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Προλεγόμενα
Εκ της σύνταξης
του Γρηγόρη Μαραβέλια (maravelias@hellas-astro.gr)

Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο τεύχος του 2014! Με αυτό το
τεύχος ολοκληρώνεται ένας πρώτος κύκλος του περιοδικού που
ξεκίνησε πριν από 2.5 χρόνια (Ιούλιο του 2011). Ο στόχος ήταν η
άμεση ενημέρωση του κοινού για τα πεπρεγμένα του ΣΕΑ, καθώς
υπήρχαν κάποιοι σχεδιαστικοί περιορισμοί στη λειτουργία και
ενημέρωση της ιστοσελίδας. Καθώς όμως αυτό άλλαξε τους
προηγούμενους μήνες, σκοπεύουμε πια να δώσουμε μεγαλύτερη
βάρος εκεί για αμεσότερη επινοινωνία και ταχύτερη κοινοποίηση. Γι'
αυτό όσο και για προσωπικούς λόγους αδυνατώ να προχωρήσω
από την ίδια θέση στην έκδοση του περιοδικού. Ωστόσο, υπάρχει
διάθεση από μια ομάδα μελών του ΣΕΑ να αναλάβουν την συνέχιση
αυτής της προσπάθειας, προσφέροντας σίγουρα μια απαραίτητη
ανανέωση και φρεσκάδα στο όλο εγχείρημα. Εν αναμονή λοιπόν του
“νέου” περιοδικού!
Προχωρώντας τώρα στα της ύλης, έχουμε την καθιερωμένη
παρουσίαση της δράσης του ΣΕΑ, που περιλαμβάνει και τα γνωστά
μαθήματα Αστρονομίας. Παρουσιάζουμε επίσης και το μελοντικό
μας πρόγραμμα για να μπορέσετε να παρακολουθήσετε τις δράσεις
μας.
Όσον αφορά στο παρατηρησιακό κομμάτι εστιάζουμε στις
αναφορές των βίντεο παρατηρήσεων διαττόντων από τον Ιούλιο
μέχρι και το Δεκέμβριου του 2013. Μετά και τις τελευταίες αλλαγές
στο σύστημα έχουμε συνεχείς καταγραφές και παρουσιάζεται μια
σειρά από τις πιο ενδιαφέρουσες (που ωστόσο αποτελούν ένα πολύ
μικρό δείγμα από το σύνολο!).

Μήνυμα Προέδρου
του Γιάννη Μπελιά (mpelias@hellas-astro.gr)

Αγαπητοί Αναγνώστες,
Καλή Χρονιά και ευτυχισμένο το νέο έτος!
Καθώς διανύουμε το μέσο της χειμερινής περιόδου, οι ευκαιρίες
για αστρονομική παρατήρηση είναι λιγοστές και ακόμη και όταν τις
έχουμε, οι συνθήκες παρατήρησης δύσκολες λόγω του ψύχους. Σε
αυτό έρχεται να προστεθεί στις μεγάλες πόλεις και η αιθαλομίχλη αποτέλεσμα της καύσης των ξύλων για θέρμανση. Αν τα παραπάνω
αποθαρρύνουν τη νυχτερινή παρατήρηση, ας μην ξεχνάμε ότι και τη
μέρα ο Ήλιος μας μπορεί να αποτελέσει ένα πρώτης τάξης στόχο.
Ειδικά το χειμώνα μάλιστα που οι συνθήκες παρατήρησής του
κατά τη μεσουράνηση είναι αρκετά καλύτερες από το καλοκαίρι.
Επιπλέον, μέσω της καταγραφής των χαρακτηριστικών του
μπορούμε να συμβάλλουμε και εμείς οι ερασιτέχνες στην έρευνα της
ηλιακής φυσικής, προσκομίζοντας τις παρατηρήσεις μας. Ο Τομέας
Ηλιακής Παρατήρησης του ΣΕΑ διαθέτει ιδιαίτερη εμπειρία στη
καταγραφή, ανάλυση και αποστολή παρατηρήσεων σε διεθνείς
οργανισμούς, οπότε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για
οποιαδήποτε είδους πληροφορία ή βοήθεια στο συγκεκριμένο
τομέα. Το ίδιο ισχύει βέβαια και για τους υπόλοιπους τομείς του
Συλλόγου.

