
  

Οπτική μέθοδος παρατήρησης 
Μεταβλητών Άστρων

  Δεκέμβριος 2014: Θεματικός Μήνας Μεταβλητών Άστρων   

  Μαραβέλιας Γρηγόρης      

Κυριακή 7/12/2014 
[ hackerspace.gr (Αθήνα) μέσω Ondrejov, Τσεχία ]



  

  Τι εννοούμε οπτική;   

http://www.foundalis.com/dep/cog/N4_gr.htm 

~ 6.5 mag

http://www.foundalis.com/dep/cog/N4_gr.htm


  

  Τι εννοούμε οπτική;   

http://www.foundalis.com/dep/cog/N4_gr.htm 

~ 6.5 mag

+

https://commons.wikimedia.org 

~ 9 mag 
 ~ 14 mag 

http://www.foundalis.com/dep/cog/N4_gr.htm
https://commons.wikimedia.org/


  

  Όρια   

Αλλαγές ανάλογα με

Άνθρωπο 
(πχ ιδιαιτερότητες, ηλικία)

Εξοπλισμό 
(πχ διάμετρος οπτικών) 

Συνθήκες 
(πχ φωτορύπανση, καιρός) 



  

  Όρια   

AAVSO Manual for Visual Observing of Variable Stars



  

  Τι χρειάζομαι;   

ΔΕΝ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ !!!



  

  Τι χρειάζομαι;   

ΔΕΝ 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ !!!



  

  Παράδειγμα [Betelgeuse, AAVSO]  
ht
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http://www.aavso.org/vsots_alphaori


  

  Παράδειγμα [ε Aur, ΣΕΑ]    

ε Ηνίοχου (ε Aur)
έκλειψη 2009-2011
[πρόγραμμα ΣΕΑ] 

https://greekepsaur.wordpress.com/ 

https://greekepsaur.wordpress.com/


  

  Τα απολύτως ελάχιστα !   

> Όργανα [ μάτια + κιάλια/τηλεσκόπιο ] 

> Χάρτες [ άτλαντας + μεταβλητών ] 

> Ρολόι [ συγχρονισμένο σε ακρίβεια λεπτού ] 

> Κόκκινο φακό [ νυχτερινή όραση ] 

> Σημειωματάριο [ και … κάτι για γραφή! ]

> Κοινή λογική για χρήσιμα πράγματα/άνεση 
[ πχ όχι μαγιώ στο βουνό ]



  

  Τα απολύτως ελάχιστα !   

μάλλον 
άβολο...

http://colouringbook.org/art/svg/coloring-book/man-using-binoculars-2-black-white-line-art-coloring-book-colouring-
letters-colouringbook-org-openclipart-org-commons-wikimedia-org/



  

  Όργανα – γενικά    

“ Χρησιμοποιείστε πρώτα ό,τι έχετε !”

→ πειραματιστείτε πριν αγοράσετε …

> για να αποφύγετε ανούσια έξοδα 
(εν τέλει … μπορεί να μην σας ενδιαφέρει)

> για να γνωρίσετε τις ανάγκες σας
(ευκολία μετάβασης σε εξορμήσεις ή συστηματική 
παρατήρηση από το σπίτι;)



  

  Όργανα – γενικά    

http://kardasis.weebly.com  
http://www.nunki.gr/ 

http://kardasis.weebly.com/
http://www.nunki.gr/


  

  Όργανα – κιάλια   

→ 7 x 50 , 10 x 50

!!!  όσο πιο μεγάλα τόσο πιο βαριά  

→ τρίποδο (αγοραστό ή αυτοσχέδιο)



  

  Όργανα – κιάλια     

→ 7 x 50 , 10 x 50

!!!  όσο πιο μεγάλα τόσο πιο βαριά  

→ τρίποδο (αγοραστό ή αυτοσχέδιο)

http://www.arkaroola.com.au/astronomy.php 

http://www.arkaroola.com.au/astronomy.php


  

ΔΕΝ 

υπάρχει “ΙΔΑΝΙΚΟ” τηλεσκόπιο 

για να ξεκινήσει κανείς !

