  ομίχλες παγετού στην επιφάνεια του Άρη. 
  
9. ΜΠΛΕ 38 Α – BG 23 SCHOTT. 
(9): To  μπλε φίλτρο 38 Α χρησιμοποιείται σε τηλεσκόπια μικρότερα των 6 ιντσών σε διάμετρο. Το 
WRATTEN 47 (ΙΩΔΕΣ) σε τηλεσκόπια μεγαλύτερα των  6 ιντσών. Είναι αναντικατάστατο καθώς 
ενδυναμώνει την ορατότητα των θαμπών σχηματισμών, οι οποίοι δίνουν έναν θαμπό κίτρινο τόνο 
στην Αφροδίτη. 
(16): Αποκαλύπτει νέφη νερού στην ανώτερη ατμόσφαιρα του Άρη. Λευκά νέφη που 
αποκαλύπτονται με την χρήση μόνο μπλε φίλτρου αποκαλούνται «μπλε νέφη».  
(18β): Έντονες λαμπρές κηλίδες περιορισμένης έκτασης που αφορούν τοπικά νέφη εμφανίζονται 
εποχιακά  σε συγκεκριμένες περιοχές του Άρη. Φαίνονται λευκές στο πλήρες φως, γίνονται 
καλύτερα διακριτές στο μπλε (W 38 A) και στο μπλε – πράσινο (W 64). 
(16γ): βλέπε (14α). (16δ): Με την χρήση  WRATTEN 38A BG-23 SCHOTT εντοπίζονται οι 
πάχνες οι οποίες εμφανίζονται λαμπρές τα χείλη του δίσκου του Άρη στα όρια του νυχτερινού 
ψύχους. Γίνονται ορατές με μικρή μεγένθυση και είναι ορατές και σε πολύ μικρά τηλεσκόπια. 
Οι τοποθεσίες, εντάσεις και η εποχιακή τους κατανομή είναι αντικείμενα εντατικής μελέτης. 
 
 
10. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΠΛΕ WRATTEN 80 Α – WRATTEN 82 Α. 
(23α) Τηλεσκόπια περίπου 5 ιντσών και μεγαλύτερα συνήθως αποκαλύπτουν μια λεπτή αμυδρή 
γραμμή κατά μήκος περίπου του μέσου της Ισημερινής ζώνης του Δία. Γνωστή σαν η Λωρίδα 
Ισημερινής Ζώνης – (ΕΖΒ – Equatorial Zone Band) αυτός ο γραμμικός σχηματισμός είναι 
κομματιαστός  μάλλον παρά συνεχής και μεταβάλλεται πολύ σε διάκριση από χρόνο σε χρόνο. Ένα 
ανοιχτό μπλε (W 82Α) αποτελεί μεγάλη βοήθεια στην αποκάλυψη αυτού του λεπτού σχηματισμού 
ο οποίος απαιτεί σταθερή ατμόσφαιρα για να γίνει ορατός. 
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11. ΜΠΛΕ – ΙΩΔΕΣ W 47 – BG 12. 
(10): βλέπε (31), (14α), (9).  
(17): Τοπικά νέφη στην ατμόσφαιρα του Άρη τα οποία είναι ορατά μόνον στο μπλε W 38A ή ιώδες 
W 47Α. «Μπλε νέφη» εμφανίζονται συνήθως ανάμεσα στον Ισημερινό και  Βόρειο Πλάτος 30deg.  
κατά την διάρκεια του τέλους της άνοιξης και την αρχή του καλοκαιριού του Β. Ημισφαιρίου. 
(32): Νέφη κονιορτού  στην ατμόσφαιρα του Άρη συνήθως φαίνονται πολύ λαμπερά στο ΙΩΔΕΣ 
W47 κατά την διάρκεια των πρώτων στάδιων της γέννησης τους υπονοώντας την παρουσία 
παγοκρυστάλλων επάνω από αυτά. 
(23β) βλέπε (24). 
(23γ) Το κοντράστ και η οξύτητα των ορίων ανάμεσα στις ταινίες και τις ζώνες του Δία 
ενδυναμώνονται αν ένα ανοιχτό μπλε φίλτρο W 80Α ή W 82Α χρησιμοποιηθεί. 
 
12.  MAGENTA W 30A 
(20): Μεταδίδει εξ ίσου το κόκκινο και μπλε φως ενώ εμποδίζει το πράσινο φως. Εμφανίζει το 
ενδιαφέρον φαινόμενο της ταυτόχρονης ενδυνάμωσης των επιφανειακών μορφών και 
ατμοσφαιρικών φαινομένων, προσφέροντας μια αρκετά πληροφοριακή και αισθητικά 
ικανοποιητική εικόνα του πλανήτη Άρη.  
(30) Ένα ανοιχτό Magenta W30 αυξάνει την οριακή αποκάλυψη πολλών σχηματισμών χαμηλού 
κοντράστ της επιφάνειας των νεφών του Κρόνου. Γενικά ουδέτερου χρώματος αντικείμενα 
διατηρούν το γκρι λευκό τους χρώμα όταν γίνονται ορατά μέσω αυτού του φίλτρου ενώ κιτρινωπά 
αντικείμενα εμφανίζονται να κοκκινίζουν και κυανά αντικείμενα γίνονται περισσότερο μπλε. 
Χρησιμοποιείται για να αυξήσει την εμφάνεια των ορίων της Μ.Κ.Κ. την εποχή κατά την οποία 
γίνεται αμυδρή και ως εκ τούτου προβληματική η παρατήρησή της. 
 
13. ΥΠΕΡΙΩΔΕΣ W 18 A – UG 11 SCHOTT 
(35) Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με το W 47 όπως (32). 
(37) Η Γήινη ατμόσφαιρα είναι μη διαφανής στο υπεριώδες φως σε μήκη κύματος μικρότερα από 
290 nm. Το σύνηθες «UV φίλτρο» το οποίο πωλείται σε καταστήματα φωτογραφικών απορροφάει 
το UV και κόβει την ατμοσφαιρική πάχνη η οποία μειώνει την ποιότητα φωτογραφικών τοπίων. Το 
φίλτρο της Kodak WRATTEN 18 A μεταδίδει το φως ανάμεσα στα 300 nm και 400 nm με 
κορύφωση γύρω στα 63% στα 360 nm. Η εταιρεία OPTICA b/c εμπορεύεται ένα παρόμοιο φίλτρο 
με καλύτερες προδιαγραφές διάδοσης κάτι που το κάνει να ταιριάζει καλύτερα στους ερασιτέχνες 
αστρονόμους.  
Πρέπει να έχει ο ερασιτέχνης υπ’ όψιν του πως η φωτογράφηση στο UV καταγράφει τα ανώτερα 
επίπεδα των ατμοσφαιρών των πλανητών, έτσι οι εικόνες είναι μεγαλύτερες και πιό θαμπές από 
αυτές που παίρνονται στο πλήρες φως. Ιδανικό για την φωτογράφηση των υπεριωδών 
σχηματισμών της ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. 
Τα τελευταία χρόνια, υπάρχει ένα ιδανικό φίλτρο για την ψηφιακή απεικόνιση της ανώτερης 
ατμόσφαιρας της Αφροδίτης. Πρόκειται για το λεγόμενο "Venus filter" της εταιρίας Baader.  
Το φίλτρο αυτό αποτελεί μία εξαιρετική επένδυση για τον ερασιτέχνη αστρονόμο ο οποίος θα 
ήθελε να συμβάλλει στην καταγραφή της ανώτερης ατμόσφαιρας της Αφροδίτης.  
Δεν είναι ένα οπτικό φίλτρο, καθώς είναι πολύ πυκνό, και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
κατασκευαστή, έχει γίνει από έναν δίσκο του γνωστού φίλτρου Schott UG-11 και το οποίο έχει 
λειανθεί  με ακρίβεια οπτικής επιφάνειας. Στην ουσία το φίλτρο αυτό είναι ένα φίλτρο αποκοπής 
(rejection filter) το οποίο αποκλείει όλα τα μήκη κύματος μέχρι τα 300nm και στην συνέχεια από 
τα 400nm – 1500nm  επιτρέποντας την διέλευση μόνον στα επιθυμητά μήκη κύματος.   
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Εικόνα 1. 
Η πρώτη πειραματική φωτογραφία της Αφροδίτης με το "Venus filter" της Baader.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
H Εικόνα 1, έγινε από τον κ. M. Rietze της Baader Planetarium, μόλις δύο ημέρες πριν από την 
διάβαση της Αφροδίτης μπροστά από τον Ήλιο. Όπως μπορούμε να δούμε το φίλτρο αποκαλύπτει 
τις απολήξεις (cusps) του πλανήτη οι οποίες εκτείνονται στα 2/3 της περιμέτρου του. Η 
υπερέκταση μίας απόληξης είναι ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ορατό στο τοπικό λυκόφως (του 
πλανήτη) και προκαλείται από ηλιακό φως το οποίο διαχέεται στην ατμόσφαιρα του. Γενικά 
θεωρούμε ότι οι απολήξεις (Cusps) γίνονται ορατές σε έκταση μεγαλύτερη από το ½  της 
περιμέτρου του δίσκου μόνον υπό ιδανικές παρατηρησιακές  συνθήκες και με τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό. 
Το "Venus filter" επιτρέπει μόνον την διέλευση των μηκών κύματος ανάμεσα στα 320 και  
390 nm με μέγιστη απόδοση περίπου 78%  γύρω στα 360nm. 
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Γράφημα 1. 
Η απόδοση του "Venus filter" σε σχέση με το μήκος κύματος σε nm. 