Κλείνουμε όπως πάντα με τη Σελήνη του επόμενου τριμήνου και
μια όμορφη εικόνα των γνωστών νεφελωμάτων Μ8 (Lagoon) και
Μ20 (Trifid) στο Τοξότη.
Καλή ανάγνωση !
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Καθαρούς ουρανούς

Συλλογικά
Αναφορά δραστηριοτήτων
του Ορφέα Βουτυρά (ovouturas@hellas-astro.gr)
Την Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, ο ΣΕΑ, σε συνεργασία με τον
Ν.Π.Δ.Δ. «Σφήττος», διοργάνωσε εκδήλωση με θέμα «Το άστρο
των Χριστουγέννων». Το πρόγραμμα περιελάμβανε παρουσίαση
με αντίστοιχο θέμα στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κορωπίου και
συζήτηση με το κοινό. Εισηγητής ήταν ο Ορφέας Βουτυράς.
Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ακούσει πολλές φορές για το
Άστρο των Χριστουγέννων ή για το Άστρο της Βηθλέεμ, ειδικά κατά
τις γιορτινές μέρες προς το τέλος κάθε χρόνου. Ένα άστρο το οποίο
με βάση την παράδοση ακολούθησαν τρεις μάγοι για να βρούνε το
δρόμο τους.

Ποια είναι όμως η αστρονομική και επιστημονική εξήγηση που θα
μπορούσε να δοθεί σε αυτή την ιστορία; Ποια θα μπορούσε να είναι
η φύση αυτού του ξεχωριστού αστεριού με βάση τα σημερινά
δεδομένα;
Μπορείτε να δείτε το βίντεο της παρουσίασης εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=GHU8scdGbdI
ενώ μπορείτε να βρείτε τις διαφάνειες εδώ:
http://prezi.com/ez6mlroaszyi/presentation/
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Συλλογικά
Η 2η τακτική μηνιαία συνάντηση μελών και φίλων του Σ.Ε.Α. για την
περίοδο 2013-2014 πραγματοποιήθηκε στο hackerspace.gr την
Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013. Έγιναν οι παρακάτω ομιλίες:
1."Ψηφιακές παρατηρήσεις πλανητών κατά τη διάρκεια της
ημέρας" - Μ.Καρδάσης
2. "Ο Σ.Ε.Α. στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής
Αστρονομίας (ΠΣΕΑ)” - Ο.Βουτυράς
Η πρώτη ομιλία αποτελεί μια παρουσίαση της μεθοδολογίας που
απαιτείται να ακολουθήσει κανείς προκειμένου να κάνει όχι μόνο
παρατηρήσεις, αλλά μάλιστα και καταγραφή πλανητών κατά τη
διάρκεια της ημέρας! Πρόκειται για μια πρωτότυπη εργασία που
παρουσιάστηκε στο EPSC 2013 (Λονδίνο) και στο 8ο ΠΣΕΑ
(Θάσος), χρήσιμη για πλανητικούς παρατηρητές και φωτογράφους.

Μπορείτε να δείτε την αντίστοιχη ομιλία που έγινε στο 8 ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=hQo5BlBCMmQ
Στη δεύτερη ομιλία έγινε μια παρουσίαση των εντυπώσεων μελών
του συλλόγου από το 8ο ΠΣΕΑ: ομιλίες, σεμινάρια, poster,
συζητήσεις κ.ά. Με αφορμή αυτή την ομιλία, ακολούθησει
ενημέρωση των μελών του ΣΕΑ σχετικά με θέματα που αφορούν το
ΣΕΑ, όπως η ανάληψη της 8ης Πανελλήνιας Εξόρμησης
Ερασιτεχνών Αστρονόμων.
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Συλλογικά
Το 2ο Μάθημα Αστρονομίας του Σ.Ε.Α. για την περίοδο 2013-2014
με θέμα «Ουράνια Σφαίρα» έλαβε χώρα το Σάββατο 2 Νοεμβρίου
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Αθηναίων,
Δομοκού 2, Αθήνα. Εισηγητής ήταν ο Μάνος Βουρλιώτης.
Ποια είναι η μορφή της ουράνιας σφαίρας όπως αυτή φαίνεται από
τη Γη; Ποια είναι η φαινόμενη κίνηση των αστέρων και άλλων
ουράνιων σωμάτων; Ποια είναι τα διάφορα συστήματα
συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην Αστρονομία; Τι κινήσεις
εκτελεί η Γη (μετάπτωση, κλόνιση); Τέτοιες και άλλες αστρονομικές
ερωτήσεις λύθηκαν σε αυτό το μάθημα!
Το βίντεο της παρουσίασης βρίσκεται εδώ:
http://www.youtube.com/watch?v=wcTfcNylfSg
ενώ μπορείτε να δείτε τις διαφάνειες μαθήματος εδώ:
http://prezi.com/yhfvnolnk0yj/presentation/