  Όργανα – τηλεσκόπιο    



  

> Χρησιμοποιείστε το τηλεσκόπιο που έχετε ήδη 
– θα γνωρίσετε τον εξοπλισμό σας
– θα το εκμεταλευτείτε πλήρως
– θα δείτε τα όριά του

> Το “ΚΑΛΥΤΕΡΟ” τηλεσκόπιο είναι αυτό που χρησιμοποιείτε 
περισσότερο ( πχ μεταφορά ενός 16” στο βουνό )
   Απαραίτητη η παρουσία ερευνητή (finder)
   Σημαντική η ποιότητα των οπτικών

> Προσοφθάλμια (ανάλογα με τις ανάγκες): 
–  μεγάλης εστιακής απόστασης/μικρής μεγέθυνση (x20-40) > 

μεγάλο πεδίο για πιο λαμπρά αντικείμενα και εύρεση πεδίων
–  μικρότερων εστιακών αποστάσεων/μεγαλύτερων 

μεγεθύνσεων > μικρότερα πεδία για πιο αμυδρά αντικείμενα
   Σημαντική η ποιότητα των οπτικών
    

  Όργανα – τηλεσκόπιο    



  

  Χάρτες – γενικοί (άτλαντες)   



  

  Χάρτες 

μεταβλητών 
άστρων    

AAVSO
Variable Star Plotter

http://www.aavso.org/vsp 

http://www.aavso.org/vsp


  

  Χάρτες 

μεταβλητών 
άστρων   

 Προσοχή
 

ονόματα μεταβλητών
+

αστερισμών

Πχ γ Κασσιόπης > gamma Cas
α Ωρίωνα > alf Ori



  

  Πριν την παρατήρηση   

> Επιλογή μέρους 
[ σπίτι, εξόρμηση, διαθέσιμος χρόνος ] 

> Επιλογή στόχων  
[ εποχή, συνθήκες, διαθέσιμος χρόνος ] 

> Προετοιμασία εξοπλισμού 
[ χάρτες, όργανα, σημειώσεις, άλλα ] 



  

  Κατά την παρατήρηση – εύρεση μεταβλητού

  Παράδειγμα R CrB



  

  Κατά την παρατήρηση – εύρεση μεταβλητού

  Παράδειγμα R CrB



  

  Κατά την παρατήρηση – εύρεση μεταβλητού

  “Star hopping” 

συνεχείς 
μεταβάσεις 

(“αστρο-άλματα”)



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση   
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_gauge


  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση   
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_gauge


  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση   
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https://en.wikipedia.org/wiki/Fuel_gauge


  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 1  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 1  

5.2



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 2  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 2  

6.1



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 3  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 3  

6.5



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 4  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 4  

7.1



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 5  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 5  

8.9



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 6  



  

  Πραγματοποιώντας εκτίμηση 

  παράδειγμα 6  

<9.0



  

  Έχουμε υπόψην μας ότι ...   

> Εκτιμήσεις στο κέντρο του οργάνου 
[ αποφυγή σφαλμάτων φακών ]  

> Πλάγια όραση 

> Γρήγορες “ματιές” στα κόκκινα άστρα
[ φαινόμενο Purkinje ] 

> Αφεστίαση 



  

  Απόφαση εκτίμησης   

να είστε …

ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ !
→ καταγράψτε αυτό που βλέπετε εσείς και μόνο

– μην κοιτάτε εκτιμήσεις άλλων πριν 
– μην ρωτάτε άλλους όταν είστε με παρέα
[ κάντε την εκτίμησή σας και μετά συζητήστε το ]    

→ διαφορετική ικανότητα του κάθε ανθρώπου
[ πολλές παρατηρήσεις = μεγάλο στατιστικό 

δείγμα οπότε καλύτερα απότελέσματα ]



  

  Καταγραφή – απολύτως αναγκαία     

→ όνομα μεταβλητού 

  

→ ημερομηνία και ώρα
[ ακρίβεια λεπτού ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ/ΩΩ/ΛΛ σε UT ] 

 

→ εκτίμηση μεγέθους 

 

→ άστρα σύγκρισης 

 

→ κωδικός χάρτη AAVSO 
[ ή περιγραφή άλλου χάρτη ] 

 

→ σημειώσεις συνθηκών 
[ κωδικών AAVSO ]  

 

→ xρησιμοποιούμενο όργανο 

 

→ σημειώσεις 
[ οτιδήποτε άξιο αναφοράς ]



  

  Καταγραφή – πρόχειρη σημείωση     



  

  Κώδικες συνθηκών (AAVSO)     

B: φωτεινός ουρανός, Σελήνη, λυκόφως, φωτορύπανση   

U: σύννεφα, σκόνη, καπνός, ομίχλη, αραιή νέφωση  

W: κακή κατάσταση της ατμόσφαιρας (seeing)   