 
Η ολοένα αυξανόμενη χρήση εξειδικευμένων συστοιχιών απεικόνισης (CCD imaging) από 
ερασιτέχνες αστρονόμους έχει καταστήσει σαφές ότι  η χρήση φίλτρων γνωστών προδιαγραφών 
είναι εξαιρετικής σημασίας για την καταγραφή επιστημονικά χρήσιμων στοιχείων στην ψηφιακή 
παρατήρηση των πλανητών. Στην απεικόνιση με κάμερες CCD (ασπρόμαυρο) το χρώμα των 
πλανητών κατασκευάζεται με την χρήση διχρωικών (dichroic) φίλτρων διαφόρων χρωμάτων. Τα 
παραγόμενα αποτελέσματα είναι εξαιρετικής ποιότητας και χρωματομετρικές παρατηρήσεις κάθε 
μορφής είναι εφικτές.  
Η απαγορευτικά υψηλή όμως τιμή των μηχανών απεικόνισης (CCD Camera) έχει οδηγήσει 
πολλούς ερασιτέχνες παγκοσμίως στην χρήση κάμερας δικτύου (web camera) για την απεικόνιση 
των πλανητών.  
Η πιο δημοφιλής, λόγω κόστους και όχι μόνον είναι η Phillips ToUCam Pro η οποία έχει την 
απαιτούμενη ευαισθησία για την καταγραφή πλανητών, μπορεί να λειτουργήσει ως ασπρόμαυρη 
και ως έγχρωμη, οπλισμένη με μια φωτοευαίσθητη επιφάνεια (CCD chip) το ICX098.  
Όπως φαίνεται από το Γράφημα 2, η φασματική απόκριση αυτού του chip όταν χρησιμοποιείται 
για να παράγει ξεχωριστά κανάλια (R, G, B) αποχωρίζοντας τα από την αρχική έγχρωμη εικόνα 
δεν θα αποδώσει στοιχεία παρόμοιας ποιότητας όπως αυτά που παρέχονται από εικόνες οι οποίες 
έχουν γίνει με τα ενδεδειγμένα φίλτρα συμβολής (interference). Ως εκ τούτου, με την ToU χωρίς 
επιπρόσθετα φίλτρα η εικόνα που παράγεται δεν είναι δεν είναι επαρκής για την μελέτη των 
λευκών νεφών πχ. του πλανήτη Άρη. 
Έχει αναφερθεί και αλλού και είναι βέβαια γνωστό στους μελετητές του πλανήτη Άρη ότι οι 
φωτεινές ή λευκές περιοχές οι οποίες καταγράφονται οπτικά η ψηφιακά, στην επιφάνεια του, είναι 
δυνατόν να αντιπροσωπεύουν μία ευρεία γκάμα ατμοσφαιρικών φαινομένων.  
Η ποικιλία αυτή διαφέρει από παγετούς στην επιφάνεια του πλανήτη μέχρι πάχνες και ομίχλες 
κοντά στο έδαφος έως και νέφη κάθε είδους και μορφής, τοπικά, χαμηλού ή υψηλού υψόμετρου ή 
ακόμη και νέφη τα οποία  συνιστούν νέφη σκόνης.  
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Γενικά, ισχύει ότι όσο μετακινούμαστε από το κόκκινο μέρος του φάσματος προς το ιώδες 
καθιστούμε εμφανείς σχηματισμούς, σταδιακά, από την επιφάνεια προς την ατμόσφαιρα. 
Η αναγνώριση των διαφόρων τύπων νεφών και η καταχώρησή τους, είναι εξαιρετικής σημασίας 
για την στατιστική μελέτη της  εμφάνισης τους σε εποχιακή και ετήσια βάση. Η καταχώρησή τους 
γίνεται βάση της λαμπρότητάς τους στα διάφορα μήκη κύματος. Η αναγνώρισή τους σε εικόνες 
που έχουν γίνει με την κλασική διάταξη της κάμερας που αναφέραμε, είναι προβληματική.  
Το κύριο πρόβλημα με το chip της ToU είναι ότι η απόκρισή του στο μπλε, σταματάει στα 580nm 
και του κόκκινου στα 450nm με χαμηλή απόκριση μέχρι τα 350nm.  
Ένα φίλτρο αποκοπής του υπέρυθρου (IR – block filter) είναι απαραίτητο για να εμποδίσει την 
διαρροή του υπέρυθρου στο πράσινο και μπλε κανάλι αλλά το βασικό πρόβλημα συνεχίζει να 
υπάρχει   όσον αφορά την όλη φασματική σύνθεση της τελικής εικόνας.    
 
 
 

 
Γράφημα 2. 

Τα χαρακτηριστικά της φασματικής ευαισθησίας του φωτοευαίσθητου στοιχείου 
 (CCD chip) ICX098 το οποίο χρησιμοποιείται στην πασίγνωστη κάμερα δικτύου, Phillips ToU. 

 
Απόκριση των φίλτρων στο chip της ToU με IR  -Block στα 700nm 
Κόκκινο 450 - 700nm 
Πράσινο 475 - 700nm 
Μπλε  375 -  580nm 

 
Πίνακας 2 

Φασματική απόκριση των φίλτρων της ToU με την χρήση του φίλτρου αποκοπής του 
υπέρυθρου. 

 
 

Βλέποντας τις καταχωρήσεις του Πίνακα 2 αντιλαμβανόμαστε ότι τα αποτελέσματα στο μπλε 
κανάλι "μολύνονται" από τα στοιχεία του πράσινου φάσματος από τα 550 έως τα 580nm κάτι το 
οποίο εξηγεί γιατί παραμένουν ορατά κάποια επιφανειακά χαρακτηριστικά ακόμη και με την 
χρήση ενός φίλτρου αποκοπής υπέρυθρου. Επίσης τα στοιχεία του κόκκινου καναλιού "μολύνονται" 
ελαφρά από την διαπερατότητα του κόκκινου μέχρι τα 450nm. 
Εξετάζοντας περαιτέρω τα στοιχεία που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το chip της ToU διαβάζει 
τα στοιχεία αντιλαμβανόμαστε ότι το σήμα στο πράσινο κανάλι είναι κυριολεκτικά διπλάσιο από 
αυτό στο κόκκινο ή στο μπλε. 
Υπάρχει μία πιθανή λύση του προβλήματος και η οποία παρουσιάζεται στην συνέχεια: 
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Γράφημα 3. 

Η φασματική ευαισθησία των φίλτρων CMY της True Technology. 
 