Το 3ο Μάθημα Αστρονομίας είχε θέμα «Οι Νόμοι της
Βαρύτητας» και έλαβε χώρα το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στην
Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Αθηναίων.
Εισηγητής ήταν ο Μάνος Βουρλιώτης.
Πώς προέκυψαν οι νόμοι του Νεύτωνα, ποια πειράματα μας
έδωσαν τις τιμές των μεγεθών g και G, πώς υπολογίζονται οι μάζες
και οι πυκνότητες ουράνιων σωμάτων, τι είναι το πρόβλημα των
τριών σωμάτων και άλλα τέτοια ερωτήματα απαντήθηκαν στο
μάθημα αυτό.
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=s1kIWPuaSxM
διαφάνειες: http://prezi.com/m5rpzifg_ekq/presentation/
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Συλλογικά
Στο 4ο Μάθημα Αστρονομίας που είχε θέμα «Κέπλερ, Τροχιές και
Κωνικές Τομές» αναλύθηκε το ποια ήταν τα διάφορα μοντέλα που
αναπτύχθηκαν για τη μελέτη των τροχιών των ουράνιων σωμάτων
του Ηλιακού μας Συστήματος, τι είναι οι κωνικές τομές και ποιες
είναι οι εφαρμογές τους στην Αστρονομία και ποιοι είναι οι Νόμοι
του Κέπλερ και ποια φαινόμενα εξηγούν.
Το μάθημα έγινε το Σάββατο 16 Νοεμβρίου και εισηγητής ήταν ο
Ορφέας Βουτυράς.
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=RYbvTzT0hO4
διαφάνειες: http://prezi.com/laysqdac69op/presentation/

Το 5ο Μάθημα Αστρονομίας με θέμα «Το Ηλιακό Σύστημα» έλαβε
χώρα το Σάββατο 30 Νοεμβρίου στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη
του Ο.Π.Α.Ν. Δήμου Αθηναίων. Εισηγητής ήταν ο Μάνος
Βουρλιώτης.
Η διάλεξη αυτή αποτέλεσε μια ξενάγηση σε όλα τα σώματα του
Ηλιακού μας Συστήματος (εκτός από τον Ήλιο για τον οποίο
υπάρχει ξεχωριστό μάθημα). Αναλύθηκαν η φύση και τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των γήινων πλανητών, των αστεροειδών, των δίιων
πλανητών, των νάνων πλανητών, των κομητών και των υπόλοιπων
μικρών σωμάτων που απαρτίζουν το Ηλιακό μας Σύστημα. Επίσης,
έγινε μια μικρή αναφορά στον τρόπο δημιουργίας του.
βίντεο: https://www.youtube.com/watch?v=r0tmMqy_Xy4
διαφάνειες: http://prezi.com/v_3gc4daxdek/presentation/
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Συλλογικά
Το 6ο Μάθημα Αστρονομίας με θέμα «Αρχές Φωτομετρίας»
έλαβε χώρα το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στην Κεντρική Δημοτική
Βιβλιοθήκη. Εισηγητής ήταν ο Ορφέας Βουτυράς.
Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι η μόνη πηγή πληροφοριών
στην οποία πρέπει να βασιστούμε για να παρατηρήσουμε το
Σύμπαν. Στο μάθημα αυτό αναλύθηκε το πώς αξιοποιείται η
φωτομετρία για να υπολογιστεί η φωτεινότητα διάφορων ουράνιων
σωμάτων, οι αποστάσεις τους, οι θερμοκρασίες και άλλα
χαρακτηριστικά τους.
βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=mo3dBJ_7R-I
διαφάνειες: http://prezi.com/-ualumtco48p/presentation/