L: χαμηλά στον ουρανό, κοντά στον ορίζοντα, εμπόδιση   

D: ασυνήθιστη δραστηριότητα  

Y: σε εκρηκτική δραστηριότητα (οutburst)   

K: χάρτης όχι της AAVSO  

S: πρόβλημα με την ακολουθία άστρων σύγκρισης   

Z: αβέβαιη εκτίμηση μεγέθους    

I: έλλειψη σιγουριάς σε σχέση με τον εντοπισμό του άστρου   

V: πολύ αμυδρό άστρο, κοντά στο όριο



  

  Ιουλιανή Ημερομηνία – Julian Date   

Καταγραφή ημερομηνίας:  

10-11/11/2014, 20:10 UT

Ωστόσο...

→ δεν είναι βολικό

→ διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε ημερολόγια
(Γρηγοριανό, Ιουλιανό)

→ μέρες του έτους δεν είναι σταθερές (δίσεκτα)

→ δεν υπάρχει σημείο αναφορά 0, για συνέχεια



  

  Ιουλιανή Ημερομηνία – Julian Date   

Ορισμός Ιουλιανής Μέρας: 

Ο ακέραιος αριθμός μέρας που ξεκινάει το μεσημέρι της 
ώρας Greenwich (Greenwich Mean Time), με αρχή (νούμερο 
0) το μεσημέρι της 1ης Ιανουαρίου 4713 π.Χ.

Πχ σήμερα 7 Δεκ 2014: 2456999

Προσθήκη ώρας σαν δεκαδικό μέρος της Ιουλιανής Μέρας:

Πχ σήμερα 7 Δεκ 2014, 13:30 >  2456998.9792

Υπολογισμός JD: http://www.aavso.org/jd-calculator 
  

http://www.aavso.org/jd-calculator


  

  Αποστολή παρατήρησης – AAVSO + ΣΕΑ     

 ονοματεπώνυμο
 όνομα μεταβλητού
 ημερομηνία και ώρα

[ μορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ/ΗΗ/ΩΩ/ΛΛ σε UT 
ακόμα καλύτερα και σε Ιουλιανή Ημερομηνία (Julian Date) ]

 εκτίμηση μεγέθους
 άστρα σύγκρισης
 κωδικός χάρτη AAVSO 

[ ή περιγραφή άλλου χάρτη ]
 κώδικες συνθηκών και επεξήγηση αυτών
 τύπος παρατήρησης (οπτική = visual )
 μπάντα / εύρος μηκών κύματος (οπτικό μέρος = visual)
 χρησιμοποιούμενο όργανο
 σημειώσεις 

[ ενοχλήσεις, κούραση, οτιδήποτε άξιο αναφοράς ]



  

  Αποστολή παρατήρησης – AAVSO + ΣΕΑ     

Παράδειγμα:

[ Observer's Name
VarName | Julian Date | Date UT | Mag | Cstar1 | Cstar2 | Chart | 
Codes | CodesExplained | 
Type | Band | Instr | Notes ] 

[ Maravelias Grigoris
ETA GEM | 2454953.32917 | 2009/05/01/19/54 | 3.4 | 30 | 42 | 
1102dge | BU | B:MOON,U:HAZE | VIS | VISUAL | BINOCULARS 
(7X50) | - ]

Αποστολή: info@hellas-astro.gr | gr.maravelias@gmail.com 
http://www.aavso.org/webobs  

mailto:info@hellas-astro.gr
mailto:gr.maravelias@gmail.com
http://www.aavso.org/webobs


  

  Άσκηση 1 – δ και μ Κηφέα   



  

  Άσκηση 1 – δ και μ Κηφέα   



  

  Άσκηση 1 – δ και μ Κηφέα   

Μέχρι τη συνάντηση 21 Δεκ 2014:

1
τουλάχιστον παρατήρηση στο δ Κηφέα

Ακόμα καλύτερα αν:

2 εκτιμήσεις για το δ Κηφέα
+

1 εκτίμηση για το μ Κηφέα

[ για περισσότερη συζήτηση ]



  

  Άσκηση 1 

γ Κασσιόπης
(gam Cas)

β Περσέα
(bet  Per - 
Algol) 



  

  Άσκηση 1 

α Ωρίωνα
(alf Ori - 
Beltegeuse)

η Διδύμων
(eta Gem)



  

  Ερωτήσεις;   
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