Βλέποντας τα φασματικά χαρακτηριστικά των φίλτρων CMY της True Technology, 
καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε να φιλτράρουμε επιλεκτικά και εκ των προτέρων το chip της ToU 
με το φίλτρο Magenta, το οποίο αποκόπτει τα μήκη κύματος από 500nm – 600nm και μάλιστα με 
απόκριση περισσότερο από 95%, δεδομένου ενός συγκεκριμένου φίλτρου αποκοπής του 
υπέρυθρου. Αυτό θα αποκόψει την φασματική περιοχή από τα 500nm – 600nm και θα εμποδίσει 
την διαρροή του πράσινου στο μπλε  (500nm – 580nm), και την διαρροή του μπλε – πράσινου στο 
κόκκινο (500nm – 600nm). Το σήμα το οποίο χάνεται στο κόκκινο και το μπλε λογικά θα έπρεπε 
να είναι μηδαμινό καθώς το φίλτρο magenta της True Technology έχει μία απόδοση μεγαλύτερη 
από 95%. Η απόδοση για το μπλε θα είναι 375nm – 500nm και 600nm – 700nm (δεδομένου ότι 
έχουμε ένα φίλτρο αποκοπής του υπέρυθρου το οποίο μηδενίζει την απόδοσή του στα 700nm. 

 
Φίλτρα  Bandpass 

Kodak Wratten #47 380nm – 500nm 
CFW5C 380nm – 550nm 
CFW8A 390nm – 520nm 
Μπλε φίλτρο από το σετ φωτομετρίας Johnson, 
UBVRI 

340nm – 540nm 

Toucam + IRX 375nm – 580nm 
Toucam + Baader UV – IR +True tech Magenta 
filter 

400nm – 500nm 

    
Πίνακας 3. 

Σύγκριση των διαφόρων συνήθως χρησιμοποιούμενων μπλε φίλτρων στην ψηφιακή καταγραφή 
του πλανήτη Άρη.  

Σημείωση  Το λεγόμενο "Bandpass" του φίλτρου αφορά πρακτικά, την ουσιαστική φασματική 
του απόκριση. 

׃
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Το αποτέλεσμα όσον αφορά την απώλεια σήματος  με τον συνδυασμό φίλτρων UV – IR + True 
Tech. Magenta θα ήταν της τάξεως του 10 - 15% σε σύγκριση με την ίδια κάμερα (ToU Cam) κάτι 
το οποίο μπορούμε να καλύψουμε με μία μικρή αύξηση της έντασης (gain).  Η επιφάνεια του Άρη 
είναι σχετικά λαμπρή έτσι ώστε 10% - 15% ανεπιθύμητου σήματος δεν θα δημιουργήσει μεγάλο 
πρόβλημα στον λόγο σήμα προς θόρυβο (SNR). 
Για να παράγουμε μία εικόνα με αισθητικές απαιτήσεις θα μπορούσαμε να φτιάξουμε μία η οποία 
θα αποτελείται από την σύνθεση του κόκκινου και του μπλε καναλιού, με έναν λόγο ο οποίος 
μπορεί εύκολα να  βρεθεί μετά από εξάσκηση. Το πράσινο κανάλι συνήθως δεν περιέχει χρήσιμα 
στοιχεία για τον πλανήτη Άρη και μόνον τα κόκκινο και μπλε χρησιμοποιούνται για ανάλυση, έτσι 
θα πάρουμε καλύτερα μπλε και κόκκινο κανάλια χρησιμοποιώντας την ToU με ελάχιστο επιπλέον 
κόστος και χωρίς κάποια άλλη μετατροπή κάτι που με την σειρά του θα μπορούσε να ενθαρρύνει 
την παραγωγή εικόνων με χρήσιμα στοιχεία. Αυτή η λύση επίσης θα επιτρέψει την καταγραφή 
ενός σχηματισμού με μία και μοναδική λήψη βίντεο (AVI). Αντίθετα θα έπρεπε να 
χρησιμοποιήσουμε εξωτερικά κόκκινο και μπλε φίλτρα συμβολής τα οποία όμως θα απαιτούσαν 
ξεχωριστές λήψεις βίντεο (AVI) για κάθε ένα από τα φίλτρα. 
 

      
Εικόνα 2. 

Εικόνα του πλανήτη Άρη του Tan Wei Leong με την χρήση του φίλτρου αποκοπής UV – IR 
 

 
 
 
Η τελική ιδέα πάντως είναι ότι ενώ η ToU είναι μία τέλεια επιλογή για την παραγωγή εικόνων 
υψηλής ανάλυσης, ίσως οι CCD κάμερες με ψύξη και οι οποίες χρησιμοποιούν τα κατάλληλα 
φίλτρα ακόμη κατέχουν την αιχμή του δόρατος στην παραγωγή έγχρωμων εικόνων του πλανήτη με 
αξιώσεις για την καταγραφή επιστημονικών στοιχείων.     
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Εικόνα 3. 

Εικόνα του πλανήτη Άρη από τον Tan Wei Leong με την κάμερα ToU χρησιμοποιώντας το 
φίλτρο αποκοπής UV - IR της Baader σε συνδυασμό με το φίλτρο Magenta της True Tech. 
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Ο κομήτης C/2006 A1(Pojmanski) και παρατήρηση άλλων 
κομητών της περιόδου 2004 - 2006. 
Καρδάσης Μάνος 
(kardasis@hellas-astro.gr) 
 
Περίληψη. 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι οπτικές και φωτογραφικές παρατηρήσεις των πιο 
σημαντικών κομητών που  παρατηρήθηκαν από τον Σ.Ε.Α. κατά την περίοδο 7ος  2004 – 6ος 
2006, καθώς και αναλυτική περιγραφή του πολύ ενδιαφέροντος κομήτη  C/2006 A1(Pojmanski). 
 
Εισαγωγή. 
Τα τελευταία χρόνια η τεχνολογία έχει βοηθήσει δραστικά στην συστηματικότερη έρευνα του 
ουρανού. Έτσι σε όλα τα πεδία έρευνας του σύμπαντος έχουν πραγματοποιηθεί μεγάλες 
ανακαλύψεις αλλά ταυτόχρονα έχει βρεθεί και μεγάλος αριθμός από νέα σώματα εντός του 
ηλιακού συστήματος (κομήτες, αστεροειδείς, ΤΝΟ, δορυφόροι). Μέχρι και πριν από λίγα χρόνια η 
ανακάλυψη κομητών ήταν αποτέλεσμα συστηματικής οπτικής παρατήρησης, σήμερα αρκετά 
αυτοματοποιημένα προγράμματα φωτογραφικής (ccd) έρευνας λειτουργούν ανά τον κόσμο 
ανιχνεύοντας κάθε νύκτα τον ουρανό με σημαντικά αποτελέσματα σε αριθμό αλλά και αμυδρότητα 
αντικειμένων. Τα αποτελέσματα αυτά συμπληρώνονται από τις λιγότερες πια οπτικές 
ανακαλύψεις. Η σημαντικότερη σε φωτεινότητα ανακάλυψη από αυτοματοποιημένο πρόγραμμα το 
2006 (μέχρι τη στιγμή που γραφόταν η εργασία) ήταν αυτή του κομήτη  C/2006 A1(Pojmanski). 
 
1. Ανακάλυψη. 
Ο πρώτος κομήτης που ανακαλύφθηκε το 2006 (IAUC 8653,8654) είναι ο C/2006 A1 (Pojmanski). 
Σε ccd εικόνες που έγιναν την 1η  (1.04U.D) και την 4η  (4.03U.D) Ιανουαρίου, με έναν 180mm 
f/2.8 τηλεφακό (+φίλτρο V) του αυτοματοποιημένου προγράμματος έρευνας ολόκληρου του 
ουρανού (All Sky Automated Survey) στο Las Campanas στη Χιλή, ο Grzegorz Pojmanski 
(Αστεροσκοπείο του πανεπιστημίου Βαρσοβίας) αναφέρει την εύρεση κομήτη. Ο διάχυτος 
κομήτης στις 3-λεπτες εκθέσεις παρουσίαζε κόμη 1 arcmin και μέγεθος 12.46 (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1. 