Τέλος, το 7ο Μάθημα Αστρονομίας είχε με θέμα «Φάσματα και
Κβαντική Φυσική» και έλαβε χώρα το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη. Εισηγητής ήταν ο Μάνος
Βουρλιώτης.
Στο μάθημα αυτό αναλύθηκε το πώς αξιοποιείται η φασματοσκοπία
για να υπολογιστεί σχεδόν ό,τι γνωρίζουμε για τα χαρακτηριστικά
των ουράνιων σωμάτων: το μαγνητικό τους πεδίο, η ταχύτητα
περιστροφής τους, η ταχύτητα με την οποία πλησιάζουν ή
απομακρύνονται από τη Γη, ακόμη και η χημική τους σύνθεση!
Επίσης, εξηγήθηκε το πώς προκύπτει ακριβώς το ηλεκτρομαγνητικό
φάσμα και ποια είναι η σχέση του με την κβαντική φυσική.
βίντεο: http://www.youtube.com/watch?v=FB4hMEd4DuY
διαφάνειες: http://prezi.com/kkzoeillr-4u/presentation/
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Συλλογικά
Στη συνάντηση των Διοικητικών Συμβουλίων των αστρονομικών
συλλόγων που έλαβε χώρα στο 8o Πανελλήνιο Συνέδριο
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στη Θάσο αποφασίστηκε η ανάθεση της
8ης Πανελλήνιας Εξόρμησης Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο
Σύλλογο Ερασιτεχνικής Αστρονομίας (ΣΕΑ).
Το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε η πρώτη
αστροεξόρμηση μελών και φίλων του ΣΕΑ στην τοποθεσία που θα
λάβει χώρα η 8η ΠΕΕΑ, στο όρος Ελικώνας.
Η επιτυχία του όλου εγχειρήματος ήταν μεγάλη, καθώς η
προσέλευση του κόσμου ξεπέρασε τα 65 άτομα! Αρχικά, οι
συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα μάθημα
ουρανογραφίας, καθώς και ένα μάθημα παρατηρησιακής
αστρονομίας με πιο τεχνικές λεπτομέρειες για την μελέτη της
ουράνιας σφαίρας (συνολική διάρκεια 1.5 ώρα).

Έπειτα, παρά την υγρασία που έκανε δύσκολη την παρατήρηση
από τα τηλεσκόπια τις πρώτες νυχτερινές ώρες, ακολούθησε η
παρατήρηση
αντικειμένων
βαθέως
ουρανού,
πλανητών,
μεταβλητών και διπλών άστρων. Τέλος, έγινε και καταγραφή της
φωτορύπανσης ώστε να εκτιμηθεί με ακρίβεια το πόσο σκοτεινός
είναι ο ουρανός στην τοποθεσία. Φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε
εδώ:
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.244280849060443.1073741871.128946620593867&type=1
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς
και τον ΕΟΣ Κυριακίου, για την εκπληκτική βραδιά, το πάθος και τον
ενθουσιασμό που μοιράστηκαν μαζί μας.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Νέα Σελήνη,
καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, Καθαρούς Ουρανούς!
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Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων 2013-2014
Τακτικές Συναντήσεις μελών και φίλων του ΣΕΑ, 2013-2014
στο hackerspace.gr

Μαθήματα Αστρονομίας του ΣΕΑ, 2013-2014
στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Αθηναίων

19/01/2014: 4η Τακτική Συνάντηση.
23/02/2014: 5η Τακτική Συνάντηση.
16/03/2014: 6η Τακτική Συνάντηση και Γενική Συνέλευση του ΣΕΑ*
*(μόνο για μέλη του ΣΕΑ)
13/04/2014: 7η Τακτική Συνάντηση.
18/05/2014: 8η Τακτική Συνάντηση.

11/01/2014: 8ο Μάθημα;
25/01/2014: 9ο Μάθημα;
01/02/2014: 10ο Μάθημα;
08/02/2014: 11ο Μάθημα;
15/02/2014: 12ο Μάθημα;
01/03/2014: 13ο Μάθημα;
08/03/2014: 14ο Μάθημα;
22/03/2014: 15ο Μάθημα;
29/03/2014: 16ο Μάθημα;
05/04/2014: 17ο Μάθημα;
19/04/2014: 18ο Μάθημα;
26/04/2014: 19ο Μάθημα;
03/05/2014: 20ο Μάθημα;