Εικόνα ανακάλυψης: 01/01/2006, RA,DEC: 21:40:28 -68:36.5 
 

Ο Pojmanski στη συνέχεια αναγνωρίζει τον κομήτη σε εικόνες του ιδίου προγράμματος (Α.S.A.S) 
τις 29 Δεκεμβρίου. Ο S.Roland (Μοντεβίδεο, Ουρουγουάη)  στις 5 Ιανουαρίου  σε ccd εικόνες 20”  
τραβηγμένες με τηλεσκόπιο 0.46μ (στην κύρια εστία) επιβεβαιώνει την κομητική φύση του νέου 
αντικειμένου, με διάμετρο κόμης περίπου 1  arcmin και μέγεθος ∼14.5.Λίγο περισσότερες από 7 
ώρες πέρασαν από την αναφορά του G.Pojmanski, όταν ο K. Cernis (Institute of Τheoretical 
Physics & Astronomy – Vilnius – Lithuania ) αναφέρει ανεξάρτητα τον εντοπισμό ενός 
αντικειμένου ίδιας τροχιάς και ταχύτητας με αυτή του C/2006 A1 (Pojmanski). 
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2. Εξέλιξη-Παρατηρήσεις 
Στις 5 Ιανουαρίου πλέον ο νέος κομήτης βρίσκεται  στον αστερισμό του Ταώς ενώ το μέγεθος του 
έχει φτάσει το μέγεθος 11.92 και κατευθύνεται γρήγορα βόρεια. Με τα πρώτα δεδομένα 
υπολογίζεται ότι κατά την ανακάλυψη βρισκόταν σε απόσταση 181x106km από τον ήλιο και 
αναμένονταν με συντηρητικές προβλέψεις να φτάσει το μέγεθος 7.0 στις αρχές Μαρτίου. Αυτό θα 
τον καθιστούσε στην οπτική παρατήρηση με κιάλια σαν ενδιαφέρον «μικρό  συννεφάκι». 
Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου ο κομήτης πλησιάζοντας άρχισε να γίνεται πιο φωτεινός 
φτάνοντας το 10ο μέγεθος στο τέλος του μήνα. Στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου άρχιζαν να 
γίνονται οι πρώτες αναφορές για ύπαρξη μικρής ουράς (∼20 arcmin) ενώ η κόμη  του είχε διάμετρο 
της τάξης των 3-4 arcmin.Ο J.D.Shanklin (B.A.A.) στις 8 Φεβρουαρίου(8.05) από το κατάστρωμα 
ενός πλοίου στο νότιο ημισφαίριο (54 S , 39  W) ανέφερε φωτεινότητα 6.1 και 6 arcmin κόμη σε 
παρατήρηση με κιάλια 10Χ50!Ο αριθμός των παρατηρήσεων από το νότιο ημισφαίριο που 
έδειχναν την φωτεινότητα να κινείται σε πιο φωτεινά επίπεδα από τα αναμενόμενα οδήγησαν σε 
επανυπολογισμό της μέγιστης φωτεινότητας. Ήταν πλέον φανερό ότι ο κομήτης θα έφτανε στα 
επίπεδα φωτεινότητας του +5.0.Θα τον καθιστούσε δηλαδή ορατό με γυμνό οφθαλμό από καθαρό 
και σκοτεινό ουρανό. 
Τις τελευταίες ημέρες του Φεβρουαρίου αρχίζει πλέον να γίνεται ορατός από το βόρειο 
ημισφαίριο, χαμηλά στον ανατολικό ορίζοντα. Εκείνες τις ημέρες στην ανατολή δεσπόζει η 
λαμπερή Αφροδίτη και σε συνδυασμό με τον C/2006 A1 που βρίσκεται σε απόσταση 7deg. - 
10deg. από αυτήν αποτελούν το κίνητρο για να αφήσει και ο γράφων το ζεστό του κρεβάτι και να 
κατευθυνθεί μερικές ώρες πριν το ξημέρωμα στην ταράτσα! Η πρώτη παρατήρηση από τον 
γράφοντα έγινε στις 3 Μαρτίου με ένα ζευγάρι κιάλια και μια φωτογραφική μηχανή πρόχειρα 
στηριγμένη πάνω σε ένα Meade ΕΤΧ-70 (Εικόνα 2). Η κόμη του σχημάτιζε ένα όμορφο 
τετράπλευρο με τα άστρα  69,70,71 Αετού , έμοιαζε σχεδόν σαν αστέρι ελαφρώς ανεστίαστο (D.C. 
8) και η εκτίμηση της φωτεινότητας ήταν μεγέθους  ∼5.5. Σε γωνία (P.A.) 270° παρουσίαζε μια 
μικρή προεξοχή 2-3 arcmin που μαρτυρούσε την αρχή μιας μικρής ουράς. Η ουρά σε όλο της το 
μήκος αποκαλύφθηκε μόνο φωτογραφικά και ήταν της τάξης των 7 μοιρών (εικόνα 2). Δυστυχώς ο 
χρόνος που είχε ο παρατηρητής στη διάθεση του ήταν το πολύ 60’-80’ καθώς αργότερα το 
λυκαυγές σκέπασε το λιγοστό φως απ’ το σύμπαν που κατάφερνε να περάσει την ατμόσφαιρα της 
Γης…. 

 
Εικόνα 2. 

Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) στον πρωινό ουρανό της Γλυφάδας την 3/3/2006 στις 5.00 
π.μ. (φωτ. Μάνος Καρδάσης). 
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H πρώτη αυτή παρατήρηση του κομήτη ήταν αρκετή για να κάνει τον γράφοντα να προετοιμαστεί 
καλύτερα για μια δεύτερη οπτική επαφή με τον επισκέπτη της διαστημικής γειτονιάς μας το 
επόμενο πρωί της 4ης Μαρτίου. Ο εξοπλισμός από τηλεσκόπια, κιάλια, Η/Υ και φωτογραφική 
μηχανή στήθηκε – ευθυγραμμίστηκε και γενικώς προετοιμάστηκε για μια καλύτερη οπτική 
απεικόνιση του C/2006 A1 από το προηγούμενο βράδυ. Μεσολάβησαν 3-4 ώρες ανήσυχου ύπνου 
και στις 4.30 LT(4/3/2006) ο γράφων ήταν έτοιμος δίπλα στα οπτικά όργανα για περαιτέρω 
παρατηρήσεις. Πρώτα έγιναν κάποιες εικόνες ευρέως πεδίου με την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή 
(Canon 300D) πάνω στο τηλεσκόπιο (piggyback) και έναν φακό 90mm για να είναι εφικτό να 
καταγραφεί η ουρά σε όλο της το μήκος. Σε μετέπειτα επεξεργασία των εικόνων αυτών 
αποδείχθηκε μια πρασινωπή ουρά ιόντων της τάξης  των 7 μοιρών (Εικόνα 3). 

 

 
Εικόνα 3.  

Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) στον πρωινό ουρανό της Γλυφάδας την 4/3/2006 στις 5.00 π.μ. 
με φωτογραφικό φακό 90mm. (φωτ. Μάνος Καρδάσης). 

 
 
 
Ακολούθησε φωτογραφία (Εικόνα 4) στην κύρια εστία του τηλεσκοπίου (PrimeFocus)  για να γίνει 
λεπτομερέστερη καταγραφή της κόμης και της ουράς. Μέσα από το τηλεσκόπιο η κόμη εμφάνιζε 
μέγεθος συμπύκνωσης D.C. 7 και μέγεθος 4 arcmin ενώ το μήκος της ουράς τα 20 arcmin.Το 
αποτέλεσμα ύστερα από επεξεργασία στο  Photoshop φαίνεται στην 3η εικόνα. Η 1η εικόνα αφορά 
ένα καρέ 25΄΄, η 2η την επεξεργασμένη μορφή αυτού του καρέ ώστε να αναδειχθούν τα φυσικά 
χαρακτηριστικά (κόμη ,ουρά)  και η 3η εικόνα αφορά άθροισμα 6 εικόνων παρακολουθώντας την 
κίνηση του σώματος καθιστώντας το φωτογραφικά σταθερό σε ένα θεωρητικά κινούμενο φόντο 
από αστέρια. Η εικόνα φιλοξενείται στο gallery της British – Astronomical – Association (Β.Α.Α). 
(http://britastro.org/baa/component/option.com_zoom/Itemid,47/catid,5/).  
Έγιναν δεκάδες παρατηρήσεις  και φωτογραφίες ανά τον κόσμο καθώς και από την Ελλάδα όπως 
του αξιόλογου αστροφωτογράφου και μέλους του Σ.Ε.Α. Δημήτρη Κολοβού. Στη φωτογραφία του, 
(5/3/2006) η οποία έγινε  με CCD κάμερα SXV - H-9 προσαρμοσμένη πάνω σε ένα φακό 50mm 
διαπιστώνουμε ουρά 3° (Εικόνα 5). Η εικόνα αυτή φιλοξενήθηκε και στην διαδυκτιακή  
αστροεφημερίδα του www.spaceweather.com. 
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Εικόνα 4. 

Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) την 4/3/2006 στις 5.58 π.μ. μέσα από τηλεσκόπιο  
    (φωτ. Μάνος Καρδάσης) 

 
 

 
 

Εικόνα 5.  
Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) την5/3/2006. με φακό 50mm  και ccd κάμερα  

(φωτ. Δημ. Κολοβός) 
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3. Σύντομη ανάλυση – Συμπεράσματα. 
O μακρινός επισκέπτης μέχρι τις αρχές Απριλίου συνέχισε το ταξίδι του περνώντας από τους 
αστερισμούς της Αλεπούς, του Κύκνου και της Σαύρας. Από 150 οπτικές παρατηρήσεις 
παγκοσμίως που αφορούν την περίοδο αρχές Ιανουαρίου-αρχές Απριλίου η καμπύλη φωτεινότητας 
μπορεί να περιγραφεί πολύ καλά από την εξίσωση: 

 
M = 7.4m + 5logD + 6.9logr 

 
Όπου :  m → απόλυτο μέγεθος κομήτη 
             D→ απόσταση από τη Γη (σε A.U.) 
             r →  απόσταση από τον Ήλιο (σε A.U.) 

 
 
 

 

 
Εικόνα 6.  

Η καμπύλη φωτεινότητάς του C/2006 A1 (Pojmanski) απο τον Seiichi Yoshida. 
 

Η μέγιστη φωτεινότητα του προσέγγισε το +5.2 ακριβώς τις ημέρες που άρχισε να γίνεται ορατός 
και από το Βόρειο ημισφαίριο δηλ. τις ημέρες κατά τις οποίες έγιναν και οι παρατηρήσεις από το 
σύλλογο. Η φαινομενική διάμετρος της κόμης αυξήθηκε από 3 arcmin λίγες ημέρες μετά την 
ανακάλυψη (225000 km απόλυτη τιμή) στα 5 περίπου arcmin (175000 km) στις αρχές Μαρτίου. Σε 
απόλυτες τιμές δηλ. μειώθηκε λόγω του αυξανόμενου ηλιακού ανέμου. Μέχρι τις αρχές Απριλίου 
απομακρυνόμενος έφτασε τα 280000 km απόλυτης τιμής κόμης. Η συμπίεση της κόμης είχε σαν 
αποτέλεσμα την αύξηση του D.C. (Degree of Condensation ) από 3 αρχικά σε 7- 8 κατά το 
μέγιστο. Στις αρχές Απριλίου μειώθηκε πάλι στο 3-4. H πρώτη οπτική παρατήρηση οποιασδήποτε 
κόμης, όπως προαναφέρθηκε, έγινε στις 10 Φεβρουαρίου. Κατά το μέγιστο από καθαρό ουρανό 
έφτασε την 1 μοίρα που αντιστοιχεί σε πραγματικό μήκος κόμης τα 2.000.000 km. Ένα μήνα μετά, 
ελαττώθηκε στις 0.3deg. Τον Φεβρουάριο, η κατεύθυνση της κόμης ήταν ΝΝΔ γυρίζοντας 
σταδιακά προς τα ΒΔ στις αρχές Απριλίου. Ο κομήτης ήταν ορατός με πολύ μεγάλα τηλεσκόπια 
όλο το καλοκαίρι στους αστερισμούς της Κασσιόπης και του Κηφέα με αστρικό μέγεθος περίπου 
13-15. 
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4. Ο κομήτης C/2004 Q2 (Machholz) 
 

Ο πιο σημαντικός κομήτης του 2005 ήταν ο εντυπωσιακότατος C/2004 Q2 (Machholz). 
Ανακαλύφθηκε στις 27 Αυγούστου 2004 από τον D. Machholz με μέγεθος ∼ 11. Μετά τις πρώτες 
παρατηρήσεις υπολογίστηκε ότι ο κομήτης θα έφτανε να είναι εύκολα ορατός με γυμνό μάτι. 
Πράγματι, έφτασε την μέγιστη φωτεινότητα του +3.5 τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου του 2005. 
Στην οπτική παρατήρηση με κιάλια από τον γράφοντα μέσα από την Αθήνα σε δυο παρατηρήσεις 
στo τέλος Ιανουαρίου (26,31)  εκτιμήθηκε στο + 4.0 mag με ορατή την ύπαρξη δύο ουρών (σκόνης 
και ιόντων) που καταγράφηκαν παγκοσμίως οπτικά και φωτογραφικά. Μια φωτογραφική 
καταγραφή ευρέως πεδίου του κομήτη μέσα από  την Αθήνα βλέπουμε στην Εικόνα 7  όπου 
φαίνεται και το κοντινό του πέρασμα από τις Πλειάδες. Η συνολική καμπύλη φωτεινότητας 
φαίνεται στην Εικόνα 8. 
 
 
 
 

 
 

Εικόνα 7. 
Ο  C/2004 Q2 (Machholz) και το κοντινό του πέρασμα από τις Πλειάδες στις 4/1/05. 

(φωτ. Μάνος Καρδάσης) 
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Εικόνα 8.  

Η καμπύλη φωτεινότητας του C/2004 Q2 (Machholz)από τον Seiichi Yoshida. 
 

5. Ο κομήτης C/2005 E2 (McNaught). 
 
Ο C/2005 E2 (McNaught) ήταν ένας ακόμη κομήτης που παρατηρήθηκε φωτογραφικά από τον 
γράφοντα στις 20.69 Νοεμβρίου (Εικόνα 9) λίγες μοίρες πάνω από τον ΝΔ ορίζοντα με μέγεθος 
∼11.5. Ο κομήτης ανακαλύφθηκε από τον R. McNaught στις 12 Μαρτίου 2005 με μέγεθος +16. 
Έφτασε να γίνει λίγο πιο φωτεινός από το 10deg. μέγεθος στο τέλος Φεβρουαρίου του 2006. Η 
καμπύλη φωτεινότητας του φαίνεται στην Εικόνα 10. 

 

 
Εικόνα 9. 

Ο  C/2005 E2 (McNaught) στις 20/11/2005. 
(φωτ. Μάνος Καρδάσης) 
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Εικόνα 10. 

Η καμπύλη φωτεινότητας του C/2005 E2  (McNaught) από τον Seiichi Yoshida. 
 
 

6. Ο κομήτης 73P/Schwassmann-Wachmann-3 
 

 Ο σημαντικότερος κομήτης τουλάχιστον μέχρι τη μέση της χρονιάς (2006 όπου συντελείται και η 
συγγραφή του παρόντος) είναι αναμφισβήτητα ο περιοδικός 73P/Schwassmann-Wachmann που 
ανακαλύφθηκε το 1935. Στο πέρασμα του το 1995, οι παρατηρητές έγιναν μάρτυρες της διάσπασης 
του σε τέσσερα κομμάτια. (Α,Β,C,D). Κατά την επιστροφή του το 2001 εντοπίστηκαν και 
παρατηρήθηκαν τα δυο από αυτά, το Β και το C. Στην φετινή επανεμφάνιση του τα δύο αυτά 
κομμάτια τράβηξαν την προσοχή των παρατηρητών καθώς και δεκάδες άλλα μικρότερα που 
εντοπίστηκαν, από τα οποία τα πιο φωτεινά ήταν το G και το R. Το κομμάτι C που θεωρείται και 
το κυρίως κομμάτι του αρχικού πυρήνα ακολούθησε σχετικά μια φυσιολογική εξέλιξη. Το Β όμως 
παρουσίασε πολλές αλλαγές σε σχήμα, μέγεθος και φωτεινότητα. Στις 13 Μαΐου βρισκόταν στο 
πλησιέστερο σημείο στη Γη  σε απόσταση μόλις 0.0735ΑU. Τα δύο αυτά κομμάτια προσέγγισαν 
περίπου το αστρικό μέγεθος 5, σε φωτεινότητα. Αναλυτική παρουσίαση του πολύ ενδιαφέροντος 
αυτού κομήτη θα ακολουθήσει σε επόμενο τεύχος. 
 
 
7. Συμπεράσματα- Σύνοψη 
Η κομητική παρατήρηση είναι μια συναρπαστική διαδικασία που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει 
την εξέλιξη της. Ιδανική κατάσταση είναι η παρατήρηση από καθαρούς και σκοτεινούς ουρανούς. 
Με την βοήθεια της τεχνολογίας δεν είναι απαγορευτική η παρατήρηση, με περιορισμούς,  μέσα 
από μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα. Σημαντικό συστατικό είναι πάντα η αγάπη για το θέμα. Ο 
Σ.Ε.Α. μέσα στο διάστημα 7/2004-6/2006 πραγματοποίησε 35 οπτικές και φωτογραφικές 
παρατηρήσεις κομητών όλες σχεδόν μέσα από την Αθήνα. 
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Εικόνα 11. 
Η πρώτη φωτογραφία του 73P/Schwassmann-Wachmann-3 (Κομμάτι C)  από τον Σ.Ε.Α. 

 (φωτ. Δημ. Κολοβός). 
 
 
 
Ευχαριστίες: 
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Τα αστεροσκοπεία των μελών του Σ.Ε.Α. 
Στέλλας Ιάκωβος*, Καρδάσης Μάνος 
(*stellas@hellas-astro.gr) 
 
1.Εισαγωγή – Περίληψη 
Οι ιδανικές συνθήκες παρατήρησης για αυτούς που αναζητούν τα θαύματα του…"βαθύ ουρανού",  
βρίσκονται μακριά από την πόλη και σε μεγάλα υψόμετρα, ψηλότερα από τον μεγάλο όγκο των 
υδρατμών της ατμόσφαιρας, επιδιώκοντας την τέλεια διαύγεια,  απαραίτητη σε αυτό το 
παρατηρησιακό αντικείμενο.  
Για τους υπόλοιπους, οι οποίοι μελετούν τα ουράνια σώματα του Ηλιακού μας συστήματος, το 
μικροκλίμα και η ατμοσφαιρική ρύπανση των μεγάλων πόλεων πολλές φορές προσφέρουν τις πιο 
ιδανικές συνθήκες καθώς συνδέονται με σταθερή ατμόσφαιρα.  
Με κάθε τρόπο και με βάση οποιοδήποτε παρατηρησιακό αντικείμενο αναφερόμαστε σε μία πολύ 
όμορφη και δημιουργική διαδικασία, την αστρονομική παρατήρηση, η οποία όμως απαιτεί την 
συνεχή μεταφορά και ρύθμιση του εξοπλισμού στη θέση παρατήρησης.  
Το ζητούμενο είναι η συστηματικότητα η οποία για να είναι εφικτή σε βάθος χρόνου, υπάρχει μία 
και μοναδική λύση: Το αστεροσκοπείο!  
Μέλη του συλλόγου μας τα οποία δίνουν έμφαση στην συστηματική παρατήρηση, έχουν ιδρύσει 
τα δικά τους αστεροσκοπεία, ουσιαστικά ως μέρος του χώρου διαμονής τους. 
Είναι σίγουρο ότι όταν κάποιος μπορεί απλά να εισέλθει σε έναν χώρο και ουσιαστικά με το 
πάτημα ενός κουμπιού να είναι σε θέση να ξεκινήσει την αστρονομική εργασία, αυξάνει την 
παραγωγικότητά του και κυρίως αποκτά αίσθηση του σκοπού του από την πρώτη στιγμή. 
Από την άλλη πλευρά, η βοήθεια της τεχνολογίας με συστήματα εύρεσης στόχων, φωτογράφησης 
κι επεξεργασίας εικόνας, έχει οδηγήσει τους ερασιτέχνες αστρονόμους σε πολύ σημαντικά 
αποτελέσματα – σε σχεδόν κάθε παρατηρησιακό αντικείμενο.  
 
2.Καρδάσης Μάνος - Αστεροσκοπείο «Δήμητρα = Μητέρα Γη» Γλυφάδα Αττικής  
H όλη κατασκευή εμπνεύστηκε και υλοποιήθηκε έχοντας σαν βάση εκκίνησης ένα 
συναρμολογούμενο μεταλλικό σπιτάκι κήπου. Όπως φαίνεται και στην φωτογραφία, έχουν γίνει οι 
απαραίτητες μετατροπές για να φιλοξενήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, εξοπλισμό και παρατηρητή. 
Μια βασική παρέμβαση είναι η ανοιγόμενη μισή οροφή. Επίσης, έγινε επιπλέον στήριξη με 
μεταλλικές δοκούς ώστε να είναι ανθεκτικότερο στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες. Εντός του 
παρατηρητηρίου φιλοξενείται ένα τηλεσκόπιο MEADE LX200 10"  (Fork mount, altazimuth) κι 
ένα μικρό γραφείο για τον παρατηρητή. 
 

 
Εικόνα 1. 

Ο Μάνος Καρδάσης με το τηλεσκόπιο του στο… πρόσφατα ολοκληρωμένο αστεροσκοπείο του, με την 
επωνυμία: "Δήμητρα". 
Φωτ: Μάνος Καρδάσης. 
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Εικόνα 2. 

Δείγματα της εργασίας του Μάνου Καρδάση από το αστεροσκοπείο "Δήμητρα.". 
1. 2/4/2006. Τ: 00h 20m.UT. 10 SCT@F/30 & ToUCam Pro&IR block. 
2. 20/4/2006. T: 22h 21mUT. 10 SCT@F/30 & ToUCam Pro&IR block. 

 
3. Κολοβός Δημήτρης -  Αστεροσκοπείο «ΖΗΝ» Ίλιον Αττικής. 
 

 
Εικόνα 3. 

Ο Δημήτρης Κολοβός, μέσα στον…"ναό" του! 
 

Ο Δημήτρης Κολοβός είναι ένας πρωτοπόρος αστροφωτογράφος σε κάθε είδος και αντικείμενο. 
Αφού εξερεύνησε το κλασικό φιλμ και έδωσε μετά από χρόνια πειραματισμών εξαιρετικά 
αποτελέσματα, στράφηκε στην απεικόνιση πλανητών με κάμερα δικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, μας 
έδωσε μερικές από τις πιο όμορφες απεικονίσεις των μεγάλων πλανητών και του Ηλίου, αλλά 
ταυτόχρονα μας παρείχε υπερπολύτιμα στοιχεία για τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα και τα 
επιφανειακά χαρακτηριστικά τους (βλέπε Εικόνα 4 [1,2,3]). 
Εικόνες του μπορούν να βρεθούν στον δικτυακό τόπο του (www.freewebs.com/dimikol.gr), στην 
σελίδα του Σ.Ε.Α (www.hellas-astro.gr), στα ελληνικά forums (www.astroforum.gr, 
www.astrovox.gr) και σε διεθνείς ιστοσελίδες όπως το Space Weather (www.spaceweather.com) 
και το δίκτυο της παγκοσμίου εμβέλειας οργάνωσης Association of Lunar and Planetary 
Observeres – Japan (www.kk-system.co.jp/Alpo).  
Μάλιστα στην τελευταία, παρατηρήσεις του χρησιμοποιήθηκαν για την αποκάλυψη φαινομένων 
στον πλανήτη Κρόνο, όπως πχ. την καταγραφή και  παρακολούθηση κηλίδων. 
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Επιπλέον, δικές του καταγραφές της ατμόσφαιρας του… "Άρχοντα των…δακτυλίων" έχουν 
τροφοδοτήσει με στοιχεία την αποστολή Cassini! 
Ο τρόπος που μελετάει ώστε να κατακτήσει την μεθοδολογία η οποία τον οδηγεί σε αυτές τις 
εξαίρετες απεικονίσεις, συχνά θα απαιτούσε την αποφασιστικότητα, την ενέργεια και τον 
ενθουσιασμό αρκετών παρατηρητών μαζί. Δεν θα μπορούσε ένας τέτοιος παρατηρητής να μην 
κάνει μέρος της καθημερινής του ζωής έναν χώρο ο οποίος θα συγκεντρώνει τις δυνάμεις του 
επιτρέποντάς του να ξεδιπλώνει την άσβεστη δίψα του για την απεικόνιση της ουράνιας ομορφιάς. 
Ο Δημήτρης Κολοβός απλά φρόντισε να αφιερώσει έναν επιπλέον χώρο στην πρόσφατα 
ολοκληρωμένη κατοικία του στο Ίλιον, ως αστεροσκοπείο με την επωνυμία "ΖΗΝ".  
Εκεί είχε την ευκαιρία να αναβαθμιστεί και να εμπλουτίσει την αστρονομική του ενεργητικότητα 
θέτοντας νέους στόχους. Απέκτησε μια CCD κάμερα Atik - SXV H-9, η οποία του έδωσε την 
ευκαιρία μαζί με την προσθήκη ενός αχρωματικού διοπτρικού τηλεσκοπίου (70mm) ευρέως 
πεδίου, στηριγμένο επάνω στο βασικό (C 11 S.C.T), να προχωρήσει στην απεικόνιση γαλαξιών και 
νεφελωμάτων με εξαιρετικά αποτελέσματα, στις περισσότερες περιπτώσεις από τα περίχωρα των 
Αθηνών! (βλέπε Εικόνα 4 [4&5]) 
 

 
Εικόνα 4. 