Αστροεξορμήσεις
Ο ΣΕΑ θα διοργανώσει την 8η Πανελλήνια Εξόρμηση
Ερασιτεχνών Αστρονόμων στο όρος Ελικώνας του νομού
Βοιωτίας, από τις 25 μέχρι τις 28 Ιουλίου του 2014. Έχοντας
αναλάβει την 8η ΠΕΕΑ, ο ΣΕΑ θα διοργανώσει αρκετές
αστροεξορμήσεις τις μέρες κοντά σε κάθε Νέα Σελήνη (καιρού
επιτρέποντος). Οι τοποθεσίες που έχουν επιλεγεί για τις
αστροεξορμήσεις είναι οι «Φούσκες» Ελικώνα (όπου και θα
λάβει χώρα η 8η ΠΕΕΑ), η Ανάβρα και ο Κιθαιρώνας.
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Οργανολογία.
Αστρική Εξέλιξη.
Ήλιος, το αστέρι της ημέρας.
Αστρικά Σμήνη και Πολλαπλά Συστήματα.
Νεφελώματα και Μεσοαστρικό Υλικό.
Γαλαξίες Ι.
Γαλαξίες ΙΙ.
Θεωρία της Σχετικότητας.
Κοσμολογία Ι.
Κοσμολογία ΙΙ.
Διαστημική.
Αστροβιολογία.
Ειδικά Θέματα Αστρονομίας.

Διάττοντες Αστέρες
Αποτελέσματα βίντεο-παρατηρήσεων Ιουλίου –
Δεκεμβρίου 2013

τις προηγούμενες θέσεις (Az = 218.1º , Alt = 49.4º).
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήθηκαν 1805
διάττοντες εκ των οποίων οι 612 αναγνωρίστηκαν ως μέλη κάποιας
βροχής (33.9%). Αναλυτικότερα είχαμε:

Σε αυτό το τεύχος παρουσιάζονται αποτελέσματα από
παρατηρήσεις του δεύτερου εξαμήνου του 2013. Η περίοδος του
Ιουλίου και Αυγούστου φέτος δεν καλύφθηκε πλήρως καθώς έγιναν
αρκετές αλλαγές στο σύστημα (όπως περιγράφτηκαν αναλυτικότερα
στο προηγούμενο τεύχος) έτσι ώστε να αυτοματοποιηθεί
περισσότερο. H κάμερα λειτούργησε 54 νύχτες ενώ υπήρξαν
αρκετές νύχτες με διάφορα τεχνικά θέματα (27 μέρες περίπου στο
τέλος του Ιουλίου μέχρι να εγκατασταθεί η κάμερα στον εξωτερικό
χώρο). Συνολικά ο ενεργός χρόνος ήταν περίπου 384.3 ώρες. Λόγω
των συχνών αλλαγών τόσο της κατεύθυνσης της κάμερας όσο και
των συνεχών επεμβάσεων δεν υπήρξε κάποιος συγκεκριμένος
προσανατολισμός. Ωστόσο, προς το τέλος του Σεπτεμβρίου η
κάμερα τοποθετήθηκε πλέον προς το νότο και αρκετά πιο ψηλά από

KCG = 15
DAU = 4
SPE = 31

του Γρηγόρη Μαραβέλια (maravelias@hellas-astro.gr)

PAU = 5
AUR = 6
STA = 3

CAP = 14
SDA = 25

PER = 394 ANT = 110
SPO = 1193 NTA = 5

Τα αποτελέσματα αυτά είναι αντίστοιχα του 2012 σχεδόν σε όλες
τις βροχές, εκτός από κάποιες περιπτώσεις. Χαρακτηριστικά το
μέγιστο των Νότιων δ Υδροχοΐδων (SDA) στις 30 Ιουλίου δεν
παρατηρήθηκε καθόλου μια και εκείνη τη περίοδο η κάμερα ήταν
εκτός λειτουργίας (15 Ιουλίου - 6 Αυγούστου). Οι περισσότερες
καταγραφές προέρχονται και πάλι από τους Περσείδες καθώς
παρατηρήθηκαν κοντά στο μέγιστό τους (12 Αυγούστου).
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Διάττοντες Αστέρες
Η περίοδος Οκτώβριος – Δεκέμβριος είναι πλούσια σε βροχές με
μεγάλο ενδιαφέρον πάντα. Ωστόσο, τώρα δεν έχουμε να
αντιμετωπίσουμε μόνο τεχνικά θέματα αλλά και το καιρό όπου
υπήξε αρκετά συννεφιασμένος και με βροχές. Κατά την διάρκεια
όλου του τριμήνου υπάρχουν καταγραφές από 61 νύχτες. Για
περίπου 10 νύχτες ενώ η κάμερα ήταν ανοιχτή ο καιρός ήταν τόσο
κλειστός και δεν καταγράφτηκε τίποτα περισσότερο παρά σύννεφα,
ενώ δεν δούλεψε για 21 νύχτες (για διάφορους τεχνικούς και μη
λόγους). Συνολικά ο ενεργός χρόνος ήταν 461.8 ώρες με τον
προσανατολισμό της κάμερας ακλόνητο (!) πια από το τέλος του
Σεπτεμβρίου στο Az = 218.1º , Alt = 49.4º.
Κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου παρατηρήθηκαν 1320
διάττοντες εκ των οποίων οι 506 αναγνωρίστηκαν ως μέλη κάποιας
βροχής (38.3%). Αναλυτικότερα είχαμε:

GEM = 48
URS = 2
TUM = 9
COM = 3

HYD = 10
LEO = 14
GIA = 2
EGE = 12

STA = 116
ANT = 27
ORI = 132
MON = 8

LMI = 4
DAU = 4
NTA = 115
SPO = 814

Φέτος όμως σταθήκαμε αρκετά άτυχοι με το καιρό κοντά στα
μέγιστα των Λεοντίδων (LEO) και Διδυμίδων (GEM) με αποτέλεσμα
οι καταγραφές τους να είναι σε πολύ χαμηλά νούμερα. Αντίθετα,
πολύ καλύτερη η κάλυψη των Ταυρίδων (STA – μέγιστο 10
Οκτωβρίου, ΝΤΑ – μέγιστο 12 Νοεμβρίου) και των Ωριονίδων (ORI
– 21 Οκτωβρίου). Αυτό φαίνεται άλλωστε και στο διάγραμμα κάτω
δεξιά, όπου παρουσιάζεται το ποσοστό των μελών βροχών για τις
βροχές αυτές: περίπου 20-25% για κάθε μια ξεχωριστά, αγγίζοντας
το ~75% όλων των διαττόντων που αναγνωρίστηκαν.
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Διάττοντες Αστέρες
Παραδείγματα καταγραφών Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2013
[υπόμνημα: ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ ΩΩ:ΛΛ:ΔΔ (UT) Βροχή μέγεθος]

2013/07/05 01:59:24 SPO -2.7

2013/07/03 21:22:51 SPO -0.3

2013/07/01 22:02:05 ANT -1.5

2013/07/05 22:26:17 ANT -1.7

2013/07/14 00:24:05 CAP -1.4
2013/08/08 01:15:36 PER -1.2
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Διάττοντες Αστέρες

2013/08/08 22:13:19 SDA -0.6

2013/08/12 23:24:09 PER -1.0

2013/08/12 22:56:22 PER -0.9

2013/09/04 23:22:02 SPO -1.1
2013/08/13 00:42:43 PER -0.8
20130813_004243_PER_-0.8
2013/09/04
23:22:02 SPO -1.1
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Διάττοντες Αστέρες

2013/11/02 01:39:27 ORI -1.0

2013/10/25 23:14:13 STA -0.2
2013/10/25 01:27:33 EGE -1.2

2013/11/09 19:07:33 NTA -2.0

2013/11/10 20:00:55 NTA -0.7

2013/11/02 01:39:27 ORI -1.0
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Διάττοντες Αστέρες

2013/12/06 02:54:17 HYD -0.1
2013/12/06 22:24:10 SPO -0.4

2013/11/13 03:07:14 LEO -0.1

2013/12/26 22:41:58 SPO 0.5

2013/12/14 01:11:00 GEM -0.3

2013/12/14 19:15:05 ANT -1.0
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Σελήνη
Η Σελήνη του επόμενου τριμήνου
του Γιάννη Μπελιά (mpelias@hellas-astro.gr)
Πηγή: http://www.paulcarlisle.net/mooncalendar
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Συνέδρια – Συναντήσεις

25-28 Ιουλίου 2014
8η Πανελλήνια Εξόρμηση Ερασιτεχνών Αστρονόμων
Όρος Ελικώνας (Βοιωτία)
http://astroexormisi.gr/
facebook: 8η ΠΕΕΑ - Astroexormisi 2014
https://www.facebook.com/pages/8%CE%B7-%CE%A0%CE%95%CE%95%CE%91
-Astroexormisi-2014/576422272423309
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Gallery

20130122_021226_SPO_-0.8
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