Μερικά από τα εξαιρετικά αποτελέσματα του Δημήτρη Κολοβού από το "ΖΗΝ". 
 

1. C 11 - SCT @ F/40. ToUCam 740pro,  IR cut filter. 21/10/2005. 
2. C 11@ F/30. 30/05/2005. 
3. C11@ F/20. 11/01/2005. 
4. 200mm Telephoto lens& SXV H-9. 27/08/2006. Όρος Παναιτωλικό. 
5. C 11 SCT - F/6.3 & 70mm Refr. & SXV H-9, Atik. 
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4. Στουραΐτης Δημήτρης - Αστεροσκοπείο «Γαλιλαίος» Κερατέα Αττικής 
 

 
Εικόνα 5. 

Απόψεις του αστεροσκοπείου "Γαλιλαίος" του Δημήτρη Στουραίτη, στην Κερατέα Αττικής. 
1. Άποψη του θόλου διαμέτρου 3,3m. 

Φωτ. Δημήτρης Στουραΐτης. 24/08/2006. 
2. Ο Δημήτρης Στουραΐτης (αριστερά) με τον Frederick N. Ley (δεξιά) από την επίσκεψη του 

τελευταίου στο αστεροσκοπείο Γαλιλαίος. 
Φωτ. Frederick N. Ley.  17/05/2006 

3. Το υπέροχο C 14, στην ονειρική στήριξη Paramount. 
Φωτ. Δημήτρης Στουραΐτης. 22/09/2006 

4.Ο Δημήτρης Στουραΐτης κατά την διάρκεια της κατασκευής του χώρου ο οποίος στεγάζει τον 
παρατηρητή και τους υπολογιστές. 
Φωτ. Δημήτρης Κολοβός 13/05/2006 

5. Το άνοιγμα του θόλου. 
Φωτ. Δημήτρης Κολοβός. 13/05/2006 

6. Γενική άποψη του αστεροσκοπείου, από την μεριά της εισόδου του. 
Φωτ. Δημήτρης Κολοβός. 13/05/2006 

 
Ο Δημήτρης Στουραΐτης ερασιτέχνης αστρονόμος, ξέροντας τις απαιτήσεις του χώρου, προχώρησε 
με μία κίνηση στην κατασκευή της απόλυτης αστρονομικής πλατφόρμας. 
Έτσι, επένδυσε σε έναν εξοπλισμό που θα τον ζήλευαν και αστεροσκοπεία πανεπιστημίων του 
εξωτερικού. Αγόρασε την μυθική Ισημερινή κεφαλή Paramount και φυσικά την… επιφόρτισε με 
την ευθύνη της μεταφοράς ενός C14! Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί ένα όνειρο που γίνεται 
πραγματικότητα για κάθε ερασιτέχνη αστρονόμο. Πρόκειται για αυτήν την απίστευτη κεφαλή της 
οποίας η απόκλιση των αξόνων από την καθετότητα είναι της τάξεως των 5arc.sec. Η οδήγηση του 
τηλεσκοπίου επάνω στην Paramount γίνεται μόνον από τον υπολογιστή και η ακρίβεια της είναι 
αξιοθαύμαστη. Το σύστημα αυτό στεγάστηκε σε έναν θόλο διαμέτρου 3.3m και προσαρτήθηκε 
ένας χώρος ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει τους υπολογιστές και τον παρατηρητή ή παρατηρητές. 
Ο Δημήτρης Στουραΐτης ενδιαφέρεται να προσανατολίσει την έρευνά του στο αντικείμενο των 
Ενεργών Γαλαξιακών Πυρήνων. 
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Εικόνα 6. 

1. Ο Δημήτρης Στουραΐτης με την Paramount και το C 14. 
2. O Δημήτρης Κολοβός με την…"Ονειρομηχανή"! 

 
Εικόνα 7. 

Μικρά δείγματα για το τι μπορεί να γίνει από το αστεροσκοπείο "Γαλιλαίος". 
1 / 2. Φωτ. Δημήτρης Κολοβός. 11/08/2006 / C14 SCT@F/6.3 / SXV H-9. 
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Απολογισμός παρατηρήσεων 2004 - 2006 
Στέλλας Ιάκωβος*, Μαραβέλιας Γρηγόρης, Καρδάσης Μάνος 
(*stellas@hellas-astro.gr) 
 
Περίληψη. 
Στο άρθρο αυτό, συγκεντρώνεται συνοπτικά το σύνολο των παρατηρητών του Συλλόγου 
Ερασιτεχνικής Αστρονομίας και των παρατηρήσεων που διεξήγαγαν στο χρονικό διάστημα από 
1/7/2004 έως 30/6/ 2006. Τα στοιχεία δίνονται στους αντίστοιχους πίνακες ανά παρατηρησιακό 
αντικείμενο και αφορούν Ήλιο (12) , Πλανήτες [Αφροδίτη (4), Άρη (36), Δία (33), Κρόνο (21)], 
διάττοντες αστέρες (1080), μεταβλητούς αστέρες (74) και κομήτες (35). 
Ταυτόχρονα παρουσιάζονται μερικές από τις σημαντικότερες παρατηρήσεις που ξεχωρίζουν για 
την ποιότητα ή / και την σημασία τους. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται: Παρατηρήσεις Πλανητών 
(Άρη, Δία, Κρόνου), με πολύ σημαντική παρατήρηση την καταγραφή κηλίδων στον πλανήτη 
Κρόνο κάτι που και πάλι καταγράφηκε από τον Δημήτρη Κολοβό. 
 
1. Πίνακες παρατηρήσεων. 
Στις παρατηρήσεις πλανητών και Ηλίου ο αριθμός των παρατηρήσεων ανά παρατηρητή αποτελεί 
το άθροισμα εικόνων ή / και σχεδίων του στο αντικείμενο αυτό, όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. Το 
σύνολο εικόνων και σχεδίων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (www.hellas-astro.gr).  
 
 

Πίνακας 1: Σύνολο παρατηρήσεων Ηλίου και πλανητών. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΗΛΙΟΣ ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΡΗΣ ΔΙΑΣ ΚΡΟΝΟΣ Συν./Παρ. 
Αλεξόπουλος Ηλ. - - 1 - - 1 
Ευριπιώτης Παν. - - - 1 1 3 
Καρδάσης Εμ. 1 - 5 6 4 16 
Κολοβός Δ. - - 22 20 15 57 

Λουκόπουλος Κ. 1 - - 3 4 8 
Στέλλας Ι. 2 3 6 - 1 12 
Στρίκης Ι. Μ 25 1 2 2 - 30 

Ley Frederick 1 - 1 - - 2 
ΣΥΝΟΛΟ 30 4 37 32 25 129 

 
 
 
Όσον αφορά τους 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 διάστημα 2004 – 2006. 
  
 

Πίνακας 2: Σύνολο παρατηρήσεων διαττόντων αστέρων. 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
ΩΡΕΣ ΩΦΕΛΙΜΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΙΑΤΤΟΝΤΩΝ 

Πέτρος Γεωργόπουλος 5.750 442 
Μάνος Καρδάσης 4.000 151 
Γρηγόρης Μαραβέλιας 9.229 487 
ΣΥΝΟΛΟ 18.979 1080 

 
 
 

55 - Παρατηρησιακή Αστρονομία 1, (2007) 



Στέλλας Ι. - Μαραβέλιας Γ. - Καρδάσης Μ. / Απολογισμός παρατηρήσεων 2004 - 2006 
 

Από τις παρατηρήσεις μεταβλητών αστέρων για το χρονικό διάστημα 2004 – 2006 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.      
 
 
 

Πίνακας 3: Σύνολο παρατηρήσεων μεταβλητών αστέρων 
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ 
Μάνος Καρδάσης 64 
Γρηγόρης Μαραβέλιας 10 
ΣΥΝΟΛΟ 74 

 
 

 
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. Περαιτέρω, βλέπουμε την αναλυτική παρουσίαση των 
κομητών και το είδος της παρατήρησης που έγινε ανά παρατηρητή. 

 
 
 

Πίνακας 4: Σύνολο παρατηρήσεων κομητών. 
 
 Παρατηρήσεις Κομητών Σ.Ε.Α. 1/7/2004-30/6/2006 

 Δ.Κολοβός Δ.Κολοβός Μ. Καρδάσης Μ.Καρδάσης 

Κομήτες  Οπτικές 
  
Φωτογραφ. Οπτικές 

      
Φωτογραφικές 

C/2001 Q4 - - 1 - 
C/2005 Ε2 - - - 1 
 C/2004 Q2 - 2 2 1 
C/2006 A1 
Pojmanski - 1 1 3 
73P/ Sch./ 
Wach.- 3. - 15 3 5 
Σύνολο 18 17 
Γεν.Σύνολο 35 
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2. Σημαντικές παρατηρήσεις. 
 
 
2.1 Εξαιρετική ποιότητα καταγραφής του Ηφαιστείου Olympus Mons στον πλανήτη Άρη από τον 
Δημήτρη Κολοβό. 
 

 
Εικόνα 1. 

Η εξαίρετη καταγραφή σχηματισμών του πλανήτη Άρη από τον Δημήτρη Κολοβό στις 27/09/2005. Η 
ένθετη εικόνα είναι περαιτέρω επεξεργασία της περιοχής του ηφαιστείου από τον Ιάκωβο Ν. Στέλλα. 

  
Στην Εικόνα 1, βλέπουμε σε επισήμανση την περιοχή του ηφαιστείου Olympus Mons. Η οξύτητα 
με την οποία κατεγράφη αυτός ο σχηματισμός είναι σπάνια. Μπορούμε να παρατηρήσουμε ακόμη 
και την σκιά του ηφαιστείου! Το εντυπωσιακό είναι ότι η καταγραφή έγινε σε μέτρια κατάσταση 
ατμόσφαιρας. Το αποτέλεσμα είναι ενδεικτικό αφ’ ενός της δυνατότητας που παρέχει η 
συγκεκριμένη μέθοδος (ToUCam imaging), αφ’ ετέρου της εμπειρίας και ικανότητας του 
παρατηρητή. 
 
 
2.2 Κηλίδες στον πλανήτη Κρόνο – Κολοβός Δημήτρης. 
 

 
Εικόνα 2. 

Η κηλίδα στην Νότια Τροπική Ζώνη. 
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Εικόνα 3 

Οι κηλίδες, αφ’ ενός στην Νότια τροπική Ζώνη (STZ), αφ’ ετέρου στην Νότια Ισημερινή Ταινία. 
  
Στον πλανήτη Κρόνο η ατμοσφαιρική δραστηριότητα διατηρήθηκε και σε αυτήν την περίοδο 
αμείωτη. Κηλίδες εμφανίστηκαν στην Νότια Τροπική Ζώνη (South Tropical Zone) και στην Νότια 
Ισημερινή Ταινία (South Equatorial Belt). Οι κηλίδες αυτές καταγράφηκαν από τον Δημήτρη 
Κολοβό, ενώ παράλληλα οι εικόνες του προσκομίσθηκαν στην Association of Lunar and Planetary 
Observers – Japan (ALPO – JAPAN) όπου και χρησιμοποιήθηκαν για την μελέτη και 
παρακολούθηση του φαινομένου.   
 
 
2.3 Χάρτες Δία με εικόνα του Μάνου Καρδάση. 
 
Εξαιρετική εικόνα του πλανήτη Δία από τον Μάνο Καρδάση, η οποία χρησιμοποιήθηκε από τον 
Marco Vedovato  (ALPO JAPAN)  για την κατασκευή χάρτη του πλανήτη ο οποίος κάλυπτε τους 
σχηματισμούς της ανώτερης ατμόσφαιρας. Κατασκευάστηκαν δύο διαφορετικοί χάρτες, ένας για 
κάθε σύστημα υπολογισμού του Διογραφικού μήκους (βλέπε Εικόνα 5). 
 

 
Εικόνα 4. 

Η εξαίρετη αυτή εικόνα έγινε από τον Μάνο Καρδάση με ένα 10" SCT. 
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Εικόνα5. 
Χάρτες του Δία, Marco Vedovato (ALPO JAPAN) σε SYSI & SYSII με την συμβολή της εξαιρετικής 

εικόνας του Μάνου Καρδάση. 
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2.4 Καταγραφή του κομήτη Pojmanski 2006 A1 από τους Μάνο Καρδάση και Δημήτρη Κολοβό, δύο 
εικόνες που διακρίθηκαν! 
 

 
Εικόνα 6.  

Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) την 4/3/2006 στις 5.58 π.μ. μέσα από τηλεσκόπιο  
    (φωτ. Μάνος Καρδάσης) 

 
Η Εικόνα 6, φιλοξενείται στο gallery της British – Astronomical – Association. (Β.Α.Α). 
http://britastro.org/baa/component/option,com_zoom/Itemid,47/catid,5/).  

 

 
Εικόνα 7. 

Ο κομήτης C/2006 A1 (Pojmanski) την5/3/2006. με φακό 50mm  και ccd κάμερα 
(φωτ. Δημ. Κολοβός) 

 
Η εικόνα αυτή φιλοξενήθηκε  στην διαδυκτιακή  αστροεφημερίδα του www.spaceweather.com. 
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2.5 Καταγραφή της δομής του Ηλιακού στέμματος κατά την διάρκεια της ολικής έκλειψης Ηλίου στο 
Καστελόριζο από τον Ιάκωβο - Μάριο Στρίκη. 
 

 
 

Εικόνα 8. 
Η δομή του Ηλιακού στέμματος κατά την διάρκεια της Ολικής έκλειψης Ηλίου. 

Φωτ: Ιάκωβος Μάριος Μ. Στρίκης. 900mm Canon EOS 300 V& Kodak Pro 400ASA. 
Συνδυασμός 15 λήψεων με διάρκεια λήψης από 1/60sec. έως 2sec. 

 
 

Αναφορές - Πηγές: 
1.Σύλλογος Ερασιτεχνικής Αστρονομίας 

http://www.hellas-astro.gr 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ  ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ 
 

Ιστοσελίδα: http://www.hellas-astro.gr 
 
 
 

Διοικητικό Συμβούλιο 2006 - 2008: 
 

Πρόεδρος:  
Μαραβέλιας Γρηγόρης - maravelias@hellas-astro.gr - 6973689275 

Αντιπρόεδρος: 
 Καρδάσης Μάνος - kardasis@hellas-astro.gr - 6945335808 

Γραμματέας:  
Μπελιάς Γιάννης - mpelias@hellas-astro.gr - 6938566635 

Ταμίας: 
 Αλεξόπουλος Ηλίας - alexopoulos@hellas-astro.gr - 6945268788 

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων:  
Στέλλας Ιάκωβος - stellas@hellas-astro.gr -  6948952271 

Μέλος:  
Ευριπιώτης Παναγιώτης – evripiotis@hellas-astro.gr - 6932256043  

Μέλος:  
Στρίκης Ιάκωβος - strikis@hellas-astro.gr - 6998470769 

 
 
 
 
 

Παρατηρησιακή Αστρονομία (Έκδοση του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας): 
 
Σολομωνίδου 1, Καισαριανή / Αθήνα, Τ.Κ. 16121 

 
Σύνταξη:   

Στέλλας Ιάκωβος (stellas@hellas-astro.gr) 
Βοηθοί Σύνταξης:   

Μαραβέλιας Γρηγόρης (maravelias@hellas-astro.gr) 
 
*επίσης διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας για την περίοδο 2006-2008. 

 
 
 

